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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา (5 ปี) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม 
วิทยาเขตคณะ/ภาควิชา  คณะศิลปศึกษา  ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. ชือ่หลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education Program in Western Drama Education 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ชื่อเต็มภาษาไทย  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (นาฏศิลป์สากลศึกษา) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  ศษ.บ.  (นาฏศิลป์สากลศึกษา) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Education (Western  Drama Education) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Ed.  (Western  Drama Education) 

3. วิชาเอก    
 นาฏศิลป์สากลศึกษา 

4. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   

 ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  5 ปี 
 5.2 ภาษาที่ใช้   
  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  

 รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศ โดยใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน   
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน       
  เป็นหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่พ.ศ.
2552) เปิดสอนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555 
  -  คณะศิลปศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
         ครั้งที่ 1  :  คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศึกษา  มีมติเห็นชอบหลักสูตรในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 
         ครั้งที่ 2  :  คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศึกษา  มีมติเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตร
ตามค าแนะน าจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2554 
  -   สภาวชิาการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
         ครั้งที่ 1  :  คณะกรรมการสภาวิชาการ  มีมติเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมสภา
วิชาการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554  
         ครั้งที่ 2  :  คณะกรรมการสภาวิชาการ  มีมติเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรตาม
ค าแนะน าจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 
2555  
  -  สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
                ครัง้ที่ 1  :  คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  มีมติอนุมัติหลักสูตรในการ
ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554  
         ครั้งที่ 2  :  คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  มีมติเห็นชอบการแก้ไข
หลักสูตรตามค าแนะน าจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ครั้งที่ 
2/2555 เมื่อวันที่  9  มีนาคม 2555  
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 
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8.  อาชีพที่สามารถประกอบหลังได้ส าเร็จการศึกษา 
 8.1  ครูนาฏศิลป์  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
 8.2 นักบริหารจัดการธุรกิจการแสดง  สร้างงานการแสดงในรูปแบบต่างๆ 
 8.3  นักวิชาการในศาสตร์นาฏศิลป์และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
 8.4  ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับงานนาฏศิลป์ 
 
9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
1. นายพหลยุทธ  กนิษฐบุตร  
เลขประจ าตัวประชาชน 3 1999 00101 70 1 
ต าแหน่ง   อาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2537 
   ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 
2. นางสาวพัชรินทร์    จันทรัดทัต 
เลขประจ าตัวประชาชน 3 7002 00410 23 5 
ต าแหน่ง   พนักงานราชการ ครู (นาฏศิลป์ไทย) 
คุณวุฒิการศึกษา  ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   พ.ศ. 2549 

ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 10.1  อาคารเรียน  คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  และวิทยาลัยนาฏศิลป์ห้องเรียน
เครือข่าย (รายละเอียดสถานที่ตั้ง ดูในภาคผนวก ฉ) 
  10.2  สถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ  (รายชื่อสถานศึกษาและรายละเอียดสถานที่ตั้ง ดูในภาคผนวก 
ช) 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ความก้าวหน้าทางการสื่อสารและเทคโนโลยี  ท าให้เกิด
กระแสการแข่งขันสูง  มีผลต่องานศิลปะการแสดง  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนจึงต้องพัฒนาผู้เรียนที่
นอกจากจะเน้นนาฏศิลป์เชิงอนุรักษ์เพ่ือสืบทอดรากฐานของศิลปะแบบโบราณ  และน ามาเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ได้อย่างมีหลักการ  รู้จักประยุกต์ใช้นาฏศิลป์แบบดั้งเดิมมาบูรณาการกับนาฏศิลป์
สมัยใหม่  เพ่ือสนองตอบความต้องการของสังคมสมัยใหม่ได้   
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่จัดการการเรียนการสอนนาฏศิลป์เพ่ิมขึ้นจ านวนมาก การ
ท างานของครูนาฏศิลป์ในยุคโลกาภิวัฒน์จึงต้องมีความรู้ ความสามารถรอบด้านที่ต้องสอนวิชาศิลปะด้านอ่ืน
นอกเหนือจากงานด้านนาฏศิลป์  ต้องมีความสามารถในเชิงวิชาการและใช้เทคโนโลยี  น ามาพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีผลให้ต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้
ทักษะและวิชาการท่ีหลากหลาย  มีการวิเคราะห์ที่  ลุ่มลึก  น าความรู้ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ได้ 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  จากสถานการณ์ในปัจจุบัน  การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องพัฒนาในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของสังคมที่ก้าวหน้าตลอดเวลา  สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา  โดยการผลิตครูนาฏศิลป์ที่มีความรอบรู้ในกลุ่มสาระศิลปะที่พร้อมจะบูรณาการความรู้ในศาสตร์  
ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติงานการสอนและการจัดการแสดงได้อย่างมีศักยภาพ  ทั้งสามารถปฏิบัติงานในเชิงธุรกิจ     
ในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวได้  และมีความใฝ่รู้ในการที่จะพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ  โดยปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ  มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
ยั่งยืนในสังคม 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  มีพันธกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่ง  คือ  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
เพ่ือให้เป็นผู้น าด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  และศิลปกรรม  สามารถอนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ และสร้าง
องค์ความรู้ด้วยศิลปะสู่ชุมชน  พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล  ดังนั้นการผลิตบุคลากรด้านนาฏศิลป์  จึงเป็น
พันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบัน  โดยสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นผู้น าในการสืบสานสร้างสรรค์งาน
นาฏศิลป์  สนับสนุนและส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้วามสามารถในสาขาวิชา  และสามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์สาขาท่ีเกี่ยวข้อง  มีคุณธรรม  จริยธรรม ทางวิชาชีพ  โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมไทย  และด ารงไว้
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกจากกลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาใน
สาขาวิชาอ่ืนที่เปิดสอนของคณะศิลปศึกษา  คณะศิลปนาฏดุริยางค์  และคณะศิลปวิจิตร  โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาท าหน้าที่ก ากับดูแล และประสานงานกับฝ่ายวิชาการ และฝ่ายทะเบียนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  ในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาของสาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษาที่เปิดสอนทั้งรายวิชาชีพบังคับ
และรายวิชาชีพเลือก  นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนของคณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปวิจิตร 
สามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาชีพเลือก  ในกรณีที่สนใจหรือเป็นรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
บังคับ 
 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนและหลักสูตรอื่นต้องเรียนร่วมกัน 

 13.3.1 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ที่เปิดสอนโดยภาควิชาศึกษาทั่วไปของคณะ
ศิลปศึกษา ก าหนดให้นักศึกษาทุกคณะและทุกสาขาเรียนร่วมกัน 

 13.3.2 รายวิชาเอกเดี่ยว    วิชาสุนทรียศาสตร์ทางนาฏดุริยางค์  ก าหนดให้นักศึกษาทุก
สาขาของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษาเรียนร่วมกัน 

 13.3.3 การบริหารจัดการ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทน
สาขาวิชาอ่ืนในคณะที่เกี่ยวข้องด้านเนื้อหาสาระ  การจัดตารางสอนและตารางสอบ  โดยความร่วมมือในการ
ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะศิลปนาฏดุริยางค์  และคณะศิลปวิจิตร ในกรณีการบริการการเรียน
การสอนให้กับหลักสูตรอื่น    จะมีการเรียนและการประเมินผลตามปกติ 
 

หมวดที ่2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา     
  สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ด้านนาฏศิลป์สากลทั้งภาคทฤษฎี  และปฏิบัติสามารถน า
ความรู้ และทักษะไปถ่ายทอดและเผยแพร่  มีคุณลักษณะความเป็นครู ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ 
 1.2 ความส าคัญ 
  ปัจจุบันสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์สากล    มีทั้งสถานศึกษาของ      
รัฐและเอกชน มีการแข่งขันในการผลิตครูนาฏศิลป์สากลออกสู่สังคม  ท าให้ต้องแสวงหาวิธีการหรือ          
กลยุทธใหม่ๆ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  ความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม  
ภายนอกที่หลั่งไหลเข้ามาสู่วิถีชีวิตของมหาชนไทย  มีผลกระทบต่อการด ารงศิลปวัฒนธรรมอันดีของ        
ไทยที่สืบทอดมาแต่อดีต  ด้วยเหตุนี้    การผลิตครูนาฏศิลป์จึงต้องมีความรอบรู้หลายด้าน  โดยการ          
จัดการศึกษาที่ใช้ทรัพยากรภายนอกด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนสนั บสนุนให้บัณฑิตได้ศึกษาดูงาน          
น าประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ด้ านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนเชิญ        
ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์สากลมาให้ความรู้  มีผลให้ผู้ เรียน  มีความลุ่มลึก  มี       
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รากฐานในการต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีหลักการ  สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่น าเสนอศิลปะแขนง
นี้ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางและเป็นผู้น าครูนาฏศิลป์สากลแก่สังคมได้  
 1.3 วัตถุประสงค์ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านทฤษฎี และปฏิบัติทางด้านนาฏศิลป์สากล             
  2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์องค์ความรู้ และสร้างสรรค์ งานด้าน
นาฏศิลป์สากล 
  3. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแสดง  หาความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน  และการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

 4. ผลิตบัณฑิตเพ่ือเป็นครูนาฏศิลป์ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  และเผยแพร่งาน
นาฏศิลป์สากล 
  5. ผลิตบัณฑิตที่มีความเสียสละ  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพครู 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
  แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มีการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนทุกภาคการศึกษา 

ติดตามประเมินหลักสูตรทุก5 ปี เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรได้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของสังคม 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ 
ความต้องการของสังคมด้าน 
นาฏศิลป์ 

1. รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ 
ผู้ประกอบการ 
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน 
ด้านทักษะความรู้ความสามารถ 
ในการท างานในระดับชาติ 
 



7 

 

 
พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน     
การสอน 

 
1. อาจารย์เข้าอบรมพัฒนา 
ความรู้ในสาขาวิชา เพื่อเพ่ิม 
ศักยภาพทุกปี 
 2. การสร้างองค์ความรู้ทาง
ศิลปะดา้นนาฏศิลป์สากล 
 3. จัดการสอบมาตรฐานและ 
การรสร้างสรรค์ผลงานตาม 
สาขาวิชา 

  
1. อาจารย์มีการพัฒนาศักยภาพ 
ตนเอง 
 2. จ านวนผลงานวิจัยทางศิลปะ 
ด้านนาฏศิลป์สากล 
 3. นักศึกษาต้องส่งผลงาน 
ศิลปนิพนธ์และงานสร้างสรรค์  
ด้านเอกสารทางวิชาการ 

พัฒนาบริการทางวิชาการ  1. การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้าน 
นาฏศิลป์สากล 

 1. จ านวนการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
              ใช้ระบบทวิภาค  แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 
และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาท่ี 2 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  สถาบันอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Session) ต่อจากภาคการศึกษาที่สองอีกก็
ได้ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา 6-9 สัปดาห์ รวมเวลาส าหรับสอบด้วย โดยให้เพ่ิมชั่วโมง
ส าหรับการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการศึกษาในระบบทวิภาคจึงไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิต 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  จัดการเรียนการสอนในวันท าการตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
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  ภาคการศึกษาท่ี 1  ตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา      18 สัปดาห์ 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเป็นเวลา    18 สัปดาห์ 
  ในกรณีการเปิดสอนภาคฤดูร้อน  ต่อจากภาคการศึกษาท่ี 2  การก าหนดเปิดและปิด 
ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน  ใช้เวลาศึกษา 8-9 สัปดาห์ โดยให้เพ่ิม
ชั่วโมงส าหรับการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับช่วงชั้นที่ 4 หรือเทียบเท่า 
  2. ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 
    3. เป็นผู้ที่สอบผ่านและได้รับใบประกาศระดับขั้น Intermediate ของสถาบัน The Royal 
Academy of Dance ประเทศอังกฤษ หรือ ขั้น Element ของสถาบัน The Commonwealth Society of 
Teachers of Dancing ประเทศออสเตรเลีย 
    4. หากนักศึกษาเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการเรียนใน Intermediate ของสถาบัน The Royal 
Academy of Dance ประเทศอังกฤษ หรือ ขั้น Element ของสถาบัน The Commonwealth Society of 
Teachers of Dancing ประเทศออสเตรเลีย จะต้องสอบผ่านในปีแรกของการเข้าศึกษา  
  5.  ไม่เป็นคนวิกลจริต 
  6.  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท า
โดยประมาท 
  7.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
          2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  นักศึกษาท่ีจะสมัครเข้าเรียนจะมีพ้ืนความรู้ด้านทักษะที่แตกต่างกัน  เนื่องจากนักศึกษามา
จากสถานศึกษาเดิมที่หลากหลายทั้งผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง  
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับช่วงชั้นที่ 4 หรือเทียบเท่า 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า คือ การให้นักศึกษาได้
ทดสอบทักษะวิชาชีพก่อนเรียน  และจัดโครงการปรับพ้ืนฐานทักษะปฏิบัติวิชาชีพ  เพ่ือเตรียม 
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ความพร้อมในการเรียนและการท างานในชั้นเรียนเดียวกัน  และการเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างคณะ ต่าง
สาขาวิชา  เพ่ือเสริมทักษะด้วยการสื่อสารกระตุ้นให้นักศึกษาแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 
 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

จ านวนนักศึกษา/ชั้นปี 
ปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีที่  1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่  2 - 10 10 10 10 
ชั้นปีที่  3 - - 10 10 10 
ชั้นปีที่  4 - - - 10 10 
ชั้นปีที่  5 - - - - 10 
รวม 10 20 30 40 50 
คาดวาจะส าเร็จการศึกษา - - - - 10 

  
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) ต่อ 1 แขนงวิชา 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

1.ค่าบ ารุง การศึกษา 4,650,000 4,470,000 5,040,000 5,040,000 4,990,000 
2.ค่าลงทะเบียน 5,572,320 5,764,080 5,685,120 5,685,120 2,628,720 
3.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - 744,600 550,400 - - 
รวมรายรับ 10,222,320 10,978,680 11,275,520 10,725,120 7,618,720 

  
  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)  
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

ก.งบด าเนินการ      
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 387,342 443,000    
2.ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม3)  1,920,802 4,347,800    
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3.ทุนการศึกษา - -    
4.รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - -    
                           รวม (ก) 2,308,144 4,790,800    
ข.งบลงทุน      
  ค่าครุภัณฑ์ - 1,150,200    
                            รวม (ข)  1,150,200    
                  รวม (ก) + รวม 
(ข) 

2,308,144 5,941,000   
 

จ านวนนักศึกษา 10 20 30 40 50 
 
หมายเหตุ   จ านวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุงค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 29,200 บาทต่อ
ปี  ใช้งบประมาณจัดตั้งประจ าปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยก าหนดค่าใช้จ่ายเฉพาะงบด าเนินการผลิต
บัณฑิต ต่อคนต่อปีประมาณ  29,200 บาท  

1. ค่าวัสดุต่อหัวนักศึกษา       5,000   บาท  
2. ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เฉลี่ยต่อปีต่อหัวนักศึกษา     6,000   บาท 
3. ค่าสอน(ปีละ 33 หน่วยกิต)โดยเฉลี่ยหน่วยกิตละ 2 คาบๆละ 200 บาท  13,200 บาท 
4. ค่าบริการทางการศึกษา (เอกสาร สื่อการสอน วัสดุส านักงาน ฯลฯ)  5,000  บาท 

       รวมประมาณ    29,200   บาท 
2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E - learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและ 
การเทียบโอนความรู้เข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของสถาบันฯ พ.ศ. 2548 ซึ่งการจัดท า 
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เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.2545 
  
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า    165  หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า     31   หน่วยกิต 
  1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชาภาษา                           ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา    ไม่น้อยกว่า 2   หน่วยกิต 
หมายเหตุ : กลุ่มวิชา 1.1 – 1.5 ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพ่ิมอีก ไม่น้อยกว่า   5   หน่วยกิต  
 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน             ไม่น้อยกว่า   128   หน่วยกิต 
  2.1 วิชาชีพครู        ไม่น้อยกว่า     50    หน่วยกิต 
  2.1.1  วิชาชีพครูบังคับ    ไม่น้อยกว่า     44    หน่วยกติ 
 2.1.2  วิชาชีพครูเลือก    ไม่น้อยกว่า      6     หนว่ยกิต 
  2.2   วิชาเอก        ไม่น้อยกว่า     78    หน่วยกิต 
 2.2.1  วิชาเอกเดี่ยว     ไม่น้อยกว่า     68    หน่วยกิต 
 2.2.2  วิชาการสอนวิชาเอก    ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
 2.2.3  วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า 4   หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี           ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
 3.1.3  รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า   31 หน่วยกิต   
1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 

  1.3  กลุ่มวิชาภาษา        ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต         
   1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต      
   1.5  กลุ่มวิชาพลศึกษา        ไม่น้อยกว่า    2  หน่วยกิต 
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หมายเหตุ       กลุ่มวิชาที่ 1-5 ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพ่ิมอีกไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต                
จ านวน 2 รายวิชา จากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    
กลุ่มวิชาภาษา   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาพลศึกษา   
โดยเลือกเรียนรายวิชาที่ไม่มีเครื่องหมาย *    
(เครื่องหมาย *  หมายถึงวิชาที่บังคับเรียน)  

 

 
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

รหัสวิชา            รายวิชา            จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)   
300-11001        * ชีวิตกับวัฒนธรรมไทย                         3 (3-0-6) 

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

       (Human Relationship) 
300-11003        เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน           3 (3-0-6) 

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

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

              (Fundamental Research) 
 

 1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
รหัสวิชา             รายวิชา          จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)   
300-12001     การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                 3 (3-0-6) 

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

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

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

             (Personality Developmental Techniques) 
300-12005       จริยศาสตร์กับการด ารงชีวิต                              3 (3-0-6) 

              (Ethics and Life) 
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 1.3  กลุ่มวิชาภาษา     ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต     ประกอบด้วย 
1.3.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย    จ านวน  3 หน่วยกิต    ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา                รายวิชา       จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  
300-13001        * ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                           3 (3-0-6) 

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

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

             (Cultural Aspects of Thai Language) 
300-13004        วรรณกรรมไทยปัจจุบัน                        3 (3-0-6) 

             (Modern Thai Literature) 
300-13005        วรรณคดีเพ่ือการอาชีพ                                  3 (3-0-6) 

             (Literature for Professional Purposes) 
 

1.3.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ    จ านวน  3 หน่วยกิต   ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา                รายวิชา       จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)   
300-13006          * ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                                     3 (3-0-6) 

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

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

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

              (English Writing Skill) 
300-13010         ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์                         3 (3-0-6) 

              (English for Guide) 
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 1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต   
1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     จ านวน 3 หน่วยกิต    ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา              รายวิชา         จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  
300-14001      * มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                3 (3-0-6) 

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

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

            (Science for Conservation) 
 

 1.4.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา                รายวิชา      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)   
300-14004      * คณิตศาสตร์เชิงสถิติ                                               3 (3-0-6) 

            (Mathematics for Statistics) 
300-14005       สถิติเพ่ือการวิจัย                                           3 (3-0-6) 

           (Statistics for Research) 
 

  1.5.  กลุ่มวิชาพลศึกษา      ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกิต 
รหัสวิชา                รายวิชา       จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)   
300-15001       * ผู้น านันทนาการ                                        2 (1-2-3) 

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

            (Sport Activities) 
 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า     128      หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพครู     ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 

2.1.1  วิชาชีพครูบังคับ   ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต 
รหัสวิชา       รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 300-21001    การศึกษากับการพัฒนาประเทศ    2(2-0-4) 
    (Education and Country Development) 
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 300-21002     พ้ืนฐานการศึกษา      2(2-0-4) 
   (Foundations of Education)    
 300-21003     ความเป็นครู       3(3-0-6) 
   (Self Actualization for Teachers)  
  300-21004     จิตวิทยาส าหรับครู       3(3-0-6) 
     (Psychology for Teachers and Special Education)  
  300-21005     การพัฒนาหลักสูตร     3(3-0-6) 
    (Introduction to Curriculum Development) 
 300-21006     จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา         2(2-0-4) 
                              (Guidance Psychology and Counseling)    
  300-21007      การจัดการเรียนรู้      3(3-0-6) 
          (Learning Management)      

300-21008      การวัดและประเมินผลการศึกษา    2(2-0-4) 
   (Educational Measurement and Evaluation)    
     300-21009  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 (Innovation  and  Education  Information  and Communication 
Technology)    

  300-21010  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้    3(3-0-6) 
    (Research for Learning Development)    
  300-21011 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา  2(2-0-4) 
    (Management and Educational Leadership)  
  300-21012 ภาษาอังกฤษส าหรับครู     2(2-0-4) 

  (English for Teachers)      

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

 (Professional Experience)   

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

  (Teaching Internship I) 

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

  (Teaching Internship II) 
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หมายเหตุ  1.การลงทะเบียนรายวิชา 300-21004 จิตวิทยาส าหรับครู นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชา 300-

12003 จิตวิทยาทัว่ไป 

     2. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21014 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชาดังต่อไปนี้          

     2.1รายวิชาชีพครูบังคับ300-21001 ถึง300-21013 และรายวิชาชีพครูเลือก 6 หน่วยกิต        

     2.2รายวิชาการสอนวิชาเอก 302-22038 การประยุกต์การสอนนาฎศิลป์สากลแบบ 

บูรณาการ 

      3. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21015 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2           

นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชา 300-21014  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1       

2.1.2  วิชาชีพครูเลือก    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา           รายวิชา             จ านวนหน่วยกิต(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 300-21016  สุขภาพจิตและการปรับตัว    2(2-0-4) 
   (Mental Health and Adjustment)      
 300-21017 สถิติทางการศึกษา     2(2-0-4) 

   (Educational Statistics)     

300-21018  สื่อการสอน      2(2-0-4) 

   (Instructional Media)        

300-21019 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                2(2-0-4)                 

(Non-Formal Education and Independent Education)   

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

(Organizing Training Program)      

300-21021 คุณธรรม จริยธรรมของครู    2(2-0-4) 
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(School Teacher Ethics)      

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

(Educational Law)   

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

(Local Curriculum Development)     

 

 

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

(Psychology of Teaching Children with Special Needs)  

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

(Psychology of Teaching Disadvantaged Children) 

300 - 21026 ภาวะผู้น าในการพัฒนาชุมชน    2(2-0-4) 

(Leadership for Development Community) 

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

(Knowledge Management and Local Wisdom) 

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

(Program to Assist Developing Teacher Student) 

2.2   วิชาเอก      ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
  2.2.1  วิชาเอกเดี่ยว    ไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา              รายวิชา      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 201–21001 สุนทรียศาสตร์ทางนาฏดุริยางค์     3 (3-0-6) 
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(Aesthetics for Drama and Music) 
302-22001   พ้ืนฐานการจัดการแสดงบนเวที     2  (1-2-3) 

  (Stage Perfomance Management Foundation)              

302-22002   การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายส าหรับการแสดง    2  (1-2-3) 

  (Stage Make up and Custum)   

 302-22003   กายวิภาคและบัลเล่ต์        3  (3-0-6) 

  (Anatomy and Ballet )              

302-22004  ทฤษฎีนาฎศิลป์สากลระดับ  VGE Level 1    2  (2-0-4) 

  (Theroy of Vocanational Graded Examination level I ) 

302-22005   ทฤษฎีนาฎศิลป์สากลระดับ  VGE Level 2    2  (2-0-4) 

  (Theroy of Vocanational Graded Examination level II )  

302-22006   ประวัติบัลเล่ต์   1      2  (2-0-4) 

  (History  of  Ballet I) 

 

302-22007   ประวัติบัลเล่ต์   2      2  (2-0-4) 

  (History  of  Ballet II) 

302-22008   คอมพิวเตอร์เพ่ืองานด้านนาฏศิลป์สากล     2 (2-0-4) 

(Computer for Western Drama Work) 

302-22009   บัลเล่ต์หลักสูตร  อาร์ เอ ดี 1      2  (0-4-2) 

   (RAD Class I) 

302-22010   บัลเล่ต์หลักสูตร  อาร์ เอ ดี 2      2  (0-4-2) 
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  (RAD Class II) 

302-22011   บัลเล่ต์หลักสูตร  อาร์ เอ ดี 3      2  (0-4-2) 

  (RAD Class III) 

302-22012   บัลเล่ต์หลักสูตร  อาร์ เอ ดี 4      2  (0-4-2) 

  (RAD Class IV) 

302-22013  บัลเล่ต์หลักสูตร  อาร์ เอ ดี 5      2  (0-4-2) 

  (RAD Class V) 

302-22014   บัลเล่ต์หลักสูตร  อาร์ เอ ดี 6       2  (0-4-2) 

  (RAD Class VI) 

302-22015   โซโลด๊านซ์  1          2  (1-2-3) 

  (Solo Dance I) 

302-22016   โซโลด๊านซ์  2          2  (1-2-3) 

  (Solo Dance II) 

302-22017   คลาสิคัลบัลเล่ต์ 1        2  (0-4-2) 

  (Classical Ballet I) 

302-22018   คลาสิคัลบัลเล่ต์ 2         2  (0-4-2) 

  (Classical Ballet II) 

302-22019   นาฎศิลป์สากลร่วมสมัย  1         2  (1-2-3) 

  (Contemporary Dance I) 

302-22020   นาฎศิลป์สากลร่วมสมัย  2         2  (1-2-3) 
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  (Contemporary Dance II) 

302-22021   การบันทึกท่าเต้นแบบเบนิช          2  (2-0-4) 

  (Benesh Notation ) 

302-22022   ทักษะการแสดง ส าหรับการแสดงนาฏศิลป์สากล      2  (1-2-3) 

  (Acting for Western Drama) 

302-22023   เรปเพอร์ทัวร์          2  (0-4-2) 

  (Repertoire) 

302-22024   นาฎศิลป์อาเซียน          2  (0-4-2) 

  (Asian Dance) 

302-22025   ความรู้เกี่ยวกับจังหวะและลักษณะเพลง       2  (2-0-4) 

  (Dance Rhythm) 

302-22026   ทักษะการเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป์สากล       2  (2-0-4) 

  (Writing skill in Western Dramatic Arts ) 

302-22027   ศิลปนิพนธ์          4  (2-4-6) 

  (Art Thesis)  

302-22028   ระบ าสเปน 1          2  (0-4-2) 

  (Spainish Dance I)   

302-22029   ระบ าสเปน 2          2  (0-4-2) 
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  (Spainish Dance II) 

302-22030  การเต้นแจ๊ส 1          2  (0-4-2) 

  (Jazz  Dance I ) 

302-22031   การเต้นแจ๊ส 2           2  (0-4-2) 

  (Jazz  Dance II) 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2  วิชาการสอนวิชาเอก   ก าหนดให้เรียน  6   หน่วยกิต 

รหัสวิชา              รายวิชา      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

302-22032 การประยุกต์การสอนนาฎศิลป์สากลแบบบูรณาการ      2  (2-0-4) 

                 ( Applying  Ballet  to  Integrated Teaching ) 

302-22033   วิธีสอนวิชาเฉพาะสาขาบัลเล่ต์ 1        2  (2-0-4) 

  (The Teacher of Classical Ballet I) 

302-22034   วิธีสอนวิชาเฉพาะสาขาบัลเล่ต์ 2        2  (2-0-4) 

  (The Teacher of Classical Ballet II) 
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  2.2.3  วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต     โดย 
1. เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ  จากกลุ่มวิชาเอกเดี่ยว หรือวิชาเอกเลือกในสาขาวิชา 

อ่ืน  หรือ 
2. เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา          จ านวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

302-22035   การเต้นแท็ป 1           2  (0-4-2) 

  (Tap Dance I) 

302-22036   การเต้นแท็ป 2           2  (0-4-2) 

  (Tap Dance II) 

302-22037      การเต้นระบ าหน้าท้อง 1                  2  (0-4-2) 

  (Belly Dance I) 

302-22038      การเต้นระบ าหน้าท้อง 2         2  (0-4-2) 

  (Belly Dance II) 

302-22039  ยูโรเพียนคอร์ดด๊านซ์         2  (0-4-2) 

  (Eupopean Court Dance) 

 

 

 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
1.  เลือกเรียนจากรายวิชาต่างๆ ท่ีเปิดสอนในสถาบัน หรือ 
2.  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
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รหัสวิชา รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต ( บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-30001       กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา         2(2-0-4)  

           (Intellectual Property Law)  
300-30002      วาทการ            2(2-0-4)  

          (Speech)  
300-30003      คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                       2(1-2-3)  

       (Introduction to Computer) 
300-30004      ลีลาศ                     2(1-2-3)  
                   (Social Dance)  
300-30005      กิจกรรมเข้าจังหวะ          2 (1-2-3) 

  (Rythmic Activittes)  
300-30006      แบดมินตัน           2 (1-2-3) 

       (Badminton)  
300-30007 อาเซียนศึกษา         2 (2-0-4) 
  (Asian Education)     
 300-30008 ภาษาอาเซียน         2(2-0-4)    

  (Fundamental Asian Language)  
301-30001   นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น         2 (0-4-2) 
         (Fundamental Thai Classical Dance)                                                        
301-30002   เพลงและการแสดงพ้ืนบ้าน                                          2 (0-4-2) 

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

(Royal Plays)                                                         
302-30001  แจ๊สเบื้องต้น                                                        2 (1-2-3) 
        (The Basic of Jazz Dance)    
302-30002 หลักการยืดกล้ามเนื้อ        2(1-2-3) 

   (Muscle Stretching Theory) 
 
 

302-30003 ทักษะการยืดกล้ามเนื้อ        2(0-4-2) 
   (Muscle Stretching Skill) 

302-30004 ระบ าสเปน          2(0-4-2) 
   (Spanish Dance) 



24 

 

303-30001 ทักษะขิม            2 (0-4-2) 
  (Music Skill : Khim )                                                       
303-30002 ทักษะขลุ่ย            2 (0-4-2) 

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

(Music Skill : Anglung)                                                          
303-30004       ทักษะกลองยาว              2 (0-4-2) 
            (Music Skill : Klong yao)  
303-30005       เพลงร้องส าหรับเด็ก                   2 (0-4-2) 
           (Songs for Children)  
303-30006 เพลงกล่อมเด็ก                    2 (0-4-2) 
  (Thai Lullaby)  
303-30007 พากย์ - เสภา                    2 (0-4-2) 
  (Pag and Sepha)  
304-30001  รีคอร์เดอร์                    2 (0-4-2) 
  (Recorder)  
304-30002  คีย์บอร์ด                    2 (0-4-2) 
  (Keyboard) 
304-30003  กีต้าร์                    2 (0-4-2) 
  (Guitar) 
304-30004  การบันทึกเสียงดนตรี          2 (2-0-4) 
  (Recording Technology) 
304-30005 ธุรกิจดนตรีเบื้องต้น        2 (2-0-4) 
  (Introduction to Music Business) 
304-30006  การขับร้องเพลงสากลเบื้องต้น        2 (0-4-2) 
  (Vocal Practices for Beginners)  
 
 
 
304-30007 การขับร้องเพลงมิวสิคัลเพลย์           2 (0-4-2) 
  (Vocal Practices for Musical Play) 
304-30008  การขับร้องเพลงสากลส าหรับเด็ก        2 (0-4-2) 
  (Vocal Practices in Songs for Children) 
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304-30009  ซอลเฟจจิโอและการขับร้อง        2 (0-4-2) 
  (Solfeggio and Vocal Training)  

 
หมายเหตุ     ความหมายของรหัสรายวิชา และรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
 

ความหมายของรหัสวิชา 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รหัสวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข  8  หลัก ดังต่อไปนี้ 

 ต าแหน่งที่  1    หมายถึง คณะ 
  เลข  1 หมายถึง  คณะศิลปวิจิตร  
  เลข  2 หมายถึง  คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
  เลข 3 หมายถึง  คณะศิลปศึกษา 
 ต าแหน่งที่  2-3 หมายถึง สาขาวิชา 
  เลข  01 หมายถึง  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
  เลข  02 หมายถึง  สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 
  เลข  03 หมายถึง  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
 
 
  เลข  04 หมายถึง  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
 ต าแหน่งที่  4 หมายถึง หมวดวิชา 
  เลข  1 หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  เลข  2 หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ 

X   X    X   X      X   X X X  

คณะ 

สาขาวิชา 
หมวดวิชา 
กลุม่วิชา 

ล าดบัวิชา 
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  เลข  3 หมายถึง  หมวดวิชาเลือกเสรี 
ต าแหน่งที่  5 หมายถึง กลุ่มวิชา 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  เลข  1 หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
  เลข  2 หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
  เลข  3 หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษา 
  เลข 4 หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  เลข  5 หมายถึง  กลุ่มวิชาพลศึกษา 
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  เลข  1 หมายถึง  วิชาชีพครู 
  เลข  2 หมายถึง  วิชาเอก 
 
 ต าแหน่งที่ 6-8  หมายถึง ล าดับวิชา 
 
   ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 

ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา    คณะศิลปศึกษา 
ชั้นปีที่  1   ภาคการศึกษาที่  1 

   X    (X   -    X   -    X)   

หนว่ยกิต 

ชัว่โมงเรียนบรรยาย 
ชัว่โมงเรียนปฏิบตัิ 

ชัว่โมงการศกึษาด้วยตนเอง 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300 -12003 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
300 -13006 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

300 -21002 พ้ืนฐานการศีกษา 2(2-0-4) 
302-22006 ประวัติบัลเล่ต์ 1 2(2-0-4) 
302-22008 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานด้านนาฏศิลป์สากล 2(2-0-4) 
302-22009 บัลเล่ต์หลักสูตร อาร์ เอ ดี 1 2(0-4-2) 
302-22021 การบันทึกท่าเต้นแบบเบนิช  2(2-0-4) 
302-22028 ระบ าสเปน 1 2(0-4-2) 
302-22030 การเต้นแจ๊ส 1 2(0-4-2) 
 รวม 20 

 
 

ชั้นปีที่  1   ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-12002 สารนิเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) 
................... วิชาศึกษาท่ัวไป เลือก 1 2หรือ3 (x-x-x) 
300-21004 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 
300-21012 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2(2-0-4) 
201-21001 สุนทรียศาสตร์ทางนาฏดุริยางค ์ 3(3-0-6) 

302-22010 บัลเล่ต์หลักสูตร อาร์ เอ ดี 2 2(0-4-2) 
302-22002 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายส าหรับการแสดง 2(1-2-3) 
302-22029 ระบ าสเปน 2 2(0-4-2) 
302-22031 การเต้นแจ๊ส 2 2(0-4-2) 
 รวม 21 หรือ 22 

 
 
 

ชั้นปีที่  2 ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-11001 ชีวิตกับวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
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300-14004 คณิตศาสตร์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 
…………… วิชาชีพครูเลือก 1 2(2-0-4) 

302-22003 กายวิภาคและบัลเล่ต์  3(3-0-6) 
300-22007 ประวัติบัลเล่ต์ 2 2(2-0-4) 
302-22011 บัลเล่ต์หลักสูตร อาร์ เอ ดี 3 2(0-4-2) 
302-22025 ความรู้เกี่ยวกับจังหวะและลักษณะเพลง  2(2-0-4) 
302-22019 นาฎศิลป์สากลร่วมสมัย 1 2(1-2-3) 
302-22033 วิธีสอนวิชาเฉพาะสาขาบัลเล่ต์ 1 2(2-0-4) 
 รวม 21 

 
 

ชั้นปีที่  2 ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-11005 พ้ืนฐานการวิจัย 3(3-0-6) 
300-21001 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ 2(2-0-4) 
300-21006 จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา 2(2-0-4) 

300-21009 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 3(2-2-5) 
…………… วิชาเลือกเสรี 1 2หรือ3(x-x-x) 
302-22012 บัลเล่ต์หลักสูตร อาร์ เอ ดี 4 2(0-4-2) 
302-22015 โซโลแดนซ์ 1 2(1-2-3) 
302-22020 นาฎศิลป์สากลร่วมสมัย 2 2(1-2-3) 
302-22024 นาฏศิลป์อาเซียน  2(0-4-2) 
 รวม 20หรือ 21 

 
 
 
 
 

ชั้นปีที่  3 ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-13001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
300-15001 ผู้น านันทนาการ                    2(1-2-3) 
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300-21008 การวัดและประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4) 

300-21005 การพัฒนาหลักสูตร  3(3-0-6) 
.................... วิชาเลือกเสรี 2 2(x-x-x) 
302-22004 ทฤษฎีนาฎศิลป์สากลระดับ VGE Level  1  2(2-0-4) 
302-22013 บัลเล่ต์หลักสูตร อาร์ เอ ดี 5 2(0-4-2) 
302-22026 ทักษะการเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป์สากล 2(2-0-4) 
302-22034 วิธีสอนเฉพาะสาขาบัลเล่ต์2 2(2-0-4) 
.................... วิชาเอกเลือก 1  2(x-x-x) 
 รวม 22 

 
 

ชั้นปีที่  3 ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-14001 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
300-21010 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
300-21007 การจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
…………… วิชาชีพครูเลือก 2 2(2-0-4) 

302-22005 ทฤษฎีนาฎศิลป์สากลระดับ VGE Level  2  2(2-0-4) 
302-22014 บัลเล่ต์หลักสูตร อาร์ เอ ดี 6 2(0-4-2) 
302-22016 โซโลด๊านซ์ 2 2(1-2-3) 
302-22022 ทักษะการแสดงส าหรับการแสดงนาฏศิลป์สากล 2(1-2-3) 
.................... วิชาเอกเลือก 2  2(x-x-x) 
 รวม 21 

 
 
 
 
 

ชั้นปีที่  4  ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
.................. วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 2 3(3-0-6) 
300-21011 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 
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300-21003 ความเป็นครู 3(3-0-6) 

................... วิชาชีพครูเลือก 3 2(x-x-x) 
……………… วิชาเลือกเสรี 3 2(x-x-x) 
302-22001 พ้ืนฐานการจัดการแสดงบนเวที 2(1-2-3) 
302-22017 คลาสสิคัลบัลเล่ต์ 1  2(0-4-2) 
302-22032 การประยุกต์การสอนนาฏศิลป์สากลแบบบรูณาการ 2(2-0-4) 
 รวม 18 

 
ชั้นปีที่  4  ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-21013 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2(1-2-3) 
302-22018 คลาสสิคัลบัลเล่ต์ 2  2(0-4-2) 
302-22023 เรปเพอร์ทัวร์ 2(0-4-2) 

302-22027 ศิลปนิพนธ์ 4(2-4-6) 

 รวม 10 
 

ชั้นปีที่  5  ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-21014 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-12-6) 
 รวม 6 

 
ชั้นปีที่  5  ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-21015 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-12-6) 
 รวม 6 

  
 
 
 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
  (ดูในภาคผนวก ก) 
3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ- สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 
ท่ีจบ 
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 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
  3.2.2 อาจารย์ประจ า   

1. นายพหลยุทธ  กนิษฐบุตร

  
  
  

  
   
 

3 1999 00101 70 1 อาจารย์ ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 
ศศ.ม. (นาฏศิลป์ไทย) 

สถาบัน เทคโน โลยีราช
มงคล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2537 
2546 

2. นางสาวพัชรินทร์   จนัทรัดทตั 3 7002 00410 23 5 
 

พนักงาน
ราชการ คร ู
(นาฏศิลป์ไทย-
ละครนาง) 
 

ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(นาฏศิลป์ไทย) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

2549 
 
2553 

3. 
 

นางสาวไปรยาวีรณิ ศรีประเสริฐ

  
  
 

 
 
 
 
 

3 1002 00286 94 7 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงาน
ราชการ คร ู
(นาฏศิลป์
สากล-บัลเล่ต์) 
 
 
 

ศษ.บ. (นาฏศิลป์สากล
ศึกษา) 
กศ.ม. (การบริหาร
การศกึษา) 
Teacher Certificate 
ARAD. 
Teacher Certificate  
Teacher Certificate 
Jazz  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิ
โรฒ 
Royal Academy of 
Dance ประเทศอังกฤษ 
CSTDประเทศออสเตเรีย 
CDA ประเทศออสเตเรีย 
 

 

4. นางสาวรสสุคนธ ์ ไตรโภค 
 

3 1014 00503 04 7 
 

อาจารย์ ศษ.บ. (นาฏศิลป์สากล
ศึกษา) 
Teacher Certificate 
ARAD. 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 
Royal Academy of 
Dance ประเทศอังกฤษ 
 

2521 

5. นางสาววริยา รัตนภิรมณ์  อาจารย์ ศษ.บ. (นาฏศิลป์สากล
ศึกษา) 
Teacher Certificate 
ARAD. 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 
Royal Academy of 
Dance ประเทศอังกฤษ 
 

2521 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ- สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

1. นางสาวไปรยาวีรณิ ศรี
ประเสรฐิ  
  
 

 
 
 
 
 

3 1002  00286  94 7 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงาน
ราชการ คร ู
(นาฏศิลป์
สากล-
บัลเล่ต์) 
 
 
 

ศษ.บ. (นาฏศิลป์
สากลศึกษา) 
กศ.ม. (การบริหาร
การศกึษา) 
Teacher 
Certificate 
ARAD. 
Teacher 
Certificate  
Teacher 
Certificate Jazz  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
 
Royal Academy of Dance 
ประเทศอังกฤษ 
CSTDประเทศออสเตเรีย 
CDA ประเทศออสเตเรีย 
 

2. นางสาวรสสุคนธ ์ ไตรโภค 
 

3 1014 00503 04 7 
 

อาจารย์ ศษ.บ. (นาฏศิลป์
สากลศึกษา) 
Teacher 
Certificate 
ARAD. 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 
 
Royal Academy of Dance 
ประเทศอังกฤษ 
 

3. 
 

นางสาววริยา รัตนภิรมณ์  อาจารย์ ศษ.บ. (นาฏศิลป์
สากลศึกษา) 
Teacher 
Certificate 
ARAD. 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 
 
Royal Academy of Dance 
ประเทศอังกฤษ 
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4.องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  
 ผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และรายวิชาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 
สังกัดของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาท่ีมี่คุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. มีมาตรฐานตามที่คุรุสภาก าหนด 

2. เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินและได้มาตรฐานคุณภาพจากส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการ 

 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ- สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

สถานภาพ/
ต าแหนง่/ต าแหนง่
ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

1. รศ. ฉนัทนา   เอี่ยมสกุล  รอง
ศาสตราจารย์ 
ระดับ 9  

ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2 นางสาวธนัยพร  
มหาดิลกรัตน ์

1 1014 01135 31 2 อาจารย์พิเศษ ศิลปกรรมศาสตร ์ 
 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 

3 นางสาวธญัญรัตน์ ประดิษฐ์
แทน่ 

1 3611 00001 00 5 อาจารย์พิเศษ อ.ม.(ภาษาไทย) 
 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 
 

4 นายชิตพล เปลี่ยนศริ ิ 3409900451831 
 

อาจารย์พิเศษ ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต  
นิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวาทวิทยา
และสื่อสารการแสดง 

ปร.ด. (การวิจัยทาง
ศิลปกรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

5 นายริณบุญ นุชนอมบุญ 3 1019 00396 39  8 อาจารย์พิเศษ ก าลังศึกษาต่อ ระดับ

ปริญญาเอก สาขา

ศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

6 Mr.Nicolay Saparov ไม่มี อาจารย์พิเศษ Choreographer 
ประเทศรัสเซีย 

 

7 Mr. Armin  Esmeralda  
Saagundo 

ไม่มี อาจารย์พิเศษ Choreographer 
ประเทศฟิลิปปินส ์

 

8 อาจารย์บงกต  สมพงศ์ 3120100615221 อาจารย์พิเศษ ศิลปศาสตร์วิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภฎัพระนคร 
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ฝึกประสบการณ์การเป็นครู ทั้งด้านทักษะและสมรรถนะ และได้ปฏิบัติงานอ่ืนๆร่วมกับสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

4.1   มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

    ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้  

1. ทักษะในการปฏิบัติการสอนจากสถานศึกษา และความเข้าใจในการน าหลักการ
ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง 

2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

3.  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด ารงชีวิต 

4.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

5.  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและแก้ปัญหาได้ 

4.2  ช่วงเวลา 

  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของปีการศึกษา ชั้นปีที่ 5 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

  จัดเต็มเวลา ทั้ง 2 ภาคการศึกษา 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน หรืองานวิจัย 
         5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  นักศึกษาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามความถนัด และความสนใจในศาสตร์ด้านนาฏศิลป์ไทย  
โดยใช้ทบทวนการวิจัยน าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ 2 ส่วน คือ น าเสนอผลงานการแสดงศิลปนิพนธ์ในเชิง
วิชาการ และน าเสนอเอกสารรูปเล่มศิลปนิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
          5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    1. มีจิตสาธารณะ  เสียสละ  เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
              2. สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  และจัดการปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ด้วยดุลยพินิจที่ถูกต้องและเหมาะสม 
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               3. ตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตามคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 

 

 

              4. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถเป็นแบบ 
อย่างที่ดี             

              5. มีความซื่อสัตย์  สุจริตในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

 

ด้านความรู้ 

   1. มีความรอบรู้ด้านวิชาการ  ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์อย่างลุ่มลึก   สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

   2. ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านวิชาชีพครูในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์    สามารถ
บูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ  ไปใช้ในการด ารงชีวิต และประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

   3.  มีความรู้ทันสมัย  ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ทั้งด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติ  ทั้งมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ 
 
ด้านทักษะทางปัญญา 
     1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน และ
แก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ  
     2.   เป็นผู้น าทางปัญญาและพัฒนางานในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์สากลได้อย่างสร้างสรรค์   

   3.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิด และประยุกต์  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และประเมินผล 

 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความเข้าใจผู้อ่ืน ท างานเป็นทีมสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี และมี
ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
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     2. มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและการพัฒนาตนเอง และ
สังคม 

   3. มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีทักษะในการบริหารจัดการและแก้ปัญหา 

 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 
 
 

   3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการจากเอกสารและแหล่งความรู้อ่ืน   
 

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
     1. มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการ
วัดประเมินผล และการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
     2. มีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ 

   3. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
 
ด้านทักษะวิชาชีพ 
     1.  มีทักษะปฏิบัติและความช านาญในสาขาวิชานาฏศิลป์สากล 

     2.  มีแนวทางการอนุรักษ์สร้างสรรค์และวิจัยเพื่อพัฒนา องค์ความรู้สาขาวิชานาฏศิลป์สากลได้
อย่างเหมาะสม 

     3.  ประยุกต์ใช้องค์ความรู้สาขาวิชานาฏศิลป์สากลได้อย่างเหมาะสม 

     4.  สามารถน าทักษะสาขาวิชานาฏศิลป์สากลไปบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 

     5.  มีทักษะการบริหารจัดการในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์สากล 

 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  4 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
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1)  อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ให้ค าปรึกษาและแนะน า ในหัวข้อการท าศิลปนิพนธ์ แก่
นักศึกษา 

2)  อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดชั่วโมงในการให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าในการค้นหาแหล่ง 
ข้อมูลการเตรียมข้อมูลในการสัมภาษณ์และจัดระบบข้อมูล ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
  
5.6  กระบวนการประเมินผล  
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท างานจากบันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา และประเมินผลจาก
การท างานวิจัยเป็นระยะๆ โดยแบ่งเป็น 

1. ผลงานการแสดงศิลปนิพนธ์เชิงวิชาการที่น าเสนอบนเวทีจะมีการจัดสอบ 3 ครั้ง 
การสอบครั้งที่ 1 นักศึกษาน าเสนอผลงานโดยมีคณะกรรมการแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข  การสอบ 
 
ครั้งที่ 2 นักศึกษาน าเสนอผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  การสอบครั้งที่ 3 
นักศึกษาน าเสนอผลงานการแสดงบนเวที  โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน ในครั้งที่ 1 และ 2 สอบโดย
คณะกรรมการภายในอย่างน้อย 5 คน ส่วนการสอบครั้งที่ 3 เป็นคณะกรรมการภายในและภายนอกร่วมกัน
อย่างน้อย 10 คน 

2. เอกสารรูปเล่มศิลปนิพนธ์  ด าเนินการจัดสอบ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 สอบหัวข้อการท า
ศิลปนิพนธ์  นักศึกษากลุ่มที่สอบผ่าน  ด าเนินการท าศิลปนิพนธ์  หากกลุ่มใดไม่ผ่านต้องด าเนินการสอบใหม่
จนกว่าจะผ่าน  ครั้งที่ 2 สอบศิลปนิพนธ์ 3 บท นักศึกษาด าเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในเรื่องที่คณะกรรมการ
สอบแนะน า  นักศึกษาด าเนินการแก้ไข  และส่งรูปเล่มอีกครั้ง โดยยังไม่ต้องเข้าเล่มเพ่ือตรวจรูปแบบและ
ความถูกต้องอีกครั้ง  จึงน าไปเข้ารูปเล่มสมบูรณ์และส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด  ด าเนินการสอบโดย
คณะกรรมการภายในและภายนอกไม่น้อยกว่าครั้งละ 5 คน 

3. การประเมินผลรายวิชาศิลปนิพนธ์ ให้เป็นไปตามผลของรายวิชาชีพบังคับ ดังนี้ 
  สัญลักษณ์ ค่าระดับคะแนน       ความหมาย 

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

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

 

หมวดที ่4   ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
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1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเองและ 
สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 

- ทุกรายวิชาก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม โดย
หมุนเวียนกันเป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรม ทั้งนี้ทุก
คนต้องมีส่วนร่วมในการน าเสนองาน เพื่อฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดีในหมู่คณะ 
- มีเงื่อนไขท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้า 
 
 
เรียนตรงเวลา การเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน 

มีความสามารถด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

- ก าหนดให้นักศึกษาต้องเรียนในรายวิชาภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสาร  ทักษะการเขียนเพื่องานนาฏศิลป์ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ภาษาอังกฤษส าหรับครู  
- มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 

สามารถท าการวิเคราะห์/สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

-ก าหนดให้มีการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้น
ปีการศึกษาที่ 1-4 เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์/สังเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ความกล้าแสดงออกทางด้านนาฏศิลป์ 

มีทักษะการสอนเฉพาะด้านนาฏศิลป์ -มีการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็น
ระยะเวลา  1 ปี 
-ก าหนดให้มีกิจกรรมสัมมนา แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การสอนในระหว่างการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาและหลังการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

มีบุคลิกและจริยวัตรที่งดงาม -มีข้อตกลงในการปฏิบัติตนด้านบุคลิกภาพ   
การแต่งกาย   กิริยามารยาท วัฒนธรรมการพูด    
และการวางตัวในรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                 ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ  เสียสละ  เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม  

สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  และจัดการปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยดุลยพินิจที่
ถูกต้องและเหมาะสม  ตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ 

 

 

ครูตามคุณธรรมและจริยธรรม   แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี   มีความซื่อสัตย์  สุจริตในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ  อาจารย์แต่ละรายวิชาต้อง
สอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้นักศึกษามีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 

1)  มีจิตสาธารณะ  เสียสละ  เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 

          2)  สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  และจัดการปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณ
วิชาชีพด้วยดุลยพินิจที่ถูกต้องและเหมาะสม 

          3)  ตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตามคุณธรรมและ
จริยธรรม 

          4)  แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีด ี

5)  มีความซื่อสัตย์  สุจริตในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
        ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ได้แก่  การแต่ง

กายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบัน  การมีสัมมาคารวะกับครูอาจารย์  การอ่อนน้อมถ่อมตนและมีน้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  การเคารพรุ่นพ่ีรุ่นน้อง  สร้างนิสัย  ตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน  และการส่งงานตามเวลาที่นัด
หมาย  มีความซื่อสัตย์ไม่กระท าการทุจริตต่อการสอบ  และการท างานด้านต่างๆ   การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา  อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆที่ศึกษา  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเส ริม
คุณธรรม จริยธรรม  ดังนี้ 

  1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหารายวิชาต่างๆ 
  2) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
  3) สอนหรือบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์ 
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  4) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน  โดยเฉพาะในคุณลักษณะข้อ 1 , 4 และ 5 
2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  1) ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาในชีวิตประจ าวัน 

2) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและกิจกรรม 

 
 
 
 
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่การปฏิบัติงานการแสดงของสถาบัน  และความ

รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของ

สถาบัน/กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

 2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       นักศึกษาต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา  สามารถบูรณาการความรู้ใน

ศาสตร์  แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล  น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพได้  ตลอดจน
สามารถช่วยพัฒนาสังคม ซึ่งมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

1) มีความรอบรู้ด้านวิชาการ  ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์อย่างลุ่มลึก   สามารถน าความรู้
และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

        2) ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านวิชาชีพครูในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์    
สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ  ไปใช้ในการด ารงชีวิต และประกอบวิชาชีพอย่ างมี
ประสิทธิภาพ  

        3) มีความรู้ทันสมัย  ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ทั้งด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติ  ทั้งมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง  

เช่น  การใช้วัสดุอุปกรณ์จริง  การสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด  จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีต
ศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  การฝึกให้ผู้เรียนท าอุปกรณ์เพ่ือใช้ประกอบการเรียน  การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง  การเรียนรู้จากศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านนาฏศิลป์จากสถานที่
จริงภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  และบริเวณใกล้เคียงที่แวดล้อมไปด้วยแหล่งความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม  
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การเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง  หรือเฉพาะทางมาให้ความรู้  และฝึกปฏิบัติงานทั้งวิชาการและการ
แสดงที่เก่ียวข้องกับสถานประกอบการของภาครัฐและเอกชน 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆดังนี้ 

1) การทดสอบย่อย 
2) การประเมินจากการอภิปรายหรือเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
3) การประเมินจากรายงานที่ที่นักศึกษาจัดท า 
 
 
4) การประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
5) การประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค 
6) การประเมินจากงานวิจัยที่น าเสนอ 
7) การประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

         2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
         นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษา  ดังนั้นนักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ใน
สาขาวิชานาฏศิลป์  เน้นการคิดหาเหตุผล  เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา  น าแนวคิดทฤษฎีไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้   การแก้ปัญหา และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้   น าไปสู่การพัฒนาศาสตร์  สาขาวิชานาฏศิลป์
ได้อย่างสร้างสรรค์  นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติต่างๆจากการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้ 
              1) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน และ
แก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ  
   2) เป็นผู้น าทางปัญญาและพัฒนางานในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์สากลได้อย่างสร้างสรรค์   

          3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิด และประยุกต์  เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานและประเมินผล 
         2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

           1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับงานนาฏศิลป์และดนตรี การเสนอโครงงานหรือผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกปีการศึกษา 
   2) การอภิปรายกลุ่ม 
   3) ให้นักศึกษาปฏิบัติจริง 
         2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
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  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็น  การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน  โดยยึดหลักการและทฤษฎีต่างๆ  ประเมินจากการ
น าเสนอโครงงาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคการศึกษาที่ 2 การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือการ
สัมภาษณ์ 

2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 
 
 
เมื่อนักศึกษาจบการศึกษา  นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและสามารถท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้  ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม  มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้  สามารถพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนในระดับต่างๆ   เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
รวมถึงมีทักษะในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และสถานการณ์ต่างๆ  ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนต้อง
สอดแทรกวิธีการที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติต่างๆให้กับนักศึกษา ดังนี้ 
   1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความเข้าใจผู้อ่ืน ท างานเป็นทีมสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี 
และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
   2) มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและการพัฒนาตนเอง 
และสังคม 

3) มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี  มีทักษะในการบริหารจัดการและแก้ปัญหา 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานกลุ่ม  การท างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืนหรือผู้มีประสบการณ์  โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ดังนี้   

          1) วิธีการสอนแบบอภิปราย  สัมมนา  การน าเสนอโครงงานซึ่งมีการก าหนดกิจกรรมให้
ท างานกลุ่มที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น    

          2) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งต่างๆ หรือสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน  มีการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและสถานการณ์ต่างๆ   

          3) การท างานกลุ่ม  โดยก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท างานตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการน าเสนอผลงาน 

       2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมกิจกรรม 
การอภิปราย  การสัมมนาและการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนได้อย่างครบถ้วน ชัดเจนและตรงประเด็น 
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 2) ประเมินผลจากการน าเสนอรายงาน หรือโครงงาน 
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
 
 
 
 นักศึกษาสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  มีดุลยพินิจในการประยุกต์

และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าเสนอข้อมูลส าหรับผู้เรียนในระดับต่างๆได้   สามารถศึกษาค้นคว้า   
วิเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านนาฏศิลป์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับผู้เรียนและบุคคลกลุ่ม
ต่างๆ  โดยคาดหวังการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดทักษะต่างๆดังนี้ 
   1) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   2) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

3) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการจากเอกสารและแหล่งความรู้อ่ืนได้   

       2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆแบบอภิปราย   สัมมนา  
น าเสนอโครงงานให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์เสมือนจริง    ใช้ข้อมูลเชิงวิชาการ
เพ่ือน าเสนอการแสดงบนเวทีให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมทั้งเรียนรู้การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

      2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) ประเมินจากวิธีการน าเสนอของผู้เรียน  โดยเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 

 2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย เหตุผลของการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆในการ
อภิปราย 
          2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
        2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   นักศึกษาต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับสาขาที่ศึกษาอย่างลุ่มลึก และสามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้  มีทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
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   1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอน  การวัดประเมินผล และการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
   2) มีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะ 
   3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
        2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
   1) ให้นักศึกษาจัดท าแผนการเรียนรู้  โดยบูรณาการความรู้ในศาสตร์นาฏศิลป์กับศาสตร์ต่าง
สาขา  น าความรู้จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง 
   2) ให้นักศึกษาออกแบบการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ 
   3) ฝึกท างานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
        2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   1) ประเมินความถูกต้องของการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
   2) ประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
   3) ประเมินจากความรู้ ความสามารถในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   4) ประเมินผลการท าวิจัยสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
         2.7 ด้านทักษะวิชาชีพ 
        2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพ 

        นักศึกษาต้องมีทักษะด้านนาฎศิลป์อย่างรอบด้านทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  สามารถเชื่อมโยง
วิเคราะห์  ประยุกต์  ถ่ายทอด  รักษาและสร้างองค์ความรู้ได้ตามหลักวิชาการ  และบริหารจัดการงาน
นาฏศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 

   1)  มีทักษะปฏิบัติและความช านาญในสาขาวิชานาฏศิลป์สากล 

   2)  มีแนวทางการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สาขาวิชานาฏศิลป์สากล
ได้อย่างเหมาะสม 

   3)  สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้สาขาวิชานาฏศิลป์สากลได้อย่างเหมาะสม 

   4)  สามารถน าทักษะสาขาวิชานาฏศิลป์สากลไปบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 

   5)  มีทักษะการบริหารจัดการในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์สากล 
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        2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพ 
   1) ก าหนดให้ฝึกทักษะการปฏิบัติการสอนวิชานาฏศิลป์ 
   2) ก าหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปีเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ บูรณาการและน าเสนอ
ผลสัมฤทธิ์การแสดงนาฏศิลป์ 
   3) ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ค้นคว้าวิจัย น าเสนอการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์เชิงวิชาการ 
และบริหารจัดการงานนาฏศิลป์เชิงบูรณาการ 
        2.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพ 
        1) ประเมินทักษะความสามารถในน าความรู้วิชาชีพไปใช้ในการสอนนักเรียนทั้งระดับประถม
และมัธยม 
   2) ประเมินจากการน าเสนอรูปแบบการแสดงและการบริหารจัดการการแสดงผลสัมฤทธิ์
ทักษะด้านนาฏศิลป์ 
            3) ประเมินความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์น าเสนอผลงานวิชาชีพทั้งเชิงวิชาการ
ทักษะปฏิบัติ และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ หมวดศึกษาทัว่ไป 
 

1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     1)  รับผิดชอบ  มีวินัย  สามัคคี 
     2)  ซื่อสัตย์  สุจริต 
     3)  รักและศรัทธาในวิชาชีพ 
     4)  เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 

2.  ด้านความรู้ 
     1)  มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
     2)  มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
     3)  มีความรู้ทันสมัย  แสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ 
3.  ด้านทักษะปัญญา 
     1)  มีความคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
     2)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
     3)  ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1)  มีมนุษยสัมพันธ์  ท างานเป็นทีมและความรับผิดชอบ 
     2)  รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง  วิชาชีพ  สังคม 
     3)  สามารถบริหารจัดการ  แก้ปัญหา 

5.  ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1)  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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     2)  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
     3)  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการจากเอกสารและแหล่งความรู้อ่ืน 
6.  ด้านทักษะพิสัย 
     1)  มีทักษะปฏิบัติและความช านาญในวิชาชีพ 
     2)  สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะตามกระบวนการวิจัย 
     3)  ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
     4)  สามารถบริหารจัดการด้านศิลปะ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) หมวดศึกษาทั่วไป 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้  หมวดวิชาชีพเฉพาะด้าน วิชาชีพครู 

 
1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1)  มีจิตสาธารณะ  เสียสละ  เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
2) สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  และจัดการปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพด้วย

ดุลยพินิจ  ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
3) ตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตามคุณธรรมและจริยธรรม 
4) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถเป็น

แบบอย่างที่ด ี
5) มีความซื่อสัตย์  สุจริตในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

2. ด้านความรู้ 
1) มีความรอบรู้ด้านวิชาการ  ในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะอย่างลุ่มลึก   สามารถน าความรู้และ

ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม  
2) ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านวิชาชีพครูในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะ    สามารถบูรณา

การความรู้ ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ  ไปใช้ในการด ารงชีวิต และประกอบวิชาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) มีความรู้ทันสมัย ในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน และแก้ปัญหาได้

อย่างมวีิจารณญาณ  
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2) เป็นผู้น าทางปัญญาและพัฒนางานในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะได้อย่างสร้างสรรค์ 
3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิด และประยุกต์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและ

ประเมินผล 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1)   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความเข้าใจผู้อื่น ท างานเป็นทีมสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี และมีความ    
           รับผิดชอบในวิชาชีพ 
     2)   มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและการพัฒนาตนเอง และสังคม 
     3)   มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีทักษะในการบริหารจัดการและแก้ปัญหา 
5.  ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1)   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2)   มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
     3)   วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการจากเอกสารและแหล่งความรู้อื่น   
 
6.  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
     1)  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการวัด     
         ประเมินผล และการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
     2)  มีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะ 
     3)  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
7.  ด้านทักษะวิชาชีพ 
     1)  มีทักษะปฏิบัติและความช านาญในวิชาชีพ 
     2)  (อนุรักษ)์ สร้างสรรค์และวิจัยเพื่อพัฒนา องค์ความรู้ด้านวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
     3)  ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
     4)  สามารถน าทักษะวิชาชีพไปบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 
     5)  มีทักษะการบริหารจัดการในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping)  หมวดวิชาชีพเฉพาะด้าน วิชาชีพครู 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้  สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1)   มีจิตสาธารณะ  เสียสละ  เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
     2)   สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  และจัดการปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพด้วย
ดุลย   
          พินิจที่ถูกต้องและเหมาะสม 
     3)  ตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตามคุณธรรมและจริยธรรม 
     4)  แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถเป็นแบบอย่างที่
ดี 
     5)  มีความซื่อสัตย์  สุจริตในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
2.  ด้านความรู้ 

     1)   มีความรอบรู้ด้านวิชาการ  ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์อย่างลุ่มลึก   สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ ์ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

     2)  ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านวิชาชีพครูในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์    สามารถบูรณา
การความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ  ไปใช้ในการด ารงชีวิต และประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  

     3)  มีความรู้ทันสมัย  ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ทั้งด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติ  ทั้งมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ 
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3.  ด้านทักษะทางปัญญา   
      1)  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน และแก้ปัญหาได้
อย่าง  มีวิจารณญาณ  
     2)  เป็นผู้น าทางปัญญาและพัฒนางานในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์สากลได้อย่างสร้างสรรค์   
     3)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิด และประยุกต์  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและ 
         ประเมินผล 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความเข้าใจผู้อื่น ท างานเป็นทีมสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี และมีความ 
         รับผิดชอบในวิชาชีพ 
     2)  มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและการพัฒนาตนเอง และสังคม 
     3)  มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีทักษะในการบริหารจัดการและแก้ปัญหา 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1)  สามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2)  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
     3)  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการจากเอกสารและแหล่งความรู้อื่นได ้   
6.  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
     1)   มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  การวัด  
          ประเมินผล และการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
     2)  มีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะ 
     3)  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  
7.  ด้านทักษะวิชาชีพ 
      1)  มีทักษะปฏิบัติและความช านาญในสาขาวิชานาฏศิลป์สากล 

      2)  มีแนวทางการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สาขาวิชานาฏศิลป์สากลได้อย่าง
เหมาะสม 

      3)  สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้สาขาวิชานาฏศิลป์สากลได้อย่างเหมาะสม 

      4)  สามารถน าทักษะสาขาวิชานาฏศิลป์สากลไปบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 

      5)  มีทักษะการบริหารจัดการในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์สากล 

    
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
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(Curriculum Mapping)  สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 
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  หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
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ระบบการให้ค่าระดับคะแนน  รวมทั้งสัญลักษณ์ค่าระดับคะแนน  และความหมายของการประเมินผล

การศึกษา 

1.1  สัญลักษณ์  ค่าระดับคะแนนและความหมายของการประเมินผลการศึกษารายวิชา มีดังต่อไปนี้ 

 

สัญลักษณ์  ค่าระดับคะแนน   ความหมาย 

A    4   ดีเยี่ยม (Excellent) 

B+    3.5   ดีมาก (Very Good) 

B    3   ดี (Good) 

C+    2.5   ค่อนข้างดี (Fairly Good) 

C    2   พอใช้ (Fair) 

D+    1.5   ค่อนข้างอ่อน (Below Average) 

D    1   อ่อน (Poor) 

F    0   ตก (Fail) 

 
1.2  ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนนตามที่ก าหนดได้  ให้ใช้สัญลักษณ์ 

และความหมายดังต่อไปนี้ 
 

สัญลักษณ์    ความหมาย 

I    ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

S    ผลการศึกษาผ่าน (Satisfactory) 

U    ผลการศึกษาไม่ผ่าน (Unsatisfactory) 

Au    การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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IP    การศึกษายังไม่สิ้นสุดลง (In-Progress) 

W    การถอนรายวิชาโดยยังไม่ได้รับอนุมัติ (Withdrawal) 

 

 

 

NR    ไม่ได้รับรายงานผลการศึกษา (No-Report) 

1.3  การให้สัญลักษณ์A,B+,B ,C+,C ,D+,D และ Fจะกระท าได้ในกรณีดังนี้ 

 1.3.1  รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ และ/ หรือมีผลงานที่ประเมินได ้

 1.3.2เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคเรียนการศึกษาถัดไป 

1.4การให้สัญลักษณ์ F จะกระท าในกรณีต่อไปนี้ 

 1.4.1  นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 

 1.4.2  นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ขออนุมัติจากคณบดี  หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 

 1.4.3  นักศึกษาทุจริตในการสอบ 

 1.4.4  นักศึกษามีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ/หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่ 

ถึงร้อยละ 80  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น 
 1.4.5  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากนักศึกษาไม่เข้าสอบ และ / หรือไม่ท างานที่อาจารย์ 

ผู้สอนก าหนด ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้องรายงานผลการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์นับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษา
ถัดไป 

1.5  การให้สัญลักษณ์ I จะกระท าในกรณีต่อไปนี้ 

 1.5.1 นักศึกษาป่วยก่อนสอบ หรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชา  
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หรือทั้งหมดได้ และได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการลาป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์  และ/ หรือ ใบรับรองการ
รักษาจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และได้รับการอนุมัติจากคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย แต่ทั้งนี้
นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 1.5.2 นักศึกษาขาดสอบโดยมีเหตุสุดวิสัยและได้รับการอนุมัติจากคณบดีหรือผู้ที่คณบด ี

มอบหมาย 
 1.5.3 นักศึกษาท างานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่สมบูรณ์และอาจารย์ 

ผู้สอน  หัวหน้าภาควิชา คณบดี  หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา  อาจารย์ผู้สอนต้อง
แจ้งฝ่ายทะเบียน  และประมวลผลของสถาบันให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

1.6  การให้สัญลักษณ์ S และU จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรและให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน  โดยไม่นับหน่วยกิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.6.1  การให้สัญลักษณ์ S จะกระท าต่อเมื่อนักศึกษา ศึกษารายวิชานั้นผ่าน 

 1.6.2  การให้สัญลักษณ์ U  จะกระท าต่อเมื่อนักศึกษา ศึกษารายวิชานั้นไม่ผ่าน 

 

1.7  การให้สัญลักษณ์ W จะกระท าในกรณีต่อไปนี้ 

 1.7.1  รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 12.3.7.1 

 1.7.2  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

 1.7.3 คณบดีอนุมัติให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากป่วย หรือเหตุอันพ้นวิสัยยังไม่สิ้นสุด 

 1.7.4  รายวิชาที่นักศึกษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียน 

1.8  การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่มีการศึกษาหรือการปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน

มากกว่า 1 ภาคการศึกษา และ / หรือ การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด สัญลักษณ์ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อมี

การศึกษาหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุดลง และมีการประเมินผลการศึกษาได้ 

1.9  การให้สัญลักษณ์ NR จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลยังไม่ได้รับการ 

รายงานผลการศึกษารายวิชานั้นตามก าหนด 
1.10 การให้สัญลักษณ์ Au จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่ 
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นับหน่วยกิต 

1.11 การตัดสินผลการศึกษา  ให้ถือปฏิบัติดังนี้  

 1.11.1 พิจารณาตัดสินผลการศึกษาเป็นรายวิชา 

 1.11.2 รายวิชาที่นับว่าได้หน่วยกิตต้องเป็นรายวิชาที่ ได้สัญลักษณ์ตั้งแต่ Dขึ้นไป ยกเว้น

รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 1.11.3 กรณีได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าจนกว่า

จะได้สัญลักษณ์เป็น D ขึ้นไป ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ถ้าเป็นรายวิชาเลือก จะ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกหรือเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนทดแทนก็ได้ 

 1.11.4กรณีที่สัญลักษณ์ต่ ากว่า C   อาจลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชานั้นได้เพ่ือเปลี่ยน

สัญลักษณ์ เรียกว่าการเรียนเน้น ( Regrade) 

1.12 การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณเฉพาะรายวิชาที่

นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลสัญลักษณ์A ,B+,B ,C+,C ,D+,D และ F 

 1.12.1  หน่วยกิตท่ีเรียนหมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

 1.12.2 หน่วยกิตท่ีได้หมายถึงจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ตั้งแต่Dขึ้น 

 
 
ไป ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 1.12.3  หน่วยกิตท่ีค านวณประจ าภาค  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของทุกรายวิชาที่ 

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

 1.12.4  หน่วยกิตค านวณสะสม  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ 

สัญลักษณ์ A ,B+,B ,C+,C ,D+,D และ F 
 1.12.5  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  ค านวณจากผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา   

โดยน าผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนแต่ละรายวิชาที่ประเมินผลในภาคการศึกษานั้นมารวมกัน  และ
หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่งโดย



65 

 

ไม่ปัดเศษ  รายวิชาที่เรียนซ้ า  เรียนทดแทน  หรือเรียนเน้น  ให้น าจ านวนหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชานั้นไปค านวณทุกครั้ง 

 1.12.6  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ค านวณจากผลการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาค 

การศึกษาปัจจุบัน  โดยน าผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนแต่ละรายวิชาที่ประเมินผลทั้งหมดทุกภาค
การศึกษามารวมกันและหารด้วยจ านวนผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิด
เป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ  รายวิชาที่เรียนซ้ า  เรียนทดแทน  หรือเรียนเน้น  ให้นับหน่วยกิต 
เพียงครั้งเดียว  และน าผลการศึกษาครั้งหลังสุดมาใช้ค านวณ 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  จัดทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขาวิชา โดยจัดทวนสอบใน
ระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร  แล้วจัดท ารายงานผลการทวนสอบ  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา  
และเพ่ือใช้เป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา   ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

  3.1  สอบได้ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 3.2  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  2.00  และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมใน

หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพบังคับตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.3  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  และไม่ขัดต่อระเบียบของสถาบัน 

 
 
 

3.4 เป็นผู้ที่ ได้รับการพิจารณาจากทางสาขานาฏศิลป์สากลศึกษา ให้สอบเทียบ
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าระดับชั้น Advance 1 โดยน าผลคะแนนมายื่นทางสาขานาฏศิลป์สากลศึกษา ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ของปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
4.การให้ปริญญาเกียรตินิยม แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 4.1  ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ  และมีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินที่ก าหนดไว้

ในหลักสูตร  คือไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

 4.2  ไม่เคยสอบตก (F)  หรือได้รับผลการเรียนไม่ผ่าน (U) หรือได้รับสัญลักษณ์ D, D+ ใน
รายวิชาใดๆ ตลอดหลักสูตร 

 4.3  ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนเพ่ือเปลี่ยนค่าคะแนน
เฉลี่ยสะสม 
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4.4 นักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  
3.50 ขึ้นไป 

4.5 นักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับเกียรตินิยมอันดับสองจะต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
3.25 ขึ้นไป 

 

หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 ด าเนินการปฐมนิเทศเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจดังนี้ 

1.1 ชี้แจงปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและโครงสร้างการบริหารของสถาบัน คณะ และ 

ภาควิชาที่สังกัด 

1.2 มอบหมายภาระงาน บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ จรรยาบรรณวิชาชีพครู  ขอบข่ายหน้าที่ สิทธิ

ประโยชน์  วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมของคณะ 

1.3 มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น   หลักสูตร แผนการจัดการศึกษา  คู่มือนักศึกษา กฎระเบียบต่าง ๆ 
ท าความเข้าใจรายวิชาที่รับผิดชอบ ค าอธิบายรายวิชา พื้นฐานด้านความรู้และ ธรรมชาติของนักศึกษา 
ตลอดจนมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบัน 

1.4 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอนโดยคณะหรือภาควิชาด าเนินการ 

1.5 ประเมินการสอน และให้ค าแนะน า 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

       จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรไว้ในแผนกลยุทธและแผนการด าเนินงานทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว  เพ่ือน างบประมาณมาใช้พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน  อย่าง

ต่อเนื่อง โดยคณะด าเนินการเองและส่งอาจารย์ไปเข้ารับการฝึกอบรมนวัตกรรม รูปแบบการเรียนการสอน 

เกณฑ์การวัด ประเมินผลใหม่ๆที่หน่วยงานอ่ืนจัดอบรม  
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

1) ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยการขอทุนจากสถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

2) จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดท าผลงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรให้ 

มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพเฉพาะต าแหน่ง 
3)  โครงการทบทวนเนื้อหาบทเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะการปฎิบัติ(นาฎศิลป์และดนตรี) ให้แก่ 

คณาจารย์ โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่และอาจารย์ผู้สอนห้องเรียนเครือข่ายในวิทยาลัยนาฏศิลป์ส่วนภูมิภาค  โดย
การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา และ/หรือ ส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญไปถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่
อาจารย์ผู้สอนห้องเรียนเครือข่ายต่างๆ 

4) โครงการจัดการองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่และน าไปใช้ในการพัฒนาเรียนการสอน 
5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อถ่ายทอดให้นักศึกษาที่ต้องออก

ฝึกสอน 
ในสถานศึกษา  

6)  สนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัยในชั้นเรียน และมอบนโยบายให้ภาควิชาด าเนินการ
ติดตาม 

โดยคณะให้เงินทุนสนับสนุน 
7) โครงการฝึกอบรม/ สัมมนา / ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นโครงการ

ต่อเนื่องในแผนกลยุทธของคณะ 
 

หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 

1.1 มีการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการใช้บัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ และวิเคราะห์ความ 

พร้อมในการเปิดหลักสูตรก่อนน าไปก าหนดเป็นเป้าหมาย  

1.2 มีการจัดเตรียมความพร้อม ทั้งด้านคณาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาทิ ห้องสมุด วัสดุ

อุปกรณ์การศึกษาอ่ืน ๆ และสถานที่ ก่อนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เปิด ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.3 มีการจัดระบบ และกลไกเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาในประเด็น ต่อไปนี้ 

1.3.1 การก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.3.2 การบริหารกิจการของหลักสูตร 

1.3.3 การประเมินและพัฒนาหลักสูตร 
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1.3.4 การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.3.5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1.4 มีการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานทุกหลักสูตร ทุกปีการศึกษา 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

2.1.1 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส าหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว 

2.1.2 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อหัว ต่อปี 

2.1.3 ประเมินความพอเพียงของอัตราก าลังเมื่อเทียบกับปริมาณงาน 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

2.2.1 ส ารวจทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในหลักสูตร ก ากับและตรวจสอบให้มีการใช้ประโยชน์

สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่เดิม 

2.2.2 ต าราและหนังสือในห้องสมุดของคณะศิลปศึกษา มีจ านวน 5,000 เล่ม 

2.2.3 ต าราและหนังสือในศูนย์รักษ์ศิลป์ มีจ านวน 3,000เล่ม 

2.2.4 คอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 85 เครื่อง 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  ในปีงบประมาณ 2553-2554 คณะศิลปศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณ จ านวน 100,000 บาท 

เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ ต ารา หนังสือ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตามหลักสูตร 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 
 

2.4.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในหลักสูตรและจัดเตรียมข้อมูลที่

ส ารวจในแต่ละปีอย่างเป็นระบบ 

2.4.2      ประเมินความพอเพียงของอัตราก าลังเพ่ือเทียบกับปริมาณงานอย่างสม่ าเสมอ 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 
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3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่ง 

3.1.2 มีระบบการคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารของคณะ 

3.1.3 มีระบบการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจ และวิเคราะห์ความต้องการใช้บัณฑิตในหลักสูตร 

สาขาวิชาต่าง ๆ อีกทั้งการวางระบบการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมี

แนวโน้มอาจไม่ส าเร็จตามหลักสูตร และจ าเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาใน

อัตราส่วน 1 : 25 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดนโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์ที่สอนบางเวลาและ

อาจารย์พิเศษ โดยการสรรหาบุคคลจากสถาบันอุดมศึกษา ตามคุณสมบัติที่ก าหนด ตรงตามสาขาวิชาใน

สัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน โดยวางแผนการจัดจ้างเป็นรายภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้มีการประเมินการ

สอนอาจารย์พิเศษ หลังการสอนเสร็จสิ้นทุกภาคการศึกษา 

 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

4.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดประชุมเพ่ือก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

ทั้งสายการสอนและสายสนับสนุน 

4.1.2 ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

4.2.1 จัดให้มีการฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 

4.2.2 จัดให้มีการศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรง 

 

4.2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือร่วมกันท างานวิจัย 

4.2.4 มีแผนงานสนับสนุนบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าปรึกษานักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และด้านอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

5.1.1 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในอัตราส่วน 1.25 

5.1.2 ก าหนดเวลาให้อาจารย์ที่ปรึกษา แนะน าเรื่องการลงทะเบียนเรียน การเลือกรายวิชาใน

แต่ละ 

ภาคการศึกษา 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

- ระเบียบดังแนบ 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
6.1 ก่อนการพัฒนาหลักสูตร ได้มีการส ารวจความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของสังคม 

ทั้งด้านปริมาณและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเป็นข้อมูลการในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ( Key Performance Indicators ) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย ตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป  ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 

และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ี  ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ ปีที่ 6 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน

หลักสูตร 

X X X X X  

2.มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา 

X X X X X  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ ปีที่ 6 

3.มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X  

4.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบมคอ.5 และมคอ.6

ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก

รายวิชา 

X X X X X  

5.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X  

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)อย่างน้อยร้อยละ 25 

ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X  

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการ

ด าเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X  

8.อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคน  ได้รับการปฐมนิเทศ หรือค าแนะน า

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X  

9.อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X  

10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ีได้รับการ

พัฒนาทางวิชาการและ/ หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X  

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน 5.00 

    X  
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12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

     X 

 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตร 

คณะกรรมการบริ หา รหลั กสู ต ร ใช้ เ กณฑ์ กา รประกั นคุณภาพภาย ในที่  สกอ .ก าหนดจ านว น  

9 ตัวบ่งชี้ คือ 

1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

2. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล  

องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 

4. มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

5. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่อ 

อาจารย์ประจ า 
6. สัดส่วนของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 

ศาสตราจารย์  

7. มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 

8. มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

9. มีการส ารวจระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 

 

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา   เป็นหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 

2555   โดยก าหนดแนวทางการประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรดังนี้ 

 

 1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน     

       1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   ก าหนดให้คณาจารย์เขียนมคอ.3 ของรายวิชาที่สอน (มี

รายละเอียดของแผนกลยุทธ์และระบุรายละเอียดของการปรับปรุงมคอ.3ในแต่ละปี)ประมวลการสอบตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด  หรือหลังการประเมินทุกปีท่ีมีข้อมูลการวิเคราะห์จากการวิจัยชั้นเรียน  หรือผลการ

ประเมินของนักศึกษา  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

     1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แบบกลยุทธ์การสอน  ท าการส ารวจเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของคณาจารย์  โดยการสังเกตการณ์ของหัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  และ
แจกแบบประเมินให้กับนักศึกษา  ในแต่ละรายวิชาก่อนส่งภาคการศึกษา  ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์และ



74 

 

การประเมิน  จะถูกวิเคราะห์โดยฝ่ายวิชาการของคณะ  และส่งให้คณาจารย์ผู้สอนแต่ละคนในภาคการศึกษา
ถัดไปเพ่ือใช้เป็นผลย้อนหลังในการปรับปรุงการสอนรายวิชาของตน 
 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
     2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร 
           ประเมินการสอบโดยนักศึกษา  โดยมีหัวหน้าภาควิชา  เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและ
คัดตามการแก้ไขปรับปรุง 
          แบบประเมินหลักสูตร  โดยบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร  และน าข้อมูลย้อนกลับมาเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตร  ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    2.2 โดยนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
          แบบประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้บันทึก  และน าข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

2.3 โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา / หรือจากผู้ประเมิน 
การประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกท่ีเกี่ยวข้องทาง

การศึกษา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 
การประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามดัชนีในหมวด 7 ข้อ 7 โดยผู้ประเมินระดับสาขาวิชา

ที่แต่งตั้ง  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

    4.1 มีการประเมินผู้สอนทุกรายวิชา 

    4.2 มีการวิจัยสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

    4.3 ต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินตามข้อ 4.1 และ 4.2 

    4.4 น าผลการประเมินวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแบบปรับปรุงหลักสูตร 

    4.5 ก าหนดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในแบบกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก  ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

    1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

300-11001 *ชีวิตกับวัฒนธรรมไทย     3 (3-0-6) 
    (Life and Thai Culture) 

ศึกษาความหมาย  ความเป็นมา   ประเภทและรูปแบบของ
วัฒนธรรมไทย   สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต  
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยที่มีผลกระทบต่อสังคม แนวทางในการ
แก้ไขปัญหา   ศึกษาและวิเคราะห์วัฒนธรรมไทยกับการด าเนินชีวิต 
ในสังคมปัจจุบัน  เพื่อให้ตระหนักถึงความเป็นไทยและเกิดจิตส านึกร่วมกัน
ที่จะด ารงรักษาเอกลักษณ์ของชาติ 

   
300-11002 มนุษยสัมพันธ์      3 (3-0-6) 
  (Human Relationship) 

ศึกษาความหมาย และความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์  ธรรมชาติ
ของมนุษย์  ความต้องการของมนุษย์  การศึกษาตนเองการประเมินและ
การปรับปรุ งตนเอง การศึกษาผู้ อ่ืน เ พ่ือเป็น พ้ืนฐานในการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
ชุมชน 

 
300-11003 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   3 (3-0-6) 
  (Sufficiency Economy for Sustainable Development) 

ศึกษาความหมาย  ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวิถีชีวิตคนไทย ตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาท  การน ารูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับ
สังคมไทยตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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300-11004 ความรู้พื้นฐานทางการเมือง    3 (3-0-6) 
  (Fundamental Politics) 

ศึกษาเรื่องรัฐ  รูปแบบและหน้าที่ของรัฐบาล  สถาบันและ
กระบวนการทางการเมือง แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่มีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ศึกษาพัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองของไทย  เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic Political Culture) แก่เยาวชน 

 

300-11005 *พื้นฐานการวิจัย     3 (3-0-6) 
  (Fundamental Research) 

ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักและวิธีการวิจัยเบื้องต้นขั้นตอน
และกระบวนการของการวิจัย ตั้งแต่การก าหนดปัญหาวัตถุประสงค์และ
การตั้งชื่อเรื่อง  การศึกษาข้อมูล  ชนิดของข้อมูล  การสร้างและเลือกใช้
เครื่องมือในการท าวิจัย  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล และการเขียน
รายงานการวิจัย  เ พ่ือเป็นแนวทางในการท าศิลปนิพนธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
300-12001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม    3 (3-0-6) 
  (Life and Social Skill) 

ศึกษาปรัชญาและหลักธรรมที่ใช้ในการด ารงชีวิตและการท างาน 
การสร้างแนวคิดและเจตคติที่ดีต่อตนเอง  ธรรมะกับการสร้างคุณภาพชีวิต  
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน   การบริหารตนให้
เข้ากับสังคม  การปรับตนให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคม ศึกษาเทคนิค
การครองใจคนและการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

 

300-12002 *สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า    3 (3-0-6) 
  (Information for Study Skills and Research) 

ศึกษาความหมาย  และความส าคัญของสารนิเทศ การเข้าถึงแหล่ง 
สารนิเทศ  การใช้และฝึกใช้เทคโนโลยีทางสารนิเทศ  วิธีการเลือก  การ
แสวงหา  การสังเคราะห์และการรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ตลอดจนวิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยภาษา
และรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสม 
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300-12003 *จิตวิทยาทั่วไป      3 (3-0-6) 
  (General Psychology) 

ศึกษาความหมาย ความเป็นมา ขอบข่ายของจิตวิทยา แนวทัศนะ
ของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ และวิธีการศึกษาทางจิตวิทยาพ้ืนฐานทาง
สรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม พัฒนาการของมนุษย์ พันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อม การจูงใจอารมณ์  เชาวน์ปัญญา  การเรียนรู้   การรับรู้ 
บุคลิกภาพ ตลอดจนสุขภาพจิตและการปรับตัว  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท า
ความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ 

 
300-12004 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ    3 (3-0-6) 
  (Personality Developmental Techniques) 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีบุคลิกภาพเพ่ือการ
วิเคราะห์ตนเอง  เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพเพ่ือการพัฒนาตนเอง  
อิทธิพลของมนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคล และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ 

 
300-12005 จริยศาสตร์กับการด ารงชีวิต    3 (3-0-6) 
  (Ethics and Life) 

ศึกษาที่มาและวิวัฒนาการทางจริยศาสตร์  ความหมายของจริย
ศาสตร์จริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม  เกณฑ์การตัดสินจริยธรรม การน า
เหตุผลทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญามาใช้ในการด ารงชีวิต และเสริมสร้าง
การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือการด าเนินชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุข 

   
1.3 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

  1.3.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
300-13001 *ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3 (3-0-6)  

 (Thai Language for Communication)  
ศึกษาหลักเกณฑ์รูปแบบกระบวนการพัฒนาการใช้ภาษาทั้งการฟัง

พูด อ่านและเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เน้นการฝึกปฏิบัติฝึก
รวบรวมความรู้ความคิดประสบการณ์จากการฟัง การอ่านการสังเกตแล้ว
น ามาเรียบเรียงเพ่ือการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
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300-13002 ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ     3 (3-0-6) 

 (Thai Language for Professional Purposes) 
ศึกษารูปแบบ ประเภท ลักษณะและจุดมุ่งหมายของการใช้

ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
ส่งเสริมให้รักการอ่าน  รู้จักวิเคราะห์  วิจารณ์ฝึกเขียนบทความ   สูจิบัตร 
บทโฆษณา  รายงานการประชุมหนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ เอกสาร
สิทธิ์และสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวกับการประกอบอาชีพ 

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

 (Cultural Aspects of Thai Language)  
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมไทยในด้านเนื้อหา  ศิลปะการใช้

ภาษา ความคิดความเชื่อ  สภาพสังคมและศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์
ไทยในวรรณกรรม 

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

 (Modern  Thai  Literature )  
ศึกษาวรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน  ในด้าน

ความเป็นมา  รูปแบบ  เนื้อหา  แนวคิด  กลวิธีการประพันธ์  การใช้ภาษา
ในวรรณกรรมปัจจุบันและการวิเคราะห์วรรณกรรม 

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

 (Literature for Professional Purposes)  
ศึกษาวรรณคดีสมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ในด้าน

ความงาม  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแนวคิด ความเชื่อ
ปรัชญาค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต อาชีพและสังคม 

 
1.3.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     3 หน่วยกิต 
300-13006  *ภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3 (3-0-6)  

 (Foundation of English)  
ศึกษาโครงสร้างของประโยค  ศัพท์และส านวนที่ส าคัญฝึกทักษะ

การอ่าน  การหาความหมายของค า การจับใจความส าคัญฝึกบทสนทนา
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เพ่ือการสื่อสารและเขียนประโยคสั้นๆโดยใช้ศัพท์ ส านวนและโครงสร้างที่
ถูกต้องเหมาะสม 

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

 (English for Communication)  
พัฒนาทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนเน้นการฟังและ

การพูดสนทนาในโอกาสต่างๆเพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจอย่างถูกต้อง  
ฝึกการฟังเพ่ือสรุปใจความส าคัญและสามารถพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  ฝึกพูดให้
ถูกหลักการใช้ค า  ข้อความและการผูกประโยคที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อน ามาใช้สื่อสารได้ 

   
300-13008  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ    3 (3-0-6)  
  (English Reading Skill)  

ฝึกทักษะการอ่านข้อความที่มีโครงสร้างซับซ้อนการเก็บใจความ
และรายละเอียดที่ส าคัญของเรื่องจากข้อความหรือหนังสือที่อ่าน  ฝึกการ
อ่านแบบตีความการอ่านเร็วและการหาข้อมูลที่ต้องการ 

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

ศึกษารูปแบบการเขียนเพ่ือการสื่อสารในลักษณะต่างๆที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน    ฝึกการเขียนสื่อสารอย่างเป็นทางการ  และไม่เป็น
ทางการในโอกาสต่างๆ      ฝึกการเขียนจดหมาย     แบบฟอร์ม     บันทึก
ย่อความ  
บทสนทนาและเรียงความ 

 
300-13010  ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์     3 (3-0-6) 
  (Englishfor Guide)  

ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการนักท่องเที่ยว  เน้นเรื่อง
ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม  ฝึกทักษะการฟัง  
การพูด  การอ่านและการเขียน  ศึกษาจากเอกสาร  สูจิบัตร  บทความและ
หนังสือที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว 

 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     
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 1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3 หน่วยกิต 
300-14001  *มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     3 (3-0-6)  

 (Man and Environment)  
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดล้อม อันเนื่องมาจากพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี  ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ป ร ะ ช า ก ร ม นุ ษ ย์  ร ะ บ บ นิ เ ว ศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  ศึกษามลพิษจากสารเคมีมลพิษทางน้ า  ดินและ
อากาศ 

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

  ศึกษาความส าคัญของคุณภาพชีวิตความรู้เกี่ยวกับอาหารและยา  
องค์ประกอบของอาหารความต้องการอาหารของร่างกายอุปนิสัยการ
บริโภคอาหารกับสุขภาพความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพคุณสมบัติ
ทั่วไปของยาและการใช้ยาที่ถูกต้องความต้องการและความจ าเป็นของ
มนุษย์โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ด ารงอยู่อย่างเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ 

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

ศึกษาความหมายกระบวนการ ปฏิกิริยาบทบาทหน้าที่และ
ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ด้านชีวะเคมีฟิสิกส์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
อนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม สาเหตุและการแก้ปัญหาความเสื่อมสภาพ การ
ใช้สารเคมีและวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาด าเนินการอนุรักษ์
วัตถุทางวัฒนธรรม 

 
1.4.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     3 หน่วยกิต 
300-14004  *คณิตศาสตร์เชิงสถิติ     3 (3-0-6)  
  (Mathematics for Statistics)  

ศึกษาความหมายของเซต  ชนิดของเซต สับเซตและการ
ด าเนินการของเซต   สมการอย่างง่าย  ล าดับและอนุกรมตรรกศาสตร์ 
วิธีการทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ความน่าจะเป็นและทฤษฎีของความน่าจะเป็น   
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300-14005   สถิติเพื่อการวิจัย     3 (3-0-6)  
  (StatisticsforResearch)  

ศึกษาวิธีการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับการวิจัยในแต่ละประเภท
ระดับการวัดของข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การแจกแจงและ
น าเสนอข้อมูลทางสถิติ  การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ และความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการค านวณค่าสถิติที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัย 

 
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา       2 หน่วยกิต 

300-15001  *ผู้น านันทนาการ     2 (1-2-3)  
  (Recreation Leadership)  
   ศึกษาความหมายประวัติความเป็นมาปรัชญาหลักการ  ความ 

ส าคัญ  ประโยชน์ขอบข่ายและประเภทของนันทนาการ  ปัญหาการจัด 
นันทนาการในประเทศไทย  การบริหารจัดการและการประเมินผล 
นันทนาการในสถานศึกษา ศิลปะการเป็นผู้น า การจัดกิจกรรมค่ายพัก 
แรม  การจัดกิจกรรมนันทนาการด้านนาฏศิลป์- ดนตรีและศิลปกรรม 
เน้นฝึกทักษะความเป็นผู้น านันทนาการ 

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

 (Sport Activities)  
ศึกษาประวัติความเป็นมากฎกติกามารยาทและทักษะกิจกรรม

กีฬาปฏิบัติทักษะได้อย่างถูกต้องศึกษารูปแบบวิธีการเล่นการแข่งขันการ
จัดการแข่งขันสามารถน าทักษะกิจกรรมกีฬาที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและชุมชน
สามารถจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาประเภทที่เรียนได้  สามารถน าไปใช้
เป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของชุมชนและสังคมส่วนรวมได้  

2.  หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
 2.1  วิชาชีพครู 
  2.1.1  วิชาชีพครูบังคับ      44 หน่วยกิต 
  300-21001    การศึกษากับการพัฒนาประเทศ    2(2-0-4) 
            (Education and Country Development) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาประเทศการศึกษา
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  แนวคิดในการจัดการ การศึกษาเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  การเมือง การปกครอง  หลักการพัฒนา
ชุมชน  การจัดโรงเรียนเพ่ือพัฒนา ชุมชน  ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชน 

 
  300-21002     พื้นฐานการศึกษา     2(2-0-4) 
            (Foundations of Education) 

ความหมายและความส าคัญของการศึกษาและวิชาชีพครู ปรัชญา  
มโนทัศน์ ทฤษฎีการศึกษา พ้ืนฐานการศึกษาและวิชาชีพ ครูในด้านปรัชญา  
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
พัฒนาการของการศึกษาและวิชาชีพ ครูประวัติความเป็นมาและระบบการ
จัดการศึกษาไทยวิกฤตการณ์ ทางการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและ
วิชาชีพครูในปัจจุบัน  บทบัญญัติด้านการศึกษาในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับ การศึกษาความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย  
การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาไทย 

 

  300-21003     ความเป็นครู       3(3-0-6) 
    (Self Actualization for Teachers) 

บทบัญญัติเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ และภาระ
งานของครูพัฒนาการของวิชาชีพครู  คุณลักษณะของครูที่ดีทัศนคติที่ดีของ
วิชาชีพครู  การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู  การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ และการเป็นผู้น าทางวิชาการ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
วินัยของความเป็นครู  คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูและมาตรฐานวิชาชีพ
ครูในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรการศึกษา 

 
   300-21004     จิตวิทยาส าหรับครู       3(3-0-6) 
      (Psychology for Teachers and Special Education) 
    บุรพวิชา  คือ  300-12003  จิตวิทยาทั่วไป 

 การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา เพ่ือ
น ามาใช้ ในกระบวนการเรียนการสอน    มโนทัศน์  หลักการการ
 แก้ปัญหา การคิดและการสร้างสรรค์ ทักษะการปลูกฝังเจตคติ 
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ค่านิยมและจริยศึกษา หลักการจูงใจ การสร้างวินัยในการเรียนการบูรณา
การปฏิบัติการจิตศึกษาเพ่ือการเรียนรู้แบบเรียนรวมการ เรียนร่วมและ
เรียนรวมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
และการเป็นครูที่ดี 

 
 
   300-21005    การพัฒนาหลักสูตร     3(3-0-6) 
     (Introduction to Curriculum Development) 

หลักการ ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎี และองค์ประกอบของ
หลักสูตร ประเภทของหลักสูตรกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การน า
หลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร  การวิเคราะห์หลักสูตร ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  มาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

 
         300-21006     จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา         2(2-0-4) 
                            (Guidance Psychology and Counseling)  

ศึกษาความหมาย ปรัชญา หลักการและความส าคัญของการแนะ
แนว  ประวัติและความเคลื่อนไหวของการแนะแนวในต่างประเทศและ
ประเทศไทย  ประเภทของการแนะแนว  บริการแนะแนวในโรงเรียน 
บริการให้ค าปรึกษา  ทฤษฎีจิตวิทยาการให้ ค าปรึกษา และการพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ ความสนใจ และความถนัด การจัดและการบริหารงาน
แนะแนว บทบาทของครูและบุคลากรของโรงเรียนในการแนะแนว
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของผู้แนะแนวการประเมินผลการแนะแนว 

 
   300-21007   การจัดการเรียนรู้     3(3-0-6) 
     (Learning Management)   

 ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้  การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการ
เรียนรู้  แบบเรียนรวม  เทคนิคและ วิทยาการจัดการเรียนรู้  การใช้และ
การผลิตสื่อและการพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการท าแผนการเรียนรู้รายภาค และ
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ตลอดภาค  การออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เลือกใช้ 
พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  การจัดแหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  การบริหารจัดการใน ชั้นเรียน  การ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและจ าแนกระดับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจากการประเมินผล 

 
  300-21008  การวัดและประเมินผลการศึกษา    2(2-0-4) 
     (Educational Measurement and Evaluation) 

ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการสอนและ ประสบการณ์
การเรียนรู้กับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม ทฤษฎีการทดสอบแบบ
ดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ  หลักการและวิธีวัดผลและ
ประเมินผลแบบต่าง ๆ การออกแบบ การสร้าง และการใช้แบบสอบและ
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา ความตรงและความเที่ยง  การ
ประเมินตามสภาพจริง การประเมินการปฏิบัติ และการประเมินแฟ้มสะสม
งาน คลังข้อสอบการตัดสิน  และรายงานผลการเรียนรู้ 

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

(Innovation  and  Education  Information  and Communication Technology) 
  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียนการสอน กิจกรรม  
และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา ความส าคัญและบทบาทของ  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาง การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
การสื่อสารกับการเรียน การสอน  ประเภทและลักษณะของสื่อการเรียนการ
สอน บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสาขาวิชาชีพ การบูรณาการกล
ยุทธ์  และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาใน การเรียนรู้และการพัฒนา
บุคลากร  โดยเน้นการออกแบบ การใช้  และการประเมิน 

 
   300-21010  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้    3(3-0-6) 
     (Research for Learning Development) 

หลักการพ้ืนฐานและวิธีการแสวงหาความรู้  การประยุกต์ความรู้
ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ในการวิจัยทาง ก า ร ศึ ก ษ า
และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ธรรมชาติและประเภทของการ
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วิจัย รูปแบบการวิจัย  กระบวนการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง  การออกแบบการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สถิติเพ่ือ
การวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และแปลผล การเสนอ
โครงการเพ่ือท าวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย การประเมินคุณภาพ
งานวิจัย  การวิพากษ์งานวิจัย  การน าเสนอผลงานวิจัย  การศึกษางานวิจัย
ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา 
การฝึกปฏิบัติการวิจัยในลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน การน าผลการวิจัย
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียน 

 
   300-21011 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา  2(2-0-4) 
     (Management and Educational Leadership) 

 ทฤษฏีและหลักการบริหารจัดการการศึกษา  การบริหารจัดการ

ชั้นเรียนและการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร จัดการ  การ

ประกันคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การติดต่อสื่อสาร

มนุษย์  สัมพันธ์ในองค์กร การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น าทางการศึกษา การ

คิดอย่างเป็นระบบ  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การเป็นผู้น าทางวิชาการ  

การจัดท าโครงงานทางวิชาการและโครงการฝึกอาชีพ 

   300-21012    ภาษาอังกฤษส าหรับครู     2(2-0-4) 
           (English for Teachers) 

 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในห้องเรียนและ

การควบคุมชั้นเรียน  ศัพท์ภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับครู

นาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์  ไวยากรณ์ส าหรับการพูดและการเขียน  กล

ยุทธ์การอ่านและการฟัง   กลยุทธ์ในการสื่อสารการเรียนภาษาอังกฤษด้วย

ตนเอง 

          300-21013    ประสบการณ์วิชาชีพครู     2(1-2-3) 
                           (Professional Experience)   

 การบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพครู การสังเกตระบบการ
จัดการเรียนการสอนและการปกครองชั้นเรียน   พฤติกรรมและบทบาท
ตามภาระหน้าที่ของความเป็นครู  การจัดท าแผนการสอนร่วมกับ
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สถานศึกษา การบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพครู การทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบหรือข้อสอบ 
การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน การตัดสินผลการเรียน  การสอน
ภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การพัฒนาความเป็นครูมือ อาชีพ การปฏิบัติ
ธรรมหรือการจัดกิจกรรมค่ายอาสา เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ  เพ่ือเป็น
ประสบการณ์ในการน าไปใช้ในวิชาชีพ 

   300-21014    การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1            6(0-12-6) 
     (Teaching Internship I) 

 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยมีการนิเทศอย่าง ใกล้ชิด  
การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์การ เรียนรู้ในวิชาเฉพาะ
หรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน  การจัดท าบันทึกและผลการ
จัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ  การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
ผู้ เรียน การปฏิบัติงานครู นอกเหนือจากการสอน  การสัมมนาทาง
การศึกษา 
 

       บูรพวิชา คือ 1. รายวิชาชีพครูบังคับ 300-21001 ถึง300-21014 และรายวิชาชีพครู
เลือก  
             6 หน่วยกิต 
          2. รายวิชาชีพบังคับ 
     301-22006  การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ หรือ 
     302-22025  วิธีสอนวิชาเฉพาะสาขาบัลเล่ต์หรือ 
     303-22009   การสอนดนตรีคีตศิลป์แบบบูรณาการ 

 
   300-21015 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2            6(0-12-6) 
      (Teaching Internship II) 
    บูรพวิชาคือ  300-21014 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1       

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ
การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์การเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือ
วิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียนการจัดท าบันทึกและรายงานผลการ
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จัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอนการสัมมนาทางของความ
ผิดปกติทางอารมณ์และ จิตใจ  การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การส่งเสริม
สุขภาพจิต การปรับตัวต่อภาพแวดล้อมในสภาวะปัจจุบันการใช้กลวิธาน
แห่งการปรับตัน  บทบาทของครู ต่อการปรับตัวของนักเรียน 

 
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

300-21016     สุขภาพจิตและการปรับตัว    2(2-0-4) 
(Mental Health and Adjustment) 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของการศึกษา
สุขภาพจิตองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต  พฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
การป้องกันและแก้ไขประเภทของความผิดปกติทางอารมณ์และจิตใจ  การ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจิต การปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมในสภาวะปัจจุบัน   การใช้กลวิธานแห่งการปรับตัว  
บทบาทของครูต่อการปรับตัวของนักเรียน 

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

(Educational Statistics) 

ศึกษาความหมายของประชากร  และกลุ่มตัวอยาง  การสุ่มตัวอย่

างการแจกแจงความถ่ี  การวัดแนวโน้มเขาสู่ส่วนกลาง  การวัดการกระจาย 

การวัดต าแหนงและการเปรียบเทียบการแจกแจงปกติ การประมาณคา

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Z-Test,T-

test,F-test และการวัดความสัมพันธ์ของข้อมูลดวยสหสัมพันธ์อย่างง่าย 

300-21018     สื่อการสอน      2(2-0-4) 
(Instructional Media) 

ศึกษานิยาม  ประเภทและคุณคาของสื่อการสอน บทบาทและ
ความสัมพันธ์ของสื่อในระบบ การเรียนการสอน  หลักเกณฑและวิธีการ
การเลือกผลิต  ใชและเก็บรักษาสื่อการสอนแต่ละประเภท  ฝึกปฏิบัติการ
ผลิตสื่อข้ันพื้นฐานอย่างงาย  วิเคราะห์แนวโน้มของการผลิต การใช้และ
พัฒนาสื่อในอนาคต 
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300-21019   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    2(2-0-4) 

                            (Non-Formal Education and Independent Education) 
ศึกษาความหมายและลักษณะของการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  จุดมุงหมายของการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  วิธีการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผลการศึกษา  
การเทียบโอนหน่วยการเรียนสภาพแวดล้อม สื่อและแหล่งความรู้อ่ืนๆ ที่
เอ้ือต่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

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

                            (Organizing Training Program) 
ศึกษาหลักการ กระบวนการและเทคนิคในการจัดการฝึกอบรม

และการประชุม  การจัดท าแผน  การเขียนโครงการ การ จัดเตรียม
บุคลากรและสถานที่การด าเนินการตามแผน การประเมินผล  และทดลอง
จัดการฝึกอบรมและการประชุม 

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

(School Teacher Ethics) 
ความหมายและความส าคัญของคุณธรรม  จริยธรรมของครู  

ความสัมพันธ์ของคุณธรรม  จริยธรรม กับประสิทธิภาพของงานครูการ  
วิเคราะห์คุณธรรม  จริยธรรมหลักท่ีส าคัญของครู การปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรมในตนเองการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในตัว
นักเรียน 

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

                             (Educational Law) 
ศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ   พระราชบัญญัติองค์กรวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษากฎกระทรวง  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวของกับครู  
บุคลากรทางการศึกษา  สถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษา 
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300-21023    การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น    2(2-0-4) 

(Local Curriculum Development) 
แนวคิด หลักการ และความส าคัญของหลักสูตรท้องถิ่น การศึกษา  

วิเคราะห์ชุมชนกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การใช้และการ
ประเมินผลหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรท้องถิ่น 

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

(Psychology of Teaching Children with Special Needs) 
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในด้านการ

ประมวลประสาทสัมผัสการเคลื่อนไหว การเรียนรู้จากเงื่อนไขทางสังคม 
การเรียนรู้ทางปัญญา การปรับพฤติกรรมสื่อและเทคโนโลยีช่วยสอน
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การท าแผนการจัดการเรียนรู้เทคนิคการ
สอน การจัดกลุ่มผู้เรียนในรูปแบบการเรียนร่วมและการเรียนรวม 

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

(Psychology of Teaching Disadvantaged Children) 
ลักษณะเฉพาะ ปัญหา และความต้องการของเด็กด้อยโอกาสทาง

การศึกษาและการเรียนรู้ได้แก่ เด็กที่ขาดแคลนทุน ทรัพย์ เด็กที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลหรือทุรกันดารเด็กท่ีอพยพย้ายที่อยู่บ่อย ๆ เด็กเร่ร่อนและเด็ก
ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่แออัดจิตวิทยาการสอนเด็กด้อยโอกาส การใช้ชุมชนเป็น
ฐานเพ่ือจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาส าหรับผู้ปกครอง 

 
300-21026      ภาวะผู้น าในการพัฒนาชุมชน    2(2-0-4) 

(Leadership for Development Community) 
ความส าคัญของการเป็นผู้น า  บทบาทหน้าที่  คุณสมบัติของผู้น า  

การส่งเสริมบุคลิกภาพและสมรรถภาพในการเป็นผู้น า การพัฒนาทักษะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์  การสื่อความหมาย  ผู้น ากลุ่มในการแก้ปัญหา  การ
วางแผนเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง  และสร้างสรรค์  โดยศึกษาภาคปฏิบัติโครงการใน
พระราชด าริ 

 
300-21027      การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   2(2-0-4) 
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(Knowledge Management and Local Wisdom) 
ลักษณะ บทบาทแห่งองค์ความรู้ที่เก่ียวกับภูมิปัญญา ท้องถิ่น  

การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร  การจัดการความรู้  การสร้างองค์ความรู้  
การจัดเก็บและสืบค้นความรู้  การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์  
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานแห่งการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนา
สังคมท่ียั่งยืน 

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

(Programs to Assist Developing Teacher Students) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นครู  เจตคติต่อวิชาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะที่ดีของความเป็นครู  องค์กรวิชาชีพและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การใช้เหตุผลแบบรูปภาพและแบบอุปมา-อุปมัย 
ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์  ภาษาไทย และสังคมโลกปัจจุบัน 

 
2.2  วิชาเอก 
 2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว                      ไม่น้อยกว่า 68      หน่วยกิต 
   201-21001       สุนทรียศาสตร์ทางนาฏดุริยางค์   3(3-0-6) 

         (Aesthetics for Drama and Music) 
 ศึกษาความหมาย  หลักการ  ปรัชญา  แนวคิดและทฤษฎีทาง
สุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์และดนตรี  องค์ประกอบของความ
งาม  ความไพเราะ  การสื่อความหมาย  การถ่ายทอดความรู้สึก  ท าให้เกิด
ความเข้าใจและเห็นคุณค่าทางศิลปะ   เพื่อเป็น แนวทางให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการน าความรู้มาพัฒนางานด้านนาฏศิลป์และดนตรี 

  
302 - 22002   การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายส าหรับการแสดง  2 (1-2-3) 

             (Stage Make up and Custum) 

ศึกษาเทคนิคและฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าในรูปแบบของบุคลิกตัว

ละครต่างๆ ในนาฏศิลป์สากล และการเต้นร่วมสมัย  รวมถึงการฝึก

ปฏิบัติการตัดชุดส าหรับการแสดง 
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302 - 22003   กายวิภาคและบัลเล่ต์       3 (3-0-6) 

(Anatomy and Ballet ) 

ศึกษาโครงสร้างเบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกาย การท างานของกระดูก  

กล้ามเนื้อ  และข้อต่อ รวมถึงการใช้กล้ามเนื้อและข้อต่อในการเต้นบัลเล่ต์ 

302 - 22004    ทฤษฎีนาฏศิลป์สากลระดับ VGE Level 1    2 (2-0-4) 
(Theory of Vocational Graded Examination Level  I) 

   ศึกษาความหมายและฝึกทักษะการเขียน อ่าน ของศัพท์เทคนิค
เฉพาะด้านบัลเล่ต์ระดับ Vocational Graded Examination Level 1  

302 - 22005    ทฤษฎีนาฏศิลป์สากลระดับ VGE Level 2   2 (2-0-4)
    (Theory of Vocational Graded Examination Level  II) 

   ศึกษาความหมายและฝึกทักษะการเขียน อ่าน ของศัพท์เทคนิค
เฉพาะด้านบัลเล่ต์ระดับ Vocational Graded Examination Level 2 

 

302 - 22006   ประวัติบัลเล่ต์   1     2  (2-0-4) 

(History  of  Ballet I) 

ศึกษาความเป็นมาของบัลเล่ต์ตั้งแต่ในยุค Pre – Romantic 

Ballet และ Romantic Ballet ประวัติ บุคคลส าคัญที่มีส่วนในการพัฒนา

บัลเล่ต์ ตลอดจนผลงานที่ส าคัญของยุค 

 

302 - 22007   ประวัติบัลเล่ต์   2     2  (2-0-4) 

(History  of  Ballet II) 

ศึกษาวิวัฒนาการความเป็นมาของยุค Classic Ballet ประวัติ

บุคคลส าคัญที่มีส่วนในการพัฒนาบัลเล่ต์ สถาบันบัลเล่ต์ The Imperial 

Ballet ตลอดจนผลงานบัลเล่ต์ที่ส าคัญของยุค และวิวัฒนาการวงการ

บัลเล่ต์ในยุคปัจจุบัน 
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302 - 22008   คอมพิวเตอร์เพื่องานด้านนาฏศิลป์สากล   2  (2-0-4) 

(Computer for Western Drama Work) 

ศึกษาศัพท์ ความหมายและหลักการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้าน

ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ปัญหาเบื้องต้นและวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าหรับการสอนนาฏศิลป์สากลและงานด้านนาฏศิลป์สากล เช่น การตัดต่อ

เพลง ฯลฯ 

 

302 - 22009    บัลเล่ต์หลักสูตร อาร์  เอ  ดี 1    2 (0-4-2) 
   (RAD Class I)     

ศึกษาและฝึกปฎิบัติบัลเล่ต์ (Classical Ballet) ระดับAdvanced 
Foundation (ขั้นต้น) ตามหลักสูตร The Royal Academy of Dance 
ได้แก่ การฝึกที่ราว (Barre Work) ลีลาแขน (Port de Bras) การฝึกกลาง
ห้อง (Centre Pratice) การหมุน (Turning Movement) การเคลื่อนไหว
ในลีลาช้า (Adage) การเคลื่อนไหวในลีลาเร็ว (Allegro) การฝึกเต้นบน
ปลายเท้า (Point Work) 

 
302 - 22010    บัลเล่ต์หลักสูตร อาร์  เอ  ดี 2     2 (0-4-2) 

(RAD Class II)  
ศึกษาและฝึกปฎิบัติบัลเล่ต์ (Classical Ballet) ระดับ dvanced 

Foundation (ขั้นสูง) ตามหลักสูตร The Royal Academy of Dance 
ได้แก่ การฝึกที่ราว (Barre Work) ลีลาแขน (Port de Bras) การฝึกกลาง
ห้อง (Centre Pratice) การหมุน (Turning Movement) การเคลื่อนไหว
ในลีลาช้า (Adage) การเคลื่อนไหวในลีลาเร็ว (Allegro) การฝึกเต้นบน
ปลายเท้า (Point Work) 

 
302 - 22011    บัลเล่ต์หลักสูตร อาร์  เอ  ดี 3      2 (0-4-2) 

(RAD Class III)  
ศึกษาและฝึกปฎิบัติบัลเล่ต์ (Classical Ballet) ระดับ Advanced 

1 (ขั้นต้น) ตามหลักสูตร The Royal Academy of Dance ได้แก่ การฝึก
ที่ราว (Barre Work) ลีลาแขน (Port de Bras) การฝึกกลางห้อง (Centre 
Pratice) การหมุน (Turning Movement) การเคลื่อนไหวในลีลาช้า 
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(Adage) การเคลื่อนไหวในลีลาเร็ว (Allegro) การฝึกเต้นบนปลายเท้า 
(Point Work) 

 
302 - 22012    บัลเล่ต์หลักสูตร อาร์ เอ ดี 4    2 (0-4-2) 

(RAD Class IV)   
ศึกษาและฝึกปฎิบัติบัลเล่ต์ (Classical Ballet) ระดับAdvanced 

1(ขั้นสูง) ตามหลักสูตร The Royal Academy of Danceได้แก่ การฝึกที่
ราว (Barre Work) ลีลาแขน (Port de Bras) การฝึกกลางห้อง (Centre 
Pratice) การหมุน (Turning Movement) การเคลื่อนไหวในลีลาช้า 
(Adage) การเคลื่อนไหวในลีลาเร็ว (Allegro) การฝึกเต้นบนปลายเท้า 
(Point Work) 

 
302 - 22013    บัลเล่ต์หลักสูตร อาร์ เอ ดี 5      2 (0-4-2) 

(RAD Class V)   
ศึกษาและฝึกปฎิบัติบัลเล่ต์ (Classical Ballet) ระดับ Advanced 

2 (ขั้นต้น) ตามหลักสูตร The Royal Academy of Dance ได้แก่ การฝึก
ที่ราว (Barre Work) ลีลาแขน (Port de Bras) การฝึกกลางห้อง (Centre 
Pratice) การหมุน (Turning Movement) การเคลื่อนไหวในลีลาช้า 
(Adage) การเคลื่อนไหวในลีลาเร็ว (Allegro) การฝึกเต้นบนปลายเท้า 
(Point Work) 

 
302 - 22014    บัลเล่ต์หลักสูตร อาร์ เอ ดี 6    2 (0-4-2) 

(RAD Class VI)  
ศึกษาและฝึกปฎิบัติบัลเล่ต์ (Classical Ballet) ระดับAdvanced 

2(ขั้นต้น) ตามหลักสูตร The Royal Academy of Dance ได้แก่ การฝึกที่
ราว (Barre Work) ลีลาแขน (Port de Bras) การฝึกกลางห้อง (Centre 
Pratice) การหมุน (Turning Movement) การเคลื่อนไหวในลีลาช้า 
(Adage) การเคลื่อนไหวในลีลาเร็ว (Allegro) การฝึกเต้นบนปลายเท้า 
(Point Work) 

 
302 - 22015   โซโลด๊านซ์  1       2 (1-2-3) 

    (Solo Dance I) 
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ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเต้นระบ าเดี่ยว ต่างๆในยุคClassic และ
ยุคRomantic  

 
302 - 22016   โซโลด๊านซ์  2       2 (1-2-3) 

    (Solo Dance II) 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเต้นระบ าเดี่ยว ต่างๆในยุคClassic และ 

ยุคRomantic  
 

302 - 22017    คลาสสิคัลบัลเล่ต์1     2 (0-4-2) 
(Classical Ballet I)  

ฝึกปฎิบัติเทคนิคการเต้นบัลเล่ต์ในระดับ Advanced 1 ตาม
หลักสูตร The Royal Academy of Dance ตั้งแต่การฝึกที่ราว (Barre 
Work) ลีลาแขน (Port de Bras) การฝึกกลางห้อง (Centre Pratice) การ
หมุน (Turning Moverment) การเคลื่อนไหวในลีลาช้า (Adage) การ
เคลื่อนไหวในลีลาเร็ว (Allegro) โดยน าท่า (Steps) ต่างๆมารวมกันเข้าเป็น
ชุดใหม่ (Enchainements) ให้สอดคล้องกัน 

 
302 - 22018    คลาสสิคัลบัลเล่ต์2     2  (0-4-2) 

(Classical Ballet II)  
ฝึกปฎิบัติเทคนิคการเต้นบัลเล่ต์ในระดับ Advanced 2 ตาม

หลักสูตร The Royal Academy of Dance ตั้งแต่ การฝึกที่ราว (Barre  
Work)  ลีลาแขน (Port de Bras) การฝึกกลางห้อง (Centre Pratice)การ
หมุน (Turning Moverment) การเคลื่อนไหวในลีลาช้า (Adage)การ
เคลื่อนไหวในลีลาเร็ว (Allegro) โดยน าท่า (Steps) ต่างๆมารวมกันเข้าเป็น
ชุดใหม่ (Enchainements) ให้สอดคล้องกัน 

 
302 - 22019    นาฏศิลป์สากลร่วมสมัย 1     2  (1-2-3) 

(Contemporary Dance I) 
ศึกษาความเป็นมาและประวัติบุคคลส าคัญท่ีมีผลต่อวัฒนาการของ

นาฎศิลป์สากลร่วมสมัยเช่น  Isadora Duncan Mary Wigman  Ruth 
St.Denis Ted Shawn Doris Humphrey Martha Graham เป็นต้น  
และฝึกปฏิบัติการเต้นนาฏศิลป์สากลร่วมสมัยเบื้องต้น  โดยมีลีลาการเต้น
สมัยใหม่ที่เน้นจินตนาการเป็นส าคัญ 
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302 - 22020    นาฏศิลป์สากลร่วมสมัย 2    2  (1-2-3) 

(Contemporary Dance II) 
ศึกษาหลักและฝึกปฏิบัติการเต้นนาฎศิลป์สากลร่วมสมัยขั้นสูงขึ้น  

โดยเน้นการถ่ายทอดลีลาการเต้นสมัยใหม่จากจินตนาการความคิด
สร้างสรรค์ของแต่ละคนเป็นส าคัญ 

 
302 - 22021   การบันทึกท่าเต้นแบบเบนิช 1      2  (2-0-4)
    (Benesh Notation I) 

ศึกษาความหมายและวิธีการเขียนสัญลักษณ์ที่ใช้แทนส่วนต่างๆ
ของร่างกาย  เช่น ศีรษะ  แขน  ขา  เข่า  เท้า  ตามหลักสูตรวิธีการบันทึก
ท่าเต้นแบบเบนิช  (Benesh Notation) ของสถาบัน The Royal 
Academy of Dance ระดับ Pre-Primary – Grade 3 (Barre Exercise& 
Centre Work)   

 
302 - 22023   เรปเพอร์ทัวร์      2  (0-4-2) 

(Repertiore) 
ฝึกการเต้นระบ าหมู่ (Corps de Ballet) ต่างๆในยุคClassic และ 

ยุคRomantic 
 

302 - 22024    ยูโรเพียนคอร์ดด๊านซ์     2  (0-4-2) 
(European Court Dance)  

   ฝึกการเต้นระบ าในราชส านักของประเทศฮังการี  ประเทศรัสเซีย 
 

302 - 22026   ความรู้เกี่ยวกับจังหวะและลักษณะเพลง   2  (2-0-4) 

(Dance  Rhythm) 

  ศึกษาเกี่ยวกับจังหวะต่างๆ และลักษณะของเพลง วิธีการเลือก

เพลงที่น ามาประกอบการเต้นในประเภทต่างๆ เช่น บัลเล่ต์ แจ๊ส และ การ

เต้นสมัยใหม ่

302 - 22027   ทักษะการเขียนเพื่องานนาฏศิลป์สากล   2 (1-2-3) 
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    (Writing Skill in Western Dramatic Arts)    
ศึกษารูปแบบงานประเภทของงานเขียนชนิดต่างๆ เช่น งานเขียน

ต ารา งานเขียนหนังสือวิชาการ งานเขียนนวนิยาย งานเขียนบทละคร งาน
เขียนบทความ งานเขียนส าหรับเด็กและรูปแบบการเขียนต าราท่าเต้น
ทางด้านนาฏศิลป์สากล 

 
302-22028   ศิลปนิพนธ์      4  (2-4-6) 

  (Art Thesis) 

ศึกษางานวิจัยนาฏศิลป์สากลด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  การ

สร้างสรรค์ผลงานในแนวใหม่  โดยเสนอด้านการเรียนการสอน เพ่ือท าวิจัย 

ค้นคว้าศึกษางานวิจัยตามกระบวนการและเสนอผลงานวิจัย การจัด

นิทรรศการ การอบรม สัมนาทางวิชาการ 

 

 

302 - 22034   พื้นฐานการจัดการแสดงบนเวที    2  (1-2-3) 

(Stage Performance Management Foundation ) 

ศึกษากระบวนการจัดการแสดงขั้นพ้ืนฐาน เช่น การก ากับและช่วย

ก ากับการแสดง ก ากับเวที ฉาก และเทคนิคแสง สี เสียง ตลอดจนแนวทาง

ในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดง 

 

302 - 22035   การเต้นแท็ป 1      2  (0-4-2) 

(Tap Dance I) 

ศึกษาหลักและฝึกปฏิบัติการเต้นStandard time steps 

Syncopated time steps Double-Triple time steps Time steps 
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with  Pick – up on supporting foot Pick – up change open time 

steps. 

 

302 - 22036   การเต้นแท็ป 2       2  (0-4-2) 

(Tap Dance II) 

ศึกษาหลักและฝึกปฏิบัติการเต้น  จากระบ าใน Broadway Show 

และน าท่าเต้นมาประกอบเป็นชุดๆใหม่ 

302 - 22029   ระบ าสเปน 1      2  (0-4-2) 

  (Spainish Dance I) 

ศึกษาหลักและฝึกการเล่นกรับสเปน (Castanets)  และการฝึก

ปฏิบัติการเต้นใช้ท่าแขน และขา ในการเต้น Escuela Capitola de 

Vueltas รวมทั้งการใช้กรับสเปนประกอบการเต้นได้ 

 
302 - 22030   ระบ าสเปน 2      2 (0-4-2) 

    (Spainish Dance II) 
ศึกษาหลักและฝึกปฏิบัติการเต้น ระบ า Suruillanas 1-2 

Cachucha Hut Dance Makarona  Boreaaro 
 
 

302 - 22031   การเต้นแจ๊ส 1      2 (0-4-2) 
    (Jazz Dance I) 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเต้นแจ๊สระดับต้น  เกี่ยวกับการเลื่อนไหว

แขน  ขา  ล าตัว  ศีรษะ  ทั้งในจังหวะช้าและเร็ว  ตามดนตรีสมัยใหม่และ

แต่งท่าเต้นแจ๊สได้อย่างน้อย 16 bars 

 

2.2.2  วิชาการสอนวิชาเอก    ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 
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302 - 22001 การประยุกต์การสอนนาฎศิลป์สากลแบบบูรณาการ 2  (2-0-4) 

    (Applying  Ballet  to  Integrated Teaching ) 

เรียนรู้หลักและวิธีการน าวิชานาฏศิลป์สากลไปประยุกต์ในการ

สอนแบบบูรณาการโดยวิธีต่างๆร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ระดับช่วงชั้น 

302 - 22022   ทักษะการแสดงส าหรับการแสดงนาฏศิลป์สากล   2  (1-2-3)
   (Acting for Western Drama) 

   ศึกษาหลักและวิธีการถ่ายทอดศิลปะการแสดงในรูปแบบขอ
งอวัจนภาษาและวัจนภาษา เพ่ือน ามาใช้ในการสื่ออารมณ์ความรู้สึกผ่าน
การเต้นบัลเล่ต์ 

 

302 - 22025   วิธีสอนวิชาเฉพาะสาขาบัลเล่ต์    2  (2-0-4) 

(The Teacher of Classical Ballet ) 

ศึกษาเทคนิควิธีการสอนบัลเล่ต์ ( Classical Ballet ) มีวิธีการ

แก้ไข การพัฒนาโครงสร้างของผู้เรียน ฝึกการก าหนดการสอน แผนการ

จัดการเรียนรู้ สื่อการสอนให้เหมาะสม 

 

 

 

 

 

2.2.3  วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต 
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302 - 22032   การเต้นแจ๊ส 2      2  (0-4-2) 

(Jazz  Dance II) 

ศึกษาและปฏิบัติการเต้นแจ๊สระดับ Grade 7-8 ของหลักสูตรThe 

Commonwealth Society of Teacher of Dancing ได้แก่ที่ราว (Barre 

Work)การเต้นกลางห้อง (Centre Pratice) การหมุน (Turning 

Movement) และการเต้นระบ า (Dance) 

 

302 - 22033   นาฎศิลป์อาเซียน     2  (0-4-2) 

(Asian Dance) 

ศึกษาและฝึกปฎิบัติการเต้นนาฎศิลป์อาเซียน จากประเทศ

อินโดนีเซีย ได้แก่ ลาดังเซียม ชวา  บาหลี สุมาตรา  บุหราเริงร่อน  

ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ ว่าวบุหลัน และประเทศพม่า ได้แก่ พม่านิมิตเป็น

ต้น 

 

302 - 22034   พื้นฐานการจัดการแสดงบนเวที    2  (1-2-3) 

(Stage Performance Management Foundation ) 

ศึกษากระบวนการจัดการแสดงขั้นพ้ืนฐาน เช่น การก ากับและช่วย

ก ากับการแสดง ก ากับเวที ฉาก และเทคนิคแสง สี เสียง ตลอดจนแนวทาง

ในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดง 

 

302 - 22035   การเต้นแท็ป 1      2  (0-4-2) 

(Tap Dance I) 
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ศึกษาหลักและฝึกปฏิบัติการเต้นStandard time steps 

Syncopated time steps Double-Triple time steps Time steps 

with  Pick – up on supporting foot Pick – up change open time 

steps. 

 

302 - 22036   การเต้นแท็ป 2       2  (0-4-2) 

(Tap Dance II) 

ศึกษาหลักและฝึกปฏิบัติการเต้น  จากระบ าใน Broadway Show 

และน าท่าเต้นมาประกอบเป็นชุดๆใหม่ 

 

302 - 22037   การเต้นระบ าหน้าท้อง 1     2  (0-4-2) 

(Belly Dance I) 

ศึกษาและปฏิบัติการเต้นระบ าหน้าท้องขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ทราบถึง

จังหวะและการใช้กล้ามเนื้ออย่างถูกต้อง 

 

302 - 22037   การเต้นระบ าหน้าท้อง 2      2  (0-4-2) 

(Belly Dance II) 

ศึกษาและปฏิบัติการเต้นระบ าหน้าท้องในจังหวะที่หลากหลาย

และสามารถใช้กล้ามเนื้ออย่างถูกต้องแม่นย า 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

300-30001      กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา     2(2-0-4)  
    (Intellectual Property Law)  
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ศึกษาความหมาย และประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา  ความรู้
เรื่องลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  เครื่องหมายการค้า  กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิ์  สิทธิของนักแสดง  การอนุญาตให้
ผู้อื่นใช้สิทธิ์  การละเมิดสิทธิ์ และบทลงโทษ  

 
300-30002 วาทการ       2(2-0-4) 
  (Speech)  

ศึกษาทฤษฎีวาทศิลป์ฝึกพูดในรูปแบบและโอกาสต่างๆฝึกการ
อภิปรายการประชุม  การโต้วาที  การกล่าวสุนทรพจน์ การน าเสนอผลงาน  
การพูดโน้มน้าวใจ 

 
 

300-30003     คอมพิวเตอร์เบื้องต้น      2(1-2-3)  
 (Introduction to Computer)  

ศึกษาวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์  เลขฐานต่างๆ  ระบบ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  ตรรกศาสตร์ภายในคอมพิวเตอร์  การเขียน
แผนผังระบบขั้นตอนการประมวลผล ( Algorithm) ของโปรแกรม  

 
300-30004     ลีลาศ        2 (1-2-3)  

             (Social Dance)  
ศึกษาความหมาย  ประวัติความเป็นมา  ความส าคัญ  ประโยชน์  

ประเภทและลักษณะของจังหวะลีลาศ  กฎ  กติกา  มารยาท  การสร้างท่า
ลีลาศ  เน้นฝึกทักษะการเต้นลีลาศทุกประเภท  การสร้างท่าลีลาศให้
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับนาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปกรรม  การสอนลีลาศให้
ผู้อื่นและการลีลาศเพ่ือสังคม  

 

 300-30005       กิจกรรมเข้าจังหวะ       2(1-2-3) 
                    (Rhythmic Activities)  

ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา ความส าคัญ ประโยชน์และ
ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ  การจัดกิจกรรมเข้าจังหวะในสถานศึกษา  
การบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมในแต่ละสถานการณ์  การคิดท่าเต้น ให้
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เหมาะสมกับวัย เพศ สมรรถภาพของบุคคลและกลุ่ม  เน้นฝึกทักษะ
กิจกรรมเข้าจังหวะเพ่ือการออกก าลังกายและการแสดง 

 
300-30006     แบดมินตัน        2 (1-2-3) 

             (Badminton)  
ศึกษาความหมาย  ประวัติความเป็นมา  ความส าคัญ  ประโยชน์

ของกีฬาแบดมินตัน  กฎ  กติกา  มารยาทของผู้เล่นและผู้ชม  การเล่น
เดี่ยว   การเล่นเป็นทีม  การป้องกันอันตรายและวิธีปฐมพยาบาลอัน
เนื่องมาจากการเล่นกีฬาแบดมินตัน เน้นฝึกทักษะการเล่นกีฬาแบดมินตัน
เพ่ือการออกก าลังกาย    การแข่งขันภายในและภายนอกสถานศึกษา 

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

    (Fundamental Thai Classical Dance)  
ฝึกปฏิบัติการใช้นาฏยศัพท์ทางนาฏศิลป์ไทย ปฏิบัติเพลงร าและ

เพลงระบ า เพ่ือฝึกทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย ได้แก่ ร าวงมาตรฐาน 
เพลงปลุกใจ เพลงประกอบละครต่างๆ 

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

    (Practice in Thai Folk Dance)  
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพลงและการแสดงพ้ืนบ้านภาคเหนือ ภาค

กลาง ภาคอีสานและภาคใต้ 
 

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

ศึกษาที่มา  องค์ประกอบและวิธีแสดงการละเล่น            ของ
หลวง ฝึกปฏิบัติการละเล่นของหลวงชุด ระเบง  โมงครุ่ม  กุลา      ตีไม้  
แทงวิไสยและกระอ้ัวแทงควาย 

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

    (The Basic of Jazz Dance)  
ศึกษาประวัติความเป็นมาของระบ าแจ๊สองค์ประกอบของแจ๊ส  

ศัพท์เทคนิคของการเต้นแจ๊สฝึกฝนปฏิบัติการเต้นแจ๊สในระดับพื้นฐานให้
สอดคล้องกับดนตรีสมัยนิยม  
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302-30002 หลักการยืดกล้ามเนื้อ      2 (1-2-3) 

    (Muscle Stretching Theory)  
ศึกษาทฤษฎีและหลักปฏิบัติการยืดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ  เพ่ือให้

รู้จักวิธีการสร้างกล้ามเนื้ออย่างถูกต้องและน าไปใช้กับการเต้น 
 

302-30003  ทักษะการยืดกล้ามเนื้อ      2 (2-0-4) 
    (Muscle Stretching Skill)  

ฝึกปฏิบัติการยืดกล้ามเนื้อแขน  กล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้อหลัง 
กล้ามเนื้อขา  และวิธีการสร้างกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ ให้แข็งแรง 

 
302-30004  ระบ าสเปน       2 (0-4-2)  

    (Spanish Dance)  
ศึกษาหลักและฝึกการเล่นกรับสเปน (Castanets) เบื้องต้น  ฝึก

ปฏิบัติใช้ท่าแขนและขาท่ีมีลีลาการเต้นระบ าสเปน ในรูปแบบต่างๆ  
 

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

ศึกษาและฝึกทักษะการตีขิมเบื้องต้น ตั้งแต่การนั่ง การจับไม้การ
ไล่เสียงการฝึกทักษะเบื้องต้นปฏิบัติเพลงส าหรับการฝึกหัด  และฝึกปฏิบัติ
เพลงดังต่อไปนี้   เพลงแป๊ะ สามชั้น  เพลงลาวเสี่ยงเทียน  เพลงลาวสมเด็จ  
เพลงลาวดวงเดือน  เพลงโหมโรงยะโฮวา 

 
303-30002 ทักษะขลุ่ย      2 (0-4-2) 

   (Music Skill : Khlui)         
ศึกษาและฝึกทักษะปฏิบัติการเป่าขลุ่ยเบื้องต้น ตั้งแต่การนั่ง การ

จับขลุ่ย การไล่เสียงฝึกปฏิบัติเพลงดังต่อไปนี้  เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น   
เพลงแป๊ะ สามชั้น  เพลงเขมรไทรโยค    เพลงลาวดวงเดือน 

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

    (Music Skill : Anglung)  
ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติอังกะลุงเบื้องต้น ตั้งแต่การนั่ง การ

จับและปฏิบัติตามแบบฝึกหัด ตลอดจนปฏิบัติอังกะลุงเพลงโหมโรงยะวา  
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เพลงสร้อยล าปาง  เพลงลาวแพนน้อย              เพลงระบ าศรีวิชัยและ
เพลงลอยกระทง  

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

    (Music Skill : Klongyao)  
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับจังหวะสามัญ จังหวะกลอง วิธีการตี

กลองเบื้องต้น  ฝึกปฏิบัติอ่านโน้ตและร้องโน้ตตามท านองเสียงกลอง  การ
ปฏิบัติร้องเพลงกระทุ้งกับการตีกลองฝึกปฏิบัติการบรรเลงรวมวง  ฝึก
ปฏิบัติร่วมกับการแสดง  

 
 
 
 

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

 ศึกษาและปฏิบัติขับร้องเพลงส าหรับเด็กจากเพลงไทยสมัย
โบราณจนถึงปัจจุบันที่มีเนื้อร้องง่ายๆ ท านองสั้น ๆ และมีจังหวะรวดเร็ว
สนุกสนาน  

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

    (Thai Lullaby)  
ศึกษาหลักการขับร้องเพลงกล่อมเด็ก  และประวัติความเป็นมา

ของเพลงกล่อมเด็กหรือเพลงกล่อมลูกของชาติไทยแต่โบราณ ซึ่งเป็นเพลง
พ้ืนบ้านของไทยทั้ง 4 ภาค ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงกล่อมเด็กของไทยทั้ง 4 
ภาค จนสามารถขับร้องและน าไปถ่ายทอดได้  

 
303-30007  พากย์ - เสภา       2 (0-4-2) 

    (Pag and Sepha)  
ศึกษาและปฏิบัติการพากย์ – เจรจา ขับเสภา ท านองต่าง ๆ 

วิธีการขยับกรับเสภา ปฏิบัติการขยบักรับเสภาไม้จังหวะต่างๆ จนครบถ้วน
ตามกระบวนการ  

 
304-30001  รีคอร์เดอร์      2 (0-4-2)  
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    (Recorder)  
ศึกษาและฝึกรีคอร์เดอร์ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีพ้ืนฐาน การอ่านชื่อตัว

โน้ต  การเล่นบันไดเสียง  ฝึกเพลงต่างๆแบบง่ายๆ วิธีสอนด้วยรีคอร์เดอร์ 
 

304-30002  คีย์บอร์ด       2 (0-4-2)  
    (Keyboard)  

ศึกษาและฝึกคีย์บอร์ดส าหรับผู้ที่ยังไม่มีพ้ืนฐาน การอ่านชื่อตัว
โน้ต การเล่นบันไดเสียง ฝึกเพลงต่างๆแบบง่ายๆ วิธีสอนด้วยคีย์บอร์ด  
 

304-30003  กีต้าร์       2 (0-4-2)  
    (Guitar)  

ศึกษาและฝึกกีตาร์ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีพ้ืนฐาน  การอ่านชื่อตัวโน้ต 
การเล่นบันไดเสียงฝึกเพลงต่างๆแบบง่ายๆ วิธีสอนด้วยกีต้าร์ 

304-30004 การบันทึกเสียงดนตรี     2 (2-0-4)  
    (Recording Technology) 

 ศึกษาแบบห้องบันทึกเสียงขนาดรูปร่างโครงสร้างและวัสดุ
อุปกรณ์ในการบันทึกเสียง  ไมโครโฟน  เทปบันทึกเสียงระบบอนาล็อคและ
ระบบดจิิตอล เครื่องผสมเสียง (Mixer) สายสัญญาณ  การติดตั้งระบบการ
ใช้ Effect ต่างๆ การวางล าดับก่อนหลังของอุปกรณ์ระบบปฏิบัติงานและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน            การตัดต่อเสียง ระบบซิงโครไนซ์ 
(Synchronization) การดูแลรักษาอุปกรณ ์

 
304-30005 ธุรกิจดนตรีเบื้องต้น      (2-0-4)  

    (Introduction to Music Business) 
ศึกษาวิธีการประกอบธุรกิจดนตรี  และอุตสาหกรรมดนตรี ความ

ต้องการของสังคม  และชุมชนด้านดนตรี  การบันทึกเสียง  การเผยแพร่  
การตีพิมพ์  ลิขสิทธิ์การผลิต  การตลาดสินค้าทางดนตรี  สื่อสารมวลชน  
และอาชีพการดนตรี 

 
304-30006 การขับร้องเพลงสากลเบื้องต้น     2 (0-4-2)  

    (Vocal Practices for Beginners)  
ปฏิบัติขับร้องพ้ืนฐาน  ฝึกการออกเสียงขับร้องที่ถูกหลัก ฝึกหัด

ร้องซอลเฟจจิโอ (Solfeggio) จากบทเพลงง่ายๆ ไปถึงบทเพลงที่ยากขึ้น  ใส่
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อารมณ์ตามความรู้สึกที่เหมาะสมกับบทเพลง ฝึกอิริยาบถส าหรับการขับ
ร้องและสามารถขับร้องได้  

 
304-30007 การขับร้องเพลงมิวสิคัลเพลย ์    2 (0-4-2)  

    (Vocal Practices for Musical Play) 
ศึกษาประวัติความเป็นมาของบทเพลง Musical Play ปฏิบัติขับ

ร้องบทเพลงจากละครเพลงที่เป็นที่นิยมและเหมาะสมกับประเภทเสียงใน
แต่ละบุคคล ฝึกอิริยาบถและใส่อารมณ์ให้เหมาะสมกับบทเพลง  

 
 
 
 
 

304-30008  การขับร้องเพลงสากลส าหรับเด็ก    2 (0-4-2)  
    (Vocal Practices in Songs for Children)  

ศึกษาและปฏิบัติขับร้องเพลงสากลส าหรับเด็กจากบทเพลง
ประเภท Nursery Rhyme และ Traditional Song ที่มีเนื้อร้องง่ายๆ 
ท านองสั้นๆ และจังหวะสนุกสนาน 

 

304-30009  ซอลเฟจจิโอและการขับร้อง     2 (0-4-2) 
   (Solfeggio and Vocal Training)  

ศึกษาความหมาย  ประวัติความเป็นมา  ความส าคัญและ
ประโยชน์ของการร้องโน้ต  เน้นทักษะการเปล่งเสียง  การอ่านโน้ต การร้อง
โน้ตในบันไดเสียงไดอาโทนิค  ศึกษาวิธีร้องโน้ต  

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