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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

……………………………………………………………… 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะศิลปศึกษา  ภาควิชานาฏศิลปศึกษา 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1.  ช่ือหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

 ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education Program in Thai Drama Education 

 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็มภาษาไทย  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทยศึกษา) 

 ชื่อยอภาษาไทย  ศษ.บ. (นาฏศิลปไทยศึกษา)  

 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Education (Thai Drama Education) 

 ชื่อยอภาษาอังกฤษ B.Ed.  (Thai Drama Education) 

 

3.  วิชาเอก    

 นาฏศิลปไทยศึกษา 

 

4.  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  

 ไมนอยกวา  164  หนวยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ   

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  5 ป 

 5.2  ภาษาท่ีใช   

  ภาษาไทย 
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 5.3  การรับเขาศึกษา  

 รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางประเทศ  โดยใชภาษาไทยในการเรียนการสอน 

 5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน   

  เปนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 เปนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง       

พ.ศ. 2558)  ซ่ึงปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) เปดสอนภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2558 

          6.1  คณะกรรมการประจําคณะศิลปศึกษา  เห็นชอบรางหลักสูตรในการประชุมครั้ง 

ท่ี 2/2557  เม่ือวันท่ี  9  กันยายน  2557 

          6.2  คณะกรรมการสภาวิชาการ  เห็นชอบรางหลักสูตรในการประชุมสภาวิชาการครั้ง

ท่ี  2/2557  เม่ือวันท่ี  18  กันยายน  2557 

         6.3  คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  อนุมัติหลักสูตรในการประชุมสภา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2557 

 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 มีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตร  ตั้งแตปการศึกษา 2558 

 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 8.1  ครูสอนนาฏศิลประดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังภาครัฐและเอกชน 

 8.2  นักบริหารจัดการธุรกิจการแสดง  สรางงานการแสดงในรูปแบบตางๆ 

 8.3  นักวิชาการในศาสตรนาฏศิลปและองคความรูท่ีเก่ียวของ 

 8.4  ประกอบธุรกิจสวนตัวท่ีเก่ียวของกับงานนาฏศิลป 

 8.5  นักวิจารณนาฏศิลป 
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9.  ช่ือ  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนงทางวิชาการ  คุณวุฒิการศึกษา และสถาบัน       

ท่ีสําเร็จการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 9.1 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      1.  ผูชวยศาสตราจารยวรินทรพร    ทับเกตุ  

              เลขประจําตัวประชาชน      3 1009 03631 59 3 

              ตําแหนงทางวิชาการ        ผูชวยศาสตราจารย  

              คุณวุฒิการศึกษา            ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2529 

               และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545 

 2.  นายบัณฑิต  เข็มทอง 

              เลขประจําตัวประชาชน        3 7001 00358 51 7  

              ตําแหนงทางวิชาการ         อาจารย  

               คุณวุฒิการศึกษา             ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 2547 

               และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา   ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2556 

 

  9.2  วิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขาย 

  9.2.1  วิทยาลัยนาฏศิลป 

  1.  นายธีรภัทร ทองนิ่ม    

              เลขประจําตัวประชาชน      3 4501 00938 66 4   

              ตําแหนงทางวิชาการ        ครูชํานาญการพิเศษ   

              คุณวุฒิการศึกษา            ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547 

              และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ศศ.ด.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2556 

 2.  นางสาวปภาวรินทร แสงเจริญ 

     เลขประจําตัวประชาชน      3 9199 00151 66 2 

              ตําแหนงทางวิชาการ        ครูชํานาญการพิเศษ  

              คุณวุฒิการศึกษา            ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2530 

               และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา   ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540 
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  9.2.2 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

 1.  ผูชวยศาสตราจารยคํานึง   สุขเกษม 

     เลขประจําตัวประชาชน      3 5099 01154 27 8 

      ตําแหนงทางวิชาการ        ผูชวยศาสตราจารย 

              คุณวุฒิการศึกษา            ค.บ.(ภาษาไทย)  

              และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา วิทยาลัยครูเชียงใหม  2539 

 2.  ผูชวยศาสตราจารยนายสมภพ   เพ็ญจันทร 

     เลขประจําตัวประชาชน      3 5012 00386 98 1 

      ตําแหนงทางวิชาการ        ผูชวยศาสตราจารย 

              คุณวุฒิการศึกษา            ค.บ.(สังคมศึกษา)  วิทยาลัยครูพิบูลยสงคราม 2527 

              และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ค.ม.(อุดมศึกษา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2533 

         *** ผศ.คํานึง  สุขเกษม  ทําผลงานทางวิชาการดานนาฏศิลป  เรื่อง  พาลีเก้ียวนางมณโฑ 

              ผศ.สมภพ  เพ็ญจันทร  ทําผลงานทางวิชาการดานนาฏศิลป  เรื่อง  การละครรวมสมัย   

 

  9.2.3  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 1.  นายอโนทัย  สมอํ่า 

     เลขประจําตัวประชาชน      5 6603 00028 94 1 

      ตําแหนงทางวิชาการ        ครูชํานาญการ 

              คุณวุฒิการศึกษา            ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539 

               และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  ศศ.ม.(วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 

 2.  นายอฐธน  เดชะกูล 

     เลขประจําตัวประชาชน      3 5099 00519 60 4 

      ตําแหนงทางวิชาการ        ครูชํานาญการ 

              คุณวุฒิการศึกษา            ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541 

               และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  ศศ.ม.(วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 
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  9.2.4  วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

 1.  นายชัยณรงค ตนสุข   

     เลขประจําตัวประชาชน      3 1009 01281 00 3 

      ตําแหนงทางวิชาการ        ครูชํานาญการ 

              คุณวุฒิการศึกษา            ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541 

              และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544 

 2.  นางวรัทยา ดวงปลี 

  เลขประจําตัวประชาชน      3 3099 01216 28 3 

      ตําแหนงทางวิชาการ        ครูชํานาญการ 

              คุณวุฒิการศึกษา            ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 2544 

               และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  ศล.ม.(นาฏศิลปไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 2555 

 

  9.2.5  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

 1.  นายสหชาติ  ศรีสรางคอม   

     เลขประจําตัวประชาชน      3 4120 00004 61 1 

      ตําแหนงทางวิชาการ        ครูชํานาญการ 

              คุณวุฒิการศึกษา            ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540 

              และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 

 2.  นางสาวสุภาภรณ  คํายุธา 

     เลขประจําตัวประชาชน      3 4599 00267 99 1 

      ตําแหนงทางวิชาการ        ครู (สัญญาจาง) 

              คุณวุฒิการศึกษา            ศษ.บ.(นาฏศิลปพ้ืนบาน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544 

               และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547 

 
  9.2.6  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

 1.  นางสาวหฤทัย  นัยโมกข   

     เลขประจําตัวประชาชน      3 2096 00303 24 2 

      ตําแหนงทางวิชาการ        ครูชํานาญการ 

              คุณวุฒิการศึกษา            ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2543 

               และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  ปร.ด.(การวจิัยศิลปกรรมศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556 
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 2.  นางจุฑารัตน  บํารุงธนทรัพย 

     เลขประจําตัวประชาชน      3 1601 01643 93 8 

      ตําแหนงทางวิชาการ        ครูชํานาญการ 

              คุณวุฒิการศึกษา            ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537 

               และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  ศศ.ม.(ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 2556 

 
 
  9.2.7  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

 1.  นางสาวปยมาศ  ศรแกว   

     เลขประจําตัวประชาชน      3 6698 00144 84 5 

      ตําแหนงทางวิชาการ        ครูชํานาญการ 

              คุณวุฒิการศึกษา            ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539 

              และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545 

 2.  นางทองลวน  บุญยิ่ง 

     เลขประจําตัวประชาชน      3 1601 00012 74 8 

      ตําแหนงทางวิชาการ        ครูชํานาญการพิเศษ 

              คุณวุฒิการศึกษา            ค.บ.(ภาษาไทย)  วิทยาลัยครูเทพสตรี 2525 

              และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ศศ.ม.(ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2555 

       

  9.2.8  วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 1.  นายสุขสันติ  แวงวรรณ   

     เลขประจําตัวประชาชน      3 3109 00274 89 3 

      ตําแหนงทางวิชาการ        ครูชํานาญการ 

              คุณวุฒิการศึกษา            ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541 

              และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ศป.ด.(วิจัยสรางสรรคศิลปกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2554 

 2.  นายเฉลิมชัย  ภิรมยรักษ 

     เลขประจําตัวประชาชน      3 1002 00550 25 3 

      ตําแหนงทางวิชาการ        ครูชํานาญการพิเศษ 

              คุณวุฒิการศึกษา            ค.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2540 

              และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545 
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  9.2.9  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

 1.  นางสาวพนิดา  บุญทองขาว   

     เลขประจําตัวประชาชน      3 8301 00304 90 4 

      ตําแหนงทางวิชาการ        ครูชํานาญการ 

              คุณวุฒิการศึกษา            ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537 

              และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544 

 2.  นางวรรณา แกวกวาง 

     เลขประจําตัวประชาชน      3 1503 00161 36 4 

      ตําแหนงทางวิชาการ        ครูชํานาญการ 

              คุณวุฒิการศึกษา            ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532 

              และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ศล.ม.(นาฏศิลปไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 2555 

  9.2.10  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

 1.  นางสาวปยาภรณ  ประเสริฐ   

     เลขประจําตัวประชาชน      3 7004 00945 93 1 

      ตําแหนงทางวิชาการ        ครูชํานาญการ 

              คุณวุฒิการศึกษา            ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540 

              และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ศศ.ม.(ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556  

 2.  ผูชวยศาสตราจารยพรศิริ  ถนอมกุล 

     เลขประจําตัวประชาชน      3 1018 00536 95 3 

      ตําแหนงทางวิชาการ        ผูชวยศาสตราจารย 

               คุณวุฒิการศึกษา            ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2527                            

               และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา   ค.ม.(บริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2547 

              *** ผศ.พรศิริ  ถนอมกุล  ทําผลงานทางวิชาการดานนาฏศิลป  เรื่อง  การฝกหัดเบื้องตน   

              นาฏศิลปอินโดนีเซีย 

                       เขียนบทความทางวิชาการดานนาฏศิลปเรื่อง สายใยนาฏศิลปไทย  

        กับนาฏศิลปอินโดนีเซีย 

  9.2.11  วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

 1.  นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ   

     เลขประจําตัวประชาชน      3 8208 00298 28 1 

      ตําแหนงทางวิชาการ        ครูชํานาญการ 

              คุณวุฒิการศึกษา            ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538 

              และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544  
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 2.  นางสาวนิลยา  สัตตบงกช 

     เลขประจําตัวประชาชน      3 8494 00058 57 2 

      ตําแหนงทางวิชาการ        ครูชํานาญการ 

              คุณวุฒิการศึกษา            ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2530 

              และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ศล.ม.(นาฏศิลปไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 2557 

 

   9.2.12  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

 1.  นางคณรัตน  บัวทอง   

     เลขประจําตัวประชาชน      3 7299 00114 98 0 

      ตําแหนงทางวิชาการ        ครูชํานาญการ 

              คุณวุฒิการศึกษา            ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542 

              และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551  

 2. นายสุรสิทธิ์  วิเศษสิงห 

     เลขประจําตัวประชาชน      5 7902 00009 65 3 

     ตําแหนงทางวิชาการ        ครูชํานาญการ 

              คุณวุฒิการศึกษา            ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550 

              และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ศศ.ด.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2557 

 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 10.1  คณะศิลปศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

 10.2  วิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขาย 

  10.2.1   วิทยาลัยนาฏศิลป 

  10.2.2  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

  10.2.3  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

  10.2.4  วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

  10.2.5  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

  10.2.6  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

  10.2.7  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

  10.2.8  วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

  10.2.9  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
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  10.2.10  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

  10.2.11  วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

  10.2.12  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

 10.3  สถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ 

  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กรุงเทพมหานคร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และโรงเรียนสาธิตในสังกัด

มหาวิทยาลัยท่ีผานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ความกาวหนาทางการสื่อสารและเทคโนโลยี          

ทําใหเกิดกระแสการแขงขันสูง  มีผลตองานศิลปะการแสดง  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนจึงตอง

พัฒนาผูเรียน  ท่ีนอกจากจะเนนนาฏศิลปเชิงอนุรักษเพ่ือสืบทอดรากฐานของศิลปะแตโบราณ              

และนํามาเปนแนวทางในการสรางสรรคงานนาฏศิลปไดอยางมีหลักการ  รูจักประยุกตใชนาฏศิลป

แบบดั้งเดิมมาบูรณาการกับนาฏศิลปสมัยใหม  เพ่ือสนองตอบความตองการของสถานศึกษาท่ีมีความ

ตองการครูท่ีมีความรอบรูในศาสตรดานนาฏศิลปอยางลุมลึก  และสามารถพัฒนาผูเรียนในดาน       

การแสดงท่ีหลากหลาย  นอกจากนี้ยังรองรับการตอบสนองความตองการในเชิงธุรกิจ  สามารถ

สรางสรรคงานนาฏศิลปท่ีเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจได 

 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  ในยุคโลกาภิ วัฒน ท่ี มีการพัฒนาดาน เทคโนโลยี   และการแขงขันอยางสู ง  

ศิลปวัฒนธรรมตางชาติเผยแพรเขาสูสังคมไทยไดงาย  เยาวชนไทยสนใจเรียนรูและรับวัฒนธรรม

ตางชาติไดอยางรวดเร็ว  ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของไทยกําลังจะถูกละเลยจนสูญหาย  อีกท้ังมี

สถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนนาฏศิลปเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก  ดังนั้นเพ่ือผลิตบัณฑิตครูดาน

นาฏศิลปท่ีมีคุณภาพและมีอัตลักษณเฉพาะ  จึงตองพัฒนาหลักสูตรใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิด

ความตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมไทย  และสามารถสรางสรรคกลวิธีการถายทอดความรู

ทางดานนาฏศิลปดวยวิธีการใหมๆ  เพ่ือใหเยาวชนไทยหันมาสนใจวัฒนธรรมประจําชาติ  มีความรอบ

รูท่ีจะบูรณาการวิชาศิลปะดานอ่ืนนอกเหนือจากงานดานนาฏศิลป  สามารถนําความรูไปพัฒนา

สังคมไทยใหอยูอยางมีความสุขดวยรากฐานของวัฒนธรรมไทย 
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 11.3  สถานการณขององคกรวิชาชีพ 

  คุรสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีหนาท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบ

วิชาชีพ ปจจุบันคุรุสภากําหนดเปลี่ยนแปลงมาตรฐานวิชาชีพโดยเพ่ิมมาตรฐานความรูจาก  9  

มาตรฐานเปน  11  มาตรฐาน ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  ตั้งแตปการศึกษา 

2558  สงผลใหคณะศิลปศึกษาซ่ึงเปนหนึ่งในสถานศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูตองปรับปรุง

หลักสูตรใหสอดคลองกับประกาศของคณะกรรมการคุรุสภาวาดวยเรื่องสาระความรู  สมรรถนะและ

ประสบการณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  และ

ศึกษานิเทศกตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ. 2556   

 

12.  ผลกระทบจาก ขอ 11  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

  จากสถานการณในปจจุบัน  การพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองพัฒนาในเชิงรุกท่ีมี

ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของสังคมท่ีกาวหนาตลอดเวลา  สอดคลองกับ

ความตองการของสถานศึกษา  โดยการผลิตครูนาฏศิลปท่ีมีความรอบรูในกลุมสาระศิลปะท่ีพรอมจะ

บูรณาการความรูในศาสตร ท่ี เก่ียวของ  ปฏิบัติงานการสอนและการจัดการแสดงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  ท้ังสามารถปฏิบัติงานเชิงธุรกิจในกรณีประกอบธุรกิจสวนตัวได  และมีความใฝรูในการ

ท่ีจะพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ  โดยปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ         

มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางยั่งยืนในสังคม 

 12.2  ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  มีพันธกิจท่ีสําคัญอยางหนึ่งคือ  การผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพ เพ่ือใหเปนผูนําดานนาฏศิลป  ดุริยางคศิลป  และศิลปกรรม  สามารถอนุรักษ พัฒนา 

สรางสรรค และสรางองคความรูดานศิลปะสูชุมชน  พัฒนาภูมิปญญาไทยสูสากล  ดังนั้นการผลิต

บุคลากรดานนาฏศิลป  จึงเปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของสถาบัน  โดยสรางอัตลักษณของบัณฑิตใหเปน

ผูนําในการสืบสานสรางสรรคงานนาฏศิลป  สนับสนุนและสงเสริมใหบัณฑิตมีความรู ความสามารถใน

สาขาวิชา  และสามารถบูรณาการความรูในศาสตรสาขาท่ีเก่ียวของ  มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ  

โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมไทยและดํารงไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
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13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

 13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกจากกลุมวิชาเอกเฉพาะสาขา

ในสาขาวิชาท่ีเปดสอนของคณะศิลปศึกษา  หรือเลือกเรียนวิชาชีพเลือกจากกลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา      

ท่ีเปดสอนในคณะศิลปนาฏดุริยางค และคณะศิลปวิจิตร  โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาทําหนาท่ีกํากับดูแล 

และประสานงานกับฝายวิชาการ และฝายทะเบียนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

  กลุมวิชาเอกของสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษาท่ีเปดสอนท้ังกลุมวิชาเอกเดี่ยว          

กลุมวิชาเอกเลือก  นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนของคณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค  และคณะ        

ศิลปวิจิตร  สามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาเอกเลือกและเปนรายวิชาเลือกเสรีได 

 13.3  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนและหลักสูตรอ่ืนตองเรียนรวมกัน 

 13.3.1  รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ท่ีเปดสอนโดยภาควิชาศึกษาท่ัวไปของ           

คณะศิลปศึกษา กําหนดใหนักศึกษาทุกคณะและทุกสาขาเรียนรวมกัน 

 13.3.2  รายวิชาเอกเดี่ยว  วิชาสุนทรียศาสตรทางศิลปะ  กําหนดใหนักศึกษา

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา  สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษาของคณะศึกษา  และสาขาวิชา         

นาฏศิลปไทยของคณะศิลปนาฏดุริยางคเรียนรวมกัน 

  13.3.3  การบริหารจัดการ  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ประสานงานกับอาจารย

ผูแทนสาขาวิชาอ่ืนในคณะท่ีเก่ียวของดานเนื้อหาสาระ  การจัดตารางสอน  ตารางสอบ  และ            

การบริการการเรียนการสอนใหกับหลักสูตรอ่ืน  โดยจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลตาม

ขอกําหนดของหลักสูตร 
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หมวดที ่2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา     

 ครูของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  คือ  ครูท่ีมีความรู ความชํานาญในสาขาวิชา

นาฏศิลปไทย  บูรณาการความรูในศาสตรท่ีเก่ียวของไปสูการจัดการศึกษา  และพัฒนาผูเรียนใหรู

คุณคาของนาฏศิลปและศิลปวัฒนธรรมของชาติ  มีคุณธรรมจริยธรรม  คิดริเริ่มสรางสรรคงาน

นาฏศิลป  นวัตกรรม  และงานวิจัย  สามารถประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกสังคม ประเทศชาติและ

นานาชาติ 

   1.2 ความสําคัญ 

  ปจจุบันสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนดานนาฏศิลปมีท้ังสถานศึกษาของรัฐและ

เอกชน  มีการแขงขันในการผลิตครูนาฏศิลปออกสูสังคม  ทําใหตองแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธใหมๆ  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  ความเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมภายนอกท่ี

หลั่งไหลเขามาสูวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมีผลกระทบตอการดํารงศิลปวัฒนธรรมของไทยท่ีสืบทอดมา

แตอดีต  ดวยเหตุนี้  การผลิตครูนาฏศิลปจึงตองมีความรอบรูหลายดาน  โดยการจัดการศึกษาท่ีใช

ทรัพยากรภายนอกดวยการรวมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนใหบัณฑิตไดศึกษาดูงาน  นําประสบการณ

ตรงจากแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  ตลอดจนไดรับความรูจากผูเชี่ยวชาญ

และผูทรงคุณวุฒิทางดานนาฏศิลปไทย  ซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ  มีผลใหผูเรียนสามารถตอยอด

สรางสรรคผลงานไดอยางมีหลักการ  อีกท้ังนําหลักทฤษฎี  ทักษะ  และศาสตรท่ี เก่ียวของ              

มาบูรณาการ  ประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหม

นําเสนอศิลปะแขนงนี้ใหเปนท่ีรูจักกวางขวางและเปนครผููนําดานนาฏศิลปแกสังคมได 

  การท่ีผูเรียนมีความรู  ความชํานาญสงผลใหสามารถอนุรักษ  สืบสาน  สรางสรรค

งานนาฏศิลปไทย  สามารถถายทอด  ปลูกฝงใหเยาวชนไทยตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม      

ของชาติ  หลอหลอมใหเปนผูท่ีมีจิตใจออนโยน  นอบนอม  รักวัฒนธรรมประเพณีไทย  ดํารงตนโดยใช

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อันเปนคานิยมหลักท่ีตอบสนองวัตถุประสงคของชาติในการอยูรวมกัน

อยางมีความสุข 

 1.3 วัตถุประสงค   เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดังตอไปนี้ 

 1)  สามารถถายทอดความรูและเผยแพรงานนาฏศิลปไทย 

  2)  แสวงหาความรูอยางตอเนื่อง  โดยใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน     

การสอนและบูรณาการความรูในศาสตรท่ีเก่ียวของ 

 3)  เปนผูนําในศาสตรดานนาฏศิลป  สามารถคิดวิเคราะห  สังเคราะหองคความรู 

และสรางสรรคงานดานนาฏศิลป 
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 4)  พัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และมีความพรอมในการ

รวมมือทางวิชาการกับประชาคมอาเซียน 

 5)  สามารถสื่อสาร และใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  6)  มีความเสียสละ รับผิดชอบ ซ่ือสัตย และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพครู 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

    แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  กลยุทธ  หลักฐาน/ตัวบงชี ้

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. แผนการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรใหมีมาตรฐานตามเกณฑ 

สกอ. เกณฑมาตรฐานครุศาสตร/

ศึกษาศาสตร  และเกณฑมาตรฐาน

ของคุรุสภา 

 1.1 กําหนดใหมีการประเมินผล

การสอนทุกภาคการศึกษา 

 

 

 

 

 

1.1.1 รายงานประเมินผลความ

คิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการ

จัดการเรียนการสอน 

1.1.2 มคอ. 5 , มคอ. 7  

1.1.3 มคอ. 6 (เฉพาะชั้นปท่ี 5) 

1.1.4 หลักฐานการตรวจประเมิน

การประกันคุณภาพทางการศึกษา 

 1.2 กําหนดใหมีการประเมิน

หลักสูตรทุก 5 ป 

1.2.1 รายงานผลการประเมิน

หลักสูตรเม่ือครบ 5 ป 

1.3 ประชุมคณะกรรมการ

หลักสูตร  วิเคราะหสถานการณ

ภายในและภายนอก  เพ่ือนํามา

พิจารณาในการวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตร 

1.3.1 รายงานการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 

1.4 เชิญผูทรงคุณวุฒิทางการ

ศึกษาและผูท่ีเก่ียวของเขารวม

ใหขอเสนอแนะในการพัฒนา

หลักสูตร 

1.4.1 หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิและ

ผูเก่ียวของ 

1.4.2 สรุปขอเสนอแนะเก่ียวกับ

การพัฒนาหลักสูตร 

1.5 ดําเนินการจัดทําหลักสูตร

ตามกระบวนการพัฒนา

หลักสูตร 

1.5.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

หลักสูตร 

1.5.2 รางหลักสูตรฉบับสมบูรณ  

เพ่ือนําเสนอ สกอ.  และคุรุสภา 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

  1.5.3 เอกสารรับรองมาตรฐาน

หลักสูตรจาก สกอ. และคุรุสภา 

2. แผนพัฒนาบุคลากร 

    2.1 ดานการเรียนการสอน 

 

2.1.1 จัดบุคลากรท่ีมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดานมารวมใน

การเรียนการสอนและให

คําแนะนํา 

2.1.1.1 จํานวนและรายละเอียด

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  ท่ีกําหนด

ในรายวิชา 

2.1.2 สนับสนุนอาจารยและ

บุคลากรใหพัฒนาดานการเรียน

การสอนและการทํางานท่ี

รับผิดชอบ 

2.1.2.1 จํานวนอาจารยและ

บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาจาก

ภายในและภายนอกสถาบัน 

 

2.1.3 สงเสริมศักยภาพของ

นักศึกษาในการเพ่ิมพูนความรู

ทางวิชาการ 

2.1.3.1 จํานวนผลงานวิจัย  

(ศิลปนิพนธ) ของนักศึกษา 

 

   2.2 ดานงานวิจัยและการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 

2.2.1 สนับสนุนอาจารยและ

บุคลากรใหทํางานวิจัยและการ

เขียนผลงานทางวิชาการ 

2.2.1.1 จํานวนงานวิจัย/ผลงาน

ทางวิชาการ/นวัตกรรม 

2.2.1.2 จํานวนอาจารยและ

บุคลากรท่ีไดตําแหนงทางวิชาการ 

3. แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการ 3.1 สนับสนุนอาจารยและ

บุคลากรใหทํางานบริการ

วิชาการ  

3.1.1 จํานวนงานบริการวิชาการ 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ 

   ใชระบบทวิภาค  แบ งเปน 2 ภาคการศึกษา  คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และ             

ภาคการศึกษาท่ี 2   

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

  สถาบันอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอน (Summer  Session)  ซ่ึงเปนภาคการศึกษาท่ี

ไมบังคับ  ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา  8  สัปดาห  รวมเวลาสําหรับการสอบดวย  โดยใหเพ่ิมชั่วโมง

สําหรับศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 

 1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  ไมมี 

 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

  วัน-เวลาในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน  เปนไปตามปฏิทินการศึกษาของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ในวันทําการตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร  แตละภาคการศึกษาใชเวลา          

18  สัปดาห 

 2.2 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

  1)  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

  2)  ตองสอบผานวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 

  3)  ไมเปนคนวิกลจริต 

  4)  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล  เวนแตกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอัน

ไดกระทําโดยประมาท 

  5)  ไมเปนโรคติดตอรายแรง 

 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

  นักศึกษาท่ีเขาเรียนจะมีพ้ืนความรูดานทักษะท่ีแตกตางกัน  เนื่องจากนักศึกษามา

จากสถานศึกษาเดิมท่ีหลากหลาย  ท้ังผู ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา 
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 2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาของนักศึกษาแรกเขา  คือ  การใหนักศึกษา

ไดทดสอบทักษะวิชาชีพกอนเรียน  และจัดโครงการปรับพ้ืนฐานทักษะปฏิบัติวิชาชีพ  เพ่ือเตรียม 

ความพรอมในการเรียนและการทํางานในชั้นเรียนเดียวกัน  และการเรียนรวมกับนักศึกษาตางคณะ           

ตางสาขาวิชา  เพ่ือเสริมทักษะดานการสื่อสาร  กระตุนใหนักศึกษาแสดงศักยภาพไดอยางเต็มท่ี 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

  2.5.1 คณะศิลปศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

จํานวนนักศึกษา/ช้ันป 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปท่ี  1 90 90 90 90 90 

ชั้นปท่ี  2 - 90 90 90 90 

ชั้นปท่ี  3 - - 90 90 90 

ชั้นปท่ี  4 - - - 90 90 

ชั้นปท่ี  5 - - - - 90 

รวม 90 180 270 360 450 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 90 
  

 

  2.5.2  วิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขาย  คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

          1) วิทยาลัยนาฏศิลป 

จํานวนนักศึกษา/ช้ันป 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปท่ี  1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี  2  30 30 30 30 

ชั้นปท่ี  3   30 30 30 

ชั้นปท่ี  4    30 30 

ชั้นปท่ี  5     30 

รวม 30 60 90 120 150 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 30 
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           2) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

จํานวนนักศึกษา/ช้ันป 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปท่ี  1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี  2  30 30 30 30 

ชั้นปท่ี  3   30 30 30 

ชั้นปท่ี  4    30 30 

ชั้นปท่ี  5     30 

รวม 30 60 90 120 150 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 30 

 
 
           3) วิทยาลัยนาฏศิลปสโุขทัย 

จํานวนนักศึกษา/ช้ันป 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปท่ี  1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี  2  30 30 30 30 

ชั้นปท่ี  3   30 30 30 

ชั้นปท่ี  4    30 30 

ชั้นปท่ี  5     30 

รวม 30 60 90 120 150 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 30 
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           4) วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

จํานวนนักศึกษา/ช้ันป 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปท่ี  1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี  2  30 30 30 30 

ชั้นปท่ี  3   30 30 30 

ชั้นปท่ี  4    30 30 

ชั้นปท่ี  5     30 

รวม 30 60 90 120 150 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 30 

 

 

           5) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

จํานวนนักศึกษา/ช้ันป 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปท่ี  1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี  2  30 30 30 30 

ชั้นปท่ี  3   30 30 30 

ชั้นปท่ี  4    30 30 

ชั้นปท่ี  5     30 

รวม 30 60 90 120 150 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 30 
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           6) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

จํานวนนักศึกษา/ช้ันป 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

รวม 30 60 90 120 150 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 30 

ชั้นปท่ี  1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี  2  30 30 30 30 

ชั้นปท่ี  3   30 30 30 

ชั้นปท่ี  4    30 30 

ชั้นปท่ี  5     30 

รวม 30 60 90 120 150 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 30 

 

 

           7) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

จํานวนนักศึกษา/ช้ันป 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปท่ี  1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี  2  30 30 30 30 

ชั้นปท่ี  3   30 30 30 

ชั้นปท่ี  4    30 30 

ชั้นปท่ี  5     30 

รวม 30 60 90 120 150 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 30 

 
 
 
 
 
 



20 

           8) วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

จํานวนนักศึกษา/ช้ันป 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปท่ี  1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี  2  30 30 30 30 

ชั้นปท่ี  3   30 30 30 

ชั้นปท่ี  4    30 30 

ชั้นปท่ี  5     30 

รวม 30 60 90 120 150 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 30 

 
 
           9) วิทยาลยันาฏศิลปสพุรรณบุรี 

จํานวนนักศึกษา/ช้ันป 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปท่ี  1 20 20 20 20 20 

ชั้นปท่ี  2  20 20 20 20 

ชั้นปท่ี  3   20 20 20 

ชั้นปท่ี  4    20 20 

ชั้นปท่ี  5     20 

รวม 20 40 60 80 100 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 20 
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           10) วิทยาลยันาฏศิลปจันทบุรี 

จํานวนนักศึกษา/ช้ันป 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปท่ี  1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี  2  30 30 30 30 

ชั้นปท่ี  3   30 30 30 

ชั้นปท่ี  4    30 30 

ชั้นปท่ี  5     30 

รวม 30 60 90 120 150 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 30 

 

 

           11) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

จํานวนนักศึกษา/ช้ันป 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปท่ี  1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี  2  30 30 30 30 

ชั้นปท่ี  3   30 30 30 

ชั้นปท่ี  4    30 30 

ชั้นปท่ี  5     30 

รวม 30 60 90 120 150 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 30 
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            12) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

จํานวนนักศึกษา/ช้ันป 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปท่ี  1 20 20 20 20 20 

ชั้นปท่ี  2  20 20 20 20 

ชั้นปท่ี  3   20 20 20 

ชั้นปท่ี  4    20 20 

ชั้นปท่ี  5     20 

รวม 20 40 60 80 100 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 20 

 

 

 2.6  งบประมาณตามแผน 

  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) ตอ 1 แขนงวิชา    

          2.6.1.1  คณะศิลปศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. คาบํารุงการศึกษา 216,000 592,000 968,000 1,344,000 1,720,000 

2. คาลงทะเบียน 230,400 688,800 1,144,800 1,509,600 1,680,000 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  - - - - - 

รวมรายรับ 446,400 1280,800 2,112,800 2,853,600 3,400,000 
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         2.6.1.2  วิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขาย 

          1)  วิทยาลัยนาฏศิลป 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. คาบํารุงการศึกษา 112,800 225,600 338,400 451,200 564,000 

2. คาลงทะเบียน 211,200 412,800 619,200 729,600 787,200 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  81,000 159,600 239,400 296,200 326,800 

รวมรายรับ 405,000 798,000 1,197,000 1,477,000 1,678,000 

 
          2)  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. คาบํารุงการศึกษา 160,000 320,000 480,000 640,000 800,000 

2. คาลงทะเบียน 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  - - - - - 

รวมรายรับ 260,000 520,000 780,000 1,040,000 1,300,000 

 

          3)  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. คาบํารุงการศึกษา 356,000 416,000 480,000 540,000 600,000 

2. คาลงทะเบียน 401,640 485,100 566,550 623,700 650,700 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  - - - - - 

รวมรายรับ 757,640 901,100 1,046,550 1,163,550 1,250,700 
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          4)  วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. คาบํารุงการศึกษา 141,000 282,000 423,000 564,000 705,000 

2. คาลงทะเบียน 264,000 504,000 774,000 552,000 360,000 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  - - - - - 

รวมรายรับ 405,000 786,000 1,197,000 1,116,000 1,065,000 

 

          5)  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. คาบํารุงการศึกษา 180,000 360,000 540,000 720,000 780,000 

2. คาลงทะเบียน 405,000 810,000 1,215,000 1,620,000 1,755,000 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  - - - - - 

รวมรายรับ 585,000 1,170,000 1,755,000 2,340,000 2,235,000 

 

          6)  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. คาบํารุงการศึกษา 117,500 235,000 352,500 470,000 587,500 

2. คาลงทะเบียน 140,250 276,000 414,750 472,500 517,500 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  - - - - - 

รวมรายรับ 313,110 384,790 420,200 484,550 542,080 
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          7)  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. คาบํารุงการศึกษา 493,500 526,400 540,500 596,900 587,500 

2. คาลงทะเบียน 804,800 774,800 800,400 824,800 820,000 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  225,000 207,900 192,400 176,000 168,900 

รวมรายรับ 1,523,300 1,509,100 1,533,300 1,597,700 1,576,400 

 

          8)  วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. คาบํารุงการศึกษา 141,000 282,000 423,000 564,000 705,000 

2. คาลงทะเบียน 168,300 333,900 500,400 569,700 623,700 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  - - - - - 

รวมรายรับ 309,300 615,900 923,400 1,133,700 1,328,700 

 
          9)  วิทยาลัยนาฏศิลปสพุรรณบุรี 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. คาบํารุงการศึกษา 80,000 160,000 240,000 320,000 400,000 

2. คาลงทะเบียน 113,400 226,800 340,200 453,000 567,000 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  - - - - - 

รวมรายรับ 193,400 386,800 580,200 773,600 967,000 
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          10)  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. คาบํารุงการศึกษา 100,000 212,000 324,500 436,000 548,000 

2. คาลงทะเบียน 220,000 451,000 686,000 856,200 933,600 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  51,000 125,600 199,600 263,600 308,800 

รวมรายรับ 371,200 789,000 1,209,600 1,555,800 1,586,400 

     
          11)  วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. คาบํารุงการศึกษา 120,000 240,000 360,000 480,000 600,000 

2. คาลงทะเบียน 162,000 324,000 486,000 558,000 612,000 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  - - - - - 

รวมรายรับ 282,000 564,000 846,000 1,038,000 1,212,000 

 
          12)  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. คาบํารุงการศึกษา 54,000 108,000 162,000 216,000 270,000 

2. คาลงทะเบียน 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  - - - - - 

รวมรายรับ 94,000 188,000 282,000 367,000 470,000 
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  2.6.2  งบประมาณรายจาย (หนวยบาท)  

          2.6.2.1  คณะศิลปศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบดําเนินการ      

1. คาใชจายบุคลากร 322,270 331,938 341,896 352,152 362,716 

2. คาใชจายดําเนินงาน 

(ไมรวม 3)  
442,600 442,600 442,600 442,600 442,600 

3. ทุนการศึกษา 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

4. รายจายระดับ

มหาวิทยาลัย 
- - - - - 

รวม (ก) 80,4870 814,538 824,496 834,752 845,316 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ 1,068,100 1,068,100 1,068,100 1,068,100 1,068,100 

รวม (ข) 1,068,100 1,068,100 1,068,100 1,068,100 1,068,100 

รวม(ก)+รวม(ข) 1,872,970 1,882,638 1,892,596 1,902,852 1,913,416 

จํานวนนักศึกษา 369 389 419 439 459 

 
          2.6.2.2  วิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขาย 

           1)  วิทยาลัยนาฏศิลป 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบดําเนินการ      

1. คาใชจายบุคลากร - 300,000 345,000 396,750 456,262 

2. คาใชจายดําเนินงาน 

(ไมรวม 3)  
800,310 920,356 1,058,409 1,217,170 1,399,745 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจายระดับ

มหาวิทยาลัย 
- - - - - 

รวม (ก) 800,310 1,220,356 1,403,409 1,613,920 1,856,007 

ข. งบลงทุน      
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หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

คาครุภัณฑ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 

รวม(ก)+รวม(ข) 800,310 1,220,356 1,403,409 1,613,920 1,856,000 

จํานวนนักศึกษา 30 60 90 120 150 

 
          2)  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบดําเนินการ      

1. คาใชจายบุคลากร 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 

2. คาใชจายดําเนินงาน 

(ไมรวม 3)  
250,000 500,000 750,000 950,000 1,100,000 

3. ทุนการศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

4. รายจายระดับ

มหาวิทยาลัย 
     

รวม (ก) 1,250,000 1,500,000 1,750,000 1,950,000 2,100,000 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 

รวม (ข) 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 

รวม(ก)+รวม(ข) 1,450,000 1,750,000 2,050,000 2,300,000 2,500,000 

จํานวนนักศึกษา 35 70 105 140 175 
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          3)  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบดําเนินการ      

1. คาใชจายบุคลากร 366,000 400,000 500,000 533,000 533,000 

2. คาใชจายดําเนินงาน 

(ไมรวม 3)  
410,740 466,100 506,000 555,300 587,000 

3. ทุนการศึกษา 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 

4. รายจายระดับ

มหาวิทยาลัย 
- - - - - 

รวม (ก) 924,740 1,014,100 1,154,000 1,236,300 1,268,000 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ - 33,000 33,000 100,000 133,000 

รวม (ข) - 33,000 33,000 100,000 133,000 

รวม(ก)+รวม(ข) 924,740 1,047,100 1,187,000 1,336,300 1,401,000 

จํานวนนักศึกษา 30 60 90 120 150 

 
          4)  วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบดําเนินการ      

1. คาใชจายบุคลากร 927,000 1,112,400 1,334,880 1,601,856 1,922,007 

2. คาใชจายดําเนินงาน 

(ไมรวม 3)  
- - - - - 

3. ทุนการศึกษา 215,800 258,960 310,752 372,902 447,482 

4. รายจายระดับ

มหาวิทยาลัย 
- - - - - 

รวม (ก) 1,142,800 1,371,360 1,645,632 1,974,758 2,369,489 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 
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หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

รวม(ก)+รวม(ข) 1,142,800 1,371,360 1,645,632 1,974,758 2,369,489 

จํานวนนักศึกษา 30 60 90 120 150 

 
          5)  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบดําเนินการ      

1. คาใชจายบุคลากร 366,000 400,000 500,000 533,000 533,000 

2. คาใชจายดําเนินงาน 

(ไมรวม 3)  
410,740 466,100 506,000 555,300 587,000 

3. ทุนการศึกษา 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 

4. รายจายระดับ

มหาวิทยาลัย 
- - - - - 

รวม (ก) 924,740 1,014,100 1,154,000 1,236,300 1,268,000 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ - 33,000 33,000 100,000 133,000 

รวม (ข) - 33,000 33,000 100,000 133,000 

รวม(ก)+รวม(ข) 924,740 1,047,100 1,187,000 1,336,300 1,401,000 

จํานวนนักศึกษา 30 60 90 120 150 
 
 

          6)  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบดําเนินการ      

1. คาใชจายบุคลากร 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 

2. คาใชจายดําเนินงาน 

(ไมรวม 3)  

 

87,200 505,000 925,600 1,271,800 1,302,400 
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หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจายระดับ

มหาวิทยาลัย 
- - - - - 

รวม (ก) 321,200 739,000 1,159,600 1,505,800 1,536,400 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวม (ข) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวม(ก)+รวม(ข) 371,200 789,000 1,209,600 1,555,800 1,586,400 

จํานวนนักศึกษา 25 50 75 100 125 

 

          7)  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบดําเนินการ      

1. คาใชจายบุคลากร 
200,000 212,000 224,720 238,203 252,495 

2. คาใชจายดําเนินงาน 

(ไมรวม 3) 
730,000 1,460,000 2,190,000 2,920,000 3,650,000 

3. ทุนการศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

4. รายจายระดับ

มหาวิทยาลัย 
- - - - - 

รวม (ก) 950,000 1,692,000 2,434,720 3,178,203 3,922,495 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 

รวม (ข) 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 

รวม(ก)+รวม(ข) 1,150,000 1,942,000 2,734,720 3,528,203 4,322,495 

จํานวนนักศึกษา 25 50 75 100 125 
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          8)  วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบดําเนินการ      

1. คาใชจายบุคลากร 82,200 82,200 82,200 82,200 82,000 

2. คาใชจายดําเนินงาน 

(ไมรวม 3)  
390,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

3. ทุนการศึกษา 35,000 40,000 45,000 50,000 50,000 

4. รายจายระดับ

มหาวิทยาลัย 
- - - - - 

รวม (ก) 507,200 522,200 527,200 532,200 532,200 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

รวม (ข) 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

รวม(ก)+รวม(ข) 547,200 562,200 567,200 572,200 572,200 

จํานวนนักศึกษา 30 60 90 120 150 
 
 
          9)  วิทยาลัยนาฏศิลปสพุรรณบุรี 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบดําเนินการ      

1. คาใชจายบุคลากร 584,000 1,168,000 1,752,000 2,336,000 2,920,000 

2. คาใชจายดําเนินงาน 

(ไมรวม 3)  
584,000 1,168,000 1,752,000 2,336,000 2,920,000 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจายระดับ

มหาวิทยาลัย 
- - - - - 

รวม (ก) 584,000 1,168,000 1,752,000 2,336,000 2,920,000 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 4,000,000 
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หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

รวม (ข) 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 4,000,000 

รวม(ก)+รวม(ข) 1,384,000 2,768,000 4,152,000 5,536,000 6,920,000 

จํานวนนักศึกษา 20 40 60 80 100 

 
          10)  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบดําเนินการ      

1. คาใชจายบุคลากร 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 

2. คาใชจายดําเนินงาน 

(ไมรวม 3)  
87,200 505,000 925,600 1,271,800 1,302,400 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจายระดับ

มหาวิทยาลัย 
- - - - - 

รวม (ก) 321,200 739,000 1,159,600 1,505,800 1,536,400 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวม (ข) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวม(ก)+รวม(ข) 371,200 789,000 1,209,600 1,555,800 1,586,400 

จํานวนนักศึกษา 25 50 75 100 125 

 

          11)  วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบดําเนินการ      

1. คาใชจายบุคลากร 21,600 43,200 64,800 64,800 64,800 

2. คาใชจายดําเนินงาน 

(ไมรวม 3)  
250,000 500,000 750,000 950,000 1,100,000 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
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หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

4. รายจายระดับ

มหาวิทยาลัย 
- - - - - 

รวม (ก) 271,600 543,200 814,800 1,014,800 1,164,800 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ      

รวม (ข)      

รวม(ก)+รวม(ข) 271,600 543,200 814,800 1,014,800 1,164,800 

จํานวนนักศึกษา 30 60 90 120 150 

 
          12)  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบดําเนินการ      

1. คาใชจายบุคลากร 584,000 1,168,000 1,752,000 2,336,000 2,920,000 

2. คาใชจายดําเนินงาน 

(ไมรวม 3)  
584,000 1,168,000 1,752,000 2,336,000 2,920,000 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจายระดับ

มหาวิทยาลัย 
- - - - - 

รวม (ก) 584,000 1,168,000 1,752,000 2,336,000 2,920,000 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 4,000,000 

รวม (ข) 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 4,000,000 

รวม(ก)+รวม(ข) 1,384,000 2,768,000 4,152,000 5,536,000 6,920,000 

จํานวนนักศึกษา 20 40 60 80 100 
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 หมายเหตุ   จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุงคาใชจายตอหัวนักศึกษา 

35,800 บาทตอป  ใชงบประมาณจัดตั้งประจําปของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  โดยกําหนดคาใชจาย

เฉพาะงบดําเนินการผลิตบัณฑิตตอคนตอปประมาณ  35,800 บาท  

1. คาวัสดุตอหัวนักศึกษา       5,000  บาท  

2. คาเสื่อมราคาครุภัณฑเฉลี่ยตอปตอหัวนักศึกษา     6,000  บาท 

3. คาสอน (ปละ 33 หนวยกิต) โดยเฉลี่ยหนวยกิตละ 2 คาบๆละ 300 บาท  19,800  บาท 

4. คาบริการทางการศึกษา (เอกสาร สื่อการสอน วัสดุสํานักงาน ฯลฯ)  5,000  บาท 

       รวมประมาณ           35,800  บาท 

 

 2.7  ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรยีน 

   แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนสื่อหลัก 

  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E - learning) 

  แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 

  อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

  เปนไปตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนและ

การเทียบโอนความรูเขาสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของสถาบันฯ พ.ศ. 2548   
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร 

      3.1.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา        164  หนวยกิต 

      3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

           1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        32  หนวยกิต 

    1.1  กลุมวิชาบังคับ      24  หนวยกิต 

 1.1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  12  หนวยกิต 

 1.1.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ    6  หนวยกิต 

                     เทคโนโลย ี   

     1.1.3  กลุมวิชาภาษา       6  หนวยกิต  

 1.2  กลุมวิชาเลือก  ไมนอยกวา       8  หนวยกิต 
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  2. หมวดวิชาเฉพาะดาน             126  หนวยกิต 

      2.1  กลุมวิชาชีพครู      48  หนวยกิต 

   2.1.1  กลุมวิชาชีพครูบังคับ    42  หนวยกิต 

   2.1.2  กลุมวิชาชีพครูเลือก  ไมนอยกวา     6  หนวยกิต 

      2.2  กลุมวิชาเอก      78  หนวยกิต 

2.2.1  กลุมวิชาเอกเดี่ยว     68  หนวยกิต 

   2.2.2  กลุมวิชาการสอนวิชาเอก      6  หนวยกิต 

   2.2.3  กลุมวิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา     4  หนวยกิต 

 

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา      6  หนวยกิต 

      

3.1.3  รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร            

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   กําหนดใหเรียน  32  หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาบังคับ      24  หนวยกิต 

 1.2 กลุมวิชาเลือก  ไมนอยกวา         8  หนวยกิต 

 

1.1  กลุมวิชาบังคับ      กําหนดใหเรียน   24  หนวยกิต 

         1.1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  กําหนดใหเรียน       12   หนวยกิต  

ศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

  รหัสวิชา   รายวิชา  จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

300-11001  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต                         3 (3-0-6) 

(Information for Lifelong Learning) 

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

(Human Behavior and Self Development) 

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

(Citizenship and Social Responsibility) 

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

(Recreation for Quality of Life) 

 

 

 



37 

        1.1.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  กําหนดใหเรียน    

6   หนวยกิต  ศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

  รหัสวิชา   รายวิชา  จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

300-12001  คณิตศาสตรและสถิติ     3 (3-0-6) 

(Mathematics and Statistics)        

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

(Science and Technology) 

 

        1.1.3 กลุมวิชาภาษา    กําหนดใหเรียน              6   หนวยกิต  

ศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

  รหัสวิชา   รายวิชา  จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

300-13001  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                      3 (3-0-6) 

(Thai Language for Communication) 

300-13002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                 3 (3-0-6) 

(English for Communication) 

 

1.2  กลุมวิชาเลือก   กําหนดใหเรียนไมนอยกวา     8   หนวยกิต   

เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

  รหัสวิชา   รายวิชา  จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

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

(World and Culture)   

300-14002  ความเขาใจเก่ียวกับสังคมไทย                                      2 (2-0-4) 

    (Understanding Thai Society) 

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

(Multiculturalism) 

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

(Society  and  Environment)  

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

    (Sufficiency Economy for Sustainable Development) 

300-14006  การเมืองและการปกครองไทย                                  2 (2-0-4) 

    (Thai Politics and Government)     
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300-14007  กฎหมายในชีวิตประจําวัน                                       2 (2-0-4) 

(Law in Daily Life) 

300-14008  กฎหมายทรัพยสินทางปญญา                                    2 (2-0-4) 

(Intellectual Property Law) 

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

(Thinking and Decision Making)  

300-14010  การบริหารความขัดแยงและการจัดการความเครียด  2 (2-0-4) 

(Conflict and Stress Management) 

300-14011  สารสนเทศสําหรับเยาวชน    2 (2-0-4)

   (Information for Youth) 

300-14012 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต                                     2 (2-0-4) 

(Science for Quality of Life) 

300-14013  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม                                          2 (2-0-4) 
(Life and Environment) 

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

(Life and Health) 

300-14015  การคิดเชิงคณิตศาสตร                                         2 (2-0-4) 

(Mathematical Thinking) 

300-14016  วรรณกรรมไทยรวมสมัย                               2 (2-0-4) 

(Thai Contemporary Literature) 

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

(Thai Literature Study) 

300-14018 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน                     2 (2-0-4) 

 (English for Job Application) 

300-14019 การอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ                             2 (2-0-4) 

 (English Reading Comprehension) 

300-14020 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว 2 (2-0-4)

 (English for Tourism) 

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

   (Learning English through Songs) 
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300-14022 ภาษาอังกฤษดานศิลปะและวัฒนธรรม 2 (2-0-4)

 (English in Arts and Culture) 

300-14023 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                                        2 (2-0-4) 

(Chinese Language for Communication) 

300-14024 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร                                     2 (2-0-4) 

(Japanese Language for Communication) 

300-14025  ภาษาอาเซียนในชีวิตประจําวัน    2 (2-0-4) 

   (ASEAN Languages in Daily Life) 

 

2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน  

 2.1  กลุมวิชาชีพครู   กําหนดใหเรียน     48   หนวยกิต 

  2.1.1  กลุมวิชาชีพครูบังคับ         42   หนวยกิต 

  2.1.2  กลุมวิชาชีพครูเลือก        6    หนวยกิต 

 

  2.1.1  กลุมวิชาชีพครูบังคับ   กําหนดใหเรียน               42   หนวยกิต   

ศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

รหัสวิชา           รายวิชา          จํานวนหนวยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

300-21001   ความเปนครูวิชาชีพ     3 (3-0-6) 

(Professional Teacher) 

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

  (Curriculum Development) 

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

(Language and Culture) 

300-21004   จิตวิทยาการศึกษา     3 (3-0-6) 

(Educational Psychology) 

300-21005   การแนะแนวและใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน  2 (1-2-3) 

(Guidance and Counseling for Student Development) 

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

(Learning and Classroom Management) 

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

   (Research for Learning Development) 
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300-21008   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3 (2-2-5) 

(Educational Innovation and Information Technology) 

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

   (Learning Assessment and Evaluation) 

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

   (Quality Assurance in Education) 

300-21011   ประสบการณวิชาชีพครู     2 (1-2-3) 

   (Professional Experiences)   

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

   (Teacher Professional Practice in School 1) 

300-21013  การปฏิบัติงานวิชาชีพครใูนสถานศึกษา 2   6 (0-36-0) 

   (Teacher Professional Practice in School 2) 

 

หมายเหตุ 1. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21012 การปฏิบัติงานวิชาชีพครใูนสถานศึกษา 1

      นักศึกษาตองสอบผานรายวิชาดังตอไปนี้ 

      1.1  หมวดวิชาเฉพาะดาน  กลุมวิชาชีพครูบังคับ 300-21001 ถึง 300-21011  

             และกลุมวิชาชีพครูเลือก   จํานวน 6 หนวยกิต 

      1.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน  กลุมวิชาเอกเดี่ยว  และกลุมวิชาการสอนวิชาเอกทุก 

          รายวชิา    

  2. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21013 การปฏิบัติงานวิชาชีพครใูนสถานศึกษา 2       

      นักศึกษาตองสอบผานรายวิชา 300-21012 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู  

                        ในสถานศึกษา 1 

    

  2.1.2  กลุมวิชาชีพครูเลือก     กําหนดใหเรียนไมนอยกวา   6   หนวยกิต   

เลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

รหัสวิชา            รายวิชา       จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

300-21014  การจัดการความรู     2 (2-0-4) 

   (Knowledge Management) 

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

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

   (Lifelong Education)  

300-21017  การพัฒนาความคิดสรางสรรค    2 (1-2-3) 

   (Creative Thinking Development)  

300-21018  การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล   2 (1-2-3) 

   (Research for Individual Learner Development)  

300-21019  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  2 (1-2-3) 

   (Achievement Test Construction)  

300-21020  การบรหิารการศึกษา     2 (2-0-4) 

   (Educational Administration) 

300-21021  ภาษาอังกฤษสําหรับครูนาฏศิลปและดนตรี   2 (2-0-4) 

   (English for Drama and Music Teachers) 

300-21022  สื่อการสอน      2 (1-2-3) 

   (Instructional Media)  

300-21023  ปรัชญาการศึกษา     2 (2-0-4)  

   (Philosophy of Education) 

300-21024  บุคลิกภาพและการปรับตัว    2 (2-0-4)  

   (Personality and Adjustment) 

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

   (Developmental Psychology) 

300-21026   ทักษะและเทคนิคการสอน    2 (2-0-4) 

   (Skills and Techniques of Teaching) 

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

   (Educational Statistics)  

 

หมายเหตุ 1. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21018 การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล

               นักศึกษาตองสอบผานรายวิชา 300-21005 การแนะแนวและใหคําปรึกษาเพ่ือ 

    พัฒนาผูเรียน  และ  300-21007 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  

2. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21019 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

      การศึกษา  นักศึกษาตองสอบผานรายวิชา 300-21009 การวัดและการประเมิน 

      ผลการเรียนรู                  
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          2.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน  กลุมวิชาเอก  กําหนดใหเรียน   78   หนวยกิต  

                    2.2.1  กลุมวิชาเอกเดี่ยว     68   หนวยกิต  

            2.2.2  กลุมวิชาการสอนวิชาเอก      6   หนวยกิต 

  2.2.3  กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา     4   หนวยกิต 

 

           2.2.1 กลุมวิชาเอกเดี่ยว            กําหนดใหเรียน     68    หนวยกิต    

      1) นักศึกษาละครพระ นาง   ศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

รหัสวิชา            รายวิชา      จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต–ิศึกษาดวยตนเอง) 

201-22014  ทักษะนาฏศิลป 1 (ละครพระ นาง)    3 (0-6-3)        

   (Dance Skill 1 : Male and Female Lakon Character) 

201-22015  ทักษะนาฏศิลป 2 (ละครพระ นาง)    3 (0-6-3)        

   (Dance Skill 2 : Male and Female Lakon Character) 

201-22016  ทักษะนาฏศิลป 3 (ละครพระ นาง)    3 (0-6-3)  

   (Dance Skill 3 : Male and Female Lakon Character) 

201-22017  ทักษะนาฏศิลป 4 (ละครพระ นาง)    3 (0-6-3)             

   (Dance Skill 4 : Male and Female Lakon Character)  

301-22001  ประวัติศาสตรนาฏศิลปไทย    3 (3-0-6) 

  (History of Thai Drama)   

301-22002              กายวิภาคสําหรับนาฏศิลป 2 (2-0-4)  

                (Anatomy for Dance) 

301-22003              จารีตนาฏศิลปไทย  2 (2-0-4) 

                (Custom of Thai Dance) 

301-22004    การเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป    3 (3-0-6) 

   (Writing for Dance) 

301-22005  หนาพาทย  นาฏยศัพท  และภาษานาฏศิลป  3 (3-0-6) 

                    (Na Pat Dance Vocabulary and Dance Languages) 

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

  (ASEAN Arts and Culture) 

301-22007            การสอนนาฏศิลปและดนตรีแบบบูรณาการ   2 (2-0-4)      

                              (Integrated Teaching for Dance and Music) 
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301-22008  วรรณคดีการละคร     2 (2-0-4) 

                               (Dramatic Literature) 

301-22009            การวิจัยนาฏศิลปดานการศึกษา    3 (2-2-5)                

            (Dance Education Research)  

301-22010            ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง    2 (1-2-3) 

            (English for Performing Acts)  

301-22011             ระบําเบ็ดเตล็ดและการแสดงพ้ืนบาน   3 (0-6-3) 

             (Variety Dances and Folk Dances) 

301-22012            ทักษะประสบการณการแสดง    3 (0-6-3) 

  (Skill and Experience for Drama) 

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

            (Performing Arts Skill) 

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

  (Western Drama) 

301-22015             ศิลปะการแตงหนาและทําผม    2 (1-2-3)      

                        (The Art of Make up and Hair Dressing) 

301-22016                 ดนตรีสําหรับครูนาฏศิลป    2 (1-2-3) 

                               (Music for Dance Teachers) 

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

     (Computer for the Design of Dance) 

301-22018                 บุคคลสําคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป   2 (2-0-4) 

  (Distinguished Person of Thai Dramatic Arts) 

301-22019            เครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดง   2 (1-2-3) 

(Costume and Prop Making) 

301-22020            สุนทรียศาสตรทางศิลปะ     3 (3-0-6)  

                      (Aesthetics for Dramatic Art) 

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

                               (Performing Arts Arrangement in School) 

301-22022  หลักการวิเคราะหศิลปะการแสดง    2 (1-2-3) 

                               (Analytical Principle of Performing Arts) 
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301-22023                ศิลปนิพนธ     4 (2-4-6)              

                 (Art Thesis) 

 

              2) นักศึกษาโขนพระ   ศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

รหัสวิชา            รายวิชา      จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต–ิศึกษาดวยตนเอง) 

201-22021  ทักษะนาฏศิลป 1  (โขนพระ)      3 (0-6-3)             

   (Dance Skill 1 : Male Khon Character) 

201-22022  ทักษะนาฏศิลป 2  (โขนพระ)      3 (0-6-3)    

   (Dance Skill 2 : Male Khon Character)      

201-22023  ทักษะนาฏศิลป 3  (โขนพระ)      3 (0-6-3)   

   (Dance Skill 3 : Male Khon Character) 

201-22024  ทักษะนาฏศิลป 4  (โขนพระ)      3 (0-6-3)             

   (Dance Skill 4 : Male Khon Character) 

301-22001  ประวัติศาสตรนาฏศิลปไทย    3 (3-0-6) 

  (History of Thai Drama)   

301-22002              กายวิภาคสําหรับนาฏศิลป 2 (2-0-4)  

                (Anatomy for Dance) 

301-22003              จารีตนาฏศิลปไทย  2 (2-0-4) 

                (Custom of Thai Dance) 

301-22004    การเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป    3 (3-0-6) 

   (Writing for Dance) 

301-22005  หนาพาทย  นาฏยศัพท  และภาษานาฏศิลป  3 (3-0-6) 

                    (Na Pat Dance Vocabulary and Dance Languages) 

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

  (ASEAN Arts and Culture) 

301-22007            การสอนนาฏศิลปและดนตรีแบบบูรณาการ   2 (2-0-4)      

                              (Integrated Teaching for Dance and Music) 

301-22008  วรรณคดีการละคร     2 (2-0-4) 

                               (Dramatic Literature) 

301-22009            การวิจัยนาฏศิลปดานการศึกษา    3 (2-2-5)                

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

            (English for Performing Acts)  

301-22011             ระบําเบ็ดเตล็ดและการแสดงพ้ืนบาน   3 (0-6-3) 

             (Variety Dances and Folk Dances) 

301-22012            ทักษะประสบการณการแสดง    3 (0-6-3) 

  (Skill and Experience for Drama) 

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

            (Performing Arts Skill) 

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

  (Western Drama) 

301-22015             ศิลปะการแตงหนาและทําผม    2 (1-2-3)      

                        (The Art of Make up and Hair Dressing) 

301-22016                 ดนตรีสําหรับครูนาฏศิลป    2 (1-2-3) 

                               (Music for Dance Teachers) 

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

     (Computer for the Design of Dance) 

301-22018                 บุคคลสําคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป   2 (2-0-4) 

  (Distinguished Person of Thai Dramatic Arts) 

301-22019            เครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดง   2 (1-2-3) 

(Costume and Prop Making) 

301-22020            สุนทรียศาสตรทางศิลปะ     3 (3-0-6)  

                      (Aesthetics for Dramatic Art) 

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

                               (Performing Arts Arrangement in School) 

301-22022  หลักการวิเคราะหศิลปะการแสดง    2 (1-2-3) 

                               (Analytical Principle of Performing Arts) 

301-22023                ศิลปนิพนธ     4 (2-4-6)              

                 (Art Thesis) 
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              3) นักศึกษาโขนยักษ   ศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

รหัสวิชา            รายวิชา      จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต–ิศึกษาดวยตนเอง) 

201-22028  ทักษะนาฏศิลป 1  (โขนยักษ)      3 (0-6-3)             

   (Dance Skill 1 : Demon Khon Character) 

201-22029  ทักษะนาฏศิลป 2  (โขนยักษ)      3 (0-6-3)    

   (Dance Skill 2 : Demon Khon Character)     

201-22030  ทักษะนาฏศิลป 3  (โขนยักษ)      3 (0-6-3)   

   (Dance Skill 3 : Demon Khon Character) 

201-22031  ทักษะนาฏศิลป 4  (โขนยักษ)      3 (0-6-3)             

   (Dance Skill 4 : Demon Khon Character) 

301-22001  ประวัติศาสตรนาฏศิลปไทย    3 (3-0-6) 

  (History of Thai Drama)   

301-22002              กายวิภาคสําหรับนาฏศิลป 2 (2-0-4)  

                (Anatomy for Dance) 

301-22003              จารีตนาฏศิลปไทย  2 (2-0-4) 

                (Custom of Thai Dance) 

301-22004    การเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป    3 (3-0-6) 

   (Writing for Dance) 

301-22005  หนาพาทย  นาฏยศัพท  และภาษานาฏศิลป  3 (3-0-6) 

                    (Na Pat Dance Vocabulary and Dance Languages) 

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

  (ASEAN Arts and Culture) 

301-22007            การสอนนาฏศิลปและดนตรีแบบบูรณาการ   2 (2-0-4)      

                              (Integrated Teaching for Dance and Music) 

301-22008  วรรณคดีการละคร     2 (2-0-4) 

                               (Dramatic Literature) 

301-22009            การวิจัยนาฏศิลปดานการศึกษา    3 (2-2-5)                

            (Dance Education Research)  

301-22010            ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง    2 (1-2-3) 

            (English for Performing Acts)  
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301-22011             ระบําเบ็ดเตล็ดและการแสดงพ้ืนบาน   3 (0-6-3) 

             (Variety Dances and Folk Dances) 

301-22012            ทักษะประสบการณการแสดง    3 (0-6-3) 

  (Skill and Experience for Drama) 

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

            (Performing Arts Skill) 

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

  (Western Drama) 

301-22015             ศิลปะการแตงหนาและทําผม    2 (1-2-3)      

                        (The Art of Make up and Hair Dressing) 

301-22016                 ดนตรีสําหรับครูนาฏศิลป    2 (1-2-3) 

                               (Music for Dance Teachers) 

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

     (Computer for the Design of Dance) 

301-22018                 บุคคลสําคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป   2 (2-0-4) 

  (Distinguished Person of Thai Dramatic Arts) 

301-22019            เครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดง   2 (1-2-3) 

(Costume and Prop Making) 

301-22020            สุนทรียศาสตรทางศิลปะ     3 (3-0-6)  

                      (Aesthetics for Dramatic Art) 

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

                               (Performing Arts Arrangement in School) 

301-22022  หลักการวิเคราะหศิลปะการแสดง    2 (1-2-3) 

                               (Analytical Principle of Performing Arts) 

301-22023                ศิลปนิพนธ     4 (2-4-6)              

                 (Art Thesis) 
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     4) นักศึกษาโขนลิง  ศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

รหัสวิชา            รายวิชา      จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต–ิศึกษาดวยตนเอง) 

201-22035  ทักษะนาฏศิลป 1  (โขนลิง)      3 (0-6-3)             

   (Dance Skill 1 : Simian Khon Character) 

201-22036  ทักษะนาฏศิลป 2  (โขนลิง)      3 (0-6-3)    

   (Dance Skill 2 : Simian Khon Character)      

201-22037  ทักษะนาฏศิลป 3  (โขนลิง)      3 (0-6-3)   

   (Dance Skill 3 : Simian Khon Character) 

201-22038  ทักษะนาฏศิลป 4  (โขนลิง)      3 (0-6-3)             

   (Dance Skill 4 : Simian Khon Character) 

301-22001  ประวัติศาสตรนาฏศิลปไทย    3 (3-0-6) 

  (History of Thai Drama)   

301-22002              กายวิภาคสําหรับนาฏศิลป 2 (2-0-4)  

                (Anatomy for Dance) 

301-22003              จารีตนาฏศิลปไทย  2 (2-0-4) 

                (Custom of Thai Dance) 

301-22004    การเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป    3 (3-0-6) 

   (Writing for Dance) 

301-22005  หนาพาทย  นาฏยศัพท  และภาษานาฏศิลป  3 (3-0-6) 

                    (Na Pat Dance Vocabulary and Dance Languages) 

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

  (ASEAN Arts and Culture) 

301-22007            การสอนนาฏศิลปและดนตรีแบบบูรณาการ   2 (2-0-4)      

                              (Integrated Teaching for Dance and Music) 

301-22008  วรรณคดีการละคร     2 (2-0-4) 

                               (Dramatic Literature) 

301-22009            การวิจัยนาฏศิลปดานการศึกษา    3 (2-2-5)                

            (Dance Education Research)  

301-22010            ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง    2 (1-2-3) 

            (English for Performing Acts)  
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301-22011             ระบําเบ็ดเตล็ดและการแสดงพ้ืนบาน   3 (0-6-3) 

             (Variety Dances and Folk Dances) 

301-22012            ทักษะประสบการณการแสดง    3 (0-6-3) 

  (Skill and Experience for Drama) 

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

            (Performing Arts Skill) 

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

  (Western Drama) 

301-22015             ศิลปะการแตงหนาและทําผม    2 (1-2-3)      

                        (The Art of Make up and Hair Dressing) 

301-22016                 ดนตรีสําหรับครูนาฏศิลป    2 (1-2-3) 

                               (Music for Dance Teachers) 

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

     (Computer for the Design of Dance) 

301-22018                 บุคคลสําคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป   2 (2-0-4) 

  (Distinguished Person of Thai Dramatic Arts) 

301-22019            เครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดง   2 (1-2-3) 

(Costume and Prop Making) 

301-22020            สุนทรียศาสตรทางศิลปะ     3 (3-0-6)  

                      (Aesthetics for Dramatic Art) 

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

                               (Performing Arts Arrangement in School) 

301-22022  หลักการวิเคราะหศิลปะการแสดง    2 (1-2-3) 

                               (Analytical Principle of Performing Arts) 

301-22023                ศิลปนิพนธ     4 (2-4-6)              

                 (Art Thesis) 

 

 หมายเหตุ   การลงทะเบียนรายวิชาท่ีมีลําดับของการเรียน  นักศึกษาจะเรียนรายวิชาข้ัน

สูงข้ึนได  ตองสอบผานการเรียนรายวิชาในข้ันท่ีต่ํากวามากอน 
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 2.2.2  กลุมวิชาการสอนวิชาเอก  กําหนดใหเรียน    6      หนวยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

รหัสวิชา            รายวิชา      จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต–ิศึกษาดวยตนเอง) 

301-22024  ทักษะเพ่ือการสอนนาฏศิลประดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 (1-4-4) 

(Technical Skill for Teaching Dance in Primary Level) 

301-22025  ทักษะสรางสรรคเพ่ือการสอน    3 (1-4-4) 

(Creative Skill for Teaching) 

  

  2.2.3  กลุมวิชาเอกเลือก    กําหนดใหเรียนไมนอยกวา       4   หนวยกิต 

        1. เลือกศึกษาจากรายวิชาตางๆจากวิชาเอกเดี่ยว หรือวิชาเอกเลือกใน   

            สาขาวิชาอ่ืน 

        2. เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

รหัสวิชา            รายวิชา      จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต–ิศึกษาดวยตนเอง) 

301-22026  นาฏดุริยางควิจารณ     2 (2-0-4) 

                      (Dramatic Arts Criticism) 

301-22027  นาฏศิลปพ้ืนบาน      2 (2-0-4) 

                   (Folk Dance) 

301-22028  นาฏศิลปกับสังคม     2 (2-0-4) 

                 (Classical Dance and Society) 

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

                       (Voice Training for Performing Arts) 

301-22030  หุนไทย       2 (1-2-3) 

                     (Thai Puppets) 

301-22031  การอานทํานองเสนาะ      2 (0-4-2) 

                         (Rhyme Chanting)  

301-22032  การออกแบบฉากและแสงบนเวที    2 (1-2-3) 

(Scene Design and Stage Lighting) 

301-22033  ศิลปหัตถกรรมไทย     2 (1-2-3) 

   (Thai Handicraft and Art)  

301-22034  การออกแบบเครื่องแตงกาย  แตงหนา  และทรงผม  2 (1-2-3) 

(Costume Design Make up and Hair Dressing) 
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301-22035  นาฏศิลปตะวันออก     2 (1-2-3) 

             (Eastern Dance) 

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

                     (Seminar on Traditional Dance) 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     กําหนดใหเรียนไมนอยกวา     6      หนวยกิต 

1.  เลือกศึกษาจากรายวิชาตางๆ ท่ีเปดสอนในสถาบัน หรือ 

2.  เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้   

รหัสวิชา            รายวิชา      จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต–ิศึกษาดวยตนเอง) 

300-30001  ลีลาศ       2 (1-2-3)  

(Social  Dance)  

300-30002  กิจกรรมเขาจังหวะ       2 (1-2-3) 

    (Rhythmic  Activities) 

300-30003  แบดมินตัน      2 (1-2-3) 

(Badminton)  

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

(Basic  Thai  Dance)   

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

(Folk Dance)   

301-30003  การละเลนของหลวง      2 (1-2-3) 

(Royal Plays)   

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

(The Basic of Jazz Dance)   

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

(Muscle Stretching Theory Skill)   

303-30001  ทักษะขิม      2 (0-4-2) 

(Music Skill : Khim)                      

303-30002  ทักษะขลุย      2 (0-4-2) 

(Music Skill : Khlui)  

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

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

(Music Skill : Klongyao)  

303-30005  เพลงรองสําหรับเด็ก     2 (0-4-2) 

(Songs for Children)  

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

(Thai Lullaby)  

304-30001  รีคอรเดอร      2 (1-2-3) 

(Recorder)  

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

(Vocal Practices for Beginner) 

304-30003  การขับรองเพลงสากลสําหรับเด็ก    2 (1-2-3) 

(Vocal Practices in Songs for Children) 

304-30004  ซอลเฟจจิโอและการขับรอง    2 (1-2-3) 

(Solfeggio and Vocal Training)  

 

 

หมายเหตุ    ความหมายของรหัสรายวิชา และรหัสการจัดช่ัวโมงเรียน 

 

 

ความหมายของรหัสวิชา 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X    X   X   X      X   X X X 

คณะ 

สาขาวิชา 

หมวดวิชา 

กลุม่วิชา 

ลําดบัวิชา 
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รหัสวิชาท่ีใชกําหนดเปนตัวเลข  8  หลัก ดังตอไปนี้ 

 ตําแหนงท่ี  1    หมายถึง คณะ 

  เลข  1 หมายถึง  คณะศิลปวิจิตร  

  เลข  2 หมายถึง  คณะศิลปนาฏดุริยางค 

  เลข 3 หมายถึง  คณะศิลปศึกษา 

 

 ตําแหนงท่ี  2-3 หมายถึง สาขาวิชา 

  เลข  01 หมายถึง  สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

  เลข  02 หมายถึง  สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา 

  เลข  03 หมายถึง  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา 

  เลข  04 หมายถึง  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา 

 

 ตําแหนงท่ี  4 หมายถึง หมวดวิชา 

  เลข  1 หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  เลข  2 หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะดาน 

  เลข  3 หมายถึง  หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

ตําแหนงท่ี  5 หมายถึง กลุมวิชา 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  เลข  1 หมายถึง  วิชาบังคับ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เลข 2 หมายถึง  วิชาบังคับ  กลุมวิชาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร   

                                      และเทคโนโลยี 

  เลข  3 หมายถึง  วิชาบังคับ  กลุมวิชาภาษา 

  เลข 4 หมายถึง  วิชาเลือก 

  หมวดวิชาเฉพาะดาน 

  เลข  1 หมายถึง  กลุมวิชาชีพครู 

  เลข  2 หมายถึง  กลุมวิชาเอก 

 

 ตําแหนงท่ี      6-8 หมายถึง ลําดับวิชา 

 

 



54 

ความหมายของรหัสการจัดช่ัวโมงเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   X     (X   -    X   -   X)   

   

หนวยกิต 

ชัว่โมงเรียนบรรยาย 

ชั่วโมงเรียนปฏิบัต ิ

ชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง 
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 3.1.4  แผนการศึกษา 

 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

ภาควิชานาฏศิลปศึกษา    คณะศิลปศึกษา 

 

ช้ันปท่ี  1 ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 

300-11001 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3-0-6) 

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

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

201-22XXX ทักษะนาฏศิลป 1 3 (0-6-3) 

301-22002 กายวิภาคสําหรับนาฏศิลป 2 (2-0-4) 

301-22010 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง 2 (1-2-3) 

301-22018 บุคคลสําคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป 2 (2-0-4) 

301-22019 เครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดง 2 (1-2-3) 

.................... วิชาเลือกเสรี 1 2 (x-x-x) 

 รวม 22 

 

 

ช้ันปท่ี  1 ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 

300-13001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

300-14XXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 1 2 (x-x-x) 

300-21002 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 

300-21004 จิตวิทยาการศึกษา 3 (3-0-6) 

201-22XXX ทักษะนาฏศิลป 2 3 (0-6-3) 

301-22005 หนาพาทย  นาฏยศัพท  และภาษานาฏศิลป 3 (3-0-6) 

301-22015 ศิลปะการแตงหนาและทําผม 2 (1-2-3) 

301-22020 สุนทรียศาสตรทางศิลปะ 3 (3-0-6) 

 รวม 22 
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ช้ันปท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 

300-12001 คณิตศาสตรและสถิติ 3 (3-0-6) 

300-13002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

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

300-21XXX วิชาชีพครูเลือก 1 2 (x-x-x) 

201-22XXX ทักษะนาฏศิลป 3 3 (0-6-3) 

301-22011 ระบําเบ็ดเตล็ดและการแสดงพ้ืนบาน 3 (0-6-3) 

301-22016 ดนตรีสําหรับครูนาฏศิลป 2 (1-2-3) 

301-22XXX วิชาเอกเลือก 1  2 (x-x-x) 

 รวม 21 

 

 

 

ช้ันปท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 

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

300-14XXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 2 2 (x-x-x) 

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

300-21008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

201-22XXX ทักษะนาฏศิลป 4 3 (0-6-3) 

301-22004 การเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป 3 (3-0-6) 

301-22008 วรรณคดีการละคร 2 (2-0-4) 

………………… วิชาเลือกเสรี 2 2 (x-x-x) 

 รวม 21 
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ช้ันปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 

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

300-14XXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 3 2 (x-x-x) 

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

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

301-22003 จารีตนาฏศิลปไทย 2 (2-0-4) 

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

301-22012 ทักษะประสบการณการแสดง 3 (0-6-3) 

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

301-22XXX วิชาเอกเลือก 2  2 (x-x-x) 

 รวม 21 

 

 

 

ช้ันปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 

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

300-14XXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 4 2 (x-x-x) 

300-21005 การแนะแนวและใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน 2 (1-2-3) 

300-21XXX วิชาชีพครูเลือก 2 2 (x-x-x) 

301-22001 ประวัติศาสตรนาฏศิลปไทย 3 (3-0-6) 

301-22009 การวิจัยนาฏศิลปดานการศึกษา 3 (2-2-5) 

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

301-22022 หลักการวิเคราะหศิลปะการแสดง 2 (1-2-3) 

................... วิชาเลือกเสรี 3 2 (x-x-x) 

 รวม 22 
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ช้ันปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 

300-21001 ความเปนครูวิชาชีพ 3 (3-0-6) 

300-21XXX วิชาชีพครูเลือก 3 2 (x-x-x) 

301-22007 การสอนนาฏศิลปและดนตรีแบบบูรณาการ 2 (2-0-4) 

301-22014 การละครตะวันตก 2 (2-0-4) 

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

301-22024 ทักษะเพ่ือการสอนนาฏศิลประดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 (1-4-4) 

 รวม 14 

 

 

ช้ันปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 

 300-21011 ประสบการณวิชาชีพครู 2 (1-2-3) 

301-22025 ทักษะสรางสรรคเพ่ือการสอน 3 (1-4-4) 

301-22023 ศิลปนิพนธ 4 (2-4-6) 

 รวม 9 

 

 

ช้ันปท่ี  5 ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 

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

 รวม 6 

 

 

ช้ันปท่ี  5 ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 

300-21013 การปฏิบัติงานวิชาชีพครใูนสถานศึกษา 2  6 (0-36-0) 

 รวม 6 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา   

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 1.1 กลุมวิชาบังคับ จํานวน   24    หนวยกิต  

 1.1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน      12    หนวยกิต 

300-11001  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต      3 (3-0-6) 

    (Information for Lifelong Learning) 

      ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ วิธีการเขาถึง

แหลงสารสนเทศท่ีหลากหลายเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต การสืบคน

สารสนเทศ กระบวนการจัดการสารสนเทศ การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางรูเทาทัน ความปลอดภัยของการเก็บรักษาขอมูล 

พระราชบัญญัติวาดวยขอมูลขาวสาร เทคนิคการปรับแตงและ         

การนําเสนอสารสนเทศในเชิงสรางสรรค  

 

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

(Human Behavior and Self Development) 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของมนุษย 

องคประกอบและปจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย  การเขาใจ

และเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน กระบวนการและวิธีการพัฒนา

ตน การสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล  การคิดแบบองครวมเพ่ือ

พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิต การแกปญหาตามบริบทและการ

สรางแรงจูงใจในการทํางาน  

    

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

(Citizenship and Social Responsibility) 

ความหมายและความสําคัญของความเปนพลเมือง 

บทบาทหนาท่ีของพลเมืองท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม การดําเนินชีวิต

อย า งพ อ เพี ย ง ท่ี เป น ป ระโยช น แล ะรั บ ผิ ด ช อบ ต อ สั งค ม              

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาทองถ่ิน ความเปนประชาธิปไตย 

การมีสวนรวมทางการเมือง การสรางความตระหนักและจิตสํานึกใน

ความเปนไทย จิตอาสาและจิตสาธารณะ เพ่ือการเปนพลเมืองท่ีดี

และมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 
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 300-11004 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต                          3 (2-2-5) 

(Recreation for Quality of Life) 

ความสําคัญ ความเปนมา หลักการและประโยชนของ

การเขารวมกิจกรรมนันทนาการ  ขอบขายและคุณคาของกิจกรรม

นันทนาการ  รูปแบบของนันทนาการและกิจกรรมนันทนาการท่ี

เหมาะสมกับการพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม  

 

1.1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  จํานวน    6   หนวยกิต 

  300-12001 คณิตศาสตรและสถิติ    3 (3-0-6) 

(Mathematics and Statistics)        

ความรู เบื้องตนเก่ียวกับเซต สับเซต การดําเนินการ    

ของเซต ตรรกศาสตร ทฤษฎีความนาจะเปน สมการอยางงาย 

ลําดับและอนุกรม การหาคารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต มัธยฐาน 

ฐานนิยม ความแปรปรวน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

นําเสนอขอมูล 

 

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

(Science and Technology) 

         ความสําคัญและอิทธิพลของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ท่ีมีตอมนุษย กระบวนการทางวิทยาศาสตร วิวัฒนาการและ

แนวโนมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สมัยใหม  การประยุกตความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือ

ประโยชนในการดําเนินชีวิต 

 

1.1.3 กลุมวิชาภาษา    จํานวน       6  หนวยกิต 

300-13001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                      3 (3-0-6) 

(Thai Language for Communication) 

ความสําคัญและลักษณะของภาษาไทย ความรูเบื้องตน

เรื่องการสื่อสาร จริยธรรมในการใชภาษา การสื่อสารในการฟง 

การพูด  การอาน การเขียน ในชีวิตประจําวัน และงานอาชีพ 
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 300-13002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร                 3 (3-0-6) 

(English for Communication) 

การฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่ อสารในชี วิตประจํ าวัน  คําศัพท  สํ านวน  โครงสร าง

ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมในสถานการณตางๆ  

 

 1.2 กลุมวิชาเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา   8      หนวยกิต   

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

(World and Culture)   

ความ เป นมาของโลกในยุค โบราณ จน ถึงป จจุบั น          

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตนท่ีมีตอ

มนุษยในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรม      

ความหลากหลายของวัฒนธรรม  การจัดระเบียบสังคมโลก            

การแลกเปลี่ยนถายทอดอารยธรรมของดินแดนตางๆ ซ่ึงมีผลตอ

การดํารงชีวิตของมนุษย  

300-14002 ความเขาใจเกี่ยวกับสังคมไทย          2 (2-0-4) 

     (Understanding Thai Society) 

      โครงสรางทางสังคมไทย  จารีตประเพณี  ขนบประเพณี  

วิถีประชาและภูมิปญญา  การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพ

ปญหาสังคมท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง

ของไทย  

 

300-14003 พหุวัฒนธรรม     2 (2-0-4) 

    (Multiculturalism) 

ความหมายและความหลากหลายทางวัฒ นธรรม 

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ิน  วัฒนธรรมกับกระแสโลกาภิวัตน  

การดําเนินชีวิตในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตอสังคมและ      

วิถีชีวิต  
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300-14004 สังคมกับส่ิงแวดลอม                                       2 (2-0-4) 

(Society and Environment )  

ความสําคัญและความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอม 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สภาพปญหาและ

ผลกระทบจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม        

ความรับผิดชอบของสังคมและการมีสวนรวมในการจัดการกับ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  การบํารุงรักษาและคุมครอง

คุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

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

     (Sufficiency Economy for Sustainable Development) 

ปรัชญาและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดและทฤษฎี

ของระบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีอิทธิพลตอสังคมและการเมือง       

การนําหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาปรับใชกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  การประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใหเหมาะสม

กับบุคคลและวิถีชีวิตของคนไทยเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน    

 

300-14006 การเมืองและการปกครองไทย            2 (2-0-4)                                                                         

     (Thai Politics and Government)     

วิวัฒนาการการปกครองของไทย  แนวคิดและอุดมการณ

ทางการเมืองท่ี มี อิทธิพลตอการเปลี่ ยนแปลงการปกครอง  

กระบวนการทางการเมือง  สถาบันทางการเมืองการปกครอง และ

องคกรท่ีเก่ียวของกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  การมีสวนรวมทางการเมือง  

สภาพปญหาและแนวโนมทางการเมืองการปกครองของไทย 

 

300-14007 กฎหมายในชีวิตประจําวัน                             2 (2-0-4) 

(Law in Daily Life) 

ความรูเก่ียวกับกฎหมายแพงและพาณิชย  กฎหมาย

อาญา และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน  สภาพปญหา

ท่ีเก่ียวของกับการใชกฎหมายซ่ึงมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต 
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300-14008 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา         2 (2-0-4) 

(Intellectual Property Law) 

ความหมาย  ประเภทของทรัพยสินทางปญญา  ลิขสิทธิ์

และทรัพยสินทางอุตสาหกรรม กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

คุมครองทรัพยสินทางปญญา  ความรวมมือระหวางประเทศในการ

คุมครองสิทธิ์ 

  

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

(Thinking and Decision Making) 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ประเภทของ 

การคิด  ทฤษฎีและกระบวนการตัดสินใจ  การตัดสินใจแบบมี     

สวนรวม  ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล  กลยุทธในการแกปญหา  

การคิดแบบองครวม  การประยุกตการคิดและการตัดสินใจในการ

ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  

 

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

    (Conflict and Stress Management) 

ความหมาย ทฤษฎี ลักษณะและธรรมชาติของความ

ขัดแยง  สาเหตุและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความขัดแยง กระบวนการ

ในการจัดการความขัดแยง แนวคิดและทฤษฎี ท่ี เก่ียวของกับ

ความเครียด  ปจจัยท่ีกอใหเกิดสภาวะเครียด  ผลของความขัดแยง

และความเครียดท่ีมีตอสภาพจิตใจและสังคม  เทคนิคการจัดการ

ความขัดแยงและการจัดการความเครียด  

 

300–14011 สารสนเทศสําหรับเยาวชน   2 (2-0-4)

    (Information for Youth) 

ความรู เก่ียวกับสารสนเทศสําหรับเยาวชน  การนํา

ทรัพยากรสารสนเทศไปสงเสริมการอานของเยาวชน  แหลง

ใหบริการสารสนเทศ การเลือกใชทรัพยากรสารสนเทศ และเทคนิค

วิธีการนําไปใช  
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300–14012 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต                2 (2-0-4) 

(Science for Quality of Life) 

        ความสําคัญและความสัมพันธของวิทยาศาสตรกับ

คุณภาพชีวิต   การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ  อาหารและ

โภชนาการ  ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน  ความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรท่ีสงผลกระทบตอชีวิต  การประยุกตความรูทาง

วิทยาศาสตรมาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

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

(Life and Environment) 
ความสําคัญและความสัมพันธของชีวิตกับสิ่งแวดลอม  

ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติและ

พลังงานทดแทน  สภาพปญหาสิ่งแวดลอมและมลพิษ  แนวทาง

ปองกันและแกไขดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสวนรวมเพ่ือ

พัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 

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

(Life and Health) 

ระบบและกระบวนการของชีวิต  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ

สุขภาพ  ความปลอดภัยของอาหาร ยา และเครื่องสําอาง  โรคท่ีมี

ผลกระทบตอสังคม  การดูแลสุขภาพตนเอง การออกกําลังกาย      

การเสริมสรางสุขภาวะทางกายและทางจิต  

 

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

(Mathematical Thinking) 

       ความสําคัญของคณิตศาสตรท่ีมีตอการพัฒนาการคิดของ

มนุษย  รูปแบบของกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร  การคิดเชิง

เหตุผลและกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรเพ่ือพัฒนา

ตนเอง  การประยุกตใชทักษะการคิดในชีวิตประจําวัน   
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300–14016 วรรณกรรมไทยรวมสมัย      2 (2-0-4) 

(Thai Contemporary Literature) 

ความหมาย  ขอบเขต  และวิวัฒนาการของวรรณกรรม

ไทยปจจุบัน  การอานสารคดี  นวนิยาย  เรื่องสั้น  กวีนิพนธ เพ่ือ

วิเคราะหวิจารณถอยคํา  สํานวน  เนื้อหา  ศิลปะการใชภาษา 

ความคิด  ความเชื่อ  สภาพสังคมและเอกลักษณไทยในวรรณกรรม

ไทยปจจุบัน 

 

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

(Thai Literature Study) 

ความหมาย  องคประกอบ  และความเปนมาของ

วรรณคดี  ประวัติวรรณคดีไทยและวรรณคดีท่ีสําคัญในสมัยสุโขทัย 

สมัยอยุธยา  สมัยธนบุรี  และสมัยรัตนโกสินทร  คุณคาของ

วรรณคดีไทยท่ีสําคัญดานความงาม  ความคิด  และความรู 

  

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

(English for Job Application) 

ศัพท  สํานวน  และโครงสรางภาษาท่ีใชในการสมัครงาน  

ขอมูลประวัติสวนตัว  หนังสือรับรองการทํางาน  การอานและสรุป

ใจความสําคัญจากประกาศรับสมัคร  การกรอกใบสมัคร  การเขียน

จดหมายสมัครงาน  และการเตรียมตัวรับการสัมภาษณ  

 

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

(English Reading Comprehension) 

เทคนิคการอาน  กลวิธีการเดาศัพท  การเพ่ิมพูนความรู

ดานคําศัพทและโครงสรางประโยค  การอานเพ่ือความเขาใจจาก

งานเขียนและสิ่งท่ีพบในชีวิตประจําวัน 
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300–14020 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว              2 (2-0-4) 

(English for Tourism) 

ศัพท   สํ านวน   และการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ทองเท่ียว ขอมูลการทองเท่ียวดานภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกรอกแบบฟอรมและการสนทนาใน

บริบทท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว 

  

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

(Learning English through Songs) 

ศัพท  สํานวน  วิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง 

โดยใช เพลงภาษาอังกฤษเปนสื่อ การนํ าความรู ท่ี ไดรับจาก

การศึกษาไปประยุกตใช 

 

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

(English in Arts and Culture) 

ศัพท  สํานวน  ภาษาอังกฤษจากการอานงานเขียน              

สื่อสารสนเทศดานศิลปะและวัฒนธรรมสาขาตางๆ  การนําเสนอ

ผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมเปนภาษาอังกฤษ 

 

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

(Chinese Language for Communication) 

ความรูพ้ืนฐาน  การออกเสียง  ศัพท  วลี  ประโยค  และ

สํานวน  การฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนภาษาจีนเพ่ือ

การสื่อสาร 

 

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

(Japanese Language for Communication) 

ความรูพ้ืนฐาน  การออกเสียง  ศัพท  วลี  ประโยค  และ

สํานวน  การฟง  การพูด การอาน และการเขียนภาษาญ่ีปุนเพ่ือ

การสื่อสาร 
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300–14025 ภาษาอาเซียนในชีวิตประจําวัน      2 (2-0-4) 

    (ASEAN Languages in Daily Life) 

ความรูพ้ืนฐานภาษาอาเซียน  การออกเสียง  ศัพท  วลี 

ประโยค  และสํานวน  การฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน

เพ่ือการสื่อสารของภาษาในประเทศกลุมอาเซียนอยางนอยหนึ่ง

ภาษา  จากภาษาของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  ราชอาณาจักร

กัมพูชา  สาธารณรัฐอินโดนี เซีย  สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  มาเลเซีย  สาธารณรัฐฟลิปปนส  สาธารณรัฐ

สิงคโปร  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  หรือสหภาพพมา 

(ยกเวนภาษาไทย)  
 

2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน 

 2.1  กลุมวิชาชีพครู จํานวน  48  หนวยกิต 

 2.1.1 กลุมวิชาชีพครูบังคับ จํานวน  42  หนวยกิต 

  300-21001  ความเปนครูวิชาชีพ    3 (3-0-6) 

  (Professional Teacher) 

 ความเปนมาและพัฒนาการของวิชาชีพครู  บทบาทหนาท่ี

และภาระงานครู  คุณลักษณะของครูท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม

ของวิชาชีพครู  มาตรฐานวิชาชีพครู  หลักธรรมาภิบาลและความ

ซ่ือสัตยสุจริต  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพครู  การปฏิบัติตน

ตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ  การเปนแบบอยางท่ีดี  การมีจิต

สาธารณะและเสียสละใหสั งคม  การสรางปฏิสัมพันธแบบ

กัลยาณมิตร  การจัดการความรูเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง   

การสราง จิตสํ านึ กและการปลูกฝ งจิตวิญญาณความเป นครู       

การแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารเพ่ือสรางความกาวหนาและ

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

   (Curriculum Development) 

 ปรัชญาการศึกษาของไทยและตางประเทศ  แนวคิด 

ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

กลวิธีการจัดการศึกษา  การประยุกตปรัชญาและทฤษฎีทางการ

ศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน ความหมาย ความสําคัญ  

หลักการ  ทฤษฎี และรูปแบบของหลักสูตร  วิเคราะหและจัดทํา

หลักสูตรระดับสถานศึกษาและทองถ่ิน  การออกแบบหลักสูตร  

การนําหลักสูตรไปใช  การประเมินหลักสูตร  การฝกปฏิบัติการทํา

และพัฒนาหลักสูตร 

 

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

  (Language and Culture) 

ความสําคัญของภาษาและความหลากหลายของวัฒนธรรม

ในการประกอบวิชาชีพครู  การใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู

ร ว ม กั น อ ย า ง สั น ติ   ฝ ก ทั ก ษ ะ ก า ร ใช ภ า ษ า ไท ย  แ ล ะ

ภาษาตางประเทศในสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อความหมาย

อยางถูกตองเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 

 

 300-21004  จิตวิทยาการศึกษา    3 (3-0-6) 

 (Educational Psychology) 

แนวคิดพ้ืนฐาน  หลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยาท่ี

เก่ียวของกับพัฒนาการและการเรียนรูของมนุษย  ธรรมชาติของ

ผู เรียน  ความแตกตางระหวางบุคคล  ปจจัยท่ี มี อิทธิพลตอ

พัฒนาการและการเรียนรูของบุคคลวัยตางๆ ทฤษฎีการเรียนรู  

รูปแบบการเรียนรู  การจูงใจผู เรียน  และการใชจิตวิทยาเพ่ือ

สงเสริมผูเรียนดานเชาวนปญญาและความถนัด 
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 300-21005  การแนะแนวและใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน 2 (1-2-3) 

 (Guidance and Counseling for Student Development) 

ความสําคัญของการแนะแนวในสถานศึกษา  วิวัฒนาการ

ของการแนะแนวท้ังในและตางประเทศ  หลักการแนะแนว  บริการ

ท่ีสําคัญของการแนะแนว  ทฤษฎีการใหคําปรึกษา  หลักการและ

เทคนิคการใหคําปรึกษา  ฝกปฏิบัติการนําหลักการแนะแนวไปใชใน

การจัดบริการแนะแนว  และการใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและศักยภาพของผูเรียน 

 

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

 (Learning and Classroom Management) 

หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรู

ท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน  หลักการจัดการเรียนรูเพ่ือให

ผู เรียนรู จั ก คิดวิ เคราะห  คิดสรางสรรค  และคิดแกปญ หา       

การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม  การบริหารจัดการใน      

ชั้นเรียนและการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา  การนําไปสู

การปฏิบัติใหเกิดผลจริง  แนวปฏิบัติในการจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู   การจัดการเรียนรู และสิ่ งแวดลอมเพ่ื อการเรียนรู           

ฝกปฏิบั ติการสอนและการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูใน

สถานการณจําลอง 

 

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

 (Research for Learning Development) 

ความหมาย  ความสําคัญ  หลักการและประเภทของการวิจัย  

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ี เก่ียวของ  การกําหนดหัวขอการวิจัย  

เครื่องมือและวิธีการสําหรับรวบรวมขอมูล  การออกแบบการวิจัย  การเลือก

ตัวอยางหรือผูเขารวมวิจัย  การสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชรวบรวมขอมูล  

วิธีดําเนินการวิจัย  การวิเคราะหและการแปลความหมายขอมูล  การเขียน

รายงานการวิจัย  การนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรู        

การฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  การแกปญหาและพัฒนา

ศักยภาพผูเรียน 
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  300-21008  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3 (2-2-5) 

  (Educational Innovation and Information Technology) 

หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี เก่ียวกับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การออกแบบ  การประยุกตใช  

และการประเมินสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

เรียนรู  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  กฎหมายและ

จริยธรรมท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสรางสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู   

 

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

 (Learning Assessment and Evaluation) 

ความหมาย  ความสําคัญ หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎ ี 

และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา

และการเรียนรู  การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย  จิตพิสัยและทักษะพิสัย         

การประเมินผลแบบอิงกลุมและอิงเกณฑ  การประเมินผลแบบยอย

และแบบรวม  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินการปฏิบัติ

และการประเมินจากแฟมแสดงหลักฐานการเรียนรู  การรายงานผล

การวัดและประเมินผลการเรียนรู   ฝกปฏิบัติการวัดและการ

ประเมินผลการเรียนรูเพ่ือนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

 

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

 (Quality Assurance in Education) 

หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติ เก่ียวกับการจัดการ

คุณ ภาพการศึกษา การประกัน คุณ ภาพการศึกษา  ป จจัย  

มาตรฐาน  ตัวชี้วัด  ระบบการประกันคุณภาพท้ังภายในและ

ภายนอก  จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชในการพัฒนาการ

เรียนรูอยางตอเนื่อง 
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 300-21011      ประสบการณวิชาชีพครู    2 (1-2-3)

   (Professional Experiences) 

การบูรณาการความรูทางวิชาชีพครูโดยการศึกษา  สังเกต         

การจัดการเรียนรูและการปกครองชั้นเรียน  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

ท่ีเนนใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง  ทดลองสอนในสถานการณจําลอง 

และสถานการณ จริ ง  ฝ กการออกแบบทดสอบ  การตรวจข อสอบ                 

การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียนรูปแบบตางๆ  การมีสวนรวม       

ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและความเปนครูมืออาชีพ 

 

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

 (Teacher Professional Practice in School 1) 

ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการ

ความรูเพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใตการกํากับของอาจารย

นิเทศก  การจัดทําแผนการเรียนรู  การจัดกระบวนการเรียนรู   

การใชสื่อ  นวัตกรรม  เทคนิคและกลยุทธเพ่ือการจัดการเรียนรูท่ี

ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือนําไป

พัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน  การจัดทําบันทึกผลการจัดการ

เรียนรู  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ  การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ

แกปญหาผูเรียน  การศึกษาผูเรียนเปนรายกรณี  การปฏิบัติงานครู

นอกเหนือจากการสอน  และการสัมมนาทางการศึกษา 

 

  300-21013 การปฏิบัติงานวิชาชีพครใูนสถานศึกษา 2   6 (0-36-0) 

  (Teacher Professional Practice in School 2) 

ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู

เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใตการกํากับของอาจารยนิเทศก  การ

จัดทําแผนการเรียนรู  การจัดกระบวนการเรียนรู   การใชสื่อ  นวัตกรรม  

เทคนิคและกลยุทธเพ่ือการจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ  การวัด

และประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน  การ

จัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู  การจัดกิจกรรมทาง

วิชาการ  การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู เรียน  การปฏิบัติงานครู

นอกเหนือจากการสอน  และการสัมมนาทางการศึกษา 
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 2.1.2 กลุมวิชาชีพครูเลือก    กําหนดใหเรียนไมนอยกวา   6   หนวยกิต 

 300-21014 การจัดการความรู    2 (2-0-4) 

 (Knowledge Management) 

แนวคิด  ทฤษฎี  ความสําคัญของการจัดการความรู   

การเชื่อมโยงความรูกับการปฏิบัติและการดํารงชีวิต  การตัดสินใจ

โดยอาศัยฐานความรูและภู มิปญญา  การจัดระบบความรู         

การบริหารจัดการความรู  การกําหนดยุทธศาสตรการจัดการ

ความรู  และการสรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือใหสามารถนําไป

ประยุกตใชในการดํารงชีวิต 

 

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

    (Special Education)  

ความหมาย  แนวคิด  ทฤษฏี และหลักการท่ีเก่ียวของกับ

การศึกษาพิ เศษ   ความสํา คัญ ของการจัดการศึกษาพิ เศษ          

การคัดกรอง  วิธีการจัดการศึกษา  และการจัดการกับพฤติกรรม

ผูเรียนท่ีเปนเด็กพิเศษ  การจัดการเรียนรวมระหวางเด็กปกติและ

เด็กพิเศษ 

 

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

 (Lifelong Education)  

ความหมาย  แนวคิด  ทฤษฏี และหลักการท่ีเก่ียวของกับ

การศึกษาตลอดชีวิต  ความสําคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  

เปาหมายของการศึกษา  ความเสมอภาคทางการศึกษา  รูปแบบ

และกิจกรรมการจั ดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และ            

ตามอัธยาศัย  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาในระบบ         

นอกระบบ และตามอัธยาศัย  การเรียนรูดวยตนเอง  การสงเสริม

การศึกษาตลอดชีวิตในสังคมไทย  วิเคราะหแนวโนมการจัด

การศึกษาตลอดชีวิต 
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 300-21017 การพัฒนาความคิดสรางสรรค   2 (1-2-3) 

 (Creative Thinking Development)  

แนวคิด  ทฤษฏี ท่ี เก่ียวของกับการพัฒนาความคิด

สรางสรรค   ความสัม พันธ ระหวางความคิดสรางสรรค กับ

สมรรถภาพของสมอง การศึกษาลักษณะบุคคลท่ีมีความคิด

สรางสรรค  การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน  และกิจกรรม

เสริมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค  ฝกทักษะการพัฒนาความคิด

สรางสรรค 

 

 300-21018 การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล  2 (1-2-3) 

 (Research for Individual Learner Development) 

แนวคิด  ความสําคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปน

รายบุ ค ค ล   วิ ธี ก าร พั ฒ น าผู เรี ย น เป น ร าย บุ ค ค ล โด ย ใช

กระบวนการวิจัยเปนฐาน  วิเคราะหปญหา  แนวโนมการพัฒนา

ผูเรียน  ปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล 

   

 300-21019 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 2 (1-2-3) 

 (Achievement Test Construction)  

ความสําคัญของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  การวิเคราะหหลักสูตร  การสรางและหา

คุณภาพของแบบทดสอบ  การฝกปฏิบัติการสรางแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 

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

 (Educational Administration) 

หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีการบริหารการศึกษา   

การคิดอย างเปนระบบ  การทํางานเป น ทีม  การใช ระบบ

ส ารส น เท ศ เพ่ื อ ก ารบ ริ ห า รจั ด ก าร   วัฒ น ธ รรม อ งค ก ร   

มนุษยสัมพันธในองคกร  การติดตอสื่อสาร  การศึกษาเพ่ือพัฒนา

ชุมชน 
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 300-21021 ภาษาอังกฤษสําหรับครูนาฏศิลปและดนตรี  2 (2-0-4) 

 (English for Drama and Music Teachers) 

คําศัพท  ไวยากรณภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารดานนาฏศิลป

และดนตรี  ทักษะการฟง  การพูด  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ

สําหรับครูนาฏศิลปและดนตรี  การสื่อสาร  และการเรียนภาษาอังกฤษดวย

ตนเอง  การนํ าภาษาอังกฤษดานนาฏศิลปและดนตรีไปประยุกต ใช             

ในการจัดการเรียนรู 

 

 300-21022 ส่ือการสอน     2 (1-2-3) 

 (Instructional Media)  

ความสําคัญ  ประเภท และคุณคาของสื่อการสอน  บทบาทและ

ความสัมพันธของสื่อการสอนในระบบการเรียนการสอน หลักเกณฑ           

และวิธีการเลือกผลิตสื่อการสอน  การใชและเก็บรักษาสื่อการสอนแตละ

ประเภท  ฝกปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนข้ันพ้ืนฐาน  วิเคราะหแนวโนม          

ของการผลิต  การใชและการพัฒนาสื่อการสอนในอนาคต 

 

 300-21023 ปรัชญาการศึกษา    2 (2-0-4) 

  (Philosophy of Education) 

ความหมาย และสาขาของปรัชญา  ความคิดของบุคคลสําคัญ         

ในระบบปรัชญา  คุณคาของปรัชญาการศึกษา  ปรัชญาการศึกษารูปแบบ

ตางๆ  ปรัชญาการศึกษาไทย  นักการศึกษาคนสําคัญของไทยและ

ตางประเทศ  การนําปรัชญาการศึกษามาประยุกตใชในการจัดการศึกษา 

 

 300-21024 บุคลิกภาพและการปรับตัว   2 (2-0-4) 

  (Personality and Adjustment) 

ความสําคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  

การจําแนกบุคลิกภาพ  การวัดบุคลิกภาพ  ลักษณะของบุคลิกภาพท่ีเปน

ปญหา  การวิเคราะหเพ่ือหารูปแบบบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม การปรับปรุงและ

เสริมสรางบุคลิกภาพ   การปรับตัวของมนุษย  วิธีการปรับตัวแบบตาง  ๆ 

พฤติกรรมท่ีเปนปญหา  การปองกันและแกไขพฤติกรรมท่ีเปนปญหา 
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 300-21025 จิตวิทยาพัฒนาการ    2 (2-0-4) 

 (Developmental Psychology) 

ความหมาย  และความสําคัญของพัฒนาการมนุษย  

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล  

ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ  พัฒนาการดานตางๆ ของมนุษยตั้งแต

ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา  การสงเสริมพัฒนาการของบุคคลในแตละ 

ชวงวัย 

 

 300-21026 ทักษะและเทคนิคการสอน   2 (2-0-4) 

 (Skills and Techniques of Teaching) 

ความหมาย  ขอบขาย  และความสําคัญของทักษะและ

เทคนิคการสอน ทักษะการสอนท่ีจําเปนสําหรับครู  การออกแบบ

การสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบตางๆ  การสอนกลุมใหญ        

การสอนกลุมยอย  การสอนรายบุคคล  การใชเพลงประกอบการ

เรียนการสอน  บทบาทสมมุติ  เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม  

เทคนิคการสอนโดยใชกระบวนการคิด  ฝกปฏิบัติการสอนโดยใช

ทักษะการสอน และเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม 

 

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

 (Educational Statistics)  

การแจกแจงความถ่ี  รอยละ  การวัดแนวโนมเขาสู

ส วนกลาง  การวัดการกระจาย  การจัดตํ าแหน งและการ

เปรียบเทียบ  การแจกแจงปกติ  การประมาณคาความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน  การทดสอบสมมติฐานโดยใช z-test, t-test, F-test 

และการวัดความสัมพันธของขอมูลดวยสหสัมพันธอยางงาย  การใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติทางการศึกษา   
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2.2  กลุมวิชาเอก 

         2.2.1 กลุมวิชาเอกเดี่ยว จํานวน    68   หนวยกิต 

201–22014 ทักษะนาฏศิลป 1  (ละครพระ  นาง)  3 (0-6-3) 

 (Dance Skill 1 : Male and Female Lakon Character) 

 องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบัติรํามาตรฐาน   เชน  

ชุดระบําสี่บท (บท 3-4 และเพลงชา-เร็ว-ระบํา) วันทองแตงตัวออก

ฉุยฉาย  รําหนาพาทยเพลงปฐม(มาตุลี) คุกพาทย  รัวสามลา        

ฝกกระบวนรําชุดอิเหนาตรวจพล และฉุยฉายก่ิงไมเงินทอง 

 

 201–22015 ทักษะนาฏศิลป 2  (ละครพระ  นาง) 3 (0-6-3) 

 (Dance Skill 2 : Male and Female Lakon Character) 

 องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบัติรํามาตรฐาน  เชน  

ไหวครูชาตรี  ฉุยฉายศูรปนขา  บุษบาชมศาล  ระบําจันทกินร ี    

ฝกกระบวนทารําเพลงรําทวน (อิเหนารบระตูบุศสิหนา)  และเพลง

เชิดนอก (หนุมานจับนางเบญกาย)   

 

   201–22016 ทักษะนาฏศิลป 3  (ละครพระ  นาง) 3 (0-6-3) 

 (Dance Skill 3 : Male and Female Lakon Character) 

 องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบัติรํามาตรฐาน  เชน  

ชุดประเลง  ดรสาทรงเครื่อง   เชิดฉ่ิงศรทนง  รําหนาพาทยเพลง 

ตระเชิญ  ตระนารายณ   เสมอสามลา  ฝกการแสดงเปนชุด        

เปนตอนชุดพระลอตามไก (เชิดฉ่ิง) พระลอลงสวน (เสมอลาว-        

ลาวชมดง) และทศกัณฐเก้ียวนางเบญกาย    

        

   201-22017 ทักษะนาฏศิลป 4  (ละครพระ  นาง) 3 (0-6-3) 

          (Dance Skill 4 : Male and Female Lakon Character) 

 องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบัติรํามาตรฐาน  เชน  

ชุดรจนาเสี่ยงพวงมาลัย  เบิกโรงก่ิงไมเงินทอง  ฝกกระบวนการรํา

ชุดกราวนางยักษ (นางผีเสื้อสมุทร)  ฟอนรัก พระไวยตรวจพล  

กริชมลายู  และกระบวนรบชุดไมบู (พลอง, ดาบ)   
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   201-22021        ทักษะนาฏศิลป 1  (โขนพระ) 3 (0-6-3) 

 (Dance Skill 1 : Male Khon Character) 

 องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบัติรํามาตรฐาน  เชน  

ชุดระบําสี่บท (บท 3-4 และเพลงชา-เร็ว-ระบํา)  ฉุยฉายอินทรชิต  

รําหนาพาทยเพลงปฐม (มาตุลี)   คุกพาทย   รัวสามลา   การเชิด

หนังใหญ (พากยสามตระ)  ฝกกระบวนรําชุดอิเหนาตรวจพล  และ

ระบําครุฑ 

 

    201–22022  ทักษะนาฏศิลป 2  (โขนพระ) 3 (0-6-3) 

 (Dance Skill 2 : Male Khon Character) 

 องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบัติรํามาตรฐาน  เชน  

ไหวครูชาตรี   ฉุยฉายมานพ  ฝกกระบวนทารําเพลงรําทวน 

(อิเหนารบระตูบุศสิหนา)  กระบวนรบในชุดพระลักษมณรบ         

อินทรชิต  และเชิดฉ่ิงศรประจัน   

 

   201-22023  ทักษะนาฏศิลป 3  (โขนพระ) 3 (0-6-3) 

 (Dance Skill 3 : Male Khon Character) 

  องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบัติรํามาตรฐาน เชน  

ชุดประเลง  ฝกการใชบทอินทรชิตแปลงเปนพระอินทร  เชิดฉ่ิง      

ศรทนง  รําหนาพาทยเพลงตระเชิญ  ตระนารายณ  เสมอสามลา  

ฝกการแสดงเป นชุด เปนตอน   ชุดพระลอตามไก  (เชิด ฉ่ิ ง )         

พระลอลงสวน (เสมอลาว-ลาวชมดง)  ฝกการใชบทหนุมานแปลง

เปนมานพ (เขาหองนางวานรินทร)  และรําโคม 

 

   201–22024  ทักษะนาฏศิลป 4 (โขนพระ) 3 (0-6-3) 

 (Dance Skill 4 : Male Khon Character) 

 องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบัติรํามาตรฐาน  เชน  

ชุดรจนาเสี่ยงพวงมาลัย   ฝกกระบวนรําตีบทใชบทกระทูชุดตีทัพ

พระลักษมณ   ฟอนรัก  พระไวยตรวจพล  กริชมลายู   และ        

กระบวนรบชุดไมบู (พลอง, ดาบ) 
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   201–22028       ทักษะนาฏศิลป 1  (โขนยักษ) 3 (0-6-3) 

 (Dance Skill 1 : Demon Khon Character)  

 องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบัติรํามาตรฐาน  เชน  

ระบําวีระชัยยักษ   ฝกการตีบทใชบทสุครีพถอนตนรัง (ตั้ งแต        

ปะทะทัพตีบทกระทูสุครีพกับกุมภกรรณถึงสามจับ) การเชิด       

หนังใหญ (ยักษรบลิง) รําหนาพาทยเพลงคุกพาทย  รัวสามลา  

เสมอสามลา  ตรวจพลพญายักษ  และระบําครุฑ 

 

201–22029 ทักษะนาฏศิลป 2  (โขนยักษ)   3 (0-6-3) 

   (Dance Skill 2 : Demon Khon Character) 

 องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบัติรํามาตรฐาน  เชน  

ไหวครูชาตรี  ฉุยฉายทศกัณฐลงสวน  ฝกหัดกระบวนรบในชุด

บรรลัยกัลปรบหนุมาน  วิรุณจําบังแทงลิง  พระลักษมณรบ       

อินทรชิต  และเชิดฉ่ิงศรประจัน   

 

 201–22030 ทักษะนาฏศิลป 3 (โขนยักษ)   3 (0-6-3) 

   (Dance Skill 3 : Demon Khon Character)  

  องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบัติรํามาตรฐาน  เชน 

ประเลง  เชิดฉ่ิงศรทะนง  รําหนาพาทยเพลงเสมอสามลา  ฉุยฉาย

หนุมานแปลง (หุงน้ําทิพย)  ทศกัณฐเก้ียวนางเบญกาย  และรําโคม   

 

 201–22031 ทักษะนาฏศิลป 4 (โขนยักษ)             3 (0-6-3) 

  (Dance Skill 4 : Demon Khon Character) 

    องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบัติรํามาตรฐาน  

เชน  รจนาเสี่ยงพวงมาลัย  ฝกการตีบทใชบทกระทูสหัสเดชะกับ 

มูลพลัม  ไมยราพณรบหนุมาน   ไมยราพณหุงสรรพยา  บทรอง

พิเภกครวญ  และฝกกระบวนรบชุดไมบู (พลอง , ดาบ)    
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 201–22035 ทักษะนาฏศิลป 1 (โขนลิง)             3 (0-6-3) 

  (Dance Skill 1 : Simian Khon Character) 

 องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบัติรํามาตรฐาน  เชน  

ระบําวีระชัยสิบแปดมงกุฎ  ฝกการตีบทใชบทสุครีพถอนตนรัง 

(ต้ังแตปะทะทัพตีบทกระทูสุครีพกับกุมภกรรณถึงสามจับ) การเชิด

หนังใหญ (ยักษรบลิง)  รําหนาพาทยเพลงคุกพาทย  รัวสามลา  

องคตตรวจพล  และระบําครุฑ 

 

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

  (Dance Skill 2 : Simian  Khon  Character) 

 องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบัติรํามาตรฐาน  เชน  

ไหวครูชาตรี  ฉุยฉายหนุมานทรงเครื่อง  ฝกหัดการตีบทใชบท      

ชุดบรรลัยกัลปรบหนุมาน  วิรุณจําบังแทงลิง  และฝกหัดกระบวน

ทารําเพลงเชิดนอก (หนุมานจับนางเบญกาย)   

 

 201–22037 ทักษะนาฏศิลป 3 (โขนลิง)             3 (0-6-3) 

     (Dance Skill 3 : Simian Khon Character) 

          องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบัติรํามาตรฐาน  เชน  

ประเลง  ฝกใชบทรองชุดพาลีสอนนอง  รําหนาพาทย เพลง

คุกพาทย (ไดพร  แผลงฤทธิ์  หาวเปนดาวเปนเดือน)  รัวสามลา 

(เปดอุโมงค)  หนุมานทรงเครื่อง (ชมตลาด)  พาลีรบทรพี (ใชบท

รองชุดพาลีสอนนอง)  และรําโคม             

 

 201–22038 ทักษะนาฏศิลป 4 (โขนลิง)             3 (0-6-3) 

  (Dance Skill 4 : Simian Khon Character) 

 องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบั ติ รํ ามาตรฐาน  เช น             

รจนาเสี่ยงพวงมาลัย  ไมยราพณสะกดทัพ (หนุมานถึงสระโบกขรณีพบ         

มัจฉานุ )  ไมยราพณ รบหนุมาน  ฝ กการตีบทใชบทกระทู ชุ ดตี ทั พ             

พระลักษมณ   หนุมานตรวจพล  ฝกกระบวนรบชุดไมบู (พลอง , ดาบ)   
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   301–22001      ประวัติศาสตรนาฏศิลปไทย                           3 (3-0-6) 

          (History of Thai Drama) 

             วิเคราะหท่ีมา  ประเภท  รูปแบบและองคประกอบการ

แสดงนาฏศิลปโขน  ละครท่ีมีพัฒนาการมาเปนยุคสมัย  ตั้งแตเริ่มมี

หลั กฐาน ถึงยุคกรมศิลปากร  ลํ า ดับ ข้ันการสืบสายสํ านั ก       

นาฏศิลปโขน  ละคร  ท่ีมีอิทธิพลตอกรมศิลปากร 

 

   301-22002       กายวิภาคสําหรับนาฏศิลป 2 (2-0-4)  

         (Anatomy for Dance) 

  ความรู เก่ียวกับกายวิภาค  ศัพท ท่ี ใช ในกายวิภาค  

โครงสรางของรางกาย  ระบบกลามเนื้อ  การรักษาและการใช

กลามเนื้อในการฝกทักษะดานนาฏศิลปอยางถูกตอง 

 

   301-22003  จารีตนาฏศิลปไทย 2 (2-0-4)       

         (Custom of Thai Dance) 

     จารีตปฏิบัติเรื่องประเพณีการไหวครูนาฏศิลป  จารีต 

การแสดง  ความเชื่อ  คานิยม  ข้ันตอนและองคประกอบตางๆ         

ขอปฏิบัติ  ขอหาม  เคล็ดลางในวิชานาฏศิลป  รวมท้ังปรัชญาใน

การสรางทฤษฎีการเรียนการสอนนาฏศิลปท่ีแสดงถึงภูมิปญญาของ

ปรมาจารย 

 

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

 (Writing for Dance) 

 รูปแบบ  ประเภท  เทคนิคการเขียนหนังสือเชิงวิชาการ  

การเขียนบทความนาฏศิลป  การเขียนบทประพันธและบทละคร  

การฝกตัดตอและจัดทําบทละครเพ่ือใชในการเรียนการสอนและ

การแสดง 
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301-22005 หนาพาทย นาฏยศัพท และภาษานาฏศิลป  3 (3-0-6) 

               (Na Pat Dance Vocabulary and Dance Languages) 

 ความหมาย  ประเภทของเพลงหนาพาทย นาฏยศัพท  

ภาษานาฏศิลป  วิเคราะหการนําไปใช  การเรียกชื่อนาฏยศัพทและ

ภาษานาฏศิลปท่ีใชในการเรียนการสอนและการแสดง 

 

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

 (ASEAN Arts and Culture) 

  ท่ีมา แนวคิด รูปแบบและลักษณะของศิลปวัฒนธรรมใน

กลุมประเทศอาเซียน  ความสัมพันธระหวางศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

กับบริบททางสั งคม  ลั กษณ ะเฉพาะและลักษณ ะรวมของ

ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนท่ีมีอิทธิพลตอกัน  ฝกปฏิบัติสรางสรรค      

การแสดงท่ีเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

 

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

                        (Integrated Teaching for Dance and Music) 

  ความหมาย  ความสําคัญ  รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการในวิชานาฏศิลปและดนตรี  การเขียนแผนการจัดการ

เรียนรูพรอมท้ังฝกปฏิบัติวิธีการสอนแบบบูรณาการ 

 

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

 (Dramatic Literature) 

  ความหมายและลักษณะวรรณคดี ท่ัวไป  วรรณคด ี        

การละครไทย  ต้ังแตสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร  หลักการ

วิเคราะห  สังเคราะหวรรณคดีไทยในเรื่องท่ีนํามาแสดง  แนวคิด  

จุดประสงค  และคุณคา 
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301-22009 การวิจัยนาฏศิลปดานการศกึษา   3 (2-2-5)                

             (Dance  Education Research)  

 ความหมาย  แนวคิด  ระเบียบวิธีวิจัย  เทคนิคการเก็บ

รวบรวมขอมูลภาคสนาม  การตรวจสอบวิเคราะหขอมูล  ฝกการ

เขียนโครงรางและนําเสนองานวิจัยในรูปแบบของการวิจัยดาน

นาฏศิลป 

 

   301–22010 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง 2 (1-2-3) 

          (English for Performing Acts) 

 คําศัพท ท่ีใชสื่อสารการแสดงท่ีเก่ียวของกับรางกาย        

การเคลื่อนไหว  อุปกรณเวที  แสง  เสียง  ฝกทักษะการฟง  พูด  

อาน  และเขียน  การสนทนาโตตอบโดยใชศัพทเฉพาะสาขาวิชาชีพ   

ฝกปฏิบัติแนะนําการแสดงนาฏศิลป  บรรยาย  และนําชมการเรียน

การสอนนาฏดุริยางคศิลป 

 

301–22011        ระบําเบ็ดเตล็ดและการแสดงพ้ืนบาน 3 (0-6-3) 

          (Variety Dances and Folk Dances) 

 แนวคิด  องคประกอบการแสดง  ฝกปฏิบั ติระบํ า

เบ็ดเตล็ดชุดตางๆ เชน รําแมศรี  ระบําเงือก ฟอนแพน (มีเนื้อรอง)  

ระบําวิชนี  การแสดงสรางสรรค  การแสดงพ้ืนบาน/เพลงพ้ืนบาน

ตามสภาพทองถ่ิน 

 

301–22012         ทักษะประสบการณการแสดง   3 (0-6-3) 

 (Skill and Experience for Drama) 

 วิ เคราะห องคประกอบและกระบวนท ารํา ท่ี ใช ใน        

การแสดงโขน-ละคร   

 ละครพระ-นาง , โขนพระ  เชน  ลงสรงโทน (อิเหนา)  

ศุภลักษณอุมสม  สุวรรณหงสชมถํ้า/เมขลา-รามสูร  และนางแมว

เยยซุม/พระสุธนเลือกคู 
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 โขนยักษ เชน  ลงสรงชมตลาด (ทศกัณฐ)  หนุมานรบ

อากาศตะไล  สุวรรณหงสชมถํ้า/เมขลา-รามสูร  และการแสดงโขน 

ชุดหนุมานชูกลองดวงใจ  

          โขนลิง เชน  ลงสรงโทน (หนุมานทรงเครื่อง) หนุมานรบ

อากาศตะไล  สุวรรณหงสชมถํ้า/ระบําวานรพงศ  และการแสดง

โขนชุดหนุมานชูกลองดวงใจ 

     ฝกปฏิบัติกระบวนทารําหนาพาทยรวมทุกสาขา ไดแก 

เพลงตระสันนิบาต  ตระบรรทมสินธุ ตระบรรทมไพร โปรยขาวตอก  

โขนยักษเพ่ิมฝกรําหนาพาทยพราหมณเขาและพราหมณออก  

 

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

 (Performing Arts Skill) 

 การสื่ อความหมายดวยท าทาง  การเปล งเสียงใน        

การแสดง  การตีความจากบทละคร  การใช พ้ืนท่ีบนเวทีและ        

การเคลื่ อน ไหวร างกาย  นํ า เสนอรูปแบบการแสดงเดี่ ย ว          

การแสดงคูและการแสดงชุด/ตอนสั้นๆ 

 

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

 (Western Drama) 

 ประวัติ  วิวัฒนาการ  รูปแบบการแสดง  วรรณกรรมการ

ละครและนักการละครท่ีสําคัญของการละครตะวันตก 

   

301–22015        ศิลปะการแตงหนาและทําผม   2 (1-2-3)      

                       (The Art of Make up and Hair Dressing) 

 ความเปนมา  หลักและวิธีการแตงหนาและทําผม  

ประกอบการแสดงประเภทตางๆ  ฝกปฏิบัติการแตงหนาและ        

ทําผมแบบตาง ๆ  เพ่ือการแสดง  
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   301–22016       ดนตรีสําหรับครูนาฏศิลป    2 (1-2-3) 

                       (Music for Dance Teachers) 

 หลักปฏิบัติดนตรไีทย/ดนตรีสากลเบื้องตน  การอานโนต

ตัวอักษรไทย/โนตสากล ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย/ดนตรีสากล/

ดนตรีพ้ืนบานท่ีใชในการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  เชน  ขลุย  อังกะลุง  รีคอรดเดอร  เมโลเดียน  กีตาร  

คียบอรด  โปงลาง  พิณ  แคน    สะลอ    

 

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

           (Computer for the Design of Dance) 

 องคประกอบและหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร  

การบํารุงรักษาและการแกปญหาการใชคอมพิวเตอร  ฝกทักษะการ

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  การออกแบบและนําเสนอผลงาน

นาฏศิลปจากโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

301–22018      บุคคลสําคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป  2 (2-0-4) 

 (Distinguished Person of Thai Dramatic Arts) 

 ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญดานนาฏศิลป  ดนตรี  

คีตศิลป  และศิลปกรรมท่ีเก่ียวของกับงานดานนาฏดุริยางคศิลปท้ัง

ในอดีตและปจจุบัน  วิเคราะหแนวคิดและคุณคาของผลงาน 

 

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

                           (Costume and Prop Making) 

   หลักการ  กรรมวิธีในการประดิษฐ  และวิธีการแตงกาย

การแสดง  ฝกปฏิบั ติการประดิษฐเครื่องแตงกาย  ศิราภรณ  

เครื่องประดับและอุปกรณการแสดง  รวมท้ังฝกปฏิบัติการแตงกาย

ตัวละครแตละประเภท 
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   301-22020        สุนทรียศาสตรทางศิลปะ  3 (3-0-6) 

 (Aesthetics for Dramatic Art)  

 ความหมาย  หลักการ  ปรัชญา  แนวคิดและทฤษฎีทาง

สุนทรียศาสตรท่ี เก่ียวของกับนาฏศิลป  ดนตรีและทัศนศิลป   

องคประกอบของความงาม  ความไพเราะ  การสื่อความหมาย  

การถายทอดความรูสึกทําใหเกิดความเขาใจและเห็นคุณคาทาง

ศิลปะ  เพ่ือเปนแนวทางใหเกิดความคิดสรางสรรคในการนําความรู

มาพัฒนางานดานนาฏดุริยางคศิลป 

 

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

                       (Performing Arts Arrangement in School) 

หลักการ  รูปแบบ  องคประกอบ  และหนาท่ีในการ

จัดการแสดงประเภทตาง ๆ  ฝกปฏิบัติการจัดทําบทละครสําหรับ

การแสดง  และนําเสนอการจัดการแสดงในสถานศึกษา   

 

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

 (Analytical Principle of Performing Arts) 

 หลักการวิเคราะหแนวคิด  รูปแบบ  โครงสรางทารํา  

กลวิธีการแสดง  และองคประกอบของการแสดง  ฝ กหั ด            

การวิเคราะห  นําเสนอและอภิปรายผล   

    

301–22023      ศิลปนิพนธ     4 (2-4-6) 

          (Art Thesis) 

        สรางผลงานวิจัยนาฏศิลปดานนวัตกรรมการเรียน         

การสอน  หรืองานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมในแนวอนุรักษและ

สรางสรรค  โดยนําเสนอโครงการเพ่ือทําวิจัย  คนควา  ศึกษา

งานวิจัยตามกระบวนการวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ

การจัดนิทรรศการ/การอบรม/สัมมนาเชิงวิชาการ/รูปแบบ        

การแสดง  
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 2.2.2  กลุมวิชาการสอนวิชาเอก จํานวน 6       หนวยกิต 

301–22024    ทักษะเพ่ือการสอนนาฏศิลประดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 (1-4-4) 

                        (Technical Skill for Teaching Dance in Primary Level) 

หลักการ  แนวคิดและกระบวนการถายทอด  ฝกปฏิบัติ

กลวิธีการถายทอดนาฏศิลป ในบทเรียนตามหลักสูตรระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติเพลงสําหรับเด็ก ไดแก  เพลง 

กราวกลาง  กราววีรสตรี  กราวชัย  และฝกปฏิบัติการแสดง 

 

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

    (Creative Skill for Teaching) 

 หลั กการ   แน ว คิ ดและกระบ วนการสร า งส รรค           

ฝกปฏิบัติการสรางสรรคทารําในบทเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

การสรางสรรคการแสดงสําหรับเด็กและการสรางสรรคทางดาน

นาฏศิลปไทย  โดยมุงนําเสนออยางมีหลักการและเหตุผล  ฝกเขียน

แผนการจัดการเรียนรูจากการสรางสรรคงานนาฏศิลป ทดลองสอน

และใชสื่อการสอนตามรูปแบบท่ีกําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู   

 

  2.2.3  กลุมวิชาเอกเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา       4      หนวยกิต 

301-22026        นาฏดุริยางควิจารณ    2 (2-0-4) 

                       (Dramatic Arts Criticism) 

  หลักการและรูปแบบการแสดงนาฏศิลปท้ังไทยและสากล  

รวมท้ังเกณฑในการวิจารณผลงานทางนาฏดุริยางค 

 

  301-22027        นาฏศิลปพ้ืนบาน    2 (2–0–4) 

          (Folk Dance) 

  หลักการและวิเคราะหประเภทการแสดงพ้ืนบานไทย        

สี่ภาค  ประวัติความเปนมา  รูปแบบของการแสดง  ลักษณะการ

แต งกาย  ดนตรี เป รียบ เทียบความแตกต างของนาฏ ศิลป       

พ้ืนบานไทย  พัฒนาการนาฏศิลปพ้ืนบานไทยในอดีตถึงปจจุบัน 
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   301-22028        นาฏศิลปกับสังคม 2 (2–0–4) 

          (Classical Dance and Society) 

 โครงสรางของสังคมไทย  ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  

บทบาทของนาฏศิลปไทยท่ีมีตอสังคม  มุมมองของสังคมท่ีมีตอ

นาฏศิลปไทย  วิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางแกไขปญหา

นาฏศิลปกับสังคมไทย 

 

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

                       (Voice Training for Performing Arts) 

          หลักการฝกปฏิบัติการเปลงเสียงในการพูด เพ่ือการแสดง  

การใชเสียงในละครวิทยุ  ละครโทรทัศน  ภาพยนตร  ละคร        

สารคดี  และการเปนพิธีกร 

 

   301-22030        หุนไทย  2 (1–2–3) 

           (Thai Puppets) 

        ท่ีมาและองคประกอบการแสดงหุนไทย  อาทิ  หุนหลวง  

หุนกระบอก  หุนละครเล็ก สามารถประดิษฐและ เชิดหุนไดอยาง

นอย  1  ประเภท 

  

301–22031      การอานทํานองเสนาะ    2 (0-4-2) 

                 (Rhyme Chanting)  

 รูปแบบคําประพันธประเภทตางๆ  และฝกปฏิบัติ      

การอานทํานองเสนาะ  โคลง  ฉันท  กาพย  กลอน  ราย  ขับเสภา

และการพากยเจรจา    

 

  301–22032     การออกแบบฉากและแสงบนเวที   2 (1-2-3) 

 (Scene Design and Stage Lighting) 

  หลักการออกแบบฉาก  แสงสีบนเวทีท่ีใชในการแสดงบน

เวทีรูปแบบตางๆท้ังดานนาฏศิลปไทย  นาฏศิลปรวมสมัย ตลอดจน

การแสดงละครประเภทตางๆ 
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301-22033 ศิลปหัตถกรรมไทย    2 (1-2-3) 

 (Thai Handicraft and Art)  

ความหมาย รูปแบบ ประเภทและความสําคัญของ

หัตถกรรมไทย  ฝกปฏิบัติการแกะสลักดวยวัสดุอยางงาย  การจัด

ดอกไมรูปแบบตางๆ 

 

301-22034 การออกแบบเครื่องแตงกาย แตงหนา และทรงผม  2 (1-2-3) 

 (Costume Design Make up and Hair Dressing)  

หลักและวิธีออกแบบเครื่องแตงกาย  แตงหนา  และ       

ทรงผมท่ีสัมพันธกับรูปแบบการแสดง  และแสงท่ีใชในการแสดง  

ฝกปฏิบัติออกแบบเครื่องแตงกาย  แตงหนา  และทรงผมอยางมี

หลักการ 

 

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

 (Eastern Dance) 

   ความเปนมา  รูปแบบและองคประกอบของการแสดง

นาฏศิลปตะวันออก  และเลือกฝกปฏิบัติชุดการแสดงนาฏศิลป

ตะวันออก 

 

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

             (Seminar on Traditional Dance) 

    สัมมนาหัวขอนาฏศิลปท่ีนาสนใจ ตามกระบวนการ

การสัมมนาทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาองคความรูดาน

นาฏศิลป และนําเสนอรายงานสรุปผลการสัมมนา  
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี กําหนดใหเรียนไมนอยกวา     6       หนวยกิต 

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

 (Social Dance)  

ความหมาย  ป ระวัติ ค วาม เป น มา  ความสํ า คัญ  

ประโยชน  ประเภทและลักษณะของจังหวะลีลาศ  กฎ  กติกา  

มารยาท  การสรางท าลี ลาศ  เนนฝกทักษะการเตนลีลาศ          

ทุกประเภท  การสรางทาลีลาศใหเก่ียวเนื่องสัมพันธกับนาฏศิลป  

ดนตรี  และศิลปกรรม  การสอนลีลาศใหผู อ่ืนและการลีลาศเพ่ือ

สังคม  

 

300-30002        กิจกรรมเขาจังหวะ    2 (1-2-3) 

                     (Rhythmic Activities)  

ความหมาย ประวัติความเปนมา ความสําคัญ ประโยชน

และขอบขายของกิจกรรมเขาจังหวะ  การจัดกิจกรรมเขาจังหวะใน

สถานศึกษา  การบริหารจัดการกลุมกิจกรรมในแตละสถานการณ  

การคิดทาเตน ใหเหมาะสมกับวัย  เพศ  สมรรถภาพของบุคคล        

และกลุม  กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือการออกกําลังกายและการแสดง 

 

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

          (Badminton)  

ความหมาย  ป ระวัติ ค วาม เป น มา  ความสํ า คัญ  

ประโยชนของกีฬาแบดมินตัน  กฎ  กติกา  มารยาทของผูเลนและ

ผูชม  การเลนเดี่ยว  การเลนเปนทีม การปองกันอันตรายและวิธี

ปฐมพยาบาลอันเนื่องมาจากการเลนกีฬาแบดมินตัน  การเลนกีฬา

แบดมินตันเพ่ือการออกกําลังกาย  การแขงขันภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
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301-30001  นาฏศิลปไทยเบ้ืองตน    2 (0-4-2)  

 (Basic Thai  Dance)  

  ฝกปฏิบัติการใชนาฏยศัพททางนาฏศิลปไทย  ปฏิบัติ

เพลงรําและเพลงระบํา  เพ่ือฝกทักษะการเคลื่อนไหวรางกาย  

ไดแก  รําวงมาตรฐาน  เพลงปลุกใจ  เพลงประกอบละครตางๆ 

 

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

 (Folk Dance)  

ฝกปฏิบั ติการแสดงพ้ืนบานภาคเหนือ  ภาคกลาง        

ภาคอีสาน  และภาคใต 

 

301-30003 การละเลนของหลวง    2 (1-2-3)  

 (Royal Plays)  

ท่ีมา  องคประกอบและวิธีแสดงการละเลนของหลวง            

การฝกปฏิบัติการละเลนของหลวง  ชุด  ระเบง  โมงครุม  กุลาตีไม       

แทงวิไสยและกระอ้ัวแทงควาย 

 

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

   (The Basic of Jazz Dance)  

ประวั ติ ความ เป นมา องคป ระกอบของระบํ าแจ ส  

ศัพทเทคนิค  การเตนแจสในระดับพ้ืนฐานใหสอดคลองกับดนตรี

สมัยนิยม  

 

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

    (Muscle Stretching Theory Skill)  

หลักและวิธีการฝกปฏิบัติการยืดกลามเนื้อในสวนตางๆ  

ของรางกาย  วิธีการสรางกลามเนื้ออยางถูกตองและปลอดภัย   
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303-30001 ทักษะขิม     2 (0-4-2) 

   (Music Skill : Khim) 

การตีขิมเบื้องตน ตั้งแตการนั่ง  การจับไม การไลเสียง  

การฝกทักษะเบื้องตนปฏิบัติเพลงสําหรับการฝกหัด  และการฝก

ปฏิบัติเพลงดังตอไปนี้  เพลงแปะสามชั้น  เพลงลาวเสี่ยงเทียน  

เพลงลาวสมเด็จ  เพลงลาวดวงเดือน  เพลงโหมโรงยะวา 

 

303-30002 ทักษะขลุย     2 (0-4-2) 

   (Music Skill : Khlui)         

การเปาขลุยเบื้องตน การนั่ง การจับขลุย  การไลเสียง  

ฝกปฏิบัติเพลงดังตอไปนี้  เพลงตับตนเพลงฉ่ิง สามชั้น เพลงแปะ 

สามชั้น  เพลงเขมรไทรโยค และเพลงลาวดวงเดือน 

 

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

    (Music Skill : Ankalung)  

การปฏิบัติอังกะลุงเบื้องตน การนั่ง การจับและปฏิบัติตาม

แบบฝกหัด การปฏิบัติอังกะลุงเพลงโหมโรงยะวา  เพลงสรอย

ลําปาง  เพลงลาวแพนนอย  เพลงระบําศรีวิชัยและเพลงลอย

กระทง  

 

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

    (Music Skill : Klongyao)  

จังหวะสามัญ จังหวะกลอง วิธีการตีกลองเบื้องตน  การ

ฝกปฏิบัติอานโนตและรองโนตตามเสียงกลอง  การปฏิบัติรองเพลง

กระทุงกับการตีกลอง การบรรเลงรวมวงและบรรเลงรวมกับการ

แสดง  
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303-30005  เพลงรองสําหรับเด็ก     2 (0-4-2)  

    (Songs for Children)  

ปฏิบัติขับรองเพลงสําหรับเด็กจากเพลงไทยสมัยโบราณ

จนถึงปจจุบันท่ีมีเนื้อรองงายๆ ทํานองสั้น ๆ และมีจังหวะรวดเร็ว

สนุกสนาน  

 

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

    (Thai Lullaby)  

หลักการขับรอง ประวัติความเปนมาของเพลงกลอมเด็ก

หรือเพลงกลอมลูก การปฏิบัติขับรองเพลงกลอมเด็กท้ัง 4 ภาค  

 

304-30001  รีคอรเดอร     2 (1-2-3) 

    (Recorder)  

องคประกอบของรีคอรเดอร การฝกทักษะการบรรเลง 

บันไดเสียง  การปฏิบัติเพลงตางๆ   แบบงาย  ๆ และวิธีการสอนรีคอรเดอร  

 

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

    (Vocal Practices for Beginner)  

หลักการอานและการรองโนต  ทฤษฎี โนตเบื้องตน      

การปฏิบัติขับรองพ้ืนฐาน  การฝกออกเสียงขับรองท่ีถูกหลัก       

การฝกรองซอลเฟจจิโอ (Solfeggio) จากบทเพลงงายๆ ไปถึงบท

เพลงท่ียากข้ึน  การใสอารมณท่ีเหมาะสมกับบทเพลง การฝก

อิริยาบถสําหรับการขับรอง  

 

304-30003  การขับรองเพลงสากลสําหรับเด็ก   2 (1-2-3)  

    (Vocal Practices in Songs for Children)  

ความหมายและประเภทของเพลง  Nursery Rhyme 

และ Traditional Song  การปฏิบัติขับรองเพลงสากลสําหรับเด็ก

จากบทเพลงท่ีมีเนื้อรองงายๆ ทํานองสั้นๆ และจังหวะสนุกสนาน 
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304-30004  ซอลเฟจจิโอและการขับรอง    2 (1-2-3) 

   (Solfeggio and Vocal Training)  

ความหมาย  ประวัติความเปนมา  ความสําคัญและ

ประโยชนของการรองโนต  การเปลงเสียง  การอานโนต การรอง

โนตในบันไดเสียงไดอาโทนิค   

 

 3.2  ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย

ประจาํหลักสูตร  

                3.2.1 คณะศิลปศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป    

ลําดับ 

ที่ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจาํตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. 

ที่จบ 

1 ผศ.วรินทรพร  ทับเกตุ 3-1009- 03613-59-3 ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2529 

2545 

2 

 

นายบัณฑิต  เข็มทอง 3-7001-00358-51-7 อาจารย ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2547 

2556 

3 นายชรินทร พรหมรักษ 3-1009 -04412-94-0 อาจารย ศษ.บ.(บริหารการศึกษา) 

 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2533 

 

2552 

4 นางพิมณภัทร    

          ถมังรักษสัตว 

3 -1006-01697-96-4 อาจารย ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

กศ.ม. (การอุดมศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒประสานมิตร 

2522 

2541 

5 นางบวรนรรฏ 

      อัญญะโพธิ ์

3-1009- 03849-10-4 อาจารย ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2546 

2548 
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 3.2.2 วิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขาย 

  1) วิทยาลัยนาฏศิลป  

ลําดับ

ที่  
ชื่อ-สกุล 

เลขประจาํตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. 

ที่จบ 

1 นายธีรภัทร ทองนิ่ม 3 4501 00938 66 4 ครูชํานาญการ

พิเศษ 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

ศศ.ด.(นาฏยศิลปไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2547 

2556 

2 นางสาวปภาวรินทร  

          แสงเจริญ 

3 9199 00151 66 2 ครูชํานาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2530 

2540 

3 นางนฤมล ณ นคร 3 1002 03053 51 0 ครูชํานาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2530 

2548 

4 นายจุลชาติ   

         อรัณยะนาค 

3 1006 02701 50 7 ครูชํานาญการ   

พิเศษ 

กศ.ม.(อุดมศึกษา) 

 

ศศ.ด.(นาฏยศิลปไทย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒประสานมิตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2551 

 

2557 

5 นางฤดีชนก  คชเสนี 

 

3 1006 01476 16 0 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2532 

2546 

      

 

 2) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
 
ลําดับ

ที่  
ชื่อ-สกุล 

เลขประจาํตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. 

ที่จบ 

1 ผศ.คํานึง  สุขเกษม 3 5099 01154 27 8 ผูชวย

ศาสตราจารย 

ค.บ.(ภาษาไทย) 

 

วิทยาลัยครูเชียงใหม 2539 

2 ผศ.สมภพ  เพ็ญจันทร 3 5012 00386 98 1 ผูชวย

ศาสตราจารย 

ค.บ.(สังคมศึกษา) 

ค.ม.(อุดมศึกษา) 

วิทยาลัยครูพิบูลยสงคราม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2527 

2533 

3 นายสรายุทธ   

             อองแสงคุณ 

3 1015 01632 84 5 อาจารย ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2545 

2550 

4 นายธีรวัฒน หมื่นทา 1 5009 00064 49 1 ครู  

(สัญญาจาง) 

ศษ.บ.(คีตศิลปไทย) 

ศศ.ม.(วิทยาการดนตรี 

และนาฏศิลป) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 

2557 

5 นายทยากร  พึ่งกริม 3 6498 00209 92 1 ครูชํานาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

 

กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชวีศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2531 

 

2544 

 
***  ผศ.คํานึง  สขุเกษม   ทําผลงานวิชาการดานนาฏศลิป  เรื่อง  พาลีเก้ียวนางมณโฑ 

      ผศ.สมภพ  จันทรเพ็ญ   ทําผลงานวิชาการดานนาฏศลิป  เรื่อง  การละครรวมสมัย 
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     3) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 
ลําดับ

ที่  
ชื่อ-สกุล 

เลขประจาํตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. 

ที่จบ 

1 นายอโนทัย  สมอ่ํา 5 6603 00028 94 1 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(วิทยาการดนตรี 

และนาฏศิลป) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2539 

2554 

2 นายอฐธน  เดชะกูล 3 5099 00519 60 4 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(วิทยาการดนตรี 

และนาฏศิลป) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2541  

2554 

3 นางสาวชิสา ภูจอมจิตร 3 6401 00817 08 3 ครูชํานาญการ ค.บ.(นาฏศิลป) 

 

ศศ.ม.(วิทยาการดนตรี 

และนาฏศิลป) 

มหาวิทยาลัย                  

ราชภัฏเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2537 

 

2554 

4 นางนิรมล  หาญทองกูล 3 6499 00036 02 5 ครูชํานาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2539 

2547 

5 นางเหมือนขวัญ  

         สุวรรณศิลป 

3 1906 00077 91 1 ครูชํานาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2534 

2541 

 

 

  4) วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 
 
ลําดับ

ที่  
ชื่อ-สกุล 

เลขประจาํตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. 

ที่จบ 

1 นายชัยณรงค ตนสุข 3 1009 01281 00 3 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2541 

2544 

2 นางวรัทยา ดวงปลี 3 3099 01216 28 3 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศล.ม.(นาฏศิลปไทย) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

2544 

2555 

3 นางสุดยินดี วังลังกา 3 6799 00085 41 7 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2537 

2553 

4 นางฐปนี ภูมิพันธ 3 1699 00267 91 9 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2539 

2551 

5 นางศิราภรณ  

      ลินดาพรประเสริฐ 

3 3599 00066 92 0 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2534 

2543 
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 5) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 
 
ลําดับ

ที่  
ชื่อ-สกุล 

เลขประจาํตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. 

ที่จบ 

1 นายสหชาติ  

         ศรีสรางคอม 

3 4120 00004 61 1 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2540 

2556 

2 นางสาวสุภาภรณ  

         คํายุธา 

3 4599 00267 99 1 ครู 

(สัญญาจาง) 

ศษ.บ.(นาฏศิลปพื้นบาน) 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2544 

2547 

3 นางสาวรัตมณี  

         แสงสีดา 

3 4704 00214 43 2 ครูชํานาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(วิทยาการดนตรี  

        และนาฏศิลป) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2542 

2550 

4 นางพิไลวรรณ ยะวรรณ 3 4708 00042 46 9 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(วัฒนธรรมศาสตร) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2537 

2555 

5 นายธราดล  

            ชัยเดชโกสิน 

3 4003 00018 04 6 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(วัฒนธรรมศาสตร) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2541 

2550 

 

 

  6) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
 
ลําดับ

ที่  
ชื่อ-สกุล 

เลขประจาํตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. 

ที่จบ 

1 นางสาวหฤทัย  

         นัยโมกข 

3 2096 00303 24 2 ครูชํานาญการ ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

ปร.ด.(การวิจยัศิลปกรรมศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2543 

2556 

2 นางจุฑารัตน  

          บํารุงธนทรัพย  

3 1601 01643 93 8 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(ศิลปะการแสดง) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2537 

2556 

3 นางศุภรัตน ทองพานิชย 3 1201 01490 45 7 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2532 

2543 

4 นางพนารัตน ศีลแสน 3 4809 00046 02 4 ครูชํานาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

 กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2535 

2547 

5 นางวิลาวัณย อวมอุไร 3 3111 00665 03 1 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

 กศ.ม.(หลักสูตรและการ สอน) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2539 

2545 
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 7) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

ลําดับ

ที่  
ชื่อ-สกุล 

เลขประจาํตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. 

ที่จบ 

1 นางสาวปยมาศ ศรแกว 3 6698 00144 84 5 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2539 

2545 

2 นางทองลวน บุญยิ่ง 3 1601 00012 74 8 ครูชํานาญการ

พิเศษ 

ค.บ.(ภาษาไทย) 

ศศ.ม.(ศิลปะการแสดง) 

วิทยาลัยครูเทพสตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2525 

2555 

3 นายรักษิต มีเหล็ก 3 8407 00037 17 6 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2538 

2549 

4 นายสมชาย ฟอนรําดี 3 1022 00308 52 7 ครูเชี่ยวชาญ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

 

ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชวีศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2531 

 

2548 

2557 

5 นางไพเราะ แสงเปราะ 3 6205 01224 15 6 ครูชํานาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

 

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชวีศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2530 

 

2546 

   

 

 8) วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

ลําดับ

ที่  
ชื่อ-สกุล 

เลขประจาํตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. 

ที่จบ 

1 นายสุขสันติ แวงวรรณ 3 3109 00274 89 3 ครูชํานาญการ ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

ศป.ด.(วิจัยสรางสรรค 

ศิลปกรรม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2541 

2554 

2 นายเฉลิมชัย ภิรมยรักษ 3 1002 00550 25 3 ครูชํานาญการ

พิเศษ 

ค.บ.(ภาษาไทย) 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2540 

2545 

3 นายไชยอนันต  

         สันติพงษ 

3 1501 00350 42 2 ครูชํานาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2532 

2546 

4  นางชุติพันธ  

         ภูเจริญวณิชย 

3 1799 00191 66 1 ครูชํานาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

 

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชวีศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2529 

 

2545 

5 รศ.อมรา  กลํ่าเจริญ  3 1499 00305 62 4 รองศาตราจารย ค.บ.(ภาษาไทย) 

 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

วิทยาลัยครู

พระนครศรีอยุธยา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2533 

 

2537 
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 9) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

ลําดับ

ที่  
ชื่อ-สกุล 

เลขประจาํตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. 

ที่จบ 

1 นางสาวพนิดา  

               บุญทองขาว 

3 8301 00304 90 4 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2537 

2544 

2 นางวรรณา แกวกวาง 3 1503 00161 36 4 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศล.ม.(นาฏศิลปไทย) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

2532 

2555 

3 นางกิ่งดาว ภูระหงษ 3 6404 00600 60 8 ครูชํานาญการ ค.บ.(นาฏศิลปไทย) 

 

ศล.ม.(นาฏศิลปไทย) 

สถาบันราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

2545 

 

2556 

4 นางอินทิรา พงษนาค 3 7209 00845 21 8 ครูชํานาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

กศ.ม.(เทคโนโลยีทาง 

  การศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2535 

2539 

5 นางสาวสุวภิา  สุวรรณโณ 3 9303 00089 99 2 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ค.ม.(บริหารการศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

2537 

2556 

 

 

  10) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

ลําดับ

ที่  
ชื่อ-สกุล 

เลขประจาํตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. 

ที่จบ 

1 นางสาวปยาภรณ            

          ประเสริฐ 

3 7004 00945 93 1 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(ศิลปะการแสดง) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2540 

2556 

2 ผศ.พรศิริ ถนอมกุล 3 1018 00536 95 3 ผูชวย

ศาสตราจารย 

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ค.ม.(บริหารการศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 

รําไพพรรณี 

2527 

2547 

3 นายประกิจ  พงษพิทักษ 3 2105 00686 78 8 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(ศิลปะการแสดง) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2540 

2558 

4 นางมาลินี แทนบุญ 3 2103 00512 02 6 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(การจัดการทาง 

        วัฒนธรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2530 

2552 

5 นางศิริวัฒนา พูลสวัสด์ิ 3 1016 00458 24 0 ครูชํานาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ค.ม.(บริหารการศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2534 

2552 

 

*** ผศ.พรศิริ  ถนอมกุล  ทําผลงานทางวิชาการดานนาฏศิลป  เรือ่ง  การฝกหัดเบ้ืองตนนาฏศิลปอินโดนีเซีย 

      เขียนบทความทางวิชาการดานนาฏศิลป  เรื่อง  สายใยนาฏศลิปไทยกับนาฏศลิปอินโดนีเซีย 
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 11) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

ลําดับ

ที่  
ชื่อ-สกุล 

เลขประจาํตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. 

ที่จบ 

1 นางอริยา ล่ิมกาญจนพงศ 3 8208 00298 28 1 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2538 

2544 

2 นางสาวนิลยา สัตตบงกช 3 8498 00058 57 2 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศล.ม.(นาฏศิลปไทย) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

2530 

2557 

3 นางโสภา ชายเกตุ 3 9399 00293 39 4 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

กศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

2538 

2542 

4 นางสุภาวดี  สุดาบุตร 3 8001 01486 08 9 ครูชํานาญการ ค.บ.(นาฏศิลปไทย) 

กศ.ม.(ภาษาไทย) 

วิทยาลัยครูนครปฐม 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

2535 

2545 

5 นางสาวรัตนาพรรณ         

         หนูชาย  

3 9005 00249 40 3 ครูชํานาญการ ศษ.บ(นาฏศิลปไทย) 

ศษ..ม.(หลักสูตรและการสอน) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2547 

2551 

 

 

12) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

ลําดับ

ที่  
ชื่อ-สกุล 

เลขประจาํตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. 

ที่จบ 

1 นางคณรัตน บัวทอง 3 7299 00114 98 0 ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2542 

2551 

2 นายสุรสิทธิ์ วิเศษสิงห 5 7902 00009 65 3 ครูชํานาญการ ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

ศศ.ด.(นาฏยศิลปไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2550 

2557 

3 นายสุพัฒน นาคเสน 3 8001 00766 64 9 ครูชํานาญการ ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2529 

 

2540 

4 นายวีระยุทธ เรณุมาศ 3 9301 00023 81 5 ครูชํานาญการ ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

2537 

2542 

5 นางสาวลภัสรดา โพธ์ิแส 

           

3 1699 00198 26 7 ครูชํานาญการ ค.บ.(นาฏศิลป) 

 

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2549 

 

2555 
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   3.2.3 อาจารยประจํา 
ลําดับ 

ที่ 

ชื่อ – สกุล เลขประจาํตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

1 นางอุษา   สบฤกษ 3 1012-00889 45 6 อาจารย ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ค.ม.(อุดมศึกษา) 

ค.ด.(อุดมศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล                 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2 นางพิมณภัทร 

         ถมังรักษสัตว 

3 1006 01697 96 4 อาจารย ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

กศ.ม. (การอุดมศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล                

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร 

3 ผศ.วรินทรพร ทับเกตุ 3 1009 03613 59 3 ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4 นางรัตติยะ  วิกสิตพงศ 3 1009 02719 34 7 อาจารย ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

5 นายประเมษฐ    

         บุณยะชยั 

3 1018 00445 62 1 อาจารย 

 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 

 

ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒปทุมวัน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6 

 

นายชรินทร พรหมรักษ 3 1009 04412 94 0 อาจารย ศษ.บ.(บริหารการศึกษา) 

 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

7 

 

นายพหลยุทธ   

        กนิษฐบุตร 

3 1999 00101 70 1 อาจารย ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(นาฏศิลปไทย) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

8 นางบวรนรรฏ 

         อัญญะโพธิ ์

3 1009 03849 10 4 อาจารย ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

9 นายบัณฑิต  เข็มทอง 3 7001 00358 51 7 อาจารย ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

10 นางสาวมรกต  ไพรศรี 1 1020 00006 62 8 อาจารย ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

11 นางสาวพัชรินทร 

 จันทรัดทัต 

3 7002 00410 23 5 อาจารย ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12 นางสาวอุษาภรณ  

        บุญเรือง 

3 2409 00011 10 9 อาจารย กศ.บ. (เคมี) 

 

กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วิทยาเขตพษิณุโลก 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒประสานมิตร 

13 นายภูริ   วงศวิเชียร 3 9001 00039 62 2 อาจารย บธ.บ. (การตลาด) 

 

ศษ.ม.(การวิจัยทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วิทยาเขตหาดใหญ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

14 นายกิติพนธ    

         สิริไวทยางกูร 

3 1201 00732 02 3 อาจารย วท.บ.(เวชนิทัศน) 

คอ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

15 นางสาวศุทธิมาส  คําดี 3 7601 00166 54 5 อาจารย ศศบ. (ภาษาอังกฤษ) 

อ.ม. (ภาษาศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ลําดับ 

ที่ 

ชื่อ – สกุล เลขประจาํตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

16 นางสาวธัญญลักษณ              

     ใจเที่ยง 

3 4015 00442 13 6 อาจารย วส.บ. (สารสนเทศศึกษา) 

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและ

สารนิเทศศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

 3.2.4  อาจารยพิเศษ 

ลําดับ 

ที่ 

ชื่อ – สกุล เลขประจาํตัวบัตรประชาชน สถานภาพ / ตาํแหนง / 

ตําแหนงทางวชิาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางสาวนิตยา  จามรมาน 3 1009 02016 00 1 ขาราชการบํานาญ ปน.ส.(นาฏศิลปไทย) 

2 นายประสิทธิ์   ปนแกว 

 

3 1021 00901 31 3 ขาราชการบํานาญ 

ศิลปนแหงชาติ สาขา

ศิลปะการแสดง พ.ศ. 2551 

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

3 นางนฤมัย  ไตรทองอยู 3 1206 00399 15 3 ขาราชการบํานาญ ปม.ช.(นาฏศิลปไทย) 

4 นางรติวรรณ   กัลยาณมิตร 3 1002 01192 18 1 ขาราชการบํานาญ ปม.ช.(นาฏศิลปไทย) 

5 นางสาวสุรีย   อฎัฏะวัชระ 3 1018 00382 52 2 ขาราชการบํานาญ ปม.ช.(นาฏศิลปไทย) 

ค.บ.(ภาษาไทย) 

6 นางสาวกรรณิการ  วโีรทัย 3 1009 04874 48 0 ขาราชการบํานาญ กศ.ม. (ภาษาไทย) 

7 นางสาวเวณิกา   บุนนาค 5 1020 99011 92 3 ขาราชการบํานาญ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

8 นางนฤมล  สมุทรโคจร 3 1009 01772 08 2 ขาราชการบํานาญ ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 

9 นายสมศักด์ิ  ทัดติ 3 1202 00333 43 1 ขาราชการบํานาญ 

 

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) 

10 นายวีระชยั  มีบอทรัพย 3 1002 02736 61 3 ขาราชการบํานาญ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

11 นายวโิรจน   อยูสวัสด์ิ 3 1020 01067 85 6 ขาราชการบํานาญ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

12 นางฉวีวรรณ  นุชนวล 3 1012 02858 03 5 ขาราชการบํานาญ 

 

ปม.ช. (นาฏศิลปไทย) 

ค.บ. (ภาษาไทย) 

13 นางสุมนมาลย   นิ่มเนติพันธ 3 1008 00301 10 6 ขาราชการบํานาญ คม. (บริหารการศึกษา) 

14 นางฉันทนา  เอีย่มสกุล 3 1017 02260 48 1 อาจารยประจาํ 

คณะศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

คม. (บริหารการศึกษา) 

15 ผศ.ยุพา  ประเสริฐยิ่ง 3 1020 02397 68 0 ผูชวยศาสตราจารย ค.บ. (ภาษาไทย) 

ค.ม. (การสอนภาษาไทย) 

16 นางรัตนา   ประชาทัย 3 1002 00481 65 1 ขาราชการบํานาญ 

 

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

กศ.ม. (การแนะแนว) 

17 นางกัลยา  เพิ่มลาภ 3 1014 00630 50 2 ขาราชการบํานาญ 

อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากร 

กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 
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ลําดับ 

ที่ 

ชื่อ – สกุล เลขประจาํตัวบัตรประชาชน สถานภาพ / ตาํแหนง / 

ตําแหนงทางวชิาการ 

คุณวุฒิ 

18 นายเกษม  ทองอราม 3 1001 00431 72 4 ขาราชการบํานาญ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

ศศ.ม.(นาฏศิลปไทย) 

19 นายนิมิตร  รอดรับบุญ 3-1017-00505-30-4 อาจารยประจาํ 

วิทยาลัยชางศิลป 

วท.บ.(เวชนิทัศน) 

20 นางสาวศิริวรรณ  รัตนทัศนีย 3 1001 01184 38 1 อาจารยประจาํ 

วิทยาลัยนาฏศิลป 

ศษ.บ. (คีตศิลปไทย) 

21 นางสาววันทนยี    มวงบุญ 3 1015 01496 92 5 ผูเชี่ยวชาญ 

สํานักการสังคีต  กรมศิลปากร 

ค.บ.(ภาษาไทย) 

ศษ.ม. (จารึกภาษาไทย) 

22 นางสาวนงลักษณ 

เทพหัสดิน ณ อยธุยา 

3 1006 02872 13 1 นาฎศิลปอาวุโส 

สํานักการสังคีต  กรมศิลปากร 

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) 

 

23 นายพงษพิศ   จารุจินดา 3 1017 00773 69 4 ขาราชการบํานาญ ปม.ช. (นาฏศิลปไทย) 

24 ผศ.อรนุชา  อัฎฏะวัชระ 3 1018 00382 55 7 อาจารยประจาํ 

คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

ศศ.บ. (ดนตรีศึกษา) 

25 นางวาณี   จูฑังคะ 3 1020 02518 23 1 คีตศิลปนสํานักการสังคีต 

กรมศิลปากร 

ศษ.บ.(คีตศิลปสากล) 

 

26 นายภัชราวุฒิ   พัดสูงเนิน 3 4990 05111 97 4 อาจารยพิเศษ ศม. (จิตรกรรม) 

27 นางพรทิศา   โชติวิเชียร 3 1022 00041 41 5 อาจารยพิเศษ กศ.บ.(พละศึกษา) 

28 นางงามตา   บุญมา 3 1001 00563 51 5 ขาราชการบํานาญ อ.บ. (ประวัติศาสตร) 

อ.ม. (ประวัติศาสตร) 

29 นายนิพนธ   เดชะชาติ 3 1201 00758 29 4 ขาราชการบํานาญ 

 

วท.บ. (ภูมิศาสตร) 

M.A. (School 

Administration) 

30 ผศ.จิตติมา   บวัมาศ 3 1015 01500 70 1 ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศษ.บ. (ภูมิศาสตร) 

คอ.ม. (หลักสูตรและการ

สอนอาชีวศึกษา) 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกสอน)  

 ผูเรียนจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 และ

รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2  ซ่ึงเปนรายวิชาท่ีนักศึกษาจะตองฝกประสบการณ

วิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตั้งแตระดับประถมศึกษา

ถึงระดับมัธยมศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีมาตรฐานตามท่ีคุรุสภากําหนด 

    2.  เปนสถานศึกษาท่ีผานการประเมินและไดมาตรฐานคุณภาพจากสํานักงาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพ่ือใหนักศึกษาไดรับประสบการณ
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ตรงในการฝกประสบการณการเปนครู ท้ังดานทักษะและสมรรถนะ และไดปฏิบัติงานอ่ืนๆ รวมกับ

สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

   4.1   มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

                ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้  

1. ทักษะในการปฏิบัติการสอนจากสถานศึกษา และความเขาใจในการนํา

หลักการภาคทฤษฎีสูการปฏิบัติจริง 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

อยางถูกตองและเหมาะสม 

3.   สามารถนําความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการทํางานและการ  

     ดํารงชีวิต 

4.   มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

5.   ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและแกปญหาได 

6.   สามารถใชกระบวนการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

   4.2  ชวงเวลา 

  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของปการศึกษา ชั้นปท่ี 5 

   4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

  ปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาราชการ และรับผิดชอบภาระงานตามท่ีไดรับมอบหมายจาก 

สถานศึกษา ท้ัง 2 ภาคการศึกษา 

  

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน หรืองานวิจัย 

         5.1 คําอธิบายโดยยอ 

  นักศึกษาศึกษาคนควาองคความรูตามความถนัด และความสนใจในศาสตรดาน

นาฏศิลปไทย โดยใชกระบวนการวิจัย นําเสนอผลงานศิลปนิพนธ 2 สวน คือ นําเสนอผลงานการแสดง

ศิลปนิพนธในเชิงวิชาการ และนําเสนอเอกสารรูปเลมศิลปนิพนธภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

          5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 

ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

แสดงออกซ่ึงพฤตกิรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   มีความ 

ซ่ือสัตยสุจริต  กลาหาญทางจริยธรรม  เปนแบบอยางท่ีดี  มีจิตสาธารณะ  และเสียสละเพ่ือประโยชน

สวนรวม 
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ดานความรู 

 มีความรอบรูในดานความรูท่ัวไปท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนําความรู  หลักการ  

ทฤษฎีมาบูรณาการ และประยุกตใชในการสรางสรรค   เขาใจแสวงหาความรูเฉพาะดานอยางเปน

ระบบ คิดวิเคราะห  ประเมินคาองคความรูมาใชในงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรูไดอยาง

กวางขวาง  และลึกซ้ึง   

 

ดานทักษะทางปญญา 

   มีทักษะการคิดคนหาขอเท็จจริง  คิดแกปญหา โดยนําความรูท้ังภาคทฤษฎี  

ภาคปฏิบัติและประสบการณ  มาประเมินผลขอมูลเพ่ือพัฒนางานนวัตกรรมและองคความรู   มี

วิสัยทัศนในการเปนผูนําทางปญญา  
   

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  มีมุมมองเชิงบวก เขาใจ เอาใจใสชวยเหลือผูอ่ืน รับผิดชอบตอ

สังคมและสวนรวม  แกปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค  เปนผูนําและผูตามท่ีดี   

  

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  วิเคราะหขอมูลท่ีเปนตัวเลขและภาษา  เพ่ือใหเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหา

ไดอยางรวดเร็ว   มีดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล  แปลความหมาย  เลือกใชขอมูลสารสนเทศโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง  สามารถสื่อสารท้ังการพูด  การเขียนและนําเสนอดวยรูปแบบท่ี

เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมท่ีแตกตางกัน 

 

ดานทักษะการจัดการเรียนรู 

   มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูวิชาเอกท่ีจะสอนและศาสตรท่ีเก่ียวของไดอยาง

บูรณาการ  

 5.3 ชวงเวลา 

  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของนักศึกษาชั้นปท่ี 4 

 5.4  จํานวนหนวยกิต 

  4 หนวยกิต 

 5.5  การเตรียมการ 

1)  อาจารยท่ีปรึกษาศิลปนิพนธใหคําปรึกษาและแนะนําในเรื่องหัวขอการทํา          

ศิลปนิพนธแกนักศึกษา 
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   2)  อาจารยท่ีปรึกษากําหนดชั่วโมงในการใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําในการคนหา

แหลงขอมูล  การเตรียมขอมูลในการสัมภาษณและจัดระบบขอมูล ตลอดจนปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย 

 5.6  กระบวนการประเมินผล  

  ประเมินผลจากความกาวหนาในการทํางานจากบันทึกในสมุดใหคําปรึกษา และ

ประเมินผลจากการทํางานวิจัยเปนระยะๆ โดยแบงเปน 

1)  ผลงานการแสดงศิลปนิพนธเชิงวิชาการท่ีนําเสนอบนเวที  จะมีการจัดสอบ       

3 ครั้ง  การสอบครั้งท่ี 1  นักศึกษานําเสนอผลงานโดยมีคณะกรรมการแนะนําใหปรับปรุงแกไข       

การสอบครั้งท่ี 2  นักศึกษานําเสนอผลงานท่ีปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการ  การสอบ

ครั้งท่ี 3  นักศึกษานําเสนอผลงานการแสดงบนเวที  โดยมีคณะกรรมการเปนผูประเมิน ในครั้งท่ี 1 

และ 2  สอบโดยคณะกรรมการภายในอยางนอย 5 คน  สวนการสอบครั้งท่ี 3  เปนคณะกรรมการ

ภายในและภายนอกรวมกันอยางนอย 10 คน 

   2)  เอกสารรูปเลมศิลปนิพนธ  ดําเนินการจัดสอบ 3 ครั้ง  ครั้งท่ี 1  สอบหัวขอการ

ทําศิลปนิพนธ  นักศึกษากลุมท่ีสอบผานดําเนินการทําศิลปนิพนธ  หากกลุมใดไมผานตองดําเนินการ

สอบใหมจนกวาจะผาน  ครั้งท่ี 2  สอบศิลปนิพนธ 3 บท  นักศึกษาดําเนินการแกไขหรือเพ่ิมเติมใน

เรื่องท่ีคณะกรรมการสอบแนะนํา  ครั้งท่ี 3  สอบศิลปนิพนธ 5 บท  นักศึกษาดําเนินการแกไขตามท่ี

คณะกรรมการสอบแนะนําและสงรูปเลมอีกครั้ง  โดยยังไมตองเขาเลมเพ่ือตรวจรูปแบบและความ

ถูกตองอีกครั้ง  จึงนําไปเขารูปเลมสมบูรณและสงตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ดําเนินการสอบโดย

คณะกรรมการภายในและภายนอก ไมนอยกวาครั้งละ 5 คน 

   3)  การประเมินผลรายวิชาศิลปนิพนธ ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังนี้ 

 สัญลักษณ คาระดับคะแนน  ความหมาย 

    A       4   ดีเยี่ยม (Excellent) 

    B+      3.5   ดีมาก (Very  Good) 

     B       3   ดี (Good) 

     C+      2.5   คอนขางดี (Fairly)  

     C       2   พอใช (Fairly) 

     D+      1.5   คอนขางออน (Below  Average) 

     D       1   ออน (Poor) 

     F       0   ตก (Fail) 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง

และ สามารถทํางานเปนหมูคณะ 

1.1 ทุกรายวิชากําหนดใหนักศึกษาทํางานเปน

กลุม โดยหมุนเวียนกันเปนผูนําในการดําเนิน

กิจกรรม ท้ังนี้ทุกคนตองมีสวนรวมในการนําเสนอ

งาน เพ่ือฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและผู

ตามท่ีดีในหมูคณะ 

1.2 มีเง่ือนไขท่ีจะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขา

เรียนตรงเวลา การเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ การมี

สวนรวมในชั้นเรียน 

2. มีความสามารถดานการสื่อสารท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

2.1 กําหนดใหนักศึกษาตองเรียนในรายวิชาภาษา

และวัฒนธรรม   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  การเขียนเพ่ืองาน

นาฏศิลป  ภาษาอังกฤษสําหรับครูนาฏศิลปและ

ดนตรี  และภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง  

2.2 มีกิจกรรมท่ีมอบหมายใหนักศึกษาไดใชภาษา

ในการติดตอสื่อสารท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ 

3. สามารถวิเคราะห/สังเคราะห อยางมีเหตุผล

และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

3.1 กําหนดใหมีการแสดงผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาในชั้นปการศึกษาท่ี 1-4 เพ่ือสงเสริม

ทักษะการคิดวิเคราะห/สังเคราะห ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค และกลาแสดงออกทางดานนาฏศิลป 

4. มีทักษะการสอนเฉพาะดานนาฏศิลป 4.1 มีการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปน

ระยะเวลา 1 ป 

4.2 กําหนดใหมีกิจกรรมสัมมนา แลกเปลี่ยน

ประสบการณการสอนในระหวางและหลังการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

5. มีบุคลิกภาพและจริยวัตรทีง่ดงาม 5.1  มีขอตกลงในการปฏิบัติตนดานบุคลิกภาพ   การแตงกาย  

กิริยามารยาท  วัฒนธรรมการพูด  และ การวางตวั 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน   

 1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

     2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

             1)  รับผิดชอบ มีวินัย สามัคคี 

2)  ซ่ือสัตย สุจริต 

 3)  เคารพสิทธิ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

4)  เปนแบบอยางท่ีดีของสังคม มีจิตสาธารณะ 

2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 1)  กําหนดใหมีรายวิชาเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมและความ 

รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม 

 2)  สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในเนื้อหารายวิชาตางๆ 

3)  สอนโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายรวมกัน 

4)  การบรรยายพิเศษโดยผูมีประสบการณ 

5)  การแสดงออกเปนแบบอยางท่ีดีของผูสอนโดยเฉพาะใน 

คุณลักษณะในขอ 2.1.1 1) ถึง 4) 

6)  มอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเปนรายบุคคล/กลุม 

7)  จัดกิจกรรมเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

8)  การเรียนรูจากสถานการณจริง 

9)  จัดกิจกรรมสงเสริมเรื่องความรับผิดชอบท้ังในชั้นเรียนและ 

นอกชั้นเรียน 

2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1)  ผลการสอบในรายวิชาท่ีเก่ียวของ 

2)  การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมระหวางผูเรียน และ 

ระหวางผูเรียนกับผูสอน 

3)  นักศึกษาบันทึกประสบการณจากการเรียนในชัน้เรียนและ 

ประสบการณจากสังคม เปนกรณีศึกษา 

4)  ประเมินจากภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย เปนรายบุคคล/กลุม  

5)  ประเมินจากการตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และการสงงาน 

ตามกําหนด 

6)  กําหนดหัวขอทางคุณธรรม จริยธรรม ใหอภิปรายหรือแสดงออก 
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2.2 ดานความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

การบูรณการความรูดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็น 

ปญหาระดับโลกดวยวิธีการเชิงระบบในหัวขอตอไปนี้ 

1)  มีความรูอยางกวางขวางในหลักการและทฤษฎีองคความรูท่ี 

เก่ียวของ 

2)  สามารถวิเคราะหอยางเปนระบบ 

3)  สามารถนําความรู หลักการ ทฤษฎีไปประยุกตใชไดอยาง 

เหมาะสม 

4)  สามารถบูรณาการความรูและศาสตรตางๆไดอยางเหมาะสม 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

1)  การบรรยาย/อภิปรายในการใหความรูในทฤษฎีความรู  

2)  การสอนแบบบูรณาการความรูของศาสตรตางๆท่ีเก่ียวของ 

สัมพันธกัน 

3)  การสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษา 

4)  การทําแผนท่ีความคิด 

5)  ใหมีการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา/คิดวิธีแกปญหา 

6)  การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

7)  การทํารายงาน/โครงงาน 

8)  การระดมสมองเพ่ือการเรียนรู ตลอดจนการนําไปประยุกตใช 

 9)  การเขารวมกิจกรรมหรือศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

10) การสอนแบบสาธิต การฝกปฏิบัติ 

11) การทบทวนวรรณกรรมและสรปุเปนองคความรู 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1)  การทํารายงานและการนําเสนองาน 

2)  การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยการสอบ 

3)  การวิเคราะหกรณีศึกษา 

4)  การทําแบบฝกหัด 
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2.3 ดานทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1)  มีความคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 

2)  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

3)  บูรณาการและประยุกตใชความรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

เชื่อมโยงสูสังคม 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1)  การอภิปรายกลุมและการนําเสนอ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

2)  การสอนท่ีเนนผูเรียนโดยใชปญหาเปนหลัก 

3)  ระดมสมองและกระตุนใหผูเรียนสรุปความรูจากความคิดท่ีไดเรียน 

4)  การแสดงบทบาทสมมต ิ

5)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะห 

6)  ลงมือปฏิบัติการแกปญหาดวยการทําโครงงาน/วิจัย 

7)  จัดกิจกรรมสงเสริมใหมีความคิดสรางสรรค 

8)  บรรยาย อภิปราย 

9)  การแลกเปลี่ยนเรียนรูทัศนคติเชิงบวก 

 10) การมอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองรายบุคคลและ 

รายกลุม 

11) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

12) การถายทอดประสบการณจากผูเชี่ยวชาญ ผูรู  

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1)  ประเมินผลการคิดวิเคราะหแกปญหา 

2)  การจัดระบบความคิด 

3)  การนําเสนอรายงาน 

4)  การวิเคราะหกรณีศึกษา 

5)  โครงงาน/ผลงาน/งานวิจัย/นวัตกรรม  

6)  การทดสอบ/สอบ เก่ียวกับระบบความคิด ความเชื่อมโยงและ 

เหตุผลท้ังในระหวางเรียนและปลายภาค 

7)  การมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาและการเสนอแนวทาง 

8)  การประเมินโดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพ่ือน อาจารยประเมิน 

9)  การสอบขอเขียนและสอบปฏิบัติ 
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2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

1)  มีมนุษยสัมพันธ มุมมองเชิงบวก 

2)  ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามท่ีดี 

3)  สามารถบริหารจัดการแกปญหา 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  การมอบหมายใหทํางานเปนกลุม และแบงหนาท่ีความ 

รับผิดชอบโดยหมุนเวียนกันไป  

2)  เปนการถายทอดประสบการณโดยผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูรู 

3)  การศึกษาดูงาน 

4)  การจัดประสบการณการเรียนรูปญหาตางๆ 

5)  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเรื่องภาวะผูนํา ผูตามท่ีดี 

6)  การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็น 

แบบสะทอนกลับ 

7)  การบรรยาย/อภิปราย ยกตัวอยางผลกระทบในเรื่องสิทธิ 

เสรีภาพ 

8)  ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการเคารพสิทธิของผูอ่ืน ความแตกตางของ 

บุคคล เคารพหลักความเสมอภาค การเคารพกติกา 

9)  การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ และการเปนผูนําแบบมี 

สวนรวมในการนําเสนองานวิชาการ 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม ในการเรียนแบบรวมมือ  

          2)  ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทผูนํา ผูตามใน 

สถานการณตางๆ 

          3)  ประเมินจากการมีสวนรวม การยอมรับเรื่องการใชสิทธิเสรีภาพ 

          4)  ประเมินจากผลงาน/รายงานท่ีไดรับมอบหมาย 

          5)  ประเมินตนเอง และประเมินซ่ึงกันและกัน 
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2.5 ดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยาง 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2)  ใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 

3)  วิเคราะหขอมูลขาวสารเชิงตัวเลขและภาษาจากเอกสารและ 

แหลงความรูอ่ืน 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะวิเคราะหเชิง 

ตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  บรรยาย อภิปราย 

2)  จัดประสบการณเรียนรูจากสถานการณจริง 

3)  การศึกษาคนควาดวยตนเอง การนําเสนองานโดยใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารท่ีหลากหลาย 

4)  การใชกรณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร สถิติ เก็บรวบรวมขอมูลและ 

นําเสนอขอมูล 

5)  การกําหนดสถานการณจําลองในการทําโครงงาน 

6)  การฝกฝนเทคนิค และทักษะการคิดคํานวณจากตัวอยาง 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  การประเมินผลงาน/โครงงาน/รายงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2)  การประเมินทักษะการสื่อสาร การฟง การพูด การอาน และการเขียน 

3)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสอบขอเขียนและสอบปฏิบัติ 

4)  การประเมินผลจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 2)  หมวดวิชาเฉพาะดาน  

             การพัฒนาผลการเรียนรู  หมวดวิชาเฉพาะดานเปนหมวดวิชาหนึ่งในโครงสราง

หลักสูตร  ประกอบดวยกลุมวิชาชีพครูและกลุมวิชาเอก 

      2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

                       2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

                     นักศึกษามีผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม  ดังนี้   

  1)  แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู    

  2)  มีความซ่ือสัตยสุจริต  กลาหาญทางจริยธรรม  และเปนแบบอยางท่ีดี

ของผูเรียนในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

 3)  มีจิตสาธารณะ  และเสียสละของผูเรียนในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทย

ศึกษา  เพ่ือประโยชนสวนรวม 

      2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

           กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย ไดแก          

การแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของสถาบัน  การมีสัมมาคารวะกับครูอาจารย  การออนนอมถอมตน

และมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ  การเคารพรุนพ่ีรุนนอง  สรางนิสัยตรงตอเวลา มีความซ่ือสัตย รูจักเสียสละ

เพ่ือสังคมสวนรวม  

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชา อาจารยผูสอนตอง

สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของตนไปพรอม

กับวิทยาการตางๆ ท่ีศึกษา  รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จรยิธรรม  ดังนี้ 

             1)  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหารายวิชาตางๆ 

             2)  สอนโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายรวมกัน 

             3)  สอนหรือบรรยายพิเศษโดยผูมีประสบการณ 

             4)  แสดงออกอันเปนแบบอยางท่ีดีของผูสอน   

      2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 

      1)  ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาในชีวิตประจําวัน 

                                2)  ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน  การสง

งานตามกําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย  และการเขารวมกิจกรรม 

      3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย 

                                4)  ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวม

โครงการ/กิจกรรมของสถาบัน/กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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      2.2 ดานความรู 

      2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

            นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษา  สามารถบูรณาการความรู

ในศาสตร  แกปญหาโดยใชความรูและเหตุผล  นําไปใชในการดําเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพได  

ตลอดจนสามารถชวยพัฒนาสังคม ซ่ึงมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

            1)  มีความรอบรูในดานความรู ท่ัวไป  วิชาชีพครูในศาสตรสาขาวิชา

นาฏศิลปไทยศึกษา  ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติอยางกวางขวาง  ลึกซ้ึง  และเปนระบบ    

           2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  และประเมินคาองคความรูมา

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

             3)  สามารถนําความรู  หลักการ  และทฤษฎี  มาบูรณาการขามศาสตรได

อยางเหมาะสม 

                  4)  มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในศาสตรสาขาวิชา

นาฏศิลปไทยศึกษาท่ีจะสอนอยางลึกซ้ึง  ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการ      

ตอยอดความรู 

      2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

       จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ การสืบคน

ขอมูลจากแหลงการเรียนรู  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ  ปราชญทองถ่ิน และเชิญ

วิทยากรท่ีมีความสามารถในศาสตรเฉพาะทางมาใหความรู  การเรียนรูจากสถานการณจริง  การฝก

ใหผูเรียนสรางนวัตกรรมทางการศึกษา  ฝกปฏิบัติงานท้ังวิชาการและการแสดงท่ีเก่ียวของในสถาน

ประกอบการของภาครัฐและเอกชน และการปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา 

      2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

      ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดาน  

ตางๆ ดังนี้ 

      1)  ประเมินจากการทดสอบยอย 

      2)  ประเมินจากการอภิปราย/การนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน 

      3)  ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

          4)  ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

      5)  ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค 

      6)  ประเมินจากงานวิจัยท่ีนําเสนอ 

      7)  ประเมินจากสถานการณจริง 

      8)  ประเมินจากผลงานการแสดง 
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     2.3  ดานทักษะทางปญญา 

       2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

      นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงพาตนเองได

เม่ือจบการศึกษา  ดังนั้น นักศึกษาตองมีผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ดังนี้ 

 1)  มีทักษะการคิดคนหาขอเท็จจริง  และประเมินผลขอมูลเพ่ือใชในการ

ปฏิบัติ  พัฒนางาน และพัฒนาองคความรูดวยตนเอง  

 2)  มีทักษะในการคิดแกปญหา  การบริหารจัดการไดอยางสรางสรรค      

ในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา  โดยคํานึงถึงความรูท้ังภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  ประสบการณ  

และผลกระทบจากการตัดสินใจ  

       3)  เปนผูนําทางปญญาท่ีมีวิสัยทัศนและกลยุทธในการอนุรักษ  การพัฒนา  

สืบทอดองคความรู  การสรางสรรคนวัตกรรมโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐานในศาสตรสาขาวิชา

นาฏศิลปไทยศึกษา  และสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม                          

    2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา   

 1)  การสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกปญหา ท้ังระดับ

บุคคลและกลุมในสถานการณท่ัวไป  และสถานการณท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพโดยใชวิธีการสอนท่ี

หลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม การสะทอนความคิด การทํากรณีศึกษา การจัดทําโครงการ การจัด

กิจกรรม และฝกปฏิบัติทักษะวิชาชีพในหองปฏิบัติการ/สถานการณจริง 

  2)  กําหนดใหคนควาวิจัย นําเสนอเอกสารผลงานวิจัยและ/หรือนําเสนอ

ผลงานการแสดง ศิลปนิพนธ/จัดนิทรรศการ 

  3)  กําหนดใหเขารวมโครงการบริการวิชาการ และ/หรือกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนแกสังคม 

   2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

    ประเมินทักษะการคิด  การแกไขปญหา  และความเปนผูนําดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย เชน  

   1) สอบวัดความสามารถในการคิดและการแกปญหาโดยใชกรณีศึกษา 

   2) ประเมินจากผลงานท่ีเกิดจากการใชกระบวนการแกปญหา การศึกษา

อยางเปนระบบ การวิเคราะห วิจารณ เชน รายงานผลการอภิปรายกลุม การสัมมนา การประชุม

ปรึกษาปญหาการวิจัย 

   3) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา เชน 

ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น  การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  โดยยึดหลักการและทฤษฎีตางๆ 

ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลงานวิจัย 
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   4) การทดสอบปฏิบตัิยอย  การบูรณาการหรือประยุกตผลงานการแสดง/

การบรรเลง  และการบริหารจัดการงานนาฏศิลป/ดนตรี 

 

     2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

            2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ               

      เม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม

องคกรและสามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนไดท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม  มีความรับผิดชอบใน      

การเรียนรู  สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับผูเรียน เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล

และมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน  รวมถึงมีทักษะในการแกปญหาไดเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ีและ

สถานการณตางๆ  ดังนั้น  อาจารยผูสอนตองสอดแทรกวิธีการเพ่ือใหนักศึกษามีผลการเรียนรูดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1)  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  มีความเขาใจผูอ่ืน  ของผูเรียนในศาสตรสาขาวิชา

นาฏศิลปไทยศึกษา  สามารถปรับตัวเขากับสังคมไดดี  มีมุมมองเชิงบวก  มีวุฒิภาวะทางอารมณและ

สังคม 

    2)  มีความเอาใจใสชวยเหลือ  และเอ้ือตอการแกปญหาในกลุมของผูเรียน

ในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษาและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

    3)  มีภาวะผูนําและผูตามท่ีดีของผูเรียนในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทย

ศึกษา  มีความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม 

          2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ      

      1)  กลยุทธการสอนท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียน

กับผูสอน ผูเรียนกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

      2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางานเปนทีมเพ่ือสงเสริมการแสดง

บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม   

                   3)  จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติท่ีสงเสริมการทํางานเปนทีมและ

การแสดงออกของภาวะผูนํา 
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           2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

   1)  ประเมินผู เรียนจากการแสดงบทบาทของภาวะผูนําและผูตามใน

สถานการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

 2)  ประเมินความสามารถในการทํางานกลุมอยางมีประสิทธิภาพและ

สรางสรรค  

 

     2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

             2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 นักศึกษาสามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารไดอยางเหมาะสม  มีดุลยพินิจ

ในการประยุกตและเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนําเสนอขอมูลสําหรับผูเรียนได   สามารถศึกษา

คนควา   วิเคราะห  สรุปความคิดรวบยอดขอมูลขาวสารไดอยางถูกตองเหมาะสมกับผูเรียนและบุคคล

กลุมตางๆ  โดยอาจารยผูสอนตองสอดแทรกวิธีการเพ่ือใหนักศึกษามีผลการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

  1)  สามารถวิเคราะหขอมูลท้ังท่ีเปนตัวเลขและภาษา  เพ่ือใหเขาใจองค

ความรูหรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็ว 

  2)  มีดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล  แปลความหมาย  เลือกใชขอมูล

สารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

                     3)  มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด  การเขียน

และนําเสนอของผูเรียนในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา  ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคล

และกลุมท่ีแตกตางกัน  

            2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสารระหวางบุคคลท้ังการพูด การฟง และการเขียน ในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียน

และผูสอน และบุคคลท่ีเก่ียวของในสถานการณท่ีหลากหลาย 

 2)  จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 



117 

 3)  จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการ

เลือกสารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอสารสนเทศดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับผูฟงและ

เนื้อหาท่ีนําเสนอ 

             2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1)  ประเมินจากวิธีการนําเสนอของผู เรียน  โดยเลือกใชเครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติท่ีเก่ียวของ 

 2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายเหตุผลของการเลือกใช

เครื่องมือในการอภิปราย 

                  3)  ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต        

แบบประเมินทักษะการพูด การเขียน  

 

     2.6 ดานทักษะการจัดการเรียนรู 

        2.6.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 

  1)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทย

ศึกษาท่ีมีรูปแบบหลากหลาย  ท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการ (Formal)  รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal)  

และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal)  อยางสรางสรรค 

  2)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทย

ศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีหลากหลาย  ท้ังผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  ผูเรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง  และ

ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม 

  3)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทย

ศึกษา  และศาสตรท่ีเก่ียวของไดอยางบูรณาการ 

   2.6.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 

        1)  กําหนดใหนักศึกษาจัดทําแผนการเรียนรู  โดยบูรณาการความรูใน

ศาสตรสาขาวิชาเอกกับศาสตรตางสาขา  และนําความรูจากภาคทฤษฎีสูการปฏิบัติจริง 

             2)  กําหนดใหนักศึกษาออกแบบการจัดการเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

             3)  กําหนดใหนักศึกษาทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียน

การสอน 

       2.6.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 

             1)  ประเมินความถูกตองของการจัดทําแผนการเรียนรู 

             2)  ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู 
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             3)  ประเมินผลการทําวิจัยสูการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 

           4)  ประเมินความสามารถในการศึกษา  คนควา  วิเคราะห  นําเสนอผลงาน

วิชาชีพท้ังเชิงวิชาการ  ทักษะปฏิบัติ  และบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา    

(Curriculum  Mapping) 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) รับผิดชอบ มีวินัย สามัคคี 

2) ซ่ือสัตย สุจริต 

3) เคารพสิทธิ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

4) เปนแบบอยางท่ีดีของสังคม มีจิตสาธารณะ 

2.  ดานความรู 

การบูรณาการความรูดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็นปญหาระดับโลก 

ดวยวิธีการเชิงระบบในหัวขอตอไปนี้ 

1) มีความรูอยางกวางขวางในหลักการและทฤษฎีองคความรูท่ีเก่ียวของ 

2) สามารถวิเคราะหอยางเปนระบบ 

3) สามารถนําความรู หลักการ ทฤษฎีไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรูและศาสตรตางๆไดอยางเหมาะสม 

3.  ดานทักษะทางปญญา 

1) มีความคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 

2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

3) บูรณาการและประยุกตใชความรูเพ่ือการพัฒนาตนเองเชื่อมโยงสูสังคม 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีมนุษยสัมพันธ มุมมองเชิงบวก 

2) ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามท่ีดี 

3) สามารถบริหารจัดการแกปญหา 

5. ดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเหมาะสมและมี 

ประสิทธิภาพ 

2) ใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 

3) วิเคราะหขอมูลขาวสารเชิงตัวเลขและภาษาจากเอกสารและแหลงความรูอ่ืน 
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แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. ดานคุณธรรม

จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ดานทักษะทาง

ปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวาง 

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

วิเคราะหเชิง 

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

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

300-11001 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต                  

300-11002 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                   

300-11003 ความเปนพลเมืองและความรับผิดชอบตอสังคม                  

300-11004 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต                                                  

300-12001 คณิตศาสตรและสถิต ิ                  

300-12002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                                                   

300-13001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                  

300-13002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                  

300-14001 โลกและวัฒนธรรม                  

300-14002 ความเขาใจเก่ียวกับสังคมไทย                  
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

 
 

1. ดานคุณธรรม

จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ดานทักษะทาง

ปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวาง 

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

วิเคราะหเชิง 

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

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

300-14003 พหุวัฒนธรรม                  

300-14004 สังคมกับสิ่งแวดลอม                  

300-14005 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน                  

300-14006 การเมืองและการปกครองไทย                  

300-14007 กฎหมายในชีวิตประจําวัน                  

300-14008 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา                  

300-14009 การคิดและการตัดสินใจ                  

300-14010 การบริหารความขัดแยงและการจดัการความเครยีด                  

300-14011 สารสนเทศสาํหรับเยาวชน                  

300-14012 วิทยาศาสตรเพ่ือคณุภาพชีวิต                  

300-14013 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม                  

300-14014 ชีวิตกับสุขภาพ                  

300-14015 การคิดเชิงคณิตศาสตร                  
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หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 

1. ดานคุณธรรม

จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ดานทักษะทาง

ปญญา 
4. ดานทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวาง 

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

วิเคราะหเชิง 

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

300-14016 วรรณกรรมไทยรวมสมัย                  

300-14017 วรรณคดีไทยศึกษา                  

300-14018 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน                  

300-14019 การอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ                  

300-14020 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว                  

300-14021 การเรยีนภาษาอังกฤษจากเพลง                  

300-14022 ภาษาอังกฤษดานศิลปะและวัฒนธรรม                  

300-14023 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                  

300-14024 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร                  

300-14025 ภาษาอาเซียนในชีวิตประจําวัน                  

 

 



123 

มาตรฐานผลการเรียนรู หมวดวิชาเฉพาะดาน  กลุมวิชาชีพครูและกลุมวิชาเอก 
 

 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู  

  2) มีความซ่ือสัตยสุจริต  กลาหาญทางจริยธรรม  และเปนแบบอยางท่ีดีของผูเรียน

ในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

3) มีจิตสาธารณะ  และเสียสละของผูเรียนในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

เพ่ือประโยชนสวนรวม 

  2. ดานความรู 

  1) มีความรอบรูในดานความรูท่ัวไป  วิชาชีพครูในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทย

ศึกษา  ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติอยางกวางขวาง  ลึกซ้ึง  และเปนระบบ    

  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  และประเมินคาองคความรูมาประยุกตใช   

ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของผูเรียนในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

  3) สามารถนําความรู  หลักการ  และทฤษฎี  มาบูรณาการขามศาสตรไดอยาง

เหมาะสม 

  4) มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทย 

ศึกษาท่ีจะสอนอยางลึกซ้ึง  ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู 

 3.  ดานทักษะทางปญญา 

    1)  มีทักษะการคิดคนหาขอเท็จจริง  และประเมินผลขอมูลเพ่ือใชในการปฏิบัติ  

พัฒนางาน และพัฒนาองคความรูดวยตนเอง  

  2)  มีทักษะในการคิดแกปญหา  การบริหารจัดการไดอยางสรางสรรคในศาสตร

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา  โดยคํานึงถึงความรูท้ังภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  ประสบการณ  และ

ผลกระทบจากการตัดสินใจ  

          3)  เปนผูนําทางปญญาท่ีมีวิสัยทัศนและกลยุทธในการอนุรักษ  การพัฒนา  สืบทอด

องคความรู  การสรางสรรคนวัตกรรมโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐานในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทย

ศึกษา  และสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม                          

 4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1)  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  มีความเขาใจผูอ่ืน ของผูเรียนในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลป

ไทยศึกษา  สามารถปรับตัวเขากับสังคมไดดี  มีมุมมองเชิงบวก  มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 

  2)  มีความเอาใจใสชวยเหลือ  และเอ้ือตอการแกปญหาในกลุมของผูเรียนในศาสตร

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา  และระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 
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 3)  มีภาวะผูนําและผูตามท่ีดีของผูเรียนในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

  มีความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม 

 

  5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1)  สามารถวิเคราะหขอมูลท้ังท่ีเปนตัวเลขและภาษา  เพ่ือใหเขาใจองคความรูหรือ

ประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็ว 

  2)  มีดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล  แปลความหมาย  เลือกใชขอมูลสารสนเทศ

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

  3)  มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด  การเขียนและ 

นําเสนอของผูเรียนในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษาดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลและ

กลุมท่ีแตกตางกัน 

 6. ดานทักษะการจัดการเรียนรู 

 1)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษาท่ีมี

รูปแบบหลากหลาย  ท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการ (Formal)  รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal)  และ

รูปแบบไมเปนทางการ  (Informal)  อยางสรางสรรค 

 2)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา

สําหรับผูเรียนท่ีหลากหลาย  ท้ังผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  ผูเรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง  

และผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม 

  3)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา และ 

ศาสตรท่ีเก่ียวของไดอยางบูรณาการ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน  กลุมวิชาชีพครู และกลุมวิชาเอก 

 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม

จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ดานทักษะ

ปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวิเคราะห 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ดานทักษะการ

จัดการเรียนรู 

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

หมวดวิชาเฉพาะดาน  กลุมวิชาชีพครู 

1) กลุมวิชาชีพครูบังคับ 
                   

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    

300-21001 ความเปนครูวิชาชีพ                    

300-21002 การพัฒนาหลักสูตร                    

300-21003 ภาษาและวัฒนธรรม                    

300-21004 จิตวิทยาการศึกษา                    

300-21005 การแนะแนวและใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน                    

300-21006 การจัดการเรยีนรูและการจัดการช้ันเรียน                    

300-21007 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู                    

300-21008 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา                    
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รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม

จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ดานทักษะ

ปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวิเคราะห 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ดานทักษะการ

จัดการเรียนรู 

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

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    

300-21009 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู                    

300-21010 การประกันคณุภาพการศึกษา                    

300-21011 ประสบการณวิชาชีพครู                    

300-21012 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1                    

300-21013 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2                    

2) กลุมวิชาชีพครูเลือก                    

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    

300-21014 การจัดการความรู                    
300-21015 การศึกษาพิเศษ                    
300-21016 การศึกษาตลอดชีวิต                    

300-21017 การพัฒนาความคิดสรางสรรค                    

300-21018 การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล                    

300-21019 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา                    
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รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม

จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ดานทักษะ

ปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวิเคราะห 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ดานทักษะการ

จัดการเรียนรู 

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

300-21020 การบริหารการศึกษา                    

300-21021 ภาษาอังกฤษสําหรับครูนาฏศิลปและดนตร ี                    

300-21022 สื่อการสอน                    

300-21023 ปรัชญาการศึกษา                    

300-21024 บุคลิกภาพและการปรับตัว                    

300-21025 จิตวิทยาพัฒนาการ                    

300-21026 ทักษะและเทคนิคการสอน                    

300-21027 สถิติทางการศึกษา                    

หมวดวิชาเฉพาะดาน  กลุมวิชาเอก 

1) กลุมวิชาเอกเดี่ยว 
                   

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    

201-22014 ทักษะนาฏศิลป 1 (ละครพระ นาง)                    

201-22015 ทักษะนาฏศิลป 2 (ละครพระ นาง)                    

201-22016 ทักษะนาฏศิลป 3 (ละครพระ นาง)                    

201-22017 ทักษะนาฏศิลป 4 (ละครพระ นาง)                    

201-22021 ทักษะนาฏศิลป 1 (โขนพระ)                    
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รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม

จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ดานทักษะ

ปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวิเคราะห 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ดานทักษะการ

จัดการเรียนรู 

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

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    

201-22022 ทักษะนาฏศิลป 2 (โขนพระ)                    

201-22023 ทักษะนาฏศิลป 3 (โขนพระ)                    

201-22024 ทักษะนาฏศิลป 4 (โขนพระ)                    

201-22028 ทักษะนาฏศิลป 1 (โขนยักษ)                    

201-22029 ทักษะนาฏศิลป 2 (โขนยักษ)                    

201-22030 ทักษะนาฏศิลป 3 (โขนยักษ)                    

201-22031 ทักษะนาฏศิลป 4 (โขนยักษ)                    

201-22035 ทักษะนาฏศิลป 1 (โขนลิง)                    

201-22036 ทักษะนาฏศิลป 2 (โขนลิง)                    

201-22037 ทักษะนาฏศิลป 3 (โขนลิง)                    

201-22038 ทักษะนาฏศิลป 4 (โขนลิง)                    

301-22001 ประวัติศาสตรนาฏศลิปไทย                    
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รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม

จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ดานทักษะ

ปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวิเคราะห 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ดานทักษะการ

จัดการเรียนรู 

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

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    

301-22002 กายวิภาคสาํหรับนาฏศลิป                    

301-22003 จารีตนาฏศิลปไทย                    

301-22004 การเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป                    

301-22005 หนาพาทย นาฏยศัพท และภาษานาฏศิลป                    

301-22006 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน                    

301-22007 การสอนนาฏศิลปและดนตรีแบบบูรณาการ                    

301-22008 วรรณคดีการละคร                    

301-22009 การวิจัยนาฏศิลปดานการศึกษา                    

301-22010 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง                    
301-22011 ระบําเบ็ดเตล็ดและการแสดงพ้ืนบาน                    

301-22012 ทักษะประสบการณการแสดง                    

301-22013 ทักษะศิลปะการแสดง                    

301-22014 การละครตะวันตก                    

301-22015 ศิลปะการแตงหนาและทําผม                    
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รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม

จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ดานทักษะ

ปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวิเคราะห 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ดานทักษะการ

จัดการเรียนรู 

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

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    

301-22016 ดนตรสีําหรบัครูนาฏศิลป                    

301-22017 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบงานนาฏศิลป                    

301-22018 บุคคลสําคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป                    

301-22019 เครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดง                    

301-22020 สุนทรียศาสตรทางศิลปะ                    

301-22021 การจัดการแสดงในสถานศึกษา                    

301-22022 หลักการวิเคราะหศิลปะการแสดง                    

301-22023 ศิลปนิพนธ                    
หมวดวิชาเฉพาะดาน  กลุมวิชาเอก 

2) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก 
                   

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    

301-22024 ทักษะเพ่ือการสอนนาฏศิลประดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
                   

301-22025 ทักษะสรางสรรคเพ่ือการสอน                    
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รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม

จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ดานทักษะ

ปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวิเคราะห 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ดานทักษะการ

จัดการเรียนรู 

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

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    

หมวดวิชาเฉพาะดาน  กลุมวิชาเอก 

3) กลุมวิชาเอกเลือก 
                   

301-22026 นาฏดุรยิางควิจารณ                    

301-22027 นาฏศิลปพ้ืนบาน                    

301-22028 นาฏศิลปกับสังคม                    

301-22029 การฝกเสียงเพ่ือการแสดง                    

301-22030 หุนไทย                    

301-22031 การอานทํานองเสนาะ                    

301-22032 การออกแบบฉาก แสง บนเวที                    

301-22033 ศิลปหัตถกรรมไทย                    
301-22034 การออกแบบเครื่องแตงกาย แตงหนาและทรงผม                    

301-22035 นาฏศิลปตะวันออก                    

301-22036 สัมมนาดานนาฏศิลป                    
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม

จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ดานทักษะ

ปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวิเคราะห 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ดานทักษะการ

จัดการเรียนรู 

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

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    

หมวดวิชาเลือกเสรี                    

300-30001 ลีลาศ                    
300-30002 กิจกรรมเขาจังหวะ                    

300-30003 แบดมินตัน                    

301-30001 นาฏศิลปไทยเบ้ืองตน                    

301-30002 การแสดงพ้ืนบาน                    

301-30003 การละเลนของหลวง                    

302-30001 แจสเบ้ืองตน                    

302-30002 หลักการยดืกลามเน้ือ                    

303-30001 ทักษะขิม                    

 



133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม

จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ดานทักษะ

ปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวิเคราะห 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ดานทักษะการ

จัดการเรียนรู 

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

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    

303-30002 ทักษะขลุย                    

303-30003 ทักษะอังกะลุง                    

303-30004 ทักษะกลองยาว                    

303-30005 เพลงรองสําหรับเด็ก                    

303-30006 เพลงกลอมเด็ก                    

304-30001 รีคอรเดอร                    

304-30002 การขับรองเพลงสากลเบ้ืองตน                    
304-30003 การขับรองเพลงสากลสําหรับเด็ก                    

304-30004 ซอลเฟจจิโอและการขับรอง                    

 



134 

หมวดที ่5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน  

  ระบบการใหคาระดับคะแนน  รวมท้ังสัญลักษณคาระดับคะแนน  และความหมายของการ

ประเมินผลการศึกษา 

   1.1  สัญลักษณ  คาระดับคะแนน  และความหมายของการประเมินผลการศึกษา

รายวิชา  มีดังตอไปนี้ 

 

สัญลักษณ     คาระดับคะแนน  ความหมาย 

A    4   ดีเยี่ยม (Excellent) 

B+    3.5   ดีมาก (Very Good) 

B    3   ดี (Good) 

C+    2.5   คอนขางดี (Fairly Good) 

C    2   พอใช (Fair) 

D+    1.5   คอนขางออน (Below Average) 

D    1   ออน (Poor) 

F    0   ตก (Fail) 

 

  1.2  ในกรณีท่ีไมสามารถประเมินผลเปนคาระดับคะแนนตามท่ีกําหนดในขอ1.1 ได  

ใหใชสัญลักษณและความหมายดังตอไปนี้ 

 

สัญลักษณ    ความหมาย 

I    ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

S    ผลการศึกษาผาน (Satisfactory) 

U    ผลการศึกษาไมผาน (Unsatisfactory) 

Au    การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

IP    การศึกษายังไมสิ้นสุดลง (In-Progress) 

W    การถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawal) 

NR    ไมไดรับรายงานผลการศึกษา (No-Report) 
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1.3  การใหสัญลักษณ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D และ F จะกระทําไดในกรณีดังนี้ 

  1.3.1  รายวิชาท่ีนักศึกษาเขาสอบ และ/ หรือมีผลงานท่ีประเมินได 

    1.3.2  เปลี่ยนจากสัญลักษณ I ภายใน 2 สัปดาห นับจากวันเปดภาคเรียน

การศึกษาถัดไป 

1.4   การใหสัญลักษณ F จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 

  1.4.1  นักศึกษาเขาสอบและสอบตก 

   1.4.2  นักศึกษาขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดี  หรือผูท่ีคณบดี

มอบหมาย 

  1.4.3  นักศึกษาทุจริตในการสอบ 

            1.4.4 นักศึกษามีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ/หรือการฝก

ประสบการณวิชาชีพ ไมถึงรอยละ 80  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น 

  1.4.5  เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากนักศึกษาไมเขาสอบ และ / หรือไม 

ทํางานท่ีอาจารยผูสอนกําหนด ซ่ึงอาจารยผูสอนตองรายงานผลการศึกษาภายใน 2 สัปดาหนับถัดจาก

วันเปดภาคการศึกษาถัดไป 

1.5  การใหสัญลักษณ I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 

    1.5.1  นักศึกษาปวยกอนสอบหรือระหวางสอบ  เปนเหตุใหไมสามารถเขา

สอบในบางรายวิชาหรือท้ังหมดได  และไดปฏิบัติถูกตองตามระเบียบการลาปวย โดยมีใบรับรองแพทย  

และ/ หรือ ใบรับรองการรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และตองไดรับอนุมัติจากคณบดี

หรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย แตท้ังนี้นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ 80 

    1.5.2  นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยและไมไดรับอนุมัติจากคณบดี 

หรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย 

    1.5.3  นักศึกษาทํางานท่ีเปนสวนประกอบการศึกษาในแตละรายวิชาไม

สมบูรณและอาจารยผูสอน หัวหนาภาควิชา คณบดีหรือผูท่ีคณบดีมอบหมายเห็นสมควรใหรอผล

การศึกษา  อาจารยผูสอนตองแจงฝายทะเบียนและประมวลผลของสถาบันใหทราบเปนลายลักษณ

อักษร 

  1.6  การใหสัญลักษณ  S  และ  U  จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีกําหนดในหลักสูตร

และใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  1.6.1  การใหสัญลักษณ S จะกระทําตอเม่ือนักศึกษา ศึกษารายวิชานั้นผาน 

            1.6.2  การใหสัญลักษณ U  จะกระทําตอเม่ือนักศึกษา ศึกษารายวิชานั้น       

ไมผาน 
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1.7  การใหสัญลักษณ  W  จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 

1.7.1  รายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาท่ี 

กําหนด  จะตองยื่นคํารองขออนุมัติเปนกรณีพิเศษจากหัวหนาภาควิชา  และเม่ือไดรับอนุมัติใหถอนได  

รายวิชาท่ีขอถอนจะบันทึกสัญลักษณ  “W”  โดยนักศึกษาจะไมไดรับคาหนวยกิตคืน  แตถาไมไดรับ

อนุมัตินักศึกษาตองศึกษารายวิชานั้นตอไป 

  1.7.2  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

1.7.3  คณบดีอนุมัติใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ  I  เนื่องจากปวย หรือเหตุอัน  

พนวิสัยยังไมสิ้นสุด 

  1.7.4  รายวิชาท่ีนักศึกษากระทําผิดเง่ือนไขการลงทะเบียน 

   1.8 การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีมีการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน

ตอเนื่องมากกวา 1 ภาคการศึกษา และ/หรือ การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด สัญลักษณ  IP  จะ

ถูกเปลี่ยนเม่ือการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุดลง  และมีการประเมินผลการศึกษาได 

   1.9 การใหสัญลักษณ NR จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีฝายทะเบียนและประมวลผล

ของสถาบันยังไมไดรับการรายงานการประเมินผลการศึกษารายวิชานั้นๆ ตามกําหนด 

   1.10  การใหสัญลักษณ  Au  จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

เพ่ือรวมฟงโดยไมนับหนวยกิต 

1.11  การตัดสินผลการศึกษา  ใหถือปฏิบัติดังนี้  

  1.11.1  พิจารณาตัดสินผลการศึกษาเปนรายวิชา 

    1.11.2  รายวิชาท่ีนับวาไดหนวยกิตตองเปนรายวิชาท่ีไดสัญลักษณตั้งแต      

D  ข้ึนไป  ยกเวนรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

    1.11.3  กรณีไดสัญลักษณ  F  ในรายวิชาบังคับ  นักศึกษาจะตอง 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้าอีก  จนกวาจะไดสัญลักษณเปน  D  ข้ึนไป  ยกเวนรายวิชาท่ีหลักสูตร

ไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  ถาเปนรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้าอีกหรือเลือก

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนทดแทนก็ได 

    1.11.4  กรณีท่ีสัญลักษณต่ํากวา C  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซํ้า

รายวิชานั้นได  เพ่ือเปลี่ยนสัญลักษณ เรียกวา  “การเรียนเนน” (Regrade) 

   1.12 การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ใหคํานวณ

เฉพาะรายวิชาท่ีนับหนวยกิต และมีการประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณ A , B+ , B , C+ , C , D+ , 

D และ F 

   1.12.1  หนวยกิตท่ี เรียน  หมายถึง  จํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาลง 

ทะเบียนเรียน 
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    1.12.2  หนวยกิตท่ีได  หมายถึง  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีนักศึกษาได

สัญลักษณตั้งแต  D  ข้ึนไป  ยกเวนรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

    1.12.3  หนวยกิตท่ีคํานวณประจําภาค  หมายถึง  จํานวนหนวยกิตท้ังหมด

ของทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาไดสัญลักษณ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D  และ  F  ในภาคการศึกษานั้น 

   1.12.4  หนวยกิตคํานวณสะสม  หมายถึง  จํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมดของ      

ทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาไดสัญลักษณ A , B+, B , C+, C , D+, D  และ  F 

    1.12.5  คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค  ใหคํานวณจากผลการศึกษาของ

นักศึกษาในแตละภาคการศึกษา  โดยนําผลคูณของหนวยกิตกับคาระดับคะแนนแตละรายวิชาท่ี

ประเมินผลในภาคการศึกษานั้นมารวมกัน  แลวหารดวยผลรวมของหนวยกิตของรายวิชาดังกลาว  คา

ระดับคะแนนเฉลี่ยใหคิดเปนเลขทศนิยม  2  ตําแหนงโดยไมปดเศษ รายวิชาท่ีเรียนซํ้า  เรียนทดแทน  

หรือเรียนเนน  ใหนําจํานวนหนวยกิตและคาระดับคะแนนของรายวิชานั้นไปคํานวณทุกครั้ง 

    1.12.6  คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ใหคํานวณจากผลการศึกษาของ

นักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปจจุบัน  โดยนําผลคูณของหนวยกิตกับคาระดับ

คะแนนแตละรายวิชาท่ีประเมินผลท้ังหมดทุกภาคการศึกษามารวมกัน  แลวหารดวยจํานวนผลรวม

ของหนวยกิตของรายวิชาดังกลาว  คาคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคิดเปนเลขทศนิยม  2  ตําแหนงโดยไม 

ปดเศษ  รายวิชาท่ีเรียนซํ้า  เรียนทดแทน  หรือเรียนเนน  ใหนับหนวยกิตเพียงครั้งเดียว  และนําผล

การศึกษาครั้งหลังสุดมาใชคํานวณ 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  จัดทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูในสาขาวิชา โดยจัด

ทวนสอบในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร  แลวจัดทํารายงานผลการทวนสอบ  เพ่ือเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณา  และเพ่ือใชเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู 

  

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  

  3.1  สอบไดครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

   3.2  ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา  2.00  และไดคาคะแนนเฉลี่ย

สะสมในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาชีพบังคับตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 

3.3  เปนผูท่ีมีความประพฤติดีและไมขัดตอระเบียบของสถาบัน 
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4.  การใหปริญญาเกียรตินิยม  แกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 นักศึกษาผูท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม  ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 4.1  สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ  และมีระยะเวลาในการศึกษาไมเกินท่ี

กําหนดไวในหลักสูตร  คือไมเกิน 5 ปการศึกษา 

 4.2  ไมเคยสอบตก (F) หรือไดรับผลการศึกษาไมผาน (U)  D  และ D+  ในรายวิชาใดๆ 

ตลอดหลักสูตร 

 4.3  ไมเคยลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนเพ่ือเปลี่ยนคา

คะแนนเฉลี่ยสะสม 

  4.4 นักศึกษาผูท่ีสมควรไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะตองไดรับคาคะแนนเฉลี่ย

สะสมตั้งแต 3.50 ข้ึนไป 

4.5 นักศึกษาผูท่ีสมควรไดรับเกียรตินิยมอันดับสองจะตองไดรับคาคะแนนเฉลี่ย

สะสมตั้งแต 3.25 ข้ึนไป 

 

หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

ดําเนินการปฐมนิเทศเพ่ือใหความรูความเขาใจดังนี้ 

1.1  ชี้แจงปรัชญา  พันธกิจ  วัตถุประสงค  เปาหมายและโครงสรางการบริหารของสถาบัน 

คณะ  และภาควิชาท่ีสังกัด 

1.2  มอบหมายภาระงาน  บทบาทหนาท่ีของอาจารย  จรรยาบรรณวิชาชีพครู ขอบขายหนาท่ี 

สิทธิประโยชน  วัฒนธรรมองคกรและคานิยมรวมของคณะ 

1.3  มอบเอกสารท่ีเก่ียวของ เชน หลักสูตร แผนการจัดการศึกษา คูมือนักศึกษา กฎระเบียบ

ตาง ๆ  ทําความเขาใจรายวิชาท่ีรับผิดชอบ  คําอธิบายรายวิชา  พ้ืนฐานดานความรูและธรรมชาติของ

นักศึกษา  ตลอดจนมาตรฐานผูสําเร็จการศึกษาของสถาบัน 

1.4  อบรมเทคนิควิธีการสอน  การใชสื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะหผูเรียน  การวิจัย

เพ่ือพัฒนาการสอน  การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอนโดยคณะหรือภาควิชาดําเนินการ 

1.5  ประเมินการสอน  และใหคําแนะนํา 

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

        จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรไวในแผนกลยุทธและแผนการ

ดําเนินงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว  เพ่ือนํางบประมาณมาใชพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนท้ัง
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ภาคทฤษฎีและปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  วิธีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับเนื้อหา  

กิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  โดยคณะดําเนินการและสงอาจารยไปเขารับการฝกอบรม

นวัตกรรม  รูปแบบการเรียนการสอน  เกณฑการวัดประเมินผลใหมๆ ท่ีหนวยงานอ่ืนจัดอบรม 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

  1) สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยการขอทุนจาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  2) จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทําผลงานวิชาการ  เพ่ือพัฒนาคณาจารย

และบุคลากรใหมีความกาวหนาทางวิชาชีพเฉพาะตําแหนง 

  3)  โครงการทบทวนเนื้อหาบทเรียน  เพ่ือพัฒนาทักษะการปฎิบัติ (นาฎศิลปและ

ดนตรี) ใหแกคณาจารย  โดยเฉพาะอาจารยใหมและอาจารยผูสอนหองเรียนเครือขายในวิทยาลัยนาฏศิลป

สวนภูมิภาค  โดยการควบคุมของผูเชี่ยวชาญแตละสาขา และ/หรือ สงเสริมใหผูเชี่ยวชาญไปถายทอด

ความรูและทักษะใหแกอาจารยผูสอนหองเรียนเครือขายตางๆ 

4)  โครงการจัดการองคความรู  เพ่ือเผยแพรและนําไปใชในการพัฒนาเรียนการสอน 

  5)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือถายทอดใหนักศึกษาท่ีตอง

ออกฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา  

  6) สนับสนุนใหคณาจารยทํางานวิจัยในชั้นเรียน  และมอบนโยบายใหภาควิชา

ดําเนินการติดตามโดยคณะใหเงินทุนสนับสนุน 

  7)  โครงการฝกอบรม /สัมมนา  / ศึกษาดูงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ          

เปนโครงการตอเนื่องในแผนกลยุทธของคณะ 

 

3.  การเตรียมการบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากร 

 3.1  กําหนดบุคลากรใหมเขาโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาบุคลากรใหมของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปและโครงการพัฒนาบุคลากรใหมของคณะศิลปศึกษา 

 3.2  สําหรับบุคลากรท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนใหมีการจัดประชุม  อบรม  เพ่ือพัฒนาการจัดการ

ความรูและทักษะเฉพาะตําแหนงท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

 3.3  พัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาทางวิชาชีพเฉพาะตําแหนง 

 3.4  ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การบริหารหลักสูตร 

 1.1  มีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรใหมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตลอดจนสอดคลองกับกรอบความตองการของสังคม  ท้ังนี้โดยกําหนด

เปาหมายการผลิตบัณฑิตไวในแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาของสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

 1.2  มีการจัดเตรียมความพรอม ท้ังดานคณาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อาทิ 

หองสมุด วัสดุอุปกรณการศึกษาอ่ืน ๆ และสถานท่ี  กอนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีเปด 

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

 1.3  มีการจัดระบบ  และกลไกเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาในประเด็น ตอไปนี้ 

1.3.1  การกําหนดทิศทางและวัตถุประสงคของหลักสูตร              

1.3.2  การบริหารกิจการของหลักสูตร     

 1.3.3  การประเมินและพัฒนาหลักสูตร     

 1.3.4  การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน   

 1.3.5  การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

1.4  มีการรายงานและวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรการศึกษาทุกปการศึกษา 

 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1  การบริหารงบประมาณ 

2.1.1  วิเคราะหคาใชจายสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว 

2.1.2  วิเคราะหคาใชจายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตอหัว ตอป 

2.1.3  ประเมินความพอเพียงของอัตรากําลังเม่ือเทียบกับปริมาณงาน 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

2.2.1  สํารวจทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในหลักสูตร กํากับและตรวจสอบใหมีการใช   

ประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรท่ีมีอยูเดิม 

2.2.2  ตําราและหนังสือในหองสมุดของคณะศิลปศึกษา มีจํานวน 5,000 เลม 

2.2.3  ตําราและหนังสือในศูนยรักษศิลป มีจํานวน 3,000 เลม 
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2.2.4  คอมพิวเตอรใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 85 เครื่อง 

     2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

  คณะศิลปศึกษา  มีการเตรียมแผนงานเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณจากสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปในการดําเนินการจัดซ้ือตํารา  หนังสือ  และครุภัณฑเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนตาม

หลักสูตร 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

                 2.4.1  สํารวจความตองการทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในหลักสูตรและจัดเตรียมขอมูล

ท่ีสํารวจในแตละปอยางเปนระบบ 

                 2.4.2  ประเมินความพอเพียงของอัตรากําลังเพ่ือเทียบกับปริมาณงาน 

 

3.  การบริหารคณาจารย 

 3.1  การรับอาจารยใหม 

 3.1.1  กําหนดคุณสมบัติของตําแหนง 

           3.1.2  มีระบบการคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารของคณะ 

           3.1.3  มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

   มีการแตงตั้งคณะกรรมการสํารวจ  และวิเคราะหความตองการใชบัณฑิตในหลักสูตร 

สาขาวิชาตาง ๆ  อีกท้ังการวางระบบการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด  โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีอยูใน           

กลุมเสี่ยง  ซ่ึงมีแนวโนมอาจไมสําเร็จตามหลักสูตร  และจําเปนตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ  โดยจัด

อาจารยท่ีปรึกษาในอัตราสวน 1 : 25 

 3.3  การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  กําหนดนโยบายในการแตงตั้งอาจารยท่ีสอน       

บางเวลาและอาจารยพิเศษ  โดยการสรรหาบุคคลจากสถาบันอุดมศึกษาตามคุณสมบัติท่ีกําหนด   

ตรงตามสาขาวิชาในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนผู เรียน  โดยวางแผนการจัดจางเปนราย           

ภาคการศึกษา  ท้ังนี้ใหมีการประเมินการสอนอาจารยพิเศษหลังการสอนเสร็จสิ้นทุกภาคการศึกษา 
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4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  4.1.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  จัดประชุมเพ่ือกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหนงท้ังสายการสอนและสายสนับสนุน 

  4.1.2  กําหนดเกณฑการคัดเลือก 

           4.2  การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 

4.2.1  จัดใหมีการฝกอบรม  เพ่ิมพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงาน 

4.2.2  จัดใหมีการศึกษาดูงาน  ทัศนศึกษา  เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณตรง 

4.2.3  แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือรวมกันทํางานวิจัย 

4.2.4  มีแผนงานสนับสนุนบุคลากรใหศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

5.  การสนับสนุนและการใหคําปรึกษานักศึกษา 

   5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการ  และดานอ่ืนๆ แกนักศึกษา 

  5.1.1  จัดใหมีระบบอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในอัตราสวน 1:25 

                     5.1.2  กําหนดเวลาใหอาจารยท่ีปรึกษาแนะนําเรื่องการลงทะเบียนเรียนการเลือก

รายวิชาในแตละภาคการศึกษา 

 5.2  การอุทธรณของนักศึกษา 

  กรณีท่ีมีการอุทธรณจากนักศึกษา  คณะศิลปศึกษามีการดําเนินการแตงต้ัง

คณะกรรมการสืบหาขอเท็จจริงเพ่ือใหความเปนธรรมแกนักศึกษา  ท้ังนี้ตองเปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

 

6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

  กอนการพัฒนาหลักสูตร  ไดมีการสํารวจความตองการของผูเรียน  ความตองการของสังคม 

ท้ังดานปริมาณและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตร 

 

7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ( Key Performance Indicators ) 

  ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย  ตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2  ปการศึกษา

เพ่ือติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป  ท้ังนี้เกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 

1-5  และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้  ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 ปท่ี 6 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน

รวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ. 2 ท่ี

สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา 

X X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยกอนการ

เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี)  ตามแบบ มคอ.5  และ

มคอ.6  ภายใน 30  วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปด

สอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ

มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรูท่ีกําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี)อยาง

น อยรอยละ25 ของรายวิช า ท่ี เป ดสอนในแต ละป

การศึกษา 

X X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน       

กลยุทธการสอน  หรือการประเมินผลการเรียนรู  จากผล

การประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน  มคอ. 7  ปท่ี

ผานมา 

 X X X X X 

8. อาจารยใหม(ถามี)ทุกคน  ไดรับการปฐมนิเทศ หรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X X 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ

และ/ หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

X X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/ หรือวิชาชีพไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 

X X X X X X 
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 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีใชในการติดตาม  ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใช เกณฑการประกันคุณภาพภายในท่ี สกอ.กําหนดจํานวน  

8  ตัวบงชี้  คือ 

1.  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

2.  มีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

   3.  มีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   4.  มีระบบการพัฒนาคณาจารย  และบุคลากรสายสนับสนุน 

  5.  มีหองสมุด  อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู 

  6.  มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน   

   7.  มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

   8.  มีระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  ท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 ปท่ี 6 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต

ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จาก

คะแนน 5.00 

    X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

     X 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร 
 

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา   เปนหลักสูตร

ปรับปรุง  พ.ศ. 2558   โดยกําหนดแนวทางการประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตรดังนี้ 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน     

  1.1  การประเมินกลยุทธการสอน  กําหนดใหคณาจารยเขียน มคอ.3  มคอ.4  ของรายวิชา      

ท่ีสอน  (มีรายละเอียดของแผนกลยุทธและระบุรายละเอียดของการปรับปรุง มคอ.3  มคอ.4         

ในแตละป) ประมวลการสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนด  หรือหลังการประเมินทุกปท่ีมีขอมูลการ

วิเคราะหจากการวิจัยชั้นเรียน  หรือผลการประเมินของนักศึกษา  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแบบกลยุทธการสอน  ทําการสํารวจเพ่ือ

ประเมินประสิทธิภาพของคณาจารย  โดยการสังเกตการณของหัวหนาภาควิชา/คณะกรรมการท่ีไดรับ

มอบหมาย  และแจกแบบประเมินใหกับนักศึกษาในแตละรายวิชากอนจบภาคการศึกษา  ขอมูลท่ีได

จากการสังเกตการณและการประเมินจะถูกวิเคราะหโดยฝายวิชาการของคณะ  และสงใหคณาจารย

ผูสอนแตละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพ่ือใชเปนผลยอนหลังในการปรับปรุงการสอนรายวิชาของตน 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1  โดยนักศึกษาปจจุบันและบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร 

         ประเมินการสอนโดยนักศึกษา  โดยมีหัวหนาภาควิชา/อาจารยผูสอนเปนผู  

รับผิดชอบในการใหขอมูลและติดตามการแกไขปรับปรุง   

  แบบประเมินหลักสูตร  โดยบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร  และนําขอมูล

ยอนกลับมาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 2.2  โดยอาจารยผูสอน  ประเมินหลักสูตรและนําขอมูลยอนกลับเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 2.3  โดยนายจางหรือผูมีสวนเก่ียวของ  ประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิต  และนําขอมูล

ยอนกลับเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 2.4  โดยผูทรงคุณวุฒิท่ีปรึกษา / หรือจากผูประเมิน  การประเมินคุณภาพการศึกษาจาก

หนวยงานภายในสถาบันและภายนอกท่ีเก่ียวของทางการศึกษา 
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3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจําป  ตามดัชนีในหมวด 7 ขอ 7  โดยผูประเมินระดับ

สาขาวิชาท่ีแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

 4.1  มีการประเมินผูสอนทุกรายวิชา                                

 4.2  มีการวิจัยสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอน 

 4.3  ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินตามขอ 4.1 และ 4.2 

 4.4  นําผลการประเมินวิเคราะหในภาพรวมเพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 4.5  กําหนดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในแผนกลยุทธ 

 

...................................................................... 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) 
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ภาคผนวก ข 

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติสวนตัว 
 

 
 

ช่ือ  ผูชวยศาสตราจารยวรินทรพร   ทับเกตุ   

(Mrs. Warinphon  Thupket) 

คุณวุฒิ       -  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย) เกียรตินิยม  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   

                       ป 2529             

                   -  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2545 

ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา   คณะศิลปศึกษา   

    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

ท่ีอยู    116/340   มิตรประชาวิลลา   ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี  ตําบลบางรักพัฒนา     

                   อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  11110    โทร 080-5533460 

Email  warinporn93@yahoo.com   

 

ผลงาน   

 ภาระงานสอน 

ภาคเรียนท่ี ประเภทของรายวิชา ช่ือรายวิชา ช้ันป 

1 วิชาทฤษฎ ี

วิชาปฏิบัต ิ

1. การวิจัยนาฏศิลปดานการศึกษา 

 2.  การฝกประสบการณการแสดง 1 

 3.  ทักษะการสอนนาฏศิลป 1 

ชั้นปท่ี 4 

ชั้นปท่ี 3 

ชั้นปท่ี 4 
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ภาคเรียนท่ี ประเภทของรายวิชา ช่ือรายวิชา ช้ันป 

2 วิชาทฤษฎ ี

วิชาปฏิบัต ิ

1. ศิลปนิพนธ  

 2.  การฝกประสบการณการแสดง 2 

 3.  ทักษะการสอนนาฏศิลป 2 

ชั้นปท่ี 4 

ชั้นปท่ี 3 

ชั้นปท่ี 4 

                                 

ผลงานวิชาการและอ่ืนๆ 

1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชาทักษะนาฏศิลป 3  รหัสวิชา 201-22016  เรื่อง     

ระบําเบ็ดเตล็ด ชุดฟอนรัก    ระดับชั้นปริญญาปท่ี 2   

     2. บทความทางวิชาการเรื่อง  ลีลาทารําออกภาษามอญ  พมาและจีน ในละครพันทาง

เรื่องราชาธิราช  นิตยสารศิลปากร ฉบับท่ี 5  ประจําป พ.ศ. 2552 ระหวางเดือนกันยายน – ตุลาคม 

2552  

       3. งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ปญหาการเรียนรายวิชาทักษะนาฏศิลป 3   ระดับปริญญา 

ปท่ี 2 

     4. งานวิจัยเรื่อง วิวัฒนาการละครดึกดําบรรพ พระนิพนธของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ        

เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ รวมกับคณะศิลปนาฏดุริยางค  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป    

   5. เขียนเอกสารใหความรูเรื่อง  การละเลนพ้ืนเมืองของไทย  ในเอกสารประกอบ

โครงการอบรมครู  ปฏิบัติการสอนนาฏศิลปไทย  ณ โรงแรมใบหยก  พัทยา  จังหวัดชลบุรี   

     6. งานวิจัยเรื่อง  กลวิธีการรําออกภาษาในละครพันทางเรื่องราชาธิราช ไดรับทุนวิจัย

จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ประจําปงบประมาณ 2553 

        7. จัดทําคําบรรยายเครื่องแตงกายละครไทย (ละครพระ-นาง) , เครื่องแตงกายละครไทย  

(โขนยักษ-ลิง)และศิราภรณ   ในการจัดทําองคความรูของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

     8. ควบคุมการทําศิลปนิพนธของนักศึกษาภาควิชานาฏศิลปศึกษา  คณะศิลปศึกษา  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  กระทรวงวัฒนธรรม 

      9. เปนกรรมการสอบคัดเลือกเขาศึกษาปริญญาตรี ภาควิชานาฏยศิลป  คณะศิลปกรรม

ศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

      10. เปนกรรมการตัดสินการประกวดรําวงมาตรฐาน 

      11. รับบทบาทการแสดง ไดแก ตะละแมกุสุมา ละครพันทางเรื่องผูชนะสิบทิศ    นางวัน

ทองในละครเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน  พระอุมา  นางสีดาในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์    นางโมรา

ในเรื่องจันทโครบ  
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นางมัทนาในเรื่องมัทนะพาธา  นางวิมาลาในเรื่องไกรทอง  พระนางลักษณวดี ละครพันทางเรื่อง

พระลอ 

      12. เปนผูฝกซอมและชวยกํากับการแสดงในงานเผยแพรนาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป  กระทรวงวัฒนธรรม   
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ประวัติสวนตัว 
 

 

 

ช่ือ  นายบัณฑิต   เข็มทอง 
( Mr. Bundit   khemthong ) 

คุณวุฒิ          -  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ป 2547             

                      -  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2556 

ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชานาฏศิลปศึกษา   คณะศิลปศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

                      กระทรวงวัฒนธรรม 

ท่ีอยู    66/1  หมู 3 ตําบลเกาะพลับพลา  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000   

                     โทร 086-6226013  

Email  Tony2525Ton@gmail.com    

 

ผลงาน 

 ภาระงานสอน 

ภาคเรียนท่ี ประเภทของรายวิชา ช่ือรายวิชา ช้ันป 

1 วิชาทฤษฎ ี

วิชาปฏิบัต ิ

1. ทักษะนาฏศิลป 1 (โขนลิง) 

 2.  ทักษะนาฏศิลป 3 (โขนลิง) 

 3.  การฝกประสบการณการแสดง 1 

 4.  ทักษะการสอนนาฏศิลป 1 

 

 

ชั้นปท่ี 1 

ชั้นปท่ี 2 

ชั้นปท่ี 3 

ชั้นปท่ี 4 
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ภาคเรียนท่ี ประเภทของรายวิชา ช่ือรายวิชา ช้ันป 

2 วิชาปฏิบัต ิ  1.  ทักษะนาฏศิลป 2 (โขนลิง) 

 2.  ทักษะนาฏศิลป 4 (โขนลิง) 

 3.  การฝกประสบการณการแสดง 2 

 4.  ทักษะการสอนนาฏศิลป 2 

ชั้นปท่ี 1 

ชั้นปท่ี 2 

ชั้นปท่ี 3 

ชั้นปท่ี 4 

 

ดานการสอนและดานวิชาการ 

  1. เปนวิทยากรวิชานาฏศิลป-ดนตรี   โรงเรียนชลประทานวิทยา   โรงเรียนอนุบาล

นครปฐม  โรงเรียนสองพ่ีนองวิทยา   โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค  โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 

  2. วิทยากรบรรยาย  สาธิต  และอบรม  เรื่องเก่ียวกับนาฏศิลปท่ีสถานศึกษาและ

หนวยงานตางๆขอความอนุเคราะห  เชน  ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  การอบรมผูบริหารของ

กรุงเทพมหานคร  อบรมครูสอนนาฏศิลประดับประถมศึกษาชมรมพัฒนาครูเพ่ือปฏิรูปการศึกษา  

อบรมครูปฏิบัติการสอนนาฏศิลปของครูสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  

อบรมนาฏศิลปเครือขายฯ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

  3. รวมการแสดงนาฏศิลปไทยในงานเผยแพรนาฏศิลปไทย  ของสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป และการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ  ไดแก  ประเทศสหรัฐอเมริกา งาน Pan 

Asian Musie ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา   ประเทศสวีเดน  ประเทศนอรเวย  ประเทศบัลแกเรีย  

ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย  ประเทศสิงคโปร  ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เปนตน   

       4. ฝกซอมการแสดงนาฏศิลปไทยในงานเผยแพรนาฏศิลปไทย  ของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป 

       5. เปนอาจารยท่ีปรึกษาการทําศิลปนิพนธของนักศึกษาภาควิชานาฏศิลปศึกษา  คณะ

ศิลปศึกษา   

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

  6. รับบทบาทเปนตัวลิงในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ไดแก  หนุมาน  รับบทบาท

เปนตัวนางในการแสดงละครนอก  ไดแก  ละครนอกเรื่องแกวหนามา  เปนนางแกวหนามา  มเหสีของ

ทาวมงคลราช   ละครนอกเรื่องสังขทอง เปนพ่ีนางท้ังหก  
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ประวัติสวนตัว 
 

 
 

ช่ือ  นายชรินทร พรหมรักษ 
( Mr. Charin  Promlack ) 

คุณวุฒิ   -  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

       ป พ.ศ. 2533 

-  หลักสูตร High  Intermedia  Level  English  Second  Language  จาก    

   City  College  of  San  Francisco, USA. ประเทศสหรัฐอเมริกา ป พ.ศ. 2541 

  -  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2552 

ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชานาฏศิลปศึกษา   คณะศิลปศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

กระทรวงวัฒนธรรม 

ท่ีอยู    73/3  ซอยลาดพราว 26  ถนนลาดพราว  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ   

                     10900 โทร 086-9924818 

Email  tie_troy2@hotmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:tie_troy2@hotmail.com
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ผลงาน 

 ภาระงานสอน 

ภาคเรียนท่ี ประเภทของรายวิชา ช่ือรายวิชา ช้ันป 

1 วิชาทฤษฎ ี

วิชาปฏิบัต ิ

1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง   

 2.  ทักษะนาฏศิลป 1 (โขนพระ) 

 3.  ทักษะนาฏศิลป 3 (โขนพระ) 

 4.  การฝกประสบการณการแสดง 1 

 5.  ทักษะการสอนนาฏศิลป 1 

ชั้นปท่ี 2 

ชั้นปท่ี 1 

ชั้นปท่ี 2 

ชั้นปท่ี 3 

ชั้นปท่ี 4 

2 วิชาปฏิบัต ิ  1.  ทักษะนาฏศิลป 2 (โขนพระ) 

 2.  ทักษะนาฏศิลป 4 (โขนพระ) 

 3.  การฝกประสบการณการแสดง 2 

 4.  ทักษะการสอนนาฏศิลป 2 

ชั้นปท่ี 1 

ชั้นปท่ี 2 

ชั้นปท่ี 3 

ชั้นปท่ี 4 

  

ผลงานการสอนและการแสดง 

  1. เปนอาจารยพิเศษสอนวิชานาฏศิลปไทยสถาบันการศึกษาตางๆ ไดแก  คณะครุ

ศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา , มหาวิทยาลัยนเรศวร  ,  วังสวนกุหลาบ 

พระองคเจาโสมสวลี  พระราชาทินัดดามาตุ  ,  โรงเรียนพระสุธรรมเถระ  วัดจันทาราม (วัดทาซุง)   

       2. เปนวิทยากรบรรยายการแสดงนาฏศิลปไทย  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัย           

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา , ประเทศสิงคโปร ในป พ.ศ. 2553  และประเทศฟลิปปนส ในป พ.ศ. 

2554  

  3. รวมการแสดงนาฏศิลปไทยในงานเผยแพรนาฏศิลปไทย  ของสถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป และตางประเทศ  ไดแก  ประเทศสหรัฐอเมริกา งาน Pan Asian Musie ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  - ประเทศอินเดีย และประเทศเบลเยี่ยม  งานสัมพันธภาพไมตรีไทย-เบลเยี่ยม  

       4. ฝกซอมการแสดงนาฏศิลปไทยในงานเผยแพรนาฏศิลปไทย  ของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป 

    5. เปนอาจารยท่ีปรึกษาการทําศิลปนิพนธของนักศึกษาภาควิชานาฏศิลปศึกษา           

คณะศิลปศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

  6. รับบทบาทเปนตัวพระในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์  ไดแก  พระราม             

พระลักษณ  กวางทอง   รับบทบาทเปนตัวนางในการแสดงละครนอก  ไดแก  ละครนอกเรื่องแกว

หนามา  เปนนางแกวหนามา   ละครนอกเรื่องสังขทอง เปนนางมณฑา  
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ประวัติสวนตัว 
 

 
 

ช่ือ  นางพิมณภัทร ถมังรักษสัตว 
( Mrs.Pimnapat thamungruksat ) 

คุณวุฒิ         -  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ป พ.ศ. 2522 

                      -  การศึกษามหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร   

                         ป พ.ศ. 2541 

ตําแหนง คณบดีคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม   

ท่ีอยู    303/1 หมู 8 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230  

                     โทร 081-6347020  

Email  ntukie@hotmail.com    

 

ผลงาน 

 ภาระงานสอน 

ภาคเรียนท่ี ประเภทของรายวิชา ช่ือรายวิชา ช้ันป 

1 วิชาทฤษฎ ี

 

วิชาปฏิบัต ิ

1. การสอนนาฏศิลปและดนตรีแบบ

บูรณาการ 

2. การฝกประสบการณการแสดง 1 

3. ทักษะการสอนนาฏศิลป 

 

 

ชั้นปท่ี 4 

 

ชั้นปท่ี 3 

ชั้นปท่ี 4 
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ภาคเรียนท่ี ประเภทของรายวิชา ช่ือรายวิชา ช้ันป 

2 วิชาทฤษฎ ี

วิชาปฏิบัต ิ

 1.  ศิลปนิพนธ 

 2.  การฝกประสบการณการแสดง 2 

 3.  ทักษะการสอนนาฏศิลป 2 

ชั้นปท่ี 1 

ชั้นปท่ี 3 

ชั้นปท่ี 4 
 
ดานการสอนและดานวิชาการ 

1. อาจารยพิเศษสอนวิชานาฏศิลปไทยท่ีหนวยงานพิเศษและสถาบันศึกษาตางๆ ขอความ

อนุเคราะห เชน โครงการยุวศิลปนในพระบรมราชานุสรณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนสาธิตจุฬาฝายประถมและฝายมัธยม วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณ 

ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา มหาวิทยาลัยเกริก 

2. วิทยากรบรรยาย สาธิต และอบรม เรื่องเก่ียวกับนาฏศิลปท่ีสถานศึกษาและหนวยงาน

ตางๆขอความอนุเคราะห เชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การอบรมผูบริหารของกรุงเทพมหานคร 

อบรมสอนนาฏศิลประดับประถมศึกษาชมรมพัฒนาครูเพ่ือปฏิรูปการศึกษา อบรมครูปฏิบัติการสอน

นาฏศิลปของครูสังกัด กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย อบรมนาฏศิลปเครือขาย

ฯ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เติมเต็มความรูนาฏศิลปของครูวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง วิทยาลัย

นาฏศิลปสุโขทัย  ครูวิทยุโรงเรียน รายการวิชาดนตรีและนาฏศิลปไทยของศูนยเทคโนโลยีทาง

การศึกษา  อาจารยผูควบคุมการทําศิลปนิพนธของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและเปน 

ผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท 

ดานการแสดงและผลงานนาฏศิลปไทย 

   1. รวมกับคณะนาฏศิลปไทยของกรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและ

หนวยงานอ่ืนๆไปเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยและนาฏศิลปไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญ่ีปุน ศรี

ลังกา ภูฏาน ออสเตรเลีย และอังกฤษ  

   2. อาจารยสอนนาฎศิลปไทยโครงการความรวมมือระหวางประเทศ เชนสอนเยาวชน

ไทยในตางแดนประเทศสวิสเซอรแลนด เยอรมัน อิตาลี เบลเยี่ยม เนเธอแลนดและผูเรียนกลุมนาฏ

ลักษณรําไทย ณ ประเทศญี่ปุน 

   3. เรียบเรียงหนังสือแบบเรียนรายวิชาพ้ืนฐานดนตรี-นาฏศิลป ระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะของบริษัท วัฒนาพานิช จํากัด 
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4. รวมกับคณะละครโฮโน โครงการถายทอดการแสดงละครสําหรับเด็กและศิลปะ

การเลาเรื่องประกอบการนํานาฏศิลปไทยเขาเก่ียวของ โดยเปนท้ังผูแสดงและผูฝกซอมการแสดง 

5. รับบทบาทการแสดงประเภทตัวนาง ไดแก นางวิฬาร นางวันทอง นางเบญจกาย 

นางสีดา นางมณโฑ นางเมยมะนิก นางจันทรา นางมะเดวี นางกัทรุ นางชีมาลา 

   6. เปนผูฝกซอมการแสดงใหแกนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ฝกซอมการแสดงของยุวศิลปน ท่ีจัดแสดงประจําป ณ อุทยาน 

ร.๒ ฝกซอมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา 

7. เปนกรรมการตัดสินการประกวดนาฏศิลปไทยของสถานศึกษาตางๆ 

   8. กรรมการคัดเลือกความสามารถดานนาฏศิลปไทยเพ่ือแลกเปลี่ยน เชน โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมแกเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุน ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ประวัติสวนตัว 
 

 
 

ช่ือ  นางสาวบวรนรรฏ  เกตุสุวรรณ 
(Borvornnut Ketsawan ) 

คุณวุฒิ       -  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ป พ.ศ. 2545 

                      -  การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. 2548 

ตําแหนง อาจารยคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

ท่ีอยู    94 ซ.สังคมสงเคราะห 14 ลาดพราว 71 ถนนลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ   

                     10230  

Email  bk_aom@hotmail.com    

 

ผลงาน 

 ภาระงานสอน 

ภาคเรียนท่ี ประเภทของรายวิชา ช่ือรายวิชา ช้ันป 

1 วิชาทฤษฎ ี

วิชาปฏิบัต ิ

 1.  ทักษะนาฏศิลป 1 (ละครพระ-นาง) 

 2.  ทักษะนาฏศิลป 3 (ละครพระ-นาง) 

 3.  ระบําเบ็ดเตล็ดและเพลงพ้ืนบาน 

 4.  การฝกประสบการณการแสดง 1 

 5.  ทักษะการสอนนาฏศิลป 1 

 

 

ชั้นปท่ี 1 

ชั้นปท่ี 2 

ชั้นปท่ี 2 

ชั้นปท่ี 3 

ชั้นปท่ี 4 
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ภาคเรียนท่ี ประเภทของรายวิชา ช่ือรายวิชา ช้ันป 

2 วิชาปฏิบัต ิ  1.  ทักษะนาฏศิลป 2 (ละครพระ-นาง) 

 2.  ทักษะนาฏศิลป 4 (ละครพระ-นาง) 

 3.  การฝกประสบการณการแสดง 2 

 4.  ทักษะการสอนนาฏศิลป 2 

ชั้นปท่ี 1 

ชั้นปท่ี 2 

ชั้นปท่ี 3 

ชั้นปท่ี 4 

 

 ผลงานดานอ่ืนๆ 

   1. ผูรวมโครงการวิจัย วิวัฒนาการละครดึกดําบรรพพระนิพนธของสมเด็จพระเจา

บรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 

2. อาจารยท่ีปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ชมรมจากพ่ีสูนอง 

   3. อาจารยท่ีปรึกษาการทําศิลปะนิพนธของนักศึกษาภาควิชานาฏศิลปศึกษา คณะ

ศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

4. เปนวิทยากร 

    - เปนวิทยากรถายทอดกระบวนทารําเพลงรํากริชสุหรานากง ใหแก 

นางสาวกรกาญจน รุงสวาง นักศึกษาชั้นปท่ี 4 วิชาเอกนาฏศิลปไทยและการกํากับลีลา รายวิชาการ

ฝกปฏิบัติทางนาฏศิลปไทย สาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

     - เปนวิทยากรโครงการสัมมนาทิศทางและแนวโนมทางสารสนเทศ “เรื่อง

นาฏศิลปไทย” ใหความรูแกนักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันท่ี 2 กันยายน 2553 

    - เปนวิทยากรในการจัดเก็บทารําของนางสองชาติ ชื่นศิริ ผานเทคนิคโมชั่น 

แคปเจอร ในโครงการวิจัยเรื่อง “องคความรูศิลปนแหงชาติ : นางสองชาติ ชื่นศิริ” ของวิทยาลัยศิลปะ 

สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันท่ี 15-17 ตุลาคม 2553 

    - เปนวิทยากรการฝกอบรมโครงการแหลงเรียนรูศูนยวัฒนธรรมแหง

ประเทศไทยกิจกรรมสงเสริมสุนทรียะและการรับรูทางศิลปะ ประจําป 2554 โดยจัดการฝกอบรม

ศิลปะการแสดง สาขานาฏศิลปไทยแกเด็กและเยาวชน ระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2554 

ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  
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ภาคผนวก ค 

รายงานการปรับปรุงหลักสูตร 
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 รายการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5  ป  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 

 

1. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

 ดวย คณะกรรมการคุรุสภาไดออกขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ พ.ศ. 2556  สาระสําคัญในขอบังคับท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดแก การปรับหมวด 1 

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ โดยเพ่ิมมาตรฐานความรูจากเดิม  9 มาตรฐานเปน 11 

มาตรฐาน ไดแก  1 ความเปนครู  2. ปรัชญาการศึกษา 3. ภาษาและวัฒนธรรม 4. จิตวิทยาสําหรับครู  

5. หลักสูตร 6. การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู              

8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู                  

10. การประกันคุณภาพการศึกษา และ 11. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  สงผลให

สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครูตองปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับขอบังคับ 

และผูสําเร็จการศึกษาสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได 

 นอกจากนี้ โลกปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงท้ังดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง ดังนั้น เพ่ือตอบสนองความตองการของงานในสายวิชาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจึง

จําเปนตองปรับปรุงหลักสูตร  

 

2. กระบวนการและข้ันตอนในการปรับปรุงหลักสูตร 

2.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร (ตามคําสั่งคณะศิลปศึกษาท่ี 

48/2556) 

2.2 ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

2.2.1 จัดสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาชีพครู และ

หมวดวิชาเฉพาะสาขา  ผู เขารวมประชุม ประกอบดวยคณาจารยคณะ

ศิลปศึกษาทุกหมวดวิชา 

2.2.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหรางหลักสูตรของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หมวดวิชาชีพครู และหมวดวิชาเฉพาะสาขา  ผูเขารวมประชุมประกอบดวย

คณาจารยคณะศิลปศึกษา  ผูแทนวิทยาลัยหองเรียนเครือขาย 12 แหง ผูแทน

คณะศิลปนาฏดุริยางคและคณะศิลปวิจิตร   โดยมีผูเชี่ยวชาญดานวิชาชีพครู

และวิชาเฉพาะสาขาเปนท่ีปรึกษา 
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2.3 วิพากษหลักสูตร  

  2.3.1  คณะศิลปศึกษาจัดใหมีการวิพากษหลักสูตรของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และ

หมวดวิชาชีพครู ในวันท่ี 19 มีนาคม 2557   ณ โรงละครวังหนา  ผู เขารวมวิพากษหลักสูตร

ประกอบดวยคณาจารยคณะศิลปศึกษา  ผูแทนวิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขาย 12 แหง  ผูแทน

คณะศิลปนาฏดุริยางค  คณะศิลปวิจิตร และนักศึกษา   โดยมีผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 

ประกอบดวย 

1) ศาสตราจารย ดร. พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ 

2) รองศาสตราจารย ดร.องอาจ  นัยพัฒน 

3) ผูชวยศาสตราจารยสุนีย  แจงใจธรรม 

4) รองศาสตราจารยมัณฑรา ธรรมบุศย   (ผูดําเนินการวิพากษ) 

     2.3.2  คณะศิลปศึกษาจัดใหมีการวิพากษหลักสูตรของหมวดวิชาเฉพาะสาขา  

(สาขาวิชานาฏศิลปไทยและนาฏศิลปสากล) ในวันท่ี 18  มิถุนายน 2557   ณ หองประชุม 1  สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป   ผูเขารวมวิพากษหลักสูตรประกอบดวยคณาจารยคณะศิลปศึกษา  ผูแทนวิทยาลัย

นาฏศิลปหองเรียนเครือขาย 12 แหง ผูแทนคณะศิลปนาฏดุริยางค  คณะศิลปวิจิตร และนักศึกษา  

โดยมีผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร ประกอบดวย 

1) ศาสตราจารย ดร. สุรพล  วิรุฬหรักษ 

2) รองศาสตราจารย ดร. ชมนาด  กิจขันธ 

3) รองศาสตราจารยอมรา  กล่ําเจริญ 

4) อาจารยเต็มเดือน  เกษะโกมล 

  2.4  ปรับแกรางหลักสูตรตามคําแนะนําของคณะกรรมการ  ระหวางวันท่ี  4 - 6  กันยายน  

2557  ณ โรงแรมอโยธยาแกรนด จังหวัดอยุธยา 

         2.5  นําเสนอรางหลักสูตรเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติ 

                  2.5.1   คณะกรรมการประจําคณะศิลปศึกษา  เห็นชอบรางหลักสูตรในการประชุมครั้ง 

                           ท่ี 2/2557  วันท่ี 9 กันยายน 2557  

                  2.5.2   คณะกรรมการสภาวิชาการ  เห็นชอบรางหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 2/2557    

                          วันท่ี 18 กันยายน 2557 

        2.5.3   คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  อนุมัติหลักสูตรในการประชุม  

                 ครั้งท่ี 6/2557  วันท่ี 24  กันยายน 2557 

   



169 

3.  รายการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

1. ปรัชญา   

               มีคุณธรรม  เลิศล้ําความเปนครู  เชิดชูวิชาการ  ชํานาญ

นาฏศิลป 

1. ปรัชญา   

               ครูของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  คือ  ครูท่ีมีความรู ความชํานาญ

ในสาขาวิชานาฏศิลปไทย  บูรณาการความรูในศาสตรท่ีเก่ียวของไปสูการจัด

การศึกษา  และพัฒนาผูเรียนใหรูคุณคาของนาฏศิลปและศิลปวัฒนธรรมของ

ชาติ  มีคุณธรรมจริยธรรม  คิดริเริ่มสรางสรรคงานนาฏศิลป  นวัตกรรม  และ

งานวิจัย  สามารถประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกสังคม ประเทศชาติและ

นานาชาติ 

ปรับตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

วิพากษหลักสูตร 

 

2. ความสําคัญของหลักสูตร    

                   ปจจุบันสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนดานนาฏศิลปมี

ท้ังสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  มีการแขงขันในการผลิตครูนาฏศิลปออก

สูสังคม  ทําใหตองแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธใหมๆ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการจัดการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมภายนอกท่ี

หลั่ งไหลเขามาสู วิ ถี ชี วิตของเยาวชนไทย  มีผลกระทบตอการดํารง

ศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทยท่ีสืบทอดมาแตอดีต  ดวยเหตุน้ี  การผลิตครู

นาฏศิลปจึงตองมีความรอบรูหลายดาน โดยการจัดการศึกษาท่ีใชทรัพยากร

ภายนอกดวยการรวมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนใหบัณฑิตไดศึกษาดูงาน  

นําประสบการณตรงจากแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน  ตลอดจนเชิญผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิทางดานนาฏศิลปมาให

ความรู  มีผลใหผูเรียนมีความลุมลึก    มีรากฐานในการตอยอดสรางสรรค 

2. ความสําคัญของหลักสูตร    

         ปจจุ บันสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนดานนาฏศิลปมี ท้ั ง

สถานศึกษาของรัฐและเอกชน  มีการแขงขันในการผลิตครูนาฏศิลปออกสู

สังคม  ทําใหตองแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธใหมๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดการศึกษา  ความเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมภายนอกท่ีหลั่งไหล

เขามาสูวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมีผลกระทบตอการดํารงศิลปวัฒนธรรมของ

ไทยท่ีสืบทอดมาแตอดีต  ดวยเหตุน้ี  การผลิตครูนาฏศิลปจึงตองมีความรอบรู

หลายดาน  โดยการจัดการศึกษาท่ีใชทรัพยากรภายนอกดวยการรวมมือกับ

ภาคเอกชนสนับสนุนใหบัณฑิตไดศึกษาดูงาน  นําประสบการณตรงจากแหลง

เรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  ตลอดจนไดรับความรูจาก

ผูเช่ียวชาญ  และผูทรงคุณวุฒิทางดานนาฏศิลปไทย  ซึ่งเปนท่ียอมรับใน

ระดับชาติ   มีผลใหผูเรียนสามารถตอยอดสรางสรรคผลงานไดอยางมีหลักการ   

ปรับตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

วิพากษหลักสูตร 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

 (หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

ผลงานไดอยางมีหลักการ  สามารถใชเทคโนโลยสีมัยใหมนําเสนอศิลปะ

แขนงน้ีใหเปนท่ีรูจักกวางขวาง   และเปนผูนําครูนาฏศลิปแกสังคมได 
อีกท้ังนําหลักทฤษฎี ทักษะและศาสตรท่ีเก่ียวของมาบูรณาการ  ประยุกตใชได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมนําเสนอ

ศิลปะแขนงน้ีใหเปนท่ีรูจักกวางขวางและเปนครูผูนําดานนาฏศิลปแกสังคมได                   

         การท่ีผูเรยีนมีความรู  ความชํานาญสงผลใหสามารถอนุรักษ  สืบสาน  

สรางสรรคงานนาฏศิลปไทย  สามารถถายทอด  ปลูกฝงใหเยาวชนไทย

ตระหนักถึงเห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรม      ของชาติ  หลอหลอมใหเปนผูท่ีมี

จิตใจออนโยน  นอบนอม  รักวัฒนธรรมประเพณีไทย  ดํารงตนโดยใชหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อันเปนคานิยมหลักท่ีตอบสนองวัตถุประสงคของ

ชาติในการอยูรวมกันอยางมีความสุข       

 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร   

               1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูดานทฤษฎีและปฏิบัตทิางดานนาฏศิลปไทย              

           2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

องคความรู และสรางสรรคงานดานนาฏศิลปไทย 

          3. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการแสวงหาความรูโดยใช

กระบวนการวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  และการบูรณาการความรูใน

ศาสตรท่ีเก่ียวของ 

         4. ผลิตบัณฑติเพ่ือเปนครนูาฏศิลปท่ีมคีวามสามารถในการถายทอด

ความรู  และเผยแพรงานนาฏศลิปไทย 

         5. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเสียสละ  รบัผิดชอบ  ซื่อสตัยและปฏบัิติตน

ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพคร ู

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร   

        1. สามารถถายทอดความรูและเผยแพรงานนาฏศิลปไทย 

        2. แสวงหาความรูอยางตอเน่ือง  โดยใชกระบวนการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียน     การสอนและบูรณาการความรูในศาสตรท่ีเก่ียวของ 

        3. เปนผูนําในศาสตรดานนาฏศิลป  สามารถคิดวิเคราะห  สังเคราะห

องคความรู และสรางสรรคงานดานนาฏศิลป 

       4.  พัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และมีความพรอม

ในการรวมมือทางวิชาการกับประชาคมอาเซียน 

      5. สามารถสื่อสาร และใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       6.  มีความเสียสละ รับผดิชอบ ซื่อสัตย และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพครู 

ปรับตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

วิพากษหลักสูตร   เพ่ือใหการผลิตบัณฑิต

นําไปสูการผลิตบัณฑติท่ีมีสมรรถนะและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามปรชัญา

ของหลักสูตร 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

 (หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

4. แผนพัฒนาปรับปรุง   4. แผนพัฒนาปรับปรุง   ปรับตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการวิพากษ

หลักสตูร 
 

 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้ แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1.มีการประเมินผล

การจัดการเรยีน

การสอนทุกภาค

การศึกษา 

    ตดิตามประเมินหลักสูตร

ทุก 5 ป 

เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 1. แผนการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสตูรใหมี

มาตรฐานตามเกณฑ 

สกอ. เกณฑมาตรฐาน

ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  

และเกณฑมาตรฐานของ

คุรุสภา 

 1.1 กําหนดใหมีการ

ประเมินผลการสอนทุก

ภาคการศึกษา 

 

 

 

 

 

1.1.1 รายงานประเมินผล

ความคิดเห็นของนักศึกษา

ท่ีมีตอการจัดการเรียนการ

สอน 

1.1.2  มคอ.5, มคอ.7  

1.1.3 มคอ. 6 (เฉพาะช้ัน

ปท่ี 5) 

1.1.4 หลักฐานการตรวจ

ประเมินการประกัน

คุณภาพทางการศึกษา 

1.2 กําหนดใหมีการ

ประเมินหลักสูตรทุก 5 ป 

1.2.1 รายงานผลการ

ประเมินหลักสูตรเมื่อครบ 

5 ป 

1.3 ประชุมคณะกรรมการ

หลักสตูร  วิเคราะห

สถานการณภายในและ

ภายนอก  เพ่ือนํามา 

1.3.1 รายงานการประชุม

คณะกรรมการพัฒนา

หลักสตูร 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

 (หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

    พิจารณาในการวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตร 

1.4 เชิญผูทรงคุณวุฒิ

ทางการศึกษาและผูท่ี

เก่ียวของเขารวมให

ขอเสนอแนะในการพัฒนา

หลักสตูร 

1.4.1 หนังสือเชิญ

ผูทรงคุณวุฒิและ

ผูเก่ียวของ 

1.4.2 สรุปขอเสนอแนะ

เก่ียวกับการพัฒนา

หลักสตูร 

 

1.5 ดําเนินการจัดทํา

หลักสตูรตาม

กระบวนการพัฒนา

หลักสตูร 

1.5.1  คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการหลักสูตร 

1.5.2  รางหลักสูตรฉบับ

สมบูรณ  เพ่ือนําเสนอ 

สกอ.  และครุุสภา 

1.5.3  เอกสารรับรอง

มาตรฐานหลักสูตรจาก 

สกอ. และครุุสภา 

2.ปรับปรุงหลักสตูรให

สอดคลองกับ        

ความเปลีย่นแปลงและ

ความตองการของสังคม 

        ติดตามความ 

เปลี่ยนแปลงและ 

ความตองการของสังคม 

ดานนาฏศลิป 

1. รายงานผลการประเมิน 

ความพึงพอใจในการใช 

บัณฑิตของผูประกอบการ 

2. ผูใชบัณฑิตมีความพึง 

พอใจในดานทักษะ   

2. แผนพัฒนาบุคลากร 

    2.1 ดานการเรยีน

การสอน 

 

 

2.1.1 จัดบุคลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน  

มารวมในการเรียนการ

สอนและใหคาํแนะนํา 

 

2.1.1.1 จํานวนและ

รายละเอียดผูเช่ียวชาญ

เฉพาะดาน  ท่ีกําหนดใน

รายวิชา 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

 (หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

  
 

ความรู  ความสามารถใน 

การทํางานในระดับชาต ิ

 2.1.2 สนับสนุนอาจารย

และบุคลากรใหพัฒนา

ดานการเรียนการสอนและ

การทํางานท่ีรับผดิชอบ 

2.1.2.1 จํานวนอาจารย

และบุคลากรท่ีไดรับการ

พัฒนาจากภายในและ

ภายนอกสถาบัน 

 

 

2.1.3 สงเสริมศักยภาพ

ของนักศึกษาในการ

เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 

2.1.3.1 จํานวนผลงานวิจยั  

(ศิลปนิพนธ) ของนักศึกษา 

 

   2.2 ดานงานวิจัยและ

การเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

2.2.1 สนับสนุนอาจารย

และบุคลากร  ใหทํางาน

วิจัยและการเขียนผลงาน

ทางวิชาการ 

2.2.1.1 จํานวนงานวิจัย/

ผลงานทางวิชาการ/

นวัตกรรม 

 

2.2.1.2 จํานวนอาจารย

และบุคลากรท่ีไดตําแหนง

ทางวิชาการ 

3.พัฒนาบุคลากร

ดานการเรียนการ

สอน 

1. อาจารยเขาอบรม 

พัฒนาความรูในสาขาวิชา  

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทุกป 

2. การสรางองคความรู 

ทางศิลปะดานนาฏศลิปไทย 

1. อาจารยมีการพัฒนา 

ศักยภาพตนเอง 

2. จํานวนผลงานวิจัยทาง

ศิลปะดานนาฏศลิปไทย 

 

3. แผนพัฒนาการบริการ

ทางวิชาการ 

3.1 สนับสนุนอาจารยและ

บุคลากรใหทํางานบริการ

วิชาการ  

3.1.1 จํานวนงานบริการ 

วิชาการ 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

 (หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

 3. จัดการสอบมาตรฐาน

และการสรางสรรค

ผลงาน 

ตามสาขาวิชา 

3. นักศึกษาตองสงผล 

งานศิลปนิพนธและงาน 

สรางสรรคดานเอกสารทาง

วิชาการ 

    

4. พัฒนาบริการ

ทางวิชาการ 

1. การเผยแพรผลงานวิจัย 

ดานนาฏศลิปไทย 

1. จํานวนการนําเสนอ 

ผลงานวิจัยในรปูแบบ 

ตางๆ 

5. แผนการรับนักศึกษา แผนงบประมาณรายรับ - รายจาย  

          มีเฉพาะขอมูลของคณะศิลปศึกษา 

 

5. แผนการรับนักศึกษา แผนงบประมาณรายรับ -  รายจาย   

        เพ่ิมขอมูลของวิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขายท้ัง 12 แหง 

การปรับแผนการรับนักศึกษา 

แผนงบประมาณรายรบั -  

รายจายในครั้งน้ี  ปรับตาม

ขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจําคณะทํา

ใหวิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียน

เครือขายท้ัง 12 แหง  ซึ่งเปด

สอนหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต (5 ป) สาขาวิชา

นาฏศิลปไทยศึกษาสาขาวิชา

ดนตรีคตีศิลปไทยศึกษา  และ

สาขาวิชาดนตรีคีตศลิปสากล

ศึกษา  ผานการพิจารณา  
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

 (หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

  อนุมัติใหเปดสอนจากสภา

วิชาการและสภาสถาบัน

บัณฑิตพัฒน ศิลปในการ

ประชุมคราวเดียวกัน 

6. โครงสรางหลักสูตร    

      จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา  165  หนวยกิต 

     1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  ไมนอยกวา    31  หนวยกิต 

      2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                  ไมนอยกวา  128  หนวยกิต 

          2.1 กลุมวิชาชีพครู                    ไมนอยกวา    50  หนวยกิต 

         2.2  กลุมวิชาเอก                       ไมนอยกวา    78  หนวยกิต 

     3. หมวดวิชาเลือกเสรี                      ไมนอยกวา     6  หนวยกิต 

6. โครงสรางหลักสูตร    

      จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไมนอยกวา  164  หนวยกิต 

       1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  ไมนอยกวา   32  หนวยกิต 

        2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                  ไมนอยกวา  126 หนวยกิต 

            2.1 กลุมวิชาชีพครู                    ไมนอยกวา    48 หนวยกิต 

            2.2 กลุมวิชาเอก                       ไมนอยกวา   78  หนวยกิต 

       3. หมวดวิชาเลือกเสรี                      ไมนอยกวา     6  หนวยกิต 

1. หนวยกิตรวมตลอด

หลักสตูร  ลดลง 1 หนวยกิต       

2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

เพ่ิมข้ึน 1 หนวยกิต          

3. หมวดวิชาเฉพาะดาน     

กลุมวิชาเอก หนวยกิตคงเดิม  

4. หมวดวิชาเลือกเสรี  

หนวยกิตคงเดมิ                                                             

    ท้ังน้ีเปนไปตามเกณฑของ

สกอ.และเกณฑมาตรฐาน 

ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 

5. หมวดวิชาเฉพาะดาน       

กลุมวิชาชีพครู จํานวนหนวย

กิตรวมลดลง   ท้ังน้ีไมขัดตอ

ขอบังคับของคุรุสภา 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

 (หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

7. กลุมวิชา   

   1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

       กลุมวิชาบังคับ   5  กลุม  ประกอบดวย         

       1.1. กลุมวิชาสังคมศาสตร 

       1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร 

       1.3  กลุมวิชาภาษา. 

       1.4  กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร          

       1.5  กลุมวิชาพลศึกษา 
                     

7. กลุมวิชา   
   1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

       กลุมวิชาบังคับ   3  กลุม  ประกอบดวย         

      1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

       1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

       1.3 กลุมวิชาภาษา 

 

 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

        กลุมวิชาครบตามท่ี 

เกณฑ สกอ. และมาตรฐาน 

ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร

กําหนด   แตปรับกลุมวิชา 

บังคับท่ีมีเน้ือหาใกลเคยีงและ

เก่ียวของกันรวมไวเปนกลุม

เดียวกัน  จากเดมิ 5 กลุมวิชา 

ลดลงเหลือ 3  กลุมวิชา  
    2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                     

        2.1 กลุมวิชาชีพครู 

            1) กลุมวิชาชีพครูบังคับ                     

            2) กลุมวิชาชีพครูเลือก                       

        2.2  กลุมวิชาเอก  

           1) กลุมวิชาเอกเดี่ยว                          

           2) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก                  

           3) กลุมวิชาเอกเลือก  

    2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                     

        2.1 กลุมวิชาชีพครู 

            1) กลุมวิชาชีพครูบังคับ                     

            2) กลุมวิชาชีพครูเลือก                       

        2.2  กลุมวิชาเอก  

           1) กลุมวิชาเอกเดี่ยว                          

           2) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก                  

           3) กลุมวิชาเอกเลือก         

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน       

     2.1 กลุมวิชาชีพครู 

     2.2 กลุมวิชาเอก 

       กลุมวิชาครบตามท่ี 

เกณฑ สกอ.  เกณฑครุุสภา 

และมาตรฐานครุศาสตร/ 

ศึกษาศาสตรกําหนด 

     3. หมวดวิชาเลือกเสรี                             

   

     3. หมวดวิชาเลือกเสรี                             

   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   

       กลุมวิชาครบตามท่ี

เกณฑ สกอ.  เกณฑครุุสภา  
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

 (หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

  และมาตรฐานครุศาสตร/

ศึกษาศาสตรกําหนด          
8. รายวิชา  

    สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

   1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

       1.1 กลุมวิชาบังคับ                              27     รายวิชา 

       1.2 กลุมวิชาเลือก                               18     รายวิชา    

8. รายวิชา   

    สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

   1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

       1.1 กลุมวิชาบังคับ                                       8      รายวิชา 

       1.2 กลุมวิชาเลือก                                      25      รายวิชา    

 

 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  1.1 กลุมวิชาบังคับ 

       ลดลง  19  รายวิชา          

  1.2 กลุมวิชาเลือก  

       เพ่ิมข้ึน  7  รายวิชา                            

    2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                     

        2.1 กลุมวิชาชีพครู   

           1) กลุมวิชาชีพครูบังคับ                    15      รายวิชา 

          2) กลุมวิชาชีพครูเลือก                      13      รายวิชา 

        2.2  กลุมวิชาเอก  

          1) กลุมวิชาเอกเดี่ยว                         39      รายวิชา 

          2) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก                 2       รายวิชา 

          3) กลุมวิชาเอกเลอืก                        18       รายวิชา 

 

  2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                     

        2.1 กลุมวิชาชีพครู   

           1) กลุมวิชาชีพครูบังคับ                            13      รายวิชา 

          2) กลุมวิชาชีพครูเลือก                              14      รายวิชา 

        2.2  กลุมวิชาเอก  

          1) กลุมวิชาเอกเดี่ยว                                 39      รายวิชา 

          2) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก                         2      รายวิชา 

          3) กลุมวิชาเอกเลือก                                11      รายวิชา 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน    

  2.1 กลุมวิชาชีพครู           

   1) กลุมวิชาชีพครูบังคับ                             

       ลดลง   2  รายวิชา 

   2) กลุมวิชาชีพครูเลือก                               

       เพ่ิมข้ึน   1  รายวิชา 

  2.2  กลุมวิชาเอก  

   1) กลุมวิชาเอกเดี่ยว                                      

       คงเดิม  39  รายวิชา 

   2) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก                         

คงเดิม  2  รายวิชา  
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

 (หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป) 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

  3) กลุมวิชาเอกเลอืก                              

ลดลง   7  รายวิชา 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                            31       รายวิชา                 

 

   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                    18      รายวิชา             3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                     

      ลดลง  13  รายวิชา     

 

4. รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

300-12001     การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม       3 (3-0-6) 

          (Life and Social Skill) 

 ศึกษาปรัชญาและหลักธรรมท่ีใชในการดํารงชีวิตและการ

ทํางาน  การสรางแนวคิดและเจตคติท่ีดีตอตนเอง  ธรรมะกับการสราง

คุณภาพชีวิต  บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน  

การบริหารตนใหเขากับสังคม การปรับตนใหมีสวนรวมกับกิจกรรมทาง

สังคม  ศึกษาเทคนิคการครองใจคนและ  การทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

 

 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

 

ปรับออก 

 

 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

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

                (Information for Study Skills and Research) 

 ศึกษาความหมายและความสําคัญของสารนิเทศ  การเขาถึง

แหลงสารนิเทศ การใชและฝกใชเทคโนโลยีทางสารนิเทศ วิธีการเลือก 

การแสวงหา การสังเคราะหและการรวบรวมสารนิเทศมาใชเพ่ือ

การศึกษาคนควาดวยตนเองตลอดจน วิธีการนําเสนอผลการศึกษา

คนควา ดวยภาษาและรูปแบบท่ีถูกตองเหมาะสม 

300 -11001   สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต          3 (3-0-6) 

         (Information for Lifelong Learning) 

                  ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ วิธีการเขาถึง

แหลงสารสนเทศท่ีหลากหลายเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  การสืบคน

สารสนเทศ กระบวนการจัดการสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางรูเทาทัน ความปลอดภัยของการเก็บรักษาขอมูล พระราชบัญญัติวา

ดวยขอมูลขาวสาร  เทคนิคการปรับแตงและการนําเสนอสารสนเทศใน

เชิงสรางสรรค 

 

1.ปรับชื่อวิชา 

2. เปลี่ยน             

รหัสวิชา 

3. เพ่ิมคําอธิบาย  รายวิชา

ใหสมบูรณมากข้ึน 

 

300-12003 จิตวิทยาท่ัวไป                            3 (3-0-6) 

  (General Psychology) 

  ศึกษาความหมาย ความเปนมา ขอบขายของ

จิตวิทยา แนวทัศนะของนักจิตวิทยากลุมตางๆ และวิธีการศึกษาทาง  

จิตวิทยาพ้ืนฐานทางสรีรวิทยาท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมพัฒนาการของ

มนุษย พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม การจูงใจ อารมณ เชาวนปญญา 

การเรียนรู การรับรูบุคลิกภาพตลอดจน สุขภาพจิตและการปรับตัว

เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการทําความเขาใจพฤติกรรมมนุษย 

 

 

 

ปรับออก 

 

 

 

 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

 

 



180 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-12004         เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ                    3 (3-0-6)  

          (Personality Developmental Techniques) 

  ศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับบุคลิกภาพ  ปจจัยท่ีมี  

อิทธิพลตอบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพและการประยุกตใช ทฤษฎี

บุคลิกภาพเพ่ือการวิเคราะหตนเองเทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพเพ่ือ

การพัฒนาตนเอง อิทธิพลของมนุษยสัมพันธตอบุคคลและการพัฒนา

บุคลิกภาพท่ีสมบูรณ 

 

 

ปรับออก 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

 

300-12005 จริยศาสตรกับการดํารงชีวิต              3 (3-0-6) 

   (Ethics and Life) 

  ศึ กษ า ท่ี ม าและวิ วัฒ น าก ารท างจริ ย ศ าสต ร  

ความหมายของจริยศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม  เกณฑ

การตัดสินจริยธรรม การนําเหตุผลทางจริยศาสตรของนักปรัชญามาใช

ในการดํารงชีวิตและเสริมสรางการพัฒนาตนเองใหเปนผูมี คุณธรรม

จริยธรรม เพ่ือการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข  

 

 

 

 

 

ปรับออก 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

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

                      (Human Behavior and Self Development) 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของมนุษย 

องคประกอบและปจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย  การเขาใจและเห็น

คุณคาของตนเองและผู อ่ืน การคิดและวิธีการพัฒนาตน การสราง

สัมพันธภาพระหวางบุคคล การคิดแบบองครวมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ

และทักษะชีวิต การแกปญหาตามบริบทและการสรางแรงจูงใจในการ

ทํางาน 

 

 

รายวิชาใหม   

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

 

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

              (Citizenship and Social Responsibility) 

ความหมายและความสําคัญของความเปนพลเมือง บทบาท

หนาท่ีของพลเมืองท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม การดําเนินชีวิตอยางพอเพียงท่ี

เปนประโยชนและรับผิดชอบตอสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ความเปนประชาธิปไตย การมีสวนรวมทางการเมือง การสราง

ความตระหนักและจิตสํานึกในความเปนไทย จิตอาสาและจิตสาธารณะ 

เพ่ือการเปนพลเมืองท่ีดีและมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

 

 

 

รายวิชาใหม   

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

กลุมวิชาพลศึกษา 

300-15001 ผูนํานันทนาการ                  2 (1-2-3 )  

  (Recreation Leadership)  

  ศึกษาความหมาย ประวัติความเปนมาปรัชญา 

หลักการ ความสํ าคัญ  ประโยชน  ขอบขายและประเภทของ

นันทนาการ ปญหาการจัดนันทนาการในประเทศไทยการบริหาร

จัดการและการประเมินผลนันทนาการในสถานศึกษา ศิลปะการเปน

ผูนํา การจัดกิจกรรมคายพักแรม การจัดกิจกรรมนันทนาการดาน

นาฏศิลป  ดนตรีและศิลปกรรม เนนฝกทักษะความเปนผูนํ า

นันทนาการ  

 

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

(Recreation for Quality of Life) 

ความสําคัญ ความเปนมา หลักการและประโยชนของ

การเขารวมกิจกรรมนันทนาการ ขอบขายและคุณคาของกิจกรรม

นันทนาการ รูปแบบของนันทนาการและกิจกรรมนันทนาการท่ี

เหมาะสมกับการพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม  

 

 

1. ปรับเพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

2. ปรับชื่อรายวิชา 

3. เพ่ิมคําอธิบาย  รายวิชา

ใหสมบูรณมากข้ึน 

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

      (Sport Activities)  

                   ศึกษาประวัติความเปนมา กฎ กติกามารยาท และ

ทักษะกิจกรรมกีฬา  ปฏิบัติทักษะไดอยางถูกตอง  ศึกษารูปแบบ

วิธีการเลนการแขงขัน  การจัดการแขงขัน  สามารถนําทักษะกิจกรรม

กีฬาท่ี เรียนไปใช ในชีวิตประจําวัน เพ่ือเสริมสรางสุขภาพและ

สมรรถภาพทางกายของตนเองและชุมชน  สามารถจัดการแขงขันและ

 

 

ปรับออก 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

ตัดสินกีฬาประเภทท่ีเรียนได  สามารถนําไปใชเปนกิจกรรมเพ่ือ

สงเสริมสุขภาพของชุมชนและสังคมสวนรวมได 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

300-11001      ชีวิตกับวัฒนธรรมไทย                  3 (3-0-6) 

                     (Life and Thai Culture) 

                     ศึกษาความหมาย  ความเปนมา ประเภทและ

รูปแบบของวัฒนธรรมไทย  สภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินชีวิต  การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลกระทบตอ

สังคม แนวทางในการแกไขปญหา  ศึกษาและวิเคราะหวัฒนธรรมไทย

กับการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน  เพ่ือใหตระหนักถึงความเปนไทย

และเกิดจิตสํานึกรวมกันท่ีจะดํารงรักษาเอกลักษณของชาต ิ

 

 

 

ปรับออก 

 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

 

 

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

                     (Human Relationship) 

            ศึกษาความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ  

ธรรมชาติของมนุษย ความตองการของมนุษย การศึกษาตนเอง  การประเมิน 

และการปรับปรุงตนเองการศึกษาผูอ่ืนเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางความสัมพันธ

ท่ีดีตอกัน ตลอดจนการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลกับชุมชน 

 

 

ปรับออก 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-11004 ความรูพ้ืนฐานทางการเมือง                            3 (3-0-6) 

  (Fundamental Politics) 

           ศึกษาเรื่องรัฐ  รูปแบบและหนาท่ีของรัฐบาลสถาบัน

และกระบวนการทางการเมือง แนวคิดและอุดมการณทางการเมืองท่ีมี

อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ศึกษาพัฒนาการทาง

การเมืองการปกครองของไทย  เสริมสรางความรูความเขาใจเรื่อง 

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic political 

culture) แกเยาวชน 

 

 

ปรับออก 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

 

 

 

 

300-11005 พ้ืนฐานการวิจัย                            3 (3-0-6) 

  (Fundamental Research) 

  ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักและวิธีการวิจัย

เบื้องตน ข้ันตอนและกระบวนการของการวิจัย  ต้ังแตการกําหนด

ปญหา วัตถุประสงคและการตั้งชื่อเรื่อง การศึกษาขอมูล ชนิดของ

ขอมูล  การสรางและเลือกใชเครื่องมือในการทําวิจัย  ประชากรและ

กลุมตัวอยาง  การสุมกลุมตัวอยาง  การเก็บรวบรวมขอมูล การ

วิเคราะห สังเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัย  เพ่ือเปน

แนวทางในการทําศิลปนิพนธไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

ปรับออก 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

300-14004  คณิตศาสตรเชิงสถิติ                  3(3-0-6 )  

  (Mathematics for Statistics)  

           ศึกษาความหมายของเซต  ชนิดของเซต  สับเซต  

และการดําเนินการของเซต  สมการอยางงาย  ลําดับและอนุกรม  

ตรรกศาสตร  วิธีการทางสถิติ  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความนาจะเปนและทฤษฎีของความนาจะเปน 

กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

300 -12001  คณิตศาสตรและสถิติ                      3 (3-0-6) 

                     (Mathematics and Statistics)        

                      ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเซต สับเซต การดําเนินการของ

เซต ตรรกศาสตร ทฤษฎีความนาจะเปน สมการอยางงาย ลําดับและ

อนุกรม การหาคารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ความ

แปรปรวน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการนําเสนอขอมูล 

 

 

1. ปรับชื่อรายวิชา  

2. เพ่ิมคําอธิบาย  รายวิชา

ใหสมบูรณมากข้ึน 

300-14005      สถิติเพ่ือการวิจัย                              3 (3-0-6)                        

           (Statistics for Research)  

        ศึกษาวิธีการเลือกใชสถิติท่ีเหมาะสมกับการวิจัยใน

แตละประเภท  ระดับการวัดของขอมูลประชากรและกลุมตัวอยาง 

การแจกแจงและนําเสนอขอมูลทางสถิติ  การทดสอบสมมติฐานทาง

สถิติและความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชในการ

คํานวณคาสถิติท่ีเก่ียวของกับการวิจัย  

 

 

ปรับออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

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

ความสํ า คัญ และอิทธิพลของวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีมีตอมนุษย กระบวนการทางวิทยาศาสตร วิวัฒนาการและ

แนวโนมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม  

การประยุกตความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือประโยชนในการ

ดําเนินชีวิต 

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

 

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

  ศึกษาความหมาย กระบวนการ  ปฏิกิริยา  บทบาท 

หนาท่ีและความสําคัญของวิทยาศาสตรดานชีวะ เคมี ฟสิกส ท่ีมี

ความสัมพันธตอการอนุรักษวัตถุทางวัฒนธรรม  สาเหตุและการ

แกปญหาความเสื่อมสภาพ การใชสารเคมีและวิธีการทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีมาดําเนินการอนุรักษวัตถุทางวัฒนธรรม 

 
 

 
 

 

 

ปรับออก 

 

 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

กลุมวิชาภาษา 

300-13001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                  3 (3-0-6)  

        (Thai Language for Communication)  

 ศึกษาหลักเกณฑ รูปแบบ กระบวนการพัฒนาการใช

ภาษาท้ังการฟง พูด อานและเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  

เนนการฝกปฏิบัติ  ฝกรวบรวมความรู ความคิด ประสบการณจาก  

การฟง การอาน การสังเกต แลวนํามาเรียบเรียงเพ่ือการสื่อสารอยางมี

วิจารณญาณและสรางสรรค 

  กลุมวิชาภาษา 

300 -13001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                     3 (3-0-6)   

                    (Thai Language for Communication) 

ความสําคัญและลักษณะของภาษาไทย ความรูเบื้องตน

เรื่องการสื่อสาร จริยธรรมในการใชภาษา การสื่อสารในการฟง การพูด 

การอาน การเขียน ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 

 

 

 

ปรับคําอธิบายรายวิชาให

กระชับและสมบูรณ    

มากข้ึน 

300-13007  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร              3 (3-0-6)  

  (English for Communication)  

 พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

เนนการฟงและการพูดสนทนาในโอกาสตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความรู    

ความเขาใจอยางถูกตอง  ฝกการฟงเพ่ือสรุปใจความสําคัญ และ 

สามารถพูดใหผู อ่ืนเขาใจได  ฝกพูดใหถูกหลักการใชคํา  ขอความ  

และการผูกประโยคท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันเพ่ือ

นํามาใชสื่อสารได 

 

300 -13002     ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร                  3 (3-0-6) 

   (English for Communication) 

    การฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ

ท่ีเหมาะสมในสถานการณตางๆ  

 

 

 

ปรับคําอธิบายรายวิชาให

กระชับและสมบูรณ    

มากข้ึน 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-13002   ภาษาไทยเพ่ือการอาชีพ                     3 (3-0-6)     

                  (Thai Language for Professional Purposes) 

      ศึกษารูปแบบ ประเภท ลักษณะและจุดมุงหมายของ

การใชภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ ใหเกิดความรูความเขาใจ 

อยางถูกตอง  สงเสริมใหรักการอาน  รูจักวิเคราะห วิจารณ  ฝกเขียน  

บทความ สูจิบัตร  บทโฆษณา รายงานการประชุม หนังสือราชการ  

จดหมายธุรกิจ เอกสารสิทธิ์และสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวกับการประกอบ 

อาชีพ  

 

 

ปรับออก 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

 

300-13003   ภาษาไทยเชิงศิลปวัฒนธรรม                3 (3-0-6)  

     (Cultural Aspects of Thai Language)  

     ศึกษาและวิเคราะหวรรณกรรมไทย  ในดานเนื้อหา   

ศิลปะการใชภาษา  ความคิดความเชื่อ สภาพสังคม ศิลปวัฒนธรรม 

และเอกลักษณไทยในวรรณกรรม 

 

 

ปรับออก 

 

 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

 

300-13004 วรรณกรรมไทยปจจุบัน                    3 (3-0-6) 

        (Modern Thai Literature)  

            ศึกษาวรรณกรรมไทยตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึง

ปจจุบัน ในดานความเปนมา รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการ

 

 

ปรับออก 

 

 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

ประพันธการใชภาษาในวรรณกรรมปจจุบัน และการวิเคราะห

วรรณกรรม 

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

 ศึกษาโครงสรางของประโยค  ศัพทและสํานวนท่ี
สําคัญ  ฝกทักษะการอาน การหาความหมายของคํา  การจับใจความ
สําคัญ ฝกบทสนทนาเพ่ือการสื่อสาร และเขียนประโยคสั้น ๆ โดยใช

ศัพท  สํานวนและโครงสรางท่ีถูกตองเหมาะสม 

 

 

ปรับออก 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

  กลุมวิชาเลือก 

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

(World and Culture)   

ความเปนมาของโลกในยุคโบราณจนถึงปจจุบัน การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตนท่ีมีตอมนุษยในดาน

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรม    ความหลากหลาย 
ของวัฒนธรรม  การจัดระเบียบสังคมโลก  การแลกเปลี่ยนถายทอด  
อารยธรรมของดินแดนตางๆ ซ่ึงมีผลตอการดํารงชีวิตของมนุษย  

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

(เปนรายวิชากลุม

มนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร) 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

 300 -14002 ความเขาใจเกี่ยวกับสังคมไทย                2 (2-0-4) 

  (Understanding  Thai  Society) 

โครงสรางทางสังคมไทย จารีตประเพณี ขนบประเพณี  

วิถีประชาและภูมิปญญา การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพปญหา

สังคมท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองของไทย 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

(เปนรายวิชากลุม

มนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร) 

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

   (Multiculturalism) 

ความหมายและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ิน วัฒนธรรมกับกระแสโลกาภิวัตน  การ

ดําเนินชีวิตในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผลกระทบท่ีเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตอสังคมและวิถีชีวิต 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

(เปนรายวิชากลุม

มนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร) 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

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

                     (Society  and  Environment )  

ความสําคัญและความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอม 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สภาพปญหาและ

ผลกระทบจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  ความ

รับผิดชอบของสังคมและการมีสวนรวมในการจัดการกับสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ การบํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตาม

หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

(เปนรายวิชากลุม

มนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร) 

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

                  (Sufficiency  Economy  for Sustainable Development) 

               ศึกษาความหมาย  ความเปนมาของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  วิถี

ชีวิตคนไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  การนํารูปแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใชกับสังคมไทย  ตัวอยางโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิ

 

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

          Sufficiency Economy for Sustainable Development) 

ปรัชญาและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดและ

ทฤษฎีของระบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีอิทธิพลตอสังคมและการเมือง การ

นําหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาปรับใชกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใหเหมาะสมกับบุคคลและวิถี

ชีวิตของคนไทยเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน    

 

 

 

1. ปรับลดจํานวนหนวยกิต   

2 เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาให

สมบูรณมากข้ึน 

(เปนรายวิชากลุม

มนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร) 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

 300 -14006 การเมืองและการปกครองไทย                2 (2-0-4)                                                                         

   (Thai Politics and Government)     

วิวัฒนาการการปกครองของไทย  แนวคิดและอุดมการณ

ทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  กระบวนการ

ทางการเมือง  สถาบันทางการเมืองการปกครอง และองคกรท่ีเก่ียวของ

กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข การมีสวนรวมทางการเมือง  สภาพปญหาและแนวโนมทางการ

เมืองการปกครองของไทย 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

(เปนรายวิชากลุม

มนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร) 

 

 300 -14007 กฎหมายในชีวิตประจําวัน                    2 (2-0-4) 

 (Law in Daily Life) 

ความรูเก่ียวกับกฎหมายแพงและพาณิชย  กฎหมาย

อาญา และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน สภาพปญหาท่ี

เก่ียวของกับการใชกฎหมายซ่ึงมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต 
 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

(เปนรายวิชากลุม

มนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร) 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

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

             ศึกษาความหมาย และประเภทของทรัพยสินทาง

ปญญา  ความรู เรื่องลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  เครื่องหมาย

การคา  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาแตละ

ประเภท  ความรวมมือระหวางประเทศในการคุมครองสิทธิ์  สิทธิของ

นักแสดง  การอนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิ์  การละเมิดสิทธิ์ และบทลงโทษ 

300 -14008      กฎหมายทรัพยสินทางปญญา               2 (2-0-4) 

(Intellectual Property Law) 

ความหมาย ประเภทของทรัพยสินทางปญญา  ลิขสิทธิ์

และทรัพยสินทางอุตสาหกรรม กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา  ความรวมมือระหวางประเทศในการคุมครองสิทธิ์ 

 

 

ปรับคําอธิบายรายวิชาให

กระชับ และสมบูรณ   

มากข้ึน(เปนรายวิชากลุม

มนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร) 

 

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

(Thinking and Decision Making) 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ประเภทของ

การคิด ทฤษฎีและกระบวนการตัดสินใจ การตัดสินใจแบบมีสวนรวม  

ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล กลยุทธในการแกปญหา  การคิดแบบองค

รวม การประยุกตการคิดและการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตและการ

ประกอบอาชีพ  

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

(เปนรายวิชากลุม

มนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร) 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

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

     (Conflict and Stress Management) 

              ความหมาย ทฤษฎี ลักษณะและธรรมชาติของความขัดแยง 

สาเหตุและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความขัดแยง กระบวนการในการจัดการ

ความขัดแยง แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความเครียด ปจจัยท่ี

กอใหเกิดสภาวะเครียด ผลของความขัดแยงและความเครียดท่ีมีตอสภาพ

จิตใจและสั งคม เทคนิคการจัดการความขัดแยงและการจัดการ

ความเครียด  

 

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

(เปนรายวิชากลุม

มนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร) 

 300 –14011 สารสนเทศสําหรับเยาวชน                    2 (2-0-4)

  (Information for Youth) 

ความรู เก่ียวกับสารสนเทศสําหรับเยาวชน  การนํา

ทรัพยากรสารสนเทศไปสงเสริมการอานของเยาวชน แหลงใหบริการ

สารสนเทศ การเลือกใชทรัพยากรสารสนเทศ และเทคนิควิธีการนําไปใช 

 

 

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

(เปนรายวิชากลุม

มนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร) 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

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

(Thai Contemporary Literature) 

ความหมาย ขอบเขต และวิวัฒนาการของวรรณกรรม

ไทยปจจุบัน การอานสารคดี นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ เพ่ือวิเคราะห

วิจารณถอยคํา สํานวน เนื้อหา ศิลปะการใชภาษา ความคิด  ความเชื่อ สภาพ

สังคมและเอกลักษณไทยในวรรณกรรมไทยปจจุบัน 

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

(เปนรายวิชากลุม

มนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร) 

300-13005  วรรณคดีเพ่ือการอาชีพ                  3 (3-0-6 )  

        (Literature for Professional Purposes)  

 ศึกษาวรรณคดีสมัยสุ โขทัย อยุธยา ธนบุรีและ

รัตนโกสินทรในดานความงาม  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม

ประเพณีแนวคิด ความเชื่อ  ปรัชญา  คานิยมท่ีมีอิทธิพลตอการ

ดําเนินชีวิต อาชีพและสังคม  

 

 

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

(Thai Literature Study) 

ความหมาย องคประกอบ และความเปนมาของ

วรรณคดี ประวัติวรรณคดีไทยและวรรณคดีท่ีสําคัญในสมัยสุโขทัย สมัย

อยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร  คุณคาของวรรณคดีไทยท่ี

สําคัญดานความงาม ความคิด และความรู 

 

 

1. ปรับลดจํานวนหนวยกิต   

2. ปรับชื่อรายวิชา  

3. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาให

สมบูรณมากข้ึน 

(เปนรายวิชากลุม

มนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร) 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-14002 วิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต     3 ( 3-0-6 )  

       (Science for Life Development)  

    ศึกษาความสําคัญของคุณภาพชีวิต ความรูเก่ียวกับ

อาหาร  และยา  องคประกอบของอาหาร ความตองการอาหารของ

รางกายอุปนิสัยการบริโภคอาหารกับสุขภาพ  ความสําคัญของ

โภชนาการตอสุขภาพ  คุณสมบัติท่ัวไปของยาและการใชยาท่ีถูกตอง  

ความตองการและความจําเปนของมนุษยโดยใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี การประยุกตใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดํารงอยูอยาง

เปนสุข และมีประสิทธิภาพ 

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

                    (Science for Quality of Life) 

ความสําคัญและความสัมพันธของวิทยาศาสตรกับ

คุณภาพชีวิต   การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ  อาหารและ

โภชนาการ  ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน  ความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรท่ีสงผลกระทบตอชีวิต  การประยุกตความรูทางวิทยาศาสตร

มาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 

 

 

1. ปรับลดจํานวนหนวยกิต   

2. ปรับชื่อรายวิชา  

3. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาให

สมบูรณมากข้ึน 

 

300-14001  มนุษยกับส่ิงแวดลอม                  3 (3-0-6 )  

 (Man and Environment)  

 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม อันเนื่องมาจากพัฒนาการ  

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอประชากรมนุษย 

ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติ  ศึกษามลพิษจากสารเคมี  มลพิษทาง

น้ํา  ดินและอากาศ 

 

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

ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ   ทรัพยากรธรรมชาติและ

พลังงานทดแทน  สภาพปญหาสิ่งแวดลอม และมลพิษ  แนวทางปองกัน

และแก ไข ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาและอนุรักษ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 
 

1. ปรับลดจํานวนหนวยกิต   

2. ปรับชื่อรายวิชา  

3. เพ่ิมคําอธิบาย รายวิชาให

สมบูรณมากข้ึน (เปนรายวิชา

กลุมวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี) 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

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

(Life and Health) 

ระบบและกระบวนการของชีวิต  ปจจัยท่ีมีผลกระทบ

ตอสุขภาพ ความปลอดภัยของอาหาร ยา และเครื่องสําอาง โรคท่ีมี

ผลกระทบตอสังคม  การดูแลสุขภาพตนเอง การออกกําลังกาย การ

เสริมสรางสุขภาวะทางกายและทางจิต 
 

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

(เปนรายวิชากลุม

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี) 

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

(Mathematical Thinking) 

ความสําคัญของคณิตศาสตรท่ีมีตอการพัฒนาการคิด

ของมนุษย  รูปแบบของกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร การคิดเชิง

เหตุผลและกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรเพ่ือพัฒนาตนเอง การ

ประยุกตใชทักษะการคิดในชีวิตประจําวัน   

 

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

(เปนรายวิชากลุม

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี) 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

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

(English for Job Application) 

ศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาท่ีใชในการสมัครงาน  

ขอมูลประวัติสวนตัว หนังสือรับรองการทํางาน การอานและสรุปใจความ

สําคัญจากประกาศรับสมัคร  การกรอกใบสมัคร การเขียนจดหมายสมัคร

งาน และการเตรียมตัวรับการสัมภาษณ 

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

(เปนรายวิชากลุมภาษา) 

300-13008  ทักษะการอานภาษาอังกฤษ               3 (3-0-6)  

  (English Reading Skill)  

  ฝกทักษะการอานขอความท่ีมีโครงสรางซับซอน การ

เก็บใจความและรายละเอียดท่ีสําคัญของเรื่องจากขอความหรือหนังสือ

ท่ีอาน  ฝกการอานแบบตีความ  การอานเร็วและการหาขอมูลท่ี

ตองการ  

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

                   (English Reading Comprehension)    

                   เทคนิคการอาน กลวิธีการเดาศัพท การเพ่ิมพูนความรู

ดานคําศัพทและโครงสรางประโยค การอานเพ่ือความเขาใจจากงานเขียน

และสิ่งท่ีพบในชีวิตประจําวัน 

 
 
1. ปรับลดจํานวนหนวยกิต   

2. ปรับชื่อรายวิชา  
3. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาให
สมบูรณมากข้ึน 
(เปนรายวิชากลุมภาษา) 

300-13009  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ             3 (3-0-6) 

  (English Writing Skill)  

 ศึกษารูปแบบการเขียนเพ่ือการสื่อสารในลักษณะตาง ๆ  ท่ีใช

ในชีวิตประจําวัน  ฝกการเขียนสือ่สารอยางเปนทางการและไมเปนทางการในโอกาส

ตาง ๆ  ฝกการเขียนจดหมายแบบฟอรม บันทึกยอความ  บทสนทนาและเรียงความ 

 

 

ปรับออก 

 

 

 
 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-13010    ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก                     3 (3-0-6) 

        (English for Guide)  

         ศึกษาการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการนักทองเท่ียว 

เนนเรื่องศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมฝก

ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ศึกษาจากเอกสาร      

สูจิบัตร  บทความ และหนังสือท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว 

300 –14020      ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว                             2 (2-0-4)               

                    (English for Tourism) 

ศัพท  สํ านวน และการใชภ าษาอังกฤษเพ่ือการ

ท องเท่ี ยว  ข อ มู ลการท องเท่ี ยวด านภู มิ ศาสตร  ป ระวัติ ศ าสตร 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกรอกแบบฟอรมและการสนทนาในบริบทท่ี

เก่ียวของกับการทองเท่ียว 

 

 

1. ปรับลดจํานวนหนวยกิต   

2. ปรับชื่อรายวิชา  

3. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาให

สมบูรณมากข้ึน 

(เปนรายวิชากลุมภาษา) 

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

 (Learning English through Songs) 

ศัพท สํานวน วิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง โดย

ใชเพลงภาษาอังกฤษเปนสื่อ การนําความรู ท่ีไดรับจากการศึกษาไป

ประยุกตใช 

 

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

(เปนรายวิชากลุมภาษา) 

 

 

 

 

 



200 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

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

                  (English in Arts and Culture) 

ศัพท สํานวน ภาษาอังกฤษจากการอานงานเขียน สื่อ

สารสนเทศดานศิลปะและวัฒนธรรมสาขาตางๆ การนําเสนอผลงานดาน

ศิลปะและวัฒนธรรมเปนภาษาอังกฤษ 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

(เปนรายวิชากลุมภาษา) 

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

                     (Chinese Language for Communication) 

ความรูพ้ืนฐาน การออกเสียง ศัพท วลี ประโยค และ

สํานวน การฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

(เปนรายวิชากลุมภาษา) 

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

                    (Japanese Language for Communication) 

 ก                      ความรูพ้ืนฐาน การออกเสียง ศัพท วลี ประโยค และ

สํานวน  การฟง  การพูด การอาน และการเขียนภาษาญ่ีปุนเพ่ือการ

สื่อสาร 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

(เปนรายวิชากลุมภาษา) 

 

 

 



201 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

 300 –14025 ภาษาอาเซียนในชีวิตประจําวัน                   2 (2-0-4) 

  (ASEAN Languages in Daily Life) 

     ความรูพ้ืนฐานภาษาอาเซียน การออกเสียง ศัพท วลี 

ประโยค และสํานวน  การฟง  การพูด การอาน และการเขียนเพ่ือการ

สื่อสารของภาษาในประเทศกลุมอาเซียนอยางนอยหนึ่งภาษา จากภาษา

ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐ

ฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือ

สหภาพพมา (ยกเวนภาษาไทย) 

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ 

(เปนรายวิชากลุมภาษา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

 กลุมวิชาชีพครู 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

กลุมวิชาชีพครูบังคับ 

300-21001  การศึกษากับการพัฒนาประเทศ             2 (2-0-4) 

(Education and Country Development) 

 ความสัมพันธระหวางการศึกษากับการพัฒนาประเทศ  

การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  แนวคิดในการจัดการ

การศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  การเมืองการ

ปกครอง  หลักการพัฒนาชุมชน  การจัดโรงเรียนเพ่ือพัฒนาชุมชน  

ความเคลื่อนไหวเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 

กลุมวิชาชีพครูบังคับ 

 

 

ปรับออก 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะ 

300-21002  พ้ืนฐานการศึกษา                              2 (2-0-4) 

(Foundations of Education) 

          ความหมายและความสําคัญของการศึกษาและวิชาชีพครู  

ปรัชญา  มโนทัศน  ทฤษฎีการศึกษา  พ้ืนฐานการศึกษาและวิชาชีพ

ครูในดานปรัชญา  ประวัติศาสตร  เศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  พัฒนาการของการศึกษาและวิชาชีพครู  

ประวัติความเปนมาและระบบการจัดการศึกษาไทย  วิกฤตการณทาง

 

 

 

ปรับออก 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะ 

 



203 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

การศึกษา  การปฏิรูปการศึกษาและวิชาชีพครูในปจจุบัน  บทบัญญัติ

ดานการศึกษาในรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา  

ความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาไทย  การจัดระบบ

โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาไทย 

300-21003  ความเปนครู                                    3 (3-0-6) 

(Self Actualization for Teachers)       

          บทบัญญัติเก่ียวกับองคกรวิชาชีพครู บทบาท  หนาท่ี  และ

ภาระงานของครูพัฒนาการของวิชาชีพครู  คุณลักษณะของครูท่ีดี  

ทัศนคติท่ีดีของวิชาชีพครู  การเสริมสรางศักยภาพและสมรรถภาพ

ความเปนครู  การเปนบุคคลแหงการเรียนรู  และการเปนผูนําทาง

วิชาการ  จรรยาบรรณวิชาชีพครูวินัยของความเปนครู  คุณธรรม

จริยธรรมสําหรับครูและมาตรฐานวิชาชีพครูในพระราชบัญญัติสภาครู

และบคุลากรการศึกษา 

300-21001 ความเปนครูวิชาชีพ                                3 (3-0-6) 

(Professional Teacher) 

         ความเปนมาและพัฒนาการของวิชาชีพครู  บทบาทหนาท่ีและภาระ

งานครู  คุณลักษณะของครูท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู  

มาตรฐานวิชาชีพครู  หลักธรรมาภิบาลและความซ่ือสัตยสุจริต  กฎหมายท่ี

เก่ียวของกับวิชาชีพครู  การปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ  การเปน

แบบอยางท่ีดี  การมีจิตสาธารณะและเสียสละใหสังคม  การสรางปฏิสัมพันธ

แบบกัลยาณมิตร  การจัดการความรูเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง   การสราง

จิตสํานึกและการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู  การแสวงหาและเลือกใช

ขอมูลขาวสารเพ่ือสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง 

1. ปรับชื่อวิชา 

2. เปลี่ยนรหัสวิชา 

3. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาให

สอดคลองกับสาระความรูและ

สมรรถนะของผูประกอบ

วิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู 

หมวดท่ี 1 ประกาศคณะ 

กรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระ

ความรู สมรรถนะและ

ประสบการณวิชาชีพของผู

ประกอบวิชาชีพครู ผูบริหาร

สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 

 



204 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

และศึกษานิเทศก ตาม

ขอบังคับคุรุสภา วาดวย

มาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. 2556 

300-21004  จิตวิทยาสําหรับครู                            3 (3-0-6) 

(Psychology for Teachers and Special Education) 

         การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา           

เพ่ือนํามาใชในกระบวนการเรียนการสอน  มโนทัศน หลักการ

แกปญหา  การคิดและการสรางสรรค  ทักษะการปลูกฝงเจตคติ

คานิยมและจริยศึกษา  หลักการจูงใจ  การสรางวินัยในการเรียน  

การบูรณาการปฏิบัติการจิตศึกษาเพ่ือการเรียนรูแบบเรียนรวม  การ

เรียนรวมและเรียนรวมสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและเด็กท่ีมี

ความสามารถพิเศษ   และการเปนครูท่ีด ี

300-21004  จิตวิทยาการศึกษา                                 3 (3-0-6) 

(Educational Psychology) 

           แนวคิดพ้ืนฐาน  หลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยาท่ีเก่ียวของ

กับพัฒนาการและการเรียนรูของมนุษย  ธรรมชาติของผูเรียน  ความ

แตกตางระหวางบุคคล  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการและการเรียนรู

ของบุคคลวัยตางๆ  ทฤษฎีการเรียนรู  รูปแบบการเรียนรู  การจูงใจ

ผูเรียน  และการใชจิตวิทยาเพ่ือสงเสริมผูเรียนดานเชาวนปญญาและ

ความถนัด 

 

 

1. ปรับชื่อวิชา 

2. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา

ใหสอดคลองกับสาระ

ความรูและสมรรถนะของ

ผูประกอบวิชาชีพครูตาม

มาตรฐานความรู หมวดท่ี 

1 ประกาศคณะกรรมการ

คุรุสภา เรื่อง สาระความรู 

สมรรถนะและ

ประสบการณวิชาชีพของ 

ผูประกอบวิชาชีพครู 

ผูบริหารสถานศึกษา 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

ผูบริหารการศึกษา และ

ศึกษานิเทศก ตาม

ขอบังคับคุรุสภา วาดวย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

2556 

300-21005 การพัฒนาหลักสูตร                            3 (3-0-6) 

(Introduction to Curriculum Development) 

        หลักการ  ความสําคัญ  แนวคิด ทฤษฎี และองคประกอบของ

หลักสูตร  ประเภทของหลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร           

การนําหลักสูตรไปใช  การประเมินหลักสูตร  การวิเคราะหหลักสูตร  

ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร  มาตรฐานชวงชั้นของ

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

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

(Curriculum Development) 

 ปรัชญาการศึกษาของไทยและตางประเทศ  แนวคิด ทฤษฎี

ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  กลวิธีการจัด

การศึกษา  การประยุกตปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษาเพ่ือเสริมสราง

การพัฒนาท่ียั่งยืน ความหมาย ความสําคัญ  หลักการ  ทฤษฎี และ

รูปแบบของหลักสูตร  วิเคราะหและจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษาและ

ทองถ่ิน  การออกแบบหลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใช  การประเมิน

หลักสูตร  การฝกปฏิบัติการทําและพัฒนาหลักสูตร 

 

 

 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา

ใหสอดคลองกับสาระ

ความรูและสมรรถนะของ

ผูประกอบวิชาชีพครูตาม

มาตรฐานความรู หมวดท่ี 

1 ประกาศคณะกรรมการ

คุรุสภา เรื่อง สาระความรู 

สมรรถนะและ

ประสบการณวิชาชีพของผู
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

ประกอบวิชาชีพครู 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารการศึกษา และ

ศึกษานิเทศก ตาม

ขอบังคับคุรุสภา วาดวย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

2556 

300-21006   จิตวิทยาการแนะแนวและใหคําปรึกษา    2 (2-0-4)   

(Guidance Psychology and Counseling) 

           ศึกษาความหมาย  ปรัชญา  หลักการและความสําคัญของ

การแนะแนว  ประวัติและความเคลื่อนไหวของการแนะแนวใน

ตางประเทศและประเทศไทย  ประเภทของการแนะแนว  บริการแนะ

แนวในโรงเรียน  บริการให คําปรึกษา  ทฤษฎี  จิตวิทยาการให

คําปรึกษา  และการพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  ความสนใจและความ

ถนัด  การจัดและการบริหารงานแนะแนว บทบาทของครูและ

บุคลากรของโรงเรียนในการแนะแนว  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของ

ผูแนะแนว  การประเมินผลการแนะแนว 

300-21005  การแนะแนวและใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน2 (1-2-3)                                                 

(Guidance and Counseling for Student Development) 

           ความสําคัญของการแนะแนวในสถานศึกษา  วิวัฒนาการของ

การแนะแนวท้ังในและตางประเทศ  หลักการแนะแนว  บริการท่ีสําคัญ

ของการแนะแนว  ทฤษฎีการใหคําปรึกษา  หลักการและเทคนิคการให

คําปรึกษา  ฝกปฏิบัติการนําหลักการแนะแนวไปใชในการจัดบริการแนะ

แนว  และการใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของ

ผูเรียน 

 

 

1. ปรับชื่อวิชา 

2. เปลี่ยนรหัสวิชา 

3. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา

ใหสอดคลองกับสาระ

ความรูและสมรรถนะของ

ผูประกอบวิชาชีพครูตาม

มาตรฐานความรู หมวดท่ี 

1 ประกาศคณะกรรมการ

 



207 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

คุรุสภา เรื่อง สาระความรู 

สมรรถนะและ

ประสบการณวิชาชีพของผู

ประกอบวิชาชีพครู 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารการศึกษา และ

ศึกษานิเทศก ตาม

ขอบังคับคุรุสภา วาดวย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

2556 

300-21007  การจัดการเรียนรู                              3 (3-0-6) 

(Learning Management)   

          ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน รูปแบบการเรียนรูและการ

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  การออกแบบและการจัด

ประสบการณการเรียนรู  การบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู  

การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม  เทคนิคและวิทยาการจัดการ

เรียนรู  การใชและการผลิตสื่อและการพัฒนา  นวัตกรรมการเรียนรู 

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

(Learning and Classroom Management) 

          หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ี

สอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน  หลักการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียน

รูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา  การบูรณาการการ

เรียนรูแบบเรียนรวม  การบริหารจัดการในชั้นเรียนและการพัฒนาศูนย

การเรียนในสถานศึกษา  การนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง  แนวปฏิบัติ

 

 

1. ปรับชื่อวิชา 

2. เปลี่ยนรหัสวิชา 

3. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา

ใหสอดคลองกับสาระ

ความรูและสมรรถนะของ

 



208 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

การจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ  การจัดทําการทําแผนการ

เรียนรูรายภาค  และตลอดภาค  การออกแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสม

กับวัยของผูเรียน  เลือกใช  พัฒนาและสรางสื่ออุปกรณท่ีสงเสริมการ

เรียนรูของผูเรียน  การจัดแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู  

การบริหารจัดการในชั้นเรียน  การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนและจําแนกระดับการเรียนรูของผูเรียนจากการประเมินผล 

ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพ่ือ

การเรียนรู  ฝกปฏิบัติการสอนและการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูใน

สถานการณจําลอง 

ผูประกอบวิชาชีพครูตาม

มาตรฐานความรู หมวดท่ี 

1 ประกาศคณะกรรมการ

คุรุสภา เรื่อง สาระความรู 

สมรรถนะและ

ประสบการณวิชาชีพของผู

ประกอบวิชาชีพครู 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารการศึกษา และ

ศึกษานิเทศก ตาม

ขอบังคับคุรุสภา วาดวย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

2556 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21008  การวัดและประเมินผลการศึกษา             2 (2-0-4) 

(Educational Measurement and Evaluation)   

        ค ว าม สั ม พั น ธ ร ะห ว า งวั ต ถุ ป ระส งค ใน ก ารสอน แล ะ

ประสบการณการเรียนรูกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตาม

ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนอง  ขอสอบ  

หลักการ และวิธีวัดผลและประเมินผลแบบตางๆ การออกแบบ          

การสราง  และการใชแบบสอบและเครื่องมือการวัดและประเมินผล

การศึกษา  ความตรงและความเท่ียง  การประเมินตามสภาพจริง การ

ประเมินการปฏิบัติ  และการประเมินแฟมสะสมงาน  คลังขอสอบ  

การตัดสิน  และรายงานผลการเรียนรู 

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

(Learning Assessment and Evaluation) 

          ความหมาย  ความสําคัญ  หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  และแนว

ปฏิบัติเก่ียวกับการวัดและการประเมินผลทางการศึกษาและการเรียนรู  

การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูดาน

พุทธิพิสัย  จิตพิสัย และทักษะพิสัย  การประเมินผลแบบอิงกลุมและอิง

เกณฑ  การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม  การประเมินตามสภาพ

จริง  การประเมินการปฏิบัติและการประเมินจากแฟมแสดงหลักฐานการ

เรียนรู  การรายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน  

ฝกปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรูเพ่ือนําผลไปใชในการ

พัฒนาผูเรียน 

 

 

1. ปรับชื่อวิชา 

2. เปลี่ยนรหัสวิชา 

3. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา

ใหสอดคลองกับสาระ

ความรูและสมรรถนะของ

ผูประกอบวิชาชีพครูตาม

มาตรฐานความรู หมวดท่ี 

1 ประกาศคณะกรรมการ

คุรุสภา เรื่อง สาระความรู 

สมรรถนะและ

ประสบการณวิชาชีพของผู

ประกอบวิชาชีพครู 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารการศึกษา และ

ศึกษานิเทศก ตาม
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

ขอบังคับคุรุสภา วาดวย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

2556 

300-21009  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ทางศึกษา                                                       3 (2-2-5) 

 (Innovation  and  Education  Information  and 

Communication Technology) 

  หลักการ  และทฤษฎีท่ีเก่ียวกับกลยุทธการเรียนการสอน  

กิจกรรมและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา  ความสําคัญและ

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา  

ความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับการเรียนการสอน  ประเภทและ

ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน  บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการเรียนการสอน   

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสาขาวิชาชีพ  การบูร

ณาการกลยุทธและนวัตกรรมทางเทคโนโลยกีารศึกษาในการเรียนรู

และการพัฒนาบุคลากร  โดยเนนการออกแบบ  การใช และการ

ประเมิน 

300-21008  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

                           

(Educational Innovation and Information Technology) 

           หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา  การออกแบบ  การประยุกตใช และการ

ประเมินสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู  การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ

กับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสรางสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู 

 

 

 

1. ปรับชื่อวิชา 

2. เปลี่ยนรหัสวิชา 

3. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา

ใหสอดคลองกับสาระ

ความรูและสมรรถนะของ

ผูประกอบวิชาชีพครูตาม

มาตรฐานความรู หมวดท่ี 

1 ประกาศคณะกรรมการ

คุรุสภา เรื่อง สาระความรู 

สมรรถนะและ

ประสบการณวิชาชีพของผู
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

ประกอบวิชาชีพครู 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารการศึกษา และ

ศึกษานิเทศก ตาม

ขอบังคับคุรุสภา วาดวย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

2556 

300-21010  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู                3 (3-0-6) 

(Research for Learning Development)  

          หลักการพ้ืนฐานและวิธีการแสวงหาความรู  การประยุกต

ความรูทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรในการวิจัยทาง

การศึกษาและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  ธรรมชาติและ

ประเภ ทของการวิจั ย   รูปแบบการวิ จั ย   กระบวนการวิ จั ย  

จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายท่ีเก่ียวของ  การออกแบบการวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  สถิติเพ่ือการวิจัย  การเก็บรวบรวม

ขอมูล  การวิเคราะหและแปลผล  การเสนอโครงการเพ่ือทําวิจัยและ

การเขียนรายงานการวิจัย  การประเมินคุณภาพงานวิจัย  การวิพากษ

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

(Research for Learning Development) 

           ความหมาย  ความสําคัญ  หลักการและประเภทของการวิจัย  

แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  การกําหนดหัวขอการวิจัย  

เครื่องมือและวิธีการสําหรับรวบรวมขอมูล  การออกแบบการวิจัย  การ

เลือกตัวอยางหรือผู เขารวมวิจัย  การสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช

รวบรวมขอมูล  วิธีดําเนินการวิจัย  การวิเคราะหและการแปลความหมาย

ขอมูล  การเขียนรายงานการวิจัย  การนํา ผลงานวิจัยไปประยุกตใชใน

การจัดการเรียนรู  การฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

การแกปญหาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

 

 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา

ใหสอดคลองกับสาระ

ความรูและสมรรถนะของ

ผูประกอบวิชาชีพครูตาม

มาตรฐานความรู หมวดท่ี 

1 ประกาศคณะกรรมการ

คุรุสภา เรื่อง สาระความรู 

 



212 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

งานวิจัย  การนําเสนอผลงานวิจัย  การศึกษางานวิจัยในการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู  กระบวนการวิจัยในการแกปญหา การฝก

ปฏิบัติการวิจัยในลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน  การนําผลการวิจัย

ไปใชในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนและพัฒนาผูเรียน 

 

 

 สมรรถนะและ

ประสบการณวิชาชีพของผู

ประกอบวิชาชีพครู 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารการศึกษา และ

ศึกษานิเทศก ตาม

ขอบังคับคุรุสภา วาดวย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

2556 

300-21011   การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2 (2-0-4) 

(Management and Educational Leadership)               

          ทฤษฏีและหลักการบริหารจัดการการศึกษา  การบริหารจัดการ

ชั้นเรียนและการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  การ

ประกันคุณภาพการศึกษา  การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร  การติดตอสื่อสาร

มนุษย สัมพันธในองคกร  การทํางานเปนทีม  ภาวะผูนําทางการศึกษา  

การคิดอยางเปนระบบ  การเปนบุคคลแหงการเรียนรู  การเปนผูนําทาง

วิชาการ  การจัดทําโครงงานทางวิชาการและโครงการฝกอาชีพ 

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

(Quality Assurance in Education)    

          หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ

การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา  ปจจัย  มาตรฐาน  ตัวชี้วัด  

ระบบการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก  จัดกิจกรรมประเมิน

คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู  การนําผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาไปใชในการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 

 

1. ปรับชื่อวิชา 

2. เปลี่ยนรหัสวิชา 

3. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา

ใหสอดคลองกับสาระ

ความรูและสมรรถนะของ

ผูประกอบวิชาชีพครูตาม
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

มาตรฐานความรู หมวดท่ี 

1 ประกาศคณะกรรมการ

คุรุสภา เรื่อง สาระความรู 

สมรรถนะและ

ประสบการณวิชาชีพของผู

ประกอบวิชาชีพครู 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารการศึกษา และ

ศึกษานิเทศก ตาม

ขอบังคับคุรุสภา วาดวย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

2556 

300-21012  ภาษาอังกฤษสําหรับครู                       2 (2-0-4) 

(English for Teachers) 

    ทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในหองเรียน

และการควบคุมชั้นเรียน  ศัพทภาษาอังกฤษในกลุมสาระการเรียนรู

สําหรับครูนาฏศิลปและดุริยางคศิลป  ไวยากรณสําหรับการพูดและ

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

(Language and Culture) 

          ความสําคัญของภาษาและความหลากหลายของวัฒนธรรมในการ

ประกอบวิชาชีพครู  การใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยาง

สันติ  ฝกทักษะการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในสังคมพหุ

 

 

1. ปรับชื่อวิชา 

2. เปลี่ยนรหัสวิชา 

3. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

การเขียน  กลยุทธการอานและการฟง  กลยุทธในการสื่อสารการเรียน

ภาษาอังกฤษดวยตนเอง 

วัฒนธรรมเพ่ือการสื่อความหมายอยางถูกตองเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู ใหสอดคลองกับสาระ

ความรูและสมรรถนะของ

ผูประกอบวิชาชีพครูตาม

มาตรฐานความรู หมวดท่ี 

1 ประกาศคณะกรรมการ

คุรุสภา เรื่อง สาระความรู 

สมรรถนะและ

ประสบการณวิชาชีพของผู

ประกอบวิชาชีพครู 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารการศึกษา และ

ศึกษานิเทศก ตาม

ขอบังคับคุรุสภา วาดวย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

2556 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21013  ประสบการณวิชาชีพครู                      2 (1-2-3) 

(Professional Experience)   

 การบูรณาการความรูวิชาชีพครูในการศึกษาสังเกตระบบการ

จัดการเรียนการสอน  การปกครองชั้น เรียนและสภาพงานครู    

พ ฤ ติ ก รรมและบ ท บ าท ต าม ภ าระห น า ท่ี ข อ งความ เป น ค รู                 

ฝกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเรียน  การมีสวนรวมกับสถานศึกษา

ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช  ฝกการ

จัดการทําแผนการจัดการเรียนรู  การทดลองสอนในสถานการณ

จําลองและสถานการณจริง  การออกแบบทดสอบหรือขอสอบ  การ

ตรวจขอสอบ  การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียนรวมท้ังการ

จัดทําโครงงานวิชาการ 

300-21011  ประสบการณวิชาชีพคร ู                      2 (1-2-3)                     

(Professional Experiences) 

          การบูรณาการความรูทางวิชาชีพครูโดยการศึกษา  สังเกตการ

จัดการเรียนรูและการปกครองชั้นเรียน  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

ท่ีเนนใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง  ทดลองสอนในสถานการณจําลอง

และสถานการณจริง  ฝกการออกแบบทดสอบ  การตรวจขอสอบ  การให

คะแนนและการตัดสินผลการเรียนรูปแบบตางๆ  การมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและความเปนครูมืออาชีพ 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา

ใหสอดคลองกับสาระ

ความรูและสมรรถนะของ

ผูประกอบวิชาชีพครูตาม

มาตรฐานความรู หมวดท่ี 

1 ประกาศคณะกรรมการ

คุรุสภา เรื่อง สาระความรู 

สมรรถนะและ

ประสบการณวิชาชีพของผู

ประกอบวิชาชีพครู 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารการศึกษา และ

ศึกษานิเทศก ตาม

ขอบังคับคุรุสภา วาดวย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

2556 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21014  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1       6 (0-12-6) 

(Teaching Internship I)            

           การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยมีการนิ เทศอยาง

ใกลชิด  การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการเรียนรู  การจัด

กระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อ นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธการเรียนรู

ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน   การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน  การ

จัดทําบันทึกและผลการจัดการเรียนรู  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ  

การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียน  การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจาก

การสอน  การสัมมนาทางการศึกษา  

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

(Teacher Professional Practice in School 1) 

          ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรูเพ่ือ

การประกอบวิชาชีพครูภายใตการกํากับของอาจารยนิเทศก  การจัดทํา

แผนการเรียนรู  การจัดกระบวนการเรียนรู  การใชสื่อ  นวัตกรรม  

เทคนิคและกลยุทธเพ่ือการจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ  การวัด

และประเมินผลการเรียนรูเพ่ือนําไปพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน  

การจัดทําบันทึกผลการจัดการเรียนรู  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ  การ

วจิัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาผูเรียน  การศึกษาผูเรียนเปนรายกรณี  การ

ปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน  และการสัมมนาทางการศึกษา 

 

 

1. ปรับชื่อวิชา 

2. เปลี่ยนรหัสวิชา 

3. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา

ใหสอดคลองกับสาระ

ความรูและสมรรถนะของ

ผูประกอบวิชาชีพครูตาม

มาตรฐานความรู หมวดท่ี 

1 ประกาศคณะกรรมการ

คุรุสภา เรื่อง สาระความรู 

สมรรถนะและ

ประสบการณวิชาชีพของผู

ประกอบวิชาชีพครู 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารการศึกษา และ

ศึกษานิเทศก ตาม
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

ขอบังคับคุรุสภา วาดวย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

2556 

300-21015  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2       6 (0-12-6) 

(Teaching Internship II) 

     การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคูกับการ

นิเทศ  การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการเรียนรู  การจัด

กระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อ นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธการเรียนรู

ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน  การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน  การ

จัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู  การจัดกิจกรรมทาง

วิชาการ  การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานครู

นอกเหนือจากการสอน  การสัมมนาทางการศึกษา 

300-21013 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2     6 (0-36-0)                         

(Teacher Professional Practice in School 2) 

           ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรูเพ่ือ

การประกอบวิชาชีพครูภายใตการกํากับของอาจารยนิเทศก  การจัดทํา

แผนการเรียนรู  การจัดกระบวนการเรียนรู  การใชสื่อ  นวัตกรรม  

เทคนิคและกลยุทธเพ่ือการจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ  การวัด

และประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน  การ

จัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู  การจัดกิจกรรมทาง

วิชาการ  การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู เรียน  การปฏิบัติงานครู

นอกเหนือจากการสอน  และการสัมมนาทางการศึกษา 

 

 

1. ปรับชื่อวิชา 

2. เปลี่ยนรหัสวิชา 

3. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา

ใหสอดคลองกับสาระ

ความรูและสมรรถนะของ

ผูประกอบวิชาชีพครูตาม

มาตรฐานความรู หมวดท่ี 

1 ประกาศคณะกรรมการ

คุรุสภา เรื่อง สาระความรู 

สมรรถนะและ

ประสบการณวิชาชีพของผู

ประกอบวิชาชีพครู 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารการศึกษา และ

ศึกษานิเทศก ตาม

ขอบังคับคุรุสภา วาดวย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

2556 

กลุมวิชาชีพครูเลือก 

300-21016  สุขภาพจิตและการปรับตัว                  2 (2-0-4) 

(Mental Health and Adjustment) 

         ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาของการศึกษา

สุขภาพจิต  องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพจิต  พฤติกรรมท่ีเปน

ปญหา การปองกันและแกไขประเภทของความผิดปกติทางอารมณ

และจิตใจ  การปองกันปญหาสุขภาพจิต  การสงเสริมสุขภาพจิต  การ

ปรับตัวตอสภาพแวดลอมในสภาวะปจจุบัน  การใชกลวิธานแหงการ

ปรับตัว  บทบาทของครูตอการปรับตัวของนักเรียน 

 

 

กลุมวิชาชีพครูเลือก 

 

 

 

ปรับออก 

 

 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะ 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21017  สถิติทางการศึกษา                            2 (2-0-4) 

(Educational Statistics)  

 ศึกษาความหมายของประชากร  และกลุมตัวอยาง  การสุม

ตัวอยางการแจกแจงความถ่ี  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  การวัด

การกระจาย  การวัดตําแหนงและการเปรียบเทียบการแจกแจงปกติ  

การประมาณคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  การทดสอบสมมติฐาน

โดยใช Z-Test, T-test, F-test และการวัดความสัมพันธของขอมูลด

วยสหสัมพันธอยางงาย 

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

(Educational Statistics)  

           การแจกแจงความถ่ี  รอยละ  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  

การวัดการกระจาย  การจัดตําแหนงและการเปรียบเทียบ  การแจกแจง

ปกติ  การประมาณคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  การทดสอบ

สมมติฐานโดยใช z-test, t-test, F-test และการวัดความสัมพันธของ

ขอมูลดวยสหสัมพันธอยางงาย  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ

คํานวณคาสถิติทางการศึกษา   

 

 

 

เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาให

สมบูรณมากข้ึน 

300-21018  ส่ือการสอน                   2 (2-0-4) 

(Instructional Media)  

 ศึกษานิยาม  ประเภทและคุณคาของสื่อการสอน  บทบาท

และความสัมพันธของสื่อในระบบ  การเรียนการสอน  หลักเกณฑและ

วิธีการ  การเลือกผลิต  การใช และเก็บรักษาสื่อการสอนแตละ

ประเภท  ฝกปฏิบัติการผลิตสื่อข้ันพ้ืนฐานอยางงาย  วิเคราะห

แนวโนมของการผลิต การใชและพัฒนาสื่อในอนาคต 

300-21022  ส่ือการสอน                                         2 (1-2-3) 

(Instructional Media)  

           ความสําคัญ  ประเภท และคุณคาของสื่อการสอน  บทบาทและ

ความสัมพันธของสื่อการสอนในระบบการเรียนการสอน  หลักเกณฑและ

วิธีการเลือกผลิตสื่อการสอน  การใชและเก็บรักษาสื่อการสอนแตละ

ประเภท  ฝกปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนข้ันพ้ืนฐาน  วิเคราะหแนวโนม

ของการผลิต  การใชและการพัฒนาสื่อการสอนในอนาคต 

 

 

 

 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา

ใหสมบูรณมากข้ึน 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21019   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

                                                                   2 (2-0-4)                                                  

(Non-Formal Education and Independent Education)  

            ศึกษาความหมายและลักษณะของการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  จุดมุงหมายของการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  วิธีการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและการประเมินผล

การศึกษา  การเทียบโอนหนวยการเรียน  สภาพแวดลอม  สื่อและ

แหลงความรูอ่ืนๆ ท่ีเอ้ือตอการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 

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

(Lifelong Education)  

 

           ความหมาย  แนวคิด  ทฤษฏี และหลักการท่ีเก่ียวของกับ

การศึกษาตลอดชีวิต  ความสําคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  

เปาหมายของการศึกษา  ความเสมอภาคทางการศึกษา  รูปแบบและ

กิจกรรมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ปจจัยท่ี

มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

การเรียนรูดวยตนเอง  การสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในสังคมไทย  

วิเคราะหแนวโนมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

 

 

 

1. ปรับชื่อวิชา 

2. เปลี่ยนรหัสวิชา 

3. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา

ใหสมบูรณมากข้ึน 

300-21020  การฝกอบรมและการประชุม                 2 (2-0-4) 

(Organizing Training Program)    

            ศึกษาหลักการ กระบวนการและเทคนิคในการจัดการ

ฝกอบรมและการประชุม  การจัดทําแผน  การเขียนโครงการ         

การจัด เตรียมบุ คลากรและสถาน ท่ีการดํ าเนิ นการตามแผน               

การประเมินผล และทดลองจัดการฝกอบรมและการประชุม 

 

 

 

ปรับออก 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะ 

 



221 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21021  คุณธรรม จริยธรรมของครู                  2 (2-0-4) 

(School Teacher Ethics) 

 ความหมายและความสําคัญของคุณธรรม  จริยธรรมของครู  

ความสัมพันธของคุณธรรม จริยธรรมกับประสิทธิภาพของงานครูการ  

วิเคราะหคุณธรรม  จริยธรรมหลักท่ีสําคัญของครู  การปลูกฝง

คุณธรรม  จริยธรรมในตนเองการฝกปฏิบัติ เพ่ือเสริมคุณธรรม  

จริยธรรมในตัวนกัเรียน 

 

 

 

ปรับออก 

 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการ 

ประจําคณะ 

300-21022  กฎหมายการศึกษา                            2 (2-0-4) 

(Educational Law)      

           ศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พระราชบัญญัติองคกรวิชาชีพครู  และ

บุคลากรทางการศึกษา  กฎกระทรวง  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการท่ี

เก่ียวของกับครู  บุคลากรทางการศึกษา  สถานศึกษา และนักเรียน

นักศึกษา 

 

 

 

 

ปรับออก 

 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะ 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21023   การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น                  2 (2-0-4)                   

(Local Curriculum Development)   

           แนวคิด หลักการ และความสําคัญของหลักสูตรทองถ่ิน 

การศึกษา  วิเคราะหชุมชนกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  

การใชและการประเมินผลหลักสูตร  การฝกปฏิบัติการออกแบบ

หลักสูตรทองถ่ิน 

 

 

 

ปรับออก 

 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะ 

300-21024   จิตวิทยาการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 2 (2-0-4)  

(Psychology of Teaching Children with Special Needs) 

กระบวนการเรียนรูของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในดานการ

ประมวลประสาทสัมผัสการเคลื่อนไหว  การเรียนรูจากเง่ือนไขทาง

สังคม การเรียนรูทางปญญา  การปรับพฤติกรรม  สื่อและเทคโนโลยี

ชวยสอนสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  การทําแผนการจัดการ

เรียนรู เทคนิคการสอน  การจัดกลุมผูเรียนในรูปแบบการเรียนรวม

และการเรียนรวม 

 

 

 

 

 

 

ปรับออก 

 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะ 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21025  จิตวิทยาการสอนเด็กดอยโอกาส            2 (2-0-4) 

(Psychology of Teaching Disadvantaged Children)

    ลักษณะเฉพาะ ปญหา และความตองการของเด็กดอย

โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู ไดแก เด็กท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 

เด็กท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลหรือทุรกันดาร เด็กท่ีอพยพยายท่ีอยูบอยๆ 

เด็กเรรอนและเด็กท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีแออัด  จิตวิทยาการสอนเด็กดอย

โอกาส   การใชชุมชนเปนฐานเพ่ือจัดการเรียนการสอน  การจัดการ

ศึกษาสําหรับผูปกครอง 

 

 

 

ปรับออก 

 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะ 

300-21026   ภาวะผูนําในการพัฒนาชุมชน       2 (2-0-4) 

(Leadership for Development Community)  

          ความสําคัญของการเปนผูนํา  บทบาทหนาท่ี  คุณสมบัติของ

ผูนํา  การสงเสริมบุคลิกภาพและสมรรถภาพในการเปนผูนํา  การ

พัฒนาทักษะดานมนุษยสัมพันธ  การสื่อความหมาย  ผูนํากลุมในการ

แกปญหา  การวางแผนเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ชุมชนเพ่ือพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องและสรางสรรค  โดยศึกษา

ภาคปฏิบัติ  โครงการในพระราชดําร ิ

 

 

 

 

 

ปรับออก 

 

 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะ 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

300-21027  การจัดการความรูและภูมิปญญาทองถิ่น   2 (2-0-4)  

(Knowledge Management and Local Wisdom)  

           ลักษณะ บทบาทแหงองคความรูท่ีเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน  

การพัฒนาทักษะดานการบริหาร  การจัดการความรู  การสรางองค

ความรู  การจัดเก็บและสืบคนความรู  การถายทอดความรูและการใช

ประโยชน  โดยใชภู มิปญญาทองถ่ินเปนฐานแหงการเรียนรูเพ่ือ

เสริมสรางการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 

300-21014  การจัดการความรู                                2 (2-0-4) 

(Knowledge Management) 

           แนวคิด  ทฤษฎี  ความสําคัญของการจัดการความรู  การ

เชื่อมโยงความรูกับการปฏิบัติและการดํารงชีวิต  การตัดสินใจโดยอาศัย

ฐานความรูและภูมิปญญา  การจัดระบบความรู  การบริหารจัดการ

ความรู  การกําหนดยุทธศาสตรการจัดการความรู  และการสราง

เครือขายการเรียนรูเพ่ือใหสามารถนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต 

 

 

1. ปรับชื่อวิชา 

2. เปลี่ยนรหัสวิชา 

3. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา

ใหสมบูรณมากข้ึน 

300-21028   พัฒนาการความเปนครู                     2 (2-0-4) 

(Programs to Assist Developing Teacher Students)   

           ความรูเบื้องตนเก่ียวกับความเปนครู  เจตคติตอวิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีดีของความเปนครู  องคกร

วิชาชีพและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  การใชเหตุผลแบบรูปภาพและแบบ

อุปมา-อุปมัย ความรูพ้ืนฐานดานคณิตศาสตร  ภาษาไทย และสังคม

โลกปจจุบัน 

 

 

 

ปรับออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะ 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

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

(Special Education)  

            ความหมาย  แนวคิด  ทฤษฏี และหลักการท่ีเก่ียวของกับ

การศึกษาพิเศษ  ความสําคัญของการจัดการศึกษาพิเศษ  การคัดกรอง  

วิธีการจัดการศึกษา และการจัดการกับพฤติกรรมผูเรียนท่ีเปนเด็กพิเศษ  

การจัดการเรียนรวมระหวางเด็กปกติและเด็กพิเศษ 

 

 300-21017 การพัฒนาความคิดสรางสรรค           2 (1-2-3) 

(Creative Thinking Development)  

           แนวคิด  ทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความคิดสรางสรรค  

ความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคกับสมรรถภาพของสมอง 

การศึกษาลักษณะบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรค  การจัดบรรยากาศการ

เรียนการสอน  และกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค         

ฝกทักษะการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะ 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

 300-21018 การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล        2 (1-2-3)  

(Research for Individual Learner Development) 

            แนวคิด  ความสําคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู เรียนเปน

รายบุคคล  วิธีการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลโดยใชกระบวนการวิจัย

เปนฐาน  วิเคราะหปญหา  แนวโนมการพัฒนาผูเรียน  ปฏิบัติการวิจัย

เพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล 

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ 

 300-21019 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 2 (1-2-3) 

(Achievement Test Construction)  

            ความสําคัญของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  การวิเคราะหหลักสูตร  การสรางและหา

คุณภาพของแบบทดสอบ  การฝกปฏิบัติการสรางแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะ 

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

(Educational Administration) 

            หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีการบริหารการศึกษา  การคิดอยางเปนระบบ  

การทํางานเปนทีม  การใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  วัฒนธรรมองคกร 

มนุษยสัมพันธในองคกร  การติดตอสื่อสาร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะ 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

 300-21021 ภาษาอังกฤษสําหรับครูนาฏศิลปและดนตรี     2 (2-0-4)  

(English for Drama and Music Teachers) 

           คําศัพท  ไวยากรณภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารดาน

นาฏศิลปและดนตรี  ทักษะการฟง  การพูด  การอานและการเขียน

ภาษาอังกฤษสําหรับครูนาฏศิลปและดนตรี  การสื่อสาร  และการเรียน

ภาษาอังกฤษดวยตนเอง  การนําภาษาอังกฤษดานนาฏศิลปและดนตรีไป

ประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะ 

 300-21023 ปรัชญาการศึกษา                               2 (2-0-4) 

(Philosophy of Education) 

           ความหมาย และสาขาของปรัชญา  ความคิดของบุคคลสําคัญใน

ระบบปรัชญา  คุณคาของปรัชญาการศึกษา  ปรัชญาการศึกษารูปแบบ

ตางๆ ปรัชญาการศึกษาไทย  นักการศึกษาคนสําคัญของไทยและ

ตางประเทศ  การนําปรัชญาการศึกษามาประยุกตใชในการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะ 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

 300-21024 บุคลิกภาพและการปรับตัว                   2 (2-0-4) 

(Personality and Adjustment) 

           ความสําคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  

การจําแนกบุคลิกภาพ  การวัดบุคลิกภาพ  ลักษณะของบุคลิกภาพท่ีเปน

ปญหา  การวิเคราะหเพ่ือหารูปแบบบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  การปรับปรุง

และเสริมสรางบุคลิกภาพ  การปรับตัวของมนุษย  วิธีการปรับตัวแบบ

ตางๆ  พฤติกรรมท่ีเปนปญหา  การปองกันและแกไขพฤติกรรมท่ีเปน

ปญหา 

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะ 

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

(Developmental Psychology) 

            ความหมาย  และความสําคัญของพัฒนาการมนุษย  ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล  ทฤษฎีจิตวิทยา

พัฒนาการ  พัฒนาการดานตางๆ ของมนุษยตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัยชรา  

การสงเสริมพัฒนาการของบุคคลในแตละชวงวัย 

 

 

 

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะ 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา        

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

 300-21026 ทักษะและเทคนิคการสอน                   2 (2-0-4) 

(Skills and Techniques of Teaching) 

            ความหมาย  ขอบขาย และความสําคัญของทักษะและเทคนิค

การสอนทักษะการสอนท่ีจาํเปนสําหรับครู  การออกแบบการสอนโดยใช

เทคนิคการสอนแบบตางๆ  การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  การ

สอนรายบุคคล  การใชเพลงประกอบการเรียนการสอน  บทบาทสมมุติ  

เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม  เทคนิคการสอนโดยใชกระบวนการคิด  

ฝกปฏิบัติการสอนโดยใชทักษะการสอน และเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม 

 

 

 

รายวิชาใหม 

ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะ 
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    กลุมวิชาเอก 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

กลุมวิชาเอกเดี่ยว                                                     

201–22001     วรรณคดีการละคร 1                      2 (2-0-4)  

      (Dramatic  Literature I) 

          ศึกษาความหมายและลักษณะวรรณคดีท่ัวไป  วรรณคดีการ

ละครไทยตั้งแตสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทรในเรื่องท่ีนํามาแสดง  

แนวคิด  จุดประสงค  คุณคา รวมท้ังหลักการวิเคราะหวิจารณ  และ

ฝกหัดการวิจารณวรรณคดี  

กลุมวิชาเอกเดี่ยว 

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

                             (Dramatic Literature) 

              ความหมายและลักษณะวรรณคดีท่ัวไป  วรรณคดีการละคร

ไทย  ตั้ งแตส มัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร   หลักการวิ เคราะห  

สังเคราะหวรรณคดีไทยในเรื่องท่ีนํามาแสดง  แนวคิด  จุดประสงค  และ

คุณคา 

 

 

 

รวมรายวิชาวรรณคดีการ

ละคร 1 และรายวิชา

วรรณคดีการละคร 2 เปน

วิชาเดียวคือ   รายวิชา

วรรณคดีการละคร    

201-22002    วรรณคดีการละคร 2              2(2-0-4)   

      (Dramatic  Literature II) 

          ศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบวรรณคดีปุราณะและชาดกท่ี

มีอิทธิพลตอวรรณคดีการละครในดานศาสนา  ปรัชญา  สังคม  

วัฒนธรรม  เพ่ือนําไปสูสุนทรียะของการแสดง 
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301–22012 การฝกประสบการณการแสดง 1            3 (0-6-3)   

       (Performing Arts Experience Practice I) 

        ศึกษา  วิเคราะหกลวิธีการถายทอดทารําและฝกปฏิบัติเพลง

ดังตอไปนี้  รําหนาพาทยเพลงตระสันนิบาต  ตระบรรทมสินธุ  ตระ

บรรทมไพร  โปรยขาวตอก  และฝกปฏิบัติแยกดังนี้   

ละครพระ – นาง , โขนพระ  :  ลงสรงโทน (อิเหนา)  ละครพันทาง

เรื่องราชาธิราช  ตอนสมิงพระรามอาสา   ละครพันทางเรื่องพระลอ  

ตอนพระลอเขาหอง / โขนชุดยกรบ 

โขนยักษ : ลงสรงชมตลาด (ทศกัณฐ)  หนุมานรบอากาศตะไล  โขน

ชุดยกรบ    พราหมณเขา  และพราหมณออก 

โขนลิง :  ลงสรงโทน (หนุมานทรงเครื่อง)  หนุมานรบอากาศตะไล  

โขนชุด  ยกรบ  

301–22012       ทักษะประสบการณการแสดง              3 (0-6-3)   

            (Skill and Experience for Drama) 

       วิเคราะหองคประกอบและกระบวนทารําท่ีใชในการแสดงโขน-

ละคร   

ละครพระ-นาง , โขนพระ  เชน  ลงสรงโทน (อิเหนา)  ศุภลักษณอุมสม  

สุวรรณหงสชมถํ้า/เมขลา-รามสูร  และนางแมวเยยซุม/พระสุธนเลือกคู 

โขนยักษ เชน  ลงสรงชมตลาด (ทศกัณฐ)  หนุมานรบอากาศตะไล  

สุวรรณหงสชมถํ้า/เมขลา-รามสูร  และการแสดงโขน ชุดหนุมานชูกลอง

ดวงใจ  

โขนลิง เชน  ลงสรงโทน (หนุมานทรงเครื่อง) หนุมานรบอากาศตะไล  

สุวรรณหงสชมถํ้า/ระบําวานรพงศ  และการแสดงโขน  ชุดหนุมานชูกลอง

ดวงใจ 

        ฝกปฏิบัติกระบวนทารําหนาพาทยรวมทุกสาขา ไดแก เพลงตระ

สันนิบาต  ตระบรรทมสนิธุ ตระบรรทมไพร โปรยขาวตอก  โขนยักษเพ่ิม

ฝกรําหนาพาทยพราหมณเขาและพราหมณออก 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนชื่อรายวิชาจาก 

“  การฝกประสบการณ

การแสดง 1  ”    เปน “ 

ทักษะประสบการณการ

แสดง ” และปรับ

คําอธิบายรายวิชาใหม 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

301–22013    การฝกประสบการณการแสดง 2         3 (0-6-3)   

                   (Performing Arts Experience Practice II) 

          ศึกษา  วิเคราะหกลวิธีการถายทอดทารําและฝกปฏิบัติเพลง

ดังตอไปนี้  โขนชุดพระรามตามกวาง  (บทรองแขกไทร – พระราม

แผลงศร)  เมขลา–รามสูร  ละครนอกเรื่อง มโนหรา  ตอนพระสุธน

เลือกคู (บทรองเวสสุกรรม – เขาเฝา) / สุวรรณหงสชมถํ้าและฝก

ปฏิบัติแยก  ดังนี้ 

 พระ – นาง , โขนพระ  : ละครในชุดศุภลักษณอุมสม ละครเสภา 

เรื่องไกรทอง ตอนไกรทองรบกับชาละวันในถํ้า / ละครนอกเรื่อง 

ไชยเชษฐ  ตอนนางแมวเยยซุม 

โขนยักษ – โขนลิง  : โขนชุดหนุมานชูกลองดวงใจ 

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

             (Performing Art Skill) 

        การสื่อความหมายดวยทาทาง  การเปลงเสียงในการแสดงการ

ตีความจากบทละคร  การใชพ้ืนท่ีบนเวทีและการเคลื่อนไหวรางกาย  

นําเสนอรูปแบบการแสดงเดี่ยว  การแสดงคูและการแสดงชุด/ตอนสั้นๆ 

 

 

 

เปลี่ยนชื่อรายวิชาจาก  

“การฝกประสบการณการ

แสดง 2”  เปน  “ทักษะ

ศิลปะการแสดง”  และ

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหม 

301-22008    คอมพิวเตอรสําหรับผูสอนนาฏศิลป      2 (2-0-4)  

         (Computer for dance teaching) 

                        ศึ กษ าศัพ ท   ค วามห มายและหลั ก การใช

คอมพิวเตอรเบื้องตนดานฮารดแวรและซอฟแวร  ปญหาเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรเบื้องตนและวิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการ

สอนนาฏศิลปและงานนาฏศิลป 

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

             (Performing Arts Arrangement in School) 

                  หลัก  รูปแบบ  องคประกอบ  และหนาท่ีในการจัดการ

แสดงประเภทตาง ๆ  ฝกปฏิบัติการจัดทําบทละครสําหรับการแสดง  

และนําเสนอการจัดการแสดงในสถานศึกษา   

ตัดรายวิชา  

“คอมพิวเตอรสําหรับ

ผูสอนนาฏศิลป ”

เปลี่ยนเปนรายวิชา “ การ

จัดการแสดงใน

สถานศึกษา ”      
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301–22014     การจัดทําบทละครเพ่ือการศึกษา        2 (2-0-4)   

    (Script Writing for Drama in Education)

   ศึกษาโครงสรางของบทละครประเภทตางๆ  

วิธีการเขียน  การตัดตอบทละคร และฝกการจัดทําบทละครประเภท

ตางๆเพ่ือใชในการเรียนการสอน และการจัดการแสดงละคร 

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

             (Western Drama) 

                         ป ร ะ วั ติ   วิ วั ฒ น าก า ร   รู ป แ บ บ ก า รแ ส ด ง  

วรรณกรรมการละครและนักการละครท่ีสาํคัญของการละครตะวันตก 

   

 

 

ตัดรายวิชา “ การจัดทํา

บทละครเพ่ือการศึกษา ” 

ออก  เปลี่ยนเปนรายวิชา 

“  การละครตะวันตก ”  

เนื่องจากเนื้อหาบางสวน

ในรายวิชาการจัดทําบท

ละครเพ่ือการศึกษา 

ซํ้าซอนกับรายวิชาการ

เขียนเพ่ืองานนาฏศิลป 

301–22019  นาฏศิลปอาเซียน                  2 (0-4-2)    

 (Asean  Dance) 

              ศึกษาประวัติ   รูปแบบการแสดงนาฏศิลปอาเซียน  

ประยุกตและสรางสรรคชุดการแสดงนาฏศิลปอาเซียน 

 

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

           (ASEAN Arts and Culture) 

              ท่ีมา แนวคิด รูปแบบและลักษณะของศิลปวัฒนธรรมในกลุม

ประเทศอาเซียน  ความสัมพันธระหวางศิลปวัฒนธรรมอาเซียนกับบริบท

ทางสังคม  ลักษณะเฉพาะและลักษณะรวมของศิลปวัฒนธรรมอาเซียน       

ท่ี มี อิทธิพลตอกัน  ฝกปฏิบั ติสรางสรรคการแสดงท่ี เก่ียวของกับ

ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

 

 

 

ตัดรายวิชา “ นาฏศิลป

อาเซียน ” ออก  

เปลี่ยนเปนรายวิชา         

“ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน” 
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ 

 301–22018    บุคคลสําคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป  2 (2-0-4)  

         (Distinguished of Thai Dramatic Arts) 

ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญดานนาฏศิลป  ดนตรี  คีตศิลป  และ

ศิลปกรรมท่ีเก่ียวของกับงานดาน  นาฏดุริยางคศิลปท้ังในอดีตและ

ปจจุบัน  วิเคราะหแนวคิดและคุณคาของผลงาน 

 

 

 

เพ่ิมรายวิชา “ บุคคล

สําคัญในวงการนาฏดุริ

ยางคศิลป  ”  ปรับตาม

ขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการวิพากษ

หลักสูตร             

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

           (Analytical Principle of Performing Arts) 

            หลักการวิเคราะหแนวคิด  รูปแบบ  โครงสรางทารํา  กลวิธี 

การแสดง  และองคประกอบของการแสดง   ฝกหัดการวิเคราะห   

นําเสนอและอภิปรายผล   

 

 

 

เพ่ิมรายวิชา  “หลักการ

วิเคราะหศิลปะการแสดง”             
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 ภาคผนวก ง   

ประกาศและขอบังคับ 

- ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องสาระความรู  สมรรถนะและประสบการณ 

  วิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา 

   และศึกษานิเทศก  ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556   

- ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

- ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

- ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2)        

  พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก จ 

รายงานการประชุม 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศึกษา  

  ครั้งท่ี 2/2557  

- รายงานการประชุมสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

  ครั้งท่ี 2/2557  

- รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

  ครั้งท่ี 6/2557 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี๒/๒๕๕๗ 

วันอังคารท่ี ๙  กันยายน  ๒๕๕๗ 

ณหองประชุมคณะศิลปศึกษาช้ัน๓ 

 

 ผูมาประชุม 

๑. นางพิมณภัทรถมังรักษสัตว ประธาน 

๒. รองศาสตราจารยมัณฑราธรรมบุศย ผูทรงคุณวุฒิ 

๓. รองศาสตราจารยองอาจ นัยพัฒน ผูทรงคุณวุฒิ 

๔. นางอุษา  สบฤกษ ท่ีปรึกษา 

๕. ผูชวยศาสตราจารยจิตติมา  บัวมาศ ท่ีปรึกษา 

๖. นางรัตนา  ประชาทัย ท่ีปรึกษา 

๗. ผูชวยศาสตราจารยวรินทรพรทับเกตุ กรรมการ 

๘. นางสาวศิริลักษณฉลองธรรม กรรมการ 

๙. นายดุษฎีมีปอม กรรมการ 

๑๐. นายพหลยุทธกนิษฐบุตร กรรมการ 

๑๑. นายกิติพนธ สิริไวทยางกูร กรรมการ 

๑๒. นางสาวศุทธิมาสคําดี กรรมการ  

๑๓.นายชาญสิริฤกษผองศรี กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

  ผูชวยศาสตราจารยยุพา ประเสริฐยิ่ง     

 

เริ่มประชุมเวลา๐๙.๐๐น.  

 เม่ือคณะกรรมการมาครบองคประชุมแลว ประธานไดกลาวเปดการประชุมเพ่ือพิจารณา

เรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี๑เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

  ๑.๑  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะศิลปศึกษา 

  คณบดีคณะศิลปศึกษา ประธานแจงท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก ผศ.ดร. สวภา  เวชสุ

รักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจําคณะศิลปศึกษา ไดมีหนังสือขอลาออก เนื่องจาก
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ปญหาทางสุขภาพ คณะฯ จึงไดมีคําสั่งคณะศิลปศึกษา ท่ี ๔๘/๒๕๕๗ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ

ประจําคณะศิลปศึกษา (เพ่ิมเติม) โดยไดเรียนเชิญรองศาสตราจารย ดร. องอาจ นัยพัฒน มาดํารง

ตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 มติคณะกรรมการ   ทราบ 

   

  ๑.๒ การกําหนดภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของรองคณบดีคณะศิลปศึกษา         

(คนท่ี ๓) 

  ประธานแจงท่ีประชุมทราบเรื่อง มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในการประชุมครั้ง

ท่ี ๓ /๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงไดอนุมัติในหลักการใหเพ่ิมจํานวนรองคณบดี จาก

จํานวน ๒ คน เพ่ิมเปนจํานวน ๓ คน โดยใหทุกคณะจัดทํารายละเอียดของงานท่ีรองคณบดีรับผิดชอบ

เสนอสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งตอไป ซ่ึงคณะศิลปศึกษาไดดําเนินการจัดทํารายละเอียดลักษณะ

งานความรับผิดชอบดังกลาวแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ท้ังนี้ คณะฯ จะ

ดําเนินการขอแตงตั้ง นายดุษฎี  มีปอม ใหดํารงตําแหนงรองคณบดี ตอไป 

 

 มติคณะกรรมการ   ทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี๒เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี๑/๒๕๕๗ 

วันศุกรท่ี๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 

  ประธานแจงท่ีประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะครั้งท่ี๑/๒๕๕๗เม่ือวันศุกรท่ี๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการฯ 

พิจารณา       เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

  มติคณะกรรมการ   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี ๑/

๒๕๕๗เม่ือวันศุกรท่ี๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ โดยใหปรับแกไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

   ๑. ในเอกสารหนา ๓  มติคณะกรรมการขอ ๒ ใหแกไขรายชื่อขอ ๒.๑ – 

๒.๓ เปนดังนี้ 

       ๒.๑ ศาสตราจารยพฤกษ ศิริบรรณพิทักษ 

       ๒.๒ รองศาสตราจารย ดร. องอาจ นัยพัฒน 

       ๒.๓  ผูชวยศาสตราจารย สุนีย  แจงใจธรรม 
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ระเบียบวาระท่ี๓เรื่องเพ่ือพิจารณา 

  ๓.๑  พิจารณาผลการเรียนของภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๖ 

         ประธานท่ีประชุม มอบหมายรองคณบดีคณะศิลปศึกษา (ผศ. วรินทรพร ทับ

เกตุ) รายงานผลคะแนน ในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๖ ซ่ึงรองคณบดีฯ ไดรายงานท่ีประชุมทราบผล

คะแนน ภาคการศึกษาท่ี    ๒/๒๕๕๖ โดยทุกภาควิชาไดจัดสงผลการเรียนครบทุกรายวิชาแลว 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

          คณะกรรมการฯไดพิจารณาผลคะแนน และใหขอสังเกต ดังนี้ 

           ๑. รายวิชาท่ีนักศึกษามีผลการเรียนเปน A ทุกคน เชน รายวิชาการรวมวง ๒ 

ซ่ึงเปนรายวิชาท่ีใหคะแนนความสามารถเปนกลุม แตท้ังนี้ ความสามารถของนักศึกษาแตละบุคคลมี

คุณลักษณะแตกตางกัน เชน วินัยในการเรียน การตรงตอเวลา คุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น การ

ประเมินผลและการใหคะแนนแตละบุคคลนาจะแตกตางกันซ่ึงจะเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (TQF)      ในการนี้  ผูทรงคุณวุฒิ  เสนอใหคณะ

ศิลปศึกษา จัดอบรมการประเมินผลและวัดผล ตามกรอบ TQF ใหแกคณาจารยของคณะฯ  

            ๒. รายวิชาท่ีนักศึกษามีผลการเรียน ระดับต่ํา (D+, D, F)เปนจํานวนมาก 

โดยเฉพาะในรายวิชาชีพครู เชน วิชาภาษาอังกฤษสําหรับครู วิชาจิตวิทยาสําหรับครู ฯลฯ ในเรื่อง

ดังกลาว คณะฯ ควรสรางความเขาใจ ใหนักศึกษาไดรับทราบถึงความสําคัญของการเรียนในรายวิชา

ชีพครู ท้ังนี้  นักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป จะตองสอบเพ่ือขอใบประกอบ

วิชาชีพครูจากคุรุสภา ดังนั้น จึงควรสรางความตระหนักใหแกนักศึกษาไดทราบตั้งแตวันปฐมนิเทศ 

หากนักศึกษามีผลการเรียนระดับต่ําในรายวิชาชีพครู จะสงผลในอนาคต 

   ๓. การพิจารณาผลคะแนนรายวิชาครั้งนี้  มิไดนําผลคะแนนวิทยาลัย

หองเรียนเครือขายมารวมพิจารณาดวย ซ่ึงรองคณบดีฯ ผศ.วรินทรพร  ทับเกตุ ไดรายงานท่ีประชุม

ทราบวิทยาลัยนาฏศิลปแตละแหง มิไดสงสรุปผลการเรียนในภาคการศึกษาดังกลาว จึงมิไดนําเสนอท่ี

ประชุมครั้งนี้ 

 

  มติคณะกรรมการ 

  ๑. เห็นสมควรใหคณะฯ แจงวิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขาย ดําเนินการแตงตั้ง

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียนของหองเรียนเครือขายภายหลังสิ้นสุดทุกภาคการศึกษา และนํา

ผลการพิจารณากลั่นกรองเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะศิลปศึกษาเพ่ือพิจารณา 

  ๒. การสงผลคะแนนในแตละภาคการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปเครือขายทุกแหง 

ใหเรื่องมายังคณบดีคณะศิลปศึกษา โดยตรง เพ่ือจะไดนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ รับรองผล

คะแนน 
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  ๓. เห็นสมควรใหแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะศิลปศึกษาชุดตอไป (เม่ือ

กรรมการชุดนี้หมดวาระในวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗) โดยใหมีผูแทนจากจากวิทยาลัยนาฏศิลป

หองเรียนเครือขายทุกแหง เขารวมเปนกรรมการประจําคณะ ซ่ึงเปนผูอํานวยการวิทยาลัยหรือรอง

ผูอํานวยการฝายวิชาการ เพ่ือรับทราบ ความคืบหนา การดําเนินการ ปญหา และอุปสรรค การจัดการ

เรียนการสอน  

 

  ๒.๓  แผนจํานวนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (สวนกลาง-ภูมิภาค) 

  ประธานท่ีประชุมนําเสนอแผนจํานวนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบจํานวนการรับนักศึกษา และนําเสนอสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตอไป 

 

  มติคณะกรรมการ   

  ๑. มอบหมายวิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขายพิจารณาทบทวนจํานวนแผนรับ

นักศึกษาโดยใหพิจารณาจากแผนจํานวนรับนักศึกษา ๕ ป (แผนรับนักศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๒) ของแต

ละแหงเปนเกณฑ เนื่องจากหลักสูตร ๒๕๕๕  ไดจัดทําแผนรับนักศึกษาซ่ึงระบุไวตั้งแต ๒๕๕๕–

๒๕๕๙ ดังนั้น ควรนําขอมูลเดิมท่ีสงคุรุสภา     มาประกอบการพิจารณาทบทวน 

  ๒. แผนจํานวนรับขอใหระบุเปนตัวเลขเต็มจํานวน 

 

  ๒.๔ เกณฑ PAT5 การพิจารณาเกณฑคะแนน PAT5 ปการศึกษา ๒๕๕๗ คะแนน 

๓๕% และเกณฑการทดลองเรียน ผูสอบเขาคณะศิลปศึกษาไดแลว แตยังไมมีคะแนนผลการสอบ 

PAT5 ใหมีสถานเปนนักศึกษาทดลองเรียน และขอใหนําสงผลคะแนน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 

 

 มติคณะกรรมการ 

  ๑. เห็นชอบใหใชคะแนน PAT5 เปนเกณฑในการพิจารณานักศึกษาเขาเรียน 

เนื่องจากเปนระบบ  ท่ีดี มีมาตรฐานในการคัดกรองนักศึกษาท่ีมีลักษณะความเปนครู เขาสูสถาบันฯ 

ได  

  ๒. เห็นชอบใหใชคะแนน ๓๕% ในปการศึกษา ๒๕๕๘ แตมีขอสังเกตวา ๓๕% เปน

คะแนนท่ีคอนขางต่ํา  

  ๓. มอบหมายคณะศิลปศึกษาแจงหองเรียนเครือขายเพ่ือใหดําเนินการเก็บรวมรวม

สถิติของนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๘ และใหนําเขาท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาในปการศึกษาตอไป โดย

ใหเก็บรวบรวมในประเด็นดังนี้ 
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  ๓.๑  จํานวนนักศึกษาท่ีสอบ PAT5 ผานรอบท่ี ๑ จํานวนก่ีคน  

  ๓.๒  จํานวนนักศึกษาท่ีสอบ PAT5 รอบท่ี ๒  ท่ียังไมผานมีจํานวนเทาไร 

  ๓.๓ ใหรวบรวมแสดงผลสถิตวิา นักศึกษาท่ีเขาเรียนในวิทยาลัยแตละแหง ท่ีเขารับ

การศึกษาในปจจุบัน ซ่ึงมีคะแนน PAT5 ๓๕%  มีผลคะแนนเกินกวา ๒.๕๐ จํานวนเทาไรและนํา

สงผลสถิติ หรือรูปแบบงานวิจัย สงมายังคณะศิลปศึกษาสวนกลาง ตอไป 

 

  ๒.๖ มติคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต เพ่ือการ

รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา  

  ประธานแจงท่ีประชุมวาสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา มีหนังสือท่ี ศธ ๕๑๐๒.๑/

๓๒๗๗ ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องการประเมินมาตรฐานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต โดยมติ

คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต เพ่ือการรับรองปริญญาและ

ประกาศนียบัตรทางการศึกษา พิจารณา   กรณีคณะศิลปศึกษานําเสนอเพ่ือขอรับรองปริญญาศึกษา

ศาสตรบัณฑิต (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  พบวา หลักสูตรดังกลาวมีสาระและสมรรถนะ

ไมครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภา จํานวน ๑ มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี ๑๒ การฝกปฏิบัติ

วิชาชีพระหวางเรียน สาระการฝกทักษะท่ีไมปรากฏ ไดแก สาระท่ี ๓.๖ สมรรถนะท่ี ไมปรากฏไดแก ๔  

โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติใหปรับ/เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ใหมี

สาระการฝกทักษะและสมรรถนะครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภา ท้ังนี้ โดยเสนอสภาสถาบันให

ความเห็นชอบ กอนนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาตอไป  

 

  มติคณะกรรมการ 

  ๑. คณะกรรมการฯ รวมกันพิจารณาแลว  และปรับแกไขคําอธิบายรายวิชา

ประสบการณวิชาชีพครู รหัสวิชา ๓๐๐-๒๑๐๑๓ จากเดิมเปน ดังนี้  

  “การบูรณาการความรูวิชาชีพครู ในการศึกษา สังเกตระบบการจัดการเรียนการสอน 

การปกครองชั้นเรียน และสภาพงานครู ฝกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเรียน การมีสวนรวมกับ

สถานศึกษาในการพัฒนาปรับปรุง รวมท้ังการนําหลักสูตรไปใช ฝกการจัดทําแผนการเรียนรูรวมกับ

สถานศึกษา การทดลองสอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริง การออกแบบทดสอบหรือ

ขอสอบ การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน  รวมท้ังการจัดทําโครงงานทาง

วิชาการ” 

  ๒. ใหคณะศิลปศึกษานําเสนอสภาวิชาการสถาบันฯ สภาสถาบันใหความเห็นชอบ 

และนําเสนอสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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  ๒.๗  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ป พ.ศ. ............. 

  ประธานนําเสนอหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ป พ.ศ. ............. เพ่ือใหท่ีประชุม 

รวมกับพิจารณา โดยมีเอกสารหลักสูตรจํานวน ๔ สาขาวิชา ประกอบการพิจารณา ไดแก ๑) 

นาฏศิลปไทยศึกษา ๒) นาฏศิลปสากลศึกษา ๓) ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา ๔) ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา  

 

  มติคณะกรรมการ 

  ๑. เห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ป พ.ศ. .............โดยใหปรับแกไข

รายละเอียด      ดังตอไปนี้ กอนนําเสนอสภาวิชาการ และสภาสถาบันฯ  

   ๑.๑ ปรับแกจาก “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ......” เปน “หลักสูตร พ.ศ. 

.........”เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง ชื่อรายวิชา จํานวนรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา เปน

จํานวนมาก  

   ๑.๒ ใหเพ่ิมเติมขอมูลในสวนท่ีเก่ียวกับวิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขาย 

จําแนก    แตละสาขาวิชา ไดแกขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร  จํานวนแผนการรับนักศึกษา และ

งบประมาณ ระหวาง ป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  

   ๑.๓ ปรับแกชื่อภาษาอังกฤษรายวิชา และคําอธิบายรายวิชาในบางรายวิชา 

ตามท่ีผูทรงคุณวุฒิไดปรับแกไข   

 

  ๒.๘  การสรรหาหัวหนาภาควิชาศึกษาท่ัวไปและภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา  

   ประธานแจงท่ีประชุมวาเนื่องจากภาควิชาศึกษาท่ัวไป ยังมิไดมีการแตงต้ัง

หัวหนาภาควิชาฯ ประกอบกับ หัวหนาภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา ครบวาระการดํารงตําแหนงแลว 

จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาแตงตั้งกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชา ภาควิชาละจํานวนไม

เกินสามคน  

 

  มติคณะกรรมการ 

   ๑. มอบหมายผูมีรายชื่อตอไปนี้  

      ๑.๑ คณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบดวย 

            (๑) คณบดีคณะศิลปศึกษา   ประธานกรรมการ 

            (๒) รองคณบดีคณะศิลปศึกษา กรรมการ 

        (ผศ.วรินทรพร  ทับเกตุ) 

            (๓) นายดุษฎี  มีปอม   กรรมการ 

             (๔) นายกิติพนธ  สิริไวทยางกูร กรรมการและเลขานุการ 
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      ๑.๒ คณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา  

             (๑)  คณบดีคณะศิลปศึกษา   ประธานกรรมการ 

    (๒)  รองคณบดีคณะศิลปศึกษา กรรมการ 

          (ผศ.วรินทรพร  ทับเกตุ) 

              (๓) นายพหลยุทธ  กนิษฐบุตร กรรมการ 

              (๔)  นางสาวศุทธิมาส  คําดี  กรรมการและเลขานุการ 

   ๒. อนุมัติโดยหลักการใหคณบดีคณะศิลปศึกษาพิจารณาดําเนินการและแจง

ผลใหท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศึกษาทราบตอไป  

  

 

ปดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.  

 

 

 

 

  (นายชาญสิริ  ฤกษผองศรี)  (นางพิมณภัทรถมังรักษสัตว) 

  ผูจดรายงานการประชุม    ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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รายงานการประชุม 

สภาวิชาการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีท่ี   ๑๘   กันยายน  ๒๕๕๗   เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ณ  หองประชุม ๑  ตึกอํานวยการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

.................................. 

 

ผูมาประชุม 

๑.  นายสิริชัยชาญ   ฟกจํารูญ    ประธานสภาวิชาการ 

 ๒.  ผูชวยศาสตราจารยยุพา    ประเสริฐยิ่ง   รองประธานสภาวิชาการ 

 ๓.  รองศาสตราจารยณรงคชัย   ปฎกรัชต   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๔.  รองศาสตราจารยปริญญา   ตันติสุข   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๕.  รองศาสตราจารยชมนาด   กิจขันธ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๖.  รองศาสตราจารยสืบพงศ   ธรรมชาต ิ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๗.  นางกัลยา   เพ่ิมลาภ     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘.  นายสมศักดิ์    เชาวนธาดาพงศ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙.  ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย   จันทรสุวรรณ  กรรมการ 

 ๑๐. นางพิมณภัทร   ถมังรักษสัตว    กรรมการ 

 ๑๑. นายเดน   หวานจริง     กรรมการ 

 ๑๒. นางกัญญา   ทองม่ัน     กรรมการ 

 ๑๓. นายจิรพจน  จึงบรรเจิดศักดิ์    กรรมการ 

 ๑๔. นายวิฑูรย   พูนสวัสดิ ์    กรรมการ 

 ๑๕. นางอุษา   สบฤกษ     กรรมการ 

 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย   สุกขีโชต ิ   กรรมการ 

 ๑๗. นายวีระศักดิ์   กลั่นรอด    กรรมการ 

 ๑๘. นางสาวสุมาลี   พรหมชาติ    กรรมการ  

๑๙.  นายภูษิต   รุงแกว     กรรมการ 

 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา   สายทองคํา  เลขานุการสภาวิชาการ 

 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารยวรินทรพร   ทับเกตุ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
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ผูไมมาประชุม 

 ๑.  นายสุภัทร   จําปาทอง    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

 ๒.  นายสมบัติ   แกวสุจริต    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๓.  รองศาสตราจารยมานพ   วิสุทธิแพทย   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๔.  นางกษมา   ประสงคเจริญ    กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายชยากร   เรืองจํารูญ 

 ๒. ดร. ดุษฎี   มีปอม 

 ๓. นางสาวศิริลักษณ   ฉลองธรรม 

 ๔. นายกิติพนธ  สิริไวทยางกูร 

 ๕. นางสาวศุทธิมาส   คําดี 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

  ประธานท่ีประชุม  (นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) 

กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

      ๑.๑.๑  การส้ินสุดวาระคณะกรรมการสภาวิชาการ ในวันท่ี  ๑๖  

ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

คณะกรรมการสภาวิชาการชุดท่ี ๒  ประกอบดวย ประธานกรรมการ   รองประธานกรรมการ  

กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาวิชาการ เลขานุการสภาและผูชวยเลขานุการสภา  

รวม  ๒๔  คน จะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนง ในวันท่ี  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๗   

มติท่ีประชุม   รับทราบ    

 

     ๑.๑.๒ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอนศิลปะ 

    สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  มีมติเห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอนศิลปะ และใหดําเนินการตอไปตามข้ันตอนของสถาบันฯ โดยมี
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ขอแนะนําคือ ควรเพ่ิมวิชาบริหารจัดการศิลปะเปนวิชาบังคับ และควรมีการจัดทําวารสารเพ่ือรองรับ

การตีพิมพงานวิจัยของบัณฑิต 

มติท่ีประชุม   รับทราบ    

 

     ๑.๑.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิต   

พัฒนศิลป   

    คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปดีกวาปท่ีผานมา คือ  

คะแนนรวมตัวบงชี้ สกอ.   = ๔.๘๙ 

คะแนนรวมตัวบงชี้ สมศ.   = ๔.๔๘ 

คะแนนรวมตัวบงชี้ สกอ.และสมศ. = ๔.๗๒ 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ    

 

   ๑.๒ เรื่องท่ีเลขาแจงท่ีประชุมทราบ 

     ๑.๒.๑ กรรมการสภาวิชาการ ขาดคุณสมบัติ  ๑ ราย 

    กรรมการสภาวิชาการท่ีคัดเลือกจากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

วิทยาลัย คือนายลิขิต  สุนทรสุข ผูอํานวยการวิทยาลัยลพบุรี ขณะนี้ไดพนจากตําแหนงผูอํานวยการ

วิทยาลัยแลว จึงพนจากกรรมการสภาวิชาการ ดวยขาดคุณสมบัติโดยไมดําเนินการเลือกผูดํารง

ตําแหนงแทน เนื่องจากวาระการดํารงตําแหนงเหลือนอยกวา ๙๐ วัน ตามขอบังคับสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ    

 

     ๑.๒.๒ ขออนุญาตเสนอผูเขารวมประชุมเพ่ือช้ีแจงหลักสูตรสาขาวิชา

ออกแบบตกแตงภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... จํานวน ๑ ราย และช้ีแจงหลักสูตรศึกษา

ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  จํานวน  ๔ ราย 

   คณะศิลปวิจิตร  ขอชี้แจงหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) จํานวน ๑ ราย ไดแก  นายชยากร   เรืองจํารูญ 

คณะศิลปศึกษา  ขอเขารวมรับฟงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  จํานวน  ๔  ราย  ไดแก 
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    ๑. ดร. ดุษฎี   มีปอม 

    ๒. นางสาวศิริลักษณ   ฉลองธรรม 

    ๓. นายกิติพนธ  สิริไวทยางกูร 

    ๔. นางสาวศุทธิมาส   คําดี 

มติท่ีประชุม    อนุญาตใหเขารวมประชุม    

 

ระเบียบวาระท่ี ๒      รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๗ 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๗  วันอังคารท่ี  ๒๕  มีนาคม  

๒๕๕๗   ณ หองประชุม ๑  ตึกอํานวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   โดยมีขอสังเกตวา  

๑)  หนา ๓  บางแหงใชพิพากษ บางแหงใชวิพากษ  ขอใหแกไขโดยใช “ วิพากษ ”  

ทุกแหง   

๒)  หนา ๕  คําวา  “ วิทยาลยัชางศิป ”   แกไขเปน  “ วิทยาลัยชางศิลป ”  

  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

   ๓.๑ การปรับหลักสูตรอบรมระยะส้ันชางสิปปหมู (ชางรัก) เพ่ือรองรับ

นักศึกษาแลกเปล่ียนจากมหาวิทยาลัยโทยามา 

    ขณะนี้ กําลังอยู ในระหวางดําเนินการศึกษารวมกับวิทยาลัย        

ชางศิลป  สําหรับการจัดหลักสูตรนี้เปนการอบรมระยะสั้น  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดจัดมอบ

วุฒิบัตรใหแกผูเขารับการอบรม 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

          ๔.๑  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ปรับปรุง

ตามคําแนะนําจากคุรุสภา 

    คณะศิลปศึกษา  ได ดําเนินการแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  ตามคําแนะนําของคุรุสภาเรียบรอยแลว  จํานวน ๑  มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานท่ี ๑๒ การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  สาระท่ี ๓ , ๖ และสมรรถนะท่ี ๔ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบและใหเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  เพ่ือดําเนินการรับรอง

หลักสูตรจากคุรุสภาตอไป   
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                   ๔.๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)   

   คณะศิลปศึกษาชี้แจงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๘)  ๔ หลักสูตร ไดแก 

                   ๔.๒.๑ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชา

นาฏศิลปไทยศึกษา 

                   ๔.๒.๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชา

นาฏศิลปสากลศึกษา 

                   ๔.๒.๓ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาดนตรี

คีตศิลปไทยศึกษา 

         ๔.๒.๔ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป

สากลศึกษา 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  โดยใหคณะศิลปศึกษาดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการสภาวิชาการ กอนนําเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดังตอไปนี้ 

๔.๒.๑  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชา

นาฏศิลปไทยศึกษา  กรรมการสภาวิชาการใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงดังนี้ 

๑)  เนื้อหาในคําอธิบายรายวิชามีแตภาคปฏิบัติ  แตตัวเลขในวงเล็บของจํานวน

หนวยกิต   

มีท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ รายวิชาการขับรองเพลงสากลเบื้องตน 2 (1-2-3) ท่ีอยูในหมวดวิชาเลือก

เสรี  

   ๒)  เนื้อหาในคําอธิบายรายวิชาทักษะนาฏศิลปมีบทเรียนหลากหลายรูปแบบ  ท้ังรํา  

ระบํา  การแสดงเปนชุดเปนตอน  หากทําผลงานทางวิชาการตองทําใหครบทุกเนื้อหาวิชาท่ีสอน

ท้ังหมด มีผลใหทําผลงานทางวิชาการไดยาก  กระทบตอการขอตําแหนงทางวิชาการ 

   ๓)  คําวา  “พระลักษณ”  แกไขเปน  “พระลักษมณ”  และ “ศรทะนง”  

แกไขเปน “ศรทนง” 

๔)  ควรกําหนดวิชาศิลปนิพนธเปนลําดับสุดทายของรหัสวิชา ในกลุมวิชาเอกเดี่ยว 

   ๕)  ตรวจสอบคําวา “ศิลปวัฒนธรรม”  กับ “ศิลปะและวัฒนธรรม” ใหเปนรูปแบบ

เดียวกันท้ังเลม 

   ๖)  ขอมูลแผนงบประมาณรายจายยังเปนชองวาง  ควรเติมใหครบถวน วิทยาลัย         

นาฏศิลปหองเรียนเครือขายแตละแหงตัวเลขไมสอดคลองกัน  ใหตรวจสอบความถูกตอง 
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   ๗)  หนา ๒   ขอ ๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

หลักสูตร  ไมควรระบุวัน เดือน ปท่ีสภาวิชาการและสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีมติเห็นชอบ

หลักสูตร   ใหเวนวางไวเม่ืออนุมัติแลวจึงระบุได 

   ๘)  ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดสถานท่ีฝกปฏิบัติการวิชาชีพในหนา ๓  ขอ ๑๐.๓  

สถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ และในภาคผนวก 

   ๙) หนา ๔   ขอ ๑๑ สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามา

พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  เพ่ิมขอ ๑๑.๓ สถานการณขององคกรวิชาชีพ เพ่ืออธิบายเหตุผลท่ี

ตองปรับปรุงหลักสูตร 

    

๔.๒.๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชานาฏศิลป

สากลศึกษา  กรรมการสภาวิชาการใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงดังนี้ 

   ๑) ตรวจสอบแผนการศึกษา หนา ๒๕  ใหเปนไปตามเกณฑท่ีสกอ.กําหนด  คือไม

เกิน ๒๒ หนวยกิตและไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษา 

๒) ควรพิสูจนตัวอักษรใหถูกตอง และแกไขรูปแบบการพิมพใหเปนแบบเดียวกันท้ังเลม 

    ๓) ตรวจสอบแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก

หลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมจําเปนตองเปนจุดทึบมาก เพราะไมไดเปนความ

รับผิดชอบหลักท้ังหมด จะเปนภาระในการทําเอกสาร 

 

๔.๒.๓ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาดนตรีคีต

ศิลปไทยศึกษา  กรรมการสภาวิชาการใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงดังนี้ 

๑) หนา ๓  ชื่อ  “ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” แกไขเปน “ปริญญาศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต”  

๒) วุฒิการศึกษาหลายแหงไมมีจุดขางหลัง  ควรแกไขใหถูกตอง  

   ๓) ควรเพ่ิม รายวิชาการอานทํานองเสนาะ ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา  แขนงวิชาคีตศิลปไทย 

   ๔) หนา ๓๐  “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร”  แกไขเปน   

“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร” และ  “มหาลัยมหิดล” แกไขเปน   

“มหาวิทยาลัยมหิดล” 

๕) ควรพิสูจนตัวอักษรใหถูกตอง และแกไขรูปแบบการพิมพใหเปนแบบเดียวกันท้ังเลม 
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   ๖) ควรบรรจุวิชาท่ีเปนประโยชนในกลุมวิชาเลือก ซ่ึงดนตรีคีตศิลปควรเรียนทุกดาน 

เพราะเก่ียวของโดยตรง อาทิ  พากย เจรจา เสภา , สวดโอเอวิหารราย , สวดมาลัย และเพลงกลอม

เด็กภาคใต 

๗) คําวา  Play  ตองมี  es  แกไขเปน  Playes   

  

๔.๒.๔ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป

สากลศึกษา  กรรมการสภาวิชาการใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงดังนี้ 

 ๑) ควรเรียนประวัติดนตรี ๑ และ ๒ ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 

 ๒) ไมควรใชคําวา คีตกวี เพราะหมายถึง ศิลปนนักรอง  ควรใช ศิลปน หรือนัก

ประพันธ 

 ๓) ขาดวิชา Pedagogy ซ่ึงสําคัญมาก 

   ๔)  ปรับสถานการณภายนอก หนา ๔  ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ไมควรเปนรูปแบบ

เดียวกันท้ัง ๔ หลักสูตร ควรอธิบายความจําเปนท่ีเก่ียวของและมีผลกระทบตอหลักสูตรสาขาวิชา

ตนเองเทานั้น 

   ๕)  หัวขออาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตร

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลไมตรงกับหลักสูตรอ่ืน 

   ๖)  หนา ๑๑๒  ปรับแกเนื้อหาคําอธิบายรายวิชาท่ีเรียนตอเนื่องใหชัดเจน  อาทิ  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา  

รายวิชาทักษะดนตรี ๑ – ๖ 

   ๗)  ตรวจสอบการเนนจุดทึบ  จุดโปรงในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละรายวิชาให

เหมาะสม  พิจารณาวาดานใดควรเปนความรับผิดชอบหลัก  ดานใดควรเปนความรับผิดชอบรอง  

เพราะมีผลตอการใชวิธีสอนและวิธีการวัดและประเมินผล 

   ๘ ) ขอ มูลของวิทยาลั ยนาฏ ศิลปห องเรียน เครือข ายกอนนํ าส งสํ านั กงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) ควรตรวจสอบใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาและมีรายละเอียดครบทุกประเด็น 

๔.๓ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)  

คณะศิลปวิจิตร นําเสนอหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  โดยใหคณะศิลปวิจิตรดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการสภาวิชาการกอนนําเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ดังตอไปนี้ 
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๑) หนา ๘ หมวด ๒ ปรับแกปรัชญาของหลักสูตร เนื่องจากยังไมเปนปรัชญา แตเปนคุณลักษณะของ

หลักสูตร และมีความยาวมากเกินไป  และปรับแกความสําคัญของหลักสูตร เนื่องจากเปนเปาหมายไมใช

ความสําคัญและสั้นเกินไป 

๒) ปรับแกจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ๑๔๖ หนวยกิต เรียนหนักเกินไปจะทําใหผูเรียนขาดการ

พัฒนากิจกรรมทางสังคม  ควรปรับลดกลุมวิชาท่ีเรียนเสริม 

๓) คําอธิบายรายวิชาเกือบทุกวิชา  ตัดคําข้ึนตนวา  “ ศึกษา ” ซ่ึงเปนคํากริยาออก ใหข้ึนตนดวยวลี

และปรับใหกระชับ  และปรับการเขียนความยาวของเนื้อหาใหใกลเคียงกัน  เนื่องจากคําอธิบายบางรายวิชามี

ครึ่งหนา  แตบางรายวิชามี ๒ บรรทัด 

๔) ชื่อหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)  ปรับใน

วงเล็บใหเปน (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙)   

๕) ขอ ๑๑ สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

เพ่ิมขอ ๑๑.๓ สถานการณขององคกรวิชาชีพ เพ่ืออธิบายถึงความจําเปนท่ีนักศึกษาตองมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพสถาปนิก  

๖) ปรับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหเหมือนกับคณะศิลปศึกษา    

๗) รายละเอียดของการปรับปรุงไมตองขีดเสนใต  ใหยายไปใสในภาคผนวก 

  ๘) ตรวจสอบจุดทึบในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร

สูรายวิชา   จุดทึบมีมากเกินไปจะเปนภาระของผูสอน ปรับจุดทึบใหนอยลง 

๙) หนา ๖๘  ปรับตัวเลขในวงเล็บของจํานวนหนวยกิต นาจะไมถูกตอง 

  ๑๐) หนา ๗๐ รายวิชาศิลปนพินธไมมีคําอธิบายรายวิชา และเง่ือนไขคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีตอง

เรียนวิชาศิลปนิพนธ  ควรยายไปไวสวนอ่ืนท่ีเหมาะสม  

  ๑๑) ปรับแกการใชตัวเลขใหเปนแบบเดียวกันท้ังเลม  เชน  หนาปก เลมบางกับเลมหนาใชตัวเลข

ตางกัน  ควรเลือกจะใชเลขไทยหรือเลขอารบิค 

  ๑๒) ตรวจสอบคําผิด   ปรับแกคําวา  “ศิลปะ” ใหเปนแบบเดียวกันท้ังเลม  และจัดรูปแบบการพิมพ

ใหเปนแบบเดียวกันทุกคณะ  เพราะเปนสถาบันเดียวกัน 

๑๓) ปรับแกรหัสวิชาใหเปนแบบเดียวกัน  เนื่องจากรหัสบางรายวิชาตัวเลข ๓ ตัวทายมีท้ังแบบพิมพ 

ติดกัน และเวนวรรค 
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๔.๔ การดําเนินงานคัดเลือกและสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการชุดท่ี ๓ 

  มอบเลขานุการสภาวิชาการดําเนินการ ดังนี้ 

๑) การดําเนินงานตามองคประกอบท่ี ๑ – ๓ สามารถดําเนินการไดทันที 

   ๒) ขอ ๔  มอบใหผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปคัดเลือกกันเองในการประชุม

ผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

   ๓) ขอ ๕  เลขานุการสภาวิชาการประสานรายชื่อจากกรรมการสภา  ๕  คน 

   ๔) เลขานุการสภาวิชาการประสานทําหนังสือแจงการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิตาม

องคประกอบท่ี ๖ 

   ๕) องคประกอบท่ี ๗  รอการพิจารณาจากประธานสภาวิชาการเลือกเลขานุการสภา

วิชาการ 

   ๖) เลขานุการสภาวิชาการจัดทําปฏิทินปฏิบัติการจัดตั้งสภาวิชาการเสนออธิการบดี

พิจารณา 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ   

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

    ไมมี 

 
 

ปดประชุม   เวลา  ๑๗.๐๐ น. 

 

 

 

  ผูบันทึกการประชุม          ผูชวยศาสตราจารยวรินทรพร   ทับเกตุ 

 

 

 

      ผูตรวจรายงานการประชุม          ผูชวยศาสตราจารยจินตนา  สายทองคํา   
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ระเบียบวาระการประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

คร้ังที่ ๖/๒๕๕๗ 

วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุม ๑  สํานักงานอธิการบดี (วังหนา) 

***************** 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

   ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

   ๑.๒  เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ 

    ๑.๒.๑  กิจกรรมสําคัญ  ประจําเดือน  กันยายน  ๒๕๕๗ 

   ๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

    ๑.๓.๑  ขออนุญาตผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภา  

    สถาบัน 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 

   ๔.๑  รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   

       ของสํานักงานตรวตเงินแผนดิน 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   ๕.๑  การคัดเลือกผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 

   ๕.๒  การคัดเลือกผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

   ๕.๓  การแตงตั้งรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

   ๕.๔  การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารเงินรายได 

   ๕.๕  แผนปฏิบัติการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ประจําปงบประมาณ  

       พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕.๖  แผนกลยุทธการพัฒนาหนวยงาน  แผนปฏิบัติราชการ  และ 

       แผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
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๕.๗  ขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 ๕.๗.๑  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  

                     พ.ศ. ๒๕๕๕) 

 ๕.๗.๒  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  

                     พ.ศ. .........) 

๕.๘  ขออนมัุติงบประมาณรายจายเงินรายได  ประจําปงบประมาณ   

       พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕.๙  แกไขขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  วาดวยการสรรหา 

       ผูอํานวยการวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕.๑๐  การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ 

         บริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

   ๖.๑  ขออนมัุติงบประมาณรายจายเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๗  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๓) เพ่ือจายคืน    

คาปรับตามมติ  ครม. 

๖.๒  กําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ 

 

******************************* 
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รายงานการประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๗ 

ณ  หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหนา) 

.................................. 

ผูมาประชุม 

๑. ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นายธงชัย  รกัปทุม     อุปนายกสภาสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

๓. นางสาวนันทิยา  สวางวุฒธิรรม  หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 

     แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     กรรมการ 

๔. นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบบริหารงาน 

บุคคล  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา 

     แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ 

บุคลากร ทางการศึกษา 

กรรมการ 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 

      กรรมการ 

 ๖. นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๗. นายกําพล  วันทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๑. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นายสมบัติ  แกวสุจริต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๓. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๕. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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 ๑๖. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 

      กรรมการ 

 ๑๗. นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา 

      กรรมการ 

 ๑๘. นางนพวรรณ  รุจิภักดิ์  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 

      กรรมการ 

 ๑๙. นางกษมา  ประสงคเจริญ  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

      กรรมการ 

 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย สุกขีโชติ อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

๒๑. นายธีรภัทร  ทองนิ่ม   ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๒๒. นางกัญจนภัสร  สุทธิประภา  บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๒๓. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

      เลขานุการ 

 ๒๔. นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ 

 ๒. อธิบดีกรมศิลปากร   กรรมการ 

        ๓. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. นายภาธร  ศรีกรานนท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๕. นายโอภาส  เขียววชิัย   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นายดิษฐ  โพธิยารมย    รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยยุพา ประเสริฐยิ่ง  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  จันทรสุวรรณ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 

 ๔. นายเดน  หวานจริง    คณบดีคณะศิลปวิจิตร 

 ๕. นางสุภัทร  กิจเวช    ผูอํานวยการกองกลาง 
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 ๖. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ   นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 

 ๗. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

 ๘. นายวิชิต  เพชรดี    นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

 ๙. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย   นิติกร ปฏิบัติการ 

 
เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

  เนื่องจากศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีภารกิจท่ี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายธงชัย  รักปทุม อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จึงเปนประธาน

ในการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

   ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

   ๑.๒  เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ 

    ๑.๒.๑  กิจกรรมสําคัญ  ประจําเดือน  กันยายน  ๒๕๕๗ 

   ๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

    ๑.๓.๑  ขออนุญาตผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภา  

    สถาบัน 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 

   ๔.๑  รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   

       ของสํานักงานตรวตเงินแผนดิน 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   ๕.๑  การคัดเลือกผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 

   ๕.๒  การคัดเลือกผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

   ๕.๓  การแตงตั้งรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

   ๕.๔  การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารเงินรายได 

   ๕.๕  แผนปฏิบัติการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ประจําปงบประมาณ  

       พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕.๖  แผนกลยุทธการพัฒนาหนวยงาน  แผนปฏิบัติราชการ  และ 

       แผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
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  ๕.๗  ขออนุมัติหลักสูตรการศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
   

  ๕.๗.๑   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ) ปรับปรุง

ตามคําแนะนําจากคุรุสภา 

  ๑. ขอเท็จจริง                 

  คุรุสภาไดมีหนังสือ แจงคณะศิลปศึกษา ใหเพ่ิมเติมเนื้อหาเก่ียวกับสมรรถนะ การ

พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา และการจัดทําโครงงานทางวิชาการ โดยควรปรากฏอยูในวิชาการ

ฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน โดยใหแกไขภายใน ๓๐ วัน และตองผานการพิจารณาเห็นชอบ

จากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

  คณะศิลปศึกษา ไดพิจารณาแลววาสมรรถนะดังกลาว ปรากฏอยูในหลักสูตรแลวใน

รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดังนั้นเม่ือไดรับคําแนะนําจาก           

คุรุสภา  จึงปรับแกโดยนําสมรรถนะดังกลาว บรรจุในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน

เปนท่ีเรียบรอยแลวท้ังนี้ ไดนําเสนอความเห็นชอบจากสภาวิชาการเปนท่ีเรียบรอยแลว ในการประชุม

สภาวิชาการครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ 

  ๒. ประเด็นท่ีเสนอตอสภาสถาบันฯ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ท่ีปรับปรุงตามคําแนะนําจากคุรุสภา เพ่ือดําเนินการสงรายละเอียดท่ีปรับแก

ตอคุรุสภาภายใน  ๓๐  วัน  หลังจากท่ีไดรับเอกสารแนะนําการปรับแก  ซ่ึงไดรับการเห็นชอบจากสภา

สถาบันแลว 

    ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๕.๗.๑ (เอกสารแจกในท่ีประชุม) 

              มติสภาสถาบัน  เห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๕) ท่ีปรับปรุงตามคําแนะนําจากคุรุสภา  และมอบคณะศิลปศึกษาเพ่ือดําเนินการตอไป  

 

     ๕.๗.๒  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ) 

  ๑. ขอเท็จจริง    

  คณะศิลปศึกษา ไดดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ป              

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรอบมาตรฐานคุรุสภา            

พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือใหไดรับการรับรองจากคุรุสภาและเปดรับนักศึกษาไดในปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยได

ผานข้ันตอนการประชุมคณะกรรมการ และผู ท่ี เก่ียวของ ตลอดจนไดรับการวิพากษหลักสูตร          

จากผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย  ผูใชบัณฑิต  ผูมีสวนไดสวนเสีย เปนท่ีเรียบรอยตามข้ันตอนของการ

พัฒนาหลักสูตร  และไดนําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) นําเสนอ       
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สภาวิชาการ  ท้ังนี้  นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา  ไดนําขอเสนอแนะจาก

กรรมการสภาวิชาการมาปรับปรุงหลักสูตร  และนําเสนอสภาสถาบันฯ   

    ๒. ประเด็นท่ีเสนอตอสภาสถาบันฯ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ป จํานวน          

๔ สาขา คือ 

  ๑. สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

  ๒. สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา 

  ๓. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา 

  ๔. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา 

  ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๕.๗.๒ (เอกสารแจกในท่ีประชุม) 

   นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  ไดชี้แจงวา  ดวยคุรุสภาไดมีประกาศคณะกรรมการ

คุรุสภา  เรื่อง สาระความรู สมรรถนะและประสบการณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพครู  ผูบริหาร

สถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก  ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ   

พ.ศ. ๒๕๕๖  จากขอบังคับมาตรฐานความรู ๙ ขอ ปรับเปน ๑๑ ขอ  มีผลใหสถานศึกษาท่ีจัด         

การเรียนการสอนวิชาชีพครูตองปรับปรุงหลักสูตร  เพ่ือนําไปสูการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 

๒๕๕๘  

  โครงสรางหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 

ทุกหมวดวิชา  ท้ังวิชาบังคับ  วิชาเลือกและวิชาเลือกเสรี  จํานวนหนวยกิตเปนไปตามเกณฑของ สกอ. 

และเกณฑมาตรฐานครุศาสตร/ศึกษาศาสตรกําหนด 

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)   นําเสนอตอสภา

วิชาการ  เม่ือวันท่ี  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๗  ณ หองประชุม ๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน           

๔  หลักสูตร ไดแก 

                   ๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชา

นาฏศิลปไทยศึกษา 

                    ๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชา

นาฏศิลปสากลศึกษา   

   ๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาดนตรี 

คีตศิลปไทยศึกษา 

           ๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาดนตรี

คีตศิลปสากลศึกษา 
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  คณะกรรมการสภาวิชาการ  มีขอเสนอแนะใหดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศึกษา

ศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  แตละสาขา ในประเด็นดังตอไปนี้ 

   ๑. ปรับแกเนื้อหารายวิชาใหสอดคลองกับการกําหนดชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติใน

วงเล็บ อาทิ วิชาการขับรองเพลงสากลสําหรับเด็ก เนื้อหาระบุเฉพาะปฏิบัติ  แตกําหนดชั่วโมง  ๒          

(๑-๒-๓)  มีท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 

  ๒. ตรวจสอบคําผิดตลอดท้ังเลมทุกหลักสูตร 

  ๓. กําหนดรายวิชาศิลปนิพนธเปนลําดับสุดทายของรหัสวิชา ในกลุมวิชาเอกเดี่ยว 

  ๔. ควรเพ่ิมประเด็นขอ ๑๐ สถานท่ีจัดการเรียนการสอน โดยระบุรายละเอียด

เพ่ิมเติมในขอยอย ๑๐.๓  สถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ 

  ๕. เพ่ิมเหตุผลท่ีตองนํามาพิจารณาในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรขอ ๑๑ อีก

ประเด็นคือ ขอ ๑๑.๓ สถานการณขององคกรวิชาชีพ 

  ๖. ตรวจสอบแผนการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ  กําหนดใหเปน  ๒๒  หนวยกิต ใน

แตละภาคการศึกษา อาทิ  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชา

นาฏศิลปสากลศึกษา 

  ๗.  ปรับแกเนื้อหาคําอธิบายรายวิชาท่ีเรียนตอเนื่องใหชัดเจน  อาทิ  หลักสูตร         

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา  รายวิชา

ทักษะดนตรี ๑ – ๖ 

  ๘.  ตรวจสอบแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก

หลักสูตรสูรายวิชา  ใหคํานึงถึงการทํา มคอ. ๓ มคอ. ๕ และ มคอ. ๗ เพ่ือรับการตรวจสอบจากการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

  ๙ . ข อ มูลของวิทยาลัยนาฏ ศิลปห องเรียน เครือข ายกอนนํ าส งสํ านั กงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ควรตรวจสอบใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาและมีรายละเอียดครบทุกประเด็น 

 

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 

  ๑. การเรียนการสอนของหองเรียนเครือขายเปนไปตามเกณฑของ สกอ. กําหนด

หรือไม 

  ๒. การปรับปรุงหลักสูตรใชเฉพาะกับนักศึกษาสวนกลางหรือไม 

  ๓. การตั้งชื่อรายวิชาตรงตามเกณฑมาตรฐานครุศาสตรหรือไม 

  ๔. แผนการรับนักศึกษาท้ังในสวนกลางและหองเรียนเครือขายตองพูดคุยกับคุรุสภา

ใหชัดเจน 
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  ๕. หลักสูตรท่ีนําไปใชในหองเรียนเครือขาย  ถาหองเรียนเครือขายใชศักยภาพของ

ตนเอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองเปนคนละชุด 

  ๖. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน ๖ หนวยกิต คือการให

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเซต สับเซต การดําเนินการของเซต สมการอยางงาย ลําดับและอนุกรม เปน

ตน หรือวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สอนเก่ียวกับความสําคัญและอิทธิพลของวิทยาศาสตรท่ีมีตอ

มนุษย กระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนตน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปนสถาบันท่ีสอนดาน

นาฏศิลป ดนตรี และทัศนศิลปโดยตรง วิชาเหลานี้จะไมมีการสอนไดหรือไม เนื่องจากไมเก่ียวของกับ

การเรียนการสอนดานศิลปะ จํานวน ๖ หนวยกิตหากไปใชเก่ียวกับการเรียนการสอนนาฏศิลป ดนตรี 

หรือทัศนศิลปจะไดประโยชนมากกวา 

  ๗. หองเรียนเครือขายเปนของคณะในสวนกลาง หลักสูตรตาง ๆ ควรดําเนินการโดย

คณะ 

  ๘. หลักสูตรตาง ๆ  ไดผานการอนุมัติจากสภาสถาบันหรือไม 

  ๙. การเรียนการสอนในหองเรียนเครือขาย อัตราโครงสรางอัตรากําลังตองเปนของ

คณะ อาจารยท่ีสอนตองสังกัดคณะ ในปจจุบันหองเรียนเครือขายตองใชครูไปสอนในระดับปริญญาตรี 

ซ่ึงไมเปนไปตามหลักเกณฑ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปควรปรับแผนอัตรากําลังอาจารยในหองเรียน

เครือขายใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

  ๑๐. การฝกประสบการณวิชาชีพตองมีมาตรฐานตามท่ีคุรุสภากําหนด 

  นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  ไดชี้แจงวา  การเรียนการสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป โดยเฉพาะสายอาชีพครู ทุกหมวดวิชา ท้ังวิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาเลือกเสรี ตองเปนไปตาม

เกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด หากไมมีการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  

จะไมไดรับปริญญา หากเปนสายศิลปนอาจจะไมมีรายวิชาดังกลาวได 

  ผูชวยศาสตราจารยยุพา  ประเสริฐย่ิง  ไดชี้แจงวา  ทุกหลักสูตรผานความเห็นชอบ

และอนุมัติจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป สวนแผนการรับนักศึกษาไดเสนอขออนุมัติจากสภา

สถาบันทุกปการศึกษา กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน ๖ หนวยกิต          

เปนกลุมวิชาบังคับ อยูในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป การเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือให

นักศึกษามีทัศนะกวางขวางรอบตัว สามารถเขาใจถึงสถานภาพของตัวบุคคล ท่ีเก่ียวของสัมพันธกับ

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทางสังคมและวัฒนธรรม  รวมถึงความสัมพันธเก่ียวโยงของวิทยาการ

ท้ังหลาย ท้ังในทางสาขาวิทยาศาสตร สังคมศาสตรสราง และภาษา เปนปจจัยเสริมสรางทางปญญา  

ความคิด และคุณธรรม อันจะเปนประโยชนแกนักศึกษา สามารถนําไปประยุกตใชกับการดํารงชีวิตให

มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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  นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  ไดชี้แจงวา หลักสูตรปรับปรุงป ๒๕๕๘ เปนไปตาม

เกณฑท่ี สกอ. กําหนด สวนการฝกประสบการวิชาชีพเปนไปตามมาตรฐานของคุรุสภา ทุกหลักสูตรใน

หองเรียนเครือขายตองผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

   มติสภาสถาบัน  มีมติอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ป จํานวน             

๔ สาขา คือ 

  ๑. สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

  ๒. สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา 

  ๓. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา 

  ๔. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา 

โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาปรับปรุง และมอบสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการตอไป 

......................................................................................................................................................... 

..................................................(หนาสุดทายของรายงานการประชุม).................................................... 

การทํางานถือเอาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเปนสําคัญ  ยึดหลักธรรมาภิบาล ความ

โปรงใส สามารถตรวจสอบได มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลของวทิยาลัย ประกอบดวยผูบริหารและ

ตัวแทนครู ตองผานคณะกรรมการชุดนี้ จึงจะผานไปถึงคณะกรรมการประจําวิทยาลัย การใหความดี

ความชอบผานข้ันตอนตาง ๆ จากหัวหนาหมวด หัวหนาภาค แลวจึงเขาสูคณะกรรมการพิจารณา

ความดีความชอบ 

  ในการคัดเลือกผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
ประธานใหกรรมการสภาสถาบันใชวิธีคัดเลือกโดยใชบัตร
ลงคะแนน กรรมการสภาสถาบันท่ีมีสิทธิลงคะแนนและอยูในหอง
ประชุม จํานวน ๒๐ คน โดยประธานงดออกเสียง การลงคะแนน
ปรากฏผลดังนี้ 
  ๑. นายสุรพล  ยงคเจาะ  ไดคะแนน ๑๙ 
 คะแนน 
   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและแตงตั้งนายสุรพล  ยงคเจาะ เปน

ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการตอไป 
 
เลิกประชมุ  เวลา ๑๗.๕๐ น. 
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     นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจด
รายงานการประชุม 
 
     นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ ์ ผูตรวจ
รายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

สถานท่ีตั้งคณะศิลปศึกษา  และวิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขาย 
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สถานท่ีตั้งคณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขาย 

 

 1. คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

    ท่ีตั้ง  เลขท่ี 2  ถนนราชินี  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 

 

  2. วิทยาลัยนาฏศิลป  

   ท่ีตั้ง  วิทยาลัยนาฏศิลป เลขท่ี 119 หมู 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 73170 

 

  3. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

   ท่ีตั้ง   วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม เลขท่ี 1 ถนนสุริยวงศ  ตําบลหายยา อําเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม 50100 

 

  4. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

   ท่ีตั้ง  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 130  หมูท่ี 11  ถนนนครศรี – หัวไทร  

ตําบลทาเรือ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 

 

  5. วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

   ท่ีตั้ง  วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 28  ถนนอยุธยา – อางทอง  ตําบลบางแกว  

อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง  14000 

 

  6. วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

   ท่ีตั้ง  วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 26  ถนนกองพลสิบ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  

จังหวัดรอยเอ็ด  45000 
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  7. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

   ท่ีตั้ง  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เลขท่ี 4  หมู 5  ตําบลบานกลวย  อําเภอเมือง  

จังหวัดสุโขทัย 64000 

 

 

 

  8. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

   ท่ีตั้ง  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 13  ถนนสนามบิน  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 

460000 

 

   9. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

   ท่ีตั้ง  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี 56/24  ถนนรามเดโช   ตําบลทะเลชุบศร  อําเภอ

มือง  จังหวัดลพบุรี  15000 

 

   10. วิทยาลัยนาฏศิลปจันบุรี  

   ท่ีตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  ถนนชวนะอุทิศ  ตําบลวัดใหม  อําเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุรี  22000 

 

  11. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

   ท่ีตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  เลขท่ี 150 หมู 1 ตําบลควนมะพราว  อําเภอเมือง  

จังหวัดพัทลุง 93000 

 

  12. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

   ท่ีตั้ง  เลขท่ี  119  หมู 1 ตําบลสนามชัย        อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

  13. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

   ท่ีตั้ง  เลขท่ี 444  หมู  10 บานดอน  ถนนมิตรภาพ  ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา  30280 
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ภาคผนวก ช 

รายช่ือสถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษา 

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
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ลําดับ                  ช่ือสถานศึกษา 

1 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 

2 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 

3 โรงเรียนเคหะบางพลี(10ป สปช.) 

4 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 

5 โรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ 

6 โรงเรียนเจาพระยาวิทยาคม 

7 โรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา 

8 โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน  

9 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 

10 โรงเรียนดาราคาม 

11 โรงเรียนตั้งพิรุฬหธรรม 

12 โรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลานนทบุรี 

13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ 

15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

16 โรงเรียนทวีธาภิเศก 

17 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 

18 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(ทววีัฒนา)ในพระบรมราชูปถัมภ 

19 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน  (วัดนอยใน) ในพระบรมราชูปถัมภ 

20 โรงเรียนเทพศิรินทร 

21 โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี 

22 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 

23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75  เฉลิมพระเกียรติ 

24 โรงเรียนไทรนอย 
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ลําดับ                  ช่ือสถานศึกษา 

25 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ 

26 โรงเรียนธัญรัตน 

27 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 

28 โรงเรียนนนทรวีิทยา 

29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา 

30 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

31 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 

32 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

33 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

34 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2 

35 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี 

36 โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลยอนุสรณ) 

37 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) 

38 โรงเรียนบางมดวทิยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ" 

39 โรงเรียนปทุมคงคา 

40 โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ) 

41 โรงเรียนประชาอุปถัมภ 

42 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 

43 โรงเรียนปากเกร็ด 

44 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 

45 โรงเรียนพิชัยพัฒนา 

46 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ 

47 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

48 โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ) 

49 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

50 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 

51 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 

52 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 

53 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

54 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 
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ลําดับ                  ช่ือสถานศึกษา 

55 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย 

56 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

57 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 

58 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 

59 โรงเรียนโยธินบูรณะ 

60 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน 

61 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง 

62 โรงเรียนรัตนาธิเบศร 

63 โรงเรียนราชดําร ิ

64 โรงเรียนราชบพิธ 

65 โรงเรียนราชผาติการาม 

66 โรงเรียนราชวินิต 

67 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 

68 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

69 โรงเรียนราษฎรนิยม 

70 โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ 

71 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 

72 โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม 

73 โรงเรียนวัดกําแพง 

74 โรงเรียนวัดขุนจันทร 

75 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

76 โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย) 

77 โรงเรียนวัดคลองภูมิ 

78 โรงเรียนวัดจักรวรรดิ 

79 โรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม 

80 โรงเรียนวัดเจามูล 

81 โรงเรียนวัดเจาอาม 

82 โรงเรียนวัดชนะสงคราม 

83 โรงเรียนวัดชองลม 

84 โรงเรียนวัดชัยฉิมพล ี
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ลําดับ                  ช่ือสถานศึกษา 

85 โรงเรียนวัดชยัชนะสงคราม 

86 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา 

87 โรงเรียนวัดชางเหล็ก 

88 โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก 

89 โรงเรียนวัดดอกไม 

90 โรงเรียนวัดดอน 

91 โรงเรียนวัดดิสานุการาม 

92 โรงเรียนวัดตะลอม 

93 โรงเรียนวัดทัศนารุณสุทริการาม 

94 โรงเรียนวัดทาพูด (นครผลประชานุกูล) 

95 โรงเรียนวัดทุงครุ (พ่ึงสายอนุสรณ) 

96 โรงเรียนวัดเทพลีลา 

97 โรงเรียนวัดนอยนพคุณ 

98 โรงเรียนวัดนาคปรก 

99 โรงเรียนวัดนิมมานรด ี

100 โรงเรียนวัดบัวผัน 

101 โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก 

102 โรงเรียนวัดบางนานอก 

103 โรงเรียนวัดบางประทุนนอก 

104 โรงเรียนวัดบางปะกอก 

105 โรงเรียนวัดบางพลัด  (ป.สุวณโณ) 

106 โรงเรียนวัดบางสะแกใน 

107 โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ 

108 โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 

109 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

110 โรงเรียนวัดปากน้ํา(พิบูลสงคราม) 

111 โรงเรียนวัดปากน้ําวิทยาคม 

112 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 

113 โรงเรียนวัดฝาง 

114 โรงเรียนวัดพระพิเรนทร 
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115 โรงเรียนวัดพระยาทํา 

116 โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค 

117 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 

118 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 

119 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 

120 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 

121 โรงเรียนวัดมวง 

122 โรงเรียนวัดมหาธาต ุ

123 โรงเรียนวัดยานนาวา 

124 โรงเรียนวัดยายรม (วฒันราษฏรรังสรรค) 

125 โรงเรียนวัดรวก 

126 โรงเรียนวัดราชผาติการาม 

127 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 

128 โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร 

129 โรงเรียนวัดวิเศษการ 

130 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 

131 โรงเรียนวัดศาลาครืน 

132 โรงเรียนวัดศาลาแดง 

133 โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร 

134 โรงเรียนวัดสะแกงาม 

135 โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ 

136 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส 

137 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 

138 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 

139 โรงเรียนวัดหนัง 

140 โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) 

141 โรงเรียนวัดหัวลําโพง 

142 โรงเรียนวัดใหมยายนุย 

143 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 

144 โรงเรียนวัดอัมพวา 
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145 โรงเรียนวัดอินทราวาส 

146 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 

147 โรงเรียนวิจิตรวิทยา 

148 โรงเรียนวิชากร 

149 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 

150 โรงเรียนศรีบุณยานนท 

151 โรงเรียนศรีพฤฒา 

152 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน 

153 โรงเรียนศูนยรวมน้ําใจ 

154 โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 

155 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 

156 โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรค 

157 โรงเรียนสตรีวิทยา 2  

158 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 

159 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

160 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 

161 โรงเรียนสวนอนันต 

162 โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย 

163 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 

164 โรงเรียนสามเสนนอก  (ประชาราษฎรอนุกูล) 

165 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

166 โรงเรียนสายน้ําทิพย 

167 โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ 

168 โรงเรียนสิริรัตนาธร 

169 โรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ 

170 โรงเรียนเสนานิคม 

171 โรงเรียนหอวัง 

172 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 

173 โรงเรียนอนุบาลวัดปรนิายก 

174 โรงเรียนอนุบาลสามเสน 
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175 วิทยาลัยนาฏศิลป 
 

 
 

 


