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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
………………………………………………………………
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
คณะศิลปศึกษา ภาควิชานาฏศิลปศึกษา

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
Bachelor of Education Program in Thai Drama Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทยศึกษา)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทยศึกษา)
Bachelor of Education (Thai Drama Education)
B.Ed. (Thai Drama Education)

3. วิชาเอก
นาฏศิลปไทยศึกษา
4. จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 164 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
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5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางประเทศ โดยใชภาษาไทยในการเรียนการสอน
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป นหลักสูตรศึกษาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชานาฏศิลป ไทยศึกษา (5 ป) (หลักสู ตรปรับ ปรุง
พ.ศ. 2558) ซึ่ งปรั บ ปรุ งจากหลั กสู ต รศึก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช านาฏศิล ป ไทยศึ ก ษา (5 ป )
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
6.1 คณะกรรมการประจําคณะศิลปศึกษา เห็นชอบรางหลักสูตรในการประชุมครั้ง
ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557
6.2 คณะกรรมการสภาวิชาการ เห็นชอบรางหลักสูตรในการประชุมสภาวิชาการครั้ง
ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557
6.3 คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป อนุมัติหลักสูตรในการประชุมสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครูสอนนาฏศิลประดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน
8.2 นักบริหารจัดการธุรกิจการแสดง สรางงานการแสดงในรูปแบบตางๆ
8.3 นักวิชาการในศาสตรนาฏศิลปและองคความรูที่เกี่ยวของ
8.4 ประกอบธุรกิจสวนตัวที่เกี่ยวของกับงานนาฏศิลป
8.5 นักวิจารณนาฏศิลป
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9. ชื่ อ เลขประจํ าตั วบั ต รประชาชน ตํ า แหน งทางวิ ชาการ คุณ วุฒิ ก ารศึก ษา และสถาบั น
ที่สําเร็จการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
9.1 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
1. ผูชวยศาสตราจารยวรินทรพร ทับเกตุ
เลขประจําตัวประชาชน
3 1009 03631 59 3
ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
คุณวุฒิการศึกษา
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2529
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545
2. นายบัณฑิต เข็มทอง
เลขประจําตัวประชาชน
3 7001 00358 51 7
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
คุณวุฒิการศึกษา
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 2547
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา 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
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ศศ.ด.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2556
2. นางสาวปภาวรินทร แสงเจริญ
เลขประจําตัวประชาชน
3 9199 00151 66 2
ตําแหนงทางวิชาการ
ครูชํานาญการพิเศษ
คุณวุฒิการศึกษา
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2530
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา 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)
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา วิทยาลัยครูเชียงใหม 2539
2. ผูชวยศาสตราจารยนายสมภพ เพ็ญจันทร
เลขประจําตัวประชาชน
3 5012 00386 98 1
ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
คุณวุฒิการศึกษา
ค.บ.(สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูพิบูลยสงคราม 2527
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ค.ม.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2533
*** ผศ.คํานึง สุขเกษม ทําผลงานทางวิชาการดานนาฏศิลป เรื่อง พาลีเกี้ยวนางมณโฑ
ผศ.สมภพ เพ็ญจันทร ทําผลงานทางวิชาการดานนาฏศิลป เรื่อง การละครรวมสมัย
9.2.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
1. นายอโนทัย สมอ่ํา
เลขประจําตัวประชาชน
5 6603 00028 94 1
ตําแหนงทางวิชาการ
ครูชํานาญการ
คุณวุฒิการศึกษา
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ศศ.ม.(วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
2. นายอฐธน เดชะกูล
เลขประจําตัวประชาชน
3 5099 00519 60 4
ตําแหนงทางวิชาการ
ครูชํานาญการ
คุณวุฒิการศึกษา
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา 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
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544
2. นางวรัทยา ดวงปลี
เลขประจําตัวประชาชน
3 3099 01216 28 3
ตําแหนงทางวิชาการ
ครูชํานาญการ
คุณวุฒิการศึกษา
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 2544
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา 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
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556
2. นางสาวสุภาภรณ คํายุธา
เลขประจําตัวประชาชน
3 4599 00267 99 1
ตําแหนงทางวิชาการ
ครู (สัญญาจาง)
คุณวุฒิการศึกษา
ศษ.บ.(นาฏศิลปพื้นบาน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา 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
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ปร.ด.(การวิจัยศิลปกรรมศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556

6

2. นางจุฑารัตน บํารุงธนทรัพย
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา

3 1601 01643 93 8
ครูชํานาญการ
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
ศศ.ม.(ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556

9.2.7 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
1. นางสาวปยมาศ ศรแกว
เลขประจําตัวประชาชน
3 6698 00144 84 5
ตําแหนงทางวิชาการ
ครูชํานาญการ
คุณวุฒิการศึกษา
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545
2. นางทองลวน บุญยิ่ง
เลขประจําตัวประชาชน
3 1601 00012 74 8
ตําแหนงทางวิชาการ
ครูชํานาญการพิเศษ
คุณวุฒิการศึกษา
ค.บ.(ภาษาไทย) วิทยาลัยครูเทพสตรี 2525
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา 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
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ศป.ด.(วิจัยสรางสรรคศิลปกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2554
2. นายเฉลิมชัย ภิรมยรักษ
เลขประจําตัวประชาชน
3 1002 00550 25 3
ตําแหนงทางวิชาการ
ครูชํานาญการพิเศษ
คุณวุฒิการศึกษา
ค.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2540
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา 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
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544
2. นางวรรณา แกวกวาง
เลขประจําตัวประชาชน
3 1503 00161 36 4
ตําแหนงทางวิชาการ
ครูชํานาญการ
คุณวุฒิการศึกษา
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา 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
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ศศ.ม.(ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556
2. ผูชวยศาสตราจารยพรศิริ ถนอมกุล
เลขประจําตัวประชาชน
3 1018 00536 95 3
ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
คุณวุฒิการศึกษา
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2527
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา 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
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา 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
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา 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
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551
2. นายสุรสิทธิ์ วิเศษสิงห
เลขประจําตัวประชาชน
5 7902 00009 65 3
ตําแหนงทางวิชาการ
ครูชํานาญการ
คุณวุฒิการศึกษา
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550
และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ศศ.ด.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2557
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
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
ขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) กรุ งเทพมหานคร องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และโรงเรี ย นสาธิ ต ในสั งกั ด
มหาวิทยาลัยที่ผานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาเศรษฐกิจ แบบทุ น นิ ย ม ความกาวหน าทางการสื่ อสารและเทคโนโลยี
ทําใหเกิดกระแสการแขงขันสูง มีผลตองานศิลปะการแสดง การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนจึงตอง
พั ฒ นาผู เรี ย น ที่ น อกจากจะเน น นาฏศิ ล ป เชิ งอนุ รั ก ษ เพื่ อ สื บ ทอดรากฐานของศิ ล ปะแต โบราณ
และนํามาเปนแนวทางในการสรางสรรคงานนาฏศิลปไดอยางมีหลักการ รูจักประยุกตใชนาฏศิลป
แบบดั้งเดิมมาบูรณาการกับนาฏศิลปสมัยใหม เพื่อสนองตอบความตองการของสถานศึกษาที่มีความ
ต องการครูที่ มีความรอบรูในศาสตรดานนาฏศิล ป อยางลุมลึก และสามารถพัฒ นาผูเรีย นในด าน
การแสดงที่ ห ลากหลาย นอกจากนี้ ยังรองรับ การตอบสนองความตองการในเชิงธุร กิจ สามารถ
สรางสรรคงานนาฏศิลปที่เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจได
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในยุ ค โลกาภิ วั ฒ น ที่ มี ก ารพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี และการแข ง ขั น อย า งสู ง
ศิลปวัฒ นธรรมต างชาติ เผยแพรเขาสูสั งคมไทยไดงาย เยาวชนไทยสนใจเรีย นรูและรับ วัฒ นธรรม
ตางชาติ ไดอยางรวดเร็ว ศิลปวัฒ นธรรมอั นงดงามของไทยกําลังจะถูกละเลยจนสูญ หาย อีกทั้ งมี
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนาฏศิลปเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อผลิตบัณฑิตครูดาน
นาฏศิลปที่มีคุณภาพและมีอัตลักษณ เฉพาะ จึงตองพัฒนาหลักสูตรใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิด
ความตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมไทย และสามารถสรางสรรคกลวิธีการถายทอดความรู
ทางดานนาฏศิลปดวยวิธีการใหมๆ เพื่อใหเยาวชนไทยหันมาสนใจวัฒนธรรมประจําชาติ มีความรอบ
รูที่จ ะบู รณาการวิ ช าศิ ล ปะด านอื่ น นอกเหนื อจากงานดานนาฏศิล ป สามารถนํ าความรูไปพั ฒ นา
สังคมไทยใหอยูอยางมีความสุขดวยรากฐานของวัฒนธรรมไทย
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11.3 สถานการณขององคกรวิชาชีพ
คุรสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบ
วิ ช าชี พ ป จ จุ บั น คุ รุ ส ภากํ าหนดเปลี่ ย นแปลงมาตรฐานวิ ช าชี พ โดยเพิ่ ม มาตรฐานความรู จ าก 9
มาตรฐานเปน 11 มาตรฐาน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ตั้งแตปการศึกษา
2558 ส งผลให ค ณะศิ ล ปศึ ก ษาซึ่ งเป น หนึ่ งในสถานศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู ต อ งปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรใหสอดคลองกับประกาศของคณะกรรมการคุรุสภาวาดวยเรื่องสาระความรู สมรรถนะและ
ประสบการณ วิ ช าชี พ ของผู ป ระกอบวิช าชีพ ครู ผู บ ริห ารสถานศึก ษา ผู บ ริห ารการศึ กษา และ
ศึกษานิเทศกตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ ในป จ จุบั น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รจํา เป น ต อ งพั ฒ นาในเชิ งรุก ที่ มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของสังคมที่กาวหนาตลอดเวลา สอดคลองกับ
ความตองการของสถานศึกษา โดยการผลิตครูนาฏศิลปที่มีความรอบรูในกลุมสาระศิลปะที่พรอมจะ
บู ร ณาการความรู ใ นศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ ง ปฏิ บั ติ ง านการสอนและการจั ด การแสดงได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งสามารถปฏิบัติงานเชิงธุรกิจในกรณีประกอบธุรกิจสวนตัวได และมีความใฝรูในการ
ที่จ ะพั ฒ นาตนเองให เขากับ ลั กษณะงานทั้ งด านวิช าการและวิชาชี พ โดยปฏิ บัติตนอยางมืออาชี พ
มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางยั่งยืนในสังคม
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป มี พั น ธกิ จ ที่ สํ า คั ญ อย า งหนึ่ งคื อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุ ณ ภาพ เพื่ อ ให เป น ผู นํ าด านนาฏศิ ล ป ดุ ริย างคศิ ล ป และศิ ล ปกรรม สามารถอนุ รั ก ษ พั ฒ นา
สรางสรรค และสรางองคความรูดานศิลปะสูชุมชน พัฒ นาภูมิป ญญาไทยสูสากล ดังนั้น การผลิต
บุคลากรดานนาฏศิลป จึงเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบัน โดยสรางอัตลักษณของบัณฑิตใหเปน
ผูนําในการสืบสานสรางสรรคงานนาฏศิลป สนับสนุนและสงเสริมใหบัณฑิตมีความรู ความสามารถใน
สาขาวิชา และสามารถบูรณาการความรูในศาสตรสาขาที่เกี่ยวของ มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมไทยและดํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกจากกลุมวิชาเอกเฉพาะสาขา
ในสาขาวิชาที่เปดสอนของคณะศิลปศึกษา หรือเลือกเรียนวิชาชีพเลือกจากกลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา
ที่เปดสอนในคณะศิลปนาฏดุริยางค และคณะศิลปวิจิตร โดยมีอาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่กํากับดูแล
และประสานงานกับฝายวิชาการ และฝายทะเบียนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
กลุ ม วิ ช าเอกของสาขาวิ ช านาฏศิ ล ป ไทยศึ ก ษาที่ เ ป ด สอนทั้ ง กลุ ม วิ ช าเอกเดี่ ย ว
กลุ มวิ ชาเอกเลื อก นั กศึ กษาสาขาวิชาอื่น ของคณะศิล ปศึกษา คณะศิล ปนาฏดุริย างค และคณะ
ศิลปวิจิตร สามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาเอกเลือกและเปนรายวิชาเลือกเสรีได
13.3 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนและหลักสูตรอื่นตองเรียนรวมกัน
13.3.1 รายวิช าหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ที่ เป ดสอนโดยภาควิช าศึ ก ษาทั่ ว ไปของ
คณะศิลปศึกษา กําหนดใหนักศึกษาทุกคณะและทุกสาขาเรียนรวมกัน
13.3.2 รายวิ ช าเอกเดี่ ย ว วิ ช าสุ น ทรี ย ศาสตร ท างศิ ล ปะ กํ า หนดให นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิ ช านาฏศิ ล ป ไทยศึ ก ษา สาขาวิ ช านาฏศิ ล ป ส ากลศึ ก ษาของคณะศึ ก ษา และสาขาวิ ช า
นาฏศิลปไทยของคณะศิลปนาฏดุริยางคเรียนรวมกัน
13.3.3 การบริหารจัดการ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย
ผู แ ทนสาขาวิ ช าอื่ น ในคณะที่ เกี่ ย วข อ งด านเนื้ อ หาสาระ การจั ด ตารางสอน ตารางสอบ และ
การบริการการเรียนการสอนใหกับหลักสูตรอื่น โดยจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลตาม
ขอกําหนดของหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ครู ข องสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป คื อ ครู ที่ มี ค วามรู ความชํ านาญในสาขาวิช า
นาฏศิลปไทย บูรณาการความรูในศาสตรที่เกี่ยวของไปสูการจัดการศึกษา และพั ฒ นาผูเรียนให รู
คุ ณ ค าของนาฏศิ ล ป แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชาติ มี คุ ณ ธรรมจริย ธรรม คิ ดริเริ่ม สรางสรรค งาน
นาฏศิลป นวัตกรรม และงานวิจัย สามารถประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกสังคม ประเทศชาติและ
นานาชาติ
1.2 ความสําคัญ
ปจจุบันสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนดานนาฏศิลปมีทั้งสถานศึกษาของรัฐและ
เอกชน มีการแขงขันในการผลิตครูนาฏศิลปออกสูสังคม ทําใหตองแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธใหมๆ
เพื่ อเพิ่มประสิทธิภ าพในการจัดการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับวัฒ นธรรมภายนอกที่
หลั่งไหลเขามาสูวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมีผลกระทบตอการดํารงศิลปวัฒนธรรมของไทยที่สืบทอดมา
แตอดีต ดวยเหตุนี้ การผลิตครูนาฏศิลปจึงตองมีความรอบรูหลายดาน โดยการจัดการศึกษาที่ใช
ทรัพยากรภายนอกดวยการรวมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนใหบัณฑิตไดศึกษาดูงาน นําประสบการณ
ตรงจากแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนไดรับความรูจากผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิทางดานนาฏศิลปไทย ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ มีผลใหผูเรียนสามารถตอยอด
สร า งสรรค ผ ลงานได อ ย า งมี ห ลั ก การ อี ก ทั้ ง นํ า หลั ก ทฤษฎี ทั ก ษะ และศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ ง
มาบู รณาการ ประยุกตใชไดอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหม
นําเสนอศิลปะแขนงนี้ใหเปนที่รูจักกวางขวางและเปนครูผูนําดานนาฏศิลปแกสังคมได
การที่ผูเรียนมีความรู ความชํานาญสงผลใหสามารถอนุรักษ สืบสาน สรางสรรค
งานนาฏศิลปไทย สามารถถายทอด ปลูกฝงให เยาวชนไทยตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒ นธรรม
ของชาติ หลอหลอมใหเปนผูที่มีจิตใจออนโยน นอบนอม รักวัฒนธรรมประเพณีไทย ดํารงตนโดยใช
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเปนคานิยมหลักที่ตอบสนองวัตถุประสงคของชาติในการอยูรว มกัน
อยางมีความสุข
1.3 วัตถุประสงค เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงคดังตอไปนี้
1) สามารถถายทอดความรูและเผยแพรงานนาฏศิลปไทย
2) แสวงหาความรูอ ย างต อ เนื่ อ ง โดยใช ก ระบวนการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย น
การสอนและบูรณาการความรูในศาสตรที่เกี่ยวของ
3) เปนผูนําในศาสตรดานนาฏศิลป สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหองคความรู
และสรางสรรคงานดานนาฏศิลป
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4) พั ฒ นาตนเองให ทั น ตอการเปลี่ย นแปลงของสั งคม และมี ความพร อมในการ
รวมมือทางวิชาการกับประชาคมอาเซียน
5) สามารถสื่อสาร และใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
6) มีความเสียสละ รับผิดชอบ ซื่อสัตย และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพครู
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. แผนการปรับปรุงและพัฒนา
1.1 กําหนดใหมีการประเมินผล
หลักสูตรใหมีมาตรฐานตามเกณฑ
การสอนทุกภาคการศึกษา
สกอ. เกณฑมาตรฐานครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร และเกณฑมาตรฐาน
ของคุรุสภา

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1.1.1 รายงานประเมินผลความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอน
1.1.2 มคอ. 5 , มคอ. 7
1.1.3 มคอ. 6 (เฉพาะชั้นปที่ 5)
1.1.4 หลักฐานการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพทางการศึกษา
1.2 กําหนดใหมีการประเมิน
1.2.1 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรทุก 5 ป
หลักสูตรเมื่อครบ 5 ป
1.3 ประชุมคณะกรรมการ
1.3.1 รายงานการประชุม
หลักสูตร วิเคราะหสถานการณ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภายในและภายนอก เพื่อนํามา
พิจารณาในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตร
1.4 เชิญผูทรงคุณวุฒิทางการ 1.4.1 หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิและ
ศึกษาและผูที่เกี่ยวของเขารวม ผูเกี่ยวของ
ใหขอเสนอแนะในการพัฒนา 1.4.2 สรุปขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
หลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร
1.5 ดําเนินการจัดทําหลักสูตร 1.5.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตามกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร
หลักสูตร
1.5.2 รางหลักสูตรฉบับสมบูรณ
เพื่อนําเสนอ สกอ. และคุรุสภา
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1.5.3 เอกสารรับรองมาตรฐาน
หลักสูตรจาก สกอ. และคุรุสภา
2. แผนพัฒนาบุคลากร
2.1.1 จัดบุคลากรที่มีความ
2.1.1.1 จํานวนและรายละเอียด
2.1 ดานการเรียนการสอน
เชี่ยวชาญเฉพาะดานมารวมใน ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ที่กําหนด
การเรียนการสอนและให
ในรายวิชา
คําแนะนํา
2.1.2 สนับสนุนอาจารยและ
2.1.2.1 จํานวนอาจารยและ
บุคลากรใหพัฒนาดานการเรียน บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาจาก
การสอนและการทํางานที่
ภายในและภายนอกสถาบัน
รับผิดชอบ
2.1.3 สงเสริมศักยภาพของ
2.1.3.1 จํานวนผลงานวิจัย
นักศึกษาในการเพิ่มพูนความรู (ศิลปนิพนธ) ของนักศึกษา
ทางวิชาการ
2.2 ดานงานวิจัยและการเขาสู
2.2.1 สนับสนุนอาจารยและ
2.2.1.1 จํานวนงานวิจัย/ผลงาน
ตําแหนงทางวิชาการ
บุคลากรใหทํางานวิจัยและการ ทางวิชาการ/นวัตกรรม
2.2.1.2 จํานวนอาจารยและ
เขียนผลงานทางวิชาการ
บุคลากรที่ไดตําแหนงทางวิชาการ
3. แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการ 3.1 สนับสนุนอาจารยและ
3.1.1 จํานวนงานบริการวิชาการ
บุคลากรใหทํางานบริการ
วิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช ร ะบบทวิ ภ าค แบ ง เป น 2 ภาคการศึ ก ษา คื อ ภาคการศึ ก ษาที่ 1 และ
ภาคการศึกษาที่ 2
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
สถาบันอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอน (Summer Session) ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่
ไมบั งคับ ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห รวมเวลาสําหรับการสอบดวย โดยใหเพิ่มชั่วโมง
สําหรับศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน เปนไปตามปฏิ ทินการศึกษาของ
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป ในวั น ทํ าการตั้ งแต วั น จั น ทร ถึ งวั น ศุ ก ร แต ล ะภาคการศึ ก ษาใช เวลา
18 สัปดาห
2.2 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
1) เป น ผู สํ าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ ประกาศนี ย บั ต ร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2) ตองสอบผานวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู
3) ไมเปนคนวิกลจริต
4) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอัน
ไดกระทําโดยประมาท
5) ไมเปนโรคติดตอรายแรง
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่เขาเรียนจะมีพื้นความรูดานทักษะที่แตกตางกัน เนื่องจากนักศึกษามา
จากสถานศึ ก ษาเดิ ม ที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ผู ที่ สํ า เร็จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาของนักศึกษาแรกเขา คือ การใหนักศึกษา
ไดทดสอบทักษะวิชาชีพกอนเรียน และจัดโครงการปรับ พื้ นฐานทักษะปฏิ บัติวิชาชีพ เพื่ อเตรีย ม
ความพรอมในการเรียนและการทํางานในชั้นเรียนเดียวกัน และการเรียนรวมกับนักศึกษาตางคณะ
ตางสาขาวิชา เพื่อเสริมทักษะดานการสื่อสาร กระตุนใหนักศึกษาแสดงศักยภาพไดอยางเต็มที่
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.5.1 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา/ชั้นป
2558
2559
2560
2561
2562
ชั้นปที่ 1
90
90
90
90
90
ชั้นปที่ 2
90
90
90
90
ชั้นปที่ 3
90
90
90
ชั้นปที่ 4
90
90
ชั้นปที่ 5
90
รวม
90
180
270
360
450
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
90
2.5.2 วิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขาย คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
1) วิทยาลัยนาฏศิลป
จํานวนนักศึกษา/ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2558
30

30
-

ปการศึกษา
2559 2560
30
30
30
30
30

60
-

90
-

2561
30
30
30
30
120
-

2562
30
30
30
30
30
150
30
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2) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
จํานวนนักศึกษา/ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2558
30

30
-

ปการศึกษา
2559 2560
30
30
30
30
30

60
-

90
-

2561
30
30
30
30
120
-

2562
30
30
30
30
30
150
30

3) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
จํานวนนักศึกษา/ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2558
30

30
-

ปการศึกษา
2559 2560
30
30
30
30
30

60
-

90
-

2561
30
30
30
30
120
-

2562
30
30
30
30
30
150
30
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4) วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
จํานวนนักศึกษา/ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2558
30

30
-

ปการศึกษา
2559 2560
30
30
30
30
30

60
-

90
-

2561
30
30
30
30
120
-

2562
30
30
30
30
30
150
30

5) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ
จํานวนนักศึกษา/ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2558
30

30
-

ปการศึกษา
2559 2560
30
30
30
30
30

60
-

90
-

2561
30
30
30
30
120
-

2562
30
30
30
30
30
150
30
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6) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
จํานวนนักศึกษา/ชั้นป
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2558
30
30

30
-

ปการศึกษา
2559 2560
60
90
30
30
30
30
30

60
-

90
-

2561
120
30
30
30
30
120
-

2562
150
30
30
30
30
30
30
150
30

7) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
จํานวนนักศึกษา/ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2558
30

30
-

ปการศึกษา
2559 2560
30
30
30
30
30

60
-

90
-

2561
30
30
30
30
120
-

2562
30
30
30
30
30
150
30
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8) วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
จํานวนนักศึกษา/ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2558
30

30
-

ปการศึกษา
2559 2560
30
30
30
30
30

60
-

90
-

2561
30
30
30
30
120
-

2562
30
30
30
30
30
150
30

9) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
จํานวนนักศึกษา/ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2558
20

20
-

ปการศึกษา
2559 2560
20
20
20
20
20

40
-

60
-

2561
20
20
20
20
80
-

2562
20
20
20
20
20
100
20
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10) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
จํานวนนักศึกษา/ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2558
30

30
-

ปการศึกษา
2559 2560
30
30
30
30
30

60
-

90
-

2561
30
30
30
30
120
-

2562
30
30
30
30
30
150
30

11) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
จํานวนนักศึกษา/ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2558
30

30
-

ปการศึกษา
2559 2560
30
30
30
30
30

60
-

90
-

2561
30
30
30
30
120
-

2562
30
30
30
30
30
150
30
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12) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
จํานวนนักศึกษา/ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2558
20

20
-

ปการศึกษา
2559 2560
20
20
20
20
20

40
-

60
-

2561
20
20
20
20
80
-

2562
20
20
20
20
20
100
20

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) ตอ 1 แขนงวิชา
2.6.1.1 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
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
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2558
2559
2560
2561
1. คาบํารุงการศึกษา
112,800
225,600
338,400 451,200
2. คาลงทะเบียน
211,200
412,800
619,200 729,600
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
81,000
159,600
239,400 296,200
รวมรายรับ
405,000
798,000 1,197,000 1,477,000

2562
564,000
787,200
326,800
1,678,000

2) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
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
1. คาบํารุงการศึกษา
2. คาลงทะเบียน
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2558
356,000
401,640
757,640

2559
416,000
485,100
901,100

ปงบประมาณ
2560
2561
2562
480,000 540,000 600,000
566,550 623,700 650,700
1,046,550 1,163,550 1,250,700
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4) วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
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
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
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
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2558
2559
2560
1. คาบํารุงการศึกษา
117,500
235,000
352,500
2. คาลงทะเบียน
140,250
276,000
414,750
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
313,110
384,790
420,200

2561
470,000
472,500
484,550

2562
587,500
517,500
542,080
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7) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
รายละเอียดรายรับ
1. คาบํารุงการศึกษา
2. คาลงทะเบียน
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2558
493,500
804,800
225,000
1,523,300

ปงบประมาณ
2559
2560
2561
526,400
540,500 596,900
774,800
800,400 824,800
207,900
192,400 176,000
1,509,100 1,533,300 1,597,700

2562
587,500
820,000
168,900
1,576,400

8) วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
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) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2558
2559
2560
1. คาบํารุงการศึกษา
80,000
160,000
240,000
2. คาลงทะเบียน
113,400
226,800
340,200
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
193,400
386,800
580,200

2561
320,000
453,000
773,600

2562
400,000
567,000
967,000
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10) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2558
2559
2560
2561
1. คาบํารุงการศึกษา
100,000
212,000
324,500 436,000
2. คาลงทะเบียน
220,000
451,000
686,000 856,200
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
51,000
125,600
199,600 263,600
รวมรายรับ
371,200
789,000 1,209,600 1,555,800

2562
548,000
933,600
308,800
1,586,400

11) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
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
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2558
2559
2560
1. คาบํารุงการศึกษา
54,000
108,000
162,000
2. คาลงทะเบียน
40,000
80,000
120,000
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
94,000
188,000
282,000

2561
216,000
160,000
367,000

2562
270,000
200,000
470,000
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท)
2.6.2.1 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ปงบประมาณ
หมวดเงิน
2558
2559
2560
2561
2562
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
322,270
331,938
341,896 352,152 362,716
2. คาใชจายดําเนินงาน
442,600
442,600
442,600 442,600 442,600
(ไมรวม 3)
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
ปงบประมาณ
หมวดเงิน
2558
2559
2560
2561
2562
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
300,000
345,000 396,750 456,262
2. คาใชจายดําเนินงาน
800,310
920,356 1,058,409 1,217,170 1,399,745
(ไมรวม 3)
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
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม(ก)+รวม(ข)
จํานวนนักศึกษา

หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม(ก)+รวม(ข)
จํานวนนักศึกษา

2558
800,310
30

ปงบประมาณ
2559
2560
1,220,356 1,403,409
60
90

2) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
ปงบประมาณ
2558
2559
2560

2561
2562
1,613,920 1,856,000
120
150

2561

2562

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

250,000

500,000

750,000

950,000

1,100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

1,250,000

1,500,000

1,750,000 1,950,000 2,100,000

200,000
200,000
1,450,000
35

250,000
250,000
1,750,000
70

300,000 350,000 400,000
300,000 350,000 400,000
2,050,000 2,300,000 2,500,000
105
140
175
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3) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม(ก)+รวม(ข)
จํานวนนักศึกษา

หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)

2558

ปงบประมาณ
2559
2560

2561

2562

366,000

400,000

500,000

533,000

533,000

410,740

466,100

506,000

555,300

587,000

148,000

148,000

148,000

148,000

148,000

-

-

-

-

-

924,740

1,014,100

1,154,000 1,236,300 1,268,000

924,740
30

33,000
33,000
1,047,100
60

33,000
100,000 133,000
33,000
100,000 133,000
1,187,000 1,336,300 1,401,000
90
120
150

4) วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
ปงบประมาณ
2558
2559
2560

2561

2562

927,000

1,112,400

1,334,880 1,601,856 1,922,007

-

-

-

-

-

215,800

258,960

310,752

372,902

447,482

-

-

-

-

-

1,142,800

1,371,360

-

-

1,645,632 1,974,758 2,369,489
-

-

-
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หมวดเงิน
รวม(ก)+รวม(ข)
จํานวนนักศึกษา

หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม(ก)+รวม(ข)
จํานวนนักศึกษา

หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม 3)

2558
1,142,800
30

ปงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
1,371,360 1,645,632 1,974,758 2,369,489
60
90
120
150

5) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ
ปงบประมาณ
2558
2559
2560

2561

2562

366,000

400,000

500,000

533,000

533,000

410,740

466,100

506,000

555,300

587,000

148,000

148,000

148,000

148,000

148,000

-

-

-

-

-

924,740

1,014,100

1,154,000 1,236,300 1,268,000

924,740
30

33,000
33,000
1,047,100
60

33,000
100,000 133,000
33,000
100,000 133,000
1,187,000 1,336,300 1,401,000
90
120
150

6) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
ปงบประมาณ
2558
2559
2560

2561

2562
234,000

234,000

234,000

234,000

234,000

87,200

505,000

925,600

1,271,800 1,302,400
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หมวดเงิน
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม(ก)+รวม(ข)
จํานวนนักศึกษา

2558
-

ปงบประมาณ
2559
2560
-

2561
-

2562
-

-

-

-

-

321,200

739,000

1,159,600 1,505,800 1,536,400

50,000
50,000
371,200
25

50,000
50,000
789,000
50

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
1,209,600 1,555,800 1,586,400
75
100
125

7) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม(ก)+รวม(ข)
จํานวนนักศึกษา

2558

ปงบประมาณ
2559
2560

2561

2562

238,203

252,495

200,000

212,000

224,720

730,000

1,460,000

2,190,000 2,920,000 3,650,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

950,000

1,692,000

2,434,720 3,178,203 3,922,495

200,000
200,000
1,150,000
25

250,000
250,000
1,942,000
50

300,000 350,000 400,000
300,000 350,000 400,000
2,734,720 3,528,203 4,322,495
75
100
125
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หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม(ก)+รวม(ข)
จํานวนนักศึกษา

หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ

8) วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
ปงบประมาณ
2558
2559
2560

2561

2562

82,200

82,200

82,200

82,200

82,000

390,000

400,000

400,000

400,000

400,000

35,000

40,000

45,000

50,000

50,000

-

-

-

-

-

507,200

522,200

527,200

532,200

532,200

40,000
40,000
547,200
30

40,000
40,000
562,200
60

40,000
40,000
567,200
90

40,000
40,000
572,200
120

40,000
40,000
572,200
150

2561

2562

9) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ปงบประมาณ
2558
2559
2560
584,000

1,168,000

1,752,000 2,336,000 2,920,000

584,000

1,168,000

1,752,000 2,336,000 2,920,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

584,000

1,168,000

1,752,000 2,336,000 2,920,000

800,000

1,600,000

2,400,000 3,200,000 4,000,000
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หมวดเงิน
รวม (ข)
รวม(ก)+รวม(ข)
จํานวนนักศึกษา

หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม(ก)+รวม(ข)
จํานวนนักศึกษา

หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา

2558
800,000
1,384,000
20

ปงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
1,600,000 2,400,000 3,200,000 4,000,000
2,768,000 4,152,000 5,536,000 6,920,000
40
60
80
100

10) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ปงบประมาณ
2558
2559
2560

2561

2562
234,000

234,000

234,000

234,000

234,000

87,200

505,000

925,600

1,271,800 1,302,400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

321,200

739,000

1,159,600 1,505,800 1,536,400

50,000
50,000
371,200
25

50,000
50,000
789,000
50

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
1,209,600 1,555,800 1,586,400
75
100
125

11) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
ปงบประมาณ
2558
2559
2560

2561

2562

21,600

43,200

64,800

64,800

64,800

250,000

500,000

750,000

950,000

1,100,000

-

-

-

-

-
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หมวดเงิน
4. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม(ก)+รวม(ข)
จํานวนนักศึกษา

หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม(ก)+รวม(ข)
จํานวนนักศึกษา

2558

ปงบประมาณ
2559
2560

2561

2562

-

-

-

-

-

271,600

543,200

814,800

1,014,800 1,164,800

271,600
30

543,200
60

814,800
90

1,014,800 1,164,800
120
150

12) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ปงบประมาณ
2558
2559
2560

2561

2562

584,000

1,168,000

1,752,000 2,336,000 2,920,000

584,000

1,168,000

1,752,000 2,336,000 2,920,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

584,000

1,168,000

1,752,000 2,336,000 2,920,000

800,000
800,000
1,384,000
20

1,600,000
1,600,000
2,768,000
40

2,400,000 3,200,000 4,000,000
2,400,000 3,200,000 4,000,000
4,152,000 5,536,000 6,920,000
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
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E - learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนและ
การเทียบโอนความรูเขาสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของสถาบันฯ พ.ศ. 2548
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบังคับ
1.1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี
1.1.3 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา

164 หนวยกิต
32
24
12
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6 หนวยกิต
8 หนวยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาชีพครู
2.1.1 กลุมวิชาชีพครูบังคับ
2.1.2 กลุมวิชาชีพครูเลือก ไมนอยกวา
2.2 กลุมวิชาเอก
2.2.1 กลุมวิชาเอกเดี่ยว
2.2.2 กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
2.2.3 กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
3.1.3 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบังคับ
1.2 กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา

กําหนดใหเรียน

126
48
42
6
78
68
6
4

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6 หนวยกิต

32 หนวยกิต
24 หนวยกิต
8 หนวยกิต

1.1 กลุมวิชาบังคับ
กําหนดใหเรียน
24 หนวยกิต
1.1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต
ศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
300-11001
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
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
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
(Recreation for Quality of Life)
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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
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
(Thai Language for Communication)
300-13002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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
ความเขาใจเกี่ยวกับสังคมไทย
2 (2-0-4)
(Understanding Thai Society)
พหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
300-14003
(Multiculturalism)
300-14004
สังคมกับสิ่งแวดลอม
2 (2-0-4)
(Society and Environment)
300-14005
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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
300-14008
300-14009
300-14010
300-14011
300-14012
300-14013
300-14014
300-14015
300-14016
300-14017
300-14018
300-14019
300-14020
300-14021

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
(Law in Daily Life)
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
(Intellectual Property Law)
การคิดและการตัดสินใจ
(Thinking and Decision Making)
การบริหารความขัดแยงและการจัดการความเครียด
(Conflict and Stress Management)
สารสนเทศสําหรับเยาวชน
(Information for Youth)
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
(Science for Quality of Life)
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
(Life and Environment)
ชีวิตกับสุขภาพ
(Life and Health)
การคิดเชิงคณิตศาสตร
(Mathematical Thinking)
วรรณกรรมไทยรวมสมัย
(Thai Contemporary Literature)
วรรณคดีไทยศึกษา
(Thai Literature Study)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
(English for Job Application)
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
(English Reading Comprehension)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
(English for Tourism)
การเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง
(Learning English through Songs)

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
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300-14022
300-14023
300-14024
300-14025

ภาษาอังกฤษดานศิลปะและวัฒนธรรม
(English in Arts and Culture)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
(Chinese Language for Communication)
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
(Japanese Language for Communication)
ภาษาอาเซียนในชีวิตประจําวัน
(ASEAN Languages in Daily Life)

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาชีพครู
2.1.1 กลุมวิชาชีพครูบังคับ
2.1.2 กลุมวิชาชีพครูเลือก

กําหนดใหเรียน

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

48 หนวยกิต
42 หนวยกิต
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
การแนะแนวและใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน
2 (1-2-3)

(Guidance and Counseling for Student Development)
300-21006
300-21007

การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
(Learning and Classroom Management)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
(Research for Learning Development)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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300-21008
300-21009
300-21010
300-21011
300-21012
300-21013

หมายเหตุ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
(Educational Innovation and Information Technology)
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
3 (2-2-5)
(Learning Assessment and Evaluation)
การประกันคุณภาพการศึกษา
2 (2-0-4)
(Quality Assurance in Education)
ประสบการณวิชาชีพครู
2 (1-2-3)
(Professional Experiences)
การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
6 (0-36-0)
(Teacher Professional Practice in School 1)
การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
6 (0-36-0)
(Teacher Professional Practice in School 2)
1. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21012 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
นักศึกษาตองสอบผานรายวิชาดังตอไปนี้
1.1 หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพครูบังคับ 300-21001 ถึง 300-21011
และกลุมวิชาชีพครูเลือก จํานวน 6 หนวยกิต
1.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกเดี่ยว และกลุมวิชาการสอนวิชาเอกทุก
รายวิชา
2. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21013 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 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
300-21017
300-21018
300-21019
300-21020
300-21021
300-21022
300-21023
300-21024
300-21025
300-21026
300-21027

หมายเหตุ

การศึกษาตลอดชีวิต
(Lifelong Education)
การพัฒนาความคิดสรางสรรค
(Creative Thinking Development)
การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล
(Research for Individual Learner Development)
การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
(Achievement Test Construction)
การบริหารการศึกษา
(Educational Administration)
ภาษาอังกฤษสําหรับครูนาฏศิลปและดนตรี
(English for Drama and Music Teachers)
สื่อการสอน
(Instructional Media)
ปรัชญาการศึกษา
(Philosophy of Education)
บุคลิกภาพและการปรับตัว
(Personality and Adjustment)
จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
ทักษะและเทคนิคการสอน
(Skills and Techniques of Teaching)
สถิติทางการศึกษา
(Educational Statistics)

2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

1. การลงทะเบี ย นรายวิช า 300-21018 การวิจัยเพื่ อพัฒ นาผูเรีย นเปน รายบุคคล
นักศึกษาตองสอบผานรายวิชา 300-21005 การแนะแนวและใหคําปรึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเรียน และ 300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
2. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21019 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา นักศึกษาตองสอบผานรายวิชา 300-21009 การวัดและการประเมิน
ผลการเรียนรู
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก กําหนดใหเรียน
2.2.1 กลุมวิชาเอกเดี่ยว
2.2.2 กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
2.2.3 กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา

รหัสวิชา
201-22014
201-22015
201-22016
201-22017
301-22001
301-22002
301-22003
301-22004
301-22005
301-22006
301-22007

78
68
6
4

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2.2.1 กลุมวิชาเอกเดี่ยว
กําหนดใหเรียน
68 หนวยกิต
1) นักศึกษาละครพระ นาง ศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
รายวิชา จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ทักษะนาฏศิลป 1 (ละครพระ นาง)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 1 : Male and Female Lakon Character)
ทักษะนาฏศิลป 2 (ละครพระ นาง)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 2 : Male and Female Lakon Character)
ทักษะนาฏศิลป 3 (ละครพระ นาง)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 3 : Male and Female Lakon Character)
ทักษะนาฏศิลป 4 (ละครพระ นาง)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 4 : Male and Female Lakon Character)
ประวัติศาสตรนาฏศิลปไทย
3 (3-0-6)
(History of Thai Drama)
กายวิภาคสําหรับนาฏศิลป
2 (2-0-4)
(Anatomy for Dance)
จารีตนาฏศิลปไทย
2 (2-0-4)
(Custom of Thai Dance)
การเขียนเพื่องานนาฏศิลป
3 (3-0-6)
(Writing for Dance)
หนาพาทย นาฏยศัพท และภาษานาฏศิลป
3 (3-0-6)
(Na Pat Dance Vocabulary and Dance Languages)
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
2 (1-2-3)
(ASEAN Arts and Culture)
การสอนนาฏศิลปและดนตรีแบบบูรณาการ
2 (2-0-4)
(Integrated Teaching for Dance and Music)
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301-22008
301-22009
301-22010
301-22011
301-22012
301-22013
301-22014
301-22015
301-22016
301-22017
301-22018
301-22019
301-22020
301-22021
301-22022

วรรณคดีการละคร
(Dramatic Literature)
การวิจัยนาฏศิลปดานการศึกษา
(Dance Education Research)
ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง
(English for Performing Acts)
ระบําเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นบาน
(Variety Dances and Folk Dances)
ทักษะประสบการณการแสดง
(Skill and Experience for Drama)
ทักษะศิลปะการแสดง
(Performing Arts Skill)
การละครตะวันตก
(Western Drama)
ศิลปะการแตงหนาและทําผม
(The Art of Make up and Hair Dressing)
ดนตรีสําหรับครูนาฏศิลป
(Music for Dance Teachers)
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบงานนาฏศิลป
(Computer for the Design of Dance)
บุคคลสําคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป
(Distinguished Person of Thai Dramatic Arts)
เครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดง
(Costume and Prop Making)
สุนทรียศาสตรทางศิลปะ
(Aesthetics for Dramatic Art)
การจัดการแสดงในสถานศึกษา
(Performing Arts Arrangement in School)
หลักการวิเคราะหศิลปะการแสดง
(Analytical Principle of Performing Arts)

2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
3 (0-6-3)
3 (0-6-3)
3 (0-6-3)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
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301-22023

รหัสวิชา
201-22021
201-22022
201-22023
201-22024
301-22001
301-22002
301-22003
301-22004
301-22005
301-22006
301-22007
301-22008
301-22009

ศิลปนิพนธ
(Art Thesis)

4 (2-4-6)

2) นักศึกษาโขนพระ ศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
รายวิชา จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ทักษะนาฏศิลป 1 (โขนพระ)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 1 : Male Khon Character)
ทักษะนาฏศิลป 2 (โขนพระ)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 2 : Male Khon Character)
ทักษะนาฏศิลป 3 (โขนพระ)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 3 : Male Khon Character)
ทักษะนาฏศิลป 4 (โขนพระ)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 4 : Male Khon Character)
ประวัติศาสตรนาฏศิลปไทย
3 (3-0-6)
(History of Thai Drama)
กายวิภาคสําหรับนาฏศิลป
2 (2-0-4)
(Anatomy for Dance)
จารีตนาฏศิลปไทย
2 (2-0-4)
(Custom of Thai Dance)
การเขียนเพื่องานนาฏศิลป
3 (3-0-6)
(Writing for Dance)
หนาพาทย นาฏยศัพท และภาษานาฏศิลป
3 (3-0-6)
(Na Pat Dance Vocabulary and Dance Languages)
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
2 (1-2-3)
(ASEAN Arts and Culture)
การสอนนาฏศิลปและดนตรีแบบบูรณาการ
2 (2-0-4)
(Integrated Teaching for Dance and Music)
วรรณคดีการละคร
2 (2-0-4)
(Dramatic Literature)
การวิจัยนาฏศิลปดานการศึกษา
3 (2-2-5)
(Dance Education Research)
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301-22010
301-22011
301-22012
301-22013
301-22014
301-22015
301-22016
301-22017
301-22018
301-22019
301-22020
301-22021
301-22022
301-22023

ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง
(English for Performing Acts)
ระบําเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นบาน
(Variety Dances and Folk Dances)
ทักษะประสบการณการแสดง
(Skill and Experience for Drama)
ทักษะศิลปะการแสดง
(Performing Arts Skill)
การละครตะวันตก
(Western Drama)
ศิลปะการแตงหนาและทําผม
(The Art of Make up and Hair Dressing)
ดนตรีสําหรับครูนาฏศิลป
(Music for Dance Teachers)
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบงานนาฏศิลป
(Computer for the Design of Dance)
บุคคลสําคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป
(Distinguished Person of Thai Dramatic Arts)
เครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดง
(Costume and Prop Making)
สุนทรียศาสตรทางศิลปะ
(Aesthetics for Dramatic Art)
การจัดการแสดงในสถานศึกษา
(Performing Arts Arrangement in School)
หลักการวิเคราะหศิลปะการแสดง
(Analytical Principle of Performing Arts)
ศิลปนิพนธ
(Art Thesis)

2 (1-2-3)
3 (0-6-3)
3 (0-6-3)
3 (0-6-3)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
4 (2-4-6)
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รหัสวิชา
201-22028
201-22029
201-22030
201-22031
301-22001
301-22002
301-22003
301-22004
301-22005
301-22006
301-22007
301-22008
301-22009
301-22010

3) นักศึกษาโขนยักษ ศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
รายวิชา จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ทักษะนาฏศิลป 1 (โขนยักษ)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 1 : Demon Khon Character)
ทักษะนาฏศิลป 2 (โขนยักษ)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 2 : Demon Khon Character)
ทักษะนาฏศิลป 3 (โขนยักษ)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 3 : Demon Khon Character)
ทักษะนาฏศิลป 4 (โขนยักษ)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 4 : Demon Khon Character)
ประวัติศาสตรนาฏศิลปไทย
3 (3-0-6)
(History of Thai Drama)
กายวิภาคสําหรับนาฏศิลป
2 (2-0-4)
(Anatomy for Dance)
จารีตนาฏศิลปไทย
2 (2-0-4)
(Custom of Thai Dance)
การเขียนเพื่องานนาฏศิลป
3 (3-0-6)
(Writing for Dance)
หนาพาทย นาฏยศัพท และภาษานาฏศิลป
3 (3-0-6)
(Na Pat Dance Vocabulary and Dance Languages)
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
2 (1-2-3)
(ASEAN Arts and Culture)
การสอนนาฏศิลปและดนตรีแบบบูรณาการ
2 (2-0-4)
(Integrated Teaching for Dance and Music)
วรรณคดีการละคร
2 (2-0-4)
(Dramatic Literature)
การวิจัยนาฏศิลปดานการศึกษา
3 (2-2-5)
(Dance Education Research)
ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง
2 (1-2-3)
(English for Performing Acts)
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301-22011
301-22012
301-22013
301-22014
301-22015
301-22016
301-22017
301-22018
301-22019
301-22020
301-22021
301-22022
301-22023

ระบําเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นบาน
(Variety Dances and Folk Dances)
ทักษะประสบการณการแสดง
(Skill and Experience for Drama)
ทักษะศิลปะการแสดง
(Performing Arts Skill)
การละครตะวันตก
(Western Drama)
ศิลปะการแตงหนาและทําผม
(The Art of Make up and Hair Dressing)
ดนตรีสําหรับครูนาฏศิลป
(Music for Dance Teachers)
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบงานนาฏศิลป
(Computer for the Design of Dance)
บุคคลสําคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป
(Distinguished Person of Thai Dramatic Arts)
เครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดง
(Costume and Prop Making)
สุนทรียศาสตรทางศิลปะ
(Aesthetics for Dramatic Art)
การจัดการแสดงในสถานศึกษา
(Performing Arts Arrangement in School)
หลักการวิเคราะหศิลปะการแสดง
(Analytical Principle of Performing Arts)
ศิลปนิพนธ
(Art Thesis)

3 (0-6-3)
3 (0-6-3)
3 (0-6-3)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
4 (2-4-6)
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รหัสวิชา
201-22035
201-22036
201-22037
201-22038
301-22001
301-22002
301-22003
301-22004
301-22005
301-22006
301-22007
301-22008
301-22009
301-22010

4) นักศึกษาโขนลิง ศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
รายวิชา จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ทักษะนาฏศิลป 1 (โขนลิง)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 1 : Simian Khon Character)
ทักษะนาฏศิลป 2 (โขนลิง)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 2 : Simian Khon Character)
ทักษะนาฏศิลป 3 (โขนลิง)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 3 : Simian Khon Character)
ทักษะนาฏศิลป 4 (โขนลิง)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 4 : Simian Khon Character)
ประวัติศาสตรนาฏศิลปไทย
3 (3-0-6)
(History of Thai Drama)
กายวิภาคสําหรับนาฏศิลป
2 (2-0-4)
(Anatomy for Dance)
จารีตนาฏศิลปไทย
2 (2-0-4)
(Custom of Thai Dance)
การเขียนเพื่องานนาฏศิลป
3 (3-0-6)
(Writing for Dance)
หนาพาทย นาฏยศัพท และภาษานาฏศิลป
3 (3-0-6)
(Na Pat Dance Vocabulary and Dance Languages)
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
2 (1-2-3)
(ASEAN Arts and Culture)
การสอนนาฏศิลปและดนตรีแบบบูรณาการ
2 (2-0-4)
(Integrated Teaching for Dance and Music)
วรรณคดีการละคร
2 (2-0-4)
(Dramatic Literature)
การวิจัยนาฏศิลปดานการศึกษา
3 (2-2-5)
(Dance Education Research)
ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง
2 (1-2-3)
(English for Performing Acts)
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301-22011
301-22012
301-22013
301-22014
301-22015
301-22016
301-22017
301-22018
301-22019
301-22020
301-22021
301-22022
301-22023

ระบําเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นบาน
(Variety Dances and Folk Dances)
ทักษะประสบการณการแสดง
(Skill and Experience for Drama)
ทักษะศิลปะการแสดง
(Performing Arts Skill)
การละครตะวันตก
(Western Drama)
ศิลปะการแตงหนาและทําผม
(The Art of Make up and Hair Dressing)
ดนตรีสําหรับครูนาฏศิลป
(Music for Dance Teachers)
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบงานนาฏศิลป
(Computer for the Design of Dance)
บุคคลสําคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป
(Distinguished Person of Thai Dramatic Arts)
เครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดง
(Costume and Prop Making)
สุนทรียศาสตรทางศิลปะ
(Aesthetics for Dramatic Art)
การจัดการแสดงในสถานศึกษา
(Performing Arts Arrangement in School)
หลักการวิเคราะหศิลปะการแสดง
(Analytical Principle of Performing Arts)
ศิลปนิพนธ
(Art Thesis)

3 (0-6-3)
3 (0-6-3)
3 (0-6-3)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
4 (2-4-6)

หมายเหตุ การลงทะเบียนรายวิชาที่มีลําดับของการเรียน นักศึกษาจะเรียนรายวิชาขั้น
สูงขึ้นได ตองสอบผานการเรียนรายวิชาในขั้นที่ต่ํากวามากอน
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2.2.2 กลุมวิชาการสอนวิชาเอก กําหนดใหเรียน
6 หนวยกิต
ศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
รายวิชา จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)
301-22024
ทักษะเพื่อการสอนนาฏศิลประดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (1-4-4)
(Technical Skill for Teaching Dance in Primary Level)
301-22025
ทักษะสรางสรรคเพื่อการสอน
3 (1-4-4)
(Creative Skill for Teaching)

รหัสวิชา
301-22026
301-22027
301-22028
301-22029
301-22030
301-22031
301-22032
301-22033
301-22034

2.2.3 กลุมวิชาเอกเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา
4 หนวยกิต
1. เลือกศึกษาจากรายวิชาตางๆจากวิชาเอกเดี่ยว หรือวิชาเอกเลือกใน
สาขาวิชาอื่น
2. เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต–ิ ศึกษาดวยตนเอง)
นาฏดุริยางควิจารณ
2 (2-0-4)
(Dramatic Arts Criticism)
นาฏศิลปพื้นบาน
2 (2-0-4)
(Folk Dance)
นาฏศิลปกับสังคม
2 (2-0-4)
(Classical Dance and Society)
2 (1-2-3)
การฝกเสียงเพื่อการแสดง
(Voice Training for Performing Arts)
หุนไทย
2 (1-2-3)
(Thai Puppets)
การอานทํานองเสนาะ
2 (0-4-2)
(Rhyme Chanting)
การออกแบบฉากและแสงบนเวที
2 (1-2-3)
(Scene Design and Stage Lighting)
ศิลปหัตถกรรมไทย
2 (1-2-3)
(Thai Handicraft and Art)
การออกแบบเครื่องแตงกาย แตงหนา และทรงผม
2 (1-2-3)
(Costume Design Make up and Hair Dressing)
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301-22035
301-22036

นาฏศิลปตะวันออก
(Eastern Dance)
สัมมนาดานนาฏศิลป
(Seminar on Traditional Dance)

2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
1. เลือกศึกษาจากรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนในสถาบัน 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
การแสดงพื้นบาน
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
(Music Skill : Klongyao)
เพลงรองสําหรับเด็ก
(Songs for Children)
เพลงกลอมเด็ก
(Thai Lullaby)
รีคอรเดอร
(Recorder)
การขับรองเพลงสากลเบื้องตน
(Vocal Practices for Beginner)
การขับรองเพลงสากลสําหรับเด็ก
(Vocal Practices in Songs for Children)
ซอลเฟจจิโอและการขับรอง
(Solfeggio and Vocal Training)

303-30005
303-30006
304-30001
304-30002
304-30003
304-30004

2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

หมายเหตุ ความหมายของรหัสรายวิชา และรหัสการจัดชั่วโมงเรียน

ความหมายของรหัสวิชา
คณะ
สาขาวิชา
หมวดวิชา
กลุม่ วิชา
ลําดับวิชา

X X X X

X XXX
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รหัสวิชาที่ใชกําหนดเปนตัวเลข 8 หลัก ดังตอไปนี้
ตําแหนงที่
1
หมายถึง
คณะ
เลข 1
หมายถึง
คณะศิลปวิจิตร
เลข 2
หมายถึง
คณะศิลปนาฏดุริยางค
เลข 3
หมายถึง
คณะศิลปศึกษา
ตําแหนงที่
เลข
เลข
เลข
เลข

2-3
01
02
03
04

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สาขาวิชา
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา

ตําแหนงที่
เลข
เลข
เลข

4
1
2
3

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน
หมวดวิชาเลือกเสรี

ตําแหนงที่
5
หมายถึง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลข 1
หมายถึง
เลข 2
หมายถึง
เลข
เลข

3
4

หมายถึง
หมายถึง

หมวดวิชาเฉพาะดาน
เลข 1
หมายถึง
เลข 2
หมายถึง
ตําแหนงที่

6-8

หมายถึง

กลุมวิชา
วิชาบังคับ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิชาบังคับ กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
วิชาบังคับ กลุมวิชาภาษา
วิชาเลือก
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอก
ลําดับวิชา
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ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
หนวยกิต
ชัว่ โมงเรียนบรรยาย
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง

X (X - X - X)
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป)
ภาควิชานาฏศิลปศึกษา คณะศิลปศึกษา
ชั้นปที่ 1

รหัสวิชา
300-11001
300-11002
300-21003
201-22XXX
301-22002
301-22010
301-22018
301-22019
....................

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูต ลอดชีวิต
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
ภาษาและวัฒนธรรม
ทักษะนาฏศิลป 1
กายวิภาคสําหรับนาฏศิลป
ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง
บุคคลสําคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป
เครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดง
วิชาเลือกเสรี 1
รวม

ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา
300-13001
300-14XXX
300-21002
300-21004
201-22XXX
301-22005
301-22015
301-22020

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 1
การพัฒนาหลักสูตร
จิตวิทยาการศึกษา
ทักษะนาฏศิลป 2
หนาพาทย นาฏยศัพท และภาษานาฏศิลป
ศิลปะการแตงหนาและทําผม
สุนทรียศาสตรทางศิลปะ
รวม

จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (0-6-3)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (x-x-x)
22

จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
2 (x-x-x)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (0-6-3)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
22
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ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
300-12001
300-13002
300-21009
300-21XXX
201-22XXX
301-22011
301-22016
301-22XXX

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

คณิตศาสตรและสถิติ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
วิชาชีพครูเลือก 1
ทักษะนาฏศิลป 3
ระบําเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นบาน
ดนตรีสําหรับครูนาฏศิลป
วิชาเอกเลือก 1
รวม

ชั้นปที่ 2

รหัสวิชา
300-11003
300-14XXX
300-21006
300-21008
201-22XXX
301-22004
301-22008
…………………

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ความเปนพลเมืองและความรับผิดชอบตอสังคม
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 2
การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ทักษะนาฏศิลป 4
การเขียนเพื่องานนาฏศิลป
วรรณคดีการละคร
วิชาเลือกเสรี 2
รวม

จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
2 (x-x-x)
3 (0-6-3)
3 (0-6-3)
2 (1-2-3)
2 (x-x-x)
21

จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
2 (x-x-x)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (0-6-3)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (x-x-x)
21
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ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา
300-12002
300-14XXX
300-21007
300-21010
301-22003
301-22006
301-22012
301-22017
301-22XXX

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
การประกันคุณภาพการศึกษา
จารีตนาฏศิลปไทย
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
ทักษะประสบการณการแสดง
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบงานนาฏศิลป
วิชาเอกเลือก 2
รวม

ชั้นปที่ 3

รหัสวิชา
300-11004
300-14XXX
300-21005
300-21XXX
301-22001
301-22009
301-22013
301-22022
...................

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 4
การแนะแนวและใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน
วิชาชีพครูเลือก 2
ประวัติศาสตรนาฏศิลปไทย
การวิจัยนาฏศิลปดานการศึกษา
ทักษะศิลปะการแสดง
หลักการวิเคราะหศิลปะการแสดง
วิชาเลือกเสรี 3
รวม

จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
2 (x-x-x)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
3 (0-6-3)
2 (1-2-3)
2 (x-x-x)
21

จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
2 (x-x-x)
2 (1-2-3)
2 (x-x-x)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (0-6-3)
2 (1-2-3)
2 (x-x-x)
22
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ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา
300-21001
300-21XXX
301-22007
301-22014
301-22021
301-22024

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

ความเปนครูวิชาชีพ
วิชาชีพครูเลือก 3
การสอนนาฏศิลปและดนตรีแบบบูรณาการ
การละครตะวันตก
การจัดการแสดงในสถานศึกษา
ทักษะเพื่อการสอนนาฏศิลประดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม

ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
300-21011 ประสบการณวิชาชีพครู
301-22025 ทักษะสรางสรรคเพื่อการสอน
301-22023 ศิลปนิพนธ

รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
300-21012 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
รวม

จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
2 (x-x-x)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
3 (1-4-4)
14

จํานวนหนวยกิต
2 (1-2-3)
3 (1-4-4)
4 (2-4-6)
9

ชั้นปที่ 5

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
300-21013 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
รวม

จํานวนหนวยกิต
6 (0-36-0)
6

ชั้นปที่ 5

จํานวนหนวยกิต
6 (0-36-0)
6
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบังคับ
จํานวน
24 หนวยกิต
1.1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน
12 หนวยกิต
300-11001
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
3 (3-0-6)
(Information for Lifelong Learning)
ความหมาย ความสําคัญ ของสารสนเทศ วิธี การเขาถึ ง
แหลงสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต การสืบคน
สารสนเทศ กระบวนการจั ด การสารสนเทศ การใช เทคโนโลยี
สารสนเทศอยางรูเทาทัน ความปลอดภัยของการเก็บรักษาขอมูล
พระราชบั ญ ญั ติว าด ว ยขอ มู ล ข าวสาร เทคนิ คการปรั บ แต งและ
การนําเสนอสารสนเทศในเชิงสรางสรรค
300-11002

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
(Human Behavior and Self Development)
แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ย วของกับ พฤติกรรมของมนุ ษ ย
องคประกอบและปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย การเขาใจ
และเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น กระบวนการและวิธีการพัฒนา
ตน การสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล การคิดแบบองครวมเพื่อ
พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิต การแกปญหาตามบริบทและการ
สรางแรงจูงใจในการทํางาน

300-11003

ความเปนพลเมืองและความรับผิดชอบตอสังคม 3 (3-0-6)
(Citizenship and Social Responsibility)
ความหมายและความสํ า คั ญ ของความเป น พลเมื อ ง
บทบาทหนาที่ของพลเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม การดําเนินชีวิต
อย างพ อ เพี ย งที่ เป น ป ระโย ช น แล ะรั บ ผิ ด ช อ บ ต อ สั งค ม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาทองถิ่น ความเปนประชาธิปไตย
การมีสวนรวมทางการเมือง การสรางความตระหนักและจิตสํานึกใน
ความเปนไทย จิตอาสาและจิตสาธารณะ เพื่อการเปนพลเมืองที่ดี
และมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
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300-11004

นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
(Recreation for Quality of Life)
ความสําคัญ ความเป น มา หลั กการและประโยชน ของ
การเขารวมกิจกรรมนันทนาการ ขอบขายและคุณคาของกิจกรรม
นันทนาการ รูปแบบของนันทนาการและกิจกรรมนันทนาการที่
เหมาะสมกับการพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม

1.1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน 6 หนวยกิต
300-12001
คณิตศาสตรและสถิติ
3 (3-0-6)
(Mathematics and Statistics)
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ เซต สั บ เซต การดํ า เนิ น การ
ของเซต ตรรกศาสตร ทฤษฎี ค วามน าจะเป น สมการอย างงา ย
ลําดั บ และอนุ กรม การหาค ารอยละ ค ามั ชฌิ มเลขคณิ ต มั ธยฐาน
ฐานนิ ย ม ความแปรปรวน ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการ
นําเสนอขอมูล
300-12002

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
(Science and Technology)
ความสําคัญและอิทธิพลของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ มี ต อ มนุ ษ ย กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร วิ วั ฒ นาการและ
แนวโนมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สมัยใหม การประยุกตความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินชีวิต

1.1.3 กลุมวิชาภาษา
จํานวน
6 หนวยกิต
300-13001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
(Thai Language for Communication)
ความสําคัญและลักษณะของภาษาไทย ความรูเบื้องตน
เรื่องการสื่ อสาร จริย ธรรมในการใช ภ าษา การสื่ อสารในการฟ ง
การพูด การอาน การเขียน ในชีวิตประจําวัน และงานอาชีพ
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300-13002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
(English for Communication)
การฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น คํ า ศั พ ท สํ า นวน โครงสร า ง
ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในสถานการณตางๆ

1.2 กลุมวิชาเลือก
300-14001

กําหนดใหเรียนไมนอยกวา
8 หนวยกิต
โลกและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
(World and Culture)
ความเป น มาของโลกในยุ ค โบราณ จนถึ ง ป จ จุ บั น
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตนที่มีตอ
มนุษยในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรม
ความหลากหลายของวั ฒ นธรรม การจั ด ระเบี ย บสั ง คมโลก
การแลกเปลี่ยนถายทอดอารยธรรมของดินแดนตางๆ ซึ่งมีผลต อ
การดํารงชีวิตของมนุษย

300-14002

ความเขาใจเกี่ยวกับสังคมไทย
2 (2-0-4)
(Understanding Thai Society)
โครงสรางทางสังคมไทย จารีตประเพณี ขนบประเพณี
วิถีป ระชาและภูมิปญ ญา การเปลี่ย นแปลงของสังคมและสภาพ
ปญหาสังคมที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง
ของไทย

300-14003

พหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
(Multiculturalism)
ความหมายและความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรมกับกระแสโลกาภิวัตน
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมที่ มี ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
ผลกระทบที่ เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมต อ สั งคมและ
วิถีชีวิต
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300-14004

สังคมกับสิ่งแวดลอม
2 (2-0-4)
(Society and Environment )
ความสําคัญและความสัมพั นธของมนุ ษยกับสิ่งแวดลอม
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาพปญหาและ
ผลกระทบจากการใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
ความรั บ ผิ ด ชอบของสั งคมและการมี ส ว นรว มในการจั ด การกั บ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การบํารุงรักษาและคุมครอง
คุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน

300-14005

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2 (2-0-4)
(Sufficiency Economy for Sustainable Development)
ปรัชญาและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดและทฤษฎี
ของระบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ สั งคมและการเมื อ ง
การนําหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาปรับใชกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใหเหมาะสม
กับบุคคลและวิถีชีวิตของคนไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

300-14006

การเมืองและการปกครองไทย
2 (2-0-4)
(Thai Politics and Government)
วิวัฒนาการการปกครองของไทย แนวคิดและอุดมการณ
ทางการเมื อ งที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง
กระบวนการทางการเมือง สถาบันทางการเมืองการปกครอง และ
องคกรที่เกี่ยวข องกับ การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข การมี ส ว นร ว มทางการเมื อ ง
สภาพปญหาและแนวโนมทางการเมืองการปกครองของไทย

300-14007

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
2 (2-0-4)
(Law in Daily Life)
ความรู เกี่ ย วกั บ กฎหมายแพ งและพาณิ ช ย กฎหมาย
อาญา และกฎหมายอื่นๆ ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน สภาพปญหา
ที่เกี่ยวของกับการใชกฎหมายซึ่งมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต
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300-14008

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
2 (2-0-4)
(Intellectual Property Law)
ความหมาย ประเภทของทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์
และทรั พ ย สิ น ทางอุ ต สาหกรรม กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา ความรวมมือระหวางประเทศในการ
คุมครองสิทธิ์

300-14009

การคิดและการตัดสินใจ
2 (2-0-4)
(Thinking and Decision Making)
หลั กการและกระบวนการคิ ดของมนุษย ประเภทของ
การคิ ด ทฤษฎี และกระบวนการตั ดสิ น ใจ การตั ด สิ น ใจแบบมี
สวนรวม ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล กลยุทธในการแกปญหา
การคิดแบบองครวม การประยุกตการคิดและการตัดสินใจในการ
ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

300–14010

การบริหารความขัดแยงและการจัดการความเครียด 2 (2-0-4)
(Conflict and Stress Management)
ความหมาย ทฤษฎี ลั ก ษณะและธรรมชาติ ข องความ
ขัดแยง สาเหตุและปจจัยที่มีอิทธิพลตอความขัดแยง กระบวนการ
ในการจั ด การความขั ด แย ง แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
ความเครียด ปจจัยที่กอใหเกิดสภาวะเครียด ผลของความขัดแยง
และความเครียดที่มีตอสภาพจิตใจและสังคม เทคนิคการจัดการ
ความขัดแยงและการจัดการความเครียด

300–14011

สารสนเทศสําหรับเยาวชน
2 (2-0-4)
(Information for Youth)
ความรู เ กี่ ย วกั บ สารสนเทศสํ า หรั บ เยาวชน การนํ า
ทรั พ ยากรสารสนเทศไปส ง เสริ ม การอ า นของเยาวชน แหล ง
ใหบริการสารสนเทศ การเลือกใชทรัพยากรสารสนเทศ และเทคนิค
วิธีการนําไปใช
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300–14012

วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
(Science for Quality of Life)
ความสํ า คั ญ และความสั ม พั น ธ ข องวิ ท ยาศาสตร กั บ
คุณภาพชีวิต การพั ฒ นาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ อาหารและ
โภชนาการ ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน ความกาวหนาทาง
วิ ท ยาศาสตร ที่ ส งผลกระทบต อ ชี วิ ต การประยุ ก ต ค วามรู ท าง
วิทยาศาสตรมาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

300–14013

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
2 (2-0-4)
(Life and Environment)
ความสําคัญ และความสัม พั น ธข องชี วิตกับ สิ่ งแวดล อ ม
ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงานทดแทน สภาพปญหาสิ่งแวดลอมและมลพิ ษ แนวทาง
ปองกันและแกไขดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การบริหาร
จัด การสิ่ งแวดลอ มและทรัพ ยากรธรรมชาติแ บบมี ส ว นรว มเพื่ อ
พัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

300–14014

ชีวิตกับสุขภาพ
2 (2-0-4)
(Life and Health)
ระบบและกระบวนการของชีวิต ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพ ความปลอดภัยของอาหาร ยา และเครื่องสําอาง โรคที่มี
ผลกระทบต อสังคม การดู แลสุขภาพตนเอง การออกกําลังกาย
การเสริมสรางสุขภาวะทางกายและทางจิต

300–14015

การคิดเชิงคณิตศาสตร
2 (2-0-4)
(Mathematical Thinking)
ความสําคัญของคณิตศาสตรที่มีตอการพัฒนาการคิดของ
มนุ ษย รูปแบบของกระบวนการคิดเชิงคณิ ตศาสตร การคิดเชิง
เหตุ ผ ลและกระบวนการแก ป ญ หาทางคณิ ต ศาสตร เพื่ อ พั ฒ นา
ตนเอง การประยุกตใชทักษะการคิดในชีวิตประจําวัน
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300–14016

วรรณกรรมไทยรวมสมัย
2 (2-0-4)
(Thai Contemporary Literature)
ความหมาย ขอบเขต และวิวัฒนาการของวรรณกรรม
ไทยปจจุบัน การอานสารคดี นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ เพื่อ
วิ เคราะห วิ จารณ ถ อยคํ า สํ านวน เนื้ อหา ศิ ล ปะการใช ภ าษา
ความคิด ความเชื่อ สภาพสังคมและเอกลักษณไทยในวรรณกรรม
ไทยปจจุบัน

300–14017

วรรณคดีไทยศึกษา
2 (2-0-4)
(Thai Literature Study)
ความหมาย องค ป ระกอบ และความเป น มาของ
วรรณคดี ประวัติวรรณคดีไทยและวรรณคดีที่สําคัญในสมัยสุโขทัย
สมั ย อยุ ธ ยา สมั ย ธนบุ รี และสมั ย รั ต นโกสิ น ทร คุ ณ ค า ของ
วรรณคดีไทยที่สําคัญดานความงาม ความคิด และความรู

300–14018

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
2 (2-0-4)
(English for Job Application)
ศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการสมัครงาน
ขอมูลประวัติสวนตัว หนังสือรับรองการทํางาน การอานและสรุป
ใจความสําคัญจากประกาศรับสมัคร การกรอกใบสมัคร การเขียน
จดหมายสมัครงาน และการเตรียมตัวรับการสัมภาษณ

300–14019

การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
2 (2-0-4)
(English Reading Comprehension)
เทคนิคการอาน กลวิธีการเดาศัพท การเพิ่มพูนความรู
ดานคําศัพทและโครงสรางประโยค การอานเพื่อความเขาใจจาก
งานเขียนและสิ่งที่พบในชีวิตประจําวัน
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300–14020

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
2 (2-0-4)
(English for Tourism)
ศั พ ท สํ า นวน และการใช ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
ท อ งเที่ ย ว ข อ มู ล การท อ งเที่ ย วด า นภู มิ ศ าสตร ประวั ติ ศ าสตร
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกรอกแบบฟอรมและการสนทนาใน
บริบทที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว

300–14021

การเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง
2 (1-2-3)
(Learning English through Songs)
ศัพท สํานวน วิธีการออกเสียงภาษาอั งกฤษที่ ถูกตอง
โดยใช เ พลงภาษาอั ง กฤษเป น สื่ อ การนํ า ความรู ที่ ไ ด รั บ จาก
การศึกษาไปประยุกตใช

300–14022

ภาษาอังกฤษดานศิลปะและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
(English in Arts and Culture)
ศั พ ท สํ า นวน ภาษาอั ง กฤษจากการอ า นงานเขี ย น
สื่อสารสนเทศดานศิลปะและวัฒนธรรมสาขาตางๆ การนําเสนอ
ผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมเปนภาษาอังกฤษ

300–14023

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
(Chinese Language for Communication)
ความรูพื้นฐาน การออกเสียง ศัพท วลี ประโยค และ
สํานวน การฟ ง การพู ด การอาน และการเขียนภาษาจีนเพื่ อ
การสื่อสาร

300–14024

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
(Japanese Language for Communication)
ความรูพื้นฐาน การออกเสียง ศัพท วลี ประโยค และ
สํานวน การฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุนเพื่ อ
การสื่อสาร
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300–14025

ภาษาอาเซียนในชีวิตประจําวัน
2 (2-0-4)
(ASEAN Languages in Daily Life)
ความรูพื้นฐานภาษาอาเซียน การออกเสียง ศัพท วลี
ประโยค และสํานวน การฟง การพูด การอาน และการเขียน
เพื่ อการสื่อสารของภาษาในประเทศกลุมอาเซีย นอยางนอยหนึ่ ง
ภาษา จากภาษาของประเทศบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักร
กั ม พู ช า สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว มาเลเซี ย สาธารณรั ฐ ฟ ลิ ป ป น ส สาธารณรั ฐ
สิ ง คโปร สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม หรื อ สหภาพพม า
(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 บทบาทหนาที่
และภาระงานครู คุณลักษณะของครูที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม
ของวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาลและความ
ซื่อสั ตยสุ จริต กฎหมายที่เกี่ย วของกับ วิชาชีพครู การปฏิบัติตน
ตามกรอบจรรยาบรรณวิช าชีพ การเปน แบบอยางที่ดี การมี จิต
สาธารณะและเสี ย สละให สั ง คม การสร า งปฏิ สั ม พั น ธ แ บบ
กั ล ยาณมิ ต ร การจั ด การความรู เพื่ อ ให ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง
การสราง จิ ต สํ า นึ ก และการปลู ก ฝ ง จิ ต วิ ญ ญ าณ ความเป น ครู
การแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารเพื่อสรางความกาวหนาและ
พัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง
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300-21002

การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
(Curriculum Development)
ปรั ช ญาการศึ ก ษาของไทยและต า งประเทศ แนวคิ ด
ทฤษฎี ท างการศึ ก ษา ศาสนา เศรษฐกิ จ สั งคม และวั ฒ นธรรม
กลวิธีการจัดการศึ กษา การประยุกต ปรัชญาและทฤษฎีทางการ
ศึกษาเพื่ อเสริมสรางการพัฒ นาที่ ยั่งยืน ความหมาย ความสําคั ญ
หลักการ ทฤษฎี และรูป แบบของหลักสูตร วิเคราะหและจัดทํ า
หลั กสู ต รระดั บ สถานศึ กษาและท องถิ่ น การออกแบบหลัก สูต ร
การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร การฝกปฏิบัติการทํา
และพัฒนาหลักสูตร

300-21003

ภาษาและวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
(Language and Culture)
ความสําคัญของภาษาและความหลากหลายของวัฒนธรรม
ในการประกอบวิชาชีพครู การใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู
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
ภาษาตางประเทศในสังคมพหุวัฒ นธรรมเพื่ อการสื่อความหมาย
อยางถูกตองเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

300-21004

จิตวิทยาการศึกษา
3 (3-0-6)
(Educational Psychology)
แนวคิดพื้น ฐาน หลักการและทฤษฎีของนั กจิตวิทยาที่
เกี่ยวของกับพั ฒ นาการและการเรีย นรูของมนุ ษย ธรรมชาติของ
ผู เ รี ย น ความแตกต า งระหว า งบุ ค คล ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
พั ฒ นาการและการเรีย นรูข องบุ ค คลวัย ต างๆ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู
รู ป แบบการเรี ย นรู การจู งใจผู เรี ย น และการใช จิ ต วิ ท ยาเพื่ อ
สงเสริมผูเรียนดานเชาวนปญญาและความถนัด
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300-21005

การแนะแนวและใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน 2 (1-2-3)
(Guidance and Counseling for Student Development)
ความสําคัญของการแนะแนวในสถานศึกษา วิวัฒนาการ
ของการแนะแนวทั้งในและตางประเทศ หลักการแนะแนว บริการ
ที่สําคัญของการแนะแนว ทฤษฎีการใหคําปรึกษา หลักการและ
เทคนิคการใหคําปรึกษา ฝกปฏิบัติการนําหลักการแนะแนวไปใชใน
การจัดบริการแนะแนว และการใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและศักยภาพของผูเรียน

300-21006

การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-5)
(Learning and Classroom Management)
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรู
ที่สอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน หลักการจัดการเรียนรูเพื่อให
ผู เ รี ย นรู จั ก คิ ด วิ เ คราะห คิ ด สร า งสรรค และคิ ด แก ป ญ หา
การบู ร ณาการการเรี ย นรู แ บบเรี ย นรวม การบริ ห ารจั ด การใน
ชั้นเรียนและการพัฒ นาศูน ยการเรียนในสถานศึกษา การนําไปสู
การปฏิบัติใหเกิดผลจริง แนวปฏิบัติในการจัดทําแผนการจัดการ
เรี ย นรู การจั ด การเรี ย นรู แ ละสิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ การเรี ย นรู
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอนและการทดลองใช แ ผนการจั ด การเรี ย นรู ใน
สถานการณจําลอง

300-21007

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3 (2-2-5)
(Research for Learning Development)
ความหมาย ความสํ าคั ญ หลั กการและประเภทของการวิ จั ย
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข อง การกํ าหนดหั วข อการวิ จั ย
เครื่องมือและวิธีการสําหรับรวบรวมขอมูล การออกแบบการวิจัย การเลือก
ตัวอยางหรือผูเขารวมวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล
วิธีดําเนินการวิจัย การวิเคราะห และการแปลความหมายขอมูล การเขียน
รายงานการวิ จั ย การนํ าผลงานวิ จั ยไปประยุ กต ใช ในการจั ดการเรี ยนรู
การฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การแกปญหาและพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน
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300-21008

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5)
(Educational Innovation and Information Technology)
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การออกแบบ การประยุกตใช
และการประเมิน สื่อ นวัต กรรม เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการ
เรียนรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร กฎหมายและ
จริ ย ธรรมที่ เกี่ ย วข อ งกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การสร า งสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู

300-21009

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
3 (2-2-5)
(Learning Assessment and Evaluation)
ความหมาย ความสํ า คั ญ หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
และการเรีย นรู การสร างและการหาคุ ณ ภาพเครื่อ งมื อ วัด และ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นพุ ท ธิ พิ สั ย จิ ต พิ สั ย และทั ก ษะพิ สั ย
การประเมินผลแบบอิงกลุมและอิงเกณฑ การประเมินผลแบบยอย
และแบบรวม การประเมินตามสภาพจริง การประเมินการปฏิบัติ
และการประเมินจากแฟมแสดงหลักฐานการเรียนรู การรายงานผล
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารวั ด และการ
ประเมินผลการเรียนรูเพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน

300-21010

การประกันคุณภาพการศึกษา
2 (2-0-4)
(Quality Assurance in Education)
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ป จ จั ย
มาตรฐาน ตั ว ชี้ วั ด ระบบการประกั น คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและ
ภายนอก จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การนํ าผลการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาไปใชในการพั ฒ นาการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง
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300-21011

ประสบการณวิชาชีพครู
2 (1-2-3)
(Professional Experiences)
การบู รณาการความรู ทางวิ ชาชี พครู โดยการศึ กษา สั งเกต
การจัดการเรียนรูและการปกครองชั้นเรียน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ที่ เน นให ผู เรียนสรางความรูด วยตนเอง ทดลองสอนในสถานการณ จําลอง
และสถานการณ จริ ง ฝ กการออกแบบทดสอบ การตรวจข อสอบ
การให คะแนนและการตั ดสิ นผลการเรี ยนรู ปแบบต างๆ การมี ส วนร วม
ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนและความเปนครูมืออาชีพ

300-21012

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
6 (0-36-0)
(Teacher Professional Practice in School 1)
ปฏิ บั ติ ก ารสอนวิ ช าเอกในสถานศึ ก ษาโดยบู ร ณาการ
ความรูเพื่ อการประกอบวิ ช าชี พครูภ ายใต การกํ ากับ ของอาจารย
นิ เทศก การจั ด ทํ าแผนการเรีย นรู การจั ด กระบวนการเรี ย นรู
การใชสื่อ นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธเพื่อการจัดการเรียนรูที่
ยึดผูเรียนเปนสําคัญ การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่ อนําไป
พัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน การจัดทําบันทึกผลการจัดการ
เรี ย นรู การจั ด กิ จ กรรมทางวิ ช าการ การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ
แกปญหาผูเรียน การศึกษาผูเรียนเปนรายกรณี การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทางการศึกษา

300-21013

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
6 (0-36-0)
(Teacher Professional Practice in School 2)
ปฏิบัติการสอนวิ ชาเอกในสถานศึ กษาโดยบู รณาการความรู
เพื่ อการประกอบวิชาชีพครู ภายใตการกํ ากั บของอาจารย นิ เทศก การ
จัดทําแผนการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู การใชสื่อ นวัตกรรม
เทคนิคและกลยุทธเพื่อการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ การวัด
และประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน การ
จั ดทํ าบั นทึ กและรายงานผลการจั ดการเรี ยนรู การจั ดกิ จกรรมทาง
วิ ชาการ การวิ จั ยในชั้ นเรี ยนเพื่ อพั ฒนาผู เรี ยน การปฏิ บั ติ งานครู
นอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทางการศึกษา
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2.1.2 กลุมวิชาชีพครูเลือก
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
300-21014
การจัดการความรู
2 (2-0-4)
(Knowledge Management)
แนวคิ ด ทฤษฎี ความสํ า คั ญ ของการจั ด การความรู
การเชื่อมโยงความรูกับการปฏิบัติและการดํารงชีวิต การตัดสินใจ
โดยอาศั ย ฐานความรู แ ละภู มิ ป ญ ญา การจั ด ระบบความรู
การบริ ห ารจั ด การความรู การกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การ
ความรู และการสรางเครือ ขายการเรีย นรูเพื่ อ ให ส ามารถนํ า ไป
ประยุกตใชในการดํารงชีวิต
300-21015

การศึกษาพิเศษ
2 (2-0-4)
(Special Education)
ความหมาย แนวคิด ทฤษฏี และหลักการที่เกี่ยวของกับ
การศึ ก ษาพิ เ ศษ ความสํ า คั ญ ของการจั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษ
การคัดกรอง วิธีการจัดการศึกษา และการจัดการกับพฤติกรรม
ผูเรียนที่เปนเด็กพิเศษ การจัดการเรียนรวมระหวางเด็กปกติและ
เด็กพิเศษ

300-21016

การศึกษาตลอดชีวิต
2 (2-0-4)
(Lifelong Education)
ความหมาย แนวคิด ทฤษฏี และหลักการที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาตลอดชีวิต ความสําคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เปาหมายของการศึกษา ความเสมอภาคทางการศึกษา รูปแบบ
และกิ จ กรรมการจั ด การศึ ก ษ าในระบ บ นอกระบ บ และ
ตามอั ธ ยาศั ย ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การจั ด การศึ ก ษาในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย การเรียนรูดวยตนเอง การสงเสริม
การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ในสั ง คมไทย วิ เ คราะห แ นวโน ม การจั ด
การศึกษาตลอดชีวิต
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300-21017

การพัฒนาความคิดสรางสรรค
2 (1-2-3)
(Creative Thinking Development)
แนวคิ ด ทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาความคิ ด
สร า งสรรค ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความคิ ด สร า งสรรค กั บ
สมรรถภาพของสมอง การศึ ก ษาลั ก ษณะบุ ค คลที่ มี ค วามคิ ด
สร างสรรค การจั ดบรรยากาศการเรีย นการสอน และกิจ กรรม
เสริมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค ฝกทักษะการพัฒนาความคิด
สรางสรรค

300-21018

การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล
2 (1-2-3)
(Research for Individual Learner Development)
แนวคิด ความสําคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนเปน
ราย บุ ค ค ล วิ ธี ก ารพั ฒ น าผู เรี ย น เป น ราย บุ ค ค ล โด ย ใช
กระบวนการวิจัยเป นฐาน วิเคราะห ปญหา แนวโนมการพั ฒ นา
ผูเรียน ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล

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)
หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารบริ ห ารการศึ ก ษา
การคิ ด อย า งเป น ระบบ การทํ า งานเป น ที ม การใช ร ะบบ
ส ารส น เท ศ เพื่ อ ก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร วั ฒ น ธ รรม อ งค ก ร
มนุษยสัมพันธในองคกร การติดตอสื่อสาร การศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชน
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300-21021

ภาษาอังกฤษสําหรับครูนาฏศิลปและดนตรี
2 (2-0-4)
(English for Drama and Music Teachers)
คําศัพท ไวยากรณภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารดานนาฏศิลป
และดนตรี ทั กษะการฟ ง การพู ด การอ านและการเขี ยนภาษาอั งกฤษ
สําหรับครูนาฏศิลปและดนตรี การสื่อสาร และการเรียนภาษาอังกฤษดวย
ตนเอง การนํ าภาษาอั งกฤษด านนาฏศิ ลป และดนตรี ไปประยุ กต ใช
ในการจัดการเรียนรู

300-21022

สื่อการสอน
2 (1-2-3)
(Instructional Media)
ความสําคัญ ประเภท และคุณคาของสื่อการสอน บทบาทและ
ความสั มพั นธ ของสื่ อการสอนในระบบการเรี ยนการสอน หลั กเกณฑ
และวิ ธี การเลื อกผลิ ตสื่ อการสอน การใช และเก็ บรักษาสื่ อการสอนแต ละ
ประเภท ฝ กปฏิ บั ติ การผลิ ตสื่ อการสอนขั้ นพื้ นฐาน วิ เคราะห แนวโน ม
ของการผลิต การใชและการพัฒนาสื่อการสอนในอนาคต

300-21023

ปรัชญาการศึกษา
2 (2-0-4)
(Philosophy of Education)
ความหมาย และสาขาของปรั ชญา ความคิ ดของบุ คคลสํ าคั ญ
ในระบบปรัชญา คุ ณคาของปรัชญาการศึ กษา ปรัชญาการศึกษารูปแบบ
ต างๆ ปรั ชญาการศึ กษาไทย นั กการศึ กษาคนสํ าคั ญ ของไทยและ
ตางประเทศ การนําปรัชญาการศึกษามาประยุกตใชในการจัดการศึกษา

300-21024

บุคลิกภาพและการปรับตัว
2 (2-0-4)
(Personality and Adjustment)
ความสําคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว ทฤษฎีบุ คลิกภาพ
การจํ าแนกบุ คลิ กภาพ การวัดบุ คลิ กภาพ ลั กษณะของบุ คลิ กภาพที่ เป น
ปญหา การวิเคราะหเพื่อหารูปแบบบุคลิกภาพที่เหมาะสม การปรับปรุงและ
เสริมสรางบุ คลิ กภาพ การปรั บตั วของมนุ ษย วิธี การปรับตั วแบบต างๆ
พฤติกรรมที่เปนปญหา การปองกันและแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหา
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300-21025

จิตวิทยาพัฒนาการ
2 (2-0-4)
(Developmental Psychology)
ความหมาย และความสํ า คั ญ ของพั ฒ นาการมนุ ษ ย
ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการของบุ ค คล
ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการดานตางๆ ของมนุษยตั้งแต
ปฏิ สนธิจ นถึงวัย ชรา การสงเสริมพั ฒ นาการของบุคคลในแต ล ะ
ชวงวัย

300-21026

ทักษะและเทคนิคการสอน
2 (2-0-4)
(Skills and Techniques of Teaching)
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของทักษะและ
เทคนิคการสอน ทักษะการสอนที่จําเปนสําหรับครู การออกแบบ
การสอนโดยใช เทคนิ ค การสอนแบบต า งๆ การสอนกลุ ม ใหญ
การสอนกลุมยอย การสอนรายบุคคล การใชเพลงประกอบการ
เรีย นการสอน บทบาทสมมุ ติ เทคนิ ค การสอนแบบมี ส ว นรว ม
เทคนิคการสอนโดยใชกระบวนการคิด ฝกปฏิบัติการสอนโดยใช
ทักษะการสอน และเทคนิคการสอนที่เหมาะสม

300-21027

สถิติทางการศึกษา
2 (2-0-4)
(Educational Statistics)
การแจกแจงความถี่ ร อ ยละ การวั ด แนวโน ม เข า สู
ส ว นกลาง การวั ด การกระจาย การจั ด ตํ า แหน ง และการ
เปรียบเทียบ การแจกแจงปกติ การประมาณคาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช 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
ฉุ ย ฉาย รํ า หน า พาทย เ พลงปฐม(มาตุ ลี ) คุ ก พาทย รั ว สามลา
ฝกกระบวนรําชุดอิเหนาตรวจพล และฉุยฉายกิ่งไมเงินทอง
201–22015

ทักษะนาฏศิลป 2 (ละครพระ นาง)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 2 : Male and Female Lakon Character)
องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบัติรํามาตรฐาน เชน
ไหว ค รู ช าตรี ฉุ ย ฉายศู ร ปนขา บุ ษ บาชมศาล ระบํ า จั น ทกิ น รี
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 เชิดฉิ่งศรทนง รําหนาพาทยเพลง
ตระเชิ ญ ตระนารายณ เสมอสามลา ฝ ก การแสดงเป น ชุ ด
เป น ตอนชุ ด พระลอตามไก (เชิ ด ฉิ่ ง) พระลอลงสวน (เสมอลาวลาวชมดง) และทศกัณฐเกี้ยวนางเบญกาย

201-22017

ทักษะนาฏศิลป 4 (ละครพระ นาง)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 4 : Male and Female Lakon Character)
องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบัติรํามาตรฐาน เชน
ชุดรจนาเสี่ยงพวงมาลัย เบิกโรงกิ่งไมเงินทอง ฝกกระบวนการรํา
ชุ ด กราวนางยั ก ษ (นางผี เสื้ อ สมุ ท ร) ฟ อ นรั ก 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
ไหว ค รู ช าตรี ฉุ ย ฉายมานพ ฝ ก กระบวนท า รํ า เพลงรํ า ทวน
(อิ เ หนารบระตู บุ ศ สิ ห นา) กระบวนรบในชุ ด พระลั ก ษมณ ร บ
อินทรชิต และเชิดฉิ่งศรประจัน

201-22023

ทักษะนาฏศิลป 3 (โขนพระ)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 3 : Male Khon Character)
องค ป ระกอบการแสดงและฝ กปฏิบัติรํามาตรฐาน เช น
ชุด ประเลง ฝกการใชบ ทอิน ทรชิตแปลงเปน พระอิน ทร เชิดฉิ่ง
ศรทนง รําหนาพาทยเพลงตระเชิญ ตระนารายณ เสมอสามลา
ฝ ก การแสดงเป น ชุ ด เป น ตอน ชุ ด พระลอตามไก (เชิ ด ฉิ่ 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
พระลั ก ษมณ ฟ อ นรั ก พระไวยตรวจพล กริ ช มลายู 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
ระบํ าวี ร ะชั ย ยั ก ษ ฝ ก การตี บ ทใช บ ทสุ ค รี พ ถอนต น รั ง (ตั้ งแต
ปะทะทั พ ตี บ ทกระทู สุ ค รี พ กั บ กุ ม ภกรรณถึ ง สามจั บ ) การเชิ ด
หนั ง ใหญ (ยั ก ษ ร บลิ ง) รํ าหน า พาทย เพลงคุ ก พาทย รั ว สามลา
เสมอสามลา ตรวจพลพญายักษ และระบําครุฑ

201–22029

ทักษะนาฏศิลป 2 (โขนยักษ)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 2 : Demon Khon Character)
องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบัติรํามาตรฐาน เชน
ไหว ค รู ช าตรี ฉุ ย ฉายทศกั ณ ฐล งสวน ฝ ก หั ด กระบวนรบในชุ ด
บรรลั ย กั ล ป ร บหนุ ม าน วิ รุ ณ จํ า บั ง แทงลิ ง พระลั ก ษมณ ร บ
อินทรชิต และเชิดฉิ่งศรประจัน

201–22030

ทักษะนาฏศิลป 3 (โขนยักษ)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 3 : Demon Khon Character)
องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบัติรํามาตรฐาน เชน
ประเลง เชิดฉิ่งศรทะนง รําหนาพาทยเพลงเสมอสามลา ฉุยฉาย
หนุมานแปลง (หุงน้ําทิพย) ทศกัณฐเกี้ยวนางเบญกาย และรําโคม

201–22031

ทักษะนาฏศิลป 4 (โขนยักษ)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 4 : Demon Khon Character)
องค ป ระกอบการแสดงและฝ ก ปฏิ บั ติ รํ า มาตรฐาน
เชน รจนาเสี่ยงพวงมาลัย ฝกการตีบทใชบทกระทูสหัสเดชะกับ
มูลพลัม ไมยราพณ รบหนุมาน ไมยราพณ หุ งสรรพยา 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
ระบํ าวีร ะชั ย สิ บ แปดมงกุ ฎ ฝ ก การตี บ ทใช บ ทสุ ค รีพ ถอนต น รั ง
(ตั้งแตปะทะทัพตีบทกระทูสุครีพกับกุมภกรรณถึงสามจับ) การเชิด
หนั งใหญ (ยั กษ ร บลิ ง) รําหน าพาทย เพลงคุก พาทย รัว สามลา
องคตตรวจพล และระบําครุฑ

201–22036

ทักษะนาฏศิลป 2 (โขนลิง)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 2 : Simian Khon Character)
องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบัติรํามาตรฐาน เชน
ไหว ค รูช าตรี ฉุ ย ฉายหนุ ม านทรงเครื่อ ง ฝ ก หั ด การตี บ ทใช บ ท
ชุดบรรลัยกัลปรบหนุมาน วิรุณจําบังแทงลิง และฝกหัดกระบวน
ทารําเพลงเชิดนอก (หนุมานจับนางเบญกาย)

201–22037

ทักษะนาฏศิลป 3 (โขนลิง)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 3 : Simian Khon Character)
องคประกอบการแสดงและฝกปฏิบัติรํามาตรฐาน เชน
ประเลง ฝ ก ใช บ ทร อ งชุ ด พาลี ส อนน อ ง รํ า หน า พาทย เพลง
คุกพาทย (ไดพร แผลงฤทธิ์ หาวเปน ดาวเป น เดื อน) รัวสามลา
(เปดอุโมงค) หนุมานทรงเครื่อง (ชมตลาด) พาลีรบทรพี (ใชบ ท
รองชุดพาลีสอนนอง) และรําโคม

201–22038

ทักษะนาฏศิลป 4 (โขนลิง)
3 (0-6-3)
(Dance Skill 4 : Simian Khon Character)
องค ประกอบการแสดงและฝ กปฏิ บั ติ รํ ามาตรฐาน เช น
รจนาเสี่ ยงพวงมาลั ย ไมยราพณ สะกดทั พ (หนุ มานถึ งสระโบกขรณี พบ
มั จฉานุ ) ไมยราพณ รบหนุ มาน ฝ กการตี บทใช บทกระทู ชุ ดตี ทั พ
พระลักษมณ หนุมานตรวจพล ฝกกระบวนรบชุดไมบู (พลอง , ดาบ)
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301–22001

ประวัติศาสตรนาฏศิลปไทย
3 (3-0-6)
(History of Thai Drama)
วิเคราะห ที่มา ประเภท รูป แบบและองคป ระกอบการ
แสดงนาฏศิลปโขน ละครที่มีพัฒนาการมาเปนยุคสมัย ตั้งแตเริ่มมี
หลั ก ฐานถึ ง ยุ ค กรมศิ ล ปากร ลํ า ดั บ ขั้ น การสื บ สายสํ า นั ก
นาฏศิลปโขน ละคร ที่มีอิทธิพลตอกรมศิลปากร

301-22002

กายวิภาคสําหรับนาฏศิลป
2 (2-0-4)
(Anatomy for Dance)
ความรู เ กี่ ย วกั บ กายวิ ภ าค ศั พ ท ที่ ใ ช ใ นกายวิ ภ าค
โครงสร างของร างกาย ระบบกล ามเนื้ อ การรั ก ษาและการใช
กลามเนื้อในการฝกทักษะดานนาฏศิลปอยางถูกตอง

301-22003

จารีตนาฏศิลปไทย
2 (2-0-4)
(Custom of Thai Dance)
จารี ตปฏิ บั ติ เรื่ องประเพณี การไหว ครู น าฏศิ ล ป จารีต
การแสดง ความเชื่ อ ค านิ ย ม ขั้ น ตอนและองค ป ระกอบต างๆ
ขอปฏิบัติ ขอหาม เคล็ดลางในวิชานาฏศิลป รวมทั้งปรัชญาใน
การสรางทฤษฎีการเรียนการสอนนาฏศิลปที่แสดงถึงภูมิปญญาของ
ปรมาจารย

301–22004

การเขียนเพื่องานนาฏศิลป
3 (3-0-6)
(Writing for Dance)
รูปแบบ ประเภท เทคนิคการเขียนหนังสือเชิงวิชาการ
การเขียนบทความนาฏศิลป การเขียนบทประพันธและบทละคร
การฝกตัดตอและจัดทําบทละครเพื่อใชในการเรียนการสอนและ
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
ภาษานาฏศิลปที่ใชในการเรียนการสอนและการแสดง

301–22006

ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
2 (1-2-3)
(ASEAN Arts and Culture)
ที่มา แนวคิด รูปแบบและลักษณะของศิลปวัฒนธรรมใน
กลุมประเทศอาเซียน ความสัมพันธระหวางศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
กั บ บริ บ ททางสั ง คม ลั ก ษณ ะเฉพาะและลั ก ษณ ะร ว มของ
ศิ ล ปวัฒ นธรรมอาเซีย นที่ มี อิท ธิพ ลตอ กัน ฝ กปฏิ บั ติส รางสรรค
การแสดงที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

301–22007

การสอนนาฏศิลปและดนตรีแบบบูรณาการ
2 (2-0-4)
(Integrated Teaching for Dance and Music)
ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ
บู รณาการในวิช านาฏศิลป และดนตรี การเขีย นแผนการจัดการ
เรียนรูพรอมทั้งฝกปฏิบัติวิธีการสอนแบบบูรณาการ

301–22008

วรรณคดีการละคร
2 (2-0-4)
(Dramatic Literature)
ความหมายและลั ก ษณะวรรณคดี ทั่ ว ไป วรรณคดี
การละครไทย ตั้งแตส มัย อยุธ ยาถึงสมัยรัตนโกสิน ทร หลักการ
วิเคราะห สังเคราะหวรรณคดีไทยในเรื่องที่ นํามาแสดง แนวคิด
จุดประสงค และคุณคา
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301-22009

การวิจัยนาฏศิลปดานการศึกษา
3 (2-2-5)
(Dance Education Research)
ความหมาย แนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคการเก็บ
รวบรวมขอมูลภาคสนาม การตรวจสอบวิเคราะหขอมูล ฝกการ
เขี ย นโครงรางและนํ าเสนองานวิจั ย ในรูป แบบของการวิจั ย ด า น
นาฏศิลป

301–22010

ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง
2 (1-2-3)
(English for Performing Acts)
คํ า ศั พ ท ที่ ใช สื่ อ สารการแสดงที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ร า งกาย
การเคลื่ อนไหว อุป กรณ เวที แสง เสียง ฝกทั กษะการฟง พูด
อาน และเขียน การสนทนาโตตอบโดยใชศัพทเฉพาะสาขาวิชาชีพ
ฝกปฏิบัติแนะนําการแสดงนาฏศิลป บรรยาย และนําชมการเรียน
การสอนนาฏดุริยางคศิลป

301–22011

ระบําเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นบาน
3 (0-6-3)
(Variety Dances and Folk Dances)
แนวคิ ด องค ป ระกอบการแสดง ฝ ก ปฏิ บั ติ ร ะบํ า
เบ็ดเตล็ดชุดตางๆ เชน รําแมศรี ระบําเงือก ฟอนแพน (มีเนื้อรอง)
ระบําวิชนี การแสดงสรางสรรค การแสดงพื้นบาน/เพลงพื้นบาน
ตามสภาพทองถิ่น

301–22012

ทักษะประสบการณการแสดง
3 (0-6-3)
(Skill and Experience for Drama)
วิ เ คราะห อ งค ป ระกอบและกระบวนท า รํ า ที่ ใ ช ใ น
การแสดงโขน-ละคร
ละครพระ-นาง , โขนพระ เชน ลงสรงโทน (อิเหนา)
ศุภลักษณอุมสม สุวรรณหงสชมถ้ํา/เมขลา-รามสูร และนางแมว
เยยซุม/พระสุธนเลือกคู
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โขนยักษ เชน ลงสรงชมตลาด (ทศกัณ ฐ) หนุมานรบ
อากาศตะไล สุวรรณหงสชมถ้ํา/เมขลา-รามสูร และการแสดงโขน
ชุดหนุมานชูกลองดวงใจ
โขนลิง เชน ลงสรงโทน (หนุมานทรงเครื่อง) หนุมานรบ
อากาศตะไล สุวรรณหงสช มถ้ํา/ระบํ าวานรพงศ และการแสดง
โขนชุดหนุมานชูกลองดวงใจ
ฝกปฏิบัติกระบวนทารําหนาพาทยรวมทุกสาขา ไดแก
เพลงตระสันนิบาต ตระบรรทมสินธุ ตระบรรทมไพร โปรยขาวตอก
โขนยักษเพิ่มฝกรําหนาพาทยพราหมณเขาและพราหมณออก
301–22013

ทักษะศิลปะการแสดง
3 (0-6-3)
(Performing Arts Skill)
การสื่ อ ความหมายด ว ยท า ทาง การเปล ง เสี ย งใน
การแสดง การตี ค วามจากบทละคร การใช พื้ น ที่ บ นเวที แ ละ
การเคลื่ อ นไหวร า งกาย นํ า เสนอรู ป แบบการแสดงเดี่ ย ว
การแสดงคูและการแสดงชุด/ตอนสั้นๆ

301–22014

การละครตะวันตก
2 (2-0-4)
(Western Drama)
ประวัติ วิวัฒนาการ รูปแบบการแสดง วรรณกรรมการ
ละครและนักการละครที่สําคัญของการละครตะวันตก

301–22015

ศิลปะการแตงหนาและทําผม
2 (1-2-3)
(The Art of Make up and Hair Dressing)
ความเป น มา หลั ก และวิ ธี ก ารแต ง หน า และทํ า ผม
ประกอบการแสดงประเภทต า งๆ ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารแต งหน า และ
ทําผมแบบตาง ๆ เพื่อการแสดง
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301–22016

ดนตรีสําหรับครูนาฏศิลป
2 (1-2-3)
(Music for Dance Teachers)
หลักปฏิบัติดนตรีไทย/ดนตรีสากลเบื้องตน การอานโนต
ตัวอักษรไทย/โนตสากล ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย/ดนตรีสากล/
ดนตรี พื้ น บ า นที่ ใช ในการเรี ย นการสอนในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น
พื้ น ฐาน เช น ขลุ ย อังกะลุ ง รี ค อร ด เดอร เมโลเดีย น กีต าร
คียบอรด โปงลาง พิณ แคน สะลอ

301-22017

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบงานนาฏศิลป
2 (1-2-3)
(Computer for the Design of Dance)
องคประกอบและหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
การบํารุงรักษาและการแกปญหาการใชคอมพิวเตอร ฝกทักษะการ
ใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร การออกแบบและนํ า เสนอผลงาน
นาฏศิลปจากโปรแกรมคอมพิวเตอร

301–22018

บุคคลสําคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป
2 (2-0-4)
(Distinguished Person of Thai Dramatic Arts)
ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญดานนาฏศิลป ดนตรี
คีตศิลป และศิลปกรรมที่เกี่ยวของกับงานดานนาฏดุริยางคศิลปทั้ง
ในอดีตและปจจุบัน วิเคราะหแนวคิดและคุณคาของผลงาน

301–22019

เครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดง
2 (1-2-3)
(Costume and Prop Making)
หลักการ กรรมวิธีในการประดิษฐ และวิธีการแตงกาย
การแสดง ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารประดิ ษ ฐ เ ครื่ อ งแต ง กาย ศิ ร าภรณ
เครื่องประดับและอุปกรณการแสดง รวมทั้งฝกปฏิบัติการแตงกาย
ตัวละครแตละประเภท
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301-22020

สุนทรียศาสตรทางศิลปะ
3 (3-0-6)
(Aesthetics for Dramatic Art)
ความหมาย หลักการ ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทาง
สุ น ทรี ย ศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ นาฏศิ ล ป ดนตรี แ ละทั ศ นศิ ล ป
องค ป ระกอบของความงาม ความไพเราะ การสื่ อ ความหมาย
การถายทอดความรูสึกทํ าให เกิดความเขาใจและเห็น คุณ ค าทาง
ศิลปะ เพื่อเปนแนวทางใหเกิดความคิดสรางสรรคในการนําความรู
มาพัฒนางานดานนาฏดุริยางคศิลป

301-22021

การจัดการแสดงในสถานศึกษา
2 (1-2-3)
(Performing Arts Arrangement in School)
หลั ก การ รู ป แบบ องค ป ระกอบ และหน าที่ ในการ
จัดการแสดงประเภทตาง ๆ ฝกปฏิบัติการจัดทําบทละครสําหรับ
การแสดง และนําเสนอการจัดการแสดงในสถานศึกษา

301-22022

หลักการวิเคราะหศิลปะการแสดง
2 (1–2–3)
(Analytical Principle of Performing Arts)
หลั ก การวิ เคราะห แ นวคิ ด รู ป แบบ โครงสร า งท ารํ า
กลวิ ธี ก ารแสดง และองค ป ระกอบของการแสดง ฝ ก หั ด
การวิเคราะห นําเสนอและอภิปรายผล

301–22023

ศิลปนิพนธ
4 (2-4-6)
(Art Thesis)
สร า งผลงานวิ จั ย นาฏศิ ล ป ด า นนวั ต กรรมการเรี ย น
การสอน หรือ งานวิ จั ย ด านศิ ล ปวั ฒ นธรรมในแนวอนุ รั ก ษ แ ละ
สร า งสรรค โดยนํ า เสนอโครงการเพื่ อ ทํ าวิ จั ย ค น คว า ศึ ก ษา
งานวิจัยตามกระบวนการวิจัยและนํ าเสนอผลงานวิจัยในรูป แบบ
การจั ด นิ ท รรศการ/การอบรม/สั ม มนาเชิ ง วิ ช าการ/รู ป แบบ
การแสดง
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2.2.2 กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
จํานวน
6
หนวยกิต
301–22024
ทักษะเพื่อการสอนนาฏศิลประดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 (1-4-4)
(Technical Skill for Teaching Dance in Primary Level)
หลักการ แนวคิดและกระบวนการถายทอด ฝกปฏิบัติ
กลวิ ธี ก ารถ า ยทอดนาฏศิ ล ป ใ นบทเรี ย นตามหลั ก สู ต รระดั บ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ฝ ก ปฏิ บั ติ เพลงสํ า หรั บ เด็ ก ได แ ก เพลง
กราวกลาง กราววีรสตรี กราวชัย และฝกปฏิบัติการแสดง
301–22025

ทักษะสรางสรรคเพื่อการสอน
3 (1-4-4)
(Creative Skill for Teaching)
ห ลั กการ แน วคิ ดแ ล ะก ระบ วน ก ารส ร า งส รรค
ฝกปฏิบัติการสรางสรรคทารําในบทเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การสรางสรรคการแสดงสําหรับ เด็กและการสรางสรรคทางดาน
นาฏศิลปไทย โดยมุงนําเสนออยางมีหลักการและเหตุผล ฝกเขียน
แผนการจัดการเรียนรูจากการสรางสรรคงานนาฏศิลป ทดลองสอน
และใชสื่อการสอนตามรูปแบบที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู

2.2.3 กลุมวิชาเอกเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา
4 หนวยกิต
301-22026
นาฏดุริยางควิจารณ
2 (2-0-4)
(Dramatic Arts Criticism)
หลักการและรูปแบบการแสดงนาฏศิลปทั้งไทยและสากล
รวมทั้งเกณฑในการวิจารณผลงานทางนาฏดุริยางค
301-22027

นาฏศิลปพื้นบาน
2 (2–0–4)
(Folk Dance)
หลั ก การและวิ เคราะห ป ระเภทการแสดงพื้ น บ า นไทย
สี่ภาค ประวัติความเปนมา รูปแบบของการแสดง ลักษณะการ
แต ง กาย ดนตรี เ ปรี ย บเที ย บความแตกต า งของนาฏศิ ล ป
พื้นบานไทย พัฒนาการนาฏศิลปพื้นบานไทยในอดีตถึงปจจุบัน
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301-22028

นาฏศิลปกับสังคม
2 (2–0–4)
(Classical Dance and Society)
โครงสรางของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
บทบาทของนาฏศิ ล ป ไทยที่ มี ต อ สั งคม มุ ม มองของสั งคมที่ มี ต อ
นาฏศิ ล ป ไ ทย วิ เคราะห ป ญ หาและเสนอแนวทางแก ไขป ญ หา
นาฏศิลปกับสังคมไทย

301-22029

การฝกเสียงเพื่อการแสดง
2 (1-2-3)
(Voice Training for Performing Arts)
หลักการฝกปฏิบัติการเปลงเสียงในการพูด เพื่อการแสดง
การใช เ สี ย งในละครวิ ท ยุ ละครโทรทั ศ น ภาพยนตร ละคร
สารคดี และการเปนพิธีกร

301-22030

หุนไทย
2 (1–2–3)
(Thai Puppets)
ที่มาและองคประกอบการแสดงหุนไทย อาทิ หุนหลวง
หุนกระบอก หุนละครเล็ก สามารถประดิษฐและ เชิดหุนไดอยาง
นอย 1 ประเภท

301–22031

การอานทํานองเสนาะ
2 (0-4-2)
(Rhyme Chanting)
รู ป แบบคํ า ประพั น ธ ป ระเภทต า งๆ และฝ ก ปฏิ บั ติ
การอานทํานองเสนาะ โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย ขับเสภา
และการพากยเจรจา

301–22032

การออกแบบฉากและแสงบนเวที
2 (1-2-3)
(Scene Design and Stage Lighting)
หลักการออกแบบฉาก แสงสีบนเวทีที่ใชในการแสดงบน
เวทีรูปแบบตางๆทั้งดานนาฏศิลปไทย นาฏศิลปรวมสมัย ตลอดจน
การแสดงละครประเภทตางๆ
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301-22033

ศิลปหัตถกรรมไทย
2 (1-2-3)
(Thai Handicraft and Art)
ความหมาย รู ป แบบ ประเภทและความสํ า คั ญ ของ
หัตถกรรมไทย ฝกปฏิบัติการแกะสลักดวยวัสดุอยางงาย การจัด
ดอกไมรูปแบบตางๆ

301-22034

การออกแบบเครื่องแตงกาย แตงหนา และทรงผม 2 (1-2-3)
(Costume Design Make up and Hair Dressing)
หลั ก และวิ ธี อ อกแบบเครื่ อ งแต งกาย แต งหน า และ
ทรงผมที่สัมพัน ธกับ รูปแบบการแสดง และแสงที่ใชในการแสดง
ฝกปฏิบั ติออกแบบเครื่องแตงกาย แตงหนา และทรงผมอยางมี
หลักการ

301–22035

นาฏศิลปตะวันออก
2 (1-2-3)
(Eastern Dance)
ความเปนมา รูปแบบและองคประกอบของการแสดง
นาฏศิล ป ตะวัน ออก และเลือ กฝ กปฏิ บั ติชุ ดการแสดงนาฏศิล ป
ตะวันออก

301-22036

สัมมนาดานนาฏศิลป
2 (1-2-3)
(Seminar on Traditional Dance)
สัมมนาหัว ขอนาฏศิล ป ที่ นาสนใจ ตามกระบวนการ
การสัมมนาทางวิชาการที่ เกี่ยวของกับ การพัฒ นาองคความรูดาน
นาฏศิลป และนําเสนอรายงานสรุปผลการสัมมนา
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
300-30001

กําหนดใหเรียนไมนอยกวา

6

หนวยกิต
2 (1-2-3)

ลีลาศ
(Social Dance)
ความห มาย ป ระวั ติ ค วามเป น มา ความสํ า คั ญ
ประโยชน ประเภทและลั ก ษณะของจั งหวะลี ล าศ กฎ กติ ก า
มารยาท การสร า งท า ลี ล าศ เน น ฝ ก ทั ก ษะการเต น ลี ล าศ
ทุกประเภท การสรางทาลีลาศใหเกี่ยวเนื่ องสัมพันธกับนาฏศิลป
ดนตรี และศิลปกรรม การสอนลีลาศใหผูอื่นและการลีลาศเพื่ อ
สังคม

300-30002

กิจกรรมเขาจังหวะ
2 (1-2-3)
(Rhythmic Activities)
ความหมาย ประวัติความเปนมา ความสําคัญ ประโยชน
และขอบขายของกิจกรรมเขาจังหวะ การจัดกิจกรรมเขาจังหวะใน
สถานศึกษา การบริหารจัดการกลุมกิจกรรมในแตละสถานการณ
การคิด ทาเต น ให เหมาะสมกับ วัย เพศ สมรรถภาพของบุ คคล
และกลุม กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อการออกกําลังกายและการแสดง

300-30003

แบดมินตัน
2 (1-2-3)
(Badminton)
ความห มาย ป ระวั ติ ค วามเป น มา ความสํ า คั ญ
ประโยชนของกีฬาแบดมินตัน กฎ กติกา มารยาทของผูเลนและ
ผูชม การเลนเดี่ยว การเลนเปนทีม การปองกันอันตรายและวิธี
ปฐมพยาบาลอันเนื่องมาจากการเลนกีฬาแบดมินตัน การเลนกีฬา
แบดมินตันเพื่อการออกกําลังกาย การแขงขันภายในและภายนอก
สถานศึกษา
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301-30001

นาฏศิลปไทยเบื้องตน
2 (0-4-2)
(Basic Thai Dance)
ฝก ปฏิ บั ติ ก ารใช น าฏยศัพ ท ท างนาฏศิ ล ป ไทย ปฏิ บั ติ
เพลงรํ า และเพลงระบํ า เพื่ อ ฝ ก ทั ก ษะการเคลื่ อ นไหวร า งกาย
ไดแก รําวงมาตรฐาน เพลงปลุกใจ เพลงประกอบละครตางๆ

301-30002

การแสดงพื้นบาน
2 (0-4-2)
(Folk Dance)
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารแสดงพื้ น บ า นภาคเหนื อ ภาคกลาง
ภาคอีสาน และภาคใต

301-30003

การละเลนของหลวง
2 (1-2-3)
(Royal Plays)
ที่ ม า องค ป ระกอบและวิ ธี แ สดงการละเลน ของหลวง
การฝกปฏิบัติการละเลนของหลวง ชุด ระเบง โมงครุม กุลาตีไม
แทงวิไสยและกระอั้วแทงควาย

302-30001

แจสเบื้องตน
2 (1-2-3)
(The Basic of Jazz Dance)
ประวั ติ ค วามเป น มา องค ป ระกอบของระบํ า แจ ส
ศัพทเทคนิค การเตนแจสในระดับพื้นฐานใหสอดคลองกับดนตรี
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)
การตีขิมเบื้ องต น ตั้งแต การนั่ ง การจับ ไม การไล เสีย ง
การฝกทักษะเบื้องตนปฏิบัติเพลงสําหรับการฝ กหัด และการฝ ก
ปฏิ บั ติ เพลงดั งต อ ไปนี้ เพลงแป ะ สามชั้ น เพลงลาวเสี่ ย งเที ย น
เพลงลาวสมเด็จ เพลงลาวดวงเดือน เพลงโหมโรงยะวา

303-30002

ทักษะขลุย
2 (0-4-2)
(Music Skill : Khlui)
การเป าขลุ ย เบื้ อ งต น การนั่ ง การจับ ขลุ ย การไล เสี ย ง
ฝกปฏิบัติเพลงดังตอไปนี้ เพลงตับตนเพลงฉิ่ง สามชั้น เพลงแปะ
สามชั้น เพลงเขมรไทรโยค และเพลงลาวดวงเดือน

303-30003

ทักษะอังกะลุง
2 (0-4-2)
(Music Skill : Ankalung)
การปฏิบัติอังกะลุงเบื้องตน การนั่ง การจับและปฏิบัติตาม
แบบฝ ก หั ด การปฏิ บั ติ อั งกะลุ งเพลงโหมโรงยะวา เพลงสร อ ย
ลํ า ปาง เพลงลาวแพนน อ ย เพลงระบํ า ศรี วิ ชั ย และเพลงลอย
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
จนถึงปจจุบันที่มีเนื้อรองงายๆ ทํานองสั้น ๆ และมีจังหวะรวดเร็ว
สนุกสนาน

303-30006

เพลงกลอมเด็ก
2 (0-4-2)
(Thai Lullaby)
หลักการขับรอง ประวัติความเปนมาของเพลงกลอมเด็ก
หรือเพลงกลอมลูก การปฏิบัติขับรองเพลงกลอมเด็กทั้ง 4 ภาค

304-30001

รีคอรเดอร
2 (1-2-3)
(Recorder)
องค ป ระกอบของรี ค อร เดอร การฝ กทั ก ษะการบรรเลง
บันไดเสียง การปฏิบัติเพลงตางๆ แบบงายๆ และวิธีการสอนรีคอรเดอร

304-30002

การขับรองเพลงสากลเบื้องตน
2 (1-2-3)
(Vocal Practices for Beginner)
หลั ก การอ า นและการร อ งโน ต ทฤษฎี โ น ต เบื้ อ งต น
การปฏิ บั ติ ขั บ ร อ งพื้ น ฐาน การฝ ก ออกเสี ย งขั บ ร อ งที่ ถู ก หลั ก
การฝกรองซอลเฟจจิโอ (Solfeggio) จากบทเพลงงายๆ ไปถึงบท
เพลงที่ ย ากขึ้ น การใส อ ารมณ ที่ เหมาะสมกั บ บทเพลง การฝ ก
อิริยาบถสําหรับการขับรอง

304-30003

การขับรองเพลงสากลสําหรับเด็ก
2 (1-2-3)
(Vocal Practices in Songs for Children)
ความหมายและประเภทของเพลง Nursery Rhyme
และ Traditional Song การปฏิบัติขับรองเพลงสากลสําหรับเด็ก
จากบทเพลงที่มีเนื้อรองงายๆ ทํานองสั้นๆ และจังหวะสนุกสนาน
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304-30004

ซอลเฟจจิโอและการขับรอง
2 (1-2-3)
(Solfeggio and Vocal Training)
ความหมาย ประวั ติ ค วามเป น มา ความสํ า คั ญ และ
ประโยชนของการรองโนต การเปลงเสียง การอานโนต การรอง
โนตในบันไดเสียงไดอาโทนิค

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย
ประจําหลักสูตร
3.2.1 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ลําดับ
ที่
1

ผศ.วรินทรพร ทับเกตุ

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
3-1009- 03613-59-3

2

นายบัณฑิต เข็มทอง

3-7001-00358-51-7

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย

3

นายชรินทร พรหมรักษ

3-1009 -04412-94-0

อาจารย

ชื่อ – สกุล

4

นางพิมณภัทร
ถมังรักษสัตว

3 -1006-01697-96-4

อาจารย

5

นางบวรนรรฏ
อัญญะโพธิ์

3-1009- 03849-10-4

อาจารย

วุฒิการศึกษา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
กศ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒประสานมิตร
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา

ป พ.ศ.
ที่จบ
2529
2545
2547
2556
2533
2552
2522
2541
2546
2548
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3.2.2 วิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขาย
1) วิทยาลัยนาฏศิลป
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

5

ชื่อ-สกุล
นายธีรภัทร ทองนิ่ม

เลขประจําตัว
ประชาชน
3 4501 00938 66 4

นางสาวปภาวรินทร
แสงเจริญ
นางนฤมล ณ นคร

3 9199 00151 66 2

นายจุลชาติ
อรัณยะนาค

3 1006 02701 50 7

นางฤดีชนก คชเสนี

3 1002 03053 51 0

3 1006 01476 16 0

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ครูชํานาญการ
พิเศษ
ครูชํานาญการ
พิเศษ
ครูชํานาญการ
พิเศษ
ครูชํานาญการ
พิเศษ
ครูชํานาญการ

วุฒิการศึกษา
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)
ศศ.ด.(นาฏยศิลปไทย)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)
กศ.ม.(อุดมศึกษา)

ป พ.ศ.
ที่จบ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2547
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2556
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2530
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2530
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ศศ.ด.(นาฏยศิลปไทย)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒประสานมิตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2551

วุฒิการศึกษา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ค.บ.(ภาษาไทย)

วิทยาลัยครูเชียงใหม

ป พ.ศ.
ที่จบ
2539

ค.บ.(สังคมศึกษา)
ค.ม.(อุดมศึกษา)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)
ศษ.บ.(คีตศิลปไทย)
ศศ.ม.(วิทยาการดนตรี
และนาฏศิลป)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)

วิทยาลัยครูพิบูลยสงคราม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2527
2533
2545
2550
2552
2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2531

2557
2532
2546

2) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
ลําดับ
ที่
1

ผศ.คํานึง สุขเกษม

เลขประจําตัว
ประชาชน
3 5099 01154 27 8

2

ผศ.สมภพ เพ็ญจันทร

3 5012 00386 98 1

3

3 1015 01632 84 5

4

นายสรายุทธ
อองแสงคุณ
นายธีรวัฒน หมื่นทา

1 5009 00064 49 1

ครู
(สัญญาจาง)

5

นายทยากร พึ่งกริม

3 6498 00209 92 1

ครูชํานาญการ
พิเศษ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย

กศ.ม.(บริหารการศึกษา)

*** ผศ.คํานึง สุขเกษม ทําผลงานวิชาการดานนาฏศิลป เรื่อง พาลีเกี้ยวนางมณโฑ
ผศ.สมภพ จันทรเพ็ญ ทําผลงานวิชาการดานนาฏศิลป เรือ่ ง การละครรวมสมัย

2544
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3) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ลําดับ
ที่
1

นายอโนทัย สมอ่ํา

เลขประจําตัว
ประชาชน
5 6603 00028 94 1

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ครูชํานาญการ

2

นายอฐธน เดชะกูล

3 5099 00519 60 4

ครูชํานาญการ

3

นางสาวชิสา ภูจอมจิตร 3 6401 00817 08 3

ชื่อ-สกุล

4

นางนิรมล หาญทองกูล 3 6499 00036 02 5

5

นางเหมือนขวัญ
สุวรรณศิลป

3 1906 00077 91 1

วุฒิการศึกษา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2541
2554

ครูชํานาญการ

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(วิทยาการดนตรี
และนาฏศิลป)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(วิทยาการดนตรี
และนาฏศิลป)
ค.บ.(นาฏศิลป)

ป พ.ศ.
ที่จบ
2539
2554

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2537

ครูชํานาญการ
พิเศษ
ครูชํานาญการ
พิเศษ

ศศ.ม.(วิทยาการดนตรี
และนาฏศิลป)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
กศ.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
กศ.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

2554
2539
2547
2534
2541

4) วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
ลําดับ
ที่
1

นายชัยณรงค ตนสุข

เลขประจําตัว
ประชาชน
3 1009 01281 00 3

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ครูชํานาญการ

2

นางวรัทยา ดวงปลี

3 3099 01216 28 3

ครูชํานาญการ

3

นางสุดยินดี วังลังกา

3 6799 00085 41 7

ครูชํานาญการ

4

นางฐปนี ภูมิพันธ

3 1699 00267 91 9

ครูชํานาญการ

5

นางศิราภรณ
ลินดาพรประเสริฐ

3 3599 00066 92 0

ครูชํานาญการ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศล.ม.(นาฏศิลปไทย)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ป พ.ศ.
ที่จบ
2541
2544
2544
2555
2537
2553
2539
2551
2534
2543
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5) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ
ลําดับ
ที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล
นายสหชาติ
ศรีสรางคอม
นางสาวสุภาภรณ
คํายุธา
นางสาวรัตมณี
แสงสีดา

เลขประจําตัว
ประชาชน
3 4120 00004 61 1
3 4599 00267 99 1
3 4704 00214 43 2

4

นางพิไลวรรณ ยะวรรณ 3 4708 00042 46 9

5

นายธราดล
ชัยเดชโกสิน

3 4003 00018 04 6

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ครูชํานาญการ

วุฒิการศึกษา

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)
ครู
ศษ.บ.(นาฏศิลปพื้นบาน)
(สัญญาจาง)
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)
ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
พิเศษ
ศศ.ม.(วิทยาการดนตรี
และนาฏศิลป)
ครูชํานาญการ
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(วัฒนธรรมศาสตร)
ครูชํานาญการ
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(วัฒนธรรมศาสตร)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ป พ.ศ.
ที่จบ
2540
2556
2544
2547
2542
2550

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2537
2555
2541
2550

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

6) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน
3 2096 00303 24 2

3

นางสาวหฤทัย
นัยโมกข
นางจุฑารัตน
3 1601 01643 93 8
บํารุงธนทรัพย
นางศุภรัตน ทองพานิชย 3 1201 01490 45 7

4

นางพนารัตน ศีลแสน

3 4809 00046 02 4

5

นางวิลาวัณย อวมอุไร

3 3111 00665 03 1

2

ตําแหนงทาง
วุฒิการศึกษา
วิชาการ
ครูชํานาญการ ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)
ปร.ด.(การวิจยั ศิลปกรรมศาสตร)
ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(ศิลปะการแสดง)
ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ครูชํานาญการ
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
พิเศษ
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
กศ.ม.(หลักสูตรและการ สอน)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ป พ.ศ.
ที่จบ
2543
2556
2537
2556
2532
2543
2535
2547
2539
2545
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7) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ลําดับ
ที่
1

นางสาวปยมาศ ศรแกว

เลขประจําตัว
ประชาชน
3 6698 00144 84 5

2

นางทองลวน บุญยิ่ง

3 1601 00012 74 8

3

นายรักษิต มีเหล็ก

3 8407 00037 17 6

4

นายสมชาย ฟอนรําดี

3 1022 00308 52 7

5

นางไพเราะ แสงเปราะ

3 6205 01224 15 6

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงทาง
วุฒิการศึกษา
วิชาการ
ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)
ครูชํานาญการ
ค.บ.(ภาษาไทย)
พิเศษ
ศศ.ม.(ศิลปะการแสดง)
ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)
ครูเชี่ยวชาญ
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)

ป พ.ศ.
ที่จบ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2545
วิทยาลัยครูเทพสตรี
2525
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2555
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2538
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2549
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
2531
อาชีวศึกษา
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2548
ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2557
ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
2530
พิเศษ
อาชีวศึกษา
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2546
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

8) วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นายสุขสันติ แวงวรรณ

เลขประจําตัว
ประชาชน
3 3109 00274 89 3

2

นายเฉลิมชัย ภิรมยรกั ษ 3 1002 00550 25 3

3

นายไชยอนันต
สันติพงษ
นางชุติพันธ
ภูเจริญวณิชย

4

5

รศ.อมรา กล่ําเจริญ

3 1501 00350 42 2
3 1799 00191 66 1

3 1499 00305 62 4

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ครูชํานาญการ

วุฒิการศึกษา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศป.ด.(วิจัยสรางสรรค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศิลปกรรม)
ครูชํานาญการ
ค.บ.(ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิเศษ
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พิเศษ
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
พิเศษ
อาชีวศึกษา
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาตราจารย
ค.บ.(ภาษาไทย)
วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ป พ.ศ.
ที่จบ
2541
2554
2540
2545
2532
2546
2529
2545
2533
2537
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9) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ลําดับ
ที่
1

เลขประจําตัว
ประชาชน
3 8301 00304 90 4

ชื่อ-สกุล

2

นางสาวพนิดา
บุญทองขาว
นางวรรณา แกวกวาง 3 1503 00161 36 4

3

นางกิ่งดาว ภูระหงษ

3 6404 00600 60 8

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

4

นางอินทิรา พงษนาค

3 7209 00845 21 8

ครูชํานาญการ
พิเศษ

5

นางสาวสุวภิ า สุวรรณโณ 3 9303 00089 99 2

ครูชํานาญการ

วุฒิการศึกษา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศล.ม.(นาฏศิลปไทย)
ค.บ.(นาฏศิลปไทย)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศล.ม.(นาฏศิลปไทย)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
กศ.ม.(เทคโนโลยีทาง
การศึกษา)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ค.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ป พ.ศ.
ที่จบ
2537
2544
2532
2555
2545
2556
2535
2539
2537
2556

10) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ลําดับ
ที่
1

เลขประจําตัว
ประชาชน
3 7004 00945 93 1

ชื่อ-สกุล

2

นางสาวปยาภรณ
ประเสริฐ
ผศ.พรศิริ ถนอมกุล

3

นายประกิจ พงษพิทักษ 3 2105 00686 78 8

4

นางมาลินี แทนบุญ

3 2103 00512 02 6

5

นางศิริวัฒนา พูลสวัสดิ์

3 1016 00458 24 0

3 1018 00536 95 3

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ครูชํานาญการ

ป พ.ศ.
ที่จบ
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2540
ศศ.ม.(ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556
ผูชวย
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2527
ศาสตราจารย ค.ม.(บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2547
รําไพพรรณี
ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2540
ศศ.ม.(ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2558
ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2530
ศศ.ม.(การจัดการทาง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2552
วัฒนธรรม)
ครูชํานาญการ ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2534
พิเศษ
ค.ม.(บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2552
วุฒิการศึกษา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

*** ผศ.พรศิริ ถนอมกุล ทําผลงานทางวิชาการดานนาฏศิลป เรือ่ ง การฝกหัดเบื้องตนนาฏศิลปอนิ โดนีเซีย
เขียนบทความทางวิชาการดานนาฏศิลป เรื่อง สายใยนาฏศิลปไทยกับนาฏศิลปอินโดนีเซีย
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11) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
ลําดับ
ที่
1

เลขประจําตัว
ประชาชน
นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ 3 8208 00298 28 1

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ครูชํานาญการ

2

นางสาวนิลยา สัตตบงกช

3 8498 00058 57 2

ครูชํานาญการ

3

นางโสภา ชายเกตุ

3 9399 00293 39 4

ครูชํานาญการ

4

นางสุภาวดี สุดาบุตร

3 8001 01486 08 9

ครูชํานาญการ

5

นางสาวรัตนาพรรณ
หนูชาย

3 9005 00249 40 3

ครูชํานาญการ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศล.ม.(นาฏศิลปไทย)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
กศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
ค.บ.(นาฏศิลปไทย)
กศ.ม.(ภาษาไทย)
ศษ.บ(นาฏศิลปไทย)
ศษ..ม.(หลักสูตรและการสอน)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาลัยครูนครปฐม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ป พ.ศ.
ที่จบ
2538
2544
2530
2557
2538
2542
2535
2545
2547
2551

12) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ลําดับ
ที่
1

นางคณรัตน บัวทอง

เลขประจําตัว
ประชาชน
3 7299 00114 98 0

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ครูชํานาญการ

2

นายสุรสิทธิ์ วิเศษสิงห

5 7902 00009 65 3

ครูชํานาญการ

3

นายสุพัฒน นาคเสน

3 8001 00766 64 9

ครูชํานาญการ

ชื่อ-สกุล

4

นายวีระยุทธ เรณุมาศ

3 9301 00023 81 5

ครูชํานาญการ

5

นางสาวลภัสรดา โพธิ์แส 3 1699 00198 26 7

ครูชํานาญการ

วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)
ศศ.ด.(นาฏยศิลปไทย)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
กศ.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ค.บ.(นาฏศิลป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ป พ.ศ.
ที่จบ
2542
2551
2550
2557
2529
2540
2537
2542
2549
2555
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3.2.3 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นางอุษา สบฤกษ

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
3 1012-00889 45 6

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

วุฒิการศึกษา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ค.ม.(อุดมศึกษา)
ค.ด.(อุดมศึกษา)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒปทุมวัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2

นางพิมณภัทร
ถมังรักษสัตว

3 1006 01697 96 4

อาจารย

3

ผศ.วรินทรพร ทับเกตุ

3 1009 03613 59 3

4
5

นางรัตติยะ วิกสิตพงศ
นายประเมษฐ
บุณยะชัย

3 1009 02719 34 7
3 1018 00445 62 1

ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)

อาจารย

ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย)
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)

6

7

นายชรินทร พรหมรักษ

3 1009 04412 94 0

3 1999 00101 70 1

อาจารย

3 1009 03849 10 4

อาจารย

9

นายพหลยุทธ
กนิษฐบุตร
นางบวรนรรฏ
อัญญะโพธิ์
นายบัณฑิต เข็มทอง

3 7001 00358 51 7

อาจารย

10

นางสาวมรกต ไพรศรี

1 1020 00006 62 8

อาจารย

11

นางสาวพัชรินทร
จันทรัดทัต

3 7002 00410 23 5

อาจารย

12

นางสาวอุษาภรณ
บุญเรือง

3 2409 00011 10 9

อาจารย

13

นายภูริ วงศวิเชียร

3 9001 00039 62 2

อาจารย

14

นายกิติพนธ
สิริไวทยางกูร

3 1201 00732 02 3

อาจารย

15

นางสาวศุทธิมาส คําดี

3 7601 00166 54 5

อาจารย

8

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏศิลปไทย)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา)
ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)
กศ.บ. (เคมี)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตพิษณุโลก
กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒประสานมิตร
บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
ศษ.ม.(การวิจัยทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วท.บ.(เวชนิทัศน)
มหาวิทยาลัยมหิดล
คอ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
ศศบ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.ม. (ภาษาศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ลําดับ
ที่
16

ชื่อ – สกุล
นางสาวธัญญลักษณ
ใจเที่ยง

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
3 4015 00442 13 6

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

วุฒิการศึกษา
วส.บ. (สารสนเทศศึกษา)
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

3.2.4 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เลขประจําตัวบัตรประชาชน

สถานภาพ / ตําแหนง /
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ

1

นางสาวนิตยา จามรมาน

3 1009 02016 00 1

ขาราชการบํานาญ

ปน.ส.(นาฏศิลปไทย)

2

นายประสิทธิ์ ปนแกว

3 1021 00901 31 3

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)

3

นางนฤมัย ไตรทองอยู

3 1206 00399 15 3

ขาราชการบํานาญ
ศิลปนแหงชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง พ.ศ. 2551
ขาราชการบํานาญ

4

นางรติวรรณ กัลยาณมิตร

3 1002 01192 18 1

ขาราชการบํานาญ

ปม.ช.(นาฏศิลปไทย)

5

นางสาวสุรีย อัฎฏะวัชระ

3 1018 00382 52 2

ขาราชการบํานาญ

6
7

นางสาวกรรณิการ วีโรทัย
นางสาวเวณิกา บุนนาค

3 1009 04874 48 0
5 1020 99011 92 3

ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ

ปม.ช.(นาฏศิลปไทย)
ค.บ.(ภาษาไทย)
กศ.ม. (ภาษาไทย)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)

8
9

นางนฤมล สมุทรโคจร
นายสมศักดิ์ ทัดติ

3 1009 01772 08 2
3 1202 00333 43 1

ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ

10
11
12

นายวีระชัย มีบอทรัพย
นายวิโรจน อยูสวัสดิ์
นางฉวีวรรณ นุชนวล

3 1002 02736 61 3
3 1020 01067 85 6
3 1012 02858 03 5

ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ

13
14

นางสุมนมาลย นิ่มเนติพันธ
นางฉันทนา เอีย่ มสกุล

3 1008 00301 10 6
3 1017 02260 48 1

15

ผศ.ยุพา ประเสริฐยิ่ง

3 1020 02397 68 0

ขาราชการบํานาญ
อาจารยประจํา
คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย

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)

ปม.ช.(นาฏศิลปไทย)

ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ปม.ช. (นาฏศิลปไทย)
ค.บ. (ภาษาไทย)
คม. (บริหารการศึกษา)
คม. (บริหารการศึกษา)

ค.บ. (ภาษาไทย)
ค.ม. (การสอนภาษาไทย)

102

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เลขประจําตัวบัตรประชาชน

สถานภาพ / ตําแหนง /
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ
ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)
ศศ.ม.(นาฏศิลปไทย)
วท.บ.(เวชนิทัศน)

18

นายเกษม ทองอราม

3 1001 00431 72 4

ขาราชการบํานาญ

19

นายนิมิตร รอดรับบุญ

3-1017-00505-30-4

อาจารยประจํา
วิทยาลัยชางศิลป

20

นางสาวศิริวรรณ รัตนทัศนีย

3 1001 01184 38 1

อาจารยประจํา
วิทยาลัยนาฏศิลป

ศษ.บ. (คีตศิลปไทย)

21

นางสาววันทนีย มวงบุญ

3 1015 01496 92 5

ผูเชี่ยวชาญ
สํานักการสังคีต กรมศิลปากร

ค.บ.(ภาษาไทย)
ศษ.ม. (จารึกภาษาไทย)

22

นางสาวนงลักษณ
เทพหัสดิน ณ อยุธยา

3 1006 02872 13 1

นาฎศิลปอาวุโส
สํานักการสังคีต กรมศิลปากร

ศษ.บ.(นาฏศิลปไทย)

23
24

นายพงษพิศ จารุจินดา
ผศ.อรนุชา อัฎฏะวัชระ

3 1017 00773 69 4
3 1018 00382 55 7

ปม.ช. (นาฏศิลปไทย)
ศศ.บ. (ดนตรีศึกษา)

25

นางวาณี จูฑังคะ

3 1020 02518 23 1

26

นายภัชราวุฒิ พัดสูงเนิน

3 4990 05111 97 4

ขาราชการบํานาญ
อาจารยประจํา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
คีตศิลปนสํานักการสังคีต
กรมศิลปากร
อาจารยพิเศษ

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

30

ผศ.จิตติมา บัวมาศ

3 1015 01500 70 1

ผูชวย
ศาสตราจารย

วท.บ. (ภูมิศาสตร)
M.A. (School
Administration)
ศษ.บ. (ภูมิศาสตร)
คอ.ม. (หลักสูตรและการ
สอนอาชีวศึกษา)

ศษ.บ.(คีตศิลปสากล)
ศม. (จิตรกรรม)

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกสอน)
ผูเรี ยนจะต องลงทะเบี ย นเรีย นในรายวิช าการปฏิ บัติ งานวิชาชีพ ครูในสถานศึ กษา 1 และ
รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 ซึ่งเปนรายวิชาที่นักศึกษาจะตองฝกประสบการณ
วิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตระดับประถมศึกษา
ถึงระดับมัธยมศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีมาตรฐานตามที่คุรุสภากําหนด
2. เป น สถานศึ กษาที่ ผานการประเมิน และไดม าตรฐานคุ ณ ภาพจากสํานั กงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณ
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ตรงในการฝกประสบการณการเปนครู ทั้งดานทักษะและสมรรถนะ และไดปฏิบัติงานอื่นๆ รวมกับ
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1. ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ก ารสอนจากสถานศึ ก ษา และความเข า ใจในการนํ า
หลักการภาคทฤษฎีสูการปฏิบัติจริง
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
อยางถูกตองและเหมาะสม
3. สามารถนําความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการทํางานและการ
ดํารงชีวิต
4. มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
5. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและแกปญหาได
6. สามารถใชกระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปการศึกษา ชั้นปที่ 5
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาราชการ และรับผิดชอบภาระงานตามที่ไดรับมอบหมายจาก
สถานศึกษา ทั้ง 2 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน หรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
นั กศึ กษาศึ กษาค น ควาองค ความรูตามความถนั ด และความสนใจในศาสตรดาน
นาฏศิลปไทย โดยใชกระบวนการวิจัย นําเสนอผลงานศิลปนิพนธ 2 สวน คือ นําเสนอผลงานการแสดง
ศิลปนิพนธในเชิงวิชาการ และนําเสนอเอกสารรูปเลมศิลปนิพนธภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความ
ซื่อสัตยสุจริต กลาหาญทางจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี มีจิตสาธารณะ และเสียสละเพื่อประโยชน
สวนรวม
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ดานความรู
มีความรอบรูในดานความรูทั่วไปทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนําความรู หลักการ
ทฤษฎีมาบูรณาการ และประยุกตใชในการสรางสรรค เขาใจแสวงหาความรูเฉพาะดานอยางเปน
ระบบ คิดวิเคราะห ประเมินคาองคความรูมาใชในงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรูไดอยาง
กวางขวาง และลึกซึ้ง
ดานทักษะทางปญญา
มีทักษะการคิดคนหาขอเท็จจริง คิดแกปญหา โดยนําความรูทั้งภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติและประสบการณ มาประเมินผลขอมูลเพื่อพัฒนางานนวัตกรรมและองคความรู มี
วิสัยทัศนในการเปนผูนําทางปญญา
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีมุมมองเชิงบวก เขาใจ เอาใจใสชวยเหลือผูอื่น รับผิดชอบตอ
สังคมและสวนรวม แกปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค เปนผูนําและผูตามที่ดี
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิเคราะหขอมูลที่เปนตัวเลขและภาษา เพื่อใหเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหา
ไดอยางรวดเร็ว มีดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย เลือกใชขอมูลสารสนเทศโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง สามารถสื่อสารทั้งการพูด การเขียนและนําเสนอดวยรูปแบบที่
เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมที่แตกตางกัน
ดานทักษะการจัดการเรียนรู
มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูวิชาเอกที่จะสอนและศาสตรที่เกี่ยวของไดอยาง
บูรณาการ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
4 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) อาจารย ที่ ป รึ ก ษาศิ ล ปนิ พ นธ ให คํ าปรึ ก ษาและแนะนํ าในเรื่ อ งหั ว ข อ การทํ า
ศิลปนิพนธแกนักศึกษา
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2) อาจารยที่ปรึกษากําหนดชั่วโมงในการใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําในการคนหา
แหลงขอมูล การเตรียมขอมูลในการสัมภาษณและจัดระบบขอมูล ตลอดจนปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากความก าวหน าในการทํ างานจากบั น ทึ กในสมุ ดให คํ าปรึ กษา และ
ประเมินผลจากการทํางานวิจัยเปนระยะๆ โดยแบงเปน
1) ผลงานการแสดงศิลปนิพนธเชิงวิชาการที่นําเสนอบนเวที จะมีการจัดสอบ
3 ครั้ ง การสอบครั้งที่ 1 นั กศึ กษานํ าเสนอผลงานโดยมี คณะกรรมการแนะนํ าให ป รั บ ปรุงแก ไข
การสอบครั้งที่ 2 นักศึกษานําเสนอผลงานที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการ การสอบ
ครั้งที่ 3 นักศึกษานําเสนอผลงานการแสดงบนเวที โดยมีคณะกรรมการเปนผูประเมิน ในครั้งที่ 1
และ 2 สอบโดยคณะกรรมการภายในอยางนอย 5 คน สวนการสอบครั้งที่ 3 เปนคณะกรรมการ
ภายในและภายนอกรวมกันอยางนอย 10 คน
2) เอกสารรูปเลมศิลปนิพนธ ดําเนินการจัดสอบ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 สอบหัวขอการ
ทําศิลปนิพนธ นักศึกษากลุมที่สอบผานดําเนินการทําศิลปนิพนธ หากกลุมใดไมผานตองดําเนินการ
สอบใหมจนกวาจะผาน ครั้งที่ 2 สอบศิลปนิพนธ 3 บท นักศึกษาดําเนินการแกไขหรือเพิ่มเติมใน
เรื่องที่คณะกรรมการสอบแนะนํา ครั้งที่ 3 สอบศิลปนิพนธ 5 บท นักศึกษาดําเนินการแกไขตามที่
คณะกรรมการสอบแนะนํ าและสงรูปเลมอีกครั้ง โดยยังไมตองเขาเลมเพื่ อตรวจรูปแบบและความ
ถู กต องอี กครั้ ง จึ งนํ าไปเข ารู ป เล มสมบู ร ณ แ ละสงตามระยะเวลาที่ กําหนด ดํ าเนิ น การสอบโดย
คณะกรรมการภายในและภายนอก ไมนอยกวาครั้งละ 5 คน
3) การประเมิ นผลรายวิชาศิลปนิ พนธ ใหเป นไปตามขอบังคับสถาบันบัณ ฑิต
พัฒนศิลป วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังนี้
สัญลักษณ
คาระดับคะแนน
ความหมาย
A
4
ดีเยี่ยม (Excellent)
3.5
ดีมาก (Very Good)
B+
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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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง 1.1 ทุกรายวิชากําหนดใหนักศึกษาทํางานเปน
และ สามารถทํางานเปนหมูคณะ
กลุม โดยหมุนเวียนกันเปนผูนําในการดําเนิน
กิจกรรม ทั้งนี้ทุกคนตองมีสวนรวมในการนําเสนอ
งาน เพื่อฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและผู
ตามที่ดีในหมูคณะ
1.2 มีเงื่อนไขที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขา
เรียนตรงเวลา การเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ การมี
สวนรวมในชั้นเรียน
2. มีความสามารถดานการสื่อสารทั้งภาษาไทย 2.1 กําหนดใหนักศึกษาตองเรียนในรายวิชาภาษา
และภาษาอังกฤษ
และวัฒนธรรม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนเพื่องาน
นาฏศิลป ภาษาอังกฤษสําหรับครูนาฏศิลปและ
ดนตรี และภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง
2.2 มีกิจกรรมที่มอบหมายใหนักศึกษาไดใชภาษา
ในการติดตอสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
3. สามารถวิเคราะห/สังเคราะห อยางมีเหตุผล 3.1 กําหนดใหมีการแสดงผลสัมฤทธิ์ทาง
และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
การศึกษาในชั้นปการศึกษาที่ 1-4 เพื่อสงเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห/สังเคราะห ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และกลาแสดงออกทางดานนาฏศิลป
4. มีทักษะการสอนเฉพาะดานนาฏศิลป

5. มีบุคลิกภาพและจริยวัตรทีง่ ดงาม

4.1 มีการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปน
ระยะเวลา 1 ป
4.2 กําหนดใหมีกิจกรรมสัมมนา แลกเปลี่ยน
ประสบการณการสอนในระหวางและหลังการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5.1 มีขอตกลงในการปฏิบัติตนดานบุคลิกภาพ การแตงกาย
กิริยามารยาท วัฒนธรรมการพูด และ การวางตัว
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) รับผิดชอบ มีวินัย สามัคคี
2) ซื่อสัตย สุจริต
3) เคารพสิทธิ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4) เปนแบบอยางที่ดีของสังคม มีจิตสาธารณะ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดใหมีรายวิชาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม
2) สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในเนื้อหารายวิชาตางๆ
3) สอนโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายรวมกัน
4) การบรรยายพิเศษโดยผูมีประสบการณ
5) การแสดงออกเปนแบบอยางที่ดีของผูสอนโดยเฉพาะใน
คุณลักษณะในขอ 2.1.1 1) ถึง 4)
6) มอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเปนรายบุคคล/กลุม
7) จัดกิจกรรมเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
8) การเรียนรูจากสถานการณจริง
9) จัดกิจกรรมสงเสริมเรื่องความรับผิดชอบทั้งในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวของ
2) การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมระหวางผูเรียน และ
ระหวางผูเรียนกับผูสอน
3) นักศึกษาบันทึกประสบการณจากการเรียนในชัน้ เรียนและ
ประสบการณจากสังคม เปนกรณีศึกษา
4) ประเมินจากภาระงานที่ไดรับมอบหมาย 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) มีความรูอยางกวางขวางในหลักการและทฤษฎีองคความรูที่
เกี่ยวของ
2) สามารถวิเคราะหอยางเปนระบบ
3) สามารถนําความรู หลักการ ทฤษฎีไปประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสม
4) สามารถบูรณาการความรูและศาสตรตางๆไดอยางเหมาะสม
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การบรรยาย/อภิปรายในการใหความรูในทฤษฎีความรู
2) การสอนแบบบูรณาการความรูของศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ
สัมพันธกัน
3) การสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษา
4) การทําแผนที่ความคิด
5) ใหมีการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา/คิดวิธีแกปญหา
6) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
7) การทํารายงาน/โครงงาน
8) การระดมสมองเพื่อการเรียนรู ตลอดจนการนําไปประยุกตใช
9) การเขารวมกิจกรรมหรือศึกษาดูงานนอกสถานที่
10) การสอนแบบสาธิต การฝกปฏิบัติ
11) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปเปนองคความรู
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) บูรณาการและประยุกตใชความรูเพื่อการพัฒนาตนเอง
เชื่อมโยงสูสังคม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การอภิปรายกลุมและการนําเสนอ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2) การสอนที่เนนผูเรียนโดยใชปญหาเปนหลัก
3) ระดมสมองและกระตุนใหผูเรียนสรุปความรูจากความคิดที่ไดเรียน
4) การแสดงบทบาทสมมติ
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะห
6) ลงมือปฏิบัติการแกปญหาดวยการทําโครงงาน/วิจัย
7) จัดกิจกรรมสงเสริมใหมีความคิดสรางสรรค
8) บรรยาย อภิปราย
9) การแลกเปลี่ยนเรียนรูทัศนคติเชิงบวก
10) การมอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองรายบุคคลและ
รายกลุม
11) การศึกษาดูงานนอกสถานที่
12) การถายทอดประสบการณจากผูเชี่ยวชาญ ผูรู
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินผลการคิดวิเคราะหแกปญหา
2) การจัดระบบความคิด
3) การนําเสนอรายงาน
4) การวิเคราะหกรณีศึกษา
5) โครงงาน/ผลงาน/งานวิจัย/นวัตกรรม
6) การทดสอบ/สอบ เกี่ยวกับระบบความคิด ความเชื่อมโยงและ
เหตุผลทั้งในระหวางเรียนและปลายภาค
7) การมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาและการเสนอแนวทาง
8) การประเมินโดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารยประเมิน
9) การสอบขอเขียนและสอบปฏิบัติ

110

2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธ มุมมองเชิงบวก
2) ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี
3) สามารถบริหารจัดการแกปญหา
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) การมอบหมายใหทํางานเปนกลุม และแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบโดยหมุนเวียนกันไป
2) เปนการถายทอดประสบการณโดยผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูรู
3) การศึกษาดูงาน
4) การจัดประสบการณการเรียนรูปญหาตางๆ
5) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเรื่องภาวะผูนํา ผูตามที่ดี
6) การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็น
แบบสะทอนกลับ
7) การบรรยาย/อภิปราย ยกตัวอยางผลกระทบในเรื่องสิทธิ
เสรีภาพ
8) ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิของผูอื่น 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/รายงานที่ไดรับมอบหมาย
5) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน
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2.5 ดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2) ใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสาร
3) วิเคราะหขอมูลขาวสารเชิงตัวเลขและภาษาจากเอกสารและ
แหลงความรูอื่น
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บรรยาย อภิปราย
2) จัดประสบการณเรียนรูจากสถานการณจริง
3) การศึกษาคนควาดวยตนเอง การนําเสนองานโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย
4) การใชกรณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร สถิติ เก็บรวบรวมขอมูลและ
นําเสนอขอมูล
5) การกําหนดสถานการณจําลองในการทําโครงงาน
6) การฝกฝนเทคนิค และทักษะการคิดคํานวณจากตัวอยาง
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การประเมินผลงาน/โครงงาน/รายงานที่ไดรับมอบหมาย
2) การประเมินทักษะการสื่อสาร การฟง การพูด การอาน และการเขียน
3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสอบขอเขียนและสอบปฏิบัติ
4) การประเมินผลจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
การพั ฒ นาผลการเรี ยนรู หมวดวิ ช าเฉพาะด า นเป น หมวดวิ ช าหนึ่ งในโครงสร า ง
หลักสูตร ประกอบดวยกลุมวิชาชีพครูและกลุมวิชาเอก
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษามีผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีความซื่อสัตยสุจริต กลาหาญทางจริยธรรม และเปน แบบอยางที่ ดี
ของผูเรียนในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
3) มีจิตสาธารณะ และเสียสละของผูเรียนในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทย
ศึกษา เพื่อประโยชนสวนรวม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒ นธรรมองคกรเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย ไดแก
การแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของสถาบัน การมีสัมมาคารวะกับครูอาจารย การออนนอมถอมตน
และมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ การเคารพรุนพี่รุนนอง สรางนิสัยตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รูจักเสียสละ
เพื่อสังคมสวนรวม
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในแต ล ะรายวิ ช า อาจารย ผู ส อนต อ ง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของตนไปพรอม
กับวิทยาการตางๆ ที่ศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหารายวิชาตางๆ
2) สอนโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายรวมกัน
3) สอนหรือบรรยายพิเศษโดยผูมีประสบการณ
4) แสดงออกอันเปนแบบอยางที่ดีของผูสอน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาในชีวิตประจําวัน
2) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง
งานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเขารวมกิจกรรม
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย
4) ประเมิ นจากการมี วินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
โครงการ/กิจกรรมของสถาบัน/กิจกรรมเสริมหลักสูตร
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2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู
ในศาสตร แกป ญหาโดยใช ความรูและเหตุผ ล นํ าไปใชในการดําเนิ น ชีวิตและประกอบวิชาชีพได
ตลอดจนสามารถชวยพัฒนาสังคม ซึ่งมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
1) มี ค วามรอบรู ในด า นความรู ทั่ ว ไป วิ ช าชี พ ครู ใ นศาสตร ส าขาวิ ช า
นาฏศิลปไทยศึกษา ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอยางกวางขวาง ลึกซึ้ง และเปนระบบ
2) มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห และประเมิ น ค า องค ค วามรู ม า
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถนําความรู หลักการ และทฤษฎี มาบูรณาการขามศาสตรได
อยางเหมาะสม
4) มี ความเข าใจความก าวหนาของความรูเฉพาะดานในศาสตรส าขาวิช า
นาฏศิลป ไทยศึกษาที่ จะสอนอยางลึ กซึ้ง ตระหนั กถึ งความสําคัญ ของงานวิจั ยและการวิจัย ในการ
ตอยอดความรู
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ การสืบคน
ข อมู ล จากแหล งการเรี ย นรู การสัม ภาษณ ผูเชี่ ย วชาญ ผูท รงคุณ วุฒิ ปราชญ ท องถิ่น และเชิ ญ
วิทยากรที่มีความสามารถในศาสตรเฉพาะทางมาใหความรู การเรียนรูจากสถานการณจริง การฝก
ใหผูเรียนสรางนวัตกรรมทางการศึกษา ฝกปฏิบัติงานทั้งวิชาการและการแสดงที่เกี่ยวของในสถาน
ประกอบการของภาครัฐและเอกชน และการปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดาน
ตางๆ ดังนี้
1) ประเมินจากการทดสอบยอย
2) ประเมินจากการอภิปราย/การนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
5) ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
6) ประเมินจากงานวิจัยที่นําเสนอ
7) ประเมินจากสถานการณจริง
8) ประเมินจากผลงานการแสดง
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2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งพาตนเองได
เมื่อจบการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาตองมีผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ดังนี้
1) มีทักษะการคิดคน หาขอเท็จ จริง และประเมิน ผลขอมูลเพื่อใชในการ
ปฏิบัติ พัฒนางาน และพัฒนาองคความรูดวยตนเอง
2) มี ทั ก ษะในการคิ ด แก ป ญ หา การบริ ห ารจั ด การได อ ย างสร า งสรรค
ในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา โดยคํานึงถึงความรูทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ประสบการณ
และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3) เปนผูนําทางปญญาที่มีวิสัยทัศนและกลยุทธในการอนุรักษ การพัฒนา
สืบทอดองค ความรู การสรางสรรคน วัตกรรมโดยใชกระบวนการวิจัยเป นฐานในศาสตรสาขาวิช า
นาฏศิลปไทยศึกษา และสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกปญหา ทั้งระดับ
บุ คคลและกลุ มในสถานการณ ทั่ ว ไป และสถานการณ ที่ เกี่ ย วขอ งกั บ วิช าชีพ โดยใช วิธีการสอนที่
หลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม การสะทอนความคิด การทํากรณีศึกษา การจัดทําโครงการ การจัด
กิจกรรม และฝกปฏิบัติทักษะวิชาชีพในหองปฏิบัติการ/สถานการณจริง
2) กําหนดให คนควาวิจัย นําเสนอเอกสารผลงานวิจัยและ/หรือนําเสนอ
ผลงานการแสดง ศิลปนิพนธ/จัดนิทรรศการ
3) กําหนดใหเขารวมโครงการบริการวิชาการ และ/หรือกิจกรรมบําเพ็ ญ
ประโยชนแกสังคม
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินทักษะการคิด การแกไขปญหา และความเปนผูนําดวยวิธีการที่
หลากหลาย เชน
1) สอบวัดความสามารถในการคิดและการแกปญหาโดยใชกรณีศึกษา
2) ประเมินจากผลงานที่ เกิดจากการใชกระบวนการแกปญ หา การศึกษา
อยางเป นระบบ การวิเคราะห วิจารณ เชน รายงานผลการอภิ ป รายกลุม การสัมมนา การประชุ ม
ปรึกษาปญหาการวิจัย
3) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา เชน
ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน โดยยึดหลักการและทฤษฎีตางๆ
ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลงานวิจัย
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4) การทดสอบปฏิบตั ิยอย การบูรณาการหรือประยุกตผลงานการแสดง/

การบรรเลง และการบริหารจัดการงานนาฏศิลป/ดนตรี
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม
องค ก รและสามารถทํ างานรว มกั บ ผู อื่น ได ทั้งในฐานะผูนํ าและสมาชิกกลุม มี ความรับ ผิ ด ชอบใน
การเรียนรู สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพที่เกี่ยวของกับผูเรียน เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล
และมี ป ฏิ สั มพั น ธ ที่ดีกับ ผู อื่น รวมถึงมีทักษะในการแกป ญ หาไดเหมาะสมกับ บทบาท หนาที่ และ
สถานการณตางๆ ดังนั้น อาจารยผูสอนตองสอดแทรกวิธีการเพื่อใหนักศึกษามีผลการเรียนรูดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความเขาใจผูอื่น ของผูเรียนในศาสตรสาขาวิชา
นาฏศิลปไทยศึกษา สามารถปรับตัวเขากับสังคมไดดี มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและ
สังคม
2) มีความเอาใจใสชวยเหลือ และเอื้อตอการแกปญหาในกลุมของผูเรียน
ในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษาและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค
3) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดีของผูเรียนในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลป ไทย
ศึกษา มีความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใช ในการพั ฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพัน ธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) กลยุทธการสอนที่เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียน
กับผูสอน ผูเรียนกับผูมีสวนไดสวนเสีย
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเปนทีมเพื่อสงเสริมการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม
3) จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติที่สงเสริมการทํางานเปนทีมและ
การแสดงออกของภาวะผูนํา
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2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ประเมิ น ผู เ รี ย นจากการแสดงบทบาทของภาวะผู นํ า และผู ต ามใน
สถานการณการเรียนรูที่หลากหลาย
2) ประเมิ น ความสามารถในการทํ า งานกลุ ม อย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สรางสรรค
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาสามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารไดอยางเหมาะสม มีดุลยพินิจ
ในการประยุกตและเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําเสนอขอมูลสําหรับผูเรียนได สามารถศึกษา
คนควา วิเคราะห สรุปความคิดรวบยอดขอมูลขาวสารไดอยางถูกตองเหมาะสมกับผูเรียนและบุคคล
กลุมตางๆ โดยอาจารยผูสอนต องสอดแทรกวิธีการเพื่ อใหนักศึกษามีผลการเรียนรูดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1) สามารถวิ เคราะหขอมูล ทั้งที่เป น ตัว เลขและภาษา เพื่ อใหเข าใจองค
ความรูหรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็ว
2) มี ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ดี ในการประมวลผล แปลความหมาย เลื อ กใช ข อ มู ล
สารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
3) มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน
และนําเสนอของผูเรียนในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ดวยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคล
และกลุมที่แตกตางกัน
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารระหวางบุคคลทั้งการพูด การฟง และการเขียน ในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียน
และผูสอน และบุคคลที่เกี่ยวของในสถานการณที่หลากหลาย
2) จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
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3) จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการ
เลือกสารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอสารสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับผูฟงและ
เนื้อหาที่นําเสนอ
2.5.3 กลยุ ทธ การประเมิน ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิ น จากวิ ธี ก ารนํ า เสนอของผู เรี ย น โดยเลื อ กใช เครื่ อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติที่เกี่ยวของ
2) ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บ ายเหตุ ผ ลของการเลื อ กใช
เครื่องมือในการอภิปราย
3) ประเมิ น ผลงานตามกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โดยใช แ บบสั งเกต
แบบประเมินทักษะการพูด การเขียน
2.6 ดานทักษะการจัดการเรียนรู
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทย
ศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
2) มี ความเชี่ ยวชาญในการจั ดการเรี ยนรูในศาสตรส าขาวิช านาฏศิ ล ป ไทย
ศึกษาสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และ
ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทย
ศึกษา และศาสตรที่เกี่ยวของไดอยางบูรณาการ
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
1) กํ าหนดให นั ก ศึ ก ษาจั ด ทํ าแผนการเรี ย นรู โดยบู ร ณาการความรูใน
ศาสตรสาขาวิชาเอกกับศาสตรตางสาขา และนําความรูจากภาคทฤษฎีสูการปฏิบัติจริง
2) กําหนดใหนักศึกษาออกแบบการจัดการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย
3) กําหนดใหนักศึกษาทํ าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอน
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
1) ประเมินความถูกตองของการจัดทําแผนการเรียนรู
2) ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู
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3) ประเมินผลการทําวิจัยสูการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
4) ประเมินความสามารถในการศึกษา คนควา วิเคราะห นําเสนอผลงาน
วิชาชีพทั้งเชิงวิชาการ ทักษะปฏิบัติ และบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)

มาตรฐานผลการเรียนรู หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) รับผิดชอบ มีวินัย สามัคคี
2) ซื่อสัตย สุจริต
3) เคารพสิทธิ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4) เปนแบบอยางที่ดีของสังคม มีจิตสาธารณะ
2. ดานความรู
การบูรณาการความรูดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็นปญหาระดับโลก
ดวยวิธีการเชิงระบบในหัวขอตอไปนี้
1) มีความรูอยางกวางขวางในหลักการและทฤษฎีองคความรูที่เกี่ยวของ
2) สามารถวิเคราะหอยางเปนระบบ
3) สามารถนําความรู หลักการ ทฤษฎีไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
4) สามารถบูรณาการความรูและศาสตรตางๆไดอยางเหมาะสม
3. ดานทักษะทางปญญา
1) มีความคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
3) บูรณาการและประยุกตใชความรูเพื่อการพัฒนาตนเองเชื่อมโยงสูสังคม
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธ มุมมองเชิงบวก
2) ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี
3) สามารถบริหารจัดการแกปญหา
5. ดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
2) ใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสาร
3) วิเคราะหขอมูลขาวสารเชิงตัวเลขและภาษาจากเอกสารและแหลงความรูอื่น
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แผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ดานทักษะ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1



1











หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา
300-11001
300-11002
300-11003
300-11004
300-12001
300-12002
300-13001
300-13002
300-14001
300-14002

ชื่อรายวิชา
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
ความเปนพลเมืองและความรับผิดชอบตอสังคม
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
คณิตศาสตรและสถิติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โลกและวัฒนธรรม
ความเขาใจเกี่ยวกับสังคมไทย
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1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ดานทักษะ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1














1


1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา
300-14003
300-14004
300-14005
300-14006
300-14007
300-14008
300-14009
300-14010
300-14011
300-14012
300-14013
300-14014
300-14015

ชื่อรายวิชา
พหุวัฒนธรรม
สังคมกับสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การเมืองและการปกครองไทย
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
การคิดและการตัดสินใจ
การบริหารความขัดแยงและการจัดการความเครียด
สารสนเทศสําหรับเยาวชน
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
ชีวิตกับสุขภาพ
การคิดเชิงคณิตศาสตร
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1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

1







1


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา
300-14016
300-14017
300-14018
300-14019
300-14020
300-14021
300-14022
300-14023
300-14024
300-14025

ชื่อรายวิชา
วรรณกรรมไทยรวมสมัย
วรรณคดีไทยศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
การเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง
ภาษาอังกฤษดานศิลปะและวัฒนธรรม
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอาเซียนในชีวิตประจําวัน
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5. ดานทักษะ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 1 2 3
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มาตรฐานผลการเรียนรู หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพครูและกลุมวิชาเอก
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีความซื่อสัตยสุจริต กลาหาญทางจริยธรรม และเปนแบบอยางที่ดีของผูเรียน
ในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
3) มีจิตสาธารณะ และเสียสละของผูเรียนในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
เพื่อประโยชนสวนรวม
2. ดานความรู
1) มี ความรอบรูในดานความรูทั่วไป วิชาชีพครูในศาสตรส าขาวิชานาฏศิล ป ไทย
ศึกษา ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอยางกวางขวาง ลึกซึ้ง และเปนระบบ
2) มี ความสามารถในการคิดวิเคราะห และประเมิ น คาองคความรูมาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของผูเรียนในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถนํ า ความรู หลัก การ และทฤษฎี มาบู ร ณาการขามศาสตรได อย าง
เหมาะสม
4) มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทย
ศึกษาที่จะสอนอยางลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
1) มี ทั กษะการคิ ดค น หาข อ เท็ จ จริ ง และประเมิน ผลขอ มู ล เพื่ อใช ในการปฏิ บั ติ
พัฒนางาน และพัฒนาองคความรูดวยตนเอง
2) มี ทักษะในการคิดแกปญ หา การบริห ารจัดการได อยางสรางสรรค ในศาสตร
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา โดยคํานึงถึงความรูทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ประสบการณ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
3) เปนผูนําทางปญญาที่มีวิสัยทัศนและกลยุทธในการอนุรักษ การพัฒนา สืบทอด
องคความรู การสรางสรรคนวัตกรรมโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐานในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทย
ศึกษา และสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความเขาใจผูอื่น ของผูเรียนในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลป
ไทยศึกษา สามารถปรับตัวเขากับสังคมไดดี มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม
2) มีความเอาใจใสชวยเหลือ และเอื้อตอการแกปญหาในกลุมของผูเรียนในศาสตร
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา และระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค
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3) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดีของผูเรียนในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
มีความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถวิเคราะหขอมูลทั้งที่เปนตัวเลขและภาษา เพื่อใหเขาใจองคความรูหรือ
ประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็ว
2) มีดุลยพิ นิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย เลือกใชขอมูลสารสนเทศ
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
3) มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียนและ
นําเสนอของผูเรียนในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษาดวยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและ
กลุมที่แตกตางกัน
6. ดานทักษะการจัดการเรียนรู
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษาที่มี
รูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ (Formal) รูป แบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
2) มีความเชี่ย วชาญในการจัดการเรียนรูในศาสตรส าขาวิช านาฏศิล ปไทยศึกษา
สําหรับ ผูเรียนที่ห ลากหลาย ทั้งผูเรียนที่ มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง
และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา และ
ศาสตรที่เกี่ยวของไดอยางบูรณาการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพครู และกลุมวิชาเอก
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะ
ปญญา

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพครู
1) กลุมวิชาชีพครูบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
300-21001 ความเปนครูวิชาชีพ
300-21002 การพัฒนาหลักสูตร
300-21003 ภาษาและวัฒนธรรม
300-21004 จิตวิทยาการศึกษา
300-21005 การแนะแนวและใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน
300-21006 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
300-21008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
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4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ดานทักษะการ
จัดการเรียนรู
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1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะ
ปญญา

รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
300-21009 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
300-21010 การประกันคุณภาพการศึกษา
300-21011 ประสบการณวิชาชีพครู
300-21012 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
300-21013 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
2) กลุมวิชาชีพครูเลือก
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
300-21014 การจัดการความรู
300-21015

การศึกษาพิเศษ

300-21016
300-21017
300-21018
300-21019

การศึกษาตลอดชีวิต
การพัฒนาความคิดสรางสรรค
การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ รียนเปนรายบุคคล
การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
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4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ดานทักษะการ
จัดการเรียนรู

1

1

1
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1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะ
ปญญา

รายวิชา

300-21020 การบริหารการศึกษา
300-21021 ภาษาอังกฤษสําหรับครูนาฏศิลปและดนตรี
300-21022 สื่อการสอน
300-21023 ปรัชญาการศึกษา
300-21024 บุคลิกภาพและการปรับตัว
300-21025 จิตวิทยาพัฒนาการ
300-21026 ทักษะและเทคนิคการสอน
300-21027 สถิติทางการศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก
1) กลุมวิชาเอกเดี่ยว

1








2









3 1
 
 


 
 
 
 






2






รหัสวิชา
201-22014
201-22015
201-22016
201-22017

ชื่อรายวิชา
ทักษะนาฏศิลป 1 (ละครพระ นาง)
ทักษะนาฏศิลป 2 (ละครพระ นาง)
ทักษะนาฏศิลป 3 (ละครพระ นาง)
ทักษะนาฏศิลป 4 (ละครพระ นาง)






201-22021

ทักษะนาฏศิลป 1 (โขนพระ)
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4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1













2
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5. ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ดานทักษะการ
จัดการเรียนรู
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1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะ
ปญญา

รายวิชา
1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

2

3

5. ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ดานทักษะการ
จัดการเรียนรู

1

1

2

3

2

3

รหัสวิชา
201-22022

ชื่อรายวิชา
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

ประวัติศาสตรนาฏศิลปไทย

        

 

 





129

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะ
ปญญา

รายวิชา
1

2

3

1










 
 
  

  
  
 
  





    

 

 

 

    

 

 

    

ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง
ระบําเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นบาน

301-22012

ทักษะประสบการณการแสดง

301-22013

ทักษะศิลปะการแสดง

  

301-22014

การละครตะวันตก

 

301-22015

ศิลปะการแตงหนาและทําผม

  





 




  
  




  

  




1

2

3

1

 
  

 
  


  

301-22010
301-22011





1

1






4

6. ดานทักษะการ
จัดการเรียนรู

3

ชื่อรายวิชา
กายวิภาคสําหรับนาฏศิลป
จารีตนาฏศิลปไทย
การเขียนเพื่องานนาฏศิลป
หนาพาทย นาฏยศัพท และภาษานาฏศิลป
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
การสอนนาฏศิลปและดนตรีแบบบูรณาการ
วรรณคดีการละคร
การวิจัยนาฏศิลปดานการศึกษา

3

5. ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

รหัสวิชา
301-22002
301-22003
301-22004
301-22005
301-22006
301-22007
301-22008
301-22009

2

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะ
ปญญา

รายวิชา
1
รหัสวิชา
301-22016
301-22017
301-22018
301-22019
301-22020
301-22021
301-22022

ชื่อรายวิชา
ดนตรีสําหรับครูนาฏศิลป
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบงานนาฏศิลป
บุคคลสําคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป
เครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดง
สุนทรียศาสตรทางศิลปะ
การจัดการแสดงในสถานศึกษา
หลักการวิเคราะหศิลปะการแสดง

301-22023 ศิลปนิพนธ
หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก
2) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
301-22024 ทักษะเพื่อการสอนนาฏศิลประดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
301-22025 ทักษะสรางสรรคเพื่อการสอน

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

 
  
 

   
  

 
 


  

 

 
 
    
 
  


 
  
   

2

3

5. ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ดานทักษะการ
จัดการเรียนรู

1

1

2

3

2

3
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1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะ
ปญญา

รายวิชา
1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก
3) กลุมวิชาเอกเลือก
301-22026 นาฏดุรยิ างควิจารณ

2

 

3

1

2

3

4

1

2

3

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

2

3

5. ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ดานทักษะการ
จัดการเรียนรู

1

1

2

3

  

 

 

 

2

3



301-22027

นาฏศิลปพื้นบาน

    

 

 

    

301-22028

นาฏศิลปกับสังคม

   

 

  

 



301-22029

การฝกเสียงเพื่อการแสดง

   

 

 

 



301-22030

หุนไทย

  

  



301-22031

การอานทํานองเสนาะ

 



301-22032







 

 

การออกแบบฉาก แสง บนเวที

    

 

 

301-22033
301-22034

ศิลปหัตถกรรมไทย
การออกแบบเครื่องแตงกาย แตงหนาและทรงผม

  



    

    

    

301-22035

นาฏศิลปตะวันออก

  

 

  



301-22036

สัมมนาดานนาฏศิลป
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเลือกเสรี
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะ
ปญญา

รายวิชา
1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

2

3

5. ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ดานทักษะการ
จัดการเรียนรู

1

1

2

3

2

3

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
300-30001 ลีลาศ
300-30002 กิจกรรมเขาจังหวะ

  
  




 
 

 
 

 
 

 
 

300-30003

แบดมินตัน

  



 

 

 



301-30001

นาฏศิลปไทยเบื้องตน

   

  

 

 

 

301-30002

การแสดงพื้นบาน

   

 

 

  

301-30003

การละเลนของหลวง

   



302-30001

แจสเบื้องตน

  



302-30002

หลักการยืดกลามเนื้อ

  

303-30001

ทักษะขิม
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1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะ
ปญญา

รายวิชา
1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

2

3

5. ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ดานทักษะการ
จัดการเรียนรู

1

1

2

3

2

3

รหัสวิชา
303-30002

ชื่อรายวิชา
ทักษะขลุย

 









  





303-30003

ทักษะอังกะลุง

 









  





303-30004

ทักษะกลองยาว

 





 

  



 

303-30005

เพลงรองสําหรับเด็ก

 



   

  

   

303-30006

เพลงกลอมเด็ก

 







  



 

304-30001

รีคอรเดอร

 





 

  



 

304-30002

การขับรองเพลงสากลเบื้องตน

 





 

  



 

304-30003

การขับรองเพลงสากลสําหรับเด็ก

 





 

  



 

304-30004

ซอลเฟจจิโอและการขับรอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน
ระบบการใหคาระดับคะแนน รวมทั้งสัญลักษณคาระดับคะแนน และความหมายของการ
ประเมินผลการศึกษา
1.1 สัญลักษณ คาระดับคะแนน และความหมายของการประเมินผลการศึกษา
รายวิชา มีดังตอไปนี้
สัญลักษณ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

คาระดับคะแนน
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
คอนขางดี (Fairly Good)
พอใช (Fair)
คอนขางออน (Below Average)
ออน (Poor)
ตก (Fail)

1.2 ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนคาระดับคะแนนตามที่กําหนดในขอ1.1 ได
ใหใชสัญลักษณและความหมายดังตอไปนี้
สัญลักษณ
I
S
U
Au
IP
W
NR

ความหมาย
ยังไมสมบูรณ (Incomplete)
ผลการศึกษาผาน (Satisfactory)
ผลการศึกษาไมผาน (Unsatisfactory)
การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
การศึกษายังไมสิ้นสุดลง (In-Progress)
การถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawal)
ไมไดรับรายงานผลการศึกษา (No-Report)
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1.3 การใหสัญลักษณ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D และ F จะกระทําไดในกรณีดังนี้
1.3.1 รายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบ และ/ หรือมีผลงานที่ประเมินได
1.3.2 เปลี่ยนจากสัญลักษณ I ภายใน 2 สัปดาห นับจากวันเปดภาคเรียน
การศึกษาถัดไป
1.4 การใหสัญลักษณ F จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
1.4.1 นักศึกษาเขาสอบและสอบตก
1.4.2 นักศึกษาขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูที่คณบดี
มอบหมาย
1.4.3 นักศึกษาทุจริตในการสอบ
1.4.4 นักศึกษามีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ/หรือการฝก
ประสบการณวิชาชีพ ไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น
1.4.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากนักศึกษาไมเขาสอบ และ / หรือไม
ทํางานที่อาจารยผูสอนกําหนด ซึ่งอาจารยผูสอนตองรายงานผลการศึกษาภายใน 2 สัปดาหนับถัดจาก
วันเปดภาคการศึกษาถัดไป
1.5 การใหสัญลักษณ I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
1.5.1 นักศึกษาปวยกอนสอบหรือระหวางสอบ เปนเหตุใหไมสามารถเขา
สอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได และไดปฏิบัติถูกตองตามระเบียบการลาปวย โดยมีใบรับรองแพทย
และ/ หรือ ใบรับรองการรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และตองไดรับอนุมัติจากคณบดี
หรือผูที่คณบดีมอบหมาย แตทั้งนี้นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ 80
1.5.2 นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยและไมไดรับอนุมัติจากคณบดี
หรือผูที่คณบดีมอบหมาย
1.5.3 นั กศึกษาทํางานที่ เปน สวนประกอบการศึกษาในแต ละรายวิช าไม
สมบู รณ และอาจารยผูส อน หัวหน าภาควิชา คณบดีห รือผูที่ คณบดี มอบหมายเห็ น สมควรใหรอผล
การศึกษา อาจารยผูสอนตองแจงฝายทะเบียนและประมวลผลของสถาบันใหทราบเปนลายลักษณ
อักษร
1.6 การใหสัญลักษณ S และ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่กําหนดในหลักสูตร
และใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.6.1 การใหสัญลักษณ S จะกระทําตอเมื่อนักศึกษา ศึกษารายวิชานั้นผาน
1.6.2 การใหสัญลักษณ U จะกระทําตอเมื่อนักศึกษา ศึกษารายวิชานั้น
ไมผาน
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1.7 การใหสัญลักษณ W จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
1.7.1 รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่
กําหนด จะตองยื่นคํารองขออนุมัติเปนกรณีพิเศษจากหัวหนาภาควิชา และเมื่อไดรับอนุมัติใหถอนได
รายวิชาที่ขอถอนจะบันทึกสัญลักษณ “W” โดยนักศึกษาจะไมไดรับคาหนวยกิตคืน แตถาไมไดรับ
อนุมัตินักศึกษาตองศึกษารายวิชานั้นตอไป
1.7.2 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
1.7.3 คณบดีอนุมัติใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากปวย หรือเหตุอัน
พนวิสัยยังไมสิ้นสุด
1.7.4 รายวิชาที่นักศึกษากระทําผิดเงื่อนไขการลงทะเบียน
1.8 การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มีการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องมากกวา 1 ภาคการศึกษา และ/หรือ การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุดลง และมีการประเมินผลการศึกษาได
1.9 การใหสัญลักษณ NR จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ฝายทะเบียนและประมวลผล
ของสถาบันยังไมไดรับการรายงานการประเมินผลการศึกษารายวิชานั้นๆ ตามกําหนด
1.10 การใหสัญลักษณ Au จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
เพื่อรวมฟงโดยไมนับหนวยกิต
1.11 การตัดสินผลการศึกษา ใหถือปฏิบัติดังนี้
1.11.1 พิจารณาตัดสินผลการศึกษาเปนรายวิชา
1.11.2 รายวิชาที่นับวาไดหนวยกิตตองเปนรายวิชาที่ไดสัญลักษณตั้งแต
D ขึ้นไป ยกเวนรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไวเปนอยางอื่น
1.11.3 กรณีไดสัญลักษณ F ในรายวิชาบังคับ นักศึกษาจะตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก จนกวาจะไดสัญลักษณเปน D ขึ้นไป ยกเวนรายวิชาที่หลักสูตร
ได กํ าหนดไว เป น อย างอื่ น ถ า เป น รายวิช าเลื อก จะลงทะเบี ย นเรีย นรายวิช านั้ น ซ้ําอี ก หรือ เลื อ ก
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นทดแทนก็ได
1.11.4 กรณี ที่ สั ญ ลั ก ษณ ต่ํ า กว า C นั ก ศึ ก ษาอาจลงทะเบี ย นเรี ย นซ้ํ า
รายวิชานั้นได เพื่อเปลี่ยนสัญลักษณ เรียกวา “การเรียนเนน” (Regrade)
1.12 การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณ
เฉพาะรายวิชาที่นับหนวยกิต และมีการประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณ A , B+ , B , C+ , C , D+ ,
D และ F
1.12.1 หน ว ยกิ ต ที่ เ รี ย น หมายถึ ง จํ า นวนหน ว ยกิ ต ที่ นั ก ศึ ก ษาลง
ทะเบียนเรียน
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1.12.2 หนวยกิตที่ได หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได
สัญลักษณตั้งแต D ขึ้นไป ยกเวนรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไวเปนอยางอื่น
1.12.3 หนวยกิตที่คํานวณประจําภาค หมายถึง จํานวนหนวยกิตทั้งหมด
ของทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดสัญลักษณ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D และ F ในภาคการศึกษานั้น
1.12.4 หนวยกิตคํานวณสะสม หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมดของ
ทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดสัญลักษณ A , B+, B , C+, C , D+, D และ F
1.12.5 คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค ใหคํานวณจากผลการศึกษาของ
นั กศึ กษาในแต ละภาคการศึ กษา โดยนําผลคูณ ของหนว ยกิตกับ คาระดับ คะแนนแตล ะรายวิชาที่
ประเมินผลในภาคการศึกษานั้นมารวมกัน แลวหารดวยผลรวมของหนวยกิตของรายวิชาดังกลาว คา
ระดับคะแนนเฉลี่ยใหคิดเปนเลขทศนิยม 2 ตําแหนงโดยไมปดเศษ รายวิชาที่เรียนซ้ํา เรียนทดแทน
หรือเรียนเนน ใหนําจํานวนหนวยกิตและคาระดับคะแนนของรายวิชานั้นไปคํานวณทุกครั้ง
1.12.6 ค าระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสม ให คํ านวณจากผลการศึ ก ษาของ
นักศึกษาตั้ งแตเริ่มเข าศึกษาจนถึ งภาคการศึกษาปจจุบัน โดยนําผลคูณ ของหนวยกิตกับ คาระดับ
คะแนนแตละรายวิชาที่ประเมินผลทั้งหมดทุกภาคการศึกษามารวมกัน แลวหารดวยจํานวนผลรวม
ของหนวยกิตของรายวิชาดังกลาว คาคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคิดเปนเลขทศนิยม 2 ตําแหนงโดยไม
ปดเศษ รายวิชาที่เรียนซ้ํา เรียนทดแทน หรือเรียนเนน ใหนับหนวยกิตเพียงครั้งเดียว และนําผล
การศึกษาครั้งหลังสุดมาใชคํานวณ
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูในสาขาวิชา โดยจัด
ทวนสอบในระดับ รายวิชาและระดับหลักสูตร แลวจัดทํ ารายงานผลการทวนสอบ เพื่อเป นขอมู ล
ประกอบการพิจารณา และเพื่อใชเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
3.1 สอบไดครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
3.2 ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 และไดคาคะแนนเฉลี่ย
สะสมในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00
3.3 เปนผูที่มีความประพฤติดีและไมขัดตอระเบียบของสถาบัน
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4. การใหปริญญาเกียรตินิยม แกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาผูท ี่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติดังนี้
4.1 สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาในการศึกษาไมเกินที่
กําหนดไวในหลักสูตร คือไมเกิน 5 ปการศึกษา
4.2 ไมเคยสอบตก (F) หรือไดรับผลการศึกษาไมผาน (U) D และ D+ ในรายวิชาใดๆ
ตลอดหลักสูตร
4.3 ไมเคยลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนเพื่อเปลี่ยนคา
คะแนนเฉลี่ยสะสม
4.4 นั กศึ กษาผู ที่ส มควรไดรับ เกียรตินิย มอัน ดับ หนึ่งจะตองไดรับ คาคะแนนเฉลี่ ย
สะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
4.5 นั กศึ กษาผู ที่ส มควรไดรับ เกีย รตินิ ย มอัน ดับ สองจะตองไดรับ คาคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
ดําเนินการปฐมนิเทศเพื่อใหความรูความเขาใจดังนี้
1.1 ชี้แจงปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายและโครงสรางการบริหารของสถาบัน
คณะ และภาควิชาที่สังกัด
1.2 มอบหมายภาระงาน บทบาทหนาที่ของอาจารย จรรยาบรรณวิชาชีพครู ขอบขายหนาที่
สิทธิประโยชน วัฒนธรรมองคกรและคานิยมรวมของคณะ
1.3 มอบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน หลักสูตร แผนการจัดการศึกษา คูมือนักศึกษา กฎระเบียบ
ตาง ๆ ทําความเขาใจรายวิชาที่รับผิดชอบ คําอธิบายรายวิชา พื้นฐานดานความรูและธรรมชาติของ
นักศึกษา ตลอดจนมาตรฐานผูสําเร็จการศึกษาของสถาบัน
1.4 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัย
เพื่อพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอนโดยคณะหรือภาควิชาดําเนินการ
1.5 ประเมินการสอน และใหคําแนะนํา
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒ นาอาจารยและบุคลากรไวในแผนกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนํางบประมาณมาใชพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนทั้ง
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ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ที่ เน น ผู เรี ย นเป น สํ าคั ญ วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่ ส อดคล อ งกั บ เนื้ อ หา
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดยคณะดําเนินการและสงอาจารยไปเขารับการฝกอบรม
นวัตกรรม รูปแบบการเรียนการสอน เกณฑการวัดประเมินผลใหมๆ ที่หนวยงานอื่นจัดอบรม
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยการขอทุนจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
2) จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทําผลงานวิชาการ เพื่อพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรใหมีความกาวหนาทางวิชาชีพเฉพาะตําแหนง
3) โครงการทบทวนเนื้อหาบทเรีย น เพื่อพัฒ นาทักษะการปฎิ บัติ (นาฎศิล ป และ
ดนตรี) ใหแกคณาจารย โดยเฉพาะอาจารยใหมและอาจารยผูสอนหองเรียนเครือขายในวิทยาลัยนาฏศิลป
สวนภูมิภาค โดยการควบคุมของผูเชี่ยวชาญแตละสาขา และ/หรือ สงเสริมใหผูเชี่ยวชาญไปถายทอด
ความรูและทักษะใหแกอาจารยผูสอนหองเรียนเครือขายตางๆ
4) โครงการจัดการองคความรู เพื่อเผยแพรและนําไปใชในการพัฒนาเรียนการสอน
5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อถายทอดใหนักศึกษาที่ตอง
ออกฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา
6) สนั บ สนุ น ให ค ณาจารย ทํ า งานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น และมอบนโยบายให ภ าควิ ช า
ดําเนินการติดตามโดยคณะใหเงินทุนสนับสนุน
7) โครงการฝ ก อบรม /สั ม มนา / ศึ ก ษาดู ง านทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ
เปนโครงการตอเนื่องในแผนกลยุทธของคณะ
3. การเตรียมการบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากร
3.1 กําหนดบุคลากรใหมเขาโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาบุคลากรใหมของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลปและโครงการพัฒนาบุคลากรใหมของคณะศิลปศึกษา
3.2 สําหรับบุคลากรที่ทําหนาที่สนับสนุนใหมีการจัดประชุม อบรม เพื่อพัฒนาการจัดการ
ความรูและทักษะเฉพาะตําแหนงทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
3.3 พัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาทางวิชาชีพเฉพาะตําแหนง
3.4 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรใหมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตลอดจนสอดคลองกับกรอบความตองการของสังคม ทั้งนี้โดยกําหนด
เปาหมายการผลิตบัณฑิตไวในแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาของสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
1.2 มีการจัดเตรียมความพรอม ทั้งดานคณาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อาทิ
หองสมุด วัสดุอุปกรณการศึกษาอื่น ๆ และสถานที่ กอนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เปด
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
1.3 มีการจัดระบบ และกลไกเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาในประเด็น ตอไปนี้
1.3.1 การกําหนดทิศทางและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.3.2 การบริหารกิจการของหลักสูตร
1.3.3 การประเมินและพัฒนาหลักสูตร
1.3.4 การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.3.5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.4 มีการรายงานและวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรการศึกษาทุกปการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1 วิเคราะหคาใชจายสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว
2.1.2 วิเคราะหคาใชจายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตอหัว ตอป
2.1.3 ประเมินความพอเพียงของอัตรากําลังเมื่อเทียบกับปริมาณงาน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1 สํารวจทรัพยากรที่จําเปนตองใชในหลักสูตร กํากับและตรวจสอบใหมีการใช
ประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยูเดิม
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 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะศิลปศึกษา มีการเตรียมแผนงานเพื่อขอจัดสรรงบประมาณจากสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลปในการดําเนินการจัดซื้อตํารา หนังสือ และครุภัณฑเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สํารวจความตองการทรัพยากรที่จําเปนตองใชในหลักสูตรและจัดเตรียมขอมูล
ที่สํารวจในแตละปอยางเปนระบบ
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของอัตรากําลังเพื่อเทียบกับปริมาณงาน
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 กําหนดคุณสมบัติของตําแหนง
3.1.2 มีระบบการคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารของคณะ
3.1.3 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีการแตงตั้งคณะกรรมการสํารวจ และวิเคราะหความตองการใชบัณฑิตในหลักสูตร
สาขาวิช าต าง ๆ อี กทั้ งการวางระบบการดู แลนั กศึกษาอยางใกล ชิด โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยูใน
กลุมเสี่ยง ซึ่งมีแนวโนมอาจไมสําเร็จตามหลักสูตร และจําเปนตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ โดยจัด
อาจารยที่ปรึกษาในอัตราสวน 1 : 25
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร กํ า หนดนโยบายในการแต ง ตั้ ง อาจารย ที่ ส อน
บางเวลาและอาจารยพิ เศษ โดยการสรรหาบุ คคลจากสถาบั น อุดมศึ กษาตามคุณ สมบัติที่กําหนด
ตรงตามสาขาวิ ช าในสั ด ส ว นที่ เ หมาะสมกั บ จํ า นวนผู เ รี ย น โดยวางแผนการจั ด จ า งเป น ราย
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ใหมีการประเมินการสอนอาจารยพิเศษหลังการสอนเสร็จสิ้นทุกภาคการศึกษา
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
4.1.1 คณะกรรมการบริห ารหลัก สู ต ร จั ด ประชุ ม เพื่ อ กํ าหนดคุ ณ สมบั ติ เฉพาะ
ตําแหนงทั้งสายการสอนและสายสนับสนุน
4.1.2 กําหนดเกณฑการคัดเลือก
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 จัดใหมีการฝกอบรม เพิ่มพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงาน
4.2.2 จัดใหมีการศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณตรง
4.2.3 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรวมกันทํางานวิจัย
4.2.4 มีแผนงานสนับสนุนบุคลากรใหศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
5. การสนับสนุนและการใหคําปรึกษานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และดานอื่นๆ แกนักศึกษา
5.1.1 จัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในอัตราสวน 1:25
5.1.2 กําหนดเวลาใหอาจารยที่ปรึกษาแนะนําเรื่องการลงทะเบียนเรียนการเลือก
รายวิชาในแตละภาคการศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่ มี ก ารอุ ท ธรณ จ ากนั ก ศึ ก ษา คณะศิ ล ปศึ ก ษามี ก ารดํ าเนิ น การแต งตั้ ง
คณะกรรมการสื บ หาข อเท็ จ จริ งเพื่ อให ความเป น ธรรมแกนักศึ กษา ทั้ งนี้ต องเปน ไปตามระเบี ย บ
ขอบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
กอนการพัฒนาหลักสูตร ไดมีการสํารวจความตองการของผูเรียน ความตองการของสังคม
ทั้งดานปริมาณและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ( Key Performance Indicators )
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย ตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา
เพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ
1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
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ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยป ระจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีส วน X
X
X
X
X
X
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบมคอ. 2 ที่ X
X
X
X
X
X
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม X
X
X
X
X
X
(ถ ามี) ตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 อย างน อยก อนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และ X
X
X
X
X
X
ประสบการณ ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ X
X
X
X
X
X
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน X
X
X
X
X
X
ผลการเรียนรูที่กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี)อยาง
น อ ยร อ ยละ25 ของรายวิ ช าที่ เ ป ด สอนในแต ล ะป
การศึกษา
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
X
X
X
X
X
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมิ น การดํ าเนิ น งานที่ รายงานใน มคอ. 7 ป ที่
ผานมา
8. อาจารย ใหม (ถ ามี )ทุ กคน ได รับ การปฐมนิเทศ หรือ X
X
X
X
X
X
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย ป ระจํ า ทุ ก คนได รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ X
X
X
X
X
X
และ/ หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
10. จํานวนบุ คลากรสนับ สนุ น การเรียนการสอน (ถามี ) X
X
X
X
X
X
ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/ หรือวิชาชีพไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป
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ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
X
X
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จาก
คะแนน 5.00
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
X
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00

ตั วบ งชี้ ผ ลการดํ าเนิ น งานที่ใชในการติดตาม ประเมิ น และรายงานคุ ณ ภาพของหลั กสู ต ร
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รใช เ กณฑ ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ สกอ.กํ า หนดจํ า นวน
8 ตัวบงชี้ คือ
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2. มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
3. มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
4. มีระบบการพัฒนาคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน
5. มีหองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู
6. มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
7. มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
8. มีระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดใหกับนักศึกษา
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านาฏศิ ล ป ไทยศึ ก ษา เป น หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 โดยกําหนดแนวทางการประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตรดังนี้
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน กําหนดใหคณาจารยเขียน มคอ.3 มคอ.4 ของรายวิชา
ที่ ส อน (มี ร ายละเอี ย ดของแผนกลยุ ท ธ แ ละระบุ ร ายละเอี ย ดของการปรั บ ปรุ ง มคอ.3 มคอ.4
ในแต ล ะป ) ประมวลการสอบตามระยะเวลาที่ กํ าหนด หรื อ หลั งการประเมิ น ทุ ก ป ที่ มี ข อมู ล การ
วิเคราะหจากการวิจัยชั้นเรียน หรือผลการประเมินของนักศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู
1.2 การประเมิ น ทั ก ษะของอาจารย ในการใช แ บบกลยุ ท ธ ก ารสอน ทํ าการสํ า รวจเพื่ อ
ประเมินประสิทธิภาพของคณาจารย โดยการสังเกตการณของหัวหนาภาควิชา/คณะกรรมการที่ไดรับ
มอบหมาย และแจกแบบประเมินใหกับนักศึกษาในแตละรายวิชากอนจบภาคการศึกษา ขอมูลที่ได
จากการสังเกตการณและการประเมินจะถูกวิเคราะหโดยฝายวิชาการของคณะ และสงใหคณาจารย
ผูสอนแตละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใชเปนผลยอนหลังในการปรับปรุงการสอนรายวิชาของตน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาปจจุบันและบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
ประเมิ น การสอนโดยนั ก ศึ ก ษา โดยมี หั ว หน า ภาควิ ช า/อาจารย ผู ส อนเป น ผู
รับผิดชอบในการใหขอมูลและติดตามการแกไขปรับปรุง
แบบประเมิ น หลั ก สู ต ร โดยบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร และนํ า ข อ มู ล
ยอนกลับมาเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามระยะเวลาที่กําหนด
2.2 โดยอาจารยผูสอน ประเมินหลักสูตรและนําขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒ นาหลักสูตรตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
2.3 โดยนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของ ประเมินความพึงพอใจผูใชบัณ ฑิต และนําขอมู ล
ยอนกลับเพื่อพัฒนาหลักสูตร
2.4 โดยผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา / หรือจากผูป ระเมิน การประเมินคุณ ภาพการศึกษาจาก
หนวยงานภายในสถาบันและภายนอกที่เกี่ยวของทางการศึกษา
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีในหมวด 7 ขอ 7 โดยผูประเมินระดับ
สาขาวิชาที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 มีการประเมินผูสอนทุกรายวิชา
4.2 มีการวิจัยสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอน
4.3 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินตามขอ 4.1 และ 4.2
4.4 นําผลการประเมินวิเคราะหในภาพรวมเพื่อเปนขอมูลในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.5 กําหนดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในแผนกลยุทธ
......................................................................
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ผลงานวิชาการและอื่นๆ
1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชาทักษะนาฏศิลป 3 รหัสวิชา 201-22016 เรื่อง
ระบําเบ็ดเตล็ด ชุดฟอนรัก ระดับชั้นปริญญาปที่ 2
2. บทความทางวิชาการเรื่อง ลีลาทารําออกภาษามอญ พมาและจีน ในละครพันทาง
เรื่องราชาธิราช นิตยสารศิลปากร ฉบับที่ 5 ประจําป พ.ศ. 2552 ระหวางเดือนกันยายน – ตุลาคม
2552
3. งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ปญหาการเรียนรายวิชาทักษะนาฏศิลป 3 ระดับปริญญา
ปที่ 2
4. งานวิจัยเรื่อง วิวัฒนาการละครดึกดําบรรพ พระนิพนธของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ รวมกับคณะศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
5. เขี ย นเอกสารให ค วามรู เรื่อ ง การละเล น พื้ น เมื อ งของไทย ในเอกสารประกอบ
โครงการอบรมครู ปฏิบัติการสอนนาฏศิลปไทย ณ โรงแรมใบหยก พัทยา จังหวัดชลบุรี
6. งานวิจัยเรื่อง กลวิธีการรําออกภาษาในละครพันทางเรื่องราชาธิราช ไดรับทุนวิจัย
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ 2553
7. จัดทําคําบรรยายเครื่องแตงกายละครไทย (ละครพระ-นาง) , เครื่องแตงกายละครไทย
(โขนยักษ-ลิง)และศิราภรณ ในการจัดทําองคความรูของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
8. ควบคุ มการทํ าศิ ล ปนิพนธของนักศึกษาภาควิช านาฏศิ ล ปศึกษา คณะศิ ล ปศึ กษา
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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นางมั ทนาในเรื่องมัทนะพาธา นางวิมาลาในเรื่องไกรทอง พระนางลักษณวดี ละครพั น ทางเรื่อง
พระลอ
12. เปนผูฝกซอมและชวยกํากับการแสดงในงานเผยแพรนาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
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ประวัติสวนตัว

ชื่อ

นายบัณฑิต เข็มทอง
( Mr. Bundit khemthong )
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ป 2547

คุณวุฒิ

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2556
ตําแหนง
ที่อยู

อาจารยประจําภาควิชานาฏศิลปศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
กระทรวงวัฒนธรรม
66/1 หมู 3 ตําบลเกาะพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทร 086-6226013

Email

Tony2525Ton@gmail.com

ผลงาน
ภาระงานสอน
ภาคเรียนที่
1

ประเภทของรายวิชา
วิชาทฤษฎี
วิชาปฏิบัติ

1.
2.
3.
4.

ชื่อรายวิชา
ทักษะนาฏศิลป 1 (โขนลิง)
ทักษะนาฏศิลป 3 (โขนลิง)
การฝกประสบการณการแสดง 1
ทักษะการสอนนาฏศิลป 1

ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
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ภาคเรียนที่
2

ประเภทของรายวิชา
วิชาปฏิบัติ

1.
2.
3.
4.

ชื่อรายวิชา
ทักษะนาฏศิลป 2 (โขนลิง)
ทักษะนาฏศิลป 4 (โขนลิง)
การฝกประสบการณการแสดง 2
ทักษะการสอนนาฏศิลป 2

ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4

ดานการสอนและดานวิชาการ
1. เปนวิทยากรวิชานาฏศิลป-ดนตรี โรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนอนุบาล
นครปฐม โรงเรียนสองพี่นองวิทยา โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
2. วิทยากรบรรยาย สาธิต และอบรม เรื่องเกี่ยวกับนาฏศิลปที่สถานศึกษาและ
หนวยงานตางๆขอความอนุเคราะห เชน ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย การอบรมผูบริหารของ
กรุงเทพมหานคร อบรมครูสอนนาฏศิลประดับประถมศึกษาชมรมพัฒนาครูเพื่อปฏิรูปการศึกษา
อบรมครูปฏิบัติการสอนนาฏศิลปของครูสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
อบรมนาฏศิลปเครือขายฯ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
3. รวมการแสดงนาฏศิลปไทยในงานเผยแพรนาฏศิลปไทย ของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป และการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา งาน Pan
Asian Musie ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน ประเทศนอรเวย ประเทศบั ลแกเรีย
ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน
เปนตน
4. ฝกซอมการแสดงนาฏศิลปไทยในงานเผยแพรนาฏศิลปไทย ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป
5. เปนอาจารยที่ปรึกษาการทําศิลปนิพนธของนักศึกษาภาควิชานาฏศิลปศึกษา คณะ
ศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
6. รับบทบาทเปนตัวลิงในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ไดแก หนุมาน รับบทบาท
เปนตัวนางในการแสดงละครนอก ไดแก ละครนอกเรื่องแกวหนามา เปนนางแกวหนามา มเหสีของ
ทาวมงคลราช ละครนอกเรื่องสังขทอง เปนพี่นางทั้งหก
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ประวัติสวนตัว

ชื่อ
คุณวุฒิ

ตําแหนง
ที่อยู

นายชรินทร
พรหมรักษ
( Mr. Charin Promlack )
- 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
อาจารยประจําภาควิชานาฏศิลปศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
กระทรวงวัฒนธรรม
73/3 ซอยลาดพราว 26 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900 โทร 086-9924818

Email

tie_troy2@hotmail.com
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ผลงาน
ภาระงานสอน
ภาคเรียนที่
1

ประเภทของรายวิชา
วิชาทฤษฎี
วิชาปฏิบัติ

2

วิชาปฏิบัติ

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

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง
ทักษะนาฏศิลป 1 (โขนพระ)
ทักษะนาฏศิลป 3 (โขนพระ)
การฝกประสบการณการแสดง 1
ทักษะการสอนนาฏศิลป 1
ทักษะนาฏศิลป 2 (โขนพระ)
ทักษะนาฏศิลป 4 (โขนพระ)
การฝกประสบการณการแสดง 2
ทักษะการสอนนาฏศิลป 2

ชั้นป
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4

ผลงานการสอนและการแสดง
1. เปนอาจารยพิเศษสอนวิชานาฏศิลปไทยสถาบันการศึกษาตางๆ ไดแก คณะครุ
ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ า นสมเด็ จ เจ าพระยา , มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร , วั งสวนกุ ห ลาบ
พระองคเจาโสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ , โรงเรียนพระสุธรรมเถระ วัดจันทาราม (วัดทาซุง)
2. เป น วิ ทยากรบรรยายการแสดงนาฏศิล ป ไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา , ประเทศสิงคโปร ในป พ.ศ. 2553 และประเทศฟลิปปนส ในป พ.ศ.
2554
3. ร วมการแสดงนาฏศิล ปไทยในงานเผยแพรน าฏศิล ป ไทย ของสถาบัน บัณ ฑิ ต
พั ฒ นศิ ล ป และต า งประเทศ ได แ ก ประเทศสหรัฐ อเมริก า งาน Pan Asian Musie ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา - ประเทศอินเดีย และประเทศเบลเยี่ยม งานสัมพันธภาพไมตรีไทย-เบลเยี่ยม
4. ฝกซอมการแสดงนาฏศิลปไทยในงานเผยแพรนาฏศิลปไทย ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป
5. เป น อาจารย ที่ป รึกษาการทําศิล ปนิ พนธของนักศึกษาภาควิช านาฏศิล ปศึกษา
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
6. รั บ บทบาทเป น ตั ว พระในการแสดงโขน เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ ได แ ก พระราม
พระลักษณ กวางทอง รับบทบาทเปนตัวนางในการแสดงละครนอก ไดแก ละครนอกเรื่องแกว
หนามา เปนนางแกวหนามา ละครนอกเรื่องสังขทอง เปนนางมณฑา
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ประวัติสวนตัว

ชื่อ

นางพิมณภัทร ถมังรักษสัตว
( Mrs.Pimnapat thamungruksat )
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ป พ.ศ. 2522

คุณวุฒิ

- การศึกษามหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ป พ.ศ. 2541
ตําแหนง

คณบดีคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม

ที่อยู

303/1 หมู 8 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทร 081-6347020

Email

ntukie@hotmail.com

ผลงาน
ภาระงานสอน
ภาคเรียนที่
1

ประเภทของรายวิชา
ชื่อรายวิชา
วิชาทฤษฎี
1. การสอนนาฏศิลปและดนตรีแบบ
บูรณาการ
วิชาปฏิบัติ
2. การฝกประสบการณการแสดง 1
3. ทักษะการสอนนาฏศิลป

ชั้นป
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
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ภาคเรียนที่
2

ประเภทของรายวิชา
วิชาทฤษฎี
วิชาปฏิบัติ

ชื่อรายวิชา
1. ศิลปนิพนธ
2. การฝกประสบการณการแสดง 2
3. ทักษะการสอนนาฏศิลป 2

ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4

ดานการสอนและดานวิชาการ
1. อาจารยพิเศษสอนวิชานาฏศิลปไทยที่หนวยงานพิเศษและสถาบันศึกษาตางๆ ขอความ
อนุเคราะห เชน โครงการยุวศิลปนในพระบรมราชานุสรณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนสาธิตจุฬาฝายประถมและฝายมัธยม วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา มหาวิทยาลัยเกริก
2. วิทยากรบรรยาย สาธิต และอบรม เรื่องเกี่ยวกับ นาฏศิลปที่สถานศึกษาและหนวยงาน
ตางๆขอความอนุเคราะห เชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การอบรมผูบริหารของกรุงเทพมหานคร
อบรมสอนนาฏศิลประดับประถมศึกษาชมรมพัฒนาครูเพื่อปฏิรูปการศึกษา อบรมครูปฏิบัติการสอน
นาฏศิลปของครูสังกัด กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย อบรมนาฏศิลปเครือขาย
ฯ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เติมเต็มความรูนาฏศิลปของครูวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง วิทยาลัย
นาฏศิ ล ปสุ โขทั ย ครู วิ ท ยุ โรงเรี ย น รายการวิ ช าดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป ไทยของศู น ยเทคโนโลยี ท าง
การศึ ก ษา อาจารย ผู ค วบคุ มการทํ าศิ ล ปนิ พ นธข องนั กศึ กษา สถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิล ป และเป น
ผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ดานการแสดงและผลงานนาฏศิลปไทย
1. ร ว มกั บ คณะนาฏศิ ล ป ไทยของกรมศิ ล ปากร สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป แ ละ
หนวยงานอื่นๆไปเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยและนาฏศิลปไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน ศรี
ลังกา ภูฏาน ออสเตรเลีย และอังกฤษ
2. อาจารยสอนนาฎศิลปไทยโครงการความรวมมือระหวางประเทศ เชนสอนเยาวชน
ไทยในตางแดนประเทศสวิสเซอรแลนด เยอรมัน อิตาลี เบลเยี่ยม เนเธอแลนดและผูเรียนกลุมนาฏ
ลักษณรําไทย ณ ประเทศญี่ปุน
3. เรียบเรียงหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานดนตรี-นาฏศิลป ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะของบริษัท วัฒนาพานิช จํากัด
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4. รวมกับคณะละครโฮโน โครงการถายทอดการแสดงละครสําหรับเด็กและศิลปะ
การเลาเรื่องประกอบการนํานาฏศิลปไทยเขาเกี่ยวของ โดยเปนทั้งผูแสดงและผูฝกซอมการแสดง
5. รับบทบาทการแสดงประเภทตัวนาง ไดแก นางวิฬาร นางวันทอง นางเบญจกาย
นางสีดา นางมณโฑ นางเมยมะนิก นางจันทรา นางมะเดวี นางกัทรุ นางชีมาลา
6. เปนผูฝกซอมการแสดงใหแกนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ฝกซอมการแสดงของยุวศิลปน ที่จัดแสดงประจําป ณ อุทยาน
ร.๒ ฝกซอมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา
7. เปนกรรมการตัดสินการประกวดนาฏศิลปไทยของสถานศึกษาตางๆ
8. กรรมการคัดเลือกความสามารถดานนาฏศิลปไทยเพื่อแลกเปลี่ยน เชน โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมแกเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุน ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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ประวัติสวนตัว

ชื่อ

นางสาวบวรนรรฏ เกตุสุวรรณ
(Borvornnut Ketsawan )
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ป พ.ศ. 2545

คุณวุฒิ

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

อาจารยคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม

ที่อยู

94 ซ.สังคมสงเคราะห 14 ลาดพราว 71 ถนนลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ
10230

Email

bk_aom@hotmail.com

ผลงาน
ภาระงานสอน
ภาคเรียนที่
1

ประเภทของรายวิชา
วิชาทฤษฎี
วิชาปฏิบัติ

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อรายวิชา
ทักษะนาฏศิลป 1 (ละครพระ-นาง)
ทักษะนาฏศิลป 3 (ละครพระ-นาง)
ระบําเบ็ดเตล็ดและเพลงพื้นบาน
การฝกประสบการณการแสดง 1
ทักษะการสอนนาฏศิลป 1

ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
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ภาคเรียนที่
2

ประเภทของรายวิชา
วิชาปฏิบัติ

1.
2.
3.
4.

ชื่อรายวิชา
ทักษะนาฏศิลป 2 (ละครพระ-นาง)
ทักษะนาฏศิลป 4 (ละครพระ-นาง)
การฝกประสบการณการแสดง 2
ทักษะการสอนนาฏศิลป 2

ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4

ผลงานดานอื่นๆ
1. ผูรวมโครงการวิจัย วิวัฒนาการละครดึกดําบรรพพระนิพนธของสมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
2. อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ชมรมจากพี่สูนอง
3. อาจารยที่ปรึกษาการทําศิลปะนิพนธของนักศึกษาภาควิชานาฏศิลปศึกษา คณะ
ศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
4. เปนวิทยากร
- เป น วิ ท ยากรถ า ยทอดกระบวนท า รํ า เพลงรํ า กริ ช สุ ห รานากง ให แ ก
นางสาวกรกาญจน รุงสวาง นักศึกษาชั้นปที่ 4 วิชาเอกนาฏศิลปไทยและการกํากับลีลา รายวิชาการ
ฝกปฏิบัติทางนาฏศิลปไทย สาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
- เปนวิทยากรโครงการสัมมนาทิศทางและแนวโนมทางสารสนเทศ “เรื่อง
นาฏศิลปไทย” ใหความรูแกนักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 2 กันยายน 2553
- เปนวิทยากรในการจัดเก็บทารําของนางสองชาติ ชื่นศิริ ผานเทคนิคโมชั่น
แคปเจอร ในโครงการวิจัยเรื่อง “องคความรูศิลปนแหงชาติ : นางสองชาติ ชื่นศิริ” ของวิทยาลัยศิลปะ
สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันที่ 15-17 ตุลาคม 2553
- เป น วิ ท ยากรการฝ ก อบรมโครงการแหล ง เรี ย นรู ศู น ย วั ฒ นธรรมแห ง
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
ของวิ ช าชี พ พ.ศ. 2556 สาระสํ า คั ญ ในข อ บั ง คั บ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงได แ ก การปรั บ หมวด 1
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ โดยเพิ่มมาตรฐานความรูจากเดิม 9 มาตรฐานเปน 11
มาตรฐาน ไดแก 1 ความเปนครู 2. ปรัชญาการศึกษา 3. ภาษาและวัฒนธรรม 4. จิตวิทยาสําหรับครู
5. หลั ก สู ต ร 6. การจั ด การเรี ย นรู แ ละการจั ด การชั้ น เรี ย น 7. การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู
8. นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา 9. การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู
10. การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และ 11. คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ ส ง ผลให
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนวิชาชีพครูตองปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับ
และผูสําเร็จการศึกษาสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได
นอกจากนี้ โลกป จ จุ บั น มี ค วามเปลี่ ย นแปลงทั้ งด านการศึ ก ษา เศรษฐกิ จ สั งคม และ
การเมื อง ดั งนั้ น เพื่ อตอบสนองความตองการของงานในสายวิ ช าชีพ สถาบั น บัณ ฑิ ตพั ฒ นศิล ป จึ ง
จําเปนตองปรับปรุงหลักสูตร
2. กระบวนการและขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตร
2.1 แต ง ตั้ งคณะกรรมการดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต ร (ตามคํ าสั่ งคณะศิ ล ปศึ ก ษาที่
48/2556)
2.2 ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
2.2.1 จัดสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพครู และ
หมวดวิ ช าเฉพาะสาขา ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ประกอบด ว ยคณาจารย ค ณะ
ศิลปศึกษาทุกหมวดวิชา
2.2.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห รางหลักสูตรของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิ ชาชี พครู และหมวดวิช าเฉพาะสาขา ผูเข ารวมประชุ มประกอบดว ย
คณาจารยคณะศิลปศึกษา ผูแทนวิทยาลัยหองเรียนเครือขาย 12 แหง ผูแทน
คณะศิลปนาฏดุริยางคและคณะศิลปวิจิตร โดยมีผูเชี่ยวชาญดานวิชาชีพครู
และวิชาเฉพาะสาขาเปนที่ปรึกษา
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2.3 วิพากษหลักสูตร
2.3.1 คณะศิลปศึกษาจัดใหมีการวิพากษหลักสูตรของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
หมวดวิ ช าชี พ ครู ในวั น ที่ 19 มี น าคม 2557 ณ โรงละครวั ง หน า ผู เ ข า ร ว มวิ พ ากษ ห ลั ก สู ต ร
ประกอบดวยคณาจารยคณะศิลปศึกษา ผูแทนวิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขาย 12 แหง ผูแทน
คณะศิ ล ปนาฏดุ ริ ย างค คณะศิ ล ปวิ จิ ต ร และนั ก ศึ ก ษา โดยมี ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ วิ พ ากษ ห ลั ก สู ต ร
ประกอบดวย
1) ศาสตราจารย ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ
2) รองศาสตราจารย ดร.องอาจ นัยพัฒน
3) ผูชวยศาสตราจารยสุนีย แจงใจธรรม
4) รองศาสตราจารยมัณฑรา ธรรมบุศย (ผูดําเนินการวิพากษ)
2.3.2 คณะศิ ล ปศึ ก ษาจั ด ให มี ก ารวิ พ ากษ ห ลั ก สู ต รของหมวดวิ ช าเฉพาะสาขา
(สาขาวิชานาฏศิลปไทยและนาฏศิลปสากล) ในวันที่ 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 ระหวางวันที่ 4 - 6 กันยายน
2557 ณ โรงแรมอโยธยาแกรนด จังหวัดอยุธยา
2.5 นําเสนอรางหลักสูตรเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติ
2.5.1 คณะกรรมการประจําคณะศิลปศึกษา เห็นชอบรางหลักสูตรในการประชุมครั้ง
ที่ 2/2557 วันที่ 9 กันยายน 2557
2.5.2 คณะกรรมการสภาวิชาการ เห็นชอบรางหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2557
วันที่ 18 กันยายน 2557
2.5.3 คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป อนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 24 กันยายน 2557
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3. รายการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
1. ปรัชญา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
1. ปรัชญา

มีคุณธรรม เลิศล้ําความเปนครู เชิดชูวิชาการ ชํานาญ
นาฏศิลป

2. ความสําคัญของหลักสูตร
ปจจุบันสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนดานนาฏศิลปมี
ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน มีการแขงขันในการผลิตครูนาฏศิลปออก
สูสังคม ทําใหตองแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมภายนอกที่
หลั่ ง ไหลเข า มาสู วิ ถี ชี วิ ต ของเยาวชนไทย มี ผ ลกระทบต อ การดํ า รง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทยที่สืบทอดมาแตอดีต ดวยเหตุนี้ การผลิตครู
นาฏศิลปจึงตองมีความรอบรูหลายดาน โดยการจัดการศึกษาที่ใชทรัพยากร
ภายนอกดวยการรวมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนใหบัณฑิตไดศึกษาดูงาน
นําประสบการณ ตรงจากแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒ นธรรมและภู มิปญ ญา
ทองถิ่น ตลอดจนเชิญผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทางดานนาฏศิลปมาให
ความรู มีผลใหผูเรียนมีความลุมลึก มีรากฐานในการตอยอดสรางสรรค

หมายเหตุ

ปรับตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ครูของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คือ ครูที่มีความรู ความชํานาญ วิพากษหลักสูตร
ในสาขาวิชานาฏศิลปไทย บูรณาการความรูในศาสตรที่เกี่ยวของไปสูการจัด
การศึกษา และพัฒนาผูเรียนใหรูคุณคาของนาฏศิลปและศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม คิดริเริ่มสรางสรรคงานนาฏศิลป นวัตกรรม และ
งานวิจั ย สามารถประยุก ต ใชใหเกิ ด ประโยชน แก สั งคม ประเทศชาติแ ละ
นานาชาติ
2. ความสําคัญของหลักสูตร
ปรับตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ป จ จุ บั น สถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนด า นนาฏศิ ล ป มี ทั้ ง วิพากษหลักสูตร
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน มีการแขงขันในการผลิตครูนาฏศิลปออกสู
สังคม ทําใหตองแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธใหมๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมภายนอกที่หลั่งไหล
เขามาสูวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมีผลกระทบตอการดํารงศิลปวัฒนธรรมของ
ไทยที่สืบทอดมาแตอดีต ดวยเหตุนี้ การผลิตครูนาฏศิลปจึงตองมีความรอบรู
หลายดาน โดยการจัดการศึกษาที่ใชทรัพยากรภายนอกดวยการรวมมือกับ
ภาคเอกชนสนับสนุนใหบัณฑิตไดศึกษาดูงาน นําประสบการณตรงจากแหลง
เรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนไดรับความรูจาก
ผูเชี่ ย วชาญ และผู ท รงคุณ วุฒิ ท างด านนาฏศิ ล ป ไทย ซึ่ งเป น ที่ ย อมรับ ใน
ระดับชาติ มีผลใหผูเรียนสามารถตอยอดสรางสรรคผลงานไดอยางมีหลักการ
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

อีกทั้งนําหลักทฤษฎี ทักษะและศาสตรที่เกี่ยวของมาบูรณาการ ประยุกตใชได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมนําเสนอ
ศิลปะแขนงนี้ใหเปนที่รูจักกวางขวางและเปนครูผูนําดานนาฏศิลปแกสังคมได
การที่ผูเรียนมีความรู ความชํานาญสงผลใหสามารถอนุรักษ สืบสาน
สร า งสรรค ง านนาฏศิ ล ป ไทย สามารถถ า ยทอด ปลู ก ฝ ง ให เยาวชนไทย
ตระหนักถึงเห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรม ของชาติ หลอหลอมใหเปนผูที่มี
จิตใจออนโยน นอบนอม รักวัฒ นธรรมประเพณีไทย ดํารงตนโดยใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเปนคานิยมหลักที่ตอบสนองวัตถุประสงคของ
ชาติในการอยูรวมกันอยางมีความสุข
3. วัตถุประสงคของหลักสูตร
3. วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูดานทฤษฎีและปฏิบัตทิ างดานนาฏศิลปไทย
1. สามารถถายทอดความรูและเผยแพรงานนาฏศิลปไทย
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
2. แสวงหาความรู อ ย า งต อ เนื่ อ ง โดยใช ก ระบวนการวิ จั ย เพื่ อ
องคความรู และสรางสรรคงานดานนาฏศิลปไทย
พัฒนาการเรียน การสอนและบูรณาการความรูในศาสตรที่เกี่ยวของ
3. เปนผูนําในศาสตรดานนาฏศิลป สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห
3. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถในการแสวงหาความรู โ ดยใช
กระบวนการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการบูรณาการความรูใน องคความรู และสรางสรรคงานดานนาฏศิลป
ศาสตรที่เกี่ยวของ
4. พัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีความพรอม
4. ผลิตบัณฑิตเพื่อเปนครูนาฏศิลปที่มคี วามสามารถในการถายทอด ในการรวมมือทางวิชาการกับประชาคมอาเซียน
5. สามารถสื่อสาร และใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความรู และเผยแพรงานนาฏศิลปไทย
5. ผลิตบัณฑิตที่มีความเสียสละ รับผิดชอบ ซื่อสัตยและปฏิบัติตน
6. มีความเสียสละ รับผิดชอบ ซื่อสัตย และปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณ
ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพครู
แหงวิชาชีพครู

หมายเหตุ

ผลงานไดอยางมีหลักการ สามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมนําเสนอศิลปะ
แขนงนี้ใหเปนที่รูจักกวางขวาง และเปนผูนําครูนาฏศิลปแกสังคมได

ปรับตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
วิพากษหลักสูตร เพื่อใหการผลิตบัณฑิต
นําไปสูการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามปรัชญา
ของหลักสูตร
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
4. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
เปลี่ยนแปลง
1.มีการประเมินผล
ติดตามประเมินหลักสูตร เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียน
ทุก 5 ป
การสอนทุกภาค
การศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
4. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ
เปลี่ยนแปลง
1. แผนการปรับปรุงและ 1.1 กําหนดใหมีการ
พัฒนาหลักสูตรใหมี
ประเมินผลการสอนทุก
มาตรฐานตามเกณฑ
ภาคการศึกษา
สกอ. เกณฑมาตรฐาน
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
และเกณฑมาตรฐานของ
คุรุสภา

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1.1.1 รายงานประเมินผล
ความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีตอการจัดการเรียนการ
สอน
1.1.2 มคอ.5, มคอ.7
1.1.3 มคอ. 6 (เฉพาะชั้น
ปที่ 5)
1.1.4 หลักฐานการตรวจ
ประเมินการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา
1.2 กําหนดใหมีการ
1.2.1 รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตรทุก 5 ป ประเมินหลักสูตรเมื่อครบ
5 ป
1.3 ประชุมคณะกรรมการ 1.3.1 รายงานการประชุม
หลักสูตร วิเคราะห
คณะกรรมการพัฒนา
สถานการณภายในและ
หลักสูตร
ภายนอก เพื่อนํามา

หมายเหตุ
ปรับตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ
หลักสูตร
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)

2.ปรับปรุงหลักสูตรให
ติดตามความ
สอดคลองกับ
เปลี่ยนแปลงและ
ความเปลีย่ นแปลงและ ความตองการของสังคม
ความตองการของสังคม ดานนาฏศิลป

1. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช
บัณฑิตของผูประกอบการ
2. ผูใชบัณฑิตมีความพึง
พอใจในดานทักษะ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

2. แผนพัฒนาบุคลากร
2.1 ดานการเรียน
การสอน

พิจารณาในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตร
1.4 เชิญผูทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษาและผูที่
เกี่ยวของเขารวมให
ขอเสนอแนะในการพัฒนา
หลักสูตร
1.5 ดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรตาม
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร

1.4.1 หนังสือเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเกี่ยวของ
1.4.2 สรุปขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร

2.1.1 จัดบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
มารวมในการเรียนการ
สอนและใหคาํ แนะนํา

2.1.1.1 จํานวนและ
รายละเอียดผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ที่กําหนดใน
รายวิชา

1.5.1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการหลักสูตร
1.5.2 รางหลักสูตรฉบับ
สมบูรณ เพื่อนําเสนอ
สกอ. และคุรุสภา
1.5.3 เอกสารรับรอง
มาตรฐานหลักสูตรจาก
สกอ. และคุรุสภา

หมายเหตุ
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
ความรู ความสามารถใน
การทํางานในระดับชาติ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
2.1.2 สนับสนุนอาจารย
และบุคลากรใหพัฒนา
ดานการเรียนการสอนและ
การทํางานที่รับผิดชอบ
2.1.3 สงเสริมศักยภาพ
ของนักศึกษาในการ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
2.2 ดานงานวิจัยและ 2.2.1 สนับสนุนอาจารย
การเขาสูต ําแหนงทาง
และบุคลากร ใหทํางาน
วิชาการ
วิจัยและการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ

3.พัฒนาบุคลากร
ดานการเรียนการ
สอน

1. อาจารยเขาอบรม
พัฒนาความรูในสาขาวิชา
เพื่อเพิ่มศักยภาพทุกป
2. การสรางองคความรู
ทางศิลปะดานนาฏศิลปไทย

1. อาจารยมีการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง
2. จํานวนผลงานวิจัยทาง
ศิลปะดานนาฏศิลปไทย

2.1.2.1 จํานวนอาจารย
และบุคลากรทีไ่ ดรับการ
พัฒนาจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน
2.1.3.1 จํานวนผลงานวิจยั
(ศิลปนิพนธ) ของนักศึกษา
2.2.1.1 จํานวนงานวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ/
นวัตกรรม

2.2.1.2 จํานวนอาจารย
และบุคลากรทีไ่ ดตําแหนง
ทางวิชาการ
3. แผนพัฒนาการบริการ 3.1 สนับสนุนอาจารยและ 3.1.1 จํานวนงานบริการ
ทางวิชาการ
บุคลากรใหทํางานบริการ วิชาการ
วิชาการ

หมายเหตุ
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

3. นักศึกษาตองสงผล
งานศิลปนิพนธและงาน
สรางสรรคดานเอกสารทาง
วิชาการ
4. พัฒนาบริการ
1. จํานวนการนําเสนอ
ทางวิชาการ
ผลงานวิจัยในรูปแบบ
ตางๆ
5. แผนการรับนักศึกษา แผนงบประมาณรายรับ - รายจาย
5. แผนการรับนักศึกษา แผนงบประมาณรายรับ - รายจาย
มีเฉพาะขอมูลของคณะศิลปศึกษา
เพิ่มขอมูลของวิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขายทั้ง 12 แหง

หมายเหตุ

3. จัดการสอบมาตรฐาน
และการสรางสรรค
ผลงาน
ตามสาขาวิชา
1. การเผยแพรผลงานวิจัย
ดานนาฏศิลปไทย

การปรับแผนการรับนักศึกษา
แผนงบประมาณรายรับ รายจายในครั้งนี้ ปรับตาม
ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะทํา
ใหวิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียน
เครือขายทั้ง 12 แหง ซึ่งเปด
สอนหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต (5 ป) สาขาวิชา
นาฏศิลปไทยศึกษาสาขาวิชา
ดนตรีคตี ศิลปไทยศึกษา และ
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากล
ศึกษา ผานการพิจารณา
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6. โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาชีพครู
2.2 กลุมวิชาเอก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 165 หนวยกิต
ไมนอยกวา 31 หนวยกิต
ไมนอยกวา 128 หนวยกิต
ไมนอยกวา 50 หนวยกิต
ไมนอยกวา 78 หนวยกิต
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

6. โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาชีพครู
2.2 กลุมวิชาเอก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 164 หนวยกิต
ไมนอยกวา 32 หนวยกิต
ไมนอยกวา 126 หนวยกิต
ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
ไมนอยกวา 78 หนวยกิต
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

หมายเหตุ
อนุมัติใหเปดสอนจากสภา
วิชาการและสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒน ศิลปในการ
ประชุมคราวเดียวกัน
1. หนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ลดลง 1 หนวยกิต
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เพิ่มขึ้น 1 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาเอก หนวยกิตคงเดิม
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
หนวยกิตคงเดิม
ทั้งนี้เปนไปตามเกณฑของ
สกอ.และเกณฑมาตรฐาน
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
5. หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู จํานวนหนวย
กิตรวมลดลง ทั้งนี้ไมขัดตอ
ขอบังคับของคุรุสภา

176

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
7. กลุมวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาบังคับ 5 กลุม ประกอบดวย
1.1. กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาภาษา.
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาชีพครู
1) กลุมวิชาชีพครูบังคับ
2) กลุมวิชาชีพครูเลือก
2.2 กลุมวิชาเอก
1) กลุมวิชาเอกเดี่ยว
2) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
3) กลุมวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
7. กลุมวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาบังคับ 3 กลุม ประกอบดวย
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
1.3 กลุมวิชาภาษา

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาชีพครู
1) กลุมวิชาชีพครูบังคับ
2) กลุมวิชาชีพครูเลือก
2.2 กลุมวิชาเอก
1) กลุมวิชาเอกเดี่ยว
2) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
3) กลุมวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาครบตามที่
เกณฑ สกอ. และมาตรฐาน
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
กําหนด แตปรับกลุมวิชา
บังคับที่มีเนื้อหาใกลเคียงและ
เกี่ยวของกันรวมไวเปนกลุม
เดียวกัน จากเดิม 5 กลุมวิชา
ลดลงเหลือ 3 กลุมวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาชีพครู
2.2 กลุมวิชาเอก
กลุมวิชาครบตามที่
เกณฑ สกอ. เกณฑครุ ุสภา
และมาตรฐานครุศาสตร/
ศึกษาศาสตรกําหนด
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
กลุมวิชาครบตามที่
เกณฑ สกอ. เกณฑครุ ุสภา
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

หมายเหตุ
และมาตรฐานครุศาสตร/
ศึกษาศาสตรกําหนด

8. รายวิชา
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบังคับ
1.2 กลุมวิชาเลือก

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาชีพครู
1) กลุมวิชาชีพครูบังคับ
2) กลุมวิชาชีพครูเลือก
2.2 กลุมวิชาเอก
1) กลุมวิชาเอกเดี่ยว
2) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
3) กลุม วิชาเอกเลือก

27
18

รายวิชา
รายวิชา

15
13

รายวิชา
รายวิชา

39
2
18

รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา

8. รายวิชา
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบังคับ
1.2 กลุมวิชาเลือก

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาชีพครู
1) กลุมวิชาชีพครูบังคับ
2) กลุมวิชาชีพครูเลือก
2.2 กลุมวิชาเอก
1) กลุมวิชาเอกเดี่ยว
2) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
3) กลุมวิชาเอกเลือก

8
25

รายวิชา
รายวิชา

13
14

รายวิชา
รายวิชา

39
2
11

รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบังคับ
ลดลง 19 รายวิชา
1.2 กลุมวิชาเลือก
เพิ่มขึ้น 7 รายวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาชีพครู
1) กลุมวิชาชีพครูบังคับ
ลดลง 2 รายวิชา
2) กลุมวิชาชีพครูเลือก
เพิ่มขึ้น 1 รายวิชา
2.2 กลุมวิชาเอก
1) กลุมวิชาเอกเดี่ยว
คงเดิม 39 รายวิชา
2) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
คงเดิม 2 รายวิชา
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

31

รายวิชา

4. รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)

กลุมวิชามนุษยศาสตร
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
(Life and Social Skill)
ศึ กษาปรั ชญาและหลั กธรรมที่ ใช ในการดํ ารงชี วิ ตและการ
ทํางาน การสรางแนวคิดและเจตคติที่ดีตอตนเอง ธรรมะกับการสราง
คุณภาพชีวิต บทบาทหน าที่ และความรับผิ ดชอบตอตนเองและผู อื่น
การบริหารตนใหเขากับสังคม การปรับตนใหมีสวนรวมกับกิจกรรมทาง
สังคม ศึกษาเทคนิคการครองใจคนและ การทํางานใหมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

18

รายวิชา

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

หมายเหตุ
3) กลุมวิชาเอกเลือก
ลดลง 7 รายวิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ลดลง 13 รายวิชา

หมายเหตุ

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

300-12001

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
300-12002 สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3 (3-0-6)
(Information for Study Skills and Research)
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสารนิเทศ การเขาถึง
แหลงสารนิเทศ การใชและฝกใชเทคโนโลยีทางสารนิเทศ วิธีการเลือก
การแสวงหา การสั งเคราะห แ ละการรวบรวมสารนิ เทศมาใช เพื่ อ
การศึ กษาค นควาด วยตนเองตลอดจน วิธีการนํ าเสนอผลการศึกษา
คนควา ดวยภาษาและรูปแบบที่ถูกตองเหมาะสม
จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
(General Psychology)
ศึ ก ษาความหมาย ความเป น มา ขอบข า ยของ
จิตวิทยา แนวทัศนะของนักจิตวิทยากลุมตางๆ และวิธีการศึกษาทาง
จิตวิทยาพื้นฐานทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมพัฒนาการของ
มนุ ษย พัน ธุกรรมและสิ่งแวดลอม การจู งใจ อารมณ เชาวน ปญ ญา
การเรียนรู การรับรูบุคลิกภาพตลอดจน สุขภาพจิตและการปรับตัว
เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจพฤติกรรมมนุษย

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300 -11001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
3 (3-0-6)
(Information for Lifelong Learning)
ความหมาย ความสํ าคั ญ ของสารสนเทศ วิ ธี ก ารเข า ถึ ง
แหล งสารสนเทศที่ ห ลากหลายเพื่ อ การเรีย นรูต ลอดชี วิ ต การสื บ ค น
สารสนเทศ กระบวนการจัดการสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางรูเทาทัน ความปลอดภัยของการเก็บรักษาขอมูล พระราชบัญญัติวา
ดวยขอมูลขาวสาร เทคนิคการปรับแตงและการนําเสนอสารสนเทศใน
เชิงสรางสรรค

หมายเหตุ

1.ปรับชื่อวิชา
2. เปลี่ยน
รหัสวิชา
3. เพิ่มคําอธิบาย รายวิชา
ใหสมบูรณมากขึ้น

300-12003

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
300-12004
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
(Personality Developmental Techniques)
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพและการประยุกตใช ทฤษฎี
บุคลิกภาพเพื่อการวิเคราะหตนเองเทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อ
การพัฒนาตนเอง อิทธิพลของมนุษยสัมพันธตอบุคคลและการพัฒนา
บุคลิกภาพที่สมบูรณ
300-12005 จริยศาสตรกับการดํารงชีวิต
3 (3-0-6)
(Ethics and Life)
ศึ กษ าที่ ม าแล ะวิ วั ฒ น าก ารท างจริ ย ศ าส ต ร
ความหมายของจริยศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม เกณฑ
การตัดสินจริยธรรม การนําเหตุผลทางจริยศาสตรของนักปรัชญามาใช
ในการดํารงชีวิตและเสริมสรางการพัฒนาตนเองใหเปนผูมี คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

หมายเหตุ

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300 -11002 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
(Human Behavior and Self Development)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษย
องคประกอบและปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย การเขาใจและเห็น
คุ ณ ค าของตนเองและผู อื่ น การคิ ด และวิ ธี ก ารพั ฒ นาตน การสร า ง
สัมพันธภาพระหวางบุคคล การคิดแบบองครวมเพื่อพัฒ นาบุคลิกภาพ
และทักษะชีวิต การแกปญหาตามบริบทและการสรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน
300 -11003 ความเปนพลเมืองและความรับผิดชอบตอสังคม
3 (3-0-6)
(Citizenship and Social Responsibility)
ความหมายและความสําคัญของความเปนพลเมือง บทบาท
หนาที่ของพลเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม การดําเนินชีวิตอยางพอเพียงที่
เป น ประโยชน และรับ ผิดชอบต อสังคม ธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม ภู มิ
ปญญาทองถิ่น ความเปนประชาธิปไตย การมีสวนรวมทางการเมือง การสราง
ความตระหนักและจิตสํานึกในความเปนไทย จิตอาสาและจิตสาธารณะ
เพื่อการเปนพลเมืองที่ดีและมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก

หมายเหตุ

รายวิชาใหม
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ

รายวิชาใหม
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
กลุมวิชาพลศึกษา
300-15001 ผูนํานันทนาการ
2 (1-2-3 )
(Recreation Leadership)
ศึ ก ษาความหมาย ประวั ติ ค วามเป น มาปรั ช ญา
หลั ก การ ความสํ า คั ญ ประโยชน ขอบข า ยและประเภทของ
นั น ทนาการ ป ญ หาการจั ด นั น ทนาการในประเทศไทยการบริห าร
จัดการและการประเมินผลนันทนาการในสถานศึกษา ศิลปะการเปน
ผู นํ า การจั ด กิ จ กรรมค ายพั กแรม การจั ดกิ จ กรรมนัน ทนาการดาน
นาฏศิ ล ป ดนตรี แ ละศิ ล ปกรรม เน น ฝ ก ทั ก ษะความเป น ผู นํ า
นันทนาการ
300-15002 กิจกรรมกีฬา
2 (1-2-3 )
(Sport Activities)
ศึ กษาประวั ติค วามเป น มา กฎ กติ ก ามารยาท และ
ทั ก ษะกิ จ กรรมกี ฬ า ปฏิ บั ติ ทั ก ษะได อ ย า งถู ก ต อ ง ศึ ก ษารู ป แบบ
วิธีการเลนการแขงขัน การจัดการแขงขัน สามารถนําทักษะกิจกรรม
กี ฬ าที่ เ รี ย นไปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น เพื่ อ เสริ ม สร า งสุ ข ภาพและ
สมรรถภาพทางกายของตนเองและชุมชน สามารถจัดการแขงขันและ

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300 -11004 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
(Recreation for Quality of Life)
ความสําคัญ ความเปนมา หลักการและประโยชนของ
การเข า ร ว มกิ จ กรรมนั น ทนาการ ขอบข า ยและคุ ณ ค า ของกิ จ กรรม
นั น ทนาการ รู ป แบบของนั น ทนาการและกิ จ กรรมนั น ทนาการที่
เหมาะสมกับการพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม

ปรับออก

หมายเหตุ

1. ปรับเพิ่มจํานวนหนวยกิต
2. ปรับชื่อรายวิชา
3. เพิ่มคําอธิบาย รายวิชา
ใหสมบูรณมากขึ้น

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
ตั ด สิ น กี ฬ าประเภทที่ เรี ย นได สามารถนํ า ไปใช เป น กิ จ กรรมเพื่ อ
สงเสริมสุขภาพของชุมชนและสังคมสวนรวมได
กลุมวิชาสังคมศาสตร
300-11001 ชีวิตกับวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
(Life and Thai Culture)
ศึ ก ษาความหมาย ความเป น มา ประเภทและ
รูปแบบของวัฒนธรรมไทย สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยที่มีผลกระทบตอ
สังคม แนวทางในการแกไขปญหา ศึกษาและวิเคราะหวัฒนธรรมไทย
กับการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน เพื่อใหตระหนักถึงความเปนไทย
และเกิดจิตสํานึกรวมกันที่จะดํารงรักษาเอกลักษณของชาติ
300-11002 มนุษยสัมพันธ
3 (3-0-6)
(Human Relationship)
ศึ กษาความหมายและความสํ าคั ญของมนุ ษยสั มพั นธ
ธรรมชาติ ของมนุ ษย ความต องการของมนุ ษย การศึ กษาตนเอง การประเมิน
และการปรับปรุงตนเองการศึกษาผูอื่นเพื่อเปนพื้นฐานในการสรางความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน ตลอดจนการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลกับชุมชน

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

หมายเหตุ

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
300-11004
ความรูพื้นฐานทางการเมือง
3 (3-0-6)
(Fundamental Politics)
ศึกษาเรื่องรัฐ รูปแบบและหนาที่ของรัฐบาลสถาบัน
และกระบวนการทางการเมือง แนวคิดและอุดมการณทางการเมืองที่มี
อิ ท ธิ พ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง ศึ ก ษาพั ฒ นาการทาง
การเมื องการปกครองของไทย เสริม สร างความรูค วามเข าใจเรื่อ ง
วัฒ นธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic political
culture) แกเยาวชน
300-11005 พื้นฐานการวิจัย
3 (3-0-6)
(Fundamental Research)
ศึ ก ษาแนวคิ ด ความหมาย หลั ก และวิ ธี ก ารวิ จั ย
เบื้ องต น ขั้ น ตอนและกระบวนการของการวิจัย ตั้งแตการกําหนด
ป ญ หา วั ต ถุป ระสงค และการตั้ งชื่ อเรื่ อง การศึกษาขอมูล ชนิดของ
ขอมูล การสรางและเลือกใชเครื่องมือในการทําวิจัย ประชากรและ
กลุ ม ตั ว อย าง การสุ ม กลุ ม ตั ว อย า ง การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การ
วิเคราะห สังเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัย เพื่อเปน
แนวทางในการทําศิลปนิพนธไดอยางมีประสิทธิภาพ

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

หมายเหตุ

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
300-14004 คณิตศาสตรเชิงสถิติ
3(3-0-6 )
(Mathematics for Statistics)
ศึ ก ษาความหมายของเซต ชนิ ด ของเซต สั บ เซต
และการดํ า เนิ น การของเซต สมการอย า งงาย ลํ าดั บ และอนุ ก รม
ตรรกศาสตร วิธีการทางสถิติ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความนาจะเปนและทฤษฎีของความนาจะเปน
300-14005 สถิติเพื่อการวิจัย
3 (3-0-6)
(Statistics for Research)
ศึกษาวิธีการเลือกใชสถิติที่เหมาะสมกับการวิจัยใน
แต ละประเภท ระดั บ การวัด ของขอมูล ประชากรและกลุมตั วอย าง
การแจกแจงและนําเสนอขอมูลทางสถิติ การทดสอบสมมติฐานทาง
สถิ ติ และความรูพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ โปรแกรมคอมพิ ว เตอรที่ ใช ในการ
คํานวณคาสถิติที่เกี่ยวของกับการวิจัย

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
หมายเหตุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
300 -12001 คณิตศาสตรและสถิติ
3 (3-0-6)
(Mathematics and Statistics)
1. ปรับชื่อรายวิชา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเซต สับเซต การดําเนินการของ 2. เพิ่มคําอธิบาย รายวิชา
เซต ตรรกศาสตร ทฤษฎีความนาจะเปน สมการอยางงาย ลําดับและ
ใหสมบูรณมากขึ้น
อนุกรม การหาคารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ความ
แปรปรวน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการนําเสนอขอมูล

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)

วิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษ
3 (3-0-6)
(Science for Conservation)
ศึกษาความหมาย กระบวนการ ปฏิกิริยา บทบาท
หน าที่ แ ละความสํ าคั ญ ของวิ ท ยาศาสตร ด านชี ว ะ เคมี ฟ สิ ก ส ที่ มี
ความสั ม พั น ธ ต อ การอนุ รั ก ษ วั ต ถุ ท างวั ฒ นธรรม สาเหตุ แ ละการ
แกปญหาความเสื่อมสภาพ การใชสารเคมีและวิธีการทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมาดําเนินการอนุรักษวัตถุทางวัฒนธรรม

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
หมายเหตุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300 -12002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
(Science and Technology)
ความสํ า คั ญ และอิ ท ธิ พ ลของวิ ท ยาศาสตร แ ละ รายวิชาใหม
เทคโนโลยีที่มีตอมนุษย กระบวนการทางวิทยาศาสตร วิวัฒนาการและ
ตามมติที่ประชุม
แนวโนมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม คณะกรรมการประจําคณะ
การประยุกตความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินชีวิต

300-14003

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
กลุมวิชาภาษา
300-13001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
(Thai Language for Communication)
ศึกษาหลักเกณฑ รูปแบบ กระบวนการพัฒนาการใช
ภาษาทั้งการฟ ง พูด อานและเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
เน น การฝ กปฏิ บั ติ ฝกรวบรวมความรู ความคิ ด ประสบการณ จ าก
การฟง การอาน การสังเกต แลวนํามาเรียบเรียงเพื่อการสื่อสารอยางมี
วิจารณญาณและสรางสรรค
300-13007 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
(English for Communication)
พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน
เน น การฟ งและการพู ด สนทนาในโอกาสต า ง ๆ เพื่ อ ให เกิ ด ความรู
ความเข า ใจอย างถู ก ต อ ง ฝ ก การฟ งเพื่ อ สรุ ป ใจความสํ าคั ญ และ
สามารถพู ด ให ผู อื่น เข าใจได ฝ กพู ดให ถูก หลักการใชคํา ขอ ความ
และการผู ก ประโยคที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น เพื่ อ
นํามาใชสื่อสารได

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

หมายเหตุ

กลุมวิชาภาษา
300 -13001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
(Thai Language for Communication)
ปรับคําอธิบายรายวิชาให
ความสําคัญและลักษณะของภาษาไทย ความรูเบื้องตน กระชับและสมบูรณ
เรื่องการสื่อสาร จริยธรรมในการใชภาษา การสื่อสารในการฟง การพูด มากขึ้น
การอาน การเขียน ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ

300 -13002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
(English for Communication)
การฟ ง การพูด การอาน และการเขี ยนภาษาอั งกฤษ ปรับคําอธิบายรายวิชาให
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ กระชับและสมบูรณ
ที่เหมาะสมในสถานการณตางๆ
มากขึ้น
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
300-13002 ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ
3 (3-0-6)
(Thai Language for Professional Purposes)
ศึกษารูปแบบ ประเภท ลักษณะและจุดมุงหมายของ
การใช ภ าษาไทยเพื่ อการประกอบอาชี พ ให เกิดความรูค วามเขาใจ
อยางถูกตอง สงเสริมใหรักการอาน รูจักวิเคราะห วิจารณ ฝกเขียน
บทความ สูจิบั ตร บทโฆษณา รายงานการประชุม หนั งสือราชการ
จดหมายธุรกิจ เอกสารสิทธิ์และสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ
300-13003 ภาษาไทยเชิงศิลปวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
(Cultural Aspects of Thai Language)
ศึ กษาและวิ เคราะห ว รรณกรรมไทย ในดานเนื้อ หา
ศิลปะการใชภาษา ความคิดความเชื่อ สภาพสังคม ศิลปวัฒ นธรรม
และเอกลักษณไทยในวรรณกรรม
300-13004 วรรณกรรมไทยปจจุบัน
3 (3-0-6)
(Modern Thai Literature)
ศึกษาวรรณกรรมไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึง
ป จ จุ บั น ในด านความเป น มา รู ป แบบ เนื้ อ หา แนวคิ ด กลวิ ธี ก าร

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

หมายเหตุ

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
ประพั น ธ ก ารใช ภ าษาในวรรณกรรมป จ จุ บั น และการวิ เ คราะห
วรรณกรรม
300-13006 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3-0-6)
(Foundation of English)
ศึ ก ษาโครงสร า งของประโยค ศั พ ท แ ละสํานวนที่
สําคัญ ฝกทักษะการอาน การหาความหมายของคํา การจับใจความ
สําคัญ ฝกบทสนทนาเพื่อการสื่อสาร และเขียนประโยคสั้น ๆ โดยใช
ศัพท สํานวนและโครงสรางที่ถูกตองเหมาะสม

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

หมายเหตุ

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ

กลุมวิชาเลือก
300 -14001

โลกและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
(World and Culture)
ความเป นมาของโลกในยุ คโบราณจนถึ งปจ จุบั น การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตนที่มีตอมนุษยในดาน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรม ความหลากหลาย
ของวั ฒ นธรรม การจั ด ระเบี ย บสั งคมโลก การแลกเปลี่ ย นถ ายทอด
อารยธรรมของดินแดนตางๆ ซึ่งมีผลตอการดํารงชีวิตของมนุษย

รายวิชาใหม
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
(เปนรายวิชากลุม
มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร)
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
หมายเหตุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300 -14002 ความเขาใจเกี่ยวกับสังคมไทย
2 (2-0-4)
(Understanding Thai Society)
รายวิชาใหม
โครงสรางทางสังคมไทย จารีตประเพณี ขนบประเพณี
ตามมติที่ประชุม
วิถีป ระชาและภูมิปญ ญา การเปลี่ย นแปลงของสังคมและสภาพป ญ หา คณะกรรมการประจําคณะ
สังคมที่มผี ลกระทบตอเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองของไทย
(เปนรายวิชากลุม
มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร)
300 -14003 พหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
(Multiculturalism)
ความหมายและความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม รายวิชาใหม
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรมกับกระแสโลกาภิวัตน การ
ตามมติที่ประชุม
ดําเนินชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผลกระทบที่เกิด คณะกรรมการประจําคณะ
จากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตอสังคมและวิถีชีวิต
(เปนรายวิชากลุม
มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร)
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)

300-11003 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 ( 3-0-6 )
(Sufficiency Economy for Sustainable Development)
ศึ ก ษาความหมาย ความเป น มาของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน วิถี
ชี วิ ต คนไทยตามรอยเบื้ องพระยุ คลบาท การนํ ารู ป แบบเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาประยุกตใชกับสังคมไทย ตัวอยางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300 -14004 สังคมกับสิ่งแวดลอม
2 (2-0-4)
(Society and Environment )
ความสําคัญและความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอม
การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม สภาพป ญ หาและ
ผลกระทบจากการใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ความ
รับผิดชอบของสังคมและการมีสวนรวมในการจัดการกับสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การบํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตาม
หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
300 -14005 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2 (2-0-4)
Sufficiency Economy for Sustainable Development)
ปรั ช ญาและทฤษฎี เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แนวคิ ด และ
ทฤษฎีของระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอิทธิพลตอสังคมและการเมือง การ
นําหลักคุณ ธรรมและจริยธรรมมาปรับ ใช กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง
การประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใหเหมาะสมกับบุคคลและวิถี
ชีวิตของคนไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หมายเหตุ

รายวิชาใหม
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
(เปนรายวิชากลุม
มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร)
1. ปรับลดจํานวนหนวยกิต
2 เพิ่มคําอธิบายรายวิชาให
สมบูรณมากขึ้น
(เปนรายวิชากลุม
มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร)
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300 -14006 การเมืองและการปกครองไทย
2 (2-0-4)
(Thai Politics and Government)
วิวัฒนาการการปกครองของไทย แนวคิดและอุดมการณ
ทางการเมืองที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงการปกครอง กระบวนการ
ทางการเมือง สถาบันทางการเมืองการปกครอง และองคกรที่เกี่ยวของ
กับ การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พระมหากษั ต ริยทรงเป น
ประมุข การมีสวนรวมทางการเมือง สภาพปญหาและแนวโนมทางการ
เมืองการปกครองของไทย
300 -14007 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
2 (2-0-4)
(Law in Daily Life)
ความรู เกี่ ย วกั บ กฎหมายแพ งและพาณิ ช ย กฎหมาย
อาญา และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ จํ า เป น ในชี วิ ต ประจํ า วั น สภาพป ญ หาที่
เกี่ยวของกับการใชกฎหมายซึ่งมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต

หมายเหตุ

รายวิชาใหม
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
(เปนรายวิชากลุม
มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร)

รายวิชาใหม
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
(เปนรายวิชากลุม
มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร)
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300-30001 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
2 (2-0-4) 300 -14008 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
2 (2-0-4)
(Intellectual Property Law)
(Intellectual Property Law)
ความหมาย ประเภทของทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์
ศึ กษาความหมาย และประเภทของทรั พย สิ น ทาง
ป ญญา ความรู เรื่ องลิ ขสิ ทธิ์ สิทธิ บั ตร อนุ สิ ทธิ บั ตร เครื่องหมาย และทรัพยสินทางอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
การคา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาแตละ ทรัพยสินทางปญญา ความรวมมือระหวางประเทศในการคุมครองสิทธิ์
ประเภท ความรวมมือระหวางประเทศในการคุมครองสิทธิ์ สิทธิของ
นักแสดง การอนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิ์ การละเมิดสิทธิ์ และบทลงโทษ
300 -14009 การคิดและการตัดสินใจ
2 (2-0-4)
(Thinking and Decision Making)
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ประเภทของ
การคิด ทฤษฎีและกระบวนการตัดสิน ใจ การตัดสิน ใจแบบมีสวนรว ม
ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล กลยุทธในการแกปญหา การคิดแบบองค
รวม การประยุก ตก ารคิ ดและการตั ดสิ น ใจในการดํ าเนิ น ชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ

หมายเหตุ

ปรับคําอธิบายรายวิชาให
กระชับ และสมบูรณ
มากขึ้น(เปนรายวิชากลุม
มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร)

รายวิชาใหม
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
(เปนรายวิชากลุม
มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร)
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300 –14010 การบริหารความขัดแยงและการจัดการความเครียด 2 (2-0-4)
(Conflict and Stress Management)
ความหมาย ทฤษฎี ลั กษณะและธรรมชาติ ของความขั ดแย ง
สาเหตุและปจจัยที่มีอิทธิพลตอความขัดแยง กระบวนการในการจัดการ
ความขั ด แย ง แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ความเครี ย ด ป จ จั ย ที่
กอใหเกิดสภาวะเครียด ผลของความขัดแยงและความเครียดที่มีตอสภาพ
จิ ต ใจและสั ง คม เทคนิ ค การจั ด การความขั ด แย ง และการจั ด การ
ความเครียด

หมายเหตุ

รายวิชาใหม
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
(เปนรายวิชากลุม
มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร)

300 –14011 สารสนเทศสําหรับเยาวชน
2 (2-0-4)
(Information for Youth)
ความรู เ กี่ ย วกั บ สารสนเทศสํ า หรั บ เยาวชน การนํ า รายวิชาใหม
ทรั พยากรสารสนเทศไปส งเสริ มการอ านของเยาวชน แหล งให บ ริ การ
ตามมติที่ประชุม
สารสนเทศ การเลือกใชทรัพยากรสารสนเทศ และเทคนิควิธีการนําไปใช คณะกรรมการประจําคณะ
(เปนรายวิชากลุม
มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร)
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300-13005

วรรณคดีเพื่อการอาชีพ
3 (3-0-6 )
(Literature for Professional Purposes)
ศึ ก ษาวรรณคดี ส มั ย สุ โ ขทั ย อยุ ธ ยา ธนบุ รี แ ละ
รั ต นโกสิ น ทร ในด า นความงาม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี แ นวคิ ด ความเชื่ อ ปรั ช ญา ค านิ ย มที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
ดําเนินชีวิต อาชีพและสังคม

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
หมายเหตุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300 –14016 วรรณกรรมไทยรวมสมัย
2 (2-0-4)
(Thai Contemporary Literature)
ความหมาย ขอบเขต และวิวัฒนาการของวรรณกรรม รายวิชาใหม
ไทยปจจุบัน การอานสารคดี นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ เพื่อวิเคราะห
ตามมติที่ประชุม
วิจารณถอยคํา สํานวน เนื้อหา ศิลปะการใชภาษา ความคิด ความเชื่อ สภาพ คณะกรรมการประจําคณะ
สังคมและเอกลักษณไทยในวรรณกรรมไทยปจจุบัน
(เปนรายวิชากลุม
มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร)
300 –14017 วรรณคดีไทยศึกษา
2 (2-0-4)
(Thai Literature Study)
ความหมาย องค ป ระกอบ และความเป น มาของ 1. ปรับลดจํานวนหนวยกิต
วรรณคดี ประวัติวรรณคดีไทยและวรรณคดีที่สําคัญในสมัยสุโขทัย สมัย 2. ปรับชื่อรายวิชา
อยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสิน ทร คุณ คาของวรรณคดีไทยที่ 3. เพิ่มคําอธิบายรายวิชาให
สมบูรณมากขึ้น
สําคัญดานความงาม ความคิด และความรู
(เปนรายวิชากลุม
มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร)
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300-14002 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 ( 3-0-6 )
(Science for Life Development)
ศึ ก ษาความสํ าคั ญ ของคุ ณ ภาพชี วิต ความรู เกี่ ย วกั บ
อาหาร และยา องคประกอบของอาหาร ความตองการอาหารของ
ร า งกายอุ ป นิ สั ย การบริ โ ภคอาหารกั บ สุ ข ภาพ ความสํ า คั ญ ของ
โภชนาการตอสุขภาพ คุณสมบัติทั่วไปของยาและการใชยาที่ถูกตอง
ความต องการและความจํ า เป น ของมนุ ษ ย โดยใชวิท ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี การประยุกตใชเพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ใหดํารงอยูอยาง
เปนสุข และมีประสิทธิภาพ
300-14001 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6 )
(Man and Environment)
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กับ สิ่ งแวดล อ ม
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล อ ม อั น เนื่ อ งมาจากพั ฒ นาการ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอประชากรมนุษย
ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษามลพิษจากสารเคมี มลพิษทาง
น้ํา ดินและอากาศ

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300 –14012 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
(Science for Quality of Life)
ความสํ า คั ญ และความสั ม พั น ธ ข องวิ ท ยาศาสตร กั บ
คุ ณ ภาพชี วิ ต การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ด า นสุ ข ภาพ อาหารและ
โภชนาการ ยาและสารเคมี ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ความก า วหน า ทาง
วิทยาศาสตรที่สงผลกระทบตอชีวิต การประยุกตความรูทางวิทยาศาสตร
มาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

300 –14013 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
2 (2-0-4)
(Life and Environment)
ความสําคัญและความสัมพันธของชีวิตกับสิ่งแวดลอม
ระบบนิ เวศ ความหลากหลายทางชีว ภาพ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
พลังงานทดแทน สภาพปญหาสิ่งแวดลอม และมลพิษ แนวทางปองกัน
และแก ไ ข ด ว ยกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร การบริ ห ารจั ด การ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

หมายเหตุ

1. ปรับลดจํานวนหนวยกิต
2. ปรับชื่อรายวิชา
3. เพิ่มคําอธิบายรายวิชาให
สมบูรณมากขึ้น

1. ปรับลดจํานวนหนวยกิต
2. ปรับชื่อรายวิชา
3. เพิ่มคําอธิบาย รายวิชาให
สมบูรณมากขึ้น (เปนรายวิชา
กลุมวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี)
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
หมายเหตุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300 –14014 ชีวิตกับสุขภาพ
2 (2-0-4)
(Life and Health)
ระบบและกระบวนการของชีวิต ปจจัยที่มีผลกระทบ รายวิชาใหม
ตามมติที่ประชุม
ต อ สุ ข ภาพ ความปลอดภั ย ของอาหาร ยา และเครื่ อ งสํ า อาง โรคที่ มี
ผลกระทบต อ สั งคม การดู แ ลสุ ขภาพตนเอง การออกกํ าลั งกาย การ คณะกรรมการประจําคณะ
(เปนรายวิชากลุม
เสริมสรางสุขภาวะทางกายและทางจิต
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี)
300 –14015 การคิดเชิงคณิตศาสตร
2 (2-0-4)
(Mathematical Thinking)
ความสําคัญของคณิตศาสตรที่มีตอการพั ฒ นาการคิด รายวิชาใหม
ตามมติที่ประชุม
ของมนุ ษ ย รู ป แบบของกระบวนการคิ ด เชิ งคณิ ต ศาสตร การคิ ด เชิ ง
เหตุผลและกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาตนเอง การ คณะกรรมการประจําคณะ
ประยุกตใชทักษะการคิดในชีวิตประจําวัน
(เปนรายวิชากลุม
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี)
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300-13008

ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(English Reading Skill)
ฝกทักษะการอานขอความที่มีโครงสรางซับซอน การ
เก็บใจความและรายละเอียดที่สําคัญของเรื่องจากขอความหรือหนังสือ
ที่ อ า น ฝ ก การอ านแบบตี ค วาม การอ า นเร็ ว และการหาข อ มู ล ที่
ตองการ
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(English Writing Skill)
ศึกษารูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสารในลักษณะตาง ๆ ที่ใช
ในชีวิตประจําวัน ฝกการเขียนสือ่ สารอยางเปนทางการและไมเปนทางการในโอกาส
ตาง ๆ ฝกการเขียนจดหมายแบบฟอรม บันทึกยอความ บทสนทนาและเรียงความ

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300 –14018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
2 (2-0-4)
(English for Job Application)
ศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการสมัครงาน
ขอมูลประวัติสวนตัว หนังสือรับรองการทํางาน การอานและสรุปใจความ
สําคัญจากประกาศรับสมัคร การกรอกใบสมัคร การเขียนจดหมายสมัคร
งาน และการเตรียมตัวรับการสัมภาษณ
300 –14019 การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
2 (2-0-4)
(English Reading Comprehension)
เทคนิคการอาน กลวิธีการเดาศัพท การเพิ่มพูน ความรู
ดานคําศัพทและโครงสรางประโยค การอานเพื่อความเขาใจจากงานเขียน
และสิ่งที่พบในชีวิตประจําวัน

หมายเหตุ

รายวิชาใหม
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
(เปนรายวิชากลุมภาษา)

1. ปรับลดจํานวนหนวยกิต
2. ปรับชื่อรายวิชา
3. เพิ่มคําอธิบายรายวิชาให
สมบูรณมากขึ้น
(เปนรายวิชากลุมภาษา)

300-13009

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
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300-13010 ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก
3 (3-0-6)
(English for Guide)
ศึกษาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการบริการนักทองเที่ยว
เน น เรื่องศั พทเทคนิ คที่ เกี่ย วกับ การท องเที่ ยวเชิงศิล ปวัฒ นธรรมฝ ก
ทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า นและการเขี ย น ศึ ก ษาจากเอกสาร
สูจิบัตร บทความ และหนังสือที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300 –14020 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
2 (2-0-4)
(English for Tourism)
ศั พ ท สํ า นวน และการใช ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
ท อ งเที่ ย ว ข อ มู ล การท องเที่ ย วด า นภู มิ ศ าสตร ประวั ติ ศ าสตร
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกรอกแบบฟอรมและการสนทนาในบริบทที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
300 –14021

หมายเหตุ

1. ปรับลดจํานวนหนวยกิต
2. ปรับชื่อรายวิชา
3. เพิ่มคําอธิบายรายวิชาให
สมบูรณมากขึ้น
(เปนรายวิชากลุมภาษา)

การเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง
2 (1-2-3)
(Learning English through Songs)
ศัพท สํานวน วิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกตอง โดย รายวิชาใหม
ใช เพลงภาษาอั งกฤษเป น สื่ อ การนํ า ความรู ที่ ได รั บ จากการศึ ก ษาไป ตามมติที่ประชุม
ประยุกตใช
คณะกรรมการประจําคณะ
(เปนรายวิชากลุมภาษา)

200

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300 –14022 ภาษาอังกฤษดานศิลปะและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
(English in Arts and Culture)
ศัพท สํานวน ภาษาอังกฤษจากการอานงานเขียน สื่อ
สารสนเทศดานศิลปะและวัฒนธรรมสาขาตางๆ การนําเสนอผลงานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมเปนภาษาอังกฤษ
300 –14023 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
(Chinese Language for Communication)
ความรูพื้นฐาน การออกเสียง ศัพท วลี ประโยค และ
สํานวน การฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

หมายเหตุ

รายวิชาใหม
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
(เปนรายวิชากลุมภาษา)
รายวิชาใหม
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
(เปนรายวิชากลุมภาษา)

300 –14024 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
(Japanese Language for Communication)
รายวิชาใหม
ก
ความรูพื้นฐาน การออกเสียง ศัพท วลี ประโยค และ
ตามมติที่ประชุม
สํานวน การฟ ง การพู ด การอาน และการเขีย นภาษาญี่ ปุ น เพื่ อการ คณะกรรมการประจําคณะ
สื่อสาร
(เปนรายวิชากลุมภาษา)

201

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
หมายเหตุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300 –14025 ภาษาอาเซียนในชีวติ ประจําวัน
2 (2-0-4)
(ASEAN Languages in Daily Life)
ความรูพื้น ฐานภาษาอาเซียน การออกเสียง ศัพท วลี รายวิชาใหม
ประโยค และสํานวน การฟง การพูด การอาน และการเขียนเพื่อการ
ตามมติที่ประชุม
สื่อสารของภาษาในประเทศกลุมอาเซียนอยางนอยหนึ่งภาษา จากภาษา คณะกรรมการประจําคณะ
ของประเทศบรู ไ นดารุ ส ซาลาม ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า สาธารณรั ฐ (เปนรายวิชากลุมภาษา)
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐ
ฟ ลิ ป ป น ส สาธารณรั ฐ สิ งคโปร สาธารณรั ฐ สั งคมนิ ย มเวี ย ดนาม หรื อ
สหภาพพมา (ยกเวนภาษาไทย)

202

หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
กลุมวิชาชีพครูบังคับ
กลุมวิชาชีพครูบังคับ
300-21001 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
2 (2-0-4)
(Education and Country Development)
ปรับออก
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาประเทศ
การศึ ก ษากั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม แนวคิ ด ในการจั ด การ
การศึกษาเพื่อพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองการ
ปกครอง หลักการพั ฒ นาชุ มชน การจัด โรงเรียนเพื่ อพั ฒ นาชุ มชน
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
300-21002 พื้นฐานการศึกษา
2 (2-0-4)
(Foundations of Education)
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษาและวิ ช าชี พ ครู
ปรัชญา มโนทัศน ทฤษฎีการศึกษา พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพ
ปรับออก
ครู ในด า นปรั ช ญา ประวั ติ ศ าสตร เศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั ง คม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาการของการศึกษาและวิชาชีพครู
ประวัติความเปนมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิกฤตการณทาง

หมายเหตุ

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ

203

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
การศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและวิชาชีพครูในปจจุบัน บทบัญญัติ
ดานการศึกษาในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่ เกี่ ยวของกับ การศึ กษา
ความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห งชาติ วิ สั ย ทั ศ น แ ละแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาไทย การจั ด ระบบ
โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาไทย
300-21003 ความเปนครู
3 (3-0-6)
(Self Actualization for Teachers)
บทบัญญั ติเกี่ยวกับองคกรวิชาชีพครู บทบาท หนาที่ และ
ภาระงานของครู พั ฒ นาการของวิ ช าชี พ ครู คุ ณ ลั กษณะของครูที่ ดี
ทัศนคติที่ดีของวิชาชีพครู การเสริมสรางศักยภาพและสมรรถภาพ
ความเป น ครู การเป น บุคคลแห งการเรีย นรู และการเป น ผูนํ าทาง
วิช าการ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครูวิ นั ย ของความเป น ครู คุ ณ ธรรม
จริยธรรมสําหรับครูและมาตรฐานวิชาชีพครูในพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรการศึกษา

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

หมายเหตุ

300-21001 ความเปนครูวิชาชีพ
3 (3-0-6)
(Professional Teacher)
ความเปนมาและพัฒนาการของวิชาชีพครู บทบาทหนาที่และภาระ
งานครู คุ ณ ลั กษณะของครู ที่ ดี คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมของวิ ชาชี พครู
มาตรฐานวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตยสุจริต กฎหมายที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพครู การปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ การเปน
แบบอยางที่ดี การมีจิตสาธารณะและเสียสละใหสังคม การสรางปฏิสัมพันธ
แบบกัลยาณมิตร การจัดการความรูเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง การสราง
จิตสํานึกและการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู การแสวงหาและเลือกใช
ขอมูลขาวสารเพื่อสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง

1. ปรับชื่อวิชา
2. เปลี่ยนรหัสวิชา
3. เพิ่มคําอธิบายรายวิชาให
สอดคลองกับสาระความรูและ
สมรรถนะของผูประกอบ
วิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู
หมวดที่ 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
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

300-21004 จิตวิทยาสําหรับครู
3 (3-0-6)
(Psychology for Teachers and Special Education)
การประยุ ก ต ห ลั ก การและทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา
เพื่ อ นํ า มาใช ใ นกระบวนการเรี ย นการสอน มโนทั ศ น หลั ก การ
แก ป ญ หา การคิ ด และการสร า งสรรค ทั ก ษะการปลู ก ฝ งเจตคติ
ค า นิ ย มและจริ ย ศึ ก ษา หลั ก การจู งใจ การสรางวิ นั ย ในการเรีย น
การบูรณาการปฏิบัติการจิตศึกษาเพื่อการเรียนรูแบบเรียนรวม การ
เรียนรวมและเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ และการเปนครูที่ดี

300-21004 จิตวิทยาการศึกษา
3 (3-0-6)
(Educational Psychology)
แนวคิดพื้นฐาน หลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวของ
กับ พัฒ นาการและการเรีย นรูของมนุษ ย ธรรมชาติของผูเรียน ความ
แตกตางระหวางบุคคล ป จจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒ นาการและการเรียนรู
ของบุ ค คลวั ย ต างๆ ทฤษฎี การเรีย นรู รูป แบบการเรีย นรู การจูงใจ
ผูเรีย น และการใชจิตวิทยาเพื่ อสงเสริม ผูเรีย นดานเชาวนป ญ ญาและ
ความถนัด

1. ปรับชื่อวิชา
2. เพิ่มคําอธิบายรายวิชา
ใหสอดคลองกับสาระ
ความรูและสมรรถนะของ
ผูประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู หมวดที่
1 ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู
สมรรถนะและ
ประสบการณวิชาชีพของ
ผูประกอบวิชาชีพครู
ผูบริหารสถานศึกษา

205

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
หลั ก สู ต ร ประเภทของหลั ก สู ต ร กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตร
ป ญ หาและแนวโน ม ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร มาตรฐานช ว งชั้น ของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

300-21002 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
(Curriculum Development)
ปรั ช ญาการศึ ก ษาของไทยและต างประเทศ แนวคิ ด ทฤษฎี
ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สั งคม และวัฒ นธรรม กลวิธี การจั ด
การศึกษา การประยุกตปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษาเพื่อเสริมสราง
การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ความหมาย ความสํ า คั ญ หลั ก การ ทฤษฎี และ
รูปแบบของหลักสูตร วิเคราะหและจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษาและ
ท อ งถิ่น การออกแบบหลั ก สู ต ร การนํ าหลั กสู ต รไปใช การประเมิ น
หลักสูตร การฝกปฏิบัติการทําและพัฒนาหลักสูตร

1. เปลี่ยนรหัสวิชา
2. เพิ่มคําอธิบายรายวิชา
ใหสอดคลองกับสาระ
ความรูและสมรรถนะของ
ผูประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู หมวดที่
1 ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู
สมรรถนะและ
ประสบการณวิชาชีพของผู

206

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 ประวั ติ แ ละความเคลื่ อ นไหวของการแนะแนวใน
ตางประเทศและประเทศไทย ประเภทของการแนะแนว บริการแนะ
แนวในโรงเรี ย น บริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษา ทฤษฎี จิ ต วิ ท ยาการให
คําปรึกษา และการพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ความสนใจและความ
ถนั ด การจั ด และการบริ ห ารงานแนะแนว บทบาทของครู แ ละ
บุคลากรของโรงเรียนในการแนะแนว คุณสมบัติและจรรยาบรรณของ
ผูแ นะแนว การประเมินผลการแนะแนว

300-21005 การแนะแนวและใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน2 (1-2-3)
(Guidance and Counseling for Student Development)
ความสําคั ญของการแนะแนวในสถานศึกษา วิวัฒ นาการของ
การแนะแนวทั้งในและตางประเทศ หลักการแนะแนว บริการที่สําคัญ
ของการแนะแนว ทฤษฎีการใหคําปรึกษา หลักการและเทคนิคการให
คําปรึกษา ฝกปฏิบัติการนําหลักการแนะแนวไปใชในการจัดบริการแนะ
แนว และการใหคํ าปรึก ษาเพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตและศักยภาพของ
ผูเรียน

1. ปรับชื่อวิชา
2. เปลี่ยนรหัสวิชา
3. เพิ่มคําอธิบายรายวิชา
ใหสอดคลองกับสาระ
ความรูและสมรรถนะของ
ผูประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู หมวดที่
1 ประกาศคณะกรรมการ
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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)
ทฤษฎี การเรีย นรู และการสอน รูป แบบการเรี ย นรู และการ
พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน การออกแบบและการจั ด
ประสบการณการเรียนรู การบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู
การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการ
เรียนรู การใชและการผลิตสื่อและการพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู

300-21006 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-5)
(Learning and Classroom Management)
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี และรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ที่
สอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน หลักการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน
รูจักคิด วิเคราะห คิด สรางสรรค และคิ ดแก ป ญ หา การบูรณาการการ
เรียนรูแบบเรียนรวม การบริหารจัดการในชั้นเรียนและการพัฒนาศูนย
การเรียนในสถานศึกษา การนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง แนวปฏิบัติ

1. ปรับชื่อวิชา
2. เปลี่ยนรหัสวิชา
3. เพิ่มคําอธิบายรายวิชา
ใหสอดคลองกับสาระ
ความรูและสมรรถนะของ

208

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
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(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
การจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทําการทําแผนการ ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อ
เรียนรูรายภาค และตลอดภาค การออกแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสม การเรียนรู ฝกปฏิบัติการสอนและการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูใน
กับวัยของผูเรียน เลือกใช พัฒนาและสรางสื่ออุปกรณที่สงเสริมการ สถานการณจําลอง
เรียนรูของผูเรียน การจัดแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
การบริห ารจัด การในชั้ นเรียน การจัดกิ จกรรมที่ สงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียนและจําแนกระดับการเรียนรูของผูเรียนจากการประเมินผล

หมายเหตุ
ผูประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู หมวดที่
1 ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู
สมรรถนะและ
ประสบการณวิชาชีพของผู
ประกอบวิชาชีพครู
ผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก ตาม
ขอบังคับคุรุสภา วาดวย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.
2556

209

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
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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 ระ ส งค ใน ก ารส อ น แ ล ะ
ประสบการณ การเรีย นรูกับ การวัด และประเมิน ผลการเรีย นรู ตาม
ทฤษฎี ก ารทดสอบแบบดั้ งเดิ ม และทฤษฎี ก ารตอบสนอง ข อ สอบ
หลั ก การ และวิ ธี วั ด ผลและประเมิ น ผลแบบต า งๆ การออกแบบ
การสราง และการใชแบบสอบและเครื่องมือการวัดและประเมินผล
การศึกษา ความตรงและความเที่ยง การประเมินตามสภาพจริง การ
ประเมิ น การปฏิ บั ติ และการประเมิ น แฟ มสะสมงาน คลังข อสอบ
การตัดสิน และรายงานผลการเรียนรู

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300-21009 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
3 (2-2-5)
(Learning Assessment and Evaluation)
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลทางการศึกษาและการเรียนรู
การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูดาน
พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย การประเมินผลแบบอิงกลุมและอิง
เกณฑ การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม การประเมินตามสภาพ
จริง การประเมินการปฏิบัติและการประเมินจากแฟมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู การรายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
ฝกปฏิ บั ติก ารวัดและการประเมิ น ผลการเรีย นรูเพื่ อนํ าผลไปใชในการ
พัฒนาผูเรียน

หมายเหตุ

1. ปรับชื่อวิชา
2. เปลี่ยนรหัสวิชา
3. เพิ่มคําอธิบายรายวิชา
ใหสอดคลองกับสาระ
ความรูและสมรรถนะของ
ผูประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู หมวดที่
1 ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู
สมรรถนะและ
ประสบการณวิชาชีพของผู
ประกอบวิชาชีพครู
ผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก ตาม
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

หมายเหตุ
ขอบังคับคุรุสภา วาดวย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.
2556

300-21009 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทางศึกษา
3 (2-2-5)
(Innovation and Education Information and
Communication Technology)
หลั กการ และทฤษฎี ที่เกี่ ย วกั บ กลยุทธการเรียนการสอน
กิจ กรรมและนวัต กรรมทางเทคโนโลยีการศึ กษา ความสํ าคั ญ และ
บทบาทของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารทางการศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับการเรียนการสอน ประเภทและ
ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสาขาวิชาชีพ การบูร
ณาการกลยุทธและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาในการเรียนรู
และการพัฒนาบุคลากร โดยเนนการออกแบบ การใช และการ
ประเมิน

300-21008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
(Educational Innovation and Information Technology)
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ย วกับ นวัต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึ ก ษา การออกแบบ การประยุ ก ต ใช และการ
ประเมิน สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อการเรีย นรู การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของ
กั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การสร า งสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู

1. ปรับชื่อวิชา
2. เปลี่ยนรหัสวิชา
3. เพิ่มคําอธิบายรายวิชา
ใหสอดคลองกับสาระ
ความรูและสมรรถนะของ
ผูประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู หมวดที่
1 ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู
สมรรถนะและ
ประสบการณวิชาชีพของผู
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หมายเหตุ
ประกอบวิชาชีพครู
ผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก ตาม
ขอบังคับคุรุสภา วาดวย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.
2556

300-21010 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3 (3-0-6)
(Research for Learning Development)
หลั กการพื้ น ฐานและวิ ธี การแสวงหาความรู การประยุก ต
ความรู ท างสั ง คมศาสตร แ ละพฤติ ก รรมศาสตร ใ นการวิ จั ย ทาง
การศึกษาและการวิจัยเพื่อพั ฒนาการเรียนการสอน ธรรมชาติและ
ประเภ ทของการวิ จั ย รู ป แบบ การวิ จั ย กระบวนการวิ จั ย
จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวของ การออกแบบการวิจัย
เพื่ อพั ฒ นาการเรีย นการสอน สถิ ติเพื่ อ การวิจัย การเก็ บ รวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหและแปลผล การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัยและ
การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัย การวิพากษ

300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3 (2-2-5)
(Research for Learning Development)
ความหมาย ความสําคั ญ หลักการและประเภทของการวิจัย
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจั ย ที่ เกี่ย วข อ ง การกําหนดหั ว ข อ การวิจั ย
เครื่องมือและวิธีการสําหรับรวบรวมขอมูล การออกแบบการวิจัย การ
เลื อ กตั ว อย า งหรื อ ผู เข า ร ว มวิ จั ย การสร า งและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใช
รวบรวมขอมูล วิธีดําเนินการวิจัย การวิเคราะหและการแปลความหมาย
ขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนํา ผลงานวิจัย ไปประยุกตใชใน
การจัดการเรียนรู การฝกปฏิบั ติการวิจัยเพื่ อพั ฒ นาการเรียนการสอน
การแกปญหาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน

1. เปลี่ยนรหัสวิชา
2. เพิ่มคําอธิบายรายวิชา
ใหสอดคลองกับสาระ
ความรูและสมรรถนะของ
ผูประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู หมวดที่
1 ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
งานวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย การศึกษางานวิจัยในการพั ฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู กระบวนการวิจัยในการแกปญหา การฝก
ปฏิบัติการวิจัยในลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน การนําผลการวิจัย
ไปใชในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและพัฒนาผูเรียน

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

300-21011 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4)
(Management and Educational Leadership)
ทฤษฏีและหลักการบริหารจัดการการศึกษา การบริหารจัดการ
ชั้ นเรี ยนและการจั ดการระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารจั ดการ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร การติดตอสื่อสาร
มนุษย สัมพันธในองคกร การทํางานเปนทีม ภาวะผูนําทางการศึกษา
การคิดอยางเปนระบบ การเปนบุคคลแหงการเรียนรู การเปนผูนําทาง
วิชาการ การจัดทําโครงงานทางวิชาการและโครงการฝกอาชีพ

300-21010 การประกันคุณภาพการศึกษา
2 (2-0-4)
(Quality Assurance in Education)
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การจั ด การคุ ณ ภาพ
การศึ กษา การประกัน คุณ ภาพการศึ กษา ปจ จัย มาตรฐาน ตัวชี้วัด
ระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก จัดกิจกรรมประเมิน
คุ ณ ภาพการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู การนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาไปใชในการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง

หมายเหตุ
สมรรถนะและ
ประสบการณวิชาชีพของผู
ประกอบวิชาชีพครู
ผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก ตาม
ขอบังคับคุรุสภา วาดวย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.
2556

1. ปรับชื่อวิชา
2. เปลี่ยนรหัสวิชา
3. เพิ่มคําอธิบายรายวิชา
ใหสอดคลองกับสาระ
ความรูและสมรรถนะของ
ผูประกอบวิชาชีพครูตาม
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

หมายเหตุ
มาตรฐานความรู หมวดที่
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)
ทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในหองเรียน
และการควบคุมชั้นเรียน ศัพทภาษาอังกฤษในกลุมสาระการเรียนรู
สําหรับครูนาฏศิลปและดุริยางคศิลป ไวยากรณ สําหรับการพูดและ

300-21003 ภาษาและวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
(Language and Culture)
ความสําคัญของภาษาและความหลากหลายของวัฒนธรรมในการ 1. ปรับชื่อวิชา
ประกอบวิชาชีพครู การใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยาง 2. เปลี่ยนรหัสวิชา
สั น ติ ฝ ก ทั ก ษะการใช ภ าษาไทย และภาษาต างประเทศในสั งคมพหุ 3. เพิ่มคําอธิบายรายวิชา
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
การเขียน กลยุทธการอานและการฟง กลยุทธในการสื่อสารการเรียน วัฒนธรรมเพื่อการสื่อความหมายอยางถูกตองเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง

หมายเหตุ
ใหสอดคลองกับสาระ
ความรูและสมรรถนะของ
ผูประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู หมวดที่
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)
300-21013 ประสบการณวิชาชีพครู
2 (1-2-3)
(Professional Experience)
การบูรณาการความรูวิชาชีพครูในการศึกษาสังเกตระบบการ
จั ด การเรี ย นการสอน การปกครองชั้ น เรี ย นและสภาพงานครู
พ ฤ ติ ก รรม แ ล ะบ ท บ าท ต าม ภ าระห น าที่ ข อ งค วาม เป น ค รู
ฝกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเรียน การมีสวนรวมกับสถานศึกษา
ในการพั ฒ นาและปรับ ปรุ งหลั กสู ตรและนํ าหลักสูตรไปใช ฝกการ
จั ด การทํ าแผนการจั ด การเรี ย นรู การทดลองสอนในสถานการณ
จําลองและสถานการณจริง การออกแบบทดสอบหรือขอสอบ การ
ตรวจขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียนรวมทั้งการ
จัดทําโครงงานวิชาการ

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300-21011 ประสบการณวิชาชีพครู
2 (1-2-3)
(Professional Experiences)
การบู รณาการความรูทางวิชาชีพครูโดยการศึกษา สังเกตการ
จัดการเรียนรูและการปกครองชั้นเรียน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ที่เนนใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง ทดลองสอนในสถานการณจําลอง
และสถานการณจริง ฝกการออกแบบทดสอบ การตรวจขอสอบ การให
คะแนนและการตัดสินผลการเรียนรูปแบบตางๆ การมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนและความเปนครูมืออาชีพ

หมายเหตุ
1. เปลี่ยนรหัสวิชา
2. เพิ่มคําอธิบายรายวิชา
ใหสอดคลองกับสาระ
ความรูและสมรรถนะของ
ผูประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู หมวดที่
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)
300-21014 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (0-12-6)
(Teaching Internship I)
การปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาโดยมี ก ารนิ เทศอย า ง
ใกลชิ ด การบู รณาการความรูในการจัดทํ าแผนการเรียนรู การจั ด
กระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อ นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธการเรียนรู
ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับ ผูเรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒ นาการจัดการเรียนรูและผูเรียน การ
จัดทํ าบั นทึกและผลการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมทางวิชาการ
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจาก
การสอน การสัมมนาทางการศึกษา

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300-21012 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 6 (0-36-0)
(Teacher Professional Practice in School 1)
ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรูเพื่อ
การประกอบวิชาชีพครูภายใตการกํากับของอาจารยนิเทศก การจัดทํา
แผนการเรี ย นรู การจั ด กระบวนการเรี ย นรู การใช สื่ อ นวั ต กรรม
เทคนิคและกลยุทธเพื่อการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ การวัด
และประเมินผลการเรียนรูเพื่อนําไปพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน
การจัดทําบันทึกผลการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาผูเรียน การศึกษาผูเรียนเปนรายกรณี การ
ปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทางการศึกษา

หมายเหตุ

1. ปรับชื่อวิชา
2. เปลี่ยนรหัสวิชา
3. เพิ่มคําอธิบายรายวิชา
ใหสอดคลองกับสาระ
ความรูและสมรรถนะของ
ผูประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู หมวดที่
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)
การปฏิ บั ติ การสอนในสถานศึ กษาโดยอิ ส ระควบคู กั บ การ
นิ เทศ การบู ร ณาการความรู ในการจั ดทํ า แผนการเรีย นรู การจั ด
กระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อ นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธการเรียนรู
ในวิชาเฉพาะหรือวิช าเอกได อย างเหมาะสมกั บ ผูเรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒ นาการจัดการเรียนรูและผูเรียน การ
จัด ทําบั นทึ กและรายงานผลการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมทาง
วิ ช าการ การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาผู เรีย น การปฏิ บั ติงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา

300-21013 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 6 (0-36-0)
(Teacher Professional Practice in School 2)
ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรูเพื่อ
การประกอบวิชาชีพครูภายใตการกํากับของอาจารยนิเทศก การจัดทํา
แผนการเรี ย นรู การจั ด กระบวนการเรี ย นรู การใช สื่ อ นวั ต กรรม
เทคนิคและกลยุทธเพื่อการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ การวัด
และประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน การ
จั ด ทํ า บั น ทึ ก และรายงานผลการจั ด การเรี ย นรู การจั ด กิ จ กรรมทาง
วิ ช าการ การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย น การปฏิ บั ติ ง านครู
นอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทางการศึกษา

1. ปรับชื่อวิชา
2. เปลี่ยนรหัสวิชา
3. เพิ่มคําอธิบายรายวิชา
ใหสอดคลองกับสาระ
ความรูและสมรรถนะของ
ผูประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรู หมวดที่
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
กลุมวิชาชีพครูเลือก
300-21016 สุขภาพจิตและการปรับตัว
2 (2-0-4)
(Mental Health and Adjustment)
ศึ กษาความหมาย ความสํ าคั ญ ความเปน มาของการศึกษา
สุขภาพจิต องคประกอบที่มีอิทธิพลตอสุขภาพจิต พฤติกรรมที่เปน
ปญหา การป องกั นและแกไขประเภทของความผิดปกติทางอารมณ
และจิตใจ การปองกันปญหาสุขภาพจิต การสงเสริมสุขภาพจิต การ
ปรับตัวตอสภาพแวดลอมในสภาวะปจจุบัน การใชกลวิธานแหงการ
ปรับตัว บทบาทของครูตอการปรับตัวของนักเรียน

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
300-21017 สถิติทางการศึกษา
2 (2-0-4)
(Educational Statistics)
ศึกษาความหมายของประชากร และกลุมตัวอยาง การสุม
ตัวอยางการแจกแจงความถี่ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัด
การกระจาย การวัดตําแหนงและการเปรียบเทียบการแจกแจงปกติ
การประมาณคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน
โดยใช Z-Test, T-test, F-test และการวัดความสัมพันธของขอมูลด
วยสหสัมพันธอยางงาย
300-21018 สื่อการสอน
2 (2-0-4)
(Instructional Media)
ศึกษานิยาม ประเภทและคุณคาของสื่อการสอน บทบาท
และความสัมพันธของสื่อในระบบ การเรียนการสอน หลักเกณฑและ
วิ ธี ก าร การเลื อ กผลิ ต การใชแ ละเก็ บ รั ก ษาสื่ อ การสอนแต ล ะ
ประเภท ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต สื่ อ ขั้ น พื้ น ฐานอย า งงา ย วิ เ คราะห
แนวโนมของการผลิต การใชและพัฒนาสื่อในอนาคต

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300-21027 สถิติทางการศึกษา
2 (2-0-4)
(Educational Statistics)
การแจกแจงความถี่ รอยละ การวัดแนวโนมเขาสู สวนกลาง
การวัดการกระจาย การจัดตําแหนงและการเปรียบเทียบ การแจกแจง
ปกติ การประมาณค า ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐ านโดยใช z-test, t-test, F-test และการวัด ความสัมพั น ธของ
ข อ มู ล ด ว ยสหสั ม พั น ธ อย างงาย การใช โปรแกรมคอมพิ ว เตอรในการ
คํานวณคาสถิติทางการศึกษา
300-21022 สื่อการสอน
2 (1-2-3)
(Instructional Media)
ความสําคัญ ประเภท และคุณคาของสื่อการสอน บทบาทและ
ความสัมพันธของสื่อการสอนในระบบการเรียนการสอน หลักเกณฑและ
วิธีการเลื อกผลิต สื่อ การสอน การใชแ ละเก็ บ รักษาสื่ อการสอนแต ล ะ
ประเภท ฝกปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนขั้นพื้นฐาน วิเคราะหแนวโนม
ของการผลิต การใชและการพัฒนาสื่อการสอนในอนาคต

หมายเหตุ

เพิ่มคําอธิบายรายวิชาให
สมบูรณมากขึ้น

1. เปลี่ยนรหัสวิชา
2. เพิ่มคําอธิบายรายวิชา
ใหสมบูรณมากขึ้น
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
300-21019 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2 (2-0-4)
(Non-Formal Education and Independent Education)
ศึกษาความหมายและลักษณะของการศึกษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จุ ดมุ งหมายของการศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย วิธีการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล
การศึกษา การเทียบโอนหนวยการเรียน สภาพแวดลอม สื่อและ
แหลงความรูอื่นๆ ที่ เอื้ อต อการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
300-21020 การฝกอบรมและการประชุม
2 (2-0-4)
(Organizing Training Program)
ศึ ก ษาหลั ก การ กระบวนการและเทคนิ ค ในการจั ด การ
ฝ ก อบรมและการประชุ ม การจั ด ทํ า แผน การเขี ย นโครงการ
การจั ด เตรี ย มบุ ค ลากรและสถานที่ ก ารดํ า เนิ น การตามแผน
การประเมินผล และทดลองจัดการฝกอบรมและการประชุม

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300-21016 การศึกษาตลอดชีวิต
(Lifelong Education)

หมายเหตุ
2 (2-0-4)

ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฏี และหลั ก การที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ความสํ า คั ญ ของการจั ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
เป าหมายของการศึ กษา ความเสมอภาคทางการศึ กษา รูป แบบและ
กิจกรรมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ปจจัยที่
มีอิท ธิพลตอการจั ดการศึก ษาในระบบ นอกระบบ และตามอั ธ ยาศั ย
การเรี ย นรูด ว ยตนเอง การส งเสริม การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ในสั งคมไทย
วิเคราะหแนวโนมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

1. ปรับชื่อวิชา
2. เปลี่ยนรหัสวิชา
3. เพิ่มคําอธิบายรายวิชา
ใหสมบูรณมากขึ้น

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
300-21021 คุณธรรม จริยธรรมของครู
2 (2-0-4)
(School Teacher Ethics)
ความหมายและความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมของครู
ความสัมพันธของคุณธรรม จริยธรรมกับประสิทธิภาพของงานครูการ
วิ เคราะห คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมหลั ก ที่ สํ า คั ญ ของครู การปลู ก ฝ ง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในตนเองการฝ ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในตัวนักเรียน
300-21022 กฎหมายการศึกษา
2 (2-0-4)
(Educational Law)
ศึกษาพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บข าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญั ติ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห าร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติองคกรวิชาชีพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่
เกี่ยวของกับครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และนักเรียน
นักศึกษา

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

หมายเหตุ

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะ

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
300-21023 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2 (2-0-4)
(Local Curriculum Development)
แนวคิ ด หลั ก การ และความสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น
การศึกษา วิเคราะหชุมชนกระบวนการการพัฒ นาหลักสูตรทองถิ่น
การใช แ ละการประเมิ น ผลหลั ก สู ต ร การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบ
หลักสูตรทองถิ่น
300-21024 จิตวิทยาการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 2 (2-0-4)
(Psychology of Teaching Children with Special Needs)
กระบวนการเรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษในดานการ
ประมวลประสาทสัมผัสการเคลื่อนไหว การเรียนรูจากเงื่อนไขทาง
สังคม การเรียนรูทางปญญา การปรับพฤติกรรม สื่อและเทคโนโลยี
ชวยสอนสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ การทําแผนการจัดการ
เรียนรู เทคนิคการสอน การจัดกลุมผูเรียนในรูปแบบการเรียนรวม
และการเรียนรวม

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

หมายเหตุ

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
300-21025 จิตวิทยาการสอนเด็กดอยโอกาส
2 (2-0-4)
(Psychology of Teaching Disadvantaged Children)
ลั ก ษณะเฉพาะ ป ญ หา และความต อ งการของเด็ ก ด อ ย
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู ไดแก เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย
เด็กที่ อยูในพื้นที่ หางไกลหรือทุรกันดาร เด็กที่ อพยพยายที่อยูบอยๆ
เด็กเรรอนและเด็กที่อาศัยอยูในพื้นที่แออัด จิตวิทยาการสอนเด็กดอย
โอกาส การใชชุมชนเปนฐานเพื่อจัดการเรียนการสอน การจัดการ
ศึกษาสําหรับผูปกครอง
300-21026 ภาวะผูนําในการพัฒนาชุมชน
2 (2-0-4)
(Leadership for Development Community)
ความสําคัญของการเปนผูนํา บทบาทหนาที่ คุณสมบัติของ
ผูนํ า การส งเสริ มบุ คลิกภาพและสมรรถภาพในการเปน ผูนํา การ
พัฒนาทักษะดานมนุษยสัมพันธ การสื่อความหมาย ผูนํากลุมในการ
แก ป ญ หา การวางแผนเพื่ อ ก อให เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นา
ชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชีพ อย างต อ เนื่ องและสรางสรรค โดยศึ ก ษา
ภาคปฏิบัติ โครงการในพระราชดําริ

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

หมายเหตุ

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ

ปรับออก

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
300-21027 การจัดการความรูและภูมิปญญาทองถิ่น 2 (2-0-4)
(Knowledge Management and Local Wisdom)
ลักษณะ บทบาทแหงองคความรูที่เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒ นาทักษะดานการบริหาร การจัดการความรู การสรางองค
ความรู การจัดเก็บและสืบคนความรู การถายทอดความรูและการใช
ประโยชน โดยใช ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เป น ฐานแห ง การเรี ย นรู เพื่ อ
เสริมสรางการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
300-21028 พัฒนาการความเปนครู
2 (2-0-4)
(Programs to Assist Developing Teacher Students)
ความรู เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ความเป น ครู เจตคติ ต อ วิ ช าชี พ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และคุ ณ ลั กษณะที่ ดีข องความเป น ครู องคก ร
วิชาชีพและหนวยงานที่เกี่ยวของ การใชเหตุผลแบบรูปภาพและแบบ
อุปมา-อุปมัย ความรูพื้นฐานดานคณิตศาสตร ภาษาไทย และสังคม
โลกปจจุบัน

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300-21014 การจัดการความรู
2 (2-0-4)
(Knowledge Management)
แนวคิ ด ทฤษฎี ความสํ า คั ญ ของการจั ด การความรู การ
เชื่อมโยงความรูกับการปฏิบัติและการดํารงชีวิต การตัดสินใจโดยอาศัย
ฐานความรูแ ละภู มิ ป ญ ญา การจั ด ระบบความรู การบริ ห ารจั ด การ
ความรู การกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การความรู และการสร า ง
เครือขายการเรียนรูเพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต

ปรับออก

หมายเหตุ

1. ปรับชื่อวิชา
2. เปลี่ยนรหัสวิชา
3. เพิ่มคําอธิบายรายวิชา
ใหสมบูรณมากขึ้น

ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
หมายเหตุ
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300-21015 การศึกษาพิเศษ
2 (2-0-4)
(Special Education)
ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฏี และหลั ก การที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
การศึกษาพิเศษ ความสําคัญของการจัดการศึกษาพิเศษ การคัดกรอง
วิธีการจัดการศึกษา และการจัดการกับพฤติกรรมผูเรียนที่เปนเด็กพิเศษ
การจัดการเรียนรวมระหวางเด็กปกติและเด็กพิเศษ
300-21017 การพัฒนาความคิดสรางสรรค
2 (1-2-3)
(Creative Thinking Development)
แนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ย วของกับ การพั ฒ นาความคิดสรางสรรค
รายวิชาใหม
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความคิ ด สร า งสรรค กั บ สมรรถภาพของสมอง
ตามมติที่ประชุม
การศึกษาลักษณะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค การจัดบรรยากาศการ คณะกรรมการประจําคณะ
เรี ย นการสอน และกิ จ กรรมเสริ ม เพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค
ฝกทักษะการพัฒนาความคิดสรางสรรค
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
หมายเหตุ
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300-21018 การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล
2 (1-2-3)
(Research for Individual Learner Development)
รายวิชาใหม
แนวคิ ด ความสํ า คั ญ ของการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นเป น
รายบุคคล วิธีการพัฒ นาผูเรียนเปน รายบุคคลโดยใช กระบวนการวิจัย
ตามมติที่ประชุม
เปนฐาน วิเคราะหปญหา แนวโนมการพัฒ นาผูเรียน ปฏิบัติการวิจัย คณะกรรมการประจําคณะ
เพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล
300-21019 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 2 (1-2-3)
(Achievement Test Construction)
ความสํ า คั ญ ของแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษา
รายวิชาใหม
จุ ด ประสงค เชิ งพฤติ ก รรม การวิ เคราะห ห ลั ก สู ต ร การสรางและหา
ตามมติที่ประชุม
คุ ณ ภาพของแบบทดสอบ การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารสร า งแบบทดสอบวั ด คณะกรรมการประจําคณะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
300-21020 การบริหารการศึกษา
2 (2-0-4)
(Educational Administration)
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการบริหารการศึกษา การคิดอยางเปนระบบ
รายวิชาใหม
การทํางานเปนทีม การใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ วัฒนธรรมองคกร
ตามมติที่ประชุม
มนุษยสัมพันธในองคกร การติดตอสื่อสาร การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
คณะกรรมการประจําคณะ
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
หมายเหตุ
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300-21021 ภาษาอังกฤษสําหรับครูนาฏศิลปและดนตรี 2 (2-0-4)
(English for Drama and Music Teachers)
คําศัพท ไวยากรณภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารดาน
รายวิชาใหม
นาฏศิลปและดนตรี ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน
ตามมติที่ประชุม
ภาษาอังกฤษสําหรับครูนาฏศิลปและดนตรี การสื่อสาร และการเรียน คณะกรรมการประจําคณะ
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง การนําภาษาอังกฤษดานนาฏศิลปและดนตรีไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนรู
300-21023 ปรัชญาการศึกษา
2 (2-0-4)
(Philosophy of Education)
ความหมาย และสาขาของปรัชญา ความคิดของบุคคลสําคัญใน
รายวิชาใหม
ระบบปรัชญา คุณคาของปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษารูปแบบ
ตามมติที่ประชุม
ตางๆ ปรัชญาการศึกษาไทย นักการศึกษาคนสําคัญของไทยและ
คณะกรรมการประจําคณะ
ตางประเทศ การนําปรัชญาการศึกษามาประยุกตใชในการจัดการศึกษา
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
หมายเหตุ
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300-21024 บุคลิกภาพและการปรับตัว
2 (2-0-4)
(Personality and Adjustment)
ความสําคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว ทฤษฎีบุคลิกภาพ
รายวิชาใหม
การจําแนกบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ ลักษณะของบุคลิกภาพที่เปน
ตามมติที่ประชุม
ปญหา การวิเคราะหเพื่อหารูปแบบบุคลิกภาพที่เหมาะสม การปรับปรุง คณะกรรมการประจําคณะ
และเสริมสรางบุคลิกภาพ การปรับตัวของมนุษย วิธีการปรับตัวแบบ
ตางๆ พฤติกรรมที่เปนปญหา การปองกันและแกไขพฤติกรรมที่เปน
ปญหา
300-21025 จิตวิทยาพัฒนาการ
2 (2-0-4)
(Developmental Psychology)
ความหมาย และความสําคัญของพัฒนาการมนุษย ปจจัยที่มี
รายวิชาใหม
อิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล ทฤษฎีจิตวิทยา
ตามมติที่ประชุม
พัฒนาการ พัฒนาการดานตางๆ ของมนุษยตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัยชรา คณะกรรมการประจําคณะ
การสงเสริมพัฒนาการของบุคคลในแตละชวงวัย
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
หมายเหตุ
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
300-21026 ทักษะและเทคนิคการสอน
2 (2-0-4)
(Skills and Techniques of Teaching)
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของทักษะและเทคนิค
การสอนทักษะการสอนที่จาํ เปนสําหรับครู การออกแบบการสอนโดยใช
รายวิชาใหม
เทคนิคการสอนแบบตางๆ การสอนกลุมใหญ การสอนกลุมยอย การ
ตามมติที่ประชุม
สอนรายบุคคล การใชเพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมุติ คณะกรรมการประจําคณะ
เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม เทคนิคการสอนโดยใชกระบวนการคิด
ฝกปฏิบัติการสอนโดยใชทักษะการสอน และเทคนิคการสอนที่เหมาะสม
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กลุมวิชาเอก
กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
กลุมวิชาเอกเดี่ยว
201–22001 วรรณคดีการละคร 1
2 (2-0-4)
(Dramatic Literature I)
ศึกษาความหมายและลักษณะวรรณคดีทั่วไป วรรณคดีการ
ละครไทยตั้งแตสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทรในเรื่องที่นํามาแสดง
แนวคิด จุดประสงค คุณคา รวมทั้งหลักการวิเคราะหวิจารณ และ
ฝกหัดการวิจารณวรรณคดี
201-22002

วรรณคดีการละคร 2
2(2-0-4)
(Dramatic Literature II)
ศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบวรรณคดีปุราณะและชาดกที่
มี อิ ท ธิ พ ลต อ วรรณคดี ก ารละครในด า นศาสนา ปรั ช ญา สั ง คม
วัฒนธรรม เพื่อนําไปสูสุนทรียะของการแสดง

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
กลุมวิชาเอกเดี่ยว
301–22008
วรรณคดีการละคร
2 (2-0-4)
(Dramatic Literature)
ความหมายและลักษณะวรรณคดีทั่วไป วรรณคดีการละคร
ไทย ตั้ ง แต ส มั ย อยุ ธ ยาถึ ง สมั ย รั ต นโกสิ น ทร หลั ก การวิ เ คราะห
สังเคราะหวรรณคดีไทยในเรื่องที่นํามาแสดง แนวคิด จุดประสงค และ
คุณคา

หมายเหตุ

รวมรายวิชาวรรณคดีการ
ละคร 1 และรายวิชา
วรรณคดีการละคร 2 เปน
วิชาเดียวคือ รายวิชา
วรรณคดีการละคร
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301–22012 การฝกประสบการณการแสดง 1
3 (0-6-3)
(Performing Arts Experience Practice I)
ศึกษา วิเคราะห กลวิธีการถายทอดทารําและฝกปฏิบัติเพลง
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)
วิเคราะห อ งค ป ระกอบและกระบวนท ารํ าที่ ใช ในการแสดงโขน- เปลี่ยนชื่อรายวิชาจาก
“ การฝกประสบการณ
ละคร
ละครพระ-นาง , โขนพระ เชน ลงสรงโทน (อิเหนา) ศุภลักษณอุมสม การแสดง 1 ” เปน “
สุวรรณหงสชมถ้ํา/เมขลา-รามสูร และนางแมวเยยซุม/พระสุธนเลือกคู ทักษะประสบการณการ
โขนยั ก ษ เช น ลงสรงชมตลาด (ทศกั ณ ฐ ) หนุ ม านรบอากาศตะไล แสดง ” และปรับ
สุวรรณหงสชมถ้ํา/เมขลา-รามสูร และการแสดงโขน ชุดหนุมานชูกลอง คําอธิบายรายวิชาใหม
ดวงใจ
โขนลิง เช น ลงสรงโทน (หนุ มานทรงเครื่อง) หนุ มานรบอากาศตะไล
สุวรรณหงสชมถ้ํา/ระบําวานรพงศ และการแสดงโขน ชุดหนุมานชูกลอง
ดวงใจ
ฝกปฏิบัติกระบวนทารําหนาพาทยรวมทุกสาขา ไดแก เพลงตระ
สันนิบาต ตระบรรทมสินธุ ตระบรรทมไพร โปรยขาวตอก โขนยักษเพิ่ม
ฝกรําหนาพาทยพราหมณเขาและพราหมณออก
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)
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
เลื อกคู (บทรองเวสสุ กรรม – เข า เฝ า) / สุ วรรณหงสช มถ้ําและฝ ก
ปฏิบัติแยก ดังนี้
พระ – นาง , โขนพระ : ละครในชุดศุภลักษณอุมสม ละครเสภา
เรื่องไกรทอง ตอนไกรทองรบกับชาละวันในถ้ํา / ละครนอกเรื่อง
ไชยเชษฐ ตอนนางแมวเยยซุม
โขนยักษ – โขนลิง : โขนชุดหนุมานชูกลองดวงใจ
301-22008 คอมพิวเตอรสําหรับผูสอนนาฏศิลป 2 (2-0-4)
(Computer for dance teaching)
ศึ ก ษ าศั พ ท ค วามห มายแล ะห ลั ก การใช
คอมพิ ว เตอรเบื้ องต น ด านฮาร ดแวร และซอฟแวร ป ญ หาเกี่ย วกั บ
คอมพิวเตอรเบื้องตนและวิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการ
สอนนาฏศิลปและงานนาฏศิลป

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
หมายเหตุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
301–22013
ทักษะศิลปะการแสดง
3 (0-6-3)
(Performing Art Skill)
การสื่อ ความหมายดว ยท าทาง การเปลงเสีย งในการแสดงการ เปลี่ยนชื่อรายวิชาจาก
ตีค วามจากบทละคร การใช พื้ น ที่ บ นเวที แ ละการเคลื่อ นไหวรางกาย “การฝกประสบการณการ
นําเสนอรูปแบบการแสดงเดี่ยว การแสดงคูและการแสดงชุด/ตอนสั้นๆ แสดง 2” เปน “ทักษะ
ศิลปะการแสดง” และ
ปรับคําอธิบายรายวิชาใหม

301-22021
การจัดการแสดงในสถานศึกษา
2 (1-2-3)
(Performing Arts Arrangement in School)
หลั ก รูป แบบ องค ประกอบ และหน าที่ในการจัดการ
แสดงประเภทต าง ๆ ฝ ก ปฏิ บั ติ การจั ด ทํ าบทละครสํ าหรั บ การแสดง
และนําเสนอการจัดการแสดงในสถานศึกษา

ตัดรายวิชา
“คอมพิวเตอรสําหรับ
ผูสอนนาฏศิลป ”
เปลี่ยนเปนรายวิชา “ การ
จัดการแสดงใน
สถานศึกษา ”
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301–22014

การจัดทําบทละครเพื่อการศึกษา
2 (2-0-4) 301–22014
การละครตะวันตก
2 (2-0-4)
(Script Writing for Drama in Education)
(Western Drama)
ศึกษาโครงสรางของบทละครประเภทตางๆ
ป ร ะ วั ติ วิ วั ฒ น า ก า ร รู ป แ บ บ ก า ร แ ส ด ง ตัดรายวิชา “ การจัดทํา
วิธีการเขียน การตัดตอบทละคร และฝกการจัดทําบทละครประเภท วรรณกรรมการละครและนักการละครที่สาํ คัญของการละครตะวันตก
บทละครเพื่อการศึกษา ”
ตางๆเพื่อใชในการเรียนการสอน และการจัดการแสดงละคร
ออก เปลี่ยนเปนรายวิชา
“ การละครตะวันตก ”
เนื่องจากเนื้อหาบางสวน
ในรายวิชาการจัดทําบท
ละครเพื่อการศึกษา
ซ้ําซอนกับรายวิชาการ
เขียนเพื่องานนาฏศิลป
301–22019 นาฏศิลปอาเซียน
2 (0-4-2) 301–22006
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
2 (1-2-3)
(Asean Dance)
(ASEAN Arts and Culture)
ศึ ก ษาประวั ติ รู ป แบบการแสดงนาฏศิ ล ป อ าเซี ย น
ที่มา แนวคิด รูปแบบและลักษณะของศิลปวัฒนธรรมในกลุม ตัดรายวิชา “ นาฏศิลป
ประยุกตและสรางสรรคชุดการแสดงนาฏศิลปอาเซียน
ประเทศอาเซียน ความสัมพันธระหวางศิลปวัฒนธรรมอาเซียนกับบริบท อาเซียน ” ออก
ทางสังคม ลักษณะเฉพาะและลักษณะรวมของศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เปลี่ยนเปนรายวิชา
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ กั น ฝ ก ปฏิ บั ติ ส ร า งสรรค ก ารแสดงที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ “ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน”
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
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กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555)

กลุมวิชา/รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
หมายเหตุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
301–22018 บุคคลสําคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป 2 (2-0-4)
(Distinguished of Thai Dramatic Arts)
ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญดานนาฏศิลป ดนตรี คีตศิลป และ เพิ่มรายวิชา “ บุคคล
ศิ ล ปกรรมที่ เกี่ ย วข อ งกั บ งานด าน นาฏดุ ริ ย างคศิ ล ป ทั้ ง ในอดี ต และ สําคัญในวงการนาฏดุริ
ปจจุบัน วิเคราะหแนวคิดและคุณคาของผลงาน
ยางคศิลป ” ปรับตาม
ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ
หลักสูตร
301-22022
หลักการวิเคราะหศิลปะการแสดง
2 (1–2–3)
(Analytical Principle of Performing Arts)
หลักการวิเคราะห แนวคิด รูป แบบ โครงสรางท ารํ า กลวิ ธี เพิ่มรายวิชา “หลักการ
การแสดง และองค ป ระกอบของการแสดง ฝ ก หั ด การวิ เ คราะห วิเคราะหศิลปะการแสดง”
นําเสนอและอภิปรายผล
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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 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
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ภาคผนวก จ
รายงานการประชุม
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศึกษา
ครั้งที่ 2/2557
- รายงานการประชุมสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ครั้งที่ 2/2557
- รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ครั้งที่ 6/2557
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่๒/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗
ณหองประชุมคณะศิลปศึกษาชั้น๓
ผูมาประชุม
๑. นางพิมณภัทรถมังรักษสัตว
๒. รองศาสตราจารยมัณฑราธรรมบุศย
๓. รองศาสตราจารยองอาจ นัยพัฒน
๔. นางอุษา สบฤกษ
๕. ผูชว ยศาสตราจารยจิตติมา บัวมาศ
๖. นางรัตนา ประชาทัย
๗. ผูชว ยศาสตราจารยวรินทรพรทับเกตุ
๘. นางสาวศิริลักษณฉลองธรรม
๙. นายดุษฎีมีปอม
๑๐. นายพหลยุทธกนิษฐบุตร
๑๑. นายกิติพนธ สิริไวทยางกูร
๑๒. นางสาวศุทธิมาสคําดี
๑๓.นายชาญสิริฤกษผองศรี

ประธาน
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
ผูชวยศาสตราจารยยุพา ประเสริฐยิ่ง
เริ่มประชุมเวลา๐๙.๐๐น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองคประชุมแลว ประธานไดกลาวเปดการประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่๑เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะศิลปศึกษา
คณบดีคณะศิลปศึกษา ประธานแจงที่ประชุมวา สืบเนื่องจาก ผศ.ดร. สวภา เวชสุ
รักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจําคณะศิลปศึกษา ไดมีหนังสือขอลาออก เนื่องจาก
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ปญ หาทางสุขภาพ คณะฯ จึงไดมีคําสั่งคณะศิ ลปศึกษา ที่ ๔๘/๒๕๕๗ เรื่องแต งตั้ งคณะกรรมการ
ประจําคณะศิลปศึกษา (เพิ่มเติม) โดยไดเรียนเชิญรองศาสตราจารย ดร. องอาจ นัยพัฒ น มาดํารง
ตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติคณะกรรมการ ทราบ
๑.๒ การกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบของรองคณบดีคณะศิลปศึกษา
(คนที่ ๓)
ประธานแจงที่ประชุมทราบเรื่อง มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในการประชุมครั้ง
ที่ ๓ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งไดอนุมัติในหลักการใหเพิ่มจํานวนรองคณบดี จาก
จํานวน ๒ คน เพิ่มเปนจํานวน ๓ คน โดยใหทุกคณะจัดทํารายละเอียดของงานที่รองคณบดีรับผิดชอบ
เสนอสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งตอไป ซึ่งคณะศิลปศึกษาไดดําเนินการจัดทํารายละเอียดลักษณะ
งานความรับ ผิ ดชอบดั งกล า วแล ว รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ คณะฯ จะ
ดําเนินการขอแตงตั้ง นายดุษฎี มีปอม ใหดํารงตําแหนงรองคณบดี ตอไป
มติคณะกรรมการ ทราบ
ระเบียบวาระที่๒เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่๑/๒๕๕๗
วันศุกรที่๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
ประธานแจงที่ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะครั้งที่๑/๒๕๕๗เมื่อวันศุกรที่๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อนําเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ ๑/
๒๕๕๗เมื่อวันศุกรที่๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ โดยใหปรับแกไขรายงานการประชุม ดังนี้
๑. ในเอกสารหนา ๓ มติคณะกรรมการขอ ๒ ให แกไขรายชื่อขอ ๒.๑ –
๒.๓ เปนดังนี้
๒.๑ ศาสตราจารยพฤกษ ศิริบรรณพิทักษ
๒.๒ รองศาสตราจารย ดร. องอาจ นัยพัฒน
๒.๓ ผูชวยศาสตราจารย สุนีย แจงใจธรรม
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ระเบียบวาระที่๓เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ พิจารณาผลการเรียนของภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖
ประธานที่ประชุม มอบหมายรองคณบดีคณะศิลปศึกษา (ผศ. วรินทรพร ทับ
เกตุ) รายงานผลคะแนน ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ ซึ่งรองคณบดีฯ ไดรายงานที่ประชุมทราบผล
คะแนน ภาคการศึ ก ษาที่ ๒/๒๕๕๖ โดยทุ กภาควิช าไดจัด สงผลการเรีย นครบทุ กรายวิช าแล ว
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการฯไดพิจารณาผลคะแนน และใหขอสังเกต ดังนี้
๑. รายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนเปน A ทุกคน เชน รายวิชาการรวมวง ๒
ซึ่งเปนรายวิชาที่ใหคะแนนความสามารถเปนกลุม แตทั้งนี้ ความสามารถของนักศึกษาแตละบุคคลมี
คุ ณ ลั ก ษณะแตกต า งกั น เช น วิ นั ย ในการเรี ย น การตรงต อ เวลา คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ดั งนั้ น การ
ประเมินผลและการใหคะแนนแตละบุคคลนาจะแตกตางกันซึ่งจะเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี (TQF) ในการนี้ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เสนอให ค ณะ
ศิลปศึกษา จัดอบรมการประเมินผลและวัดผล ตามกรอบ TQF ใหแกคณาจารยของคณะฯ
๒. รายวิชาที่นั กศึกษามีผลการเรียน ระดับต่ํา (D+, D, F)เปนจํานวนมาก
โดยเฉพาะในรายวิชาชีพครู เชน วิชาภาษาอังกฤษสําหรับครู วิชาจิตวิทยาสําหรับครู ฯลฯ ในเรื่อง
ดังกลาว คณะฯ ควรสรางความเขาใจ ใหนักศึกษาไดรับทราบถึงความสําคัญของการเรียนในรายวิชา
ชีพครู ทั้งนี้ นักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป จะตองสอบเพื่อขอใบประกอบ
วิชาชีพครูจากคุรุสภา ดังนั้น จึงควรสรางความตระหนักใหแกนักศึกษาไดทราบตั้งแตวันปฐมนิเทศ
หากนักศึกษามีผลการเรียนระดับต่ําในรายวิชาชีพครู จะสงผลในอนาคต
๓. การพิ จ ารณาผลคะแนนรายวิ ช าครั้ ง นี้ มิ ได นํ า ผลคะแนนวิ ท ยาลั ย
หองเรียนเครือขายมารวมพิจารณาดวย ซึ่งรองคณบดีฯ ผศ.วรินทรพร ทับเกตุ ไดรายงานที่ประชุม
ทราบวิทยาลัยนาฏศิลปแตละแหง มิไดสงสรุปผลการเรียนในภาคการศึกษาดังกลาว จึงมิไดนําเสนอที่
ประชุมครั้งนี้
มติคณะกรรมการ
๑. เห็นสมควรใหคณะฯ แจงวิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขาย ดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียนของหองเรียนเครือขายภายหลังสิ้นสุดทุกภาคการศึกษา และนํา
ผลการพิจารณากลั่นกรองเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะศิลปศึกษาเพื่อพิจารณา
๒. การสงผลคะแนนในแตละภาคการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปเครือขายทุกแหง
ใหเรื่องมายังคณบดีคณะศิลปศึกษา โดยตรง เพื่อจะไดนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ รับรองผล
คะแนน
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๓. เห็ น สมควรให แ ต งตั้ ง คณะกรรมการประจํ า คณะศิ ล ปศึ ก ษาชุ ด ต อ ไป (เมื่ อ
กรรมการชุ ด นี้ ห มดวาระในวั น ที่ ๑๙ ตุ ล าคม ๒๕๕๗) โดยให มีผู แทนจากจากวิท ยาลัย นาฏศิ ล ป
หองเรียนเครือขายทุกแหง เขารวมเปนกรรมการประจําคณะ ซึ่งเปนผูอํานวยการวิทยาลัยหรือรอง
ผูอํานวยการฝายวิชาการ เพื่อรับทราบ ความคืบหนา การดําเนินการ ปญหา และอุปสรรค การจัดการ
เรียนการสอน
๒.๓ แผนจํานวนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (สวนกลาง-ภูมิภาค)
ประธานที่ประชุมนําเสนอแผนจํานวนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบจํานวนการรับนักศึกษา และนําเสนอสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตอไป
มติคณะกรรมการ
๑. มอบหมายวิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขายพิจารณาทบทวนจํานวนแผนรับ
นักศึกษาโดยใหพิจารณาจากแผนจํานวนรับนักศึกษา ๕ ป (แผนรับนักศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๒) ของแต
ละแห งเป น เกณฑ เนื่ องจากหลักสู ตร ๒๕๕๕ ไดจัดทําแผนรับ นักศึกษาซึ่งระบุไวตั้งแต ๒๕๕๕–
๒๕๕๙ ดังนั้น ควรนําขอมูลเดิมที่สงคุรุสภา มาประกอบการพิจารณาทบทวน
๒. แผนจํานวนรับขอใหระบุเปนตัวเลขเต็มจํานวน
๒.๔ เกณฑ PAT5 การพิจารณาเกณฑคะแนน PAT5 ปการศึกษา ๒๕๕๗ คะแนน
๓๕% และเกณฑการทดลองเรียน ผูสอบเข าคณะศิลปศึกษาไดแลว แตยั งไมมีคะแนนผลการสอบ
PAT5 ใหมีสถานเปนนักศึกษาทดลองเรียน และขอใหนําสงผลคะแนน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
มติคณะกรรมการ
๑. เห็ น ชอบให ใช ค ะแนน PAT5 เป น เกณฑ ในการพิ จ ารณานั ก ศึ ก ษาเข า เรี ย น
เนื่องจากเปนระบบ ที่ดี มีมาตรฐานในการคัดกรองนักศึกษาที่มีลักษณะความเปนครู เขาสูสถาบันฯ
ได
๒. เห็นชอบใหใชคะแนน ๓๕% ในปการศึกษา ๒๕๕๘ แตมีขอสังเกตวา ๓๕% เปน
คะแนนที่คอนขางต่ํา
๓. มอบหมายคณะศิลปศึกษาแจงหองเรียนเครือขายเพื่อใหดําเนินการเก็บรวมรวม
สถิติของนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๘ และใหนําเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณาในปการศึกษาตอไป โดย
ใหเก็บรวบรวมในประเด็นดังนี้
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๓.๑ จํานวนนักศึกษาที่สอบ PAT5 ผานรอบที่ ๑ จํานวนกี่คน
๓.๒ จํานวนนักศึกษาที่สอบ PAT5 รอบที่ ๒ ที่ยังไมผานมีจํานวนเทาไร
๓.๓ ใหรวบรวมแสดงผลสถิตวิ า นักศึกษาที่เขาเรียนในวิทยาลัยแตละแหง ที่เขารับ
การศึกษาในปจจุบัน ซึ่งมีคะแนน PAT5 ๓๕% มีผลคะแนนเกินกวา ๒.๕๐ จํานวนเทาไรและนํา
สงผลสถิติ หรือรูปแบบงานวิจัย สงมายังคณะศิลปศึกษาสวนกลาง ตอไป
๒.๖ มติคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต เพื่อการ
รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
ประธานแจ งที่ ป ระชุ ม วาสํานั กงานเลขาธิการคุ รุส ภา มี ห นังสือที่ ศธ ๕๑๐๒.๑/
๓๒๗๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องการประเมินมาตรฐานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต โดยมติ
คณะอนุ กรรมการประเมิ น มาตรฐานหลั กสู ตรและมาตรฐานการผลิต เพื่ อการรับ รองปริญ ญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษา พิจารณา กรณีคณะศิลปศึกษานําเสนอเพื่อขอรับรองปริญญาศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) พบวา หลักสูตรดังกลาวมีสาระและสมรรถนะ
ไมครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภา จํานวน ๑ มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ ๑๒ การฝกปฏิบั ติ
วิชาชีพระหวางเรียน สาระการฝกทักษะที่ไมปรากฏ ไดแก สาระที่ ๓.๖ สมรรถนะที่ ไมปรากฏไดแก ๔
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติใหปรับ/เพิ่มคําอธิบายรายวิชาการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ใหมี
สาระการฝกทักษะและสมรรถนะครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภา ทั้งนี้ โดยเสนอสภาสถาบันให
ความเห็นชอบ กอนนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตอไป
มติคณะกรรมการ
๑. คณะกรรมการฯ ร ว มกั น พิ จ ารณาแล ว และปรั บ แก ไขคํ า อธิ บ ายรายวิ ช า
ประสบการณวิชาชีพครู รหัสวิชา ๓๐๐-๒๑๐๑๓ จากเดิมเปน ดังนี้
“การบูรณาการความรูวิชาชีพครู ในการศึกษา สังเกตระบบการจัดการเรียนการสอน
การปกครองชั้นเรียน และสภาพงานครู ฝกปฏิบั ติการวางแผนการศึกษาผูเรียน การมีสวนรวมกับ
สถานศึกษาในการพัฒนาปรับปรุง รวมทั้งการนําหลักสูตรไปใช ฝกการจัดทําแผนการเรียนรูรวมกับ
สถานศึ กษา การทดลองสอนในสถานการณ จําลองและสถานการณ จริง การออกแบบทดสอบหรือ
ขอสอบ การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน รวมทั้งการจัดทําโครงงานทาง
วิชาการ”
๒. ใหคณะศิลปศึกษานําเสนอสภาวิชาการสถาบันฯ สภาสถาบันใหความเห็นชอบ
และนําเสนอสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
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๒.๗ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ป พ.ศ. .............
ประธานนําเสนอหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ป พ.ศ. ............. เพื่อใหที่ประชุม
ร ว มกั บ พิ จ ารณา โดยมี เอกสารหลั ก สู ต รจํ านวน ๔ สาขาวิ ช า ประกอบการพิ จ ารณา ได แ ก ๑)
นาฏศิลปไทยศึกษา ๒) นาฏศิลปสากลศึกษา ๓) ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา ๔) ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
มติคณะกรรมการ
๑. เห็ น ชอบหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต ๕ ป พ.ศ. .............โดยให ป รั บ แกไข
รายละเอียด ดังตอไปนี้ กอนนําเสนอสภาวิชาการ และสภาสถาบันฯ
๑.๑ ปรั บ แก จ าก “หลั กสู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. ......” เป น “หลั ก สู ต ร พ.ศ.
.........”เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง ชื่อรายวิชา จํานวนรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา เปน
จํานวนมาก
๑.๒ ใหเพิ่มเติมขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับวิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขาย
จําแนก แตละสาขาวิชา ไดแกขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร จํานวนแผนการรับนักศึกษา และ
งบประมาณ ระหวาง ป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
๑.๓ ปรับแกชื่อภาษาอังกฤษรายวิชา และคําอธิบายรายวิชาในบางรายวิชา
ตามที่ผูทรงคุณวุฒิไดปรับแกไข
๒.๘ การสรรหาหัวหนาภาควิชาศึกษาทั่วไปและภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา
ประธานแจงที่ประชุมวาเนื่องจากภาควิชาศึกษาทั่วไป ยังมิไดมีการแตงตั้ง
หัวหนาภาควิชาฯ ประกอบกับ หัวหนาภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา ครบวาระการดํารงตําแหนงแลว
จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาแตงตั้งกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชา ภาควิชาละจํานวนไม
เกินสามคน
มติคณะกรรมการ
๑. มอบหมายผูมีรายชื่อตอไปนี้
๑.๑ คณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาศึกษาทั่วไป 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
ผลใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศึกษาทราบตอไป

ปดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(นายชาญสิริ ฤกษผองศรี)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางพิมณภัทรถมังรักษสัตว)
ผูต รวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุม
สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุม ๑ ตึกอํานวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
..................................
ผูมาประชุม
๑. นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ
๒. ผูชว ยศาสตราจารยยุพา ประเสริฐยิ่ง
๓. รองศาสตราจารยณรงคชัย ปฎกรัชต
๔. รองศาสตราจารยปริญญา ตันติสุข
๕. รองศาสตราจารยชมนาด กิจขันธ
๖. รองศาสตราจารยสืบพงศ ธรรมชาติ
๗. นางกัลยา เพิ่มลาภ
๘. นายสมศักดิ์ เชาวนธาดาพงศ
๙. ผูชว ยศาสตราจารยศุภชัย จันทรสุวรรณ
๑๐. นางพิมณภัทร ถมังรักษสัตว
๑๑. นายเดน หวานจริง
๑๒. นางกัญญา ทองมั่น
๑๓. นายจิรพจน จึงบรรเจิดศักดิ์
๑๔. นายวิฑูรย พูนสวัสดิ์
๑๕. นางอุษา สบฤกษ
๑๖. ผูชว ยศาสตราจารยศุภชัย สุกขีโชติ
๑๗. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอด
๑๘. นางสาวสุมาลี พรหมชาติ
๑๙. นายภูษิต รุงแกว
๒๐. ผูชว ยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา
๒๑. ผูชว ยศาสตราจารยวรินทรพร ทับเกตุ

ประธานสภาวิชาการ
รองประธานสภาวิชาการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการสภาวิชาการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
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ผูไมมาประชุม
๑. นายสุภัทร จําปาทอง
๒. นายสมบัติ แกวสุจริต
๓. รองศาสตราจารยมานพ วิสุทธิแพทย
๔. นางกษมา ประสงคเจริญ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
๑. นายชยากร เรืองจํารูญ
๒. ดร. ดุษฎี มีปอม
๓. นางสาวศิริลักษณ ฉลองธรรม
๔. นายกิติพนธ สิริไวทยางกูร
๕. นางสาวศุทธิมาส คําดี
เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธานที่ประชุม (นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)
กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ การสิ้นสุดวาระคณะกรรมการสภาวิชาการ ในวันที่ ๑๖

ตุลาคม ๒๕๕๗
คณะกรรมการสภาวิชาการชุดที่ ๒ ประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาวิชาการ เลขานุการสภาและผูชวยเลขานุการสภา
รวม ๒๔ คน จะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนง ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๑.๒ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอนศิลปะ
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีมติเห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอนศิลปะ และใหดําเนินการตอไปตามขั้นตอนของสถาบันฯ โดยมี
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ขอแนะนําคือ ควรเพิ่มวิชาบริหารจัดการศิลปะเปนวิชาบังคับ และควรมีการจัดทําวารสารเพื่อรองรับ
การตีพิมพงานวิจัยของบัณฑิต
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๑.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป
คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลปดีกวาปที่ผานมา คือ
คะแนนรวมตัวบงชี้ สกอ.
= ๔.๘๙
คะแนนรวมตัวบงชี้ สมศ.
= ๔.๔๘
คะแนนรวมตัวบงชี้ สกอ.และสมศ. = ๔.๗๒
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขาแจงที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ กรรมการสภาวิชาการ ขาดคุณสมบัติ ๑ ราย
กรรมการสภาวิชาการที่คัดเลือกจากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
วิทยาลัย คือนายลิขิต สุนทรสุข ผูอํานวยการวิทยาลัยลพบุรี ขณะนี้ไดพนจากตําแหนงผูอํานวยการ
วิท ยาลั ย แล ว จึ งพ น จากกรรมการสภาวิช าการ ด ว ยขาดคุณ สมบั ติโดยไม ดําเนิน การเลือกผูดํา รง
ตําแหนงแทน เนื่องจากวาระการดํารงตําแหนงเหลือนอยกวา ๙๐ วัน ตามขอบังคับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒.๒ ขออนุญาตเสนอผูเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงหลักสูตรสาขาวิชา
ออกแบบตกแตงภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... จํานวน ๑ ราย และชี้แจงหลักสูตรศึกษา
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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มติที่ประชุม

๑. ดร. ดุษฎี มีปอม
๒. นางสาวศิริลักษณ ฉลองธรรม
๓. นายกิติพนธ สิริไวทยางกูร
๔. นางสาวศุทธิมาส คําดี
อนุญาตใหเขารวมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๕๗ ณ หองประชุม ๑ ตึกอํานวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยมีขอสังเกตวา
๑) หนา ๓ บางแหงใชพิพากษ บางแหงใชวิพากษ ขอใหแกไขโดยใช “ วิพากษ ”
ทุกแหง
๒) หนา ๕ คําวา “ วิทยาลัยชางศิป ” แกไขเปน “ วิทยาลัยชางศิลป ”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การปรับหลักสูตรอบรมระยะสั้นชางสิปปหมู (ชางรัก) เพื่อรองรับ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยโทยามา
ขณะนี้ กํ า ลั ง อยู ใ นระหว า งดํ า เนิ น การศึ ก ษาร ว มกั บ วิ ท ยาลั ย
ช างศิ ล ป สํ าหรั บ การจั ดหลั ก สู ตรนี้เป น การอบรมระยะสั้น สถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิล ปไดจัด มอบ
วุฒิบัตรใหแกผูเขารับการอบรม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ปรับปรุง
ตามคําแนะนําจากคุรุสภา
คณะศิ ล ปศึ ก ษา ได ดํ า เนิ น การแก ไขหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต
(หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕) ตามคํ าแนะนํ าของคุรุส ภาเรีย บรอยแล ว จํ านวน ๑ มาตรฐาน คื อ
มาตรฐานที่ ๑๒ การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน สาระที่ ๓ , ๖ และสมรรถนะที่ ๔
มติที่ประชุม เห็นชอบและใหเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เพื่อดําเนินการรับรอง
หลักสูตรจากคุรุสภาตอไป
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๔.๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
คณะศิลปศึกษาชี้แจงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๘) ๔ หลักสูตร ไดแก
๔.๒.๑ หลั กสู ตรศึ กษาศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิ ช า
นาฏศิลปไทยศึกษา
๔.๒.๒ หลั กสู ตรศึ กษาศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิ ช า
นาฏศิลปสากลศึกษา
๔.๒.๓ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาดนตรี
คีตศิลปไทยศึกษา
๔.๒.๔ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป
สากลศึกษา
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ โดยให คณะศิล ปศึก ษาดําเนิน การแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ กอนนําเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดังตอไปนี้
๔.๒.๑ หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิ ช า
นาฏศิลปไทยศึกษา กรรมการสภาวิชาการใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงดังนี้
๑) เนื้ อหาในคํ าอธิบ ายรายวิช ามีแตภ าคปฏิบั ติ แตตัวเลขในวงเล็บ ของจํานวน
หนวยกิต
มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ รายวิชาการขับรองเพลงสากลเบื้องตน 2 (1-2-3) ที่อยูในหมวดวิชาเลือก
เสรี
๒) เนื้อหาในคําอธิบายรายวิชาทักษะนาฏศิลปมีบทเรียนหลากหลายรูปแบบ ทั้งรํา
ระบํา การแสดงเปนชุดเปนตอน หากทําผลงานทางวิชาการตองทําใหครบทุกเนื้อหาวิชาที่สอน
ทั้งหมด มีผลใหทําผลงานทางวิชาการไดยาก กระทบตอการขอตําแหนงทางวิชาการ
๓) คําวา “พระลักษณ” แกไขเปน “พระลักษมณ” และ “ศรทะนง”
แกไขเปน “ศรทนง”
๔) ควรกําหนดวิชาศิลปนิพนธเปนลําดับสุดทายของรหัสวิชา ในกลุมวิชาเอกเดี่ยว
๕) ตรวจสอบคําวา “ศิลปวัฒนธรรม” กับ “ศิลปะและวัฒนธรรม” ใหเปนรูปแบบ
เดียวกันทั้งเลม
๖) ขอมูลแผนงบประมาณรายจายยังเปนชองวาง ควรเติมใหครบถวน วิทยาลัย
นาฏศิลปหองเรียนเครือขายแตละแหงตัวเลขไมสอดคลองกัน ใหตรวจสอบความถูกตอง
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๗) หน า ๒ ข อ ๖. สถานภาพของหลัก สูต รและการพิ จ ารณาอนุ มัติ /เห็ น ชอบ
หลั กสูต ร ไมค วรระบุ วั น เดื อน ป ที่ ส ภาวิ ช าการและสภาสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป มีม ติ เห็ น ชอบ
หลักสูตร ใหเวนวางไวเมื่ออนุมัติแลวจึงระบุได
๘) ควรเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดสถานที่ ฝ กปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ ในหน า ๓ ข อ ๑๐.๓
สถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ และในภาคผนวก
๙) หน า ๔ ข อ ๑๑ สถานการณ ภ ายนอกหรื อ การพั ฒ นาที่ จํ า เป น ต อ งนํ า มา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร เพิ่มขอ ๑๑.๓ สถานการณขององคกรวิชาชีพ เพื่ออธิบายเหตุผลที่
ตองปรับปรุงหลักสูตร
๔.๒.๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชานาฏศิลป
สากลศึกษา กรรมการสภาวิชาการใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงดังนี้
๑) ตรวจสอบแผนการศึกษา หนา ๒๕ ใหเปนไปตามเกณฑที่สกอ.กําหนด คือไม
เกิน ๒๒ หนวยกิตและไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษา
๒) ควรพิสูจนตัวอักษรใหถูกตอง และแกไขรูปแบบการพิมพใหเปนแบบเดียวกันทั้งเลม
๓) ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ไม จํ า เป น ต อ งเป น จุ ด ทึ บ มาก เพราะไม ได เป น ความ
รับผิดชอบหลักทั้งหมด จะเปนภาระในการทําเอกสาร
๔.๒.๓ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาดนตรีคีต
ศิลปไทยศึกษา กรรมการสภาวิชาการใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงดังนี้
๑) หนา ๓ ชื่อ “ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” แกไขเปน “ปริญญาศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต”
๒) วุฒิการศึกษาหลายแหงไมมีจุดขางหลัง ควรแกไขใหถูกตอง
๓) ควรเพิ่ ม รายวิ ช าการอ า นทํ า นองเสนาะ ในหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา แขนงวิชาคีตศิลปไทย
๔) หนา ๓๐ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร” แกไขเปน
“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร” และ “มหาลัยมหิดล” แกไขเปน
“มหาวิทยาลัยมหิดล”
๕) ควรพิสูจนตัวอักษรใหถูกตอง และแกไขรูปแบบการพิมพใหเปนแบบเดียวกันทั้งเลม
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๖) ควรบรรจุวิชาที่เปนประโยชนในกลุมวิชาเลือก ซึ่งดนตรีคีตศิลปควรเรียนทุกดาน
เพราะเกี่ยวของโดยตรง 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 ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
๒) ไม ควรใช คํ าว า คีต กวี เพราะหมายถึง ศิล ป น นั กรอง ควรใช ศิล ปน หรือนั ก
ประพันธ
๓) ขาดวิชา Pedagogy ซึ่งสําคัญมาก
๔) ปรับสถานการณ ภายนอก หนา ๔ ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ไมควรเปนรูปแบบ
เดียวกันทั้ง ๔ หลักสูตร ควรอธิบ ายความจําเปน ที่เกี่ยวของและมีผลกระทบต อหลักสูตรสาขาวิชา
ตนเองเทานั้น
๕) หั ว ข อ อาจารยป ระจํ าหลัก สูตร อาจารย ผูรับ ผิ ดชอบหลั กสูต ร ของหลั กสู ต ร
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลไมตรงกับหลักสูตรอื่น
๖) หนา ๑๑๒ ปรับแกเนื้ อหาคําอธิบ ายรายวิชาที่ เรียนตอเนื่ องใหชัดเจน อาทิ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
รายวิชาทักษะดนตรี ๑ – ๖
๗) ตรวจสอบการเนนจุดทึบ จุดโปรงในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละรายวิชาให
เหมาะสม พิจารณาวาดานใดควรเป น ความรับ ผิ ดชอบหลัก ด านใดควรเป น ความรับ ผิดชอบรอง
เพราะมีผลตอการใชวิธีสอนและวิธีการวัดและประเมินผล
๘) ข อ มู ล ของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปห อ งเรี ย นเครื อ ข า ยก อ นนํ า ส ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ควรตรวจสอบใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและมีรายละเอียดครบทุกประเด็น
๔.๓ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)
คณะศิลปวิจิตร นําเสนอหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)
มติที่ประชุม 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 ควรปรับลดกลุมวิชาที่เรียนเสริม
๓) คําอธิบายรายวิชาเกือบทุกวิชา ตัดคําขึ้นตนวา “ ศึกษา ” ซึ่งเปนคํากริยาออก ใหขึ้นตนดวยวลี
และปรับใหกระชับ และปรับการเขียนความยาวของเนื้อหาใหใกลเคียงกัน เนื่องจากคําอธิบายบางรายวิชามี
ครึ่งหนา แตบางรายวิชามี ๒ บรรทัด
๔) ชื่อหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) ปรับใน
วงเล็บใหเปน (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙)
๕) ขอ ๑๑ สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
เพิ่มขอ ๑๑.๓ สถานการณขององคกรวิชาชีพ เพื่ออธิบายถึงความจําเปนที่นักศึกษาตองมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปนิก
๖) ปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหเหมือนกับคณะศิลปศึกษา
๗) รายละเอียดของการปรับปรุงไมตองขีดเสนใต ใหยายไปใสในภาคผนวก
๘) ตรวจสอบจุดทึบในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชา จุดทึบมีมากเกินไปจะเปนภาระของผูสอน ปรับจุดทึบใหนอยลง
๙) หนา ๖๘ ปรับตัวเลขในวงเล็บของจํานวนหนวยกิต นาจะไมถูกตอง
๑๐) หนา ๗๐ รายวิชาศิลปนิพนธไมมีคําอธิบายรายวิชา และเงื่อนไขคุณสมบัติของนักศึกษาที่ตอง
เรียนวิชาศิลปนิพนธ ควรยายไปไวสวนอื่นที่เหมาะสม
๑๑) ปรับแกการใชตัวเลขใหเปนแบบเดียวกันทั้งเลม เชน หนาปก เลมบางกับเลมหนาใชตัวเลข
ตางกัน ควรเลือกจะใชเลขไทยหรือเลขอารบิค
๑๒) ตรวจสอบคําผิด ปรับแกคําวา “ศิลปะ” ใหเปนแบบเดียวกันทั้งเลม และจัดรูปแบบการพิมพ
ใหเปนแบบเดียวกันทุกคณะ เพราะเปนสถาบันเดียวกัน
๑๓) ปรับแกรหัสวิชาใหเปนแบบเดียวกัน เนื่องจากรหัสบางรายวิชาตัวเลข ๓ ตัวทายมีทั้งแบบพิมพ
ติดกัน และเวนวรรค
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๔.๔ การดําเนินงานคัดเลือกและสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการชุดที่ ๓
มอบเลขานุการสภาวิชาการดําเนินการ ดังนี้
๑) การดําเนินงานตามองคประกอบที่ ๑ – ๓ สามารถดําเนินการไดทันที
๒) ขอ ๔ มอบใหผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปคัดเลือกกันเองในการประชุม
ผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
๓) ขอ ๕ เลขานุการสภาวิชาการประสานรายชื่อจากกรรมการสภา ๕ คน
๔) เลขานุการสภาวิชาการประสานทําหนังสือแจงการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิตาม
องคประกอบที่ ๖
๕) องคประกอบที่ ๗ รอการพิจารณาจากประธานสภาวิชาการเลือกเลขานุการสภา
วิชาการ
๖) เลขานุการสภาวิชาการจัดทําปฏิทินปฏิบัติการจัดตั้งสภาวิชาการเสนออธิการบดี
พิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ไมมี

ปดประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

ผูบันทึกการประชุม

ผูชวยศาสตราจารยวรินทรพร ทับเกตุ

ผูตรวจรายงานการประชุม

ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา
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ระเบียบวาระการประชุม
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุม ๑ สํานักงานอธิการบดี (วังหนา)
*****************
ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่ประธาน อธิการบดี และเลขานุการสภาสถาบันแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจงที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๗
๑.๓ เรื่องที่เลขานุการสภาสถาบันแจงที่ประชุมทราบ
๑.๓.๑ ขออนุญาตผูที่มิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม
เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภา
สถาบัน
เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ของสํานักงานตรวตเงินแผนดิน
เรื่องเพื่อพิจารณา
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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ระเบียบวาระที่ ๖

๕.๗ ขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
๕.๗.๑ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕)
๕.๗.๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .........)
๕.๘ ขออนุมัติงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
๕.๙ แกไขขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยการสรรหา
ผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
๕.๑๐ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ
บริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ขออนุมัติงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓) เพื่อจายคืน
คาปรับตามมติ ครม.
๖.๒ กําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
*******************************
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รายงานการประชุม
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
ณ หองประชุม ๑ ชั้น ๒ ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหนา)
..................................
ผูมาประชุม
๑. ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม
๒. นายธงชัย รักปทุม
๓. นางสาวนันทิยา สวางวุฒธิ รรม

นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
๔. นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคล สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา
กรรมการ
๕. ผูชว ยศาสตราจารยจินตนา 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 วัชรบูล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๑๕. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์ สุทธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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๑๖. นางสาวอุษาภรณ บุญเรือง
๑๗. นางพิมณภัทร ถมังรักษสัตว
๑๘. นางนพวรรณ รุจิภักดิ์
๑๙. นางกษมา ประสงคเจริญ
๒๐. ผูชว ยศาสตราจารยศุภชัย สุกขีโชติ
๒๑. นายธีรภัทร ทองนิ่ม
๒๒. นางกัญจนภัสร สุทธิประภา
๒๓. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
๒๔. นายประณุท ไชยานุพงศ

รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
คณบดีคณะศิลปศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
กรรมการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
กรรมการ
อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
กรรมการ
ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป
กรรมการ
บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
๑. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ
๒. อธิบดีกรมศิลปากร
กรรมการ
๓. นายนนทิวรรธน จันทนะผะลิน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๔. นายภาธร ศรีกรานนท
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๕. นายโอภาส เขียววิชัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผูเขารวมประชุม
๑. นายดิษฐ โพธิยารมย
๒. ผูชว ยศาสตราจารยยุพา ประเสริฐยิ่ง
๓. ผูชว ยศาสตราจารยศุภชัย จันทรสุวรรณ
๔. นายเดน หวานจริง
๕. นางสุภัทร กิจเวช

รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค
คณบดีคณะศิลปวิจิตร
ผูอํานวยการกองกลาง
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๖. นายธนารัฐ ศรีสมบูรณ
๗. นายวัชรินทร อาวสินธุศิริ
๘. นายวิชิต เพชรดี
๙. นายเทิดชัย ศรีบุญไทย

นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
นิติกร ปฏิบัติการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
เนื่องจากศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีภารกิจที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายธงชัย รักปทุม อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จึงเปนประธาน
ในการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธาน อธิการบดี และเลขานุการสภาสถาบันแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจงที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๗
๑.๓ เรื่องที่เลขานุการสภาสถาบันแจงที่ประชุมทราบ
๑.๓.๑ ขออนุญาตผูที่มิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๓
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภา
สถาบัน
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ของสํานักงานตรวตเงินแผนดิน
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเพื่อพิจารณา
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 ใหเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับสมรรถนะ การ
พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา และการจัดทําโครงงานทางวิชาการ โดยควรปรากฏอยูในวิชาการ
ฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน โดยใหแกไขภายใน ๓๐ วัน และตองผานการพิจารณาเห็นชอบ
จากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
คณะศิลปศึกษา ไดพิจารณาแลววาสมรรถนะดังกลาว ปรากฏอยูในหลักสูตรแลวใน
รายวิชาการพั ฒ นาหลั กสู ตรและการปฏิ บั ติการสอนในสถานศึ กษา ดั งนั้ น เมื่อไดรับ คํ าแนะนํ าจาก
คุรุสภา จึงปรับแกโดยนําสมรรถนะดังกลาว บรรจุในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน
เปนที่เรียบรอยแลวทั้งนี้ ไดนําเสนอความเห็นชอบจากสภาวิชาการเปนที่เรียบรอยแลว ในการประชุม
สภาวิชาการครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
๒. ประเด็นที่เสนอตอสภาสถาบันฯ
จึ งเรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ที่ปรับปรุงตามคําแนะนําจากคุรุสภา เพื่อดําเนินการสงรายละเอียดที่ปรับแก
ตอคุรุสภาภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ไดรับเอกสารแนะนําการปรับแก ซึ่งไดรับการเห็นชอบจากสภา
สถาบันแลว
ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๕.๗.๑ (เอกสารแจกในที่ประชุม)
มติสภาสถาบัน เห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕) ที่ปรับปรุงตามคําแนะนําจากคุรุสภา และมอบคณะศิลปศึกษาเพื่อดําเนินการตอไป
๕.๗.๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... )
๑. ขอเท็จจริง
คณะศิ ล ปศึ ก ษา ได ดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต ๕ ป
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุดมศึ กษาแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรอบมาตรฐานคุ รุส ภา
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อใหไดรับการรับรองจากคุรุสภาและเปดรับนักศึกษาไดในปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยได
ผ า นขั้ น ตอนการประชุ ม คณะกรรมการ และผู ที่ เกี่ ย วข อ ง ตลอดจนได รั บ การวิ พ ากษ ห ลั ก สู ต ร
จากผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย ผูใชบัณ ฑิต ผูมีสวนไดสวนเสีย เป นที่เรียบรอยตามขั้นตอนของการ
พัฒนาหลักสูตร และไดนําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) นําเสนอ
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สภาวิชาการ ทั้งนี้ นางพิมณภัทร ถมังรักษสัตว คณบดีคณะศิลปศึกษา ไดนําขอเสนอแนะจาก
กรรมการสภาวิชาการมาปรับปรุงหลักสูตร และนําเสนอสภาสถาบันฯ
๒. ประเด็นที่เสนอตอสภาสถาบันฯ
จึ งเรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต ๕ ป จํ านวน
๔ สาขา คือ
๑. สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา
๒. สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา
๓. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
๔. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๕.๗.๒ (เอกสารแจกในที่ประชุม)
นางพิมณภัทร ถมังรักษสัตว ไดชี้แจงวา ดวยคุรุสภาไดมีประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู สมรรถนะและประสบการณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหาร
สถานศึกษา ผู บ ริห ารการศึ กษาและศึกษานิเทศก ตามขอบังคับ คุรุส ภาวาด วยมาตรฐานวิช าชี พ
พ.ศ. ๒๕๕๖ จากข อ บั งคั บ มาตรฐานความรู ๙ ข อ ปรั บ เป น ๑๑ ข อ มี ผ ลให ส ถานศึ ก ษาที่ จั ด
การเรียนการสอนวิชาชีพครูตองปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนําไปสูการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา
๒๕๕๘
โครงสรางหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
ทุกหมวดวิชา ทั้งวิชาบังคับ วิชาเลือกและวิชาเลือกเสรี จํานวนหนวยกิตเปนไปตามเกณฑของ สกอ.
และเกณฑมาตรฐานครุศาสตร/ศึกษาศาสตรกําหนด
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) นําเสนอตอสภา
วิชาการ เมื่ อวัน ที่ ๑๘ กัน ยายน ๒๕๕๗ ณ หองประชุม ๑ สถาบัน บัณ ฑิตพัฒ นศิล ป จํานวน
๔ หลักสูตร ไดแก
๑. หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิ ช า
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 มีขอเสนอแนะให ดําเนิ นการปรับปรุงหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) แตละสาขา ในประเด็นดังตอไปนี้
๑. ปรับ แกเนื้ อหารายวิชาให สอดคลองกับ การกําหนดชั่วโมงทฤษฎี และปฏิบั ติใน
วงเล็บ อาทิ วิชาการขับรองเพลงสากลสําหรับเด็ก เนื้ อหาระบุเฉพาะปฏิบัติ แตกําหนดชั่วโมง ๒
(๑-๒-๓) มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
๒. ตรวจสอบคําผิดตลอดทั้งเลมทุกหลักสูตร
๓. กําหนดรายวิชาศิลปนิพนธเปนลําดับสุดทายของรหัสวิชา ในกลุมวิชาเอกเดี่ยว
๔. ควรเพิ่ ม ประเด็ น ข อ ๑๐ สถานที่ จั ด การเรี ย นการสอน โดยระบุ ร ายละเอี ย ด
เพิ่มเติมในขอยอย ๑๐.๓ สถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ
๕. เพิ่ ม เหตุ ผ ลที่ ต อ งนํ า มาพิ จ ารณาในการวางแผนพั ฒ นาหลั ก สู ต รข อ ๑๑ อี ก
ประเด็นคือ ขอ ๑๑.๓ สถานการณขององคกรวิชาชีพ
๖. ตรวจสอบแผนการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ กําหนดใหเปน ๒๒ หนวยกิต ใน
แตละภาคการศึกษา อาทิ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชา
นาฏศิลปสากลศึกษา
๗. ปรับ แก เนื้ อ หาคํ าอธิ บ ายรายวิ ช าที่ เรีย นต อ เนื่ อ งให ชัด เจน อาทิ หลั ก สู ต ร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา รายวิชา
ทักษะดนตรี ๑ – ๖
๘. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา ใหคํานึงถึงการทํา มคอ. ๓ มคอ. ๕ และ มคอ. ๗ เพื่อรับการตรวจสอบจากการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
๙. ข อ มู ล ของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปห อ งเรี ย นเครื อ ข า ยก อ นนํ า ส ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ควรตรวจสอบใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและมีรายละเอียดครบทุกประเด็น
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน
๑. การเรียนการสอนของหองเรียนเครือขายเปนไปตามเกณฑของ สกอ. กําหนด
หรือไม
๒. การปรับปรุงหลักสูตรใชเฉพาะกับนักศึกษาสวนกลางหรือไม
๓. การตั้งชื่อรายวิชาตรงตามเกณฑมาตรฐานครุศาสตรหรือไม
๔. แผนการรับนักศึกษาทั้งในสวนกลางและหองเรียนเครือขายตองพูดคุยกับคุรุสภา
ใหชัดเจน
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๕. หลักสูตรที่นําไปใชในหองเรียนเครือขาย ถาหองเรียนเครือขายใชศักยภาพของ
ตนเอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองเปนคนละชุด
๖. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน ๖ หนวยกิต คือการให
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเซต สับเซต การดําเนินการของเซต สมการอยางงาย ลําดับและอนุกรม เปน
ตน หรือวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สอนเกี่ยวกับความสําคัญและอิทธิพลของวิทยาศาสตรที่มีตอ
มนุ ษ ย กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร เป น ต น สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป เป น สถาบั น ที่ ส อนด า น
นาฏศิลป ดนตรี และทัศนศิลปโดยตรง วิชาเหลานี้จะไมมีการสอนไดหรือไม เนื่องจากไมเกี่ยวของกับ
การเรียนการสอนดานศิลปะ จํานวน ๖ หนวยกิตหากไปใชเกี่ยวกับการเรียนการสอนนาฏศิลป ดนตรี
หรือทัศนศิลปจะไดประโยชนมากกวา
๗. หองเรียนเครือขายเปนของคณะในสวนกลาง หลักสูตรตาง ๆ ควรดําเนินการโดย
คณะ
๘. หลักสูตรตาง ๆ ไดผานการอนุมัติจากสภาสถาบันหรือไม
๙. การเรียนการสอนในหองเรียนเครือขาย อัตราโครงสรางอัตรากําลังตองเปนของ
คณะ อาจารยที่สอนตองสังกัดคณะ ในปจจุบันหองเรียนเครือขายตองใชครูไปสอนในระดับปริญญาตรี
ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑ สถาบัน บัณฑิตพัฒ นศิลปควรปรับแผนอัตรากําลังอาจารยในหองเรียน
เครือขายใหเปนไปตามหลักเกณฑ
๑๐. การฝกประสบการณวิชาชีพตองมีมาตรฐานตามที่คุรุสภากําหนด
นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ ไดชี้แจงวา การเรียนการสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป โดยเฉพาะสายอาชีพครู ทุกหมวดวิชา ทั้งวิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาเลือกเสรี ตองเปนไปตาม
เกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด หากไมมีการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง
จะไมไดรับปริญญา หากเปนสายศิลปนอาจจะไมมีรายวิชาดังกลาวได
ผูชวยศาสตราจารยยุพา ประเสริฐยิ่ง ไดชี้แจงวา ทุกหลักสูตรผานความเห็นชอบ
และอนุ มัติจ ากสภาสถาบั น บั ณ ฑิ ตพัฒ นศิล ป สวนแผนการรับ นักศึกษาไดเสนอขออนุมัติจากสภา
สถาบั น ทุ กป ก ารศึ ก ษา กลุ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และเทคโนโลยี จํ านวน ๖ หน ว ยกิ ต
เปนกลุมวิชาบังคับ อยูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให
นักศึกษามีทัศนะกวางขวางรอบตัว สามารถเขาใจถึงสถานภาพของตัวบุคคล ที่เกี่ยวของสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงความสัมพันธเกี่ยวโยงของวิทยาการ
ทั้งหลาย ทั้งในทางสาขาวิทยาศาสตร สังคมศาสตรสราง และภาษา เปนปจจัยเสริมสรางทางปญญา
ความคิด และคุณธรรม อันจะเปนประโยชนแกนักศึกษา สามารถนําไปประยุกตใชกับการดํารงชีวิตให
มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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นางพิมณภัทร ถมังรักษสัตว ไดชี้แจงวา หลักสูตรปรับปรุงป ๒๕๕๘ เปนไปตาม
เกณฑที่ สกอ. กําหนด สวนการฝกประสบการวิชาชีพเปนไปตามมาตรฐานของคุรุสภา ทุกหลักสูตรใน
หองเรียนเครือขายตองผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
มติ ส ภาสถาบั น มีมติอนุ มัติห ลักสูตรศึกษาศาสตรบั ณ ฑิ ต 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 มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลของวิทยาลัย ประกอบดวยผูบริหารและ
ตัวแทนครู ตองผานคณะกรรมการชุดนี้ จึงจะผานไปถึงคณะกรรมการประจําวิทยาลัย การใหความดี
ความชอบผานขั้นตอนตาง ๆ จากหัวหนาหมวด หัวหนาภาค แลวจึงเขาสูคณะกรรมการพิจารณา
ความดีความชอบ
ในการคัดเลือกผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ประธานใหกรรมการสภาสถาบันใชวิธีคัดเลือกโดยใชบัตร
ลงคะแนน กรรมการสภาสถาบันที่มีสิทธิลงคะแนนและอยูในหอง
ประชุม จํานวน ๒๐ คน โดยประธานงดออกเสียง การลงคะแนน
ปรากฏผลดังนี้
๑. นายสุรพล ยงคเจาะ
ไดคะแนน ๑๙
คะแนน
มติสภาสถาบัน เห็นชอบและแตงตั้งนายสุรพล ยงคเจาะ เปน
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการตอไป
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๕๐ น.
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รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

นายประณุท ไชยานุพงศ ผูจ
 ด

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ ผูต
 รวจ

ภาคผนวก ฉ
สถานที่ตั้งคณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขาย
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สถานที่ตั้งคณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลปหองเรียนเครือขาย
1. คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ที่ตั้ง เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
2. วิทยาลัยนาฏศิลป
ที่ตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป เลขที่ 119 หมู 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 73170
3. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
ที่ตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม เลขที่ 1 ถนนสุริยวงศ ตําบลหายยา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50100
4. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 130 หมูที่ 11 ถนนนครศรี – หัวไทร
ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
5. วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
ที่ตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 28 ถนนอยุธยา – อางทอง ตําบลบางแกว
อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 14000
6. วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
ที่ตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 26 ถนนกองพลสิบ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดรอยเอ็ด 45000
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7. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ที่ตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เลขที่ 4 หมู 5 ตําบลบานกลวย อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000

8. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ
ที่ตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 13 ถนนสนามบิน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ
460000
9. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ที่ตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 56/24 ถนนรามเดโช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอ
มือง จังหวัดลพบุรี 15000
10. วิทยาลัยนาฏศิลปจันบุรี
ที่ตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ถนนชวนะอุทิศ ตําบลวัดใหม อําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
11. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
ที่ตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง เลขที่ 150 หมู 1 ตําบลควนมะพราว อําเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง 93000
12. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ที่ตั้ง เลขที่ 119 หมู 1 ตําบลสนามชัย

อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

13. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
ที่ตั้ง เลขที่ 444 หมู 10 บานดอน ถนนมิตรภาพ ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30280
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ภาคผนวก ช
รายชื่อสถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษา
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
โรงเรียนเคหะบางพลี(10ป สปช.)
โรงเรียนโฆสิตสโมสร
โรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ
โรงเรียนเจาพระยาวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา
โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
โรงเรียนดาราคาม
โรงเรียนตั้งพิรุฬหธรรม
โรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลานนทบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(ทวีวัฒนา)ในพระบรมราชูปถัมภ
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดนอยใน) ในพระบรมราชูปถัมภ
โรงเรียนเทพศิรินทร
โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี
โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนไทรนอย
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ลําดับ

ชื่อสถานศึกษา

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ
โรงเรียนธัญรัตน
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
โรงเรียนนนทรีวิทยา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี
โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลยอนุสรณ)
โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ"
โรงเรียนปทุมคงคา
โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ)
โรงเรียนประชาอุปถัมภ
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
โรงเรียนปากเกร็ด
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
โรงเรียนพิชัยพัฒนา
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ)
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
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ลําดับ
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง
โรงเรียนรัตนาธิเบศร
โรงเรียนราชดําริ
โรงเรียนราชบพิธ
โรงเรียนราชผาติการาม
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
โรงเรียนราษฎรนิยม
โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2
โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม
โรงเรียนวัดกําแพง
โรงเรียนวัดขุนจันทร
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย)
โรงเรียนวัดคลองภูมิ
โรงเรียนวัดจักรวรรดิ
โรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม
โรงเรียนวัดเจามูล
โรงเรียนวัดเจาอาม
โรงเรียนวัดชนะสงคราม
โรงเรียนวัดชองลม
โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
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ลําดับ
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา
โรงเรียนวัดชางเหล็ก
โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
โรงเรียนวัดดอกไม
โรงเรียนวัดดอน
โรงเรียนวัดดิสานุการาม
โรงเรียนวัดตะลอม
โรงเรียนวัดทัศนารุณสุทริการาม
โรงเรียนวัดทาพูด (นครผลประชานุกูล)
โรงเรียนวัดทุงครุ (พึ่งสายอนุสรณ)
โรงเรียนวัดเทพลีลา
โรงเรียนวัดนอยนพคุณ
โรงเรียนวัดนาคปรก
โรงเรียนวัดนิมมานรดี
โรงเรียนวัดบัวผัน
โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก
โรงเรียนวัดบางนานอก
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก
โรงเรียนวัดบางปะกอก
โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณโณ)
โรงเรียนวัดบางสะแกใน
โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โรงเรียนวัดปากน้ํา(พิบูลสงคราม)
โรงเรียนวัดปากน้ําวิทยาคม
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
โรงเรียนวัดฝาง
โรงเรียนวัดพระพิเรนทร
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ลําดับ
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดพระยาทํา
โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
โรงเรียนวัดมวง
โรงเรียนวัดมหาธาตุ
โรงเรียนวัดยานนาวา
โรงเรียนวัดยายรม (วัฒนราษฏรรังสรรค)
โรงเรียนวัดรวก
โรงเรียนวัดราชผาติการาม
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
โรงเรียนวัดวิเศษการ
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
โรงเรียนวัดศาลาครืน
โรงเรียนวัดศาลาแดง
โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร
โรงเรียนวัดสะแกงาม
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ
โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
โรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา)
โรงเรียนวัดหัวลําโพง
โรงเรียนวัดใหมยายนุย
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนวัดอัมพวา
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ลําดับ
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดอินทราวาส
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
โรงเรียนวิจิตรวิทยา
โรงเรียนวิชากร
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
โรงเรียนศรีบุณยานนท
โรงเรียนศรีพฤฒา
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน
โรงเรียนศูนยรวมน้ําใจ
โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนสตรีวดั อัปสรสวรรค
โรงเรียนสตรีวิทยา 2
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
โรงเรียนสวนอนันต
โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม
โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรอนุกูล)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสายน้ําทิพย
โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ
โรงเรียนสิริรัตนาธร
โรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ
โรงเรียนเสนานิคม
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โรงเรียนอนุบาลสามเสน
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ลําดับ

ชื่อสถานศึกษา

175 วิทยาลัยนาฏศิลป

