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หลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ   
สาขาวชิานาฏศิลป์ไทยศึกษา (หลกัสูตร 5 ปี) 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 
1.    ช่ือหลกัสูตร 

1.1 ช่ือภาษาไทย   หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
1.2 ช่ือภาษาองักฤษ  Bachelor of  Education  Program in Thai Drama  Education 

 
2.    ช่ือปริญญา 

2.1 ช่ือเตม็ภาษาไทย  ศึกษาศาสตรบณัฑิต (นาฏศิลป์ไทยศึกษา) 
2.2 ช่ือยอ่ภาษาไทย  ศษ.บ.  (นาฏศิลป์ไทยศึกษา) 
2.3 ช่ือเตม็ภาษาองักฤษ Bachelor of  Education (Thai Drama  Education) 
2.4 ช่ือยอ่ภาษาองักฤษ  B.Ed.  (Thai Drama  Education) 

 
3.    หน่วยงานที่รับผดิชอบ   ภาควชิานาฏศิลป์ศึกษา 

        คณะศิลปศึกษา 
        สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

 
4.   ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร   
 ปรัชญา : สร้างบณัฑิตใหมี้ความรู้ในศาสตร์ดา้นนาฏศิลป์ทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบติั สามารถน า
ความรู้และทกัษะไปถ่ายทอดและเผยแพร่  มีคุณลกัษณะความเป็นครู  ซ่ือสัตยต่์อวชิาชีพ 
 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

4.1 ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ในดา้นทฤษฏี และปฏิบติัทางดา้นนาฏศิลป์ไทย 
4.2  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์องค์ความรู้ และสร้างสรรค์งานด้าน

นาฏศิลป์ไทย 
4.3  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการแสวงหาความรู้  โดยใชก้ระบวนการวจิยั   เพื่อ 

พฒันาการเรียนการสอน  และการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.4 ผลิตบณัฑิตเพื่อเป็นครูนาฏศิลป์ท่ีมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่งาน 

นาฏศิลป์ไทย  
 4.5  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความเสียสละ  รับผดิชอบ  ซ่ือสัตย ์และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
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5.  ก าหนดการเปิดสอน 
ปีการศึกษา 2552 
 

6.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 6.1  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรนาฏศิลป์ชั้นกลาง หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
หรือหลกัสูตรศิลปกรรมระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัช่วงชั้นท่ี 4  หรือเทียบเท่า 
 6.2  ตอ้งสอบผา่นวชิาความถนดัทางวชิาชีพครูตามเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนด 
 6.3  ไม่เป็นคนวกิลจริต 
 6.4  ไม่เคยตอ้งโทษตามค าพิพากษาของศาล    เวน้แต่กรณีโทษนั้น  เกิดจากความผิดอนัได้
กระท าโดยประมาท 
 6.5  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
 

7.  การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
 7.1  การรับเขา้ศึกษา  โดยการสอบคดัเลือก ซ่ึงสถาบนัเป็นผูก้  าหนด และประกาศให้ทราบใน
แต่ละปีการศึกษา  โดยผูส้มคัรเขา้ศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 6 
 7.2  การรับเข้าศึกษาโดยการคดัเลือกเข้าตามโครงการพิเศษ   สถาบนัอาจรับสมคัร  และ
คดัเลือกผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 6 
 

8.  ระบบการศึกษา 
 8.1  ภาคการศึกษา 
  การจดัการศึกษาในสถาบนัใช้ระบบทวิภาค  ( Semester  System) โดยปีการศึกษา
หน่ึงๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติคือ 
  8.1.1 ภาคการศึกษาท่ีหน่ึง  ( First Semester)  ตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนเป็น
ตน้ไป  เป็นเวลา 18   สัปดาห์ รวมเวลาส าหรับการสอบดว้ย 
  8.1.2 ภาคการศึกษาท่ีสอง  (Second Semester) ตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน
เป็นตน้ไป  เป็นเวลา 18   สัปดาห์ รวมเวลาส าหรับการสอบดว้ย 
  สถาบนัอาจจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน  ( Summer  Session) ต่อจากภาคการศึกษาท่ีสอง
อีกก็ได ้ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บงัคบั ใชเ้วลาศึกษา 6-9 สัปดาห์    รวมเวลาส าหรับการสอบดว้ย โดย
ใหเ้พิ่มชัว่โมงส าหรับการศึกษาในแต่ละรายวชิาใหเ้ท่ากบัภาคการศึกษาปกติ 
 8.2   การคิดหน่วยกติ 
  หน่วยกิตหมายถึง  หน่วยท่ีใช้แสดงปริมาณการศึกษาในแต่ละรายวิชา  การก าหนด
จ านวนหน่วยกิต มีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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  8.2.1 รายวิชาท่ีนกัศึกษาใช้เวลาฟังบรรยายสัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง ตลอดภาคการศึกษา
ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
  8.2.2  รายวชิาท่ีนกัศึกษาใชเ้วลาฝึกปฏิบติั  ทดลอง  อภิปราย  หรือสัมมนา  สัปดาห์ละ
2-3  ชัว่โมง  ตลอดภาคการศึกษา  ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
  8.2.3  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ใหฝึ้กสัปดาห์ละ 3-6  ชัว่โมง  ตลอดภาคการศึกษา
ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
  8.2.4  การก าหนดค่าหน่วยกิตของรายวิชาท่ีเรียนในการศึกษาภาคฤดูร้อนให้ก าหนด
ชัว่โมงเรียนของทุกหน่วยกิต  ไม่นอ้ยกวา่จ านวนชัว่โมงเรียนท่ีตอ้งใชใ้นภาคการศึกษาปกติ 
  8.2.5 รายวิชาหน่ึงๆประกอบดว้ยรหัสรายวิชา  ช่ือเต็มของรายวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  จ  านวนหน่วยกิต  จ  านวนชัว่โมงบรรยาย  จ  านวนชัว่โมงปฏิบติั  จ  านวนชัว่โมงศึกษาดว้ย
ตนเอง  และค าอธิบายรายวชิา 
 
9.  ระยะเวลาการศึกษา 
 นกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  8  ภาคการศึกษา  และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา  
การนบัเวลาการศึกษา  ใหน้บัเฉพาะภาคการศึกษาปกติท่ีคณะวิชาเปิดท าการสอน  แต่ไม่นบัรวมเวลาท่ี
นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษาตามเกณฑ์ระเบียบขอ้บงัคบัว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ.2548  หมวด 7 
  
10.  การลงทะเบียนเรียน 
 10.1 การก าหนดการลงทะเบียน 
  การลงทะเบียน แยกได้เป็น 2  ประเภท  คือการลงทะเบียนเรียนปกติ และการ
ลงทะเบียนเรียนล่าชา้   
  10.1.1 การลงทะเบียนเรียนปกติ  จะกระท าไดก่้อนวนัเปิดภาคการศึกษาของแต่ละภาค
การศึกษา 
  10.1.2  การทะเบียนเรียนล่าชา้  จะกระท าไดภ้ายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
นั้นๆ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 
  10.1.3  การก าหนดวนั เวลา  และวิธีการลงทะเบียนเรียนทั้ง 2 ประเภทให้เป็นไปตาม
ประกาศของสถาบนั 
 10.2  จ านวนหน่วยกติทีนั่กศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวชิาในหลกัสูตร 
  10.2.1  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหน่ึงๆ  ไม่ต ่ ากว่า 9        
หน่วยกิต  และไม่เกิน  22  หน่วยกิต  ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนนั้นจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 10       
หน่วยกิต 
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  10.2.2  นักศึกษาท่ีจะประสงค์ลงทะเบียนเรียนนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 
10.2.1  ตอ้งยืน่ค  าร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณบดีคณะท่ีนกัศึกษาสังกดั  เพื่อขออนุมติัเป็นกรณีพิเศษ  
ยกเวน้ในกรณีท่ีนกัศึกษาเหลือจ านวนหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนเรียนตามหลกัสูตรนอ้ยกว่าท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้10.2.1  ใหล้งทะเบียนเรียนไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุมติั 
  10.2.3  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตามความในขอ้ 10.2.1และ10.2.2  จะตอ้งไม่มี
ชัว่โมงเรียนซอ้นกนั  หรือชัว่โมงสอบซอ้นกนั 
  การลงทะเบียนเรียนในขอ้ 10.2.1 และ10.2.2  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารย์
ท่ีปรึกษา และเป็นไปตามขอ้ก าหนดในหลกัสูตร 
 10.3  การเรียนโดยไม่นับหน่วยกติ 
  10.3.1  ใหเ้ป็นไปตามการลงทะเบียนเรียน  และการเรียนตามปกติ 
  10.3.2  ไม่นบัจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนรวมกบัจ านวนหน่วยกิต
ท่ีนกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
  10.3.3  ไม่นบัจ านวนหน่วยกิตของรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนรวมเป็นหน่วยกิตค านวณ
ประจ าภาค  และหน่วยกิตสะสม 
 10.4  การศึกษาภาคฤดูร้อน 
  10.4.1 การเปิดสอนในภาคฤดูร้อน ให้คณบดีเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดรายวิชา และ
จ านวนนกัศึกษาท่ีจะลงทะเบียนเรียน โดยท าประกาศแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ 
  10.4.2  ก าหนดการลงทะเบียน  การเปิด  และปิดภาคการศึกษาตลอดจนก าหนดการ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัการศึกษาภาคฤดูร้อน  ใหเ้ป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของสถาบนั 
  10.4.3  ผลการเรียนภาคฤดูร้อน  ให้น าไปรวมผลการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
ถดัไปยกเวน้การศึกษาภาคฤดูร้อนสุดทา้ยท่ีนกัศึกษาจบหลกัสูตร  ให้น าไปรวมกบัผลการเรียนในปี
การศึกษานั้น 
 10.5  การขอเปลี่ยนรายวิชา  จะกระท าไดภ้ายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนนบัถดัจากวนัท่ีก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนโดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยป์ระจ ารายวชิา 

10.6  การขอเพิม่รายวชิา  จะกระท าไดภ้ายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนนบัถดัจากวนัท่ีก าหนดให้ลงทะเบียนเรียน โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยป์ระจ ารายวชิา 

10.7  การขอลดรายวิชา  จะกระท าไดภ้ายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนนบัถดัจากวนัท่ีก าหนดให้ลงทะเบียนเรียน โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ประจ ารายวิชา และรายวิชาท่ีขอลดน้ีจะไม่บนัทึกลงในใบแสดงผล
การศึกษา 
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10.8  การขอถอนรายวิชา  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยป์ระจ า
รายวิชา  และตอ้งถอนภายใน 2 สัปดาห์แรก  นับถดัจากวนัส้ินสุดการลงทะเบียนเรียนของภาค
การศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนนับถดัจากวนัท่ีก าหนดให้ลงทะเบียนเรียน   
รายวชิาท่ีขอถอนน้ีจะไม่บนัทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา 

10.9  การถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่ก าหนด  จะตอ้งยื่นค าร้องขออนุมติัเป็นกรณีพิเศษ
จากหวัหนา้ภาควิชา  ถา้ไดรั้บอนุมติัให้ถอนได ้ รายวิชาท่ีจะถอนจะบนัทึกสัญลกัษณ์  “W” โดยไม่ได้
รับค่าหน่วยกิตคืน   แต่ถา้ไม่ไดรั้บอนุมติั  นกัศึกษาก็ตอ้งศึกษารายวชิานั้นต่อไป 

10.10  การขอเพิม่หรือขอถอนรายวชิา  จะตอ้งไม่ขดักบัจ านวนหน่วยกิต ท่ีระบุไวใ้นขอ้ท่ี10.2 
 

11.  การวดั  การประเมินผล  และการส าเร็จการศึกษา 
 11.1  การวดัและการประเมินผลการศึกษา 
  11.1.1 เวลาเรียน นักศึกษาจะตอ้งมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบติั และ/หรือฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80    จึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บการประเมินผลใน
รายวชิานั้น   ยกเวน้มีเหตุสุดวสิัย และไดรั้บการอนุมติัจากคณบดีคณะท่ีจดัการสอนรายวชิานั้น 
  11.1.2  มีการวดัผลการศึกษาเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา  ส่วนในระหวา่งภาคการศึกษา
อาจมีการวดัผลดว้ยก็ได ้ ยกเวน้รายวชิาท่ีหลกัสูตรก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
  11.1.3  การประเมินผลการศึกษา  ให้กระท าต่อเน่ืองเม่ือส้ินสุดการศึกษาแต่ละภาค
การศึกษา 
  11.1.4  ระบบการให้ค่าระดบัคะแนน  สัญลกัษณ์ค่าระดบัคะแนน  และความหมาย
ของการประเมินผลการศึกษา 
 การประเมินผลการศึกษาใชร้ะบบระดบัคะแนน  ซ่ึงประเมินไดเ้ป็นสัญลกัษณ์ต่างๆดงัต่อไปน้ี 

สัญลกัษณ์  ค่าระดับคะแนน   ความหมาย 
A   4    ดีเยีย่ม (Excellent) 
B+   3.5    ดีมาก (Very Good) 
B   3    ดี (Good) 
C+   2.5    ค่อนขา้งดี (Fairly Good) 
C   2    พอใช ้(Fair) 
D+   1.5    ค่อนขา้งอ่อน (Below Average) 
D   1    อ่อน (Poor) 
F   0    ตก (Fail) 
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ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดบัคะแนนดงักล่าวได ้ ใหใ้ชส้ัญลกัษณ์ดงัต่อไปน้ี 
สัญลกัษณ์    ความหมาย 
I    ยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S    ผลการศึกษาผา่น (Satisfactory) 
U    ผลการศึกษาไม่ผา่น (Unsatisfactory) 
Au    การศึกษาโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 
IP    การศึกษายงัไม่ส้ินสุดลง (In-Progress) 
W    การถอนรายวชิาโดยยงัไม่ไดรั้บอนุมติั (Withdrawal) 
NR    ไม่ไดรั้บรายงานผลการศึกษา (No-Report) 

   11.1.4.1  การให้สัญลกัษณ์ A,B+,B ,C+,C ,D+,D และ F จะกระท าไดใ้นกรณี
ดงัน้ี 
    1)  รายวชิาท่ีนกัศึกษาเขา้สอบ และ/ หรือมีผลงานท่ีประเมินได ้
    2)  เปล่ียนจากสัญลกัษณ์ I ภายใน 2 สัปดาห์ นบัจากวนัเปิดภาคเรียน
การศึกษาถดัไป 
   11.1.4.2  การใหส้ัญลกัษณ์ F จะกระท าในกรณีต่อไปน้ี 
    1)  นกัศึกษาเขา้สอบและสอบตก 
    2)  นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ขออนุมติัจากคณบดี  หรือผูท่ี้คณบดี
มอบหมาย 
    3)  นกัศึกษาทุจริตในการสอบ 
    4)  นักศึกษามีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ/หรือการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ ไม่ถึงร้อยละ 80  ของเวลาเรียนในรายวชิานั้น 
    5)  เปล่ียนจากสัญลักษณ์ I เน่ืองจากนักศึกษาไม่เข้าสอบ และ / 
หรือไม่ท างานท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด ซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนตอ้งรายงานผลการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์นบั
ถดัจากวนัเปิดภาคการศึกษาถดัไป 
   11.1.4.3  การใหส้ัญลกัษณ์ I จะกระท าในกรณีต่อไปน้ี 
    1)  นกัศึกษาป่วยก่อนสอบ หรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
เขา้สอบในบางรายวิชา หรือทั้งหมดได ้และไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามระเบียบการลาป่วย โดยมีใบรับรอง
แพทย ์ และ/ หรือ ใบรับรองการรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และไดรั้บการอนุมติัจาก
คณบดีหรือผูท่ี้คณบดีมอบหมาย แต่ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งมีเวลาเรียนในแต่ละรายวชิาไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 
80 
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    2)  นักศึกษาขาดสอบโดยมีเหตุสุดวิสัยและได้รับการอนุมัติจาก
คณบดีหรือผูท่ี้คณบดีมอบหมาย 
    3)  นกัศึกษาท างานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่
สมบูรณ์และอาจารยผ์ูส้อน  หัวหน้าภาควิชา คณบดี  หรือผูท่ี้คณบดีมอบหมายเห็นสมควรให้รอผล
การศึกษา  อาจารยผ์ูส้อนตอ้งแจง้ฝ่ายทะเบียน  และประมวลผลของสถาบันให้ทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 
   11.1.4.4  การให้สัญลกัษณ์ S และU จะกระท าไดเ้ฉพาะรายวิชาท่ีก าหนดใน
หลกัสูตรและใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียน  โดยไม่นบัหน่วยกิต ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
    1) การให้สัญลกัษณ์ S  จะกระท าไดต่้อเม่ือนกัศึกษา ศึกษารายวิชา
นั้นผา่น 
    2) การให้สัญลกัษณ์ U  จะกระท าไดต่้อเม่ือนกัศึกษา ศึกษารายวิชา
นั้นไม่ผา่น 
   11.1.4.5  การใหส้ัญลกัษณ์ W จะกระท าในกรณีต่อไปน้ี 
    1)  รายวชิาท่ีนกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหถ้อนรายวชิาตามขอ้ 10.9 
    2)  นกัศึกษาถูกสั่งพกัการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
    3)   คณบดีอนุมติัให้เปล่ียนจากสัญลกัษณ์ I เน่ืองจากป่วย หรือเหตุ
อนัพน้วสิัยยงัไม่ส้ินสุด 
    4) รายวชิาท่ีนกัศึกษากระท าผดิเง่ือนไขการลงทะเบียน 
   11.1.4.6 การให้สัญลกัษณ์ IP จะกระท าไดเ้ฉพาะรายวิชาท่ีมีการศึกษาหรือ
การปฏิบติังานต่อเน่ืองกนัมากกว่า 1 ภาคการศึกษา และ / หรือ การศึกษาในรายวิชานั้นยงัไม่ส้ินสุด 
สัญลักษณ์ IP จะถูกเปล่ียนเม่ือมีการศึกษาหรือการปฏิบติังานในรายวิชานั้นส้ินสุดลง และมีการ
ประเมินผลการศึกษาได ้
   11.1.4.7  การใหส้ัญลกัษณ์ NR จะกระท าไดเ้ฉพาะรายวิชาท่ีฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผลยงัไม่ไดรั้บการรายงานผลการศึกษารายวชิานั้นตามก าหนด 
   11.1.4.8  การให้สัญลักษณ์ Au จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาท่ีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นบัหน่วยกิต 
  11.1.5  การตดัสินผลการศึกษา  ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี  
   11.1.5.1  พิจารณาตดัสินผลการศึกษาเป็นรายวชิา 
   11.1.5.2  รายวิชาท่ีนบัวา่ไดห้น่วยกิตตอ้งเป็นรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์ตั้งแต่ D
ข้ึนไป ยกเวน้รายวชิาท่ีหลกัสูตรก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
   11.1.5.3  กรณีได้สัญลกัษณ์ F ในรายวิชาบงัคบั จะต้องลงทะเบียนเรียน
รายวชิานั้นซ ้ าจนกวา่จะไดส้ัญลกัษณ์เป็น D ข้ึนไป ยกเวน้รายวิชาท่ีหลกัสูตรไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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ถา้เป็นรายวชิาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวชิานั้นซ ้ าอีกหรือเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนทดแทนก็
ได ้
   11.1.5.4  กรณีท่ีสัญลกัษณ์ต ่ากวา่ C   อาจลงทะเบียนเรียนซ ้ ารายวิชานั้นได้
เพื่อเปล่ียนสัญลกัษณ์ เรียกวา่การเรียนเนน้ ( Regrade) 
  11.1.6  การค านวณค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย  และค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมให้ค  านวณ
เฉพาะรายวชิาท่ีนบัหน่วยกิต และมีการประเมินผลสัญลกัษณ์A ,B+,B ,C+,C ,D+,D และ F 
   11.1.6.1  หน่วยกิตท่ีเรียนหมายถึง  จ  านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียน 
   11.1.6.2  หน่วยกิตท่ีไดห้มายถึง  จ  านวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีนกัศึกษาได้
สัญลกัษณ์ตั้งแต่ D ข้ึนไป ยกเวน้รายวชิาท่ีหลกัสูตรก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
   11.1.6.3  หน่วยกิตท่ีค านวณประจ าภาค  หมายถึง  จ  านวนหน่วยกิตทั้งหมด
ของทุกรายวชิาท่ีนกัศึกษาไดส้ัญลกัษณ์ A ,B+,B ,C+,C ,D+,D และ F ในภาคการศึกษานั้น 
   11.1.6.4  หน่วยกิตค านวณสะสม  จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชาท่ี
นกัศึกษาไดส้ัญลกัษณ์ A ,B+,B ,C+,C ,D+,D และ F 
   11.1.6.5  ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาค  ค านวณจากผลการศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา  โดยน าผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนแต่ละรายวิชาท่ีประเมินผลในภาค
การศึกษานั้นมารวมกนั  และหารดว้ยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาดงักล่าว  ค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย
ใหคิ้ดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ  รายวิชาท่ีเรียนซ ้ า  เรียนทดแทน  หรือเรียนเนน้  ให้น า
จ  านวนหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนของรายวชิานั้นไปค านวณทุกคร้ัง 
   11.1.6.6  ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  ค านวณจากผลการศึกษาตั้งแต่เร่ิมเขา้
ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบนั  โดยน าผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดบัคะแนนแต่ละรายวิชาท่ี
ประเมินผลทั้งหมดทุกภาคการศึกษามารวมกนัและหารดว้ยจ านวนผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชา
ดงักล่าว ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมใหคิ้ดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ  รายวิชาท่ีเรียนซ ้ า  เรียน
ทดแทน  หรือเรียนเนน้  ใหน้บัหน่วยกิต เพียงคร้ังเดียว  และน าผลการศึกษาคร้ังหลงัสุดมาใชค้  านวณ 
 11.2  การส าเร็จการศึกษา 
  ผูส้ าเร็จการศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
  11.2.1  สอบได้ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร  ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
  11.2.2  ไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่  2.00  และมีค่าคะแนนเฉล่ีย
สะสมในหมวดวชิาเฉพาะ  กลุ่มวชิาชีพบงัคบัตลอดหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ 2.00 
  11.2.3  เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี  และไม่ขดัต่อระเบียบของสถาบนั 
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 11.3 การให้ปริญญาเกยีรตินิยม แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 นกัศึกษาผูจ้ะไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม  ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
 11.3.1  ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ  และมีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินท่ี

ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร  คือไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
 11.3.2  ไม่เคยสอบตก (F)  หรือไดรั้บผลการเรียนไม่ผ่าน (U) ในรายวิชาใดๆตลอด

หลกัสูตร 
 11.3.3  ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ ้ าหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนเพื่อเปล่ียนค่า

คะแนนเฉล่ียสะสม 
 11.3.4 นกัศึกษาผูท่ี้สมควรไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงจะตอ้งไดรั้บค่าคะแนนเฉล่ีย

สะสมตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
11.3.5 นกัศึกษาผูท่ี้สมควรไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสองจะตอ้งไดรั้บค่าคะแนนเฉล่ีย

สะสมตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป 
 
12.  อาจารย์ผู้สอน 
 12.1 อาจารย์ประจ าสาขาวชิานาฏศิลป์ไทยศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

1.* 
 

นางนิลวรรณ  ถมงัรักษส์ัตว ์ ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 
กศ.ม.(การอุดมศึกษา) 

อาจารย ์ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทร 
วโิรฒ ประสานมิตร 

2524 
2540 

2.* ดร.อุษา   สบฤกษ ์ ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 
ค.ม.(อุดมศึกษา) 
ค.ด.(อุดมศึกษา) 

อาจารย ์ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2527 
2542 
2546 

3.* นางพชัราวรรณ   ทบัเกตุ 
 

ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 
ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย) 

อาจารย ์ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2529 
2545 

4.* นางรัตนา    ประชาทยั กศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
กศ.ม. (การแนะแนว) 

อาจารย ์ วทิยาลยัวชิาการศึกษาพระนคร 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

2517 
2526 

5.* นายนิพนธ์   เดชะชาติ วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 
M.A. (School 
Administration) 

อาจารย ์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
University  of  Detroit 

2516 
2522 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

6 นางยพุา   ประเสริฐยิง่ ค.บ. (ภาษาไทย) 
ค.ม.(การสอนภาษาไทย) 

อาจารย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2518 
2520 

7 นางงามตา   บุญมา อ.บ. (ประวติัศาสตร์) 
อ.ม. (ประวติัศาสตร์) 

อาจารย ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2517 
2521 

8 ดร.ชนยั   วรรณะลี กศ.ม. (การอุดมศึกษา) 
กศ.ด.(การอุดมศึกษา) 

อาจารย ์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

2539 
 

2546 

9 นางสาวอุษาภรณ์  บุญเรือง กศ.ม.(การสอน
วทิยาศาสตร์) 

อาจารย ์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

2526 

10 นายวชิรพงศ ์  ยนตรกิจ ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) อาจารย ์ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 2544 
11 นางสาวบวรนรรฏ  

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

อาจารย ์ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
มหาวทิยาลยับูรพา 
 

2545 
2548 

12 นายบณัฑิต  เขม็ทอง ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) อาจารย ์ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 2546 
13 นางสาวมรกต  ไพรศรี ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) อาจารย ์ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 2547 
14 นางสาวพชัรินทร์   

จนัทรัดทตั 
ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) อาจารย ์ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 2548 

15 นายชรินทร์  พรหมรักษ ์ ศบ.(บริหารการศึกษา) 
 
ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) 

นกัวชิา 
การ 
ศึกษา  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมา 
ธิราช 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2533 
 

2552 
* อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 

12.2  ผู้เช่ียวชาญ  อาจารย์จากสาขาวชิาอืน่/ภาควชิาอืน่/คณะอืน่/ส่วนราชการอืน่ของสถาบัน 
บัณฑิตพฒันศิลป์  

 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
1 นางสาวนิตยา   จามรมาน ปนส. (นาฏศิลป์ไทย) ผูเ้ช่ียวชาญนาฏศิลป์ไทยพื้นเมือง 
2 นางรัตติยะ   วกิสิตพงศ ์ ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ผูเ้ช่ียวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย 
3 นายประสิทธ์ิ   ป่ินแกว้ ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) ผูเ้ช่ียวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย 
4 นางนฤมยั   ไตรทองอยู ่ ปมช. (นาฏศิลป์ไทย) ผูช้  านาญการสอนนาฏศิลป์ไทย 
5 นางรติวรรณ   กลัยาณมิตร ปปช. (นาฏศิลป์ไทย) ผูช้  านาญการสอนนาฏศิลป์ไทย 
6 นางสาวกรรณิการ์  วีโรทยั กศ.บ. (ภาษาไทย) ผูช้  านาญการสอนนาฏศิลป์ไทย 
7 นางสาวเวณิกา  บุนนาค ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ผูเ้ช่ียวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย 
8 นางสาวสุรีย ์ อฏัฏะวชัระ ปมช. (นาฏศิลป์ไทย) 

ค.บ. (ภาษาไทย) 
ผูช้  านาญการสอนนาฏศิลป์ไทย 

9 นายประเมษฐ ์ บุณยะชยั ศษ.ม. (นาฏศิลป์ไทย) 
ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) 

ผูเ้ช่ียวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย 

10 นางสาวเรวดี  สายาคม ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ผูเ้ช่ียวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย 
11 นางนฤมล  สมุทรโคจร ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ผูเ้ช่ียวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย 
12 นายภูริ  วงศว์ิเชียร ศษ.ม. (วจิยัการศึกษา) นกัวชิาการศึกษา 
13 นางสมพิศ  ธรรมศิริ ปปช.(นาฏศิลป์ไทย) ครูช านาญการ คศ.2 
14 นางฉววีรรณ  นุชนวล ปมช. (นาฏศิลป์ไทย) 

ค.บ. (ภาษาไทย) 
ครูช านาญการ คศ.2 

15 นายสมศกัด์ิ  ทดัติ ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย) ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 
16 นายวโิรจน์  อยูส่วสัด์ิ ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 
17 นายวรีะชยั  มีบ่อทรัพย ์ ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 
18 นายไพฑูรย ์ เขม้แขง็ ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย) ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 
19 นายประดิษฐ ์ ศิลปสมบติั ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) ครูช านาญการ คศ.2 
20 นายพหลยทุธ  กนิษฐบุตร ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย) ครูช านาญการ คศ.2 
21 นายสุรัตน์  จงดา ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) ครูช านาญการ คศ.2 
22 นางนนัทา  นอ้ยนิตย ์ ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 
23 นางนฤมล  ขนัสัมฤทธ์ิ ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 

ค.ม. (อุดมศึกษา) 
ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 



 

 

13 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
24 นางศรีจนัทรา  ทิพโกมุท ปมช.(นาฏศิลป์ไทย) 

ค.บ.(ภาษาไทย) 
ครูช านาญการพิเศษ  คศ. 3 

25 นางสาวศิริวรรณ  รัตนทศันีย ์ ศษ.บ.(คีตศิลป์ไทย) ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 
26 นายเกษม  ทองอร่าม ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ครูช านาญการพิเศษ คศ.2 
27 นางวณี  ลดัดากลม ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา) ครูช านาญการพิเศษ  คศ. 3 
28 นางสาวปภาวรินท ์ แสงเจริญ ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย) ครูช านาญการ คศ.2 
29 ดร.ธวชั  เติมญวน กศ.ด. (อุดมศึกษา) ครูช านาญการ คศ.2 
30 นายนิมิต  รอดรับบุญ วท.บ.(เวชนิทศัน์) ครูช านาญการ คศ. 2 
31 ดร.โพธิพนัธ์  พานิช กศ.ด.(แนะแนว) ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 

  
12.3  อาจารย์พเิศษจากส านักการสังคีต กรมศิลปากร  และหน่วยงานอืน่  
 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
1 นางกลัยา  เพิ่มลาภ กศ.ม. (บริหาร

การศึกษา) 
ขา้ราชการบ านาญ   อดีตรอง
อธิการบดีกรมศิลปากร 

2 นางสาววนัทนีย ์ ม่วงบุญ ศษ.ม. (ภาษา
ตะวนัออก) 

นกัวชิาการละครและดนตรี 8 ว.
ส านกัการสังคีต 

3 นางสาวนงลกัษณ์  เทพหสัดิน 
ณ อยธุยา 

ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) นาฏศิลปิน 7  
ส านกัการสังคีต 

4 นางนาราวดี  ศิริโรจน์ กศ.ม. (การอุดมศึกษา) อาจารยม์หาวทิยาลยัรามค าแหง 
5 ผศ. อรนุชา   อฏัฏะวชัระ ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

6 รศ. ฉนัทนา เอ่ียมสกุล ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) รองศาสตราจารย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

7 นางสาวจนัทนา  หล่อวทิยา อ.ม. (บรรษารักษ
ศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์) 

บรรณารักษ ์ หอสมุดแห่งชาติ 

8 นางวรรณี   รัตตสัมพนัธ์ อ.บ. (ภาษาองักฤษ) นกัวชิาการอิสระ 
9 นางสาวสุคนทา  โหศิริ ศษ.ม.(วจิยัการศึกษา) นกัวชิาการอิสระ 
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ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
10 ดร.ชุติมา  วฒันะคีรี Doctor of Education 

(Curriculum and 
Instruction) 

รองศาสตราจารย ์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

11 นายสุเทพ  ธุระพนัธ์ ศษ.ม. (วจิยัการศึกษา) นกัวชิาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
12 นางโสภา  เชาวช์าญกิจ ศษ.ม. (บริหาร

การศึกษา) 
นกัวชิาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 

13 นางสาวมณัฑณีย ์ นาพนงั ศ.ม.(ทศันศิลป์ภาพ
พิมพ)์ 

อาจารย ์

 
13.   จ านวนนักศึกษา 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 
ชั้นปีท่ี   1 100 100 100 100 100 
ชั้นปีท่ี   2 - 100 100 100 100 

ชั้นปีท่ี   3 - - 100 100 100 
ชั้นปีท่ี   4 - - - 100 100 
ชั้นปีท่ี   5 - - - - 100 

รวม 100 200 300 400 500 
คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - - - - 100 

      
 

14.   สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 
 ใชส้ถานท่ีและอุปกรณ์การสอนของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  วทิยาลยันาฏศิลป  และส านกั
การสังคีต กรมศิลปากร 
 

15.  ห้องสมุด    
15.1  หอ้งสมุดสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ จ านวนหนงัสือประมาณ  5,000 เล่ม 
15.2   หอ้งสมุดวทิยาลยันาฏศิลป    จ านวนหนงัสือประมาณ              40,000 เล่ม 
15.3    หอสมุดแห่งชาติ   จ านวนหนงัสือประมาณ            400,000 เล่ม 
นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถศึกษาคน้ควา้โดยผา่นระบบอินเตอร์เน็ตของบุคคลหรือ

หน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 
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16.  งบประมาณ  
  ใชงบประมาณจัดตั้ งประจ าปของสถาบันบัณฑิตพฒันศิลป โดยก าหนดคาใชจายเฉพาะ
งบด าเนินการผลิตบณัฑิตตอคนตอป  ประมาณ  29,200  บาท  
  1.  คาวสัดุตอหวันกัศึกษา                 5,000   บาท  
  2.  คาเส่ือมราคาครุภณัฑเฉล่ียตอปตอหวันกัศึกษา           3,000   บาท  
  3.  คาสอน (ปละ 34 หน่วยกิต) โดยเฉล่ียหน่วยกิตละ 2 คาบๆละ 200 บาท     13,600   บาท  
  4.  คาบริการทางการศึกษา   (เอกสาร ส่ือการสอน วสัดุส านกังาน ฯลฯ)      5,000   บาท  
             รวมประมาณ                      26,600   บาท 
17.   หลกัสูตร 
 17.1 จ านวนหน่วยกติ   รวมตลอดหลกัสูตร                           ไม่น้อยกว่า     162     หน่วยกติ 
 17.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      ไม่น้อยกว่า       31       หน่วยกติ 
   1.1 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์     ไม่นอ้ยกวา่        6        หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์     ไม่นอ้ยกวา่        6        หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวชิาภาษา                 ไม่นอ้ยกวา่        6        หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ไม่นอ้ยกวา่       6        หน่วยกิต 
   1.5 กลุ่มวชิาพลศึกษา    ไม่นอ้ยกวา่      2        หน่วยกิต 
  หมายเหตุ : กลุ่มวชิา 1.1 - 1.5 ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนเพิ่มอีกไม่นอ้ยกวา่  5  หน่วยกิต  
  2.  หมวดวชิาเฉพาะ             ไม่น้อยกว่า     125      หน่วยกติ 
   2.1 กลุ่มวชิาชีพครู      ไม่นอ้ยกวา่      50      หน่วยกิต 
    2.1.1  วชิาชีพครูบงัคบั   ไม่นอ้ยกวา่      44      หน่วยกิต 
    2.1.2  วชิาชีพครูเลือก   ไม่นอ้ยกวา่       6       หน่วยกิต 
   2.2   กลุ่มวชิาชีพเฉพาะสาขา     ไม่นอ้ยกวา่      75      หน่วยกิต 
    2.2.1  พื้นฐานวชิาชีพ   ไม่นอ้ยกวา่       3      หน่วยกิต 
    2.2.2  วชิาชีพบงัคบั   ไม่นอ้ยกวา่     56      หน่วยกิต 
    2.2.3  วชิาชีพเลือก  ไม่นอ้ยกวา่     16     หน่วยกิต 
  3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี          ไม่น้อยกว่า       6     หน่วยกิต 
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17.3  ความหมายของรหัสรายวชิาและรหัสการจัดช่ัวโมงเรียน 
 

ความหมายของรหัสวชิา 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รหสัวชิาท่ีใชก้  าหนดเป็นตวัเลข  8  หลกั ดงัต่อไปน้ี 
 ต าแหน่งที ่ 1    หมายถึง คณะ 
  เลข  1 หมายถึง  คณะศิลปวจิิตร  
  เลข  2 หมายถึง  คณะศิลปนาฏดุริยางค ์
  เลข 3 หมายถึง  คณะศิลปศึกษา 
 ต าแหน่งที ่ 2-3 หมายถึง สาขาวชิา 
  เลข  01 หมายถึง  สาขาวชิานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
  เลข  02 หมายถึง  สาขาวชิานาฏศิลป์สากลศึกษา 
  เลข  03 หมายถึง  สาขาวชิาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
  เลข  04 หมายถึง  สาขาวชิาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
 ต าแหน่งที ่ 4 หมายถึง หมวดวชิา 
  เลข  1 หมายถึง  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
  เลข  2 หมายถึง  หมวดวชิาเฉพาะ 
  เลข  3 หมายถึง  หมวดวชิาเลือกเสรี 
 
 
 

X   X  X     X     X    X    X  

คณะ 

สาขาวชิา 
หมวดวชิา 
กลุ่มวชิา 

ล าดบัวชิา 
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ต าแหน่งที ่ 5 หมายถึง กลุ่มวชิา 
  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
  เลข  1 หมายถึง  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
  เลข  2 หมายถึง  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
  เลข  3 หมายถึง  กลุ่มวชิาภาษา 
  เลข 4 หมายถึง  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  เลข  5 หมายถึง  กลุ่มวชิาพลศึกษา 
  หมวดวชิาเฉพาะ 
  เลข  1 หมายถึง  กลุ่มวชิาชีพครู 
  เลข  2 หมายถึง  กลุ่มวชิาชีพเฉพาะสาขา 
 ต าแหน่งที ่6-8 หมายถึง  ล าดับวชิา 
 
   ความหมายของรหัสการจัดช่ัวโมงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   X    (X   -    X   -    X)   

หน่วยกิต 

ชัว่โมงเรียนบรรยาย 
ชัว่โมงเรียนปฏิบติั 

ชัว่โมงการศึกษาดว้ยตนเอง 
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โครงสร้างหลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
สาขาวชิานาฏศิลป์ไทยศึกษา  คณะศิลปศึกษา 

---------------------------------------------------------------------- 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  31  หน่วยกติ  ประกอบด้วย 

 1. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ ศึกษาจากรายวชิาดังต่อไปนี้ 
รหัสวชิา            รายวชิา                        จ านวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)   
300-11001          * ชีวติกบัวฒันธรรมไทย                         3 (3-0-6) 

              (Life and Thai Culture) 
300-11002         มนุษยสัมพนัธ์                                          3 (3-0-6) 

      (Human Relationship) 
300-11003         เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื           3 (3-0-6) 

              (Sufficiency Economy for Sustainable Development) 
300-11004          ความรู้พื้นฐานทางการเมือง                          3 (3-0-6) 

    (Fundamental Politics) 
300-11005           * พื้นฐานการวจิยั                                        3 (3-0-6) 

              (Fundamental Research) 
 

 2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ  
รหัสวชิา             รายวชิา                       จ านวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)    
300-12001     การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม                  3 (3-0-6) 

              (Life and Social Skill) 
300-12002         * สารนิเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้                           3 (3-0-6) 

            (Information for Study Skills and Research) 
300-12003          * จิตวทิยาทัว่ไป                                                     3 (3-0-6) 

            (General Psychology) 
300-12004         เทคนิคการพฒันาบุคลิกภาพ                               3 (3-0-6) 

              (Personality Developmental Techniques) 
300-12005        จริยศาสตร์กบัการด ารงชีวติ                               3 (3-0-6) 

              (Ethics and Life) 
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 3.  กลุ่มวชิาภาษา    ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต     ประกอบด้วย 
3.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย    จ านวน  3 หน่วยกติ    ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 

รหัสวชิา                รายวชิา                     จ านวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)   
300-13001          * ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                            3 (3-0-6) 

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

              (Thai Language for Professional Purposes) 
300-13003          วาทการ                                                        3 (3-0-6) 

             (Speech) 
300-13004        ภาษาไทยเชิงศิลปวฒันธรรม                        3 (3-0-6) 

              (Cultural Aspects of Thai Language) 
300-13005        วรรณคดีเพื่อการอาชีพ                                  3 (3-0-6) 

             (Literature for Professional Purposes) 
3.2 กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ    จ านวน  3 หน่วยกติ     ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 

รหัสวชิา                รายวชิา                 จ านวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)   
300-13006          * ภาษาองักฤษพื้นฐาน                                      3 (3-0-6) 

              (Foundation of English) 
300-13007         ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร                          3 (3-0-6) 

             (English for Communication) 
300-13008          ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ                            3 (3-0-6) 

             (English Reading Skill) 
300-13009       ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ                           3 (3-0-6) 

           (English Writing Skill) 
 

 4.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ     
ประกอบด้วย 

4.1 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์     จ านวน 3 หน่วยกติ     ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
รหัสวชิา              รายวชิา                จ านวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)   
300-14001      * มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม                                 3 (3-0-6) 

              (Man and Environment) 
300-14002       วทิยาศาสตร์เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติ              3 (3-0-6) 

              (Science for Life Development) 
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300-14003       วทิยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ ์                                3 (3-0-6) 
             (Science for Conservation) 

300-14004        สารเคมีในชีวิตประจ าวนั                                      3 (3-0-6) 
             (Chemical  Mass  in  Daily Life) 

 4.2 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกติ ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
  รหัสวชิา                รายวชิา                    จ านวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)   

300-14005          * คณิตศาสตร์เชิงสถิติ                                                3 (3-0-6) 
             (Mathematics for Statistics) 

300-14006       สถิติเพื่อการวิจยั                                            3 (3-0-6) 
          (Statistics for Research) 

300-14007        คณิตศาสตร์เพื่อการตดัสินใจ                                 3 (3-0-6) 
         (Mathematics for Decision Making) 

300-14008        ระบบการจดัการฐานขอ้มูล                                        3 (3-0-6) 
           (Database Management System) 
 

  5.  กลุ่มวชิาพลศึกษา     ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกติ 
รหัสวชิา                รายวชิา                   จ านวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)   
300-15001          * ผูน้ านนัทนาการ                                         2 (1-2-3) 

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

           (Sport Activities) 
300-15003     กิจกรรมพลศึกษา                                           2 (1-2-3) 

             (Physical  Education Activities)          
                      

หมายเหตุ      รายวชิาท่ีมีเคร่ืองหมาย * หมายถึงวชิาท่ีบงัคบัเรียน   นอกจากน้ียงัก าหนดใหน้กัศึกษา   
เลือกเรียนรายวชิาท่ีไม่มีเคร่ืองหมาย *   อีกไม่นอ้ยกวา่ 5 หน่วยกิต    จ  านวน 2 ราย               
วชิา จากกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   กลุ่มวชิาภาษา   กลุ่มวชิา   
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกลุ่มวชิาพลศึกษา 
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โครงสร้างหลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) 
หมวดวชิาเฉพาะ  กลุ่มวชิาชีพครู 

สาขาวชิานาฏศิลป์ไทยศึกษา  คณะศิลปศึกษา 
-----------------------------------------------------------------------------  

หมวดวชิาชีพเฉพาะ  กลุ่มวชิาชีพครู  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกติ ประกอบด้วย  
  1  วชิาชีพครูบังคับ  44  หน่วยกติ  ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี ้ 

รหัสวชิา             รายวชิา                          จ านวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-21001  การศึกษาไทย       2 (2-0-4) 
  (Thai Education)    
300-21002  จิตวทิยาการศึกษา      2 (2-0-4) 
  (Educational Psychology)    
                             บุรพวชิา คือ 300-12003 จิตวทิยาทัว่ไป  
300-21003  การจดัการเรียนรู้      2 (2-0-4) 
  (Learning  Management)    
300-21004  การพฒันาหลกัสูตร      2 (2-0-4) 
  (Curriculum  Development)    
300-21005  จิตวทิยาการแนะแนวและใหค้ าปรึกษา   2 (2-0-4) 
  (Guidance Psychology and Counseling)  )    
300-21006 เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา                           3 (2-2-5) 
  (Educational Technology and Innovation)  
300-21007 การวดัและประเมินผลการศึกษา    3 (3-0-6)         
  (Educational  Measurement  and  Evaluation)  
300-21008 การบริหารการศึกษา     3 (3-0-6) 
  (Educational  Administration)   
300-21009 เทคนิคการสอนศิลปะ     2(2-0-4)   

(Techniques  for  Teaching  Arts)  
300-21010  การวจิยัทางการศึกษา     2 (2-0-4)                              
  (Educational  Research)    
300-21011  ประสบการณ์วชิาชีพครู      2 (1-2-3)                               
  (Professional  Experience)   
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300-21012 การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในชั้นเรียนปกติ  2 (2-0-4) 
  (Education for Special Needs Children in Regular Classroom)   
300-21013  ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพครู     3 (3-0-6)                             
  (English for Teaching Profession)    
300-21014  ความเป็นครู        2 (2-0-4)                                 
  (Self Actualzation for Teachers)    
300-21015  การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1    6 (0-12-6)                                 
  (Teaching Internship I)    
300-21016 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2     6 (0-12-6)                                                               
  (Teaching Internship II)  
 

 การปฏิบั ติ ก ารสอนในสถานศึกษา  1 และก ารปฏิ บั ติ ก า รสอนในสถาน ศึกษา  2                               
บุรพวชิา คือ  
            1)  รายวชิาชีพครูบงัคบั 300-21001 ถึง 300-21014 และรายวชิาชีพครูเลือก 6 หนวยกิต  
           2)  รายวชิาชีพบงัคบั    

301-22007  ทกัษะการสอนนาฏศิลป์  1  
302-22025  วธีิสอนวชิาเฉพาะสาขาบลัเลต    หรือ  
303-22009  การสอนดนตรีคีตศิลป์แบบบูรณาการ 
   

 
            2.  วชิาชีพครูเลอืก  ก าหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกติ จากรายวชิา ตอไปนี ้ 

รหัสวชิา          รายวชิา                         จ านวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  
300-21017  จิตวทิยาพฒันาการ      2 (2-0-4) 

(Developmental Psychology)   
300-21018  จิตวทิยาวยัเด็ก      2 (2-0-4) 

(Child Psychology)     
300-21019  จิตวทิยาวยัรุน       2 (2-0-4) 

(Adolescent Psychology)   
300-21020 สุขภาพจิตและการปรับตวั     2 (2-0-4) 

(Mental Health and Adjustment)   
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300-21021  ปรัชญาการศึกษา     2 (2-0-4) 
(Philosophy of Education)   

300-21022  สถิติทางการศึกษา     2 (2-0-4) 
(Educational Statistics)    

300-21023  คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้    2 (2-0-4) 
(Computer for learning)    

300-21024  ส่ือการสอน      2 (1-2-3) 
(Instructional Media)    

300-21025 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา                                       2 (2-0-4) 
  (Information Technology for Education)  
300-21026  จริยธรรมส าหรับครู      2 (2-0-4) 

(Ethics for Teachers)    
300-21027 การนิเทศการศึกษา      2 (2-0-4) 
  (Educational Supervision)  
300-21028 การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                   2 (2-0-4) 
  (Fundamental Education Management)  
300-21029 การสอนเด็กท่ีมีปญหาพฤติกรรมในชั้นเรียน                         2 (2-0-4) 
  (Teaching the Disturbed Child in Classroom)  
300-21030  กลุมสัมพนัธส าหรับครู      2 (2-0-4) 

(Group Dynamics for Teachers)    
300-21031  การเปนผนู าในชุมชน     2 (2-0-4) 

(Community Leadership)     
300-21032 การศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั                                     2 (2-0-4) 
  (Non-formal Education and Independent Education)  
300-21033  กฎหมายการศึกษา     2 (2-0-4) 

(Educational Law)   
300-21034 ความรูทัว่ไปส าหรับวชิาชีพครู                                              2 (2-0-4) 
  (Information for Teaching  Profession)  
300-21035  การประกนัคุณภาพการศึกษา     2 (2-0-4) 

(Quality Assurance in Education)   
300-21036 การฝึกอบรมและการประชุม     2 (2-0-4) 

(Organizing Training Program)   
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โครงสร้างหลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) 
หมวดวชิาเฉพาะ  กลุ่มวชิาชีพเฉพาะสาขา 

สาขาวชิานาฏศิลป์ไทยศึกษา  คณะศิลปศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------ 

กลุ่มวชิาชีพเฉพาะสาขา    ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า   75   หน่วยกติ ประกอบด้วย 
   1. พืน้ฐานวชิาชีพ   3 หน่วยกติ ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 

รหัสวชิา              รายวชิา                     จ านวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 201 – 21001 สุนทรียศาสตร์ทางนาฏดุริยางค ์    3 (3-0-6) 

(Aesthetics for Drama and Music)                
  2. วชิาชีพบังคับ 56   หน่วยกิต    ศึกษาจากรายวชิาดังต่อไปนี้ 

รหัสวชิา             รายวชิา                          จ านวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
201 – 22001  วรรณคดีการละคร 1     2(2-0-4) 
     (Thai Drama and Literature 1) 
201 – 22002  วรรณคดีการละคร 2     2(2-0-4) 
     (Thai Drama and Literature 2) 
301 – 22001  ประวติัศาสตร์นาฏศิลป์ไทย    3(3-0-6) 
     (History of Thai Drama) 
301 – 22002  กายวภิาคส าหรับผูศึ้กษาศิลปะ    2(2-0-4) 
     (Anatomy  for  Arts Students) 
301 – 22003  จารีตนาฏศิลป์ไทย      2(2-0-4) 
     (Thai Dancing Rituals and Etiquettes) 
301 – 22004  ทกัษะการเขียนเพื่องานนาฏศิลป์    3 (3-0-6) 
     (Writing Skill in Dramatic Arts) 
301 – 22005  หนา้พาทย ์นาฏยศพัท ์และภาษานาฏศิลป์   3 (3-0-6) 
     (Na Pat, Drama Vocabularies and Dance Languages)  
301 – 22006  การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ  2 (2-0-4) 
     (Integrated Teaching in Music and Drama)  
301 – 22007  ทกัษะการสอนนาฏศิลป์ 1    3 (0-6-3) 
     (Teaching Skill of Dance I) 
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301 – 22008  คอมพิวเตอร์ส าหรับผูส้อนนาฏศิลป์   2 (2-0-4) 
     (Computer for Classical Dance Teachers) 
301 – 22009  การวจิยันาฏศิลป์ดา้นการศึกษา    2 (2-0-4) 
     (Research on Thai Classical Dance) 
301 – 22010  ภาษาองักฤษเพื่อการแสดง    2 (1-2-3) 
     (English for Acting) 
201 – 22014  ทกัษะนาฏศิลป์ 1 (ละคร พระ นาง)    3 (0-6-3) 
     (Dance I : Leading Male and Female Roles in Drama) 
201 – 22015  ทกัษะนาฏศิลป์  2  (ละคร  พระ  นาง)   3 (0-6-3) 
     (Dance II : Leading Male and Female Roles in Drama) 
201 – 22016  ทกัษะนาฏศิลป์  3  (ละคร  พระ  นาง)    3 (0-6-3) 
     (Dance III : Leading Male and Female Roles in Drama) 
201 – 22017  ทกัษะนาฏศิลป์  4  (ละคร  พระ  นาง)    3 (0-6-3) 
     (Dance IV : Leading Male and Female Roles in Drama) 
201 – 22021  ทกัษะนาฏศิลป์  1  (โขน  พระ)     3 (0-6-3) 
     (Dance I : Leading Male Role in Mask dance (Khon) 
201 – 22022  ทกัษะนาฏศิลป์  2  (โขน  พระ)     3 (0-6-3) 
     (Dance II : Leading Male Role in Mask dance (Khon) 
201 – 22023  ทกัษะนาฏศิลป์  3  (โขน  พระ)     3 (0-6-3) 
     (Dance III : Leading Male Role in Mask dance (Khon) 
201 – 22024  ทกัษะนาฏศิลป์  4  (โขน  พระ)     3 (0-6-3) 
     (Dance IV: Leading Male Role in Mask dance (Khon) 
201 – 22028  ทกัษะนาฏศิลป์  1  (โขน  ยกัษ)์     3 (0-6-3) 
     (Dance I : Demon Role in Mask dance (Khon) 
201 – 22029  ทกัษะนาฏศิลป์  2  (โขน  ยกัษ)์    3 (0-6-3) 
     (Dance II : Demon Role in Mask dance (Khon) 
201 – 22030  ทกัษะนาฏศิลป์  3  (โขน  ยกัษ)์     3 (0-6-3) 
     (Dance III : Demon Role in Mask dance (Khon) 
201 – 22031  ทกัษะนาฏศิลป์  4  (โขน  ยกัษ)์     3 (0-6-3) 
     (Dance IV : Demon Role in Mask dance (Khon) 
201 – 22035  ทกัษะนาฏศิลป์  1  (โขน  ลิง)     3 (0-6-3) 
     (Dance I : Simian Role in Mask dance (Khon) 
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201 – 22036  ทกัษะนาฏศิลป์  2  (โขน  ลิง)     3 (0-6-3) 
     (Dance II : Simian Role in Mask dance (Khon) 
201 – 22037  ทกัษะนาฏศิลป์  3  (โขน  ลิง)    3 (0-6-3) 
     (Dance III : Simian Role in Mask dance (Khon) 
201 – 22038  ทกัษะนาฏศิลป์  4  (โขน  ลิง)     3 (0-6-3) 
     (Dance IV : Simian Role in Mask dance (Khon) 
301 – 22011  ระบ าเบด็เตล็ดและเพลงพื้นบา้น    3 (0-6-3) 
     (Thai Variety Dances and Folk Songs) 
301 – 22012  การฝึกประสบการณ์การแสดง 1    3 (0-6-3) 
     (Dramatic Arts Performing Experience I) 
301 – 22013  การฝึกประสบการณ์การแสดง 2    3 (0-6-3) 
     (Dramatic Arts Performing Experience II) 
301 – 22014  ทกัษะการสอนนาฏศิลป์ 2    3 (0-6-3) 
     (Teaching Skill of Dance II) 
301 – 22015  ศิลปนิพนธ์        4 (2-4-6) 
     (Art Thesis) 

 
3. วชิาชีพเลอืก  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  16  หน่วยกติ  โดย 

1. เลือกเรียนรายวชิาต่างๆ  จากกลุ่มวชิาชีพเฉพาะสาขาในสาขาวชิาอ่ืน  หรือ 
2. เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 

รหัสวชิา              รายวชิา                     จ านวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
301 – 22016  ทฤษฏีการสอนนาฏศิลป์     2 (2-0-4) 
  (Principles of Teaching Dance) 
301 – 22017 การอ่านท านองเสนาะ     2 (0-4-2) 
  (Sa-nor Singing) 
301 – 22018 การวเิคราะห์ท่าร า     2 (2-0-4) 
  (Analysis of Dance Postures) 
301 – 22019 ศิลปะการเล่าเร่ือง     2 (2-0-4) 
  (Arts of Story Telling) 
301 – 22020 การประดิษฐ์เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง  2 (1-2-3) 
  (Costume and Prop Making)  
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301 – 22021 ทกัษะนาฏศิลป์นานาชาติ     2 (0-4-2) 
  (International Dances) 
301 – 22022 นาฏดุริยางควจิารณ์     3 (3-0-6) 
  (Music and Drama Criticism ) 
301 – 22023 นาฏศิลป์นานาชาติ     2 (2-0-4) 
  (International Dances Repertoire) 
301 – 22024 การจดัการแสดงบนเวที     2 (1-2-3) 
  (Stage Performance Management) 
301 – 22025 นาฏศิลป์พื้นบา้น     2 (2-0-4) 
  (Thai Folk Dance) 
301 – 22026 นาฏศิลป์กบัสังคม     2 (2-0-4) 
  (Thai Classical Dance and Society) 
301 – 22027 การละครร่วมสมยั     2 (1-2-3) 
  (Contemporary Plays) 
301 – 22028 การออกแบบการจดัการแสดง    2 (2-0-4) 
  (Display Design) 
301 – 22029 การฝึกเสียงเพื่อการแสดง     2 (0-4-2) 
  (Elocution Techniques) 
301 – 22030  การละครเพื่อการศึกษา     2 (1-2-3) 
     (Theatre in Education) 
301 – 22031  ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์     2 (0-4-2) 
     (Music for Thai Classical Dance Teachers) 
301 – 22032  หุ่นไทย         2 (1-2-3) 
     (Thai Puppets) 
301 – 22033  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานนาฏศิลป์และดนตรี 2 (2-0-4) 
     (Computer for music and Dance Design) 
301 – 22034  การบริหารจดัการนาฏดุริยางคใ์นสถานศึกษา  2 (1-2-3) 
     (Music and Drama Management in Educational Institutes) 
301 – 22035  ศิลปะการแต่งหนา้      2 (1-2-3) 
     (Art of Stage Make up) 
301 – 22036  การออกแบบและการแต่งกายละครไทย   2 (1-2-3) 
     (Thai Drama Costume Design) 
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โครงสร้างหลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) 

หมวดวชิาเลอืกเสรี 
สาขาวชิานาฏศิลป์ไทยศึกษา  คณะศิลปศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------  

หมวดวชิาเลอืกเสรี   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ  ประกอบด้วย 
1.  เลอืกเรียนจากรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนในสถาบัน หรือ 
2.  เลอืกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี้ 
รหัสวชิา รายวชิา  จ านวนหน่วยกติ ( บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
100-30001 ประวติัศาสตร์ศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทย        2(1-2-3) 

 (History of Modern Art in Thailand) 
100-30002 ศิลปะเปรียบเทียบ                2(1-2-3) 

 (Comparative Art) 
100-30003 คอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพ             2(1-2-3) 

 (Computer Graphics) 
100-30004 คอมพิวเตอร์เพื่องานส่ิงพิมพ ์            2(1-2-3) 

 (Computer Publishing) 
100-30005 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ            2(1-2-3) 

 (Computer Design) 
100-30006 ภาษาญ่ีปุ่นขั้นพื้นฐาน           2(1-2-3) 

 (Basic Japanese Language) 
100-30007 กายวภิาค            3(1-4-4) 

 (Anatomy) 
100-30008 ทศันียวทิยา             3(1-4-4) 

 (Perspective) 
100-30009 สีกบังานศิลปะ            3(1-4-4) 

 (Colour  and  Art) 
100-30010 ศิลปวจิารณ์             3(3-0-6) 

 (Art  Criticism) 
101-30001 พุทธศิลป์             2(1-2-3) 

 (Art in Buddhism) 
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101-30002 ศิลปะพื้นบา้น            2(1-2-3) 
 (Folk Art) 

101-30003 คติความเช่ือและคุณค่าในงานหตัถศิลป์ไทย        2(1-2-3) 
 (The Belief and Values in Thai Crafts) 

101-30004 ลายไทย            2(1-2-3) 
 (Thai Traditional Drawing) 

101-30005 ป้ันปูนสด      2(1-2-3) 
 (Thai Traditional Sculpture) 

103-30001 การถ่ายภาพเบ้ืองตน้     2(1-2-3) 
 (Basic Photography) 

103-30002 รูปแบบสถาปัตยกรรม     2(1-2-3) 
 (Architectural Styles) 

104-30001 จิตรกรรมภาพทิวทศัน์     2(1-2-3) 
 (Landscape Painting) 

104-30002 จิตรกรรมภาพเปลือย     2(1-2-3) 
 (Nude Painting) 

104-30003 จิตรกรรมภาพสัตว ์    2(1-2-3) 
 (Animals Painting) 

104-30004 จิตรกรรมภาพคนเหมือน     2(1-2-3) 
 (Portraits Painting) 

104-30005 จิตรกรรมสีน ้า      2(1-2-3) 
 (Water Colors Painting) 

104-30006 จิตรกรรมสีน ้ามนั     2(1-2-3) 
 (Oil Colors Painting) 

104-30007 จิตรกรรมสีอะครีลิค     2(1-2-3) 
 (Acrylic Colors Painting) 

104-30008 จิตรกรรมหุ่นน่ิง      2(1-2-3) 
 (Still – life Painting) 

104-30009 วดีีทศัน์ศิลป์      2(1-2-3) 
 (Video Art) 

104-30010 ส่ือศิลปะสมยัใหม ่    2(1-2-3) 
 (Contemporary Media) 
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104-30011 กายศิลป์      2(1-2-3) 
 (Body Art) 

104-30012 ศิลปะการเขียนสีปูนเปียก     2(1-2-3) 
 (Fresco Painting) 

105-30002 การออกแบบ 3 มิติ     2(1-2-3) 
 (Three Dimensional Design) 

105-30003 เทคนิคการหล่อวสัดุสังเคราะห์    2(1-2-3) 
 (Synthetic Material Casting) 

105-30004 การหล่อโลหะ      2(1-2-3) 
 (Metal Casting) 

105-30005 การแกะสลกั      2(1-2-3) 
  (Carving) 
105-30006 การเช่ือมโลหะ      2(1-2-3) 
  (Welding)   
105-30007 ประติมากรรมรูปเหมือน     2(1-2-3) 
  (Portrait Sculpture) 
105-30008 การท าแม่พิมพแ์ละการหล่อ    2(1-2-3) 
  (Molding And Casting) 
105-30009 ประติมากรรมขนาดเล็ก     2(1-2-3)  
  (Mini  Sculpture) 
105-30010 กายวภิาคแนวทดลอง     2(1-2-3) 
  (Anatomy  Fundamental) 
105-30011 คอมพิวเตอร์เพื่องานประติมากรรม   2(1-2-3) 
  (Computer For 3 Dimention Art) 
105-30012 ประติมากรรมวสัดุเหลือใช ้   2(1-2-3) 
  (Junk Sculpture) 
105-30013 วสัดุในงานประติมากรรม    2(1-2-3) 
  (Material Sculpture) 
106-30001 ววิฒันาการศิลปะภาพพิมพ ์   2(1-2-3)  
  (Evolution of Printmaking) 
106-30002 ภาพพิมพโ์ดยกระบวนการภาพถ่าย   2(1-2-3)  
  (Photomechanical Process for Printmaking) 
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106-30003 ภาพพิมพต์ะแกรงไหม     2(1-2-3)  
  (Silkscreen) 
106-30004 ภาพพิมพหิ์น      2(1-2-3)  
  (Lithography) 
106-30005 ภาพพิมพเ์พื่อการออกแบบนิทรรศการ   2(1-2-3)  
  (Graphic for Exhibition Design) 
106-30006 ภาพพิมพร่์องลึก      2(1-2-3)  
  (Intaglio) 
106-30007 ภาพพิมพแ์กะแม่พิมพแ์ผน่ทองแดง   2(1-2-3)  
  (Mezzotint) 
106-30008 ภาพพิมพ ์3 มิติ      2(1-2-3) 
  (3 – Dimensional Printmaking) 
106-30009 ภาพพิมพแ์กะไมสี้น ้า     2(1-2-3) 
  (Water Colour Woodcut) 
107-30001  เคร่ืองเคลือบดินเผาพื้นบา้น    2 (1-2-3) 
    (Ceramics Folk) 
107-30002  เคร่ืองเบญจรงค ์     2 (1-2-3) 
   (Bencharong) 
107-30003  รูปลอกเคร่ืองเคลือบดินเผา    2 (1-2-3) 
     (Ceramics Decal) 
107-30004  เทคนิคตกแต่ง      2 (1-2-3) 
    (Decorating Techniques) 
107-30005  การข้ึนรูปดว้ยใบมีด     2 (1-2-3) 
   (Jiggering) 
107-30006  จิตรกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา    2 (1-2-3) 
    (Ceramics Painting) 
107-30007  เคร่ืองมือและอุปกรณ์     2 (1-2-3) 
    (Ceramics Machines and Tools)  
107-30008  สีเคร่ืองเคลือบดินเผา       2 (1-2-3) 
    (Ceramics Color) 
107-30009  พิมพแ์ละการหล่อ     2 (1-2-3) 
    (Mold Making and Slip Casting) 
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107-30010 เน้ือดินป้ันส าหรับงานเคร่ืองเคลือบดินเผา   2(1-2-3) 
  (Clay and Clay body) 
107-30011 เคลือบในงานศิลปะเคร่ืองเคลือบดินเผา   2(1-2-3) 
  (Ceramic Glazes)  
108-30001 ออกแบบเคร่ืองเรือนถอดประกอบ   3(2-2-5) 
  (Knock – Down Furniture Design) 
108-30002 การออกแบบร่าง      3(2-2-5) 
  (Sketch  Design) 
108-30003 การสร้างหุ่นจ าลอง     3(2-2-5)  
  (Model  Making) 
108-30004 การออกแบบฉาก     3(2-2-5)  
  (Scenic Design) 
108-30005 การจดัแสงเพื่อออกแบบตกแต่งภายใน   3(2-2-5)  
  (Lighting for Interior Design) 
201-30001 มคัคุเทศกท์างศิลปวฒันธรรม    2(2-0-4) 
  (Guide for Cultural Arts) 
201-30002 กระบ่ีกระบอง      2(2-0-4) 
  (Krabi Krabong: Thai Martial Arts) 
300-30001       กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา     2(2-0-4)  

           (Intellectual Property Law)  
300-30002       จิตวทิยาในชีวิตประจ าวนั     2 (2-0-4)  

           (Psychology in Daily Life)  
300-30003       ทรัพยากรสารนิเทศเพื่อวชิาชีพศิลปะ     2 (2-0-4)  

        (Information Resources for Art Profession)  
300-30004       การตลาดเพื่อวชิาชีพศิลปะ      2 (2-0-4)  

       (Marketing for Art Profession)  
300-30005       วรรณกรรมไทยปัจจุบนั       2 (2-0-4)  

       (Modern Thai Literature)  
300-30006       เอกลกัษณ์ไทยในวรรณกรรม                   2 (2-0-4)  

       (Thai Unique Character in Literature)  
300-30007       ภาษาองักฤษมคัคุเทศก ์      2 (2-0-4)  

           (English for Guide)  
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   300-30008       วทิยาศาสตร์เทคโนโลยเีพื่อศิลปะ      2 (2-0-4)  
       (Technology Science for Art)  

300-30009        การจดัระบบสารสนเทศ       2 (1-2-3)  
         (Information System Organization) 

300-30010        เทคโนโลยเีครือข่ายคอมพิวเตอร์      2 (1-2-3)  
         (Computer Network Technology)  

300-30011        คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้                    2 (1-2-3)  
         (Introduction to Computer) 

300-30012         ลีลาศ         2 (1-2-3)  
                          (Social Dance)  
300-30013        กิจกรรมเขา้จงัหวะ       2 (1-2-3) 

        (Rhythmic Activities)  
300-30014       วอลเลยบ์อล          2 (1-2-3) 
                         (Volleyball)  
300-30015        บาสเกตบอล                  2 (1-2-3) 

         (Basketball)  
300-30016        วา่ยน ้า         2 (1-2-3) 

         (Swimming)  
300-30017         แบดมินตนั        2 (1-2-3) 

          (Badminton)  
301-30001   นาฏศิลป์ไทยเบ้ืองตน้      2 (0-4-2) 
         (Fundamental Thai Classical Dance)                                                        
301-30002   เพลงและการแสดงพื้นบา้น                                                    2 (0-4-2) 

(Practice in Thai Folk Dance)    
301-30003  การละเล่นของหลวง      2 (1-2-3) 

(Royal Plays)                                                         
302-30001  แจส๊เบ้ืองตน้                                                      2 (1-2-3) 
        (The Basic of Jazz Dance)    
302-30002  โนเทชัน่ 1      2 (2-0-4) 

(Labanotation I)                     
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302-30003  โนเทชัน่ 2       2 (2-0-4) 
        (Labanotation II)                                                          
302-30004  ระบ าสเปน      2 (0-4-2) 
       (Spanish Dance)                                                         
303-30001  ทกัษะองักะลุง       2 (0-4-2) 

(Music Skill : Anglung)                                                          
303-30002         ทกัษะกลองยาว                    2 (0-4-2) 
              (Music Skill : Klong yao)  
303-30003          เพลงร้องส าหรับเด็ก                   2 (0-4-2) 
               (Songs for Children)  
303-30004 เพลงกล่อมเด็ก                    2 (0-4-2) 
  (Thai Lullaby)  
303-30005 พากย ์- เสภา                    2 (0-4-2) 
  (Pag  and Sepha)  
304-30001  รีคอร์เดอร์                    2 (0-4-2) 
  (Recorder)  
304-30002  คียบ์อร์ด                    2 (0-4-2) 
  (Keyboard) 
304-30003  กีตา้ร์                    2 (0-4-2) 
  (Guitar) 
304-30004  การบนัทึกเสียงดนตรี      2 (2-0-4) 
  (Recording Technology) 
304-30005 ธุรกิจดนตรีเบ้ืองตน้     2 (2-0-4) 
  (Introduction to Music Business) 
304-30006  การขบัร้องเพลงสากลเบ้ืองตน้     2 (0-4-2) 
  (Vocal Practices for Beginners)  
304-30007 การขบัร้องเพลง Musical Play     2 (0-4-2) 
  (Vocal Practices for Musical Play) 
304-30008  การขบัร้องเพลงสากลส าหรับเด็ก     2 (0-4-2) 
  (Vocal Practices in Songs for Children) 
304-30009  ซอลเฟจจิโอและการขบัร้อง     2 (0-4-2) 
  (Solfeggio and Vocal Training)  
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แผนการศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิานาฏศิลป์ไทยศึกษา 

ภาควชิานาฏศิลป์ศึกษา    คณะศิลปศึกษา 
 

ช้ันปีที ่ 1    ภาคการศึกษาที ่ 1 
รหัสวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกติ 

  300 -12003 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6)  
 300 -13006 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 

  300 -21001 การศึกษาไทย 2(2-0-4) 
301-22002 กายวภิาคส าหรับผูศึ้กษาศิลปะ 2(2-0-4) 
301-22005 หนา้พาทย ์ นาฏยศพัท ์ และภาษานาฏศิลป์ 3(3-0-6) 
.................. ทกัษะนาฏศิลป์ 1 3(0-6-3) 
................... วชิาชีพเลือก 1 2(x-x-x) 
..................... วชิาชีพเลือก  2 2(x-x-x) 
 รวม 20 

 
ช้ันปีที ่ 1    ภาคการศึกษาที ่ 2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกติ 
300-12002 สารนิเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้ 3(3-0-6)  
................... วชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 1 2หรือ3 (x-x-x) 
300-21002 จิตวทิยาการศึกษา 2(2-0-4) 
300-21013 ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพครู 3(3-0-6) 
201-21001 สุนทรียศาสตร์ทางนาฏดุริยางค ์ 3(3-0-6) 
301-22004 ทกัษะการเขียนเพื่องานนาฏศิลป์ 3(3-0-6) 
.................. ทกัษะนาฏศิลป์ 2 3(0-6-3) 
................... วชิาชีพเลือก 3 2(x-x-x) 

 รวม 21 หรือ 22 
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ช้ันปีที ่ 2  ภาคการศึกษาที ่ 1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกติ 
300-11001 ชีวติกบัวฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 
300-14005 คณิตศาสตร์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 
300-21004 การพฒันาหลกัสูตร 2(2-0-4)  

…………… วชิาชีพครู (เลือก)  1 2(2-0-4) 
301-22008 คอมพิวเตอร์ส าหรับผูส้อนนาฏศิลป์  2(2-0-4) 
301-22010 ภาษาองักฤษเพื่อการแสดง 2(1-2-3) 
301-22011 ระบ าเบด็เตล็ดและเพลงพื้นบา้น 3(0-6-3) 

…………… ทกัษะนาฏศิลป์ 3 3(0-6-3) 
---------------- วชิาชีพเลือก 4 2(x-x-x) 

 รวม 21 
 
 

ช้ันปีที ่ 2  ภาคการศึกษาที ่ 2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกติ 
300-11005 พื้นฐานการวจิยั 3(3-0-6) 
300-21003 การจดัการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
300-21005 จิตวทิยาการแนะแนวและใหค้ าปรึกษา 2(2-0-4)  
300-21006 เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 3(2-2-5) 

---------------- ทกัษะนาฏศิลป์ 4 3(0-6-3) 
---------------- วชิาชีพเลือก 5 2(x-x-x) 
---------------- วชิาชีพเลือก 6 2(x-x-x) 
…………… วชิาเลือกเสรี 1 2 หรือ 3 (x-x-x) 

 รวม 19 หรือ 20 
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ช้ันปีที ่ 3  ภาคการศึกษาที ่ 1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกติ 
300-13001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)  

300-15001 ผูน้ านนัทนาการ                    2(1-2-3) 
300-21007 การวดัและประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 

300-21009 เทคนิคการสอนศิลปะ  2(2-0-4) 
301-22003 จารีตนาฏศิลป์ไทย 2(2-0-4) 
301-22012 การฝึกประสบการณ์การแสดง 1 3(0-6-3) 
201-22001 วรรณคดีการละคร 1 2(2-0-4) 

 ........................ วชิาเลือกเสรี 2 2(x-x-x) 

 รวม 19 

 
ช้ันปีที ่ 3  ภาคการศึกษาที ่ 2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกติ 
300-14001 มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 
300-21010 การวจิยัการศึกษา 2 (2-0-4) 
300-21012 การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในชั้นเรียนปกติ 2(2-0-4)  

…………… วชิาชีพครู  (เลือก)  2 2(2-0-4) 

301-22001 ประวติัศาสตร์นาฏศิลป์ไทย 3(3-0-6) 
301-22013 การฝึกประสบการณ์การแสดง 2 3(0-6-3) 
201-22002 วรรณคดีการละคร 2 2(2-0-4) 
------------ วชิาชีพเลือก 7 2(x-x-x) 
------------ วชิาชีพเลือก 8 2(x-x-x) 

 รวม 21 
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ช้ันปีที ่ 4  ภาคการศึกษาที ่ 1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกติ 
.................. วชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2 3(3-0-6)  

300-21008 การบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
300-21014 ความเป็นครู 2(2-0-4) 

....................... วชิาชีพครู (เลือก ) 3 2(x-x-x) 
301-22006 การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ 2(0-4-2) 
301-22007 ทกัษะการสอนนาฏศิลป์ 1 3(0-6-3) 
301-22009 การวจิยันาฏศิลป์ดา้นการศึกษา 2(2-0-4) 

…………… วชิาเลือกเสรี 3 2(x-x-x) 
 รวม 19 

 
ช้ันปีที ่ 4  ภาคการศึกษาที ่ 2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกติ 
300-21011 ประสบการณ์วชิาชีพครู 2(1-2-3) 
301-22014 ทกัษะการสอนนาฏศิลป์ 2 3(0-6-3) 
301-22015 ศิลปนิพนธ์ 4(2-4-6) 

 รวม 9 

 
ช้ันปีที ่ 5  ภาคการศึกษาที ่ 1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกติ 
300-21015 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-12-6) 

 รวม 6 
 

ช้ันปีที ่ 5  ภาคการศึกษาที ่ 2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา จ านวนหน่วยกติ 
300-21016 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-12-6) 

 รวม 6 
 


