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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (5ปี)  

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education Program in Western Music Education 
     
2. ชื่อปริญญาและสาขา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  ศษ.บ. (ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (Western Music Education) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Ed. (Western Music Education) 
 
3. วิชาเอก   
 ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
 
4. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  
 ไม่น้อยกว่า 165 หนว่ยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 
 5.2 ภาษาที่ใช้  
   ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  
   รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศ โดยใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน 
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
   เป็นหลักสูตรวชิาชีพเฉพาะของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2552) เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
  - คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
   ครั้งที่ 1 : คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศึกษา มีมติเห็นชอบหลักสูตร         
ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 
   ครั้งที่ 2 : คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศึกษา มีมติเห็นชอบการแก้ไข
หลักสูตรตามค าแนะน าจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่      
27 ธันวาคม 2554 
  - สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
   ครั้งที่ 1 : คณะกรรมการสภาวิชาการ มีมติเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
สภาวิชาการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554  
   ครั้งที่ 2 : คณะกรรมการสภาวิชาการ มีมติเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรตาม
ค าแนะน าจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่       
18 มกราคม 2555 
  - สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ครั้งที่ 1 : คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีมติอนุมัติหลักสูตร
ในการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 
   ครั้งที่ 2 : คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีมติเห็นชอบ     
การแก้ไขหลักสูตรตามค าแนะน าจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555  

  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 ครูดนตรีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
 8.2 นักบริหารธุรกิจการบรรเลง สร้างงานการบรรเลงในรูปแบบต่างๆ 
 8.3 นักวิชาการในศาสตร์ดุริยางคศิลป์ และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
 8.4 ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับงานดนตรี 
 8.5 นักวิจารณ์ดนตรี 
 
9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่งและคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1. นายดิเรก ทัศมาลัย   
  เลขประจ าตัวประชาชน 3 2603 00465 94 0 
     ต าแหน่ง  อาจารย์ 
      คุณวุฒิการศึกษา         - ค.บ. (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี พ.ศ. 2539 

-  ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ. 2545 
    -  ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น พ.ศ. 2552 
 2. นายบัณฑิต กลิ่นสุคนธ์   
  เลขประจ าตัวประชาชน 3 1201 01444 86 2 
     ต าแหน่ง   อาจารย์ 
     คุณวุฒิการศึกษา - ศษ.บ. (ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2544 

-  ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2553 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 10.1 อาคารเรียน คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และวิทยาลัยนาฏศิลปห้องเรียน
เครือข่าย(รายละเอียดสถานที่ตั้ง ดูในภาคผนวก ฉ) 
 10.2 สถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ (รายชื่อสถานศึกษาและรายละเอียดสถานที่ตั้ง            
ดูในภาคผนวก ช) 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ความก้าวหน้าทางการสื่อสารและเทคโนโลยี    
ท าให้เกิดกระแสการแข่งขันสูง  มีผลต่องานศิลปะการแสดง  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน      
จึงต้องพัฒนาผู้เรียนที่นอกจากจะเน้นด้านดนตรีคีตศิลป์สากลเพ่ือสืบทอดรากฐานของศิลปะตะวันตก
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แต่โบราณ และน ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานด้านดนตรีคีตศิลป์สากลได้อย่างมีหลักการ 
รู้จักประยุกต์ใช้วิชาด้านดนตรีคีตศิลป์สากลแบบดั้งเดิมมาบูรณาการกับดุริยางคศิลป์สมัยใหม่        
เพ่ือสนองตอบความต้องการของสังคมสมัยใหม่ได้    
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนวิชาด้านดนตรีคีตศิลป์สากล
เพ่ิมขึ้นจ านวนมาก การท างานของครูดุริยางคศิลป์ในยุคโลกาภิวัตน์จึงต้องมีความรู้ความสามารถ   
รอบด้านที่ต้องสอนวิชาศิลปะด้านอ่ืนนอกเหนือจากงานด้านดนตรีคีตศิลป์สากล ต้องมีความสามารถ
ในเชิงวิชาการและใช้เทคโนโลยีน ามาพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลให้ต้องปรับรูปแบบการ
เรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ทักษะและวิชาการที่หลากหลาย มีการ
วิเคราะห์ที่ลุ่มลึกน าความรู้ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ได้ 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  จากสถานการณ์ในปัจจุบัน การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องพัฒนาในเชิงรุก            
ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของสังคมที่ก้าวหน้าตลอดเวลา สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษาโดยการผลิตครูด้านดนตรีคีตศิลป์สากลที่มีความรอบรู้ในกลุ่มสาระ
ศิลปะที่พร้อมจะบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานการสอนและการแสดงได้อย่างมี
ศักยภาพ ทั้งสามารถปฏิบัติงานในเชิงธุรกิจในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ และมีความใฝ่รู้ในการ     
ที่จะพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ       
มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนในสังคม 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพันธกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
เพ่ือให้เป็นผู้น าด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และศิลปกรรม สามารถอนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ และ
สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะสู่ชุมชน และพัฒนาสู่สากล ดังนั้นการผลิตบุคลากรด้านดนตรีคีตศิลป์สากล 
จึงเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบัน โดยสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นผู้น าในการสืบสาน
สร้างสรรค์งานด้านดนตรีคีตศิลป์สากล สนับสนุนและส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ       
ในสาขาวิชา และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ 
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมไทยและด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกจากกลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
ในสาขาวิชาอ่ืนที่เปิดสอนของคณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปวิจิตร โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ก ากับดูแล และประสานงานกับฝ่ายวิชาการ และฝ่ายทะเบียนของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์  
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
  ในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาของสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษาที่เปิดสอน        
ทั้งรายวิชาชีพบังคับและรายวิชาชีพเลือก นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนของคณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์ และคณะศิลปวิจิตร สามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาชีพเลือก ในกรณีที่สนใจหรือเป็นรายวิชา
ที่มีความเก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพบังคับ 
 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนและหลักสูตรอื่นต้องเรียนร่วมกัน 
  13.3.1 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนโดยภาควิชาศึกษาทั่วไปของ    
คณะศิลปศึกษาก าหนดให้นักศึกษาทุกคณะและทุกสาขาเรียนร่วมกัน 
  13.3.2 รายวิชาเอกเดี่ยว วิชาสุนทรียศาสตร์ทางนาฏดุริยางค์ ก าหนดให้นักศึกษาทุก
สาขาวิชาของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา เรียนร่วมกัน 
  13.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนสาขาวิชาอ่ืนใน
คณะที่เกี่ยวข้องด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางสอน ตารางสอบและการบริการการเรียนการสอน
ให้กับหลักสูตรอ่ืนโดยจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลตามข้อก าหนดของหลักสูตร   
 

หมวดที่ 2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา     
  สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ด้านดนตรีคีตศิลป์สากลทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 
สามารถน าความรู้และทักษะไปถ่ายทอด เผยแพร่ มีคุณลักษณะความเป็นครู ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ 
 
 1.2 ความส าคัญ 

  ปัจจุบันสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านดนตรีคีตศิลป์สากลมีทั้งสถานศึกษา
ของรัฐและเอกชน มีการแข่งขันในการผลิตครูดุริยางคศิลป์ออกสู่สังคม  ท าให้ต้องแสวงหาวิธีการ
หรือกลยุทธ์ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง          
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กับวัฒนธรรมภายนอกที่หลั่งไหลเข้ามาสู่วิถีชีวิตของเยาวชนไทย มีความรอบรู้หลายด้าน โดยการ   
จัดการศึกษาท่ีใช้ทรัพยากรภายนอกด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้บัณฑิตได้ศึกษาดูงาน 
น าประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีคีตศิลป์สากลสากลมาให้ความรู้ มีผลให้ผู้เรียนมีรากฐาน
ในการต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีหลักการ สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่น าเสนอศิลปะแขนง
นี้ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางและเป็นผู้น าครูดุริยางคศิลป์แก่สังคม  
 1.3 วัตถุประสงค์ 
  1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านดนตรีคีตศิลป์สากล 
  2) ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์องค์ความรู้ และสร้างสรรค์งานด้านดนตรี
คีตศิลป์สากล 
  3) ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแสดง หาความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน และการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
  4) ผลิตบัณฑิตเพ่ือเป็นครูดุริยางคศิลป์ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และ
เผยแพร่งานด้านดนตรีคีตศิลป์สากล 
  5) เพ่ือบัณฑติที่มีความเสียสละ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
  แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มีการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนทุกภาคการศึกษา 

ติดตามประเมินหลักสูตรทุก 5 ปี เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงและความต้องการ
ของสังคม 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของสังคมด้านดนตรีคีตศิลป์
สากล 

1. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ท างานในระดับชาติ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอน 
 
 

1. อาจารย์เข้าอบรมพัฒนาความรู้ใน 
สาขาวิชา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทุกปี 
2. การสร้างองค์ความรู้ทางศิลปะ 
ด้านดนตรีคีตศิลป์สากล 
3. จัดสอบมาตรฐานและการ 
สร้างสรรค์ผลงานตามสาขาวิชา 
 

1.อาจารย์มีการพัฒนาศักยภาพ 
ตนเอง 
2.จ านวนผลงานวิจัยทางศิลปะ             
ด้านดนตรีคีตศิลป์สากล 
3.นักศึกษาต้องส่งผลงานศิลปนิพนธ์ 
และงานสร้างสรรค์ด้านเอกสารทาง 
วิชาการ 

พัฒนาบุคลากรด้านบริการวิชาการ 1.การเผยแพร่ผลงานวิจัย                 
ด้านดนตรีคีตศิลป์สากล 

1.จ านวนการน าเสนอผลงานวิจัย          
ในรูปแบบต่างๆ 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

 ใช้ระบบทวิภาค แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และ            
ภาคการศึกษาท่ี 2 และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาท่ี 2 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  สถาบันอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Session) ต่อจากภาคการศึกษา    
ที่สองอีกก็ได้ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา 6-9 สัปดาห์ รวมเวลาส าหรับการสอบ
ด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงส าหรับศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการศึกษาในระบบทวิภาค จึงไม่มีการ
เทียบเคียงหน่วยกิต 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอนจัดการเรียนการสอนในวันท าการตั้งแต่วัน
จันทร์ถึงศุกร์ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 18 สัปดาห์ 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 18 สัปดาห์ 
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 ในกรณีการเปิดสอนภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน          
ใช้เวลาศึกษา 8-9 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงส าหรับการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับช่วงชั้นที่ 4 หรือเทียบเท่า 
  2) ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 
  3) ไม่เป็นคนวิกลจริต 
  4) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล  เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิด  
อันไม่ได้กระท าโดยประมาท 
  5) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
          2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  นักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนจะมีพ้ืนฐานความรู้ด้านทักษะที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
นักศึกษามาจากสถานศึกษาเดิมที่หลากหลายทั้งผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์
ชั้นกลาง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับช่วงชั้นที่ 4 
หรือเทียบเท่า 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า คือ การให้นักศึกษา
ได้ทดสอบทักษะวิชาชีพก่อนเรียน และจัดโครงการปรับพ้ืนฐานทักษะปฏิบัติวิชาชีพ เพ่ือเตรียม   
ความพร้อมในการเรียนและการท างานในชั้นเรียนเดียวกัน และการเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างคณะ 
ต่างสาขาวิชา เพื่อเสริมทักษะด้านการสื่อสารกระตุ้นให้นักศีกษาแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีที่   1 
ชั้นปีที่   2 
ชั้นปีที่   3 
ชั้นปีที่   4 
ชั้นปีที่   5 

35 
- 
- 
- 
- 

35 
35 
- 
- 
- 

35 
35 
35 
- 
- 

35 
35 
35 
35 
- 

35 
35 
35 
35 
35 

รวม 35 70 105 140 175 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 35 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) ต่อ 1 แขนงวิชา 
 
รายละเอียดรายรับ 

ปีงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

ค่าบ ารุงการศึกษา 4,650,000 4,470,000 5,040,000 5,040,000 4,990,000 
ค่าลงทะเบียน 5,572,320 5,764,080 5,685,120 5,685,120 2,628,720 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - 774,600 550,400 - - 

รวมรายรับ 10,222,320 10,978,680 11,275,520 10,725,120 7,618,720 
 
  2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

 
หมวดเงิน 

ปีงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

ก. งบด าเนินการ      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 387,342 443,000    
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3)    1,920,802    4,347,800    
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) + (ข)     2,308,144    5,941,000    

จ านวนนักศึกษา  60 120 180 240 300 
หมายเหตุ จ านวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 29,200 
บาทต่อปี ใช้งบประมาณจัดตั้ งประจ าปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยก าหนดค่าใช้จ่าย        
เฉพาะงบด าเนินการ  ผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี ประมาณ 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 
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 2.7 ระบบการศึกษา  
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
    อ่ืนๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบ
โอนความรู้เข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของสถาบัน พ.ศ. 2548 ซึ่งการจัดท าเป็นไปตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์กรเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา เข้าสู่การศึกษา ในระบบ 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 
 หมายเหต ุ: กลุ่มวิชา1.1-1.5ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพ่ิมอีก ไม่น้อยกว่า     5  หน่วยกิต  
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน           ไม่น้อยกว่า  128    หน่วยกิต 
 2.1 วิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า    50   หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  ไม่น้อยกว่า    44    หน่วยกิต 
 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 
 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 
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า 6     หน่วยกิต 
 
  3.1.3 รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า      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  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) 
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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) 

 
1.3 กลุ่มวิชาภาษา  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต      

1.3.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา        รายวิชา          จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)   
300-13001       * ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                           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) 
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300-13009    ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                           3 (3-0-6) 
       (English Writing Skill) 

300-13010     ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์                          3 (3-0-6) 
         (English for Guide) 
 

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) 
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2. หมวดวิชาชีพเฉพาะด้าน      ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า      128  หน่วยกิต  
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า      50   หน่วยกิต 

2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ  ไม่น้อยกว่า       44   หนวยกิต 
 

รหัสวิชา       รายวิชา     จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-21001  การศึกษากับการพัฒนาประเทศ    2 (2-0-4) 
  (Education and Country Development)    
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 Educational 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)    
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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)  
 
หมายเหตุ  1. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21004 จิตวิทยาส าหรับครู นักศึกษาต้องสอบ
ผ่านรายวิชา 300-12003 จิตวิทยาทั่วไป 

 2. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21014การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชาดังต่อไปนี้   
 1.1 รายวิชาชีพครูบังคับ  300-21001 ถึง 300-21013และรายวิชาชีพครูเลือก  6 หน่วยกิต 

 1.2 รายวิชาการสอนวิชาเอก 303-22009 การสอนดนตรีคีตศิลป์แบบบูรณาการ 
 3. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21015 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   

          นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชา 300-21014 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
 

2.1.2  วิชาชีพครูเลือก        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา       รายวิชา          จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-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) 
   (School Teacher Ethics)  
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 300-21022 กฎหมายการศึกษา     2 (2-0-4) 
                      (Educational Law)  
 300-21023  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น    2 (2-0-4) 
   (Local Curriculum Development)     
 300-21024 จิตวิทยาการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  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) 

301-21027 การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   2 (2-0-4) 
   (Knowledge Management and Local Wisdom) 
 301-21028 พัฒนาการความเป็นครู     2 (2-0-4) 
   (Program to Assist Developing Teacher Student)  

 
2.2 วิชาเอก     ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว                                   ไม่น้อยกว่า        68    หน่วยกิต 
1 แขนงวิชาดนตรีสากล ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
201-21001 สุนทรียศาสตร์ทางนาฏดุริยางค์    3 (3-0-6) 

(Aesthetics for Drama and Music)  
304-22001 การขับร้องในระบบ โซ-ฟา    2 (1-2-3) 

(Solfeggio)  
304-22002 หลักการประพันธ์เพลง     2 (2-0-4) 

 (Principles of Music Composition)  
304-22003 โครงสร้างและการวิเคราะห์เพลง    2 (2-0-4) 

 (Form and Analysis)  
304-22004 โสตทักษะ  1      2 (2-0-4) 

 (Ear Training I)  
304-22005 โสตทักษะ  2      2 (2-0-4) 

 (Ear Training II)  
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304-22006 หลักการประสานเสียง  1     2 (2-0-4) 
 (Harmony I)  

304-22007 หลักการประสานเสียง  2     2 (2-0-4) 
 (Harmony II)  

304-22008 การเรียบเรียงเสียงประสาน 1    2 (2-0-4) 
 (Arranging I)  

304-22009 การเรียบเรียงเสียงประสาน 2    2 (2-0-4) 
 (Arranging II)  

304-22010 การเรียบเรียงเสียงประสาน 3    2 (2-0-4) 
 (Arranging III)  

304-22011 หลักการวิจัยทางดนตรี     3 (3-0-6) 
 (Principles of Research in Music)  

304-22012 ประวัติดนตรีตะวันตก     2 (2-0-4) 
 (History of Western Music) 

304-22013 การรวมวง 1      2 (0-4-2) 
  (Ensemble I)  

304-22014 การรวมวง 2      2 (0-4-2) 
  (Ensemble II) 

304-22015 การรวมวง 3      2 (0-4-2) 
  (Ensemble III)   

304-22016 ทักษะดนตรี 1      2 (0-4-2) 
 (Music Skill I) 

304-22017 ทักษะดนตรี 2      2 (0-4-2) 
 (Music Skill II) 

304-22018 ทักษะดนตรี 3      2 (0-4-2) 
 (Music Skill III) 

304-22019 ทักษะดนตรี 4      2 (0-4-2) 
  (Music Skill IV)  

304-22020 ทักษะดนตรี 5      2 (0-4-2) 
 (Music Skill V) 
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304-22021 ทักษะดนตรี 6      2 (0-4-2) 
 (Music Skill VI)  

304-22022 ทักษะดนตรี 7      2 (0-4-2) 
 (Music Skill VII)  

304-22023 ทฤษฎีการดนตรี 1     2 (2-0-4) 
 (Theory of Music I)  

304-22024 ทฤษฎีการดนตรี 2     2 (2-0-4) 
  (Theory of Music II)  
304-22025 คอมพิวเตอร์ดนตรี 1     2 (1-2-3) 
  (Music Computer I)  
304-22026 คอมพิวเตอร์ดนตรี 2     2 (1-2-3) 
  (Music Computer II) 
304-22027 ศิลปนิพนธ์      4 (2-4-6) 

 (Art Thesis)  
304-22028 การสัมมนา      2 (2-0-4) 

 (Seminar)  
304-22029 การอ านวยเพลงวงดุริยางค์    2 (1-2-3) 

 (Orchestral Conducting)  
304-22030 ดนตรีโลกเบื้องต้น     2 (2-0-4) 

 (Introduction to World Music) 
304-22031 ปฏิบัติเครื่องดนตรี      2 (0-4-2) 

 (Practice on Music Instrument)  
  

2 แขนงวิชาคีตศิลป์สากล ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา       รายวิชา       จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
201-21001 สุนทรียศาสตร์ทางนาฏดุริยางค์    3 (3-0-6) 

(Aesthetics for Drama and Music) 
304-22001 การขับร้องในระบบ โซ-ฟา    2 (1-2-3) 

(Solfeggio)  
304-22002 หลักการประพันธ์เพลง     2 (2-0-4) 

   (Principles of Music Composition)  
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304-22003 โครงสร้างและการวิเคราะห์เพลง    2 (2-0-4) 
   (Form and Music Analysis)  

304-22004 โสตทักษะ 1      2 (2-0-4) 
   (Ear Training I)  

304-22005 โสตทักษะ 2      2 (2-0-4) 
   (Ear Training II)  

304-22006 หลักการประสานเสียง 1     2 (2-0-4) 
   (Harmony I)  

304-22007 หลักการประสานเสียง 2     2 (2-0-4) 
   (Harmony II)  

304-22008 การเรียบเรียงเสียงประสาน 1    2 (2-0-4) 
   (Arranging I)   

304-22009 การเรียบเรียงเสียงประสาน 2    2 (2-0-4) 
   (Arranging II)  

304-22011 หลักการวิจัยทางดนตรี     3 (3-0-6) 
 (Principles of Research in Music) 

304-22012 ประวัติดนตรีตะวันตก     2 (2-0-4) 
    (History of Western Music) 

304-22023 ทฤษฎีการดนตรี 1     2 (2-0-4) 
   (Theory of Music I)  

304-22024 ทฤษฎีการดนตรี 2     2 (2-0-4) 
   (Theory of Music II)  

304-22025 คอมพิวเตอร์ดนตรี 1     2 (1-2-3) 
   (Music Computer I) 
                  304-22027 ศิลปนิพนธ์      4 (2-4-6)
   (Art Thesis) 

304-22028 การสัมมนา      2 (1-2-3) 
  (Seminar)  
304-22030 ดนตรีโลกเบื้องต้น     2 (2-0-4) 

   (Introduction to World Music)   
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304-22032 การอ านวยเพลงวงขับร้องประสานเสียง   2 (1-2-3) 
  (Chorus Conducting)  
304-22033 ปฏิบัติขับร้อง 1      2 (0-4-2) 

   (Voice I)  
304-22034 ปฏิบัติขับร้อง 2      2 (0-4-2) 

   (Voice II) 
304-22035 ปฏิบัติขับร้อง 3      2 (0-4-2) 

   (Voice III)  
304-22036 ปฏิบัติขับร้อง 4      2 (0-4-2) 

   (Voice IV)  
304-22037 ปฏิบัติขับร้อง 5      2 (0-4-2) 

   (Voice V) 
304-22038 ปฏิบัติขับร้อง 6      2 (0-4-2) 

   (Voice VI)  
304-22039 ปฏิบัติขับร้อง 7      2 (0-4-2) 

   (Voice VII)  
304-22050 เปียโน 1       2 (0-4-2) 

   (Piano I)  
304-22051 เปียโน 2       2 (0-4-2) 

   (Piano II) 
304-22052 เปียโน 3       2 (0-4-2) 

(Piano III)  
304-22053 เปียโน 4       2 (0-4-2) 

   (Piano IV) 
304-22054 การรวมวงขับร้องประสานเสียง 1    2 (1-2-3) 

   (Chorus I)  
304-22055 การรวมวงขับร้องประสานเสียง 2    2 (1-2-3) 

   (Chorus II)  
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    2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก   ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต  
รหัสวิชา       รายวิชา         จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
303-22009 การสอนดนตรีคีตศิลป์แบบบูรณาการ   2 (2-0-4) 

 (Integratte Teaching in Music and Vocal) 
304-22044 กลวิธีการสอนดนตรี 1     2 (2-0-4) 

  (Music Padagogy I)   
304-22045 กลวิธีการสอนดนตรี 2     2 (2-0-4) 

  (Music Padagogy II)   
 

2.2.3 วิชาเอกเลือก   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
1. เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ จากวิชาเอกเดี่ยว หรือวิชาเอกเลือกในสาขาวิชาอ่ืน หรือ 
2. เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

1 แขนงวิชาดนตรีสากล ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา       รายวิชา         จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
304-22040 การสอนคีย์บอร์ด  1     2 (1-2-3) 

  (Keyboard Pedagogy I)  
304-22041 การสอนคีย์บอร์ด  2     2 (1-2-3) 

  (Keyboard Pedagogy II)  
304-22042 ปฏิบัติเครื่องดนตรี 2     2 (0-4-2) 

  (Practice on Music Instrument II)  
304-22043 การสอนเมโลเดียน     2 (1-2-3) 

  (Melodian Pedagogy)   
304-22046 การสอนเครื่องเคาะตี 1     2 (1-2-3) 

  (Percussion Pedagogy I) 
304-22047 การสอนเครื่องเคาะตี 2     2 (1-2-3) 

(Percussion Pedagogy II)  
304-22048 ดนตรีอาเซียนเบื้องต้น     2 (2-0-4) 

(Introduction to Asean Music) 
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2 แขนงวิชาคีตศิลป์สากล ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา    รายวิชา            จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
304-22026 คอมพิวเตอร์ดนตรี 2     2 (1-2-3) 

(Music Computer II) 
304-22043 การสอนเมโลเดียน     2 (1-2-3) 

(Melodian Pedagogy)  
304-22046 การสอนเครื่องเคาะตี 1     2 (1-2-3) 

(Percussion Pedagogy)  
304-22047 การสอนเครื่องเคาะตี 2     2 (1-2-3) 

(Percussion Pedagogy II)  
304-22048 ดนตรีอาเซียนเบื้องต้น     2 (2-0-4) 

(Introduction to Asean Music) 
304-22049 เปียโน 5       2 (0-4-2) 

(Piano V) 
 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
1. เลือกเรียนจากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในสถาบัน หรือ 
2. เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 

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

 300-30007 อาเซียนศึกษา      2 (2-0-4) 
   (Asean Education) 
 300-30008 ภาษาอาเซียน      2 (2-0-4) 
   (Fundamental Asean 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 (2-0-4) 
   (Spanish Dance)  
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 : Klongyao)  
303-30005      เพลงร้องส าหรับเด็ก     2 (0-4-2) 
  (Songs for Children)  
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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 การขับร้องเพลงมิวสิคัล เพลย์     2 (0-4-2) 
  (Vocal Practices for Musical Play) 
304-30008  การขับร้องเพลงสากลส าหรับเด็ก    2 (0-4-2) 
  (Vocal Practices in Songs for Children) 
304-30009  ซอลเฟจจิโอและการขับร้อง    2 (0-4-2) 
  (Solfeggio and Vocal Training)  
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หมายเหตุ ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
ความหมายของรหัสรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
         X     X X    X      X   X X X 
รหัสวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 8 หลัก ดังต่อไปนี้ 

 ต าแหน่งที ่ 1  หมายถึง คณะ 
 เลข  1  หมายถึง  คณะศิลปวิจิตร 
 เลข  2  หมายถึง  คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
 เลข  3  หมายถึง  คณะศิลปศึกษา 

 ต าแหน่งที ่ 2-3  หมายถึง สาขาวิชา 
 เลข  01  หมายถึง  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
 เลข  02  หมายถึง  สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 
 เลข  03  หมายถึง  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
 เลข  04  หมายถึง  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 

 ต าแหน่งที ่ 4  หมายถึง หมวดวิชา 
 เลข  1  หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    
 เลข  2  หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ        

คณะ 

สาขาวิชา 

หมวดวิชา 

กลุ่มวิชา 

ล าดับวิชา 
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 เลข  3  หมายถึง  หมวดวิชาเลือกเสรี 

 ต าแหน่งที ่ 5  หมายถึง กลุ่มวิชา  

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 เลข  1  หมายถึง  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป    
 เลข  2  หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        
 เลข  3  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษา 
 เลข  4  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        
 เลข  5  หมายถึง  กลุ่มวิชาพลศึกษา 

  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 เลข 1  หมายถึง  วิชาชีพครู 
 เลข 2  หมายถึง  วิชาชีพเอก 

 ต าแหน่งท่ี  6-8  หมายถึง ล าดับวิชา  
ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         X     (X  -   X   -  X) 
 
 
 
 

หน่วยกิต 

ชั่วโมงเรียนบรรยาย 

ชั่วโมงเรียนปฏิบัต ิ

ชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 
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  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา    แขนงวิชาดนตรีสากล 

ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา   คณะศิลปศึกษา 
 

ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-12003 จิตวิทยาทั่วไป 3 (3-0-6) 
300-13006 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
300-21002 พ้ืนฐานการศึกษา 2 (2-0-4) 
304-22004 โสตทักษะ 1 2 (2-0-4) 
304-22016 ทักษะดนตรี 1 2 (0-4-2) 
304-22023 ทฤษฏีการดนตรี 1 2 (2-0-4) 
304-22025 คอมพิวเตอร์ดนตรี 1 2 (1-2-3) 
.................... วิชาเอกเลือก 1  2 (x-x-x) 
.................... วิชาเอกเลือก 2  2 (x-x-x) 
 รวม 20 

 
ชั้นปีที่  1   ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-12002 สารนิเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 3 (3-0-6) 
................ วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 1 2 หรือ3 (x-x-x) 
300-21004 จิตวิทยาส าหรับครู 3 (3-0-6) 
300-21012 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2 (2-0-4) 
201-21001 สุนทรียศาสตร์ทางนาฏดุริยางค์ 3 (3-0-6) 
304-22005 โสตทักษะ 2 2 (2-0-4) 
304-22017 ทักษะดนตรี  2 2 (0-4-2) 
304-22024 ทฤษฏีการดนตรี  2 2 (2-0-4) 
304-22026 คอมพิวเตอร์ดนตรี  2 2 (1-2-3) 
 รวม 21 หรือ 22 
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ชั้นปีที่  2   ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-11001 ชีวิตกับวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6) 
300-14004 คณิตศาสตร์เชิงสถิติ 3 (3-0-6) 
................ วิชาชีพครูเลือก 1 2 (2-0-4) 
304-22006 หลักการประสานเสียง 1 2 (2-0-4) 
304-22012 ประวัติดนตรีตะวันตก 2 (2-0-4) 
304-22013 การรวมวง 1 2 (0-4-2) 
304-22018 ทักษะดนตรี 3 2 (0-4-2) 
304-22031 ปฏิบัติเครื่องดนตรี 1 2 (0-4-2) 
 รวม 18 

 
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) 
304-22003 โครงสร้างและการวิเคราะห์เพลง 2 (2-0-4) 
304-22007 หลักการประสานเสียง 2 2 (2-0-4) 
304-22014 การรวมวง 2 2 (0-4-2) 
304-22019 ทักษะดนตรี 4 2 (0-4-2) 
................... วิชาเลือกเสรี 1  2 (x-x-x) 

 รวม 20 
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ชั้นปีที่  3   ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-13001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
300-15001 ผู้น านันทนาการ 2 (1-2-3) 
300-21008 การวัดและประเมินผลการศึกษา 2 (2-0-4) 
300-21005 การพัฒนาหลักสูตร 3 (3-0-6) 
304-22002 หลักการประพันธ์เพลง 2 (2-0-4) 
304-22008 การเรียบเรียงเสียงประสาน 1 2 (2-0-4) 
304-22015 การรวมวง 3 2 (0-4-2) 
304-22020 ทักษะดนตรี 5 2 (0-4-2) 
304-22029 การอ านวยเพลงวงดุริยางค์ 2 (1-2-3) 
................... วิชาเลือกเสรี 2  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) 
304-22009 การเรียบเรียงเสียงประสาน 2 2 (2-0-4) 
304-22011 หลักการวิจัยทางดนตรี 3 (3-0-6) 
304-22021 ทักษะดนตรี 6 2 (0-4-2) 
304-22044 กลวิธีการสอนดนตรี 1 2 (2-0-4) 
304-22030 ดนตรีโลกเบื้องต้น 2 (2-0-4) 
 รวม 22 
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ชั้นปีที่  4   ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
................ วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 2 3 (3-0-6) 
300-21011 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2 (2-0-4) 
300-21003 ความเป็นครู 3 (3-0-6) 
................ วิชาชีพครูเลือก 3 2 (2-0-4) 
304-22001 การขับร้องในระบบ โซ-ฟา 2 (1-2-3) 
304-22010 การเรียบเรียงเสียงประสาน 3 2 (2-0-4) 
304-22022 ทักษะดนตรี 7 2 (0-4-2) 
304-22028 การสัมมนา 2 (1-2-3) 
304-22045 กลวิธีการสอนดนตรี 2 2 (2-0-4) 
................... วิชาเลือกเสรี 3  2 (x-x-x) 
 รวม 22 

 
ชั้นปีที่  4   ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-21013 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (1-2-3) 
303-22009 การสอนดนตรีคีตศิลป์แบบบรูณาการ 2 (2-0-4) 
304-22027 ศิลปนิพนธ์ 4 (2-4-6) 
 รวม 8 

 
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 
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แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา       แขนงวิชาคีตศิลป์สากล 

ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา       คณะศิลปศึกษา 
 

ชั้นปีที่  1   ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-12003 จิตวิทยาทั่วไป 3 (3-0-6) 
300-13006 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
300-21002 พ้ืนฐานการศึกษา 2 (2-0-4) 
304-22004 โสตทักษะ 1 2 (2-0-4) 
304-22023 ทฤษฏีการดนตรี 1 2 (2-0-4) 
304-22025 คอมพิวเตอร์ดนตรี 1 2 (1-2-3) 
304-22033 ปฏิบัติขับร้อง 1 2 (0-4-2) 
................... วิชาเอกเลือก 1  2 (x-x-x) 
................... วิชาเอกเลือก 2  2 (x-x-x) 
 รวม 20 

 
ชั้นปีที่  1   ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-12002 สารนิเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 3 (3-0-6) 
................ วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 1 2 หรือ 3 (x-x-x) 
300-21004 จิตวิทยาส าหรับครู 3 (3-0-6) 
300-21012 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 2 (2-0-4) 
201-21001 สุนทรียศาสตร์ทางนาฏดุริยางค์ 3 (3-0-6) 
304-22005 โสตทักษะ 2 2 (2-0-4) 
304-22024 ทฤษฏีการดนตรี  2 2 (2-0-4) 
304-22034 ปฏิบัติขับร้อง  2 2 (0-4-2) 
304-22050 เปียโน  1 2 (0-4-2) 
 รวม 21 หรือ 22 
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ชั้นปีที่  2   ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-11001 ชีวิตกับวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6) 
300-14004 คณิตศาสตร์เชิงสถิติ 3 (3-0-6) 
................ วิชาชีพครูเลือก 1 2 (2-0-4) 
304-22006 หลักการประสานเสียง 1 2 (2-0-4) 
304-22012 ประวัติดนตรีตะวันตก 2 (2-0-4) 
304-22032 การอ านวยเพลงวงขับร้องประสานเสียง 2 (1-2-3) 
304-22035 ปฏิบัติขับร้อง 3 2 (0-4-2) 
304-22051 เปียโน 2 2 (0-4-2) 
304-22054 การรวมวงขับร้องประสานเสียง 1 2 (1-2-3) 
 รวม 20 

 
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) 
304-22007 หลักการประสานเสียง 2 2 (2-0-4) 
304-22036 ปฏิบัติขับร้อง 4 2 (0-4-2) 
304-22052 เปียโน 3 2 (0-4-2) 
304-22055 การรวมวงขับร้องประสานเสียง 2 2 (1-2-3) 
.................. วิชาเลือกเสรี 1  2 (x-x-x) 
 รวม 20 
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ชั้นปีที่  3   ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-13001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
300-15001 ผู้น านันทนาการ 2 (1-2-3) 
300-21008 การวัดและประเมินผลการศึกษา 2 (2-0-4) 
300-21005 การพัฒนาหลักสูตร 3 (3-0-6) 
304-22002 หลักการประพันธ์เพลง 2 (2-0-4) 
304-22008 การเรียบเรียงเสียงประสาน 1 2 (2-0-4) 
304-22030 ดนตรีโลกเบื้องต้น 2 (2-0-4) 
304-22037 ปฏิบัติขับร้อง 5 2 (0-4-2) 
304-22053 เปียโน 4 2 (0-4-2) 
................... วิชาเลือกเสรี 2  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) 
304-22003 โครงสร้างและการวิเคราะห์เพลง 2 (2-0-4) 
304-22009 การเรียบเรียงเสียงประสาน  2 2 (2-0-4) 
304-22011 หลักการวิจัยทางดนตรี 3 (3-0-6) 
304-22038 ปฏิบัติขับร้อง 6 2 (0-4-2) 
304-22044 กลวิธีการสอนดนตรี 1 2 (2-0-4) 
 รวม 22 
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ชั้นปีที่  4   ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
................ วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 2 3 (3-0-6) 
300-21011 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2 (2-0-4) 
300-21003 ความเป็นครู 3 (3-0-6) 
................ วิชาชีพครูเลือก 3 2 (2-0-4) 
304-22001 การขับร้องในระบบ โซ-ฟา 2 (1-2-3) 
304-22028 การสัมมนา 2 (1-2-3) 
304-22039 ปฏิบัติขับร้อง 7 2 (0-4-2) 
304-22045 กลวิธีการสอนดนตรี 2 2 (2-0-4) 
................... วิชาเลือกเสรี 3  2 (x-x-x) 
 รวม 20 

 
ชั้นปีที่  4   ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-21013 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (1-2-3) 
303-22009 การสอนดนตรีคีตศิลป์แบบบรูณาการ 2 (2-0-4) 
304-22027 ศิลปนิพนธ์ 4 (2-4-6) 
 รวม 8 

 
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 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
     (ดูในภาคผนวก ก)  

 
 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ- สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี 
พ.ศ. 
ที่จบ 

1. ดร.ดิเรก  ทัศมาลัย 
 

3-2603-00465-94-0 อาจารย ์  ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
 ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) 
ปร.ด.(การบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

2539 
2545 
2552 

2. นายบัณฑิต  กลิ่นสุคนธ ์ 3-1009-04299-20-5 อาจารย ์ ศษ.บ. (ดนตรีคีตศิลป์ไทย) 
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2544 
2552 

3. นายวัชรากร   บุญเพ็ง 3-2603-00390-80-0 อาจารย ์ ศษ.บ. (ดนตรีคีตศิลป์ไทย) 
ศศ.ม.(วัฒนธรรมการดนตรี) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2544 
2553 

4. นางวรรณี  เพลินทรัพย ์
 

3-1020-01316-31-7 อาจารย ์ ค.บ. (บริหารการศึกษา) 
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2534 
2552 

5. นายมนิตนัตต์   
         โอสถานุเคราะห ์

3-6099-00365-87-8 อาจารย ์ ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
 ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2540 
2553 

  3.2.2 อาจารย์ประจ า 
ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

คุณวุฒิ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1* ดร.ดิเรก  ทัศมาลัย 
 

3-2603-00465-94-0 อาจารย ์ ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) 
ปร.ด.(การบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

2 นายฆฤณษาพัฒน์  ภมมินทร ์  4-1020-00008-82-0 อาจารย ์ ศษ.บ. (ดนตรีคีตศิลป์สากล) 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

3 นายจีรวัฒน ์ แสงอนันต ์    3-1022-00073-47-3 อาจารย ์ ศ.บ.(ดนตรีสากล)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
  ราชมงคลธัญบุร ี

        3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
ล าดับ
ที่ 

ชื่อ- สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

สถานะภาพ/ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

1 นายธน ูรักษาราษฎร ์
 

3-1022-01528-10-5 ดุริยางคศิลปินส านักการสังคีต              
กรมศิลปากร/ช านาญงาน 

ค.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 นายสิทธิชยั ออ่งสะอาด 
 

3-4010-01013-11-6 ดุริยางคศิลปินส านักการสังคีต  
กรมศิลปากร/ช านาญงาน 

ศป.บ.(ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 นายนาวี คชเสนี 
 

3-1021-00639-08-4 ดุริยางคศิลปินส านักการสังคีต 
กรมศิลปากร/อาวุโส 

ประกาศนียบัตรชั้นกลาง 
วิทยาลยันาฏศิลป กรมศิลปากร 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ- สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

สถานะภาพ/ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

4 นางสาวอุษา โชตแิช่มช้อย 
 

1-1020-00585-73-3 ลูกจ้างชั่วคราว 
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 

ศป.บ.(ดนตรีตะวันตก) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5 นายศิลป์ชัย สุขประเสริฐ 3-7206-00084-79-3 ดุริยางคศิลปินส านักการสังคีต 
กรมศิลปากร/ช านาญงาน 

ประกาศนียบัตรชั้นต้น 
(ดุริยางคศาสตร์) 

6 นางสาวพัชรา โกษะโยธิน 1-5799-00014-44-1 พนักงานราชการ 
วิทยาลยันาฏศิลปะกรุงเทพ 

ศป.บ.(ดุริยางคศิลป์ตะวนัตก) เกยีรติ
นิยมอนัดับ2จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

7 นางวาณี  จูฑังคะ 3-1020-02518-23-1 คีตศิลปินส านักการสังคีต    
กรมศิลปากร/อาวุโส 

ศษ.บ.(ดนตรีคีตศิลป์สากล) 
มหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี 

8 นายภทัราวธุ พันธ์พุทธพงษ ์ 3-1020-03407-65-7 ดุริยางคศิลปินส านักการสังคีต  
กรมศิลปากร/ช านาญงาน 

ค.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9 นายวรีวิทย ์เจนจินตานันท ์ 1-1008-00076-71-8 พนักงานราชการ 
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 

ค.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10 นายมานิตย์  บูชาชนก 
 

3-1029-002590-261 ดุริยางคศิลปินส านักการสังคีต 
กรมศิลปากร 

ศป.ม.(การประพันธ์เพลง) 
ศป.บ.(ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) 

11 นายสโรช  กันประเสริฐ 
 

3-1206-00377-096 ดุริยางคศิลปินส านักการสังคีต 
กรมศิลปากร/ช านาญงาน 

ค.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 นางสาวปณริตรา  ปานไว 
 

3-1023-00128-911 ลูกจ้างชั่วคราว 
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 

ค.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13 นายนิรันดร์  เอีย่มสอาด 
 

3-1022-01909-559 ดุริยางคศิลปินส านักการสังคีต 
กรมศิลปากร/ช านาญงาน 

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 

14 นายมานิต  ธวุะเศรษฐกุล 
 

3-1002-02353-561 พนักงานราชการ 
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 

ค.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15 นางสาวปนดัดา  เพิม่พานิช 3-1006-03111-401 ดุริยางคศิลปินส านักการสังคีต 
กรมศิลปากร/ช านาญงาน 

ค.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16 นางสุมิตร  แกว้กลม 
 

3-1022-00597-037 ดุริยางคศิลปินส านักการสังคีต 
กรมศิลปากร/ช านาญงาน 

ค.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

17 นายสมเกียรติ  ศรีค า 
 

3-7208-00557-971 ดุริยางคศิลปินส านักการสังคีต 
กรมศิลปากร/อาวุโส 

ค.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

18 นายสมพล  ศรีดารานนท ์ 3-1017-00202-603 ข้าราชการบ านาญ 
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
วิทยาลยันาฏศิลป กรมศิลปากร 

19 นายอรุณ  หงส์อรุณ 
 

3-1002-00943-549 ข้าราชการบ านาญ 
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
วิทยาลยันาฏศิลป กรมศิลปากร 

20 นายปริญญา  มิตรสุวรรณ 
 

3-1006-02776-213 ข้าราชการบ านาญ 
วิทยาลยันาฏศิลปะ 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
วิทยาลยันาฏศิลป กรมศิลปากร 

21 นายพจมาน พะลายานนท ์
 

4-1002-00004-520 ข้าราชการบ านาญ 
วิทยาลยันาฏศิลปะ 

ศษ.บ.(ดนตรีคีตศิลป์สากล) 

22 นายธนัช ชววิสุทธกิูล  
 

1-1014-01204-462 อาจารย์พิเศษ ค.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ- สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

สถานะภาพ/ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

23 นายอนิรุธ  หอมสินธ ์
 

1-1008-00421-342 อาจารย์พิเศษ ศษ.บ.(ดนตรีคีตศิลป์สากล) 
 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  
 ผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และรายวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     
ในสถานศึกษา สังกัดสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับประถมถึงระดับ
มัธยมศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1. มีมาตรฐานตามที่คุรุสภาก าหนด 
  2. เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินและได้มาตรฐานคุณภาพจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เ พ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง              
ในการฝึกประสบการณ์การเป็นครู ทั้งด้านทักษะและสมรรถนะ และได้ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ร่วมกับ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
  1. ทักษะในการปฏิบัติการสอนจากสถานศึกษา และความเข้าใจในการน าหลักการ
ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง 
  2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ   
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  3. สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและ            
การด ารงชีวิต 
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและแก้ปัญหาได้ 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของปีการศึกษา ชั้นปีที่ 5 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลา ทั้ง 2 ภาคการศึกษา 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน หรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  นักศึกษาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามความถนัด และความสนใจในศาสตร์        
ด้านดุริยางคศิลป์สากล โดยใช้กระบวนการวิจัยน าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ 2 ส่วน คือ น าเสนอผลงาน
การแสดงศิลปนิพนธ์ในเชิงวิชาการและน าเสนอเอกสารรูปเล่มศิลปนิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม 
  1. มีจิตสาธารณะ เสียสละ เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
  2. สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์ และจัดการปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยดุลยพินิจที่ถูกต้องและเหมาะสม 
  3. ตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตาม
คุณธรรมและจริยธรรม 
  4. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  5. มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
ด้านความรู้ 
   1. มีความรอบรู้ด้านวิชาการ ในศาสตร์สาขาวิชาด้านดนตรีคีตศิลป์สากลอย่าง
แท้จริง สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  2. ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านวิชาชีพครูในศาสตร์สาขาวิชา       
ด้านดนตรีคีตศิลป์สากล สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ไปใช้ในการด ารงชีวิต 
และประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. มีความรู้ทันสมัย ในศาสตร์สาขาวิชาด้านดนตรีคีตศิลป์สากลทั้งด้านวิชาการและ
ทักษะปฏิบัติ ทั้งมีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
   1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
ผู้เรียนและการแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ 
   2. เป็นผู้น าทางปัญญาและพัฒนางานในศาสตร์สาขาวิชาด้านดนตรีคีตศิลป์สากล            
ได้อย่างสร้างสรรค ์
   3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิด และประยุกต์ เพ่ือใช้                
ในการปฏิบัติงานและการประเมินผล 
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเข้าใจผู้อื่น ท างานเป็นทีมสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
ได้ดี และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ  
   2. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและการพัฒนา
ตนเอง และสังคม 
   3. มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีทักษะในการบริหารจัดการและแก้ปัญหา 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
  3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการจากเอกสารและแหล่งความรู้อ่ืน 
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนการวัดประเมินผล และการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
  2. มีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในศาสตร์สาขาวิชาด้านดนตรีคีตศิลป์สากล 
  3. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ด้านทักษะวิชาชีพ 
  1. มีทักษะปฏิบัติและความช านาญในสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากล 
  2. อนุรักษ์ สร้างสรรค์และวิจัยเพ่ือพัฒนา องค์ความรู้สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลได้อย่าง
เหมาะสม 
  3. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลได้อย่างเหมาะสม 
  4. สามารถน าทักษะสาขาวชิาดนตรีคีตศิลป์สากลไปบูรณาการกับศาสตร์สาขาวชิาอ่ืน 
  5. มีทักษะการบริหารจัดการในศาสตร์สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากล 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  4 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ให้ค าปรึกษาและแนะน า ในเรื่องหัวข้อการท าศิลปนิพนธ์ 
แก่นักศึกษา 
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2) อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดชั่วโมงในการให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าในการค้นหา
แหล่งข้อมูลการเตรียมข้อมูลในการสัมภาษณ์และจัดระบบข้อมูล ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท างานจากบันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา และ
ประเมินผลจากการท างานวิจัยเป็นระยะๆ โดยแบ่งเป็น 
  1. ผลงานการแสดงศิลปนิพนธ์เชิงวิชาการที่น าเสนอบนเวทีจะมีการจัดสอบ 3 ครั้ง
การสอบครั้งที่ 1 นักศึกษาน าเสนอผลงานโดยมีคณะกรรมการแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข การสอบครั้งที่ 
2 นักศึกษาน าเสนอผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการ การสอบครั้งที่ 3 
นักศึกษาน าเสนอผลงานการแสดงบนเวที โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน ในครั้งที่ 1 และ 2 สอบ
โดยคณะกรรมการภายในอย่างน้อย 5 คน ส่วนการสอบครั้งที่ 3 เป็นคณะกรรมการภายในและ
ภายนอกร่วมกันอย่างน้อย 10 คน 
  2. เอกสารรูปเล่มศิลปนิพนธ์ ด าเนินการจัดสอบ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 สอบหัวข้อการท า
ศิลปนิพนธ์นักศึกษากลุ่มที่สอบผ่าน ด าเนินการท าศิลปนิพนธ์ หากกลุ่มใดไม่ผ่านต้องด าเนินการสอบใหม่
จนกว่าจะผ่าน ครั้งที่ 2 สอบศิลปนิพนธ์ 3 บท นักศึกษาด าเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในเรื่องที่
คณะกรรมการสอบแนะน า นักศึกษาด าเนินการแก้ไข และส่งรูปเล่มอีกครั้ง โดยยังไม่ต้องเข้าเล่ม      
เพ่ือตรวจรูปแบบและความถูกต้องอีกครั้ง จึงน าไปเข้ารูปเล่มสมบูรณ์และส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ด าเนินการสอบโดยคณะกรรมการภายในและภายนอกไม่น้อยกว่าครั้งละ 5 คน 

3. การประเมินผลรายวิชาศิลปนิพนธ์ ให้เป็นไปตามผลของรายวิชาชีพบังคับ ดังนี้ 
     สัญลักษณ ์  ค่าระดับคะแนน         ความหมาย 

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

  B        3   ดี (Good)  
C+      2.5   ค่อนข้างด ี(Fairly)  
C        2   พอใช้ (Fairly) 
D+      1.5           ค่อนข้างอ่อน (Below Average) 
D        1   อ่อน (Poor) 
F        0   ตก (Fail)   
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง
และ สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 

-ทุกรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 
โดยหมุนเวียนกันเป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรม 
ทั้งนี้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการน าเสนองาน เพ่ือ
ฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดีใน
หมู่คณะ 
-มีเงื่อนไขที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้า
เรียนตรงเวลา การเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน 

มีความสามารถด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

-ก าหนดให้ นั กศึ กษาต้ อง เ รี ยนในรายวิ ช า
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
และภาษาอังกฤษส าหรับครู  
-มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาใน
ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ 

สามารถท าการวิเคราะห์/สังเคราะห์ อย่างมี
เหตุผลและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

-ก าหนดให้มีการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ในชั้นปีการศึกษาที่ 1-4 เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์/สังเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และความกล้าแสดงออกทางด้านดนตรีคีตศิลป์
สากล 

มีทักษะการสอนเฉพาะด้านดนตรีคีตศิลป์สากล -มีการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา  1 
ปี 
-ก าหนดให้มีกิ จกรรมสัมมนา แลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์การสอนในระหว่างการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาและหลังการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

มีบุคลิกและจริยวัตรที่งดงาม -มีข้อตกลงในการปฏิบัติตนด้านบุคลิกภาพการ
แต่งกาย กิริยามารยาท วัฒนธรรมการพูด และ
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การวางตัวในรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
             ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ  เสียสละ  เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม  

สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  และจัดการปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพด้วย
ดุลยพินิจที่ถูกต้องและเหมาะสม  ตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ
ครูตามคุณธรรมและจริยธรรม   แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี   มีความซื่อสัตย์  สุจริตในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ  อาจารย์แต่
ละรายวิชาต้องสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้นักศึกษามีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ดังนี้ 

1) มีจิตสาธารณะ  เสียสละ  เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
2) สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  และจัดการปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  

จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยดุลยพินิจที่ถูกต้องและเหมาะสม 
3) ตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตามคุณธรรมและ

จริยธรรม 
4) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

สามารถเป็นแบบอย่างที่ด ี
5) มีความซื่อสัตย์  สุจริตในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ได้แก่     

การแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของสถาบัน  การมีสัมมาคารวะกับครูอาจารย์  การอ่อนน้อมถ่อมตน
และมีน้ าใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  การเคารพรุ่นพ่ีรุ่นน้อง  สร้างนิสัย  ตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน  และการ
ส่งงานตามเวลาที่นัดหมาย  มีความซื่อสัตย์ไม่กระท าการทุจริตต่อการสอบ  และการท างานด้านต่างๆ   
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  
จริยธรรม  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆที่ศึกษา  
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ดังนี้ 

  1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหารายวิชาต่างๆ 
  2) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
  3) สอนหรือบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์ 
  4)  การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอนโดยเฉพาะในคุณลักษณะข้อ1, 4 และ5 
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2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

 1) ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาในชีวิตประจ าวัน 
               2) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงาน       
ตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและกิจกรรม 
                 3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่การปฏิบัติงานการแสดงของสถาบัน และ
ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
                 4) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมของสถาบัน/กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 นักศึกษาต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา  สามารถบูรณาการความรู้

ในศาสตร์  แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล  น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพได้  
ตลอดจนสามารถช่วยพัฒนาสังคม ซึ่งมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

1) มีความรอบรู้ด้านวิชาการ  ในศาสตร์สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลอย่างแท้จริง   
สามารถน าความรู้และประสบการณไ์ปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

        2) ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านวิชาชีพครูในศาสตร์สาขาวิชาดนตรี   
คีตศิลป์สากล สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ไปใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบ
วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  

        3) มีความรู้ทันสมัย  ในศาสตร์สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลทั้งด้านวิชาการและ
ทักษะปฏิบัติ ทั้งมีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบทั้ งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ใน

สภาพแวดล้อมจริง  เช่น  การใช้วัสดุอุปกรณ์จริง  การสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด  จากผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านดุริยางคศิลป์ ดนตรีสากลและคีตศิลปสากลของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  การฝึกให้ผู้เรียนท า
อุปกรณ์เพ่ือใช้ประกอบการเรียน  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การเรียนรู้จากศิลปวัฒนธรรมแขนง
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านดนตรีคีตศิลป์สากล จากสถานที่จริงภายในสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์  และบริเวณใกล้เคียงที่แวดล้อมไปด้วยแหล่งความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม การเชิญวิทยากร  ที่มี
ประสบการณ์ตรง  หรือเฉพาะทางมาให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติงานทั้งวิชาการและการแสดงที่  
เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการของภาครัฐและเอกชน 
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 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้ 

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

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้      
เมื่อจบการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม
และความรู้ในสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากล  เน้นการคิดหาเหตุผล  เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา  
น าแนวคิดทฤษฎีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  การแก้ปัญหา และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ น าไปสู่  
การพัฒนาศาสตร์  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลได้อย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติต่างๆ
จากการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้ 
               1) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
ผู้เรียน และแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ  
 2) เป็นผู้น าทางปัญญาและพัฒนางานในศาสตร์สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากล       
ได้อย่างสร้างสรรค์   

         3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิด และประยุกต์ เพ่ือใช้     
ในการปฏิบัติงานและประเมินผล 
 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับงานด้านดุริยางคศิลป์สากลและดนตรีคีตศิลป์สากล การเสนอ
โครงงานหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกปีการศึกษา 
 2) การอภิปรายกลุ่ม 
 3) ให้นักศึกษาปฏิบัติจริง 
 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
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 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา เช่น 
ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น  การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน  โดยยึดหลักการและทฤษฎีต่างๆ 
ประเมินจากการน าเสนอโครงงาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคการศึกษาที่ 2 การทดสอบ    
โดยใช้แบบทดสอบหรือการสัมภาษณ์ 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 เมื่อนักศึกษาจบการศึกษา  นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร

และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม  มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้  
สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนในระดับต่างๆ   เข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน รวมถึงมีทักษะในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และ
สถานการณ์ต่างๆ  ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆให้กับ
นักศึกษา ดังนี้ 
  1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความเข้าใจผู้อ่ืน ท างานเป็นทีมสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้ด ีและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
   2) มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและ     
การพัฒนาตนเอง และสังคม 

3) มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี  มีทักษะในการบริหารจัดการและแก้ปัญหา 
 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ     

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืนหรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้   

         1) วิธีการสอนแบบอภิปราย  สัมมนา  การน าเสนอโครงงานซึ่งมีการก าหนด
กิจกรรมให้ท างานกลุ่มท่ีต้องประสานงานกับผู้อื่น    

        2) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งต่างๆ หรือสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับการท างาน  มีการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและสถานการณ์ต่างๆ   

        3) การท างานกลุ่ม  โดยก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท างานตลอดจนก าหนดให้ทุกคน
มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน 

       2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมกิจกรรม 
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การอภิปราย การสัมมนาและการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนได้อย่างครบถ้วน ชัดเจนและ         
ตรงประเด็น 

 2) ประเมินผลจากการน าเสนอรายงาน หรือโครงงาน 
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ             

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นักศึกษาสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสม มีดุลยพินิจ    

ในการประยุกต์และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าเสนอข้อมูลส าหรับผู้เรียนในระดับต่างๆ  ได้   
สามารถศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านดุริยางคศิลป์สากลได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับผู้เรียนและบุคคลกลุ่มต่างๆ โดยคาดหวังการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะต่างๆดังนี้ 
   1) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   2) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

3) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการจากเอกสารและแหล่งความรู้อ่ืนได้   
        2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆแบบอภิปราย สัมมนา น าเสนอโครงงาน

ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์เสมือนจริง ใช้ข้อมูลเชิงวิชาการเพ่ือน าเสนอ
การแสดงบนเวทีให้ผู้ เรียนได้ประสบการณ์ตรง น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมทั้งเรียนรู้            
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

      2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) ประเมินจากวิธีการน าเสนอของผู้เรียน  โดยเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสถิติที่เก่ียวข้อง 

 2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย เหตุผลของการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆใน
การอภิปราย  

2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 นักศึกษาต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับสาขาที่ศึกษาอย่างแท้จริง และสามารถ
บูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้  มีทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านดนตรี  
คีตศิลป์สากลส าหรับผู้เรียนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
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 1) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอน การวัดประเมินผล และการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
   2) มีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะ 
   3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   1) ให้นักศึกษาจัดท าแผนการเรียนรู้  โดยบูรณาการความรู้ในศาสตร์ดนตรีคีตศิลป์
สากลกับศาสตร์ต่างสาขา  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 

 นักศึกษาต้องมีทักษะด้านสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลอย่างรอบด้านทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ  สามารถเชื่อมโยงวิเคราะห์  ประยุกต์  ถ่ายทอด  รักษาและสร้างองค์ความรู้ได้ตามหลัก
วิชาการ  และบริหารจัดการงานดนตรีคีตศิลป์สากลได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 

 1) มีทักษะปฏิบัติและความช านาญในสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากล 

   2) มีแนวทางการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สาขาวิชาดนตรี
คีตศิลป์สากลได้อย่างเหมาะสม 

   3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลได้อย่างเหมาะสม 

   4) สามารถน าทักษะสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลไปบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 

   5) มีทักษะการบริหารจัดการในศาสตร์สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากล 
 2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพ 
  1) ก าหนดให้ฝึกทักษะการปฏิบัติการสอนวิชาดนตรีคีตศิลป์สากล 
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   2) ก าหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปีเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ บูรณาการและ
น าเสนอผลสัมฤทธิ์การแสดงดนตรีคีตศิลป์สากล 
   3) ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ค้นคว้าวิจัย น าเสนอการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์  
เชิงวิชาการและบริหารจัดการงานด้านดนตรีคีตศิลป์สากลเชิงบูรณาการ 
 2.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพ 
      1) ประเมินทักษะความสามารถในน าความรู้วิชาชีพไปใช้ในการสอนนักเรียนทั้ง
ระดับประถมและมัธยม 
   2) ประเมินจากการน าเสนอรูปแบบการแสดงและการบริหารจัดการการแสดงผล
สัมฤทธิ์ทักษะด้านดนตรีคีตศิลป์สากล 
 3) ประเมินความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์น าเสนอผลงานวิชาชีพทั้ง
เชิงวิชาการทักษะปฏิบัติ และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

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 
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     1)  มีมนุษยสัมพันธ์  ท างานเป็นทีมและความรับผิดชอบ 
     2)  รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง  วิชาชีพ  สังคม 
     3)  สามารถบริหารจัดการ  แก้ปัญหา 

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

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้  กลุ่มวิชาชีพครู 
 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1) มีจิตสาธารณะ  เสียสละ  เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
2) สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  และจัดการปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณ

วิชาชีพด้วยดุลยพินิจ  ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
3) ตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตามคุณธรรมและ

จริยธรรม 
4) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถเป็น

แบบอย่างที่ด ี
5) มีความซื่อสัตย์  สุจริตในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

2. ด้านความรู้ 
1) มีความรอบรู้ด้านวิชาการ  ในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะอย่างลุ่มลึก   สามารถน าความรู้และ

ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม  
2) ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านวิชาชีพครูในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะ สามารถ

บูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ  ไปใช้ในการด ารงชีวิต และประกอบวิชาชีพอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3) มีความรู้ทันสมัย ในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน  และ

แก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ  
2) เป็นผู้น าทางปัญญาและพัฒนางานในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะได้อย่างสร้างสรรค์ 
3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิด และประยุกต์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน

และประเมินผล 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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     1)   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความเข้าใจผู้อื่น ท างานเป็นทีมสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี และมี
ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

     2)  มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและการพัฒนาตนเอง และ
สังคม 

     3)   มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีทักษะในการบริหารจัดการและแก้ปัญหา 
5.  ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1)   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2)  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
     3)  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการจากเอกสารและแหล่งความรู้อื่น   
6.  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
     1)   มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

การวัด  ประเมินผล และการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
     2)  มีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะ 
     3)  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพและความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 
7.  ด้านทักษะวิชาชีพ 
     1)  มีทักษะปฏิบัติและความช านาญในวิชาชีพ 
     2)  (อนุรักษ)์ สร้างสรรค์และวิจัยเพื่อพัฒนา องค์ความรู้ด้านวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
     3)  ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
     4)  สามารถน าทักษะวิชาชีพไปบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 
     5)  มีทักษะการบริหารจัดการในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  กลุ่มวิชาชีพครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1)  มีจิตสาธารณะ  เสียสละ  เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
  2) สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  และจัดการปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพด้วยดุลยพินิจที่ถูกต้องและเหมาะสม 
  3) ตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตามคุณธรรมและ

จริยธรรม 
  4)  แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถเป็น

แบบอย่างที่ด ี
 5) มีความซื่อสัตย์  สุจริตในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
2.  ด้านความรู้ 

     1)   มีความรอบรู้ด้านวิชาการ  ในศาสตร์สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลอย่างลุ่มลึก สามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

     2)  ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านวิชาชีพครูในศาสตร์สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากล    
สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ  ไปใช้ในการด ารงชีวิต และประกอบ
วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  

     3)  มีความรู้ทันสมัย  ในศาสตร์สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลทั้งด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติ   
ทั้งมีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา   
     1) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน และ

แก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ  
     2)  เป็นผู้น าทางปัญญาและพัฒนางานในศาสตร์สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลได้อย่างสร้างสรรค์   
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     3)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิด และประยุกต์  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
และประเมินผล 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1)   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความเข้าใจผู้อื่น ท างานเป็นทีมสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี และมี

ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
     2)  มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาตนเอง และสังคม 
     3)  มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีทักษะในการบริหารจัดการและแก้ปัญหา 
 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2)  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
     3)  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการจากเอกสารและแหล่งความรู้อื่นได้    
6.  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
     1) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  

การวัดประเมินผล และการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
     2)  มีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะ 
     3)  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพและความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 
7.  ด้านทักษะวิชาชีพ 
      1)  มีทักษะปฏิบัติและความช านาญในสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากล 

      2)  มีแนวทางการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากล
ได้อย่างเหมาะสม 

      3)  สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลได้อย่างเหมาะสม 

      4)  สามารถน าทักษะสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลไปบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 

      5)  มีทักษะการบริหารจัดการในศาสตร์สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากล 

   
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping)  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
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หมวดที ่5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
ระบบการให้ค่าระดับคะแนน  รวมทั้งสัญลักษณ์ค่าระดับคะแนน  และความหมายของการ

ประเมินผลการศึกษา 

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) 
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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) 

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/ หรือมีผลงานที่ประเมินได้ 

 1.3.2  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคเรียนการศึกษาถัดไป 

1.4  การให้สัญลักษณ์ F จะกระท าในกรณีต่อไปนี้ 

 1.4.1  นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 
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 1.4.2  นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ขออนุมัติจากคณบดี  หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 

 1.4.3  นักศึกษาทุจริตในการสอบ 

 1.4.4  นักศึกษามีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ/หรือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ไม่ถึงร้อยละ 80  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น 

 1.4.5  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากนักศึกษาไม่เข้าสอบ และ / หรือไม่ท างาน 

ที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้องรายงานผลการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์นับถัดจากวันเปิด

ภาคการศึกษาถัดไป 

1.5  การให้สัญลักษณ์ I จะกระท าในกรณีต่อไปนี้ 

 1.5.1 นักศึกษาป่วยก่อนสอบ หรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบาง

รายวิชา หรือทั้งหมดได้ และได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการลาป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์ และ/ 

หรือ ใบรับรองการรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และได้รับการอนุมัติจากคณบดีหรือผู้ที่

คณบดีมอบหมาย แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 1.5.2 นักศึกษาขาดสอบโดยมีเหตุสุดวิสัยและได้รับการอนุมัติจากคณบดีหรือผู้ที่

คณบดีมอบหมาย 

 1.5.3 นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่สมบูรณ์และ

อาจารย์ผู้สอน  หัวหน้าภาควิชา คณบดี  หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา  

อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งฝ่ายทะเบียน  และประมวลผลของสถาบันให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

1.6  การให้สัญลักษณ์ S และU จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรและให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  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  รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อ 10.9 

 1.7.2  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
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 1.7.3  คณบดีอนุมัติให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากป่วย หรือเหตุอันพ้นวิสัยยัง

ไม่สิ้นสุด 

 1.7.4  รายวิชาที่นักศึกษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียน 

1.8  การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่มีการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน

ต่อเนื่องกันมากกว่า 1 ภาคการศึกษา และ / หรือ การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด สัญลักษณ์ IP 

จะถูกเปลี่ยนเมื่อมีการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุดลง และมีการประเมินผล

การศึกษาได ้

1.9  การให้สัญลักษณ์ NR จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลยังไม่ได้

รับการรายงานผลการศึกษารายวิชานั้นตามก าหนด 

1.10 การให้สัญลักษณ์ Au จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟัง

โดยไม่นับหน่วยกิต 

1.11 การตัดสินผลการศึกษา  ให้ถือปฏิบัติดังนี้  

 1.11.1 พิจารณาตัดสินผลการศึกษาเป็นรายวิชา 

 1.11.2 รายวิชาที่นับว่าได้หน่วยกิตต้องเป็นรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ตั้งแต่ Dขึ้นไป 

ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 1.11.3 กรณีได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า

จนกว่าจะได้สัญลักษณ์เป็น D ขึ้นไป ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ถ้าเป็น

รายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกหรือเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนทดแทนก็ได้ 

 1.11.4กรณีท่ีสัญลักษณ์ต่ ากว่า C   อาจลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชานั้นได้เพ่ือเปลี่ยน

สัญลักษณ์ เรียกว่าการเรียนเน้น ( Regrade) 

1.12 การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณเฉพาะ

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

 1.12.1  หน่วยกิตท่ีเรียนหมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
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 1.12.2  หน่วยกิตที่ ได้หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้

สัญลักษณ์ตั้งแต่ D ขึ้นไป ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 1.12.3  หน่วยกิตที่ค านวณประจ าภาค  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของทุก

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

 1.12.4  หน่วยกิตค านวณสะสม  จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษา

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

 1.12.5  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  ค านวณจากผลการศึกษาในแต่ละภาค

การศึกษาโดยน าผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนแต่ละรายวิชาที่ประเมินผลในภาคการศึกษา

นั้นมารวมกัน  และหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดเป็น

เลขทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ  รายวิชาที่เรียนซ้ า  เรียนทดแทน  หรือเรียนเน้น  ให้น าจ านวน

หน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชานั้นไปค านวณทุกครั้ง 

 1.12.6  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ค านวณจากผลการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

จนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน  โดยน าผลคูณของหน่วยกิตกับค่ าระดับคะแนนแต่ละรายวิชาที่

ประเมินผลทั้งหมดทุกภาคการศึกษามารวมกันและหารด้วยจ านวนผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชา

ดังกล่าว ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ  รายวิชาที่เรียนซ้ า  

เรียนทดแทน  หรือเรียนเน้น  ให้นับหน่วยกิต เพียงครั้งเดียว  และน าผลการศึกษาครั้งหลังสุดมาใช้

ค านวณ 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  จัดทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขาวิชา โดยจัดทวน
สอบในระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร  แล้วจัดท ารายงานผลการทวนสอบ  เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา  และเพ่ือใช้เป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

 3.1  สอบได้ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3.2  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  2.00  และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพบังคับตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
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3.3  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  และไม่ขัดต่อระเบียบของสถาบัน 
 
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 

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 

สิทธิประโยชน์  วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมของคณะ 

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

1.4 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอนโดยคณะหรือภาควิชาด าเนินการ 

1.5 ประเมินการสอน และให้ค าแนะน า 
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

       จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรไว้ในแผนกลยุทธและแผนการ

ด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อน างบประมาณมาใช้พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนทั้ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม

การเรียนการสอน  อย่างต่อเนื่อง โดยคณะด าเนินการเองและส่งอาจารย์ไปเข้ารับการฝึกอบรม

นวัตกรรม รูปแบบการเรียนการสอน เกณฑ์การวัด ประเมินผลใหม่ๆท่ีหน่วยงานอื่นจัดอบรม  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

1) ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยการขอทุนจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

2) จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดท าผลงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพเฉพาะต าแหน่ง 

3) โครงการทบทวนเนื้อหาบทเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะการปฎิบัติ  (นาฎศิลป์และ
ดนตรี) ให้แก่คณาจารย์ โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่และอาจารย์ผู้สอนห้องเรียนเครือข่ายในวิทยาลัย
นาฏศิลป์ส่วนภูมิภาค  โดยการควบคุมของผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา และ/หรือ ส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญไป
ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ผู้สอนห้องเรียนเครือข่ายต่างๆ 

4) โครงการจัดการองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่และน าไปใช้ในการพัฒนาเรียนการสอน 
5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อถ่ายทอดให้นักศึกษาที่ต้อง

ออกฝึกสอนในสถานศึกษา  
6) สนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัยในชั้นเรียน และมอบนโยบายให้ภาควิชา

ด าเนินการติดตามโดยคณะให้เงินทุนสนับสนุน 
7) โครงการฝึกอบรม/ สัมมนา / ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็น

โครงการต่อเนื่องในแผนกลยุทธของคณะ 
 

 

หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
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  1.1 มีการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการใช้บัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ และ
วิเคราะห์ความพร้อมในการเปิดหลักสูตรก่อนน าไปก าหนดเป็นเป้าหมาย  
  1.2  มีการจัดเตรียมความพร้อม ทั้งด้านคณาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาทิ ห้องสมุด 
วัสดุอุปกรณ์การศึกษาอ่ืน ๆ และสถานที่ ก่อนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เปิด ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  1.3 มีการจัดระบบ และกลไกเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาในประเด็น ต่อไปนี้ 

1.1.1 การก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1.2 การบริหารกิจการของหลักสูตร 

1.1.3 การประเมินและพัฒนาหลักสูตร 

1.1.4 การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.1.5 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 ากับและตรวจสอบให้มีการใช้

ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่เดิม 

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 เพื่อด าเนินการจัดซื้อ ต ารา หนังสือ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตามหลักสูตร 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 



70 

 

2.4.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในหลักสูตรและจัดเตรียมข้อมูลที่

ส ารวจในแต่ละปีอย่างเป็นระบบ 

2.4.2 ประเมินความพอเพียงของอัตราก าลังเพ่ือเทียบกับปริมาณงานอย่างสม่ าเสมอ 

3. การบริหารคณาจารย์ 

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 โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม

เสี่ยง ซึ่งมีแนวโน้มอาจไม่ส าเร็จตามหลักสูตร และจ าเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยจัดอาจารย์

ที่ปรึกษาในอัตราส่วน 1 : 25 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดนโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์ที่สอน       

บางเวลาและอาจารย์พิเศษ โดยการสรรหาบุคคลจากสถาบันอุดมศึกษา ตามคุณสมบัติที่ก าหนดตรง

ตามสาขาวิชาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน โดยวางแผนการจัดจ้างเป็นรายภาคการศึกษา 

ทั้งนี้ให้มีการประเมินการสอนอาจารย์พิเศษ 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 
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4.2.2 จัดให้มีการศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรง 

4.2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือร่วมกันท างานวิจัย 

4.2.4 มีแผนงานสนับสนุนบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 

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 การเลือก

รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

- ระเบียบดังแนบ 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ก่อนการพัฒนาหลักสูตร ได้มีการส ารวจความต้องการของผู้เรียน ความต้องการ       

ของสังคม ทั้งด้านปริมาณและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือเป็นข้อมูลการในการปรับปรุง     
และพัฒนาหลักสูตร 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ( Key Performance Indicators ) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี

การศึกษาเพ่ือติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงาน

ตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 

มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X  



72 

 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ. 2 ที่

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา 

X X X X X  

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 

อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ

มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม

แบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X  

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และ

มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

X X X X X  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน

มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X  

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ 

หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X  

9. อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ

และ/วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X  

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ

X X X X X  
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วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/

บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.50 จากคะแนน 5.00 

    X  

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

     X 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตร  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน    
ที่ สกอ.ก าหนดจ านวน 9 ตัวบ่งชี้ คือ 

1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
2. มีระบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน      

ซึ่งบุคคลองค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 
4. มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
5. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก         

หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 
6. สัดส่วนของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ 
7. มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 
8. มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
9. มีการส ารวจระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 

 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา   เป็นหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555   โดยก าหนดแนวทางการประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรดังนี้ 
 1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน     
     1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  ก าหนดให้คณาจารย์เขียนประมวลการสอนของ
รายวิชา  (มีรายละเอียดของแผนกลยุทธ์และระบุรายละเอียดของการปรับปรุง)ประมวลการสอบตาม
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ระยะเวลาที่ก าหนด  หรือหลังการประเมินทุกปีที่มีข้อมูลการวิเคราะห์จากการวิจัยชั้นเรียน หรือ    
ผลการประเมินของนักศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
     1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แบบกลยุทธ์การสอน ท าการส ารวจเพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของคณาจารย์  โดยการสังเกตการณ์ของหัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย  และ  แจกแบบประเมินให้กับนักศึกษา  ในแต่ละรายวิชาก่อนส่งภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตการณ์และ   การประเมินจะถูกวิเคราะห์โดยฝ่ายวิชาการของคณะ  และส่งให้
คณาจารย์ผู้สอนแต่ละคนในภาคการศึกษาถัดไป เพ่ือใช้เป็นผลย้อนหลังในการปรับปรุงการสอน
รายวิชาของตน 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
     2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร 
  ประเมินการสอนโดยนักศึกษา  โดยมีหัวหน้าภาควิชา  เป็นผู้รับผิดชอบในการให้
ข้อมูลและติดตามการแก้ไขปรับปรุง 
         แบบประเมินหลักสูตร  โดยบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร  และน าข้อมูล
ย้อนกลับมาเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    2.2 โดยนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นแบบประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้บันทึก   
และน าข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

   2.3 โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา / หรือจากผู้ประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษา      
จากหน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกที่เก่ียวข้องทางการศึกษา 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามดัชนีในหมวด 7 ข้อ 7 โดยผู้ประเมิน

ระดับสาขาวิชาที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

    4.1 มีการประเมินผู้สอนทุกรายวิชา 

    4.2 มีการวิจัยสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

    4.3 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินตามข้อ 4.1 และ 4.2 
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     4.4  น าผลการประเมินวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแบบปรับปรุงหลักสูตร 

    4.5 ก าหนดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในแบบกลยุทธ์ 

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

ภาคผนวก 
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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   ประเภทและรูปแบบ
ของวัฒนธรรมไทย   สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินชีวิต  การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยที่มีผลกระทบ
ต่อสังคม แนวทางในการแก้ไขปัญหา   ศึกษาและวิเคราะห์
วัฒนธรรมไทยกับการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน  เพ่ือให้ตระหนัก
ถึงความเป็นไทยและเกิดจิตส านึกร่วมกันที่จะด ารงรักษาเอกลักษณ์
ของชาติ 

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

ศึกษาความหมาย และความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์  
ธรรมชาติของมนุษย์  ความต้องการของมนุษย์  การศึกษาตนเอง 
การประเมินและการปรับปรุงตนเอง การศึกษาผู้ อ่ืน เ พ่ือ          
เป็นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ตลอดจนการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับชุมชน 

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

ศึกษาความหมาย  ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
วิถีชีวิตคนไทย ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  การน ารูปแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับสังคมไทย   ตัวอย่างโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
 



79 

 

300-11004 ความรู้พื้นฐานทางการเมือง          3 (3-0-6) 
  (Fundamental Politics) 

ศึกษาเรื่องรัฐ  รูปแบบและหน้าที่ของรัฐบาล  สถาบัน
และกระบวนการทางการเมือง แนวคิดและอุดมการณ์ทาง
การเมืองที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ศึกษา
พัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย  เสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
(Democratic Political Culture) แก่เยาวชน 

 

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

ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักและวิธีการวิจัยเบื้องต้น  
ขั้นตอนและกระบวนการของการวิจัย ตั้งแต่การก าหนดปัญหา  
วัตถุประสงค์และการตั้งชื่อเรื่อง  การศึกษาข้อมูล  ชนิดของข้อมูล  
การสร้างและเลือกใช้เครื่องมือในการท าวิจัย  ประชากรและกลุ่ม
ตั วอย่ า ง   การสุ่ มกลุ่ มตั วอย่ า ง   การ เก็บรวบรวมข้ อมู ล           
การวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย  
เพ่ือเป็นแนวทางในการท าศิลปนิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

300-12001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม          3 (3-0-6) 
  (Life and Social Skill) 

ศึกษาปรัชญาและหลักธรรมที่ใช้ในการด ารงชีวิตและ   
การท างาน การสร้างแนวคิดและเจตคติที่ดีต่อตนเอง  ธรรมะกับ
การสร้างคุณภาพชีวิต  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน   การบริหารตนให้เข้ากับสังคม  การปรับตนให้มี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคม ศึกษาเทคนิคการครองใจคนและ
การท างานให้มีประสิทธิภาพ 
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300-12002 *สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า   3 (3-0-6) 
  (Information for Study Skills and Research) 

ศึกษาความหมาย  และความส าคัญของสารนิ เทศ       
การเข้ าถึ งแหล่ ง  สารนิ เทศ  การใช้และฝึกใช้ เทคโนโลยี          
ทางสารนิเทศ  วิธีการเลือก  การแสวงหา  การสังเคราะห์และ  
การรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ตลอดจนวิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยภาษาและรูปแบบ
ที่ถูกต้องเหมาะสม 

 
300-12003 *จิตวิทยาทั่วไป           3 (3-0-6) 
  (General Psychology) 

ศึกษาความหมาย ความเป็นมา ขอบข่ายของจิตวิทยา 
แนวทัศนะของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ และวิธีการศึกษาทาง
จิตวิทยาพ้ืนฐานทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม พัฒนาการ
ของมนุษย์ พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม การจูงใจอารมณ์  เชาวน์
ปัญญา  การเรียนรู้  การรับรู้ บุคลิกภาพ ตลอดจนสุขภาพจิตและ
การปรับตัว  เพ่ือเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ 

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

ศึกษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อบุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพและการประยุกต์        
ใช้ทฤษฎีบุคลิกภาพเพ่ือการวิเคราะห์ตนเอง  เทคนิควิธีปรับปรุง
บุคลิกภาพเพ่ือการพัฒนาตนเอง  อิทธิพลของมนุษยสัมพันธ์ต่อ
บุคคล และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ 

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

ศึกษาที่มาและวิวัฒนาการทางจริยศาสตร์  ความหมาย
ของจริยศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม  เกณฑ์การ
ตัดสินจริยธรรม การน าเหตุผลทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญามาใช้
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ในการด ารงชีวิต และเสริมสร้างการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  

   
1.3 กลุ่มวิชาภาษา     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

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

 (Thai Language for Communication)  
ศึกษาหลักเกณฑ์ รูปแบบ กระบวนการพัฒนาการ        

ใช้ภาษาทั้งการฟังพูด  อ่านและเขียน เพ่ือการสื่อสาร              
ในชีวิตประจ าวัน  เน้นการฝึกปฏิบัติ  ฝึกรวบรวมความรู้ ความคิด 
ประสบการณ์จากการฟัง การอ่าน การสังเกต แล้วน ามาเรียบเรียง
เพ่ือการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

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

 (Thai Language for Professional Purposes) 
ศึกษารูปแบบ ประเภท ลักษณะและจุดมุ่งหมายของ   

การใช้ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
อย่างถูกต้อง  ส่งเสริมให้รักการอ่าน  รู้จักวิเคราะห์  วิจารณ์      
ฝึกเขียนบทความ   สูจิบัตร บทโฆษณา  รายงานการประชุม  
หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ เอกสารสิทธิ์และสัญญาต่างๆ      
ที่เก่ียวกับการประกอบอาชีพ 

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

 (Cultural Aspects of Thai Language)  
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมไทยในด้านเนื้อหา  ศิลปะ

การใช้ภาษา  ความคิดความเชื่อ  สภาพสังคมและศิลปวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ไทยในวรรณกรรม 

 
 
 
 



82 

 

300-13004  วรรณกรรมไทยปัจจุบัน     3 (3-0-6)  
 (Modern  Thai  Literature )  

ศึกษาวรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน  
ในด้านความเป็นมา  รูปแบบ  เนื้อหา  แนวคิด  กลวิธีการ
ประพันธ์  การใช้ภาษาในวรรณกรรมปัจจุบันและการวิเคราะห์
วรรณกรรม 

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

 (Literature for Professional Purposes)  
ศึกษาวรรณคดีสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและ

รัตนโกสินทร์ในด้านความงาม  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  แนวคิด ความเชื่อ ปรัชญา ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินชีวิต อาชีพและสังคม  

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

 (Foundation of English)  
ศึกษาโครงสร้างของประโยค  ศัพท์และส านวนที่ส าคัญ 

ฝึกทักษะการอ่าน  การหาความหมายของค า  การจับใจความ
ส าคัญ ฝึกบทสนทนาเพ่ือการสื่อสาร และเขียนประโยคสั้นๆ โดย
ใช้ศัพท์ ส านวนและโครงสร้างที่ถูกต้องเหมาะสม  

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

 (English for Communication)  
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน    

เน้นการฟังและการพูดสนทนาในโอกาสต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจอย่างถูกต้อง  ฝึกการฟังเพ่ือสรุปใจความส าคัญและ
สามารถพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  ฝึกพูดให้ถูกหลักการใช้ค า  ข้อความ
และการผูกประโยคที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน     
เพ่ือน ามาใช้สื่อสารได้ 
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300-13008  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ        3 (3-0-6)  
  (English Reading Skill)  

ฝึกทักษะการอ่านข้อความที่มีโครงสร้างซับซ้อนการเก็บ
ใจความ และรายละเอียดที่ส าคัญของเรื่องจากข้อความหรือ
หนังสือที่อ่าน  ฝึกการอ่านแบบตีความ  การอ่านเร็วและการหา
ข้อมูลที่ต้องการ  

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

ศึกษารูปแบบการเขียนเพ่ือการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ  
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกการเขียนสื่อสารอย่างเป็นทางการและ  
ไ ม่ เ ป็ นท า งก า ร ใน โ อก าสต่ า ง ๆ  ฝึ ก ก า ร เ ขี ย นจดหมา ย      
แบบฟอร์มบันทึกย่อความ บทสนทนาและเรียงความ 
 

300-13010  ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์       3 (3-0-6) 
  (English for Guide)  

ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการนักท่องเที่ยว  
เน้นเรื่องศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม  
ฝึกทักษะการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน  ศึกษาจาก
เอกสาร  สูจิบัตร  บทความและหนังสือที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว 

 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

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

 (Man and Environment)  
ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างมนุษย์กับสิ่ งแวดล้อม        

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม อันเนื่องมาจากพัฒนาการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผลกระทบต่อประชากร
มนุษย์ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ  ศึกษามลพิษจากสารเคมี
มลพิษทางน้ า  ดินและอากาศ 
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300-14002  วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต   3 (3-0-6)  
  (Science for Life Development)  

  ศึกษาความส าคัญของคุณภาพชีวิต ความรู้เกี่ยวกับอาหาร
และยา  องค์ประกอบของอาหาร ความต้องการอาหารของร่างกาย 
อุปนิสัยการบริโภคอาหารกับสุขภาพ ความส าคัญของโภชนาการ
ต่อสุขภาพ คุณสมบัติทั่วไปของยาและการใช้ยาที่ถูกต้อง ความ
ต้องการและความจ าเป็นของมนุษย์โดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  การประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ด ารงอยู่
อย่างเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ  

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

ศึกษาความหมาย  กระบวนการ  ปฏิกิริยา  บทบาท
หน้าที่และความส าคัญของวิทยาศาสตร์ด้านชีวะ เคมี ฟิสิกส์ ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการอนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม สาเหตุและการ
แก้ปัญหาความเสื่อมสภาพ  การใช้สารเคมีและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาด าเนินการอนุรักษ์วัตถุทาง
วัฒนธรรม 

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

ศึกษาความหมายของเซต  ชนิดของเซต  สับเซต  และ
การด าเนินการของเซต   สมการอย่างง่าย  ล าดับและอนุกรม
ตรรกศาสตร์ วิธีการทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความน่าจะเป็นและทฤษฎีของความน่าจะเป็น
   

300-14005   สถิติเพื่อการวิจัย     3 (3-0-6)  
  (Statistics for Research)  

ศึกษาวิธีการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับการวิจัยในแต่ละ
ประเภทระดับการวัดของข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
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การแจกแจงและน าเสนอข้อมูลทางสถิติ  การทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติ และความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การค านวณค่าสถิติที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 

 
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา       2 หน่วยกิต 

300-15001  *ผู้น านันทนาการ        2 (1-2-3)  
  (Recreation  Leadership)  
   ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา ปรัชญา หลักการ  

ความส าคัญ  ประโยชน์ ขอบข่ายและประเภทของนันทนาการ  
ปัญหาการจัดนันทนาการในประเทศไทย   การบริหารจัดการและ
การประเมินผลนันทนาการในสถานศึกษา  ศิลปะการเป็นผู้น า    
การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม  การจัดกิจกรรมนันทนาการ         
ด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี และศิลปกรรม เน้นฝึกทักษะความเป็นผู้น า
นันทนาการ  

 

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

ศึกษาประวัติความเป็นมา กฎ กติกา มารยาท และทักษะ
กิจกรรมกีฬา ปฏิบัติทักษะได้อย่างถูกต้อง  ศึกษารูปแบบวิธีการ
เล่น  การแข่งขัน การจัดการแข่งขัน  สามารถน าทักษะกิจกรรม
กีฬาที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกายของตนเองและชุมชน  สามารถจัดการแข่งขัน
และตัดสินกีฬาประเภทที่เรียนได้  สามารถน าไปใช้เป็นกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของชุมชนและสังคมส่วนรวมได้  

 

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 2.1  วิชาชีพครู 
  2.1.1  วิชาชีพครูบังคับ     44 หน่วยกิต 
  300-21001    การศึกษากับการพัฒนาประเทศ   2 (2-0-4) 
            (Education and Country Development) 

ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาประเทศ 
การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัด
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การศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการเมือง    
การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
ชุมชน ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 

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

ปรัชญา มโนทัศน์ ทฤษฎีการศึกษาพ้ืนฐานการศึกษาและวิชาชีพครู
ในด้านปรัชญา ประวัติศาสตร์  เศรษฐกิจ การเมือง สั งคม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาการของการศึกษาและวิชาชีพ
ครูประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทยวิกฤตการณ์
ทางการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและวิชาชีพครูในปัจจุบัน 
บทบัญญัติด้านการศึกษาในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
กั บกา รศึ กษ าคว ามมุ่ ง หมายและหลั กก ารจั ดการศึ กษ า               
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติวิสัยทัศน์และแผนพัฒนา
การศึกษาไทย การจัดระบบโครงสร้ า งและกระบวนการ           
จัดการศึกษาไทย 

 
  300-21003     ความเป็นครู      3 (3-0-6) 
    (Self Actualization for Teachers) 
   บทบัญญัติเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ และ

ภาระงานของครูพัฒนาการของวิชาชีพครู  คุณลักษณะของครูที่ดี 
ทัศนคติที่ดีของวิชาชีพครู  การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพ
ความเป็นครู  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และการเป็นผู้น าทาง
วิชาการ จรรยาบรรณวิชาชีพครูวินัยของความเป็นครู คุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับครู และมาตรฐานวิชาชีพครูในพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรการศึกษา 
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   300-21004     จิตวิทยาส าหรับครู      3 (3-0-6) 
      (Psychology for Teachers and Special Education) 
   การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา

เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนมโนทัศน์ หลักการการ
แก้ปัญหา การคิดและการสร้างสรรค์ ทักษะการปลูกฝังเจตคติ
ค่านิยมและจริยศึกษา หลักการจูงใจ การสร้างวินัยในการเรียน
การบูรณาการปฏิบัติการจิตศึกษาเพ่ือการเรียนรู้แบบเรียนรวมการ
เรียนร่วมและเรียนรวมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและเด็กที่
มีความสามารถพิเศษและการเป็นครูที่ดี 

 

   300-21005    การพัฒนาหลักสูตร    2 (2-0-4) 
     (Introduction to Curriculum Development) 

หลักการ ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎี และองค์ประกอบ
ของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตรกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตรการวิเคราะห์หลักสูตร 
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานช่วงชั้นของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

 

         300-21006     จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา        2 (2-0-4) 
                            (Guidance Psychology and Counseling)  
   ศึกษาความหมาย ปรัชญา หลักการและความส าคัญของ

การแนะแนว ประวัติ และความเคลื่อนไหวของการแนะแนวใน
ต่างประเทศและประเทศไทย ประเภทของการแนะแนว บริการ
แนะแนวในโรงเรียน บริการให้ค าปรึกษา ทฤษฎีจิตวิทยาการ     
ให้ค าปรึกษา และการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ความสนใจ และ
ความถนัด การจัดและการบริหารงานแนะแนว บทบาทของครูและ
บุคลากรของโรงเรียนในการแนะแนวคุณสมบัติและจรรยาบรรณ
ของผู้แนะแนวการประเมินผลการแนะแนว 

 
 
 



88 

 

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

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวมเทคนิคและ
วิทยาการจัดการเรียนรู้  การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
การจัดท าการท าแผนการเรียนรู้ รายภาค และตลอดภาค         
การออกแบบการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เลือกใช้ 
พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่ งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน        
การจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  การบริหาร
จัดการในชั้นเรียน  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
และจ าแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล 

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

ประสบการณ์การเรียนรู้กับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้     
ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
หลักการและวิธีวัดผลและประเมินผลแบบต่าง ๆ การออกแบบ 
การสร้าง และการใช้แบบสอบและเครื่องมือการวัดและประเมินผล
การศึกษา ความตรงและความเที่ยงการประเมินตามสภาพจริง   
การประเมินการปฏิบัติ  และการประเมินแฟ้มสะสมงาน          
คลังข้อสอบการตัดสินและรายงานผลการเรียนรู้ 

 
   300-21009  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางศึกษา 3 (2-2-5) 
     (Innovation  and  Education  Information  and     
    Communication Technology) 
   หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียนการสอน

กิจกรรม และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา ความส าคัญและ
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บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับการเรียนการสอนประเภทและ
ลักษณะของสื่อการเรียนการสอนบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอน  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในสาขาวิชาชีพ  การบูรณาการกลยุทธ์และ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาในการเรียนรู้และการพัฒนา
บุคลากรโดยเน้นการออกแบบ การใช้ และการประเมิน 

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

 หลักการพ้ืนฐานและวิธีการแสวงหาความรู้การประยุกต์
ความรู้ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ในการวิจัยทาง
การศึกษาและการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน ธรรมชาติและ
ประ เภทของการวิ จั ย  รู ปแบบการวิ จั ยกระบวนการวิ จั ย 
จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  การออกแบบ      
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สถิติเ พ่ือการวิจัยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และแปลผล การเสนอโครงการเพ่ือท า
วิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย การประเมินคุณภาพน าเสนอ
ผลงานวิจัยการศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาการฝึกปฏิบัติการวิจัยใน
ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนการน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน 

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

   ทฤษฏีและหลักการบริหารจัดการการศึกษาการบริหาร

จัดการชั้นเรียนและการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการการประกันคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 

การติดต่อสื่อสารมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การท างานเป็นทีม ภาวะ

ผู้น าทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบการเป็นบุคคลแห่งการ
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เรียนรู้ การเป็นผู้น าทางวิชาการการจัดท าโครงงานทางวิชาการและ

โครงการฝึกอาชีพ 

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

 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร        

ในห้องเรียนและการควบคุมชั้นเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ส าหรับครู ไวยากรณ์ส าหรับการพูดและการเขียนกลยุทธ์

การอ่าน และการฟัง กลยุทธ์ในการสื่อสารการเรียนภาษาอังกฤษ

ด้วยตนเอง 

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

การจัดการเรียนการสอนและการปกครองชั้นเรียน   พฤติกรรมและ
บทบาทตามภาระหน้าที่ของความเป็นครู  การจัดท าแผนการสอน
ร่วมกับสถานศึกษา การบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพครู  การทดลอง
สอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์  จริง การออกแบบ
ทดสอบหรือข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน การตัดสินผล
การเรียน การสอนภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การพัฒนาความ
เป็นครูมืออาชีพ  การปฏิบัติธรรมหรือการจัดกิจกรรมค่ายอาสา 
เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือเป็นประสบการณ์ในการน าไปใช้  
ในวิชาชีพ 

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

อย่างใกล้ชิด การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้     
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์
การเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน   
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
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ผู้ เ รี ยน  การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการ เรียนรู้          
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
การปฏิบัติงานครู นอกเหนือจากการสอนการสัมมนาทางการศึกษา 

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

 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับ   
การนิ เทศ การบูรณาการความรู้ ในการจัดท าแผนการเรียนรู้        
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์
การเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน   
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
ผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมทางวิชาการ  การวิจัยในชั้นเรียนเ พ่ือพัฒนาผู้ เรียน         
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

  
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

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

   ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของการศึกษา
สุขภาพจิตองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต  พฤติกรรมที่เป็น
ปัญหา การป้องกันและแก้ไขประเภทของความผิดปกติทางอารมณ์
และจิตใจ  การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจิต 
การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมในสภาวะปัจจุบันการใช้กลวิธานแห่ง
การปรับตัว  บทบาทของครูต่อการปรับตัวของนักเรียน 

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

    (Educational Statistics)  

   ศึกษาความหมายของประชากร  และกลุ่มตัวอย าง      
การสุ่มตัวอย่างการแจกแจงความถ่ี  การวัดแนวโน้มเขาสู่ส่วนกลาง  
การวัดการกระจาย การวัดต าแหนงและการเปรียบเทียบการแจก
แจงปกติ  การประมาณค าความคลาด เคลื่ อนมาตรฐาน            
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การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Z-Test,T-test,F-test และการวัด
ความสัมพันธ์ของข้อมูลดวยสหสัมพันธ์อย่างง่าย 

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

    (Instructional Media)  

   ศึกษานิยาม  ประเภทและคุณคาของสื่อการสอน บทบาท
และความสัมพันธ์ของสื่อในระบบ การเรียนการสอน  หลักเกณฑ
และวิ ธี ก ารการ เลื อกผลิ ต   ใช้ และเก็บรั กษาสื่ อการสอน            
แต่ละประเภท  ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อขั้น พ้ืนฐานอย่างง าย  
วิเคราะห์แนวโน้มของการผลิต การใช้และพัฒนาสื่อในอนาคต 

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

                            (Non-Formal Education and Independent Education)  
ศึกษาความหมายและลักษณะของการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย  จุดมุงหมายของการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย วิธีการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ   
การประเมินผลการศึกษา  การเทียบโอนหน่วยการเรียน 
สภาพแวดล้อม  สื่อและแหล่งความรู้อ่ืนๆที่เอ้ือต่อการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
  300-21020    การฝึกอบรมและการประชุม   2 (2-0-4) 
                             (Organizing Training Program)  
   ศึกษาหลักการ กระบวนการและเทคนิคในการจัดการ

ฝึกอบรมและการประชุม  การจัดท าแผน  การเขียนโครงการ    
การจัดเตรียมบุคลากรและสถานที่การด าเนินการตามแผน       
การประเมินผล  และทดลองจัดการฝึกอบรมและการประชุม 
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  300-21021   คุณธรรม จริยธรรมของครู    2 (2-0-4) 
           (School Teacher Ethics) 
   ความหมายและความส าคัญของคุณธรรม  จริยธรรม   

ของครูความสัมพันธ์ของคุณธรรม  จริยธรรม กับประสิทธิภาพ   
ของงานครูการวิเคราะห์คุณธรรม  จริยธรรมหลักที่ ส าคัญของ    
คร ูการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในตนเองการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริม
คุณธรรม  จริยธรรมในตัวนักเรียน 

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

   ศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึ ก ษ า   พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห ง ช า ติ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พระราชบัญญัติ
องค์กรวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษากฎกระทรวง ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวของกับครู  บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษา 

 
  300-21023    การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น   2 (2-0-4)
           (Local Curriculum Development) 

แนวคิด หลักการ และความส าคัญของหลักสูตรท้องถิ่น 
การศึกษาวิเคราะห์ชุมชนกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
การใช้และการประเมินผลหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการออกแบบ
หลักสูตรท้องถิ่น 

 
                    300-21024    จิตวิทยาการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2 (2-0-4) 
 (Psychology of Teaching Children with Special Needs) 

   กระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้าน
การประมวลประสาทสัมผัสการเคลื่อนไหว การเรียนรู้จากเงื่อนไข
ทางสังคม การเรียนรู้ทางปัญญา การปรับพฤติกรรมสื่อและ
เทคโนโลยีช่วยสอนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การท า
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แผนการจัดการเรียนรู้เทคนิคการสอน การจัดกลุ่มผู้เรียนในรูปแบบ
การเรียนร่วมและการเรียนรวม 

 
   300-21025    จิตวิทยาการสอนเด็กด้อยโอกาส    2 (2-0-4) 
 (Psychology of Teaching Disadvantaged Children) 

   ลักษณะเฉพาะ ปัญหา และความต้องการของเด็ก     
ด้อยโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้แก่ เด็กที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เด็กที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลหรือทุรกันดารเด็กที่อพยพย้ายที่อยู่
บ่อย ๆ เด็กเร่ร่อนและเด็กที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่แออัดจิตวิทยาการ
สอนเด็กด้อยโอกาส การใช้ชุมชนเป็นฐานเพ่ือจัดการเรียนการสอน
การจัดการศึกษาส าหรับผู้ปกครอง 

 
   300-21026    ภาวะผู้น าในการพัฒนาชุมชน    2 (2-0-4) 
 (Leadership for Development Community) 

   ความส าคัญของการเป็นผู้น า บทบาทหน้าที่ คุณสมบัติ
ของผู้น า การส่งเสริมบุคลิกภาพและสมรรถภาพในการเป็นผู้น า 
การพัฒนาทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ การสื่อความหมาย ผู้น ากลุ่ม
ในการแก้ปัญหา การวางแผนเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาชุมชน เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ โดย
ศึกษาภาคปฏิบัติโครงการในพระราชด าริ 

 
   300-21027    การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  2 (2-0-4) 
 (Knowledge Management and Local Wisdom) 
   ลักษณะบทบาทองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่น การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การจัดการความรู้ การ
สร้างองค์ความรู้ การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ การถ่ายทอดความรู้
และการใช้ประโยชน์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้
เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 
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300-21028 พัฒนาการความเป็นครู    2 (2-0-4) 
 (Program to Assist Developing Teacher Student) 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นครู เจตคติต่อวิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ดีของความเป็นครู องค์กร
วิชาชีพและหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง การใช้เหตุผลแบบรูปภาพและ
แบบอุปมา-อุปมัย ความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ
สังคมโลกปัจจุบัน 

 
2.2 วิชาเอก 

2.2.1  วิชาเอกเดี่ยว   ไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 
1) แขนงวิชาดนตรีสากล 

201 - 21001    สุนทรียศาสตร์ทางนาฏดุริยางค์    3 (3-0-6) 
           (Aesthetics   for Drama and Music) 

ศึกษาความหมาย หลักการ  ปรัชญา  แนวคิดและทฤษฎี
ทางสุนทรียศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับนาฏศิลป์และดนตรี องค์ประกอบ
ของความงามความไพเราะ การสื่อความหมาย การถ่ายทอด
ความรู้สึก  ท าให้เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าทางศิลปะเพ่ือเป็น
แนวทางให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการน าความรู้มาพัฒนางาน
ด้านนาฏศิลป์และดนตรี 

 
304 - 22001   การขับร้องในระบบโซ-ฟา     2 (1-2-3) 

       (Solfeggio)               
ศึกษาความหมายของซอลเฟจจิโอ และประวัติความ

เป็นมา รู้วิธีการเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนขับร้อง การออก
เสียง และการหายใจ ฝึกขับร้องโน้ตในระบบโตนิค ซอล -ฟา ทั้ง
แบบ Fixed Do และ Moveble Do 

 
304 - 22002    หลักการประพันธ์เพลง                        2 (2-0-4) 
     (Principles of Music Composition)                       

 ศึกษาองค์ประกอบของเพลงรูปแบบมาตรฐานและ
รูปแบบพิเศษ  แบบแผนเบื้องต้นในการประพันธ์เพลง วิเคราะห์
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ตัวอย่างผลงานเพลงของคีตกวีในแต่ละยุคการเขียนท านองเพลง
ง่ายๆเรียบเรียงเสียงประสานให้ถูกต้อง 

 
304 - 22003   โครงสร้างและการวิเคราะห์เพลง               2 (2-0-4)  
      (Form and Analysis)                                                                                    

ศึกษาองค์ประกอบและวิเคราะห์บทเพลงได้แก่Accent, 
Sections, Figures, Phrases and Sentencesศึกษาโครงสร้าง
ของบทเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ Binary, Ternary,Minuet and 
Trio Episodical Form) และ Simple or older Random 
Form 

 
304 - 22004   โสตทักษะ 1                       2 (2-0-4)  
      (Ear Training I)                       

ศึกษาขั้นคู่ประเภทต่างๆ  ได้แก่ Major, Minor, Perfect, 
diminished และAugmented การพลิกกลับขั้นคู่ บันทึกโน้ตจาก
การฟังหรือการขับร้อง  ให้ตรงตามท านอง (Dictation of 
Melody) และจังหวะ ฝึกการเคาะหรือ   ปรบจังหวะในอัตรา
ธรรมดา อัตราผสมฝึกการอ่านโน้ตและปฏิบัติได้ฉับพลัน (Sight–
Reading)การร้องโน้ตตามระบบ Solfeggio โดยยึดตัว Key – 
Note เป็นตัว Tonic  

 
 304 - 22005   โสตทักษะ 2                      2 (2-0-4)  

(Ear Training II)                   
      ศึกษาวิเคราะห์คอร์ดต่างๆ  ในบันไดเสียง Major และ 
Minor ท านองเพลงทั้งสองแนวเสียงการบันทึกตัวโน้ตหรือการร้อง
โน้ตแต่ละแนวการวิเคราะห์  Cadence ในกุญแจเสียง Majorและ
Minor ด้วยการฟัง การวิเคราะห์เพลงที่มีการเปลี่ยนกุญแจเสียง 
(Modulation) ไปยัง Dominant Sub-Dominant  หรือ Related 
Minor Key 
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304 - 22006   หลักการประสานเสียง 1            2 (2-0-4)  
        (Harmony I) 

ศึกษาหลักการประสานเสียง 4 แนวโดยเริ่มจาก Figured 
Basses Unfigured Basses ก าหนดให้เรียน Primary Triads การ
พลิกกลับขั้นที่ 1 (1 st Inversion)และพลิกกลับขั้นที่ 2 (2 nd 
Inversion) Cadence ชนิดต่างๆ  ได้แก่ PerfectCadence 
Imperfect Cadence,Plagal Cadence Interrupted  Cadence   

 
304 - 22007   หลักการประสานเสียง 2                   2 (2-0-4)  
       (Harmony II)                                               

ศึกษาคอร์ดประเภทต่างๆ Dominant Seventh 
Secondary-Triads  และการพลิกกลับการประสานเสียง 4 แนว 
โดยใช้คอร์ด Dominant Ninth  และ Altered Chords ย้าย
บันไดเสียง (Modulation) ไปยังบันไดเสียงที่ใกล้เคียง (Near 
Related Keys) 

 
304 - 22008   การเรียบเรียงเสียงประสาน 1                2 (2-0-4)  
       ( Arranging I) 

ศึกษาโครงสร้างและสร้างคอร์ดในบันไดเสียง Majorและ
Minor  คอร์ดหลัก(PrimaryChord)การต่อเนื่องของคอร์ดหลัก
(Chord Progression) คอร์ด Dominant 7และ Dominant 9 
การต่อเนื่องคอร์ดที่มีความเครียดไปยังคอร์ดมีไม่มีความเครียดใน
การน ามาใช้ในการประสานเสียง 3 แนว  

 
304 - 22009   การเรียบเรียงเสียงประสาน  2      2 (2-0-4) 
       (Arranging II)  

ศึกษาโครงสร้ า งและสร้ า งคอร์ด Dominant11และ
Dominant13 ทั้งในบันไดเสียงMajorและMinorการใช้โน้ตนอก
เสียงประสานแบบต่างๆ   การใช้คอร์ดทั้งในบันไดเสียงMajorและ
Minorการน ามาใช้ในการประสานเสียง 3 แนว 
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304 - 22010   การเรียบเรียงเสียงประสาน 3      2 (2-0-4) 
       (Arranging III)  

ศึกษาการย้ายบันไดเสียงแบบค่อยเป็นค่อยไป(Gradual 
Modulation) การย้ายแบบฉับพลัน(Abrupt Modulation)การ
ย้ายแบบซ่อนเลื่อน(Implied Modulation)การย้ายแบบชี้ชัด
(Expressed Modulation)วิธีการใช้ Suspension note, 
Retardation note, Anticipation note และการใช้คอร์ดยืม  

 
304 - 22011   หลักการวิจัยทางดนตรี     3 (3-0-6) 
        (Principles of Research in Music) 

       ศึกษาระเบียบและวิธีวิจัยขั้นพ้ืนฐานทางด้านดนตรี การ
ตั้งสมมติฐาน การแสวงหาและรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล และ
การวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณของนักวิจัย รวมถึงการน าเสนอ
งานวิจัย 
 

304 - 22012   ประวัติดนตรีตะวันตก                       2 (2-0-4)  
       (History of Western Music) 

ศึ ก ษ า วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง ด น ต รี ตั้ ง แ ต่ ยุ ค โ บ ร า ณ
(PrimitiveMusic) เพลงเพลนช้านท์(Plainchant)เพลงออร์การ์นุ่ม
(Organum)และเพลงของพวกทรูบาดัว(Troubadour)ดนตรีในยุค
บาโรค(Baroque)ดนตรีในยุคคลาสสิค (Classic)และดนตรีในยุคโร
แมนติค(Romantic)ดนตรีในยุคศตวรรษที่ 20 (Music of the 
Twentieth Century)ลักษณะของดนตรีและประวัติคนส าคัญ
รวมทั้งผลงานที่เก่ียวข้อง 

 
304 - 22013    การรวมวง 1         2 (0-4-2) 
       (Ensemble I)  

     หลักการรวมวงสากลประเภท Chamber Music, Stage 
Band, Symphonic Band หรือ Orchestra บทบาทหน้าที่ในการ
บรรเลงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดในวงดนตรี ฝึกปฏิบัติเพลงในยุคบาโรก 
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304 - 22014    การรวมวง 2         2 (2-0-4) 
       (Ensemble II )  

       หลักการรวมวงสากลประเภท Chamber Music, Stage 
Band, Symphonic Band หรือ Orchestra บทบาทหน้าที่ในการ
บรรเลงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดในวงดนตรี ฝึกปฏิบัติเพลงในยุค
บาโรกถึงยุคคลาสสิค 
 

304 - 22015    การรวมวง 3         2 (0-4-2) 
       ( Ensemble III)  

      หลักการรวมวงสากลประเภท Chamber Music, Stage 
Band, Symphonic Band หรือ Orchestra บทบาทหน้าที่ในการ
บรรเลงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดในวงดนตรี ฝึกปฏิบัติเพลงในยุคบา
โรก, ยุคคลาสสิคถึงยุคโรแมนติก 
 

304 - 22016   ทักษะดนตรี 1                                2 (0-4-2)  
                    (Music Skill I)                         

ฝึกปฏิบัติบทเพลงและแบบฝึกหัดตามเครื่องมือเอกใน
กลุ่มเครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง เครื่องสาย เครื่องเคาะตี 
เปียโน และกีต้าร์คลาสสิค 

 
304 - 22017   ทักษะดนตรี 2                                    2 (0-4-2)  
          (Music Skill II)                         

   ฝึกปฏิบัติบทเพลงและแบบฝึกหัดตามเครื่องมือเอก
ต่อเนื่องจากวิชาทักษะดนตรี 1 

 
304 - 22018   ทักษะดนตรี 3                                     2 (0-4-2)  
        (Music Skill III)                         

    ฝึกปฏิบัติบทเพลงและแบบฝึกหัดตามเครื่องมือเอก
ต่อเนื่องจากวิชาทักษะดนตรี 2 
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304 - 22019   ทักษะดนตรี 4                                      2 (0-4-2)  
       (Music Skill IV)                         

   ฝึกปฏิบัติบทเพลงและแบบฝึกหัดตามเครื่องมือเอก
ต่อเนื่องจากวิชาทักษะดนตรี 3 
 

304 - 22020   ทักษะดนตรี 5                                      2 (0-4-2)  
        (Music Skill V)                         

   ฝึกปฏิบัติบทเพลงและแบบฝึกหัดตามเครื่องมือเอก
ต่อเนื่องจากวิชาทักษะดนตรี 4 
 

304 - 22021  ทักษะดนตรี 6                                 2 (0-4-2)  
        (Music Skill VI)                         

   ฝึกปฏิบัติบทเพลงและแบบฝึกหัดตามเครื่องมือเอก
ต่อเนื่องจากวิชาทักษะดนตรี 5 

 
304 - 22022   ทักษะดนตรี 7                                     2 (0-4-2)  
        (Music  Skill  VII)                         

   ฝึกปฏิบัติบทเพลงและแบบฝึกหัดตามเครื่องมือเอก
ต่อเนื่องจากวิชาทักษะดนตรี 6 
 

304 - 22023   ทฤษฏีการดนตรี 1                    2 (2-0-4)  
       (Theory of Music I)             

ศึกษาลักษณะต่างๆของดนตรี(Symbols)เช่น1.กุญแจ
ประจ าหลัก (Clef) 4ชนิด:กุญแจซอล (G clef) กุญแจฟา (Bass 
clef) กุญแจอัลโต (Alto clef) กุญแจเทเนอร์ (Tenor clef) 2.
อัตราตัวโน้ต (note) และตัวหยุด (rest) โน้ตประจุด (dotted 
note) ตัวหยุดประจุด (dotted rest) การโยงเสียงตัวโน้ต (fied 
note) 3.อัตราธรรมดา (regular time) อัตราผสม (compound 
time) 4.เครื่องหมายแปลงเสียงต่างๆ (accidentals) 

 
 
 



101 

 

304 - 22024   ทฤษฏีการดนตรี  2                         2 (2-0-4)  
        (Theory of Music II)                       

ศึกษาพ้ืนฐานของบันไดเสียง(Scales)เริ่มจากประวัติของ
โหมด (modes) บันไดเสียงเมเจอร์ (major scales) บันไดเสียงไม
เนอร์ (minor scales) บันไดเสียงไมเนอร์แบบฮาร์โมนิค 
(Harmonic minor scales) บันไดเสียงไมเนอร์แบบเมโลดิค 
(Melodic minor scales) ศึกษาพ้ืนฐาน ของคอร์ด เริ่มจากระยะ
ขั้นคู่ (intervals) ไตรแอด (triads) ใน root position first 
inversion second inversion การวิเคราะห์ triads ต่างๆ ใน
บันไดเสียง 

 

304 - 22025    คอมพิวเตอร์ดนตรี 1                       2 (1-2-3)  
        (Music Computer I) 

ศึกษาความรู้ทั่วไปและฝึกทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ส่วนประกอบและหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ การบ ารุงรักษา
และการแก้ไขเบื้องต้นฝึกการใช้โปรแกรมประยุกต์ขั้นพ้ืนฐาน
ส าหรับดนตรี 

 

304 - 22026   คอมพิวเตอร์ดนตรี 2                      2 (1-2-3)  
(Music Computer II)                       
        ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานด้านดนตรีคีตศิลป์
สากลการบันทึกโน้ต ตกแต่งตัดต่อเสียงดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์  
 

304 - 22027   ศิลปนิพนธ์                                      4 (2-4-6)  
     (Art  Thesis)                    

  งานวิจัย ดุริยางคศิลป์สากล ด้านการเรียนการสอน หรือ
งานวิจัยด้านดนตรีสากล/คีตศิลป์สากล โดยเสนอโครงการเพ่ือท า
วิจัยค้นคว้า ศึกษาตามกระบวนการวิจัย และการเสนอผลงานวิจัย/
การวิจัยนิทรรศการ การอบรม สัมมนาทางวิชาการ 
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304 – 22028   การสัมมนา                     2 (1-2-3) 
        (Seminar) 

เน้นการศึกษา และปฏิบัติการสัมมนาเพ่ือเสริมสร้าง
วิสัยทัศน์ด้านดุริยางคศิลป์สากล 

 

304 – 22029   การอ านวยเพลงวงดุริยางค์                   2 (1-2-3) 
        (Orchestral Conducting) 

ศึกษาเรื่องกรอบการอ านวยเพลง (Conducting Plane) 
การยืน  การจับไม้บาตอง การสะท้อนจังหวะ (Rebound)  การ
เน้นจุดตกของจังหวะ (Tctus) รูปแบบการอ านวยเพลง 
(Conducting Patterns) การอ านวยจังหวะเตรียม (Beat 
Preparation) การให้สัญญาณคิว (Cueing) การตัดเสียง (Cutting 
of the Sound) การอ านวยเพลงในจังหวะ 

 

304 - 22030    ดนตรีโลกเบื้องต้น                               2 (2-0-4)  
       (Introduction to World Music) 

ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของดนตรีกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ของ
โลก ตามแนวทางของมนุษยดุริยางควิทยา พัฒนาการทางดนตรี 
ทฤษฎี ปรัชญา พิธีกรรม เครื่องดนตรี การประสมวงดนตรี บุคคล
ส าคัญทางดนตรี และศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

 

304 – 22031    ปฏิบัติเครื่องดนตรี 1                       2 (0-4-2)  
       (Practice on Music Instrument I)             

ปฏิบัติเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องลมไม้ได้แก่  Flute 
Clarinet Saxophone ในบันไดเสียง 3 ชาร์ป 3 แฟลท ทาง 
Major และ Minor ปฏิบัติบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นต้น หรือโดย
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ก าหนด 
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2) แขนงวิชาคีตศิลป์สากล 
201 - 21001    สุนทรียศาสตร์ทางนาฏดุริยางค์    3 (3-0-6) 
           (Aesthetics   for Drama and Music) 

ศึกษาความหมาย หลักการ  ปรัชญา  แนวคิดและทฤษฎี
ทางสุนทรียศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับนาฏศิลป์และดนตรี องค์ประกอบ
ของความงามความไพเราะ การสื่อความหมาย การถ่ายทอด
ความรู้สึก  ท าให้เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าทางศิลปะเพ่ือเป็น
แนวทางให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการน าความรู้มาพัฒนางาน
ด้านนาฏศิลป์และดนตรี 

 

304 - 22001   การขับร้องในระบบโซ-ฟา     2 (1-2-3) 
       (Solfeggio)               

ศึกษาความหมายของซอลเฟจจิโอ และประวัติความ
เป็นมา รู้วิธีการเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนขับร้อง การออก
เสียง และการหายใจ ฝึกขับร้องโน้ตในระบบโตนิค ซอล -ฟา ทั้ง
แบบ Fixed Do และ Moveble Do 

 

304 - 22002    หลักการประพนัธ์เพลง                       2 (2-0-4) 
     (Principles of Music Composition)                       

ศึกษาองค์ประกอบของเพลงรูปแบบมาตรฐานและ
รูปแบบพิเศษ  แบบแผนเบื้องต้นในการประพันธ์เพลงวิเคราะห์
ตัวอย่างผลงานเพลงของคีตกวีในแต่ละยุค การเขียนท านองเพลง
ง่ายๆเรียบเรียงเสียงประสานให้ถูกต้อง 

 
304 - 22003   โครงสร้างและการวิเคราะห์เพลง                 2 (2-0-4)  
        (Form and Analysis)                                                                                    

ศึกษาองค์ประกอบและวิเคราะห์บทเพลงได้แก่ Accent 
Sections Figures, Phrases and Sentences ศึกษาโครงสร้าง
ของบทเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ Binary Ternary Minuet and 
Trio (Episodical  Form) และ  Simple  or  Older  Random  
Form 
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304 - 22004   โสตทักษะ 1                  2 (2-0-4)  
(Ear Training I)                         
  ศึกษาขั้นคู่ประเภทต่างๆได้แก่ Major ,Minor ,Perfect, 
Diminished  และ Augmented การพลิกกลับขั้นคู่ บันทึกโน้ต
จากการฟังหรือการขับร้องให้ตรงตามท านอง(Dictation of 
Melody)และจังหวะ ฝึกการเคาะหรือ   ปรบจังหวะในอัตรา
ธรรมดา  อัตราผสม ฝึกการอ่านโน้ตและปฏิบัติได้ฉับพลัน (Sight–
Reading) การร้องโน้ต ตามระบบ Solfeggio โดยยึดตัว        
Key–Note  เป็นตัว Tonic  
 

 304 - 22005   โสตทักษะ 2                                        2 (2-0-4)  
(Ear Training II)                  

ศึกษาวิเคราะห์คอร์ดต่างๆในบันไดเสียง Majorและ
Minor ท านองเพลงทั้งสองแนวเสียง การบันทึกตัวโน้ตหรือการ
ร้องโน้ตแต่ละแนว  การวิเคราะห์ Cadence ในกุญแจเสียง Major
และMinor ด้วยการฟัง การวิเคราะห์เพลงที่มีการเปลี่ยนกุญแจ
เสียง(Modulation)ไปยัง Dominant, Sub-Dominantหรือ
Related Minor Key 

 
304 - 22006   หลักการประสานเสียง 1                 2 (2-0-4)  
        (Harmony I) 

ศึกษาหลักการประสานเสียง 4 แนวโดยเริ่มจากFigured  
Basses, Unfigured Basses ก าหนดให้เรียน Primary Triads 
การพลิกกลับขั้นที่ 1 (1 st Inversion) และพลิกกลับขั้นที่ 2 (2 
nd Inversion) Cadence  ชนิดต่างๆได้แก่ Perfect Cadence, 
Imperfect Cadence, Plagal Cadence, Interrupted  Cadence   

 
304 - 22007   หลักการประสานเสียง 2                  2 (2-0-4)  
        (Harmony II)                                               

ศึกษาคอร์ดประเภทต่างๆ Dominant Seventh, 
Secondary-Triads  และการพลิกกลับ การประสานเสียง4แนว
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โดยใช้คอร์ด Dominant Ninth  และ Altered Chords ย้าย
บันไดเสียง (Modulation) ไปยังบันไดเสียงที่ใกล้เคียง (Near 
Related Keys) 

 
304 - 22008   การเรียบเรียงเสียงประสาน 1         2 (2-0-4)  
       (Arranging I) 

ศึกษาโครงสร้างและสร้างคอร์ดในบันไดเสียง Majorและ
Minor  คอร์ดหลัก(Primary Chord)การต่อเนื่องของคอร์ดหลัก
(Chord  Progression)  คอร์ดDominant 7 และDominant 9 
การต่อเนื่องคอร์ดที่มีความเครียดไปยังคอร์ดมีไม่มีความเครียดใน
การน ามาใช้ในการประสานเสียง 3 แนว 

  
304 - 22009   การเรยีบเรียงเสียงประสาน 2      2 (2-0-4) 
       (Arranging II)  

ศึกษาโครงสร้างและสร้างคอร์ด Dominant11 และ
Dominant 13 ทั้งในบันไดเสียง MajorและMinor การใช้โน้ตนอก
เสียงประสานแบบต่างๆ การใช้คอร์ดทั้งในบันไดเสียง Majorและ
Minor การน ามาใช้ในการประสานเสียง 3 แนว 

 
304 - 22011   หลักการวิจัยทางดนตรี     2 (2-0-4) 
        (Principles of Research in Music) 

       ศึกษาระเบียบและวิธีวิจัยขั้นพ้ืนฐานทางด้านดนตรี การ
ตั้งสมมติฐาน การแสวงหาและรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล และ
การวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณของนักวิจัย รวมถึงการน าเสนอ
งานวิจัย 

 
304 – 22012   ประวัติดนตรีตะวันตก         2 (2-0-4)  
       (History of Western Music) 

ศึกษาวิวัฒนาการของดนตรี ตั้งแต่ยุคโบราณ(Primitive 
Music) เ พ ล ง เ พ ล น ช้ า น ท์ ( Plainchant) เ พ ล ง อ อ ร์ ก า ร์ นุ่ ม
(Organum)และเพลงของพวกทรูบาดัว(Troubadour)ดนตรีในยุค
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บาโรค(Baroque)ดนตรีในยุคคลาสสิค (Classic)และดนตรีในยุคโร
แมนติค(Romantic)ดนตรีในยุคศตวรรษที่ 20 (Music of the 
Twentieth Century) ลักษณะของดนตรีประวัติคนส าคัญรวมทั้ง
ผลงานที่เก่ียวข้อง 
 

304 - 22023   ทฤษฏีการดนตรี 1                 2 (2-0-4)  
       (Theory of Music I)             

ศึกษาลักษณะต่างๆของดนตรี (Symbols)เช่น1.กุญแจ
ประจ าหลัก (Clef) 4ชนิด:กุญแจซอล (G clef) กุญแจฟา (Bass 
clef) กุญแจอัลโต (Alto clef) กุญแจเทเนอร์ (Tenor clef) 2.
อัตราตัวโน้ต (note) และตัวหยุด (rest) โน้ตประจุด (dotted 
note) ตัวหยุดประจุด (dotted rest) การโยงเสียงตัวโน้ต (fied 
note) 3.อัตราธรรมดา (regular time) อัตราผสม (compound 
time) 4.เครื่องหมายแปลงเสียงต่างๆ (accidentals) 

 
304 - 22024   ทฤษฏีการดนตรี 2                2 (2-0-4)  
        (Theory of Music II)                       

ศึกษาพ้ืนฐานของบันไดเสียง(Scales)เริ่มจากประวัติของ
โหมด (modes) บันไดเสียงเมเจอร์ (major scales) บันไดเสียงไม
เนอร์ (minor scales) บันไดเสียงไมเนอร์แบบฮาร์โมนิค 
(Harmonic minor scales) บันไดเสียงไมเนอร์แบบเมโลดิค 
(Melodic minor scales) ศึกษาพ้ืนฐาน ของคอร์ด เริ่มจากระยะ
ขั้นคู่ (intervals) ไตรแอด (triads) ใน root position first 
inversion second inversion การวิเคราะห์ triads ต่างๆ ใน
บันไดเสียง 

 
304 - 22025    คอมพิวเตอร์ดนตรี 1                       2 (1-2-3)  
        (Music Computer I) 

ศึกษาความรู้ทั่วไปและฝึกทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ส่วนประกอบและหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ การบ ารุงรักษา
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และการแก้ไขเบื้องต้น  ฝึกการใช้โปรแกรมประยุกต์ขั้นพ้ืนฐาน
ส าหรับดนตรี 

 
304 - 22027   ศิลปนิพนธ์                         4 (2-4-6)  
       (Art Thesis)                    

  ศึกษางานวิจัยดุริยางคศิลป์ด้านการเรียนการสอน  หรือ
งานวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในแนวอนุรักษ์  พัฒนาและ
สร้างสรรค์  โดยน าเสนอเป็นรายงานการวิจัย  การจัดนิทรรศการ  
สัมมนา  และ/เสนอผลงานการแสดง 

 
304 – 22028   การสัมมนา               2 (1-2-3) 
        (Seminar) 

เน้นการศึกษา และปฏิบัติการสัมมนาเพ่ือเสริมสร้าง
วิสัยทัศน์ด้านดุริยางคศิลป์ 

 
304 - 22030    ดนตรีโลกเบื้องต้น                               2 (2-0-4)  
       (Introduction to World Music) 

ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของดนตรีกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ของ
โลก ตามแนวทางของมนุษยดุริยางควิทยา พัฒนาการทางดนตรี 
ทฤษฎี ปรัชญา พิธีกรรม เครื่องดนตรี การประสมวงดนตรี บุคคล
ส าคัญทางดนตรี และศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

 
304 – 22032   การอ านวยเพลงวงขับร้องประสานเสียง            2 (1-2-3) 
        (Choral Conducting) 

ศึกษาการอ านวยเพลงประเภทต่างๆ เพลงประสานเสียง 
3-4 แนวฝึก Dynamic Accent Phrasing Tempo Character 
Style Offbeat Cues Syncopations และ Fermatas ทบทวน
เทคนิคของการอ านวยเพลงทั้งหมด 
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304 – 22033   ปฏิบัติขับร้อง 1                      2 (0-4-2)    
                    (Voice I) 

ศึกษาต าแหน่งเสียง แหล่งที่ท าให้เกิดเสียงก้องกังวานเพ่ือ
น ามาปฏิบัติ ฝึกแบบฝึกหัดเสียง ฝึกเทคนิค ฝึกเพลงประเภทต่างๆ 
แต่ละยุค 

 
304 – 22034   ปฏิบัติขับร้อง 2                      2 (0-4-2)    
                    (Voice II) 

ศึกษาแบบฝึกหัดที่ยากขึ้น ฝึกเพลงประเภทต่างๆแต่ละยุค        
พร้อมท่าทาง Style และอารมณ์ในการร้องเพลงให้เหมาะสมกับ
บทเพลง  

 
304 – 22035   ปฏิบัติขับร้อง 3                      2 (0-4-2)    
                    (Voice III) 

ฝึกDiction Style และ Interpretation ร้องเพลง
ประเภทต่างๆในแต่ละยุค บทเพลงจากอุปรากร (Opera) และ
ละครเพลง (Musical Play) 

   
304 – 22036   ปฏิบัติขับร้อง 4                  2 (0-4-2)    
                    (Voice IV) 

ฝึกแบบฝึกหัดเสียงและเทคนิคในการร้องเพลงประเภท
ต่างๆในแต่ละยุค จากบทเพลงในภาษาต่างประเทศ บทเพลงจากอุ
ปากร (Opera) และละครเพลง (Musical Play)  

 
304 – 22037  ปฏิบัติขับร้อง 5                 2 (0-4-2)    
                    (Voice V)  

ฝึกแบบฝึกหัดเสียงและเทคนิคท่ียากข้ึน ร้องเพลงประเภท
ต่างๆ จากบทเพลงในแต่ละยุค จากละครเพลง (Musical Play) 
และอุปรากร (Opera) 
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304 - 22038   ปฏิบัติขับร้อง 6                      2 (0-4-2)    
                    (Voice VI)  

ฝึกแบบฝึกหัดเสียงและเทคนิคท่ียากข้ึน ร้องเพลงประเภท
ต่างๆ จากบทเพลงในแต่ละยุค จากละครเพลง (Musical Play) 
และอุปรากร (Opera) 

 
304 – 22039  ปฏิบัติขับร้อง 7                      2 (0-4-2)    
                    (Voice VII)    

ฝึกแบบฝึกหัดเสียงและเทคนิคท่ียากข้ึน ร้องเพลงประเภท
ต่างๆ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การจัดการ
แสดงเดี่ยว (Recital) 

 
304 – 22050   เปียโน 1                               2 (0-4-2)  
       (Piano I) 

ปฏิบัติบันไดเสียง(Scale)ใน Key F  G Major A Minor 
พร้อมทั้ง Arpeggio C Major A Minor และChord Progression 
ใน Key C Major และ A Minor ฝึกหัดฟัง Chord Progression
ฝึก Rhythm Chord ตามความเหมาะสม  

 
304 – 22051   เปียโน 2                              2 (0-4-2)  
       (Piano II) 

ปฏิบัติบันไดเสียง (Scale) ใน Key F G Major D E 
Minor พร้อมทั้ง Arpeggio F G Major D E MinorและChord 
Progression ใน Key D E Minor ฝึกหัดฟัง Chord Progression
ฝึกRhythm Chord ตามความเหมาะสม  

 
304 – 22052    เปียโน 3                               2 (0-4-2)  
       (Piano III) 

ปฏิบัติบันไดเสียง (Scale) ใน Key B D Major G B 
Minor พร้อมทั้ง Arpeggio B D Major G B Minor และChord 
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Progression ใน Key G B Minor ฝึกหัดฟัง Chord Progression 
ฝึก Rhythm Chord ตามความเหมาะสม  

 
304 – 22053    เปียโน 4                              2 (0-4-2)  
       (Piano IV) 

ปฏิบัติบันไดเสียง (Scale) ใน Key E A Major C E 
Minor พร้อมทั้ง Arpeggio E A Major C E Minor และChord 
Progression ใน Key C E Minor ฝึกหัดฟัง Chord  Progression
ฝึก Rhythm Chord ตามความเหมาะสม  

 
304 – 22054   การรวมวงขับร้องประสานเสียง 1                   2 (1-2-3)  

(Chorus I)                                 
         ปฏิบัติการจัดวงขับร้องขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ศึกษา
ความกลมกลืนของเสียง (Blending) โดยการฟังและขับร้องร่วมกัน
ในแบบ Duet Trio ร้องร่วมกับเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นหรือวงดนตรี
ขับร้องจากบทเพลงที่เสนอแนะ 
 

304 - 22055   การรวมวงขับร้องประสานเสียง 2                 2 (1-2-3)  
       (Chorus II)            

      ปฏิบัติการขับร้องร่วมกันโดยเน้นความกลมกลืนและความ
พร้อมเพรียงของเสียงจังหวะและอารมณ์ของบทเพลง ฝึกขับร้อง
แบบฝึกหัดเสียงและบทเพลงที่เสนอแนะ 

 
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
303 - 22009    การสอนดนตรีคีตศิลป์แบบบูรณาการ  2 (2-0–4) 

(Integratte Teaching in Music and Vocal)  
ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ รูปแบบและการด าเนินการ

ของวิธีการสอนแบบบูรณาการในวิชาดนตรีคีตศิลป์ในระดับชั้นปฐมวัย 
ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในระดับชั้นต่างๆ 
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304 - 22044    กลวิธีการสอนดนตรี 1      2 (2-0-4) 
       (Music Padagogy I)  

       เป็นการศึกษาโดยการน าความรู้ทางทฤษฎี การปฏิบัติ
เครื่องดนตรี เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านดนตรี เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการสอนดนตรีเบื้องต้น 
 

304 – 22045    กลวิธีการสอนดนตรี 2      2 (2-0-4) 
       (Music Padagogy II)  

       เป็นการศึกษาโดยการน าความรู้ทางทฤษฎี การปฏิบัติ
เครื่องดนตรี เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านดนตรี เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการสอนดนตรี โดยศึกษาต่อจากรายวิชา 304-22045 กลวิธีการ
สอนดนตรี 1 

 
2.2.3 วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต 

1) แขนงวิชาดนตรีสากล 
304 – 22040    การสอนคีย์บอร์ด 1                2 (1-2-3)  
        (Keyboard Pedagogy I) 

ศึกษาเทคนิคและวิธีการสอนเปียโน และฝึกปฏิบัติจาก
ต าราเปียโน  ในขั้นต้น 

 
304 - 22041    การสอนคีย์บอร์ด 2                2 (1-2-3)  
        (Keyboard Pedagogy II) 

ศึกษาเทคนิคและวิธีการสอนเปียโน และฝึกปฏิบัติจาก
ต าราเปียโนต่อเนื่องจากวิชาการสอนคีย์บอร์ด 1 

 
304 - 22042    ปฏิบัติเครื่องดนตรี 2                         2 (0-4-2)  
        (Practice on Music Instrument  II)                       

ปฏิบัติเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องลมทองเหลืองได้แก่  
Trumpet Horn Trombone Tuba ในบันไดเสียง 3 ชาร์ป 3 
แฟลท ทาง Major และ Minor ปฏิบัติบทเพลงแบบฝึกหัดขั้นต้น 
หรือโดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ก าหนด 
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304 - 22043    การสอนเมโลเดียน                        2 (1-2-3)  
        (Melodian Pedagogy) 

       ศึกษาเทคนิคและวิธีการสอนเมโลเดียน และฝึกปฏิบัติ
จากต าราเมโลเดียนขั้นต้น  
 

304 - 22046    การสอนเครื่องเคาะตี 1                                 2 (1-2-3)  
          (Percussion Pedagogy I) 

      ศึกษาเทคนิคและวิธีการสอนเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่อง
เคาะตีได้แก่  กลองสแนร์ดรัม กลองชุดและฝึกปฏิบัติจากต าราของ
เครื่องดนตรีแต่ละชนิด 
 

304 - 22047    การสอนเครื่องเคาะตี 2                               2 (1-2-3)  
          (Percussion Pedagogy II) 

        ศึกษาเทคนิคและวิธีการสอนเครื่องดนตรีในกลุ่ม
เครื่องเคาะตีได้แก่ กลองสแนร์ดรัม  กลองใหญ่ ฉาบ และฝึก
ปฏิบัติจากต าราของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด 
 

304-22048 ดนตรีอาเซียนเบื้องต้น    2 (2-0-4) 
(Introduction to asean music) 
      ศึกษาองค์ประกอบและวัฒนธรรมดนตรีอาเซียน ศิลปิน
อาเซียน ลักษณะเด่นและพัฒนาการของเพลงดนตรีอาเซียน 

 
2) แขนงวิชาคีตศิลป์สากล ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

304 - 22026   คอมพิวเตอร์ดนตรี 2                                   2 (1-2-3)  
       (Music Computer II) 

 ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานด้านดนตรีคีตศิลป์
สากล การบันทึกโน้ต ตกแต่งตัดต่อเสียงดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์ 
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304 – 22043    การสอนเมโลเดียน                        2 (1-2-3)  
        (Melodian Pedagogy) 

       ศึกษาเทคนิคและวิธีการสอนเมโลเดียน  และฝึกปฏิบัติ
จากต าราเมโลเดียนขั้นต้น  
 

304 - 22046    การสอนเครื่องเคาะตี 1                                 2 (1-2-3)  
          (Percussion Pedagogy I) 

      ศึกษาเทคนิคและวิธีการสอนเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่อง
เคาะตีได้แก่  กลองสแนร์ดรัม กลองชุดและฝึกปฏิบัติจากต าราของ
เครื่องดนตรีแต่ละชนิด 
 

304 - 22047    การสอนเครื่องเคาะตี 2                               2 (1-2-3)  
          (Percussion Pedagogy II) 

        ศึกษาเทคนิคและวิธีการสอนเครื่องดนตรีในกลุ่ม
เครื่องเคาะตีได้แก่ กลองสแนร์ดรัม  กลองใหญ่ ฉาบ และฝึก
ปฏิบัติจากต าราของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด 
 

304 - 22048    ดนตรีโลกเบื้องต้น                               2 (2-0-4)  
       (Introduction to World Music) 

ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของดนตรีกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ของ
โลก ตามแนวทางของมนุษยดุริยางควิทยา พัฒนาการทางดนตรี 
ทฤษฎี ปรัชญา พิธีกรรม เครื่องดนตรี การประสมวงดนตรี บุคคล
ส าคัญทางดนตรี และศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

 
304 - 22049    เปียโน 5                               2 (0-4-2)  
        (Piano V) 

ปฏิบัติบันไดเสียง (Scale) ใน Key A E Major F C 
Minor พร้อมทั้ง Arpeggio A E Major F C Minor และChord 
Progression ใน Key F C Minor ฝึกหัดฟัง Chord Progression
ฝึก Rhythm Chord ตามความเหมาะสม  
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
300-30001      กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา    2 (2-0-4)  

   (Intellectual Property Law)  
ศึกษาความหมาย และประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา  

ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  เครื่องหมายการค้า  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละ
ประเภทความร่วมมือระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิ์   สิทธิ
ของนักแสดง  การอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิ์  การละเมิดสิทธิ์ และ
บทลงโทษ  

 
300-30002 วาทการ      2 (2-0-4) 

 (Speech)  
ศึกษาทฤษฎีวาทศิลป์ฝึกพูดในรูปแบบและโอกาสต่างๆฝึก

การอภิปรายการประชุมการโต้วาทีการกล่าวสุนทรพจน์การน าเสนอ
ผลงานการพูดโน้มน้าวใจ 

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

(Introduction to Computer)  
          ศึกษาวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ เลขฐานต่างๆ  ระบบ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  ตรรกศาสตร์ภายในคอมพิวเตอร์  
การเขียนแผนผังระบบขั้นตอนการประมวลผล ( Algorithm) ของ
โปรแกรม  

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

           (Social Dance)  
ศึกษาความหมาย  ประวัติความเป็นมา  ความส าคัญ  

ประโยชน์  ประเภทและลักษณะของจังหวะลีลาศ  กฎ  กติกา  
มารยาท  การสร้างท่าลีลาศ  เน้นฝึกทักษะการเต้นลีลาศทุก
ประเภท  การสร้างท่าลีลาศให้เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับนาฏศิลป์ 
ดนตรี และศิลปกรรม  การสอนลีลาศให้ผู้อ่ืนและการลีลาศเพ่ือ
สังคม  
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 300-30005     กิจกรรมเข้าจังหวะ      2 (1-2-3) 
                  (Rhythmic Activities)  

ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา ความส าคัญ 
ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะการจัดกิจกรรมเข้า
จังหวะในสถานศึกษา  การบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมในแต่ละ
สถานการณ์  การคิดท่าเต้น ให้เหมาะสมกับวัย เพศ สมรรถภาพ
ของบุคคลและกลุ่ม  เน้นฝึกทักษะกิจกรรมเข้าจังหวะเพ่ือการออก
ก าลังกายและการแสดง 

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

           (Badminton)  
ศึกษาความหมาย  ประวัติความเป็นมา  ความส าคัญ  

ประโยชน์ของกีฬาแบดมินตัน  กฎ  กติกา  มารยาทของผู้เล่นและ
ผู้ชม  การเล่นเดี่ยว   การเล่นเป็นทีม  การป้องกันอันตรายและวิธี
ปฐมพยาบาลอันเนื่องมาจากการเล่นกีฬาแบดมินตันเน้นฝึกทักษะ
การเล่นกีฬาแบดมินตันเพ่ือการออกก าลังกาย การแข่งขันภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

 
301-30007 อาเซียนศึกษา     2 (2-0-4) 
  (Asean Education) 
   ศึกษาความเป็นมาของการเป็นประชาคมอาเซียน กลไก

และกฎบัตรอาเซียน โครงสร้างและท างานของอาเซียน ความ
ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและศิลปวัฒนธรรม ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเตรียมความพร้อมและทิศทางการ
พัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

 
300-30008  ภาษาอาเซียน     2 (2-0-4) 
  (Fundamental Asean Launguage) 

ศึกษาภาษา  บทสนทนา  ค า ศัพท์ พ้ื นฐ านที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน พร้อมทั้งศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 
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301-30001  นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น     2 (0-4-2)  
    (Fundamental Thai Classical Dance)  

ฝึกปฏิบัติการใช้นาฏยศัพท์ทางนาฏศิลป์ไทย ปฏิบัติเพลง
ร าและเพลงระบ า เพ่ือฝึกทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย ได้แก่ ร าวง
มาตรฐาน เพลงปลุกใจ เพลงประกอบละครต่างๆ 

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

    (Practice in Thai Folk Dance)  
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพลงและการแสดงพ้ืนบ้านภาคเหนือ 

ภาคกลาง ภาคอีสานและภาคใต้ 
 

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

ศึกษาที่มาองค์ประกอบและวิธีแสดงการละเล่นของหลวง  
ฝึกปฏิบัติการละเล่นของหลวงชุด ระเบง โมงครุ่ม กุลาตีไม้ แทงวิไสย
และกระอ้ัวแทงควาย 

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

   (The Basic of Jazz Dance)  
ศึกษาประวัติความเป็นมาของระบ าแจ๊ส องค์ประกอบ

ของแจ๊สศัพท์เทคนิคของการเต้นแจ๊สฝึกฝนปฏิบัติการเต้น        
แจ๊สในระดับพื้นฐานให้สอดคล้องกับดนตรีสมัยนิยม  

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

    (Muscle Stretching Theory)  
ศึกษาและทฤษฎีและหลักปฏิบัติการยืดกล้ามเนื้อในส่วน

ต่างๆ เพ่ือให้รู้จักวิธีการสร้างกล้ามเนื้ออย่างถูกต้องและน าไปใช้
กับการเต้น 
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302-30003  ทักษะการยืดกล้ามเนื้อ      2 (0-4-2)  
    (Muscle Stretching Skill)  

ฝึกปฏิบัติการยืดกล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อหน้าท้อง 
กล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อขา และวิธีการสร้างกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ 
ให้แข็งแรง 

 

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

ศึกษาหลักและฝึกการเล่นกรับส เปน (Castanets) 
เบื้องต้น ฝึกปฏิบัติใช้ท่าแขนและขาที่มีลีลาการเต้นระบ าสเปนใน
รูปแบบต่างๆ  

 
303-30001 ทักษะขิม     2 (0-4-2) 

   (Music Skill : Khim) 
ศึกษาและฝึกทักษะการตีขิมเบื้องต้น ตั้งแต่การนั่ง การจับ

ไม้การไล่เสียงการฝึกทักษะเบื้องต้นปฏิบัติเพลงส าหรับการฝึกหัด  
และฝึกปฏิบัติเพลงดังต่อไปนี้   เพลงแป๊ะ สามชั้น  เพลงลาวเสี่ยง
เทียน  เพลงลาวสมเด็จ  เพลงลาวดวงเดือน   เพลงโหมโรงยะโฮวา 

 
303-30002 ทักษะขลุ่ย 1     2 (0-4-2) 

   (Music Skill : Khlui I)         
ศึกษาและฝึกทักษะปฏิบัติการเป่าขลุ่ยเบื้องต้น ตั้งแต่การ

นั่ง การจับขลุ่ย การไล่เสียงฝึกปฏิบัติเพลงดังต่อไปนี้  เพลงตับต้น
เพลงฉิ่ง สามชั้น   เพลงแป๊ะ สามชั้น  เพลงเขมรไทรโยค  เพลง
ลาวดวงเดือน 

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

    (Music Skill : Anglung)  
ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติอังกะลุงเบื้องต้น ตั้งแต่การ

นั่ง การจับและปฏิบัติตามแบบฝึกหัด ตลอดจนปฏิบัติอังกะลุง
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เพลงโหมโรงยะวา เพลงสร้อยล าปาง เพลงลาวแพนน้อย เพลง
ระบ าศรีวิชัยและเพลงลอยกระทง  

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

    (Music Skill : Klongyao)  
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับจังหวะสามัญ จังหวะกลอง 

วิธีการตีกลองเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติอ่านโน้ตและร้องโน้ตตามท านอง
เสียงกลอง การปฏิบัติร้องเพลงกระทุ้งกับการตีกลองฝึกปฏิบัติการ
บรรเลงรวมวง ฝึกปฏิบัติร่วมกับการแสดง  

 
303-30005  เพลงร้องส าหรับเด็ก     2 (0-4-2)  

    (Songs for Children)  
 ศึกษาและปฏิบัติขับร้องเพลงส าหรับเด็กจากเพลงไทย
สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันที่มีเนื้อร้องง่ายๆ ท านองสั้น ๆ และมี
จังหวะรวดเร็วสนุกสนาน  

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

    (Thai Lullaby)  
ศึกษาหลักการขับร้องเพลงกล่อมเด็ก และประวัติความ

เป็นมาของเพลงกล่อมเด็กหรือเพลงกล่อมลูกของชาติไทยแต่
โบราณ ซึ่งเป็นเพลงพ้ืนบ้านของไทยทั้ง 4 ภาค ฝึกปฏิบัติขับร้อง
เพลงกล่อมเด็กของไทยทั้ง 4 ภาค จนสามารถขับร้องและน าไป
ถ่ายทอดได้  

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

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

วิธีการขยับกรับเสภา ปฏิบัติขยับกรับเสภาไม้จังหวะต่างๆ จน
ครบถ้วนตามกระบวนการ  
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304-30001  รีคอร์เดอร์     2 (0-4-2)  
    (Recorder)  

ศึกษาและฝึกรีคอร์ เดอร์ส าหรับผู้ที่ยั งไม่มี พ้ืนฐาน        
การอ่านชื่อตัวโน้ต การเล่นบันไดเสียง ฝึกเพลงต่างๆแบบง่ายๆ วิธี
สอนด้วยรีคอร์เดอร์ 

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

    (Keyboard)  
ศึกษาและฝึกคีย์บอร์ดส าหรับผู้ที่ยังไม่มีพ้ืนฐานการอ่าน

ชื่อตัวโน้ต  การเล่นบันไดเสียง ฝึกเพลงต่างๆแบบง่ายๆ วิธีสอน
ด้วยคีย์บอร์ด  

 
304-30003  กีต้าร์      2 (0-4-2)  

    (Guitar)  
ศึกษาและฝึกกีตาร์ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีพ้ืนฐานการอ่านชื่อ

ตัวโน้ต การเล่นบันไดเสียงฝึกเพลงต่างๆแบบง่ายๆ วิธีสอน
ด้วยกีต้าร์ 

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

    (Recording Technology) 
 ศึกษาแบบห้องบันทึกเสียงขนาดรูปร่างโครงสร้างและวัสดุ
อุปกรณ์ในการบันทึกเสียง ไมโครโฟน เทปบันทึกเสียงระบบอนา
ล็อคและระบบดิจิตอล เครื่องผสมเสียง (Mixer) สายสัญญาณการ
ติดตั้ งระบบการใช้  Effectต่างๆ การวางล าดับก่อนหลังของ
อุปกรณ์ระบบปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตัดต่อ
เสียง ระบบซิงโครไนซ์ (Synchronization) การดูแลรักษาอุปกรณ ์

 
304-30005 ธุรกิจดนตรีเบื้องต้น    2 (2-0-4)  

    (Introduction to Music Business) 
ศึกษาวิธีการประกอบธุรกิจดนตรีและอุตสาหกรรมดนตรี

ความต้องการของสังคม และชุมชนด้านดนตรี การบันทึกเสียง การ
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เผยแพร่ การตีพิมพ์ ลิขสิทธิ์การผลิต การตลาดสินค้าทางดนตรี 
สื่อสารมวลชน และอาชีพการดนตรี 

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

    (Vocal Practices for Beginners)  
ปฏิบัติขับร้องพ้ืนฐาน ฝึกการออกเสียงขับร้องที่ถูกหลัก 

ฝึกหัดร้องซอลเฟจจิโอ (Solfeggio) จากบทเพลงง่ายๆไปถึงบท
เพลงที่ยากข้ึน ใส่อารมณ์ตามความรู้สึกที่เหมาะสมกับบทเพลง ฝึก
อิริยาบถส าหรับการขับร้องและสามารถขับร้องได้  

 
304-30007 การขับร้องเพลงมิวสิคัล เพลย์   2 (0-4-2)  

    (Vocal Practices for Musical Play) 
ศึกษาประวัติความเป็นมาของบทเพลง Musical Play 

ปฏิบัติขับร้องบทเพลงจากละครเพลงที่เป็นที่นิยมและเหมาะสมกับ
ประเภทเสียงในแต่ละบุคคล ฝึกอิริยาบถและใส่อารมณ์ให้
เหมาะสมกับบทเพลง  

 
304-30008  การขับร้องเพลงสากลส าหรับเด็ก   2 (0-4-2)  

    (Vocal Practices in Songs for Children)  
ศึกษาและปฏิบัติขับร้องเพลงสากลส าหรับเด็กจากบท

เพลงประเภท Nursery Rhyme และ Traditional Song ที่มีเนื้อ
ร้องงา่ยๆ ท านองสั้นๆ และจังหวะสนุกสนาน 

 

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

ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา ความส าคัญและ
ประโยชน์ของการร้องโน้ต เน้นทักษะการเปล่งเสียง การอ่านโน้ต 
การร้องโน้ตในบันไดเสียงไดอาโทนิค ศึกษาวิธีร้องโน้ต  

................................................................... 
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ภาคผนวก  ข 
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี   

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญา
ตรี  พ.ศ. 2548 

            -   ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดบั  
  ปริญญาตรี  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก  ค 
ประวัติอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
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ประวัติส่วนตัว 

 

ชื่อ  นายดิเรก  ทัศมาลัย 

(Mr.Direk Thasmalai) 
คุณวุฒิ   - ครุศาสตร์บัณฑิต (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ปี พ.ศ. 2539 
   -  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 
พ.ศ. 2545 
ต าแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา คณะศิลปศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม 
ที่อยู ่ 125 บ้านพักครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ถนนรามเดโช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ

เมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทร 081-2931531 
ผลงาน 

 ภาระงานสอน 
ภาคเรียน
ที ่

ประเภทของรายวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นปี 

1 วิชาทฤษฏี ประวัติดนตรีตะวันตก ชั้นปี2 

2 วิชาทฤษฏี โครงสร้างและการวิเคราะห์เพลง ชั้นปี2 

 

 ผลงานวิชาการและอ่ืนๆ 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาโครงสร้างและการวิเคราะห์บทเพลง รหัสวิชา 
304-22003 

2. งานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงของพิมพ์ปฏิพาน พ่ึง
ธรรมจิตต์ 
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ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ  นายบัณฑิต กลิ่นสุคนธ์ 
(Mr.Bunditklinsukon) 

คุณวุฒิ   - ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปี พ.ศ. 
2544 
   -  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปี พ.ศ. 2553 
ต าแหน่ง อาจารย์ คณะศิลปศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม 
ที่อยู ่ 122 ซ.ปุณณวิถี 20 แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทร

089-1318226 
ผลงาน 

 ภาระงานสอน 
ภาคเรียน
ที ่

ประเภทของรายวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นปี 

1 วิชาปฏิบัติ ทักษะเพลงไทย 1 ชั้นปี1 

 วิชาปฏิบัติ ทักษะเพลงไทย 7 ชั้นปี4 

 วิชาปฏิบัติ ปฏิบัติกลุ่มเครื่องดนตรีไทย 4 ชั้นปี3 

2 วิชาปฏิบัติ ทักษะเพลงไทย 2 ชั้นปี1 

 วิชาปฏิบัติ ทักษะเพลงไทย 4 ชั้นปี2 

 วิชาปฏิบัติ ทักษะเพลงไทย 6 ชั้นปี3 
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ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ  นายวัชรากร   บุญเพ็ง 

(Mr.Watcharakom Boonpeng) 
คุณวุฒิ   - ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปี พ.ศ. 
2544 
   -  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมการดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2553 
ต าแหน่ง อาจารย์ คณะศิลปศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม 
ที่อยู ่ 133/10 หมู่1 ต าบลแคราย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร 

0904294525 
ผลงาน 

 ภาระงานสอน 
ภาคเรียน
ที ่

ประเภทของรายวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นปี 

1 วิชาปฏิบัติ ปฏิบัติกลุ่ม 2 ชั้นปี2 

 วิชาปฏิบัติ ทักษะเพลงไทย 3 ชั้นปี2 

 วิชาปฏิบัติ ปฏิบัติกลุ่ม 5 ชั้นปี3 

2 วิชาปฏิบัติ ทักษะเพลงไทย 4 ชั้นปี2 

 วิชาปฏิบัติ ทักษะเพลงไทย 6 ชั้นปี3 

 วิชาปฏิบัติ ปฏิบัติกลุ่ม 4 ชั้นปี3 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



143 

 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ  นางวรรณี  เพลินทรัพย์ 
(Mrs.Wannee Plernsup) 

คุณวุฒิ   - ครุศาสตร์บัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ปี พ.ศ. 2534 
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปี 
พ.ศ. 2552 
ต าแหน่ง ครูช านาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  กระทรวงวัฒนธรรม 
ที่อยู ่ 1174 ถนนท่าแฉลม ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
ผลงาน 

 ภาระงานสอน 
ภาคเรียน
ที ่

ประเภทของรายวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นปี 

1 วิชาปฏิบัติ ปฏิบัติเอกดนตรีสากล  ม.4-6 

 วิชาทฤษฏี ทฤษฎีโน้ต-ร้องโน้ต ม.1 

 วิชาทฤษฏี ทฤษฏีศิลป์สากล ม.5 

 วิชาทฤษฏี สังคีตนิยม ม.6 

2 วิชาปฏิบัติ ปฏิบัติเอกดนตรีสากล  ม.4-6 

 วิชาทฤษฏี ทฤษฎีโน้ต-ร้องโน้ต ม.2 

 วิชาทฤษฏี ทฤษฏีศิลป์สากล ม.5 

 

 ผลงานวิชาการและอ่ืนๆ 

  

  1. ศึกษาวิธีการขับร้องของ ทิพย์วัลย์ ปินภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 

 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ  นายมนิตนัตต์  โอสถานุเคราะห์ 
(Mr.Manitnat Osathanugraha) 

คุณวุฒิ   - ครุศาสตรบัณฑิต  (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2540 
   -  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 
พ.ศ. 2553 
ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชาศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  กระทรวงวัฒนธรรม 
ที่อยู ่ 299/206 หมู่4 ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   
ผลงาน 

 ภาระงานสอน 
ภาคเรียน
ที ่

ประเภทของรายวิชา ชื่อรายวิชา ชั้นปี 

1 วิชาปฏิบัติ ปฏิบัติดนตรีสากล ม.1-6 

 วิชาทฤษฏี ทฤษฏีดนตรีสากล ม.4-6 

 วิชาทฤษฏี ทฤษฎีดนตรีสากล ม.6 

 วิชาปฏิบัติ เลือกเสรีคีย์บอร์ด ม.4-6 

2 วิชาปฏิบัติ ปฏิบัติดนตรีสากล ม.1-6 

 วิชาทฤษฏี ทฤษฏีดนตรีสากล ม.4-6 

 วิชาทฤษฏี สังคีตนิยมสากล ม.6 

 วิชาปฏิบัติ เลือกเสรีคีย์บอร์ด ม.4-6 

 

 ผลงานวิชาการและอ่ืนๆ 

  1.งานวิจัย “การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ การปฏิบัติขับร้อง
ประสานเสียง รายวิชา ศ 40234 ขับร้องประสานเสียง” 
  2.บทความ “การใช้โปรแกรมดนตรี Sibelius”Web sit : bansomdej.net 
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ภาคผนวก  ง 
                    รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

- รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
                           ครั้งที่ 6/2554 

- รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
                           ครั้งที่ 2/2555 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุม 

สภาสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป ์

คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๔ 

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

ณ  ห้องประชุมตึกอ านวยการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

.................................. 
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ผู้มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์วิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป์ 
๒.  นายธงชัย  รักปทุม     อุปนายกสภาสถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป ์
๓.  นางสาวจันทรส์ุดา  รักษ์พลเมอืง    รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  แทนปลัดกระทรวง           
                                                            วัฒนธรรม 

     กรรมการ 
๔. นางศิริพร  กิจเกื้อกูล   เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร   

                                                             ทางการศึกษา 

     กรรมการ 

 ๕.  นายบวรเวท  รุ่งรุจ ี  รองอธิบดีกรมศลิปากร   แทนอธิบดีกรมศลิปากร 

      กรรมการ 
 ๖.  นางสุณสิา  วิชระพล   ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร 

       กรรมการ 

 ๗.  นายกมล  สุวุฒโฑ   อธิการบดีสถาบันบณัฑติพัฒนศิลป์ 
      กรรมการ 

 ๘.  นายก าพล  วันทา   นิติกร ๘ ว  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 

      ทางการศึกษา 

      กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 ๙.  นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 ๑๐. นางประกอบ  ลาภเกษร   ข้าราชการบ านาญ กรมศลิปากร 

      กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 ๑๑.  นางประพิน  อันวาเบค   ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจ่ายเงิน ๓  กรมบัญชีกลาง 

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 ๑๒.  นายสงขลา  วิชัยขัทคะ   รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

      กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
๑๓.  ศาสตราจารย์สันติ  เล็กสุขุม  อาจารย์ประจ าคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร 

                                                     กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 ๑๔.  พลต ารวจตรสีุรศักดิ์ สุทธารมณ ์  ประธานเครือข่ายองค์กรเพื่อเด็กเร่ร่อน 

      กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

-๒- 
 ๑๕.  นายสุขุม  บัวมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

      กรรมการ 

 ๑๖.  นายนิวัฒน์  สุขประเสริฐ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุร ี
      กรรมการ 

 ๑๗.  นายดิษฐ์  โพธิยารมย ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
      กรรมการ 
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 ๑๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย สุกขีโชต ิ อาจารย์ประจ าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

      กรรมการ 

๑๙.  นายธรีภัทร  ทองนิ่ม   ข้าราชการครูวิทยาลัยนาฏศลิป 
     กรรมการ 
๒๐.  นายอนุสรณ์  สกุลณี                  บุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

๒๑.  นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ   รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

      เลขานุการ 
 ๒๒.  นายประณุท  ไชยานุพงศ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑.  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ 
๒.  นายขจร  จิตสุขุมมงคล   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

๓.  นายนนทิวรรธน์  จันทนะผะลนิ  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

๔.  นายภาธร  ศรีกรานนท ์  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

๕.  ศาสตราจารย์วิบลูย์  ลีสุ้วรรณ  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

๖.  นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศภุชัย  จันทร์สุวรรณ์   กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารยย์ุพา  ประเสริฐยิ่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๒.  นางอุษา  สบฤกษ ์  คณบดีคณะศิลปศึกษา 

๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารยค์มคาย  กลิ่นภักดี 
๔.  นางจิตติมา  บัวมาศ 
๕.  นางพัชราวรรณ  ทับเกต ุ

๖.  นายบุญพาด  ฆังคะมะโน 

๗.  นางสาวหทัยรตัน์  พงศ์พิทักษ์ 

๘.  นายศรายุทธ  หอมเย็น 

-๓- 
๙.  นายชนัย  วรรณะล ี

  

เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๓.๔๐  น. 
  ศาสตราจารย์วิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เป็นประธานในการประชุม  
โดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองท่ีประธาน อธิการบดี และเลขานกุาร แจ้งที่ประชุมทราบ     
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  ๑.๑   เร่ืองท่ีประธานแจ้งที่ประชมุทราบ 

   ไม่ม ี

  ๑.๒  เร่ืองท่ีอธิการบดีสถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป์แจ้งท่ีประชมุทราบ 

  นายกมล  สุวุฒโฑ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์  มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบดังนี้ 
  ๑.๒.๑  โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ก ผังเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  
  ๑.  ข้อเท็จจริง 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมเพื่อคัดค้านการตัดถนนของโครงการ
ก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ก ผังเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  เฉพาะที่ผ่ านวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  
ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว 

  ๒.  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  นายกมล  สุวุฒโฑ  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  กระทรวงคมนาคม ได้มีหนังสือแจ้งนายกสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในเรื่องที่ขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาทบทวนโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม 
ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  โดยกระทรวงคมนาคม  ได้ให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณา
ทบทวนแล้ว  ผลเป็นประการใด กรมทางหลวงชนบทจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป  
   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
   

  ๑.๒.๒  การประชาสัมพันธ์ลงในหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ประกอบด้วย 

  ข่าวหลัก  ๙  คร้ัง 

   -  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทูลเกล้าถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขา
นาฏศิลป์ไทย แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
   -  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์พื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 
๒๕ ณ ประเทศตุรกี  
  สกู๊ปข่าว  ๒  คร้ัง 

   -  นิทรรศการผลงาน “ศิลปนิพนธ”์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  ข่าวย่อย  ๖  คร้ัง 

   -  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าร่วม 6Th Sabah International Folklore 20011 

ณ  ประเทศมาเลเซีย 
   -   คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  จัดแสดงนิทรรศการการวาดภาพสีน้ า 

-๔- 
ผลงานของผู้ผา่นอบรมคอร์สสีน้ า ประจ าปี ๒๕๕๔  

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

  ๑.๓  เร่ืองท่ีเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ๑. ข้อเท็จจริง 

   ขออนุญาตที่ประชุมเชิญผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน ๘ ราย  ดังนี ้
๑. ผศ. ยุพา  ประเสริฐยิ่ง  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ เพื่อช้ีแจงวาระ       
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    การประชุมที ่๓.๑   

๒.  ดร. อุษา  สบฤกษ์  คณบดีคณะศลิปศึกษา 

๓.  ผศ. คมคาย  กลิ่นภักด ี

                                           ๔.  นางจิตติมา  บัวมาศ 

                                          ๕.  นางพัชราวรรณ  ทับเกต 

                                           ๖. นายบุญพาด  ฆังคะมะโน 

                                           ๗. นางสาวหทัยรัตน์  พงศ์พิทักษ์ 

                                           ๘. นายศรายุทธ  หอมเย็น 

               ๙. นายชนัย  วรรณะลี 
  ๒. ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต 
    มติสภาสถาบัน  อนุญาต 
  
ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๔ 

  ๑.  ข้อเท็จจริง 

  การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่  ๒๑  
มิถุนายน  ๒๕๕๔  เป็นการประชุมตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

  เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
ข้อ  ๖ (๒)  “เลขานุการสภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่  จัดท ารายงานการประชุมสภาสถาบัน” และ  ข้อ  ๑๙  
“กรรมการมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้ตรงตามที่ได้กล่าวไว้ในการประชุมได้  การจะให้แก้ไขหรือไม่นั้น  
สุดแล้วแต่มติของที่ประชุมจะพิจารณาหรือวินิจฉัยช้ีขาด”  เลขานุการขอน าเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อ
รับทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบนั 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

   ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่  ๒ 
   มติสภาสถาบนั  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๑  มถิุนายน ๒๕๕๔ 
 
 
 

 

-๕- 
ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 

  ๓.๑  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังท่ี ๑ (๑ เมษายน 
๒๕๕๔) 
  นางประพิน  อันวาเบค  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๔) ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้เสนอให้สภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมสภาสถาบันครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ในข้อ ๔.๕  
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เห็นควรอนุมัติ   น าเงินร้อยละ  ๓   ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  ของบุคลากรทางการศึกษามารวมกับวงเงินร้อยละ  
๓  ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (อาจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่เป็นผู้บริหาร)   ภายในวงเงิน           
ร้อยละ  ๓  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและจัดการวงเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

  ในเรื่องนี้  ไดไ้ปศึกษาข้อกฎหมายแล้ว ไมส่ามารถน าเงินของบุคลากรทางการศึกษามารวมกับ
วงเงินของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้ วิธีการแก้ปัญหาไปพลางก่อนคือแก้ไขหน้าบัตรของข้าราชการ
ครู อาจารยเ์ป็นรายบุคคล 
    

   มติสภาสถาบัน  รับทราบและมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ต่อไป 
 

  ๓.๒  การทูลเกล้าฯถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

  ๓.๒.๑  การรับการทูลเกล้าฯถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ๑.  ข้อเท็จจริง 

  สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๓๑  มกราคม  
๒๕๕๔  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขา
นาฏศิลป์ไทย  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในงานพระราชทานปริญญาบั ตรผู้ส าเร็จ
การศึกษา             ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ในวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ อาคารใหม่  สวนอัมพร  ความทราบฝ่า
ละอองพระบาท             แล้วทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดังกล่าว  

  ๒.  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบนั 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
   ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่  ๓.๒.๑ 
   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

  ๓.๒.๒  การเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๓ 
  ๑.  ข้อเท็จจริง 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าหนดจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๓  ในวันท่ี  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร 

 

-๖- 
  ในการเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว  สถาบันฯ ได้ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง 
ๆ จ านวน ๒ ครั้ง คือ  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  ในวันที่  ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  และประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  ในวันที่  
๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๔   
  ๒.  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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  นายกมล  สุวุฒโฑ  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร โดยจะจัดท ารายละเอียดในเรื่องก าหนดการเสด็จพระราชด าเนินแทน
พระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  โดยเลื่อนเวลา
เสด็จพระราชด าเนินในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔  จากเวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นเวลา อ๑๔.๐๐ น. สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์จะท าหนังสือแจ้งกรรมการสภาสถาบันให้ทราบต่อไป 
   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

  ๓.๒.๓  ค าราชสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ๑.  ข้อเท็จจริง 

  สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๓๑  
มกราคม  ๒๕๕๔  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะขอทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขา
นาฏศิลป์ไทย  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งในการประชุมครั้งดังกล่าวนายกสภา
สถาบันมีมติขอให้ปรับค าราชสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งอาจารย์ประกอบ  
ลาภเกษร ได้ด าเนินการปรับค าราชสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ฉบับสั้น
เพื่ออ่านในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  ในวันที่  ๓๐  สิงหาคม  
๒๕๕๔  ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร  โดยขออนุญาตแจกในท่ีประชุมฯ 
  ๒.  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
   มติสภาสถาบัน  รับทราบและมอบอาจารย์ประกอบ  ลาภเกษร ตรวจความถูกต้อง 

อีกครั้ง 

  ๓.๒.๔  การขออนุมัติเงินรายได้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวโรกาสเสด็จพระราชด าเนินพระราชทานปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
  ๑.  ข้อเท็จจริง 

  ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทน
พระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๙)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐                   
สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   สถาบันฯ พิจารณา
เห็นควรที่จะทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  จ านวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท                    
(สองแสนบาทถ้วน) 

-๗- 
  ๒.  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบนั 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติเงินรายได้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  จ านวน  
๒๐๐,๐๐๐ บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  
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   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี               
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในวโรกาสเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ 
   

  ๓.๒.๕  กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินเบิกจ่ายเหลื่อมป ี

  นายกมล  สุวุฒโฑ  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ขออนุมัติกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  บัดนี้  กรมบัญชีกลางได้อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ แล้ว 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
    

ระเบยีบวาระที่  ๔  เร่ืองเพ่ือทราบ 
  ๔.๑  การรายงานการประชุมสภาวิชาการ 

  ๑.  ข้อเท็จจริง 

   คณะกรรมการสภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่               
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔  เพื่อพิจารณา ดังนี ้
   ๑.  หลักสูตรปริญญาตรีฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จ านวน ๑๔ หลักสูตร ดังนี ้
    ล าดับที่ ๑  คณะศิลปนาฏดุริยางค์  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  สาขาวิชาดนตรีไทย  
สาขาคีตศิลป์ไทย  สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้าน 

    ล าดับที่ ๒  คณะศิลปศึกษา  สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา  สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา  
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 

    ล าดับที่ ๓  คณะศิลปวิจิตร  สาขาวิชาศิลปไทย  สาขาวิชาจิตรกรรม  สาขาวิชา
ประติมากรรม  สาขาวิชาภาพพิมพ์  สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 

    ๒.  หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะ  วิทยาลัยนาฏศิลป ที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
สภาสถาบัน   

  ๒.  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบนั 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการรายงานการประชุมสภาวิชาการ 

   ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๔.๑ 

  นางจิตติมา  บัวมาศ  ได้ชี้แจงว่า  สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดประชุมครั้งท่ี  
 
 
 

-๘- 
๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีกรรมการมาประชุม จ านวน ๑๘ คน เลขานุการ ๑ คน และ
ผู้ช่วยเลขานุการ ๒ คน กรรมการไม่มาประชุม จ านวน ๕ คน โดยนายกมล  สุวุฒโฑ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ เป็นประธานในการประชุม  ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
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  ๑.๑ การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการที่พ้นต าแหน่งก่อนวาระ จ านวน ๓ ราย คือ ๑) นางอรสา  
ภาววิมล  ๒) นางสมบัติ  กุลางกูร  และ ๓) ดร. กษมา  ประสงค์เจริญ  
  ๑.๒ ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  ๑.๓ รายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินการเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ซึ่งฝ่ายวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความเห็นว่า รายละเอียดยังไม่ชัดเจน จึงได้ร่วมกับ ดร. ชนัย วรรณะลี ปรับรายละเอียด
ใหม่โดยยึดหลักตามแนวของ สกอ. แต่ไม่ขัดกับแนวปฏิบัติที่นายกสภาสถาบันได้ลงนามไว้ก่อนแล้ว  
  ในระเบียบวาระที่ ๒ เป็นเรื่องของการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ ซึ่งมติที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

  ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

  ๓.๑ พิจารณาหลักสูตรปริญญาตรีฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน ๑๔ หลักสูตร ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ จ านวน ๔ หลักสูตร คณะ
ศิลปศึกษา จ านวน ๔ หลักสูตร และคณะศิลปวิจิตร จ านวน ๖ หลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของ
กรรมการสภาวิชาการ และให้น าเสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่ออนุมัติ และน าเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่ออนุมัติหลักสูตรเป็นล าดับต่อไป 
  ๓.๒ พิจารณาหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะ วิทยาลัยนาฏศิลป 

โดยมรีายละเอียดอยู่ในรายงานการประชุมตามเอกสารที่แจกในท่ีประชุม 
   มติสภาสถาบัน  รับทราบรายงานการประชุมสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔  ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ 

 

ระเบยีบวาระที่  ๕  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

    ๕.๑  การอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๑๓ หลักสูตร     

  ๑.  ข้อเท็จจริง 

  ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ได้พิจารณา
หลักสูตรปริญญาตรีฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา สภา
วิชาการขอน าเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  พิจารณาอนุมัติหลักสูตร  เพื่อด าเนินการเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และน ามาใช้จัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จ านวน ๑๓ หลักสูตร  ดังนี้ 
   ๑.  หลักสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 

   ๒.  หลักสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาดนตรไีทย 

   ๓.  หลักสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาคีตศิลปไ์ทย 

   ๔.  หลักสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาศิลปไทย 

   ๕.  หลักสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม 

-๙- 
   ๖.  หลักสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาประติมากรรม 

   ๗.  หลักสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาภาพพิมพ์ 

   ๘.  หลักสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
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   ๙.  หลักสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 

   ๑๐.หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 

   ๑๑.หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 

   ๑๒.หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาดนตรคีีตศลิป์ไทยศึกษา 

   ๑๓.หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาดนตรคีีตศลิป์สากลศึกษา 
   ๒.  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบนั 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๑๓ หลักสูตร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพา  ประเสริฐยิ่ง  ได้ช้ีแจงว่า  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เมื่อวันท่ี ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเวียงใต้ 
มีข้อสรุปดังน้ี 

  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  ๑. มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพด้านศิลปะตามสาขา/แขนงวิชา มีความสามารถในการ
ประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ 

  ๒. มีความรอบรู้ด้านวิชาการ สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อการด าเนินชีวิต การท างานและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  ๓. มีคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  ๑. ด้านคณุธรรม จรยิธรรม 

   ๑.๑ ความรับผิดชอบ มีวินัย สามคัคี 
   ๑.๒ ซื่อสัตย์ สุจรติ 

   ๑.๓ รักและศรัทธาในวิชาชีพ 

   ๑.๔ เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 

  ๒. ด้านความรู ้
   ๒.๑ มคีวามรูค้วามสามารถด้านวชิาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี/หรือภาคปฏบิัตb  

   ๒.๒ มคีวามรูค้วามสามารถด้านวชิาการ ท้ังภาคทฤษฎี/หรือภาคปฏิบัต ิ

   ๒.๓ มคีวามรู้ทันสมัย แสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

  ๓. ด้านทักษะปญัญา 

   ๓.๑ มคีวามคดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

   ๓.๒ มคีวามคดิริเริ่มสร้างสรรค ์

   ๓.๓ ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 

  ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

   ๔.๑ มมีนุษยสมัพันธ์ ท างานเป็นทีม และความรับผิดชอบ 

-๑๐- 
   ๔.๒ รับผดิชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ สังคม 

   ๔.๓ สามารถบริหารจัดการ แก้ปญัหา 

  ๕. ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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   ๕.๑ มคีวามรู้และประยุกต์ใช้สื่อสารสนเทศและแก้ปญัหาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   ๕.๒ ใช้ภาษาไทย / หรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได ้

   ๕.๓ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการจากเอกสาร และแหล่งความรู้อื่น 

  ๖. ด้านทักษะพิสยั 

   ๖.๑ มีทักษะปฏิบัติและความช านาญในวิชาชีพ 

   ๖.๒ สามารถสร้างสรรคผ์ลงานด้านศิลปะตามกระบวนการวิจยั 

   ๖.๓ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

   ๖.๔ สามารถบริหารจัดการด้านศลิปะ 

ในการนี้ ได้จัดท าร่างหลักสูตร จ านวน ๑๓ หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งผ่านสภา
วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตรที่ปรับปรุง หากสภาสถาบันอนุมัติจะได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  และน ามาใช้จัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อไป 
   ตามเอกสารแทรกประกอบการประชุมวาระที่ ๕.๑ 

  ๑. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมคาย  กลิ่นภักดี  ได้ช้ีแจงว่า คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ปรับปรุง
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ รูปแบบการเสนอหลักสูตร  เสนอตาม 
แบบของ มคอ.๒ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต         
ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีความเหมาะสมกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ดังนี ้
  ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๑  หน่วยกิต 

  ๒. หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยว่า ๑๐๑  หน่วยกิต 

  ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต  
ในส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ปรับเปลี่ยนบางคนเพื่อความเหมาะสม  ส่วนในรายวิชามีการปรบัค าอธิบาย
รายวิชาให้ชัดเจนและกระชับข้ึน บางรายวิชาผนวกเป็นวิชาเดียวกันและปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีรายละเอียด
ครอบคลมุทั้งสองวิชา บางรายวิชามีความซ้ าซ้อนจึงปรับตดัออกและเพิ่มรายวิชาที่เสรมิการจัดท าศลิปนิพนธ์ รวมทั้ง
รายวิชาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาชีพ  ตามเอกสารรายการปรับปรุงหลักสตูร ศลิปบณัฑิต (๔ ปี) สาขาวิชา
นาฏศิลปไ์ทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) คณะศลิปนาฏดุรยิางค์ ท่ีได้น าเสนอต่อที่ประชุม  
       

  ๒. หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีไทย 

  นางสาวหทัยรัตน์  พงศ์พิทักษ์  ได้ชี้แจงว่า คณะศิลปนาฏดรุิยางค์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  รูปแบบการน าเสนอหลักสูตร เสนอตามแบบของ มคอ.
๒ ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา  โครงสร้างหลักสตูรไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต ดังนี ้
 

-๑๑- 
  ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๑  หน่วยกิต 

  ๒. หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยว่า ๑๐๑  หน่วยกิต 

  ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต  
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกิต ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๐๑ หน่วยกิต 
ในวิชาบังคับ ตัดรายวิชาประพันธ์เพลงไทยเหลือเพียงตัวเดียวในวิชาชีพเฉพาะ เนื่องจากหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ไม่มีรายวิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู จึงเพิ่มรายวิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู ๒ รายวิชา เพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ต้องการไปสอบใบประกอบวิชาชีพครู กลุ่มวิชาเลือกเสรี ปรับลดร ายวิชา
ออกไปและเปิดกว้างให้นักศึกษาสามารถเลือกได้ในทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  แผนการ
ศึกษาหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตามเอกสารรายการปรับปรุงหลักสูตร                
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุม 

 

  ๓. หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย 

  นางสาวหทัยรัตน์  พงศ์พิทักษ์  ได้ช้ีแจงว่า คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ รูปแบบการน าเสนอหลักสูตร เสนอตามแบบของ             
มคอ.๐๒  ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา โครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต เช่นเดียวกันกับ
สาขาวิชาดนตรีไทย และเพิ่มวิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู ๒ รายวิชา แผนการศึกษาหลักสูตร มีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตามเอกสารรายการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา                   
คีตศิลป์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุม   

  ๔.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปไทย 

  ๕.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม 

  ๖.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาประติมากรรม 

  ๗.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาภาพพิมพ์ 
  ๘.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา 

  ๙.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 

  นายบุญพาด  ฆังคะมะโน  ได้ชี้แจงว่า คณะศลิปวิจิตร ได้ปรับปรุงหลักสตูรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๒  
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๖ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปไทย สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชา
ประติมากรรม สาขาวิชาภาพพิมพ์ สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา และสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน รูปแบบการ
น าเสนอหลักสูตร เสนอตามแบบของ มคอ. ๐๒ โครงสร้างหลักสูตรทั้ง ๖ สาขาวิชา ไม่เปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกหลักสูตรปรับเปลี่ยนบางคนเพื่อความเหมาะสม ปรับค าอธิบายรายวิชาให้กระชับและชัดเจนขึ้น                
บางรายวิชาผนวกเป็นวิชาเดียวกันและปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ให้ครอบคลุมทั้ง ๒ วิชา บางรายวิชาได้ปรับออก
ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ  รายละเอียดตารางเปรียบเทียบรายการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้ง ๖ สาขาวิชา ตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 
  ๑๐. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 

  ๑๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 

  ๑๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 

-๑๒- 
  ๑๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
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  นางจิตติมา  บัวมาศ  ได้ช้ีแจงว่า คณะศิลปศึกษาได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต ๕ ปี จ านวน ๔ สาขาวิชา คือสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา  สาขาวิชาดนตรี
คีตศิลป์ไทยศึกษา  และสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา  

  เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
  - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
            - กรอบมาตรฐานคณุวุฒิสาขา  ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์
           - ข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๕๔ 
            - คุณลักษณะและอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะศิลปศึกษา  
            - จากผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของคณะ ให้เป็นไปตามสภาพของสังคม  
                          โดยค านึงถึงความต้องการของผู้เรียนและสังคมเป็นหลัก 
       

                                 โครงสร้างหลักสูตร 
      หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๒                        หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร               จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 

        ไม่น้อยกว่า  ๑๖๒  หน่วยกติ               ไม่น้อยกว่า      ๑๕๘  หน่วยกิต  
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
         ไม่น้อยกว่า     ๓๑  หน่วยกิต               ไม่น้อยกว่า        ๓๑  หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ                                                            ๒. หมวดวิชาเฉพาะ 
        ไม่น้อยกว่า    ๑๒๕  หน่วยกิต      ไม่น้อยกว่า     ๑๒๑  หน่วยกิต 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                          ๓. หมวดวิชาเลือกเสร ี
         ไม่น้อยกว่า      ๖   หน่วยกิต                                                   ไม่น้อยกว่า        ๖   หน่วยกิต 

 
   

                   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   ๓๑  หน่วยกิต  
ส่วนที่ปรับปรุงได้แก ่

 ๑.  ค าอธิบายรายวิชา ๑๔  รายวิชา ให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมและความต้องการของผู้เรียน  ได้แก่  
ชีวิตกับวัฒนธรรมไทย  พื้นฐานการวิจัย  สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ  ภาษาไทยเชิง
ศิลปวัฒนธรรม   วรรณคดีเพื่อการอาชีพ  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์  วิทยาศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์  คณิตศาสตร์เชิงสถิติ  
สถิติเพื่อการวิจัย  ผู้น านันทนาการ  กิจกรรมกีฬา 
 ๒.  ปรับรายวิชาออก  ๕  รายวิชา  เนื่องจากเนื้อหาซ้ าซ้อนและไม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน  ได้แก่  
สารเคมีในชีวิตประจ าวัน  คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ  โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับประมวลข้อมูล  ระบบการ
จัดการฐานข้อมูลและกิจกรรมพลศึกษา 
 ๓.  ปรับเปลี่ยนรายวิชา  ๑  รายวชิา  ได้แก่  ย้ายรายวิชาวาทการจากหมวดวิชาเลือกเสรีมาอยู่ในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป  และย้ายวิชาวรรณกรรมไทยจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมาอยู่ในหมวดวิชาเลือกเสรี     

-๑๓- 
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                 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  ๑๒๑  หน่วยกิต 
         ๑. กลุ่มวิชาชีพครู                 ไม่น้อยกว่า  ๔๖  หน่วยกิต  
         ๒. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา    ไม่น้อยกว่า  ๗๕  หน่วยกิต  
                               กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ         
                                หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๒                              หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

       กลุ่มวิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า  ๕๐  หน่วยกิต       กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า  ๔๖  หน่วยกิต        
         -วิชาชีพครูบังคับ  ไม่น้อยกว่า   ๔๔  หน่วยกิต            - วิชาชีพครูบังคับ     ไม่น้อยกว่า   ๔๐  หน่วยกิต   
         -วิชาชีพครูเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต              - วิชาชีพครูเลือก       ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
   

  ที่มา/เหตุผล 

  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๔  ก าหนดมาตรฐานความรู้และสาระความรู้  
๔  มาตรฐาน  
  ๑. ความรู้ทั่วไป 

  ๒. ความรู้วิชาชีพ 

  ๓. ความรูเ้ชิงบูรณาการวิชาชีพครกูับวิชาเอก  

  ๔. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  
         

  หลักการ / แนวปฏิบติั  

  ๑. เพิ่มเติมสาระความรู้และประสบการณ ์

  ๒. ปรับค าอธิบายรายวิชาหลักสตูรเดิม ให้ครบตามสาระที่ครุุสภาก าหนด 

  ๓. สับเปลี่ยนรายวิชาเลือกกับวิชาบังคับ 

  ๔. จัดรายวิชาเลือก ให้ตรงกับความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน 

  ๕. ปรับแผนการจดัการศึกษา 

  ๖. เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมปฏิบัติธรรมหรือค่ายอาสา 
 

  รายการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ปี   

  สาขาวิชานาฏศลิป์ไทยศึกษา 

  รูปแบบการน า เสนอหลักสู ตรเสนอตามแบบ มคอ .  ๒ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา โครงสร้างหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ หน่วยกิต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕๘ หน่วยกิต โดยกลุ่มวิชาชีพครูจากเดิม ๕๐ หน่วยกิต ปรับลดเหลือ 

๔๖ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรจึงเหลือไม่น้อยกว่า ๑๕๘  หน่วยกิต  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการปรับเปลี่ยน

เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จบตรงสาขาเพิ่มขึ้น และอาจารย์บางคนเกษียณอายุราชการ  ปรับค าอธิบาย

รายวิชาให้ชัดเจนและกระชับมากขึ้น 
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-๑๔- 

  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา มีการปรบัปรุงดังนี้ 

  -  ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา จ านวน ๔ รายวิชา ได้แก่ รายวิชาศิลปนิพนธ์ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

ลีลาศ และแบดมินตัน  เพราะให้รหัสวิชาต่อเนื่องกัน  เนื่องจากมีการปรับรายวิชาออก   

  -   ปรับเปลี่ยนจ านวนช่ัวโมงบรรยาย  ปฏิบัติ  การศึกษาด้วยตนเอง จ านวน ๕ รายวิชา ได้แก่  

การอ่านท านองเสนาะ  ทักษะนาฏศิลป์นานาชาติ  การจัดการแสดงบนเวที  การฝึกเสียงเพื่อการแสดง และดนตรี 

ส าหรับครูนาฏศิลป์ เพื่อใหส้อดคล้องกับเนื้อหาสาระที่สอน 

 

  รายการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ปี 

  สาขาวิชานาฏศลิป์สากลศึกษา 

  รูปแบบการน า เสนอหลักสู ตรเสนอตามแบบ มคอ .  ๒ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  โครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีอาจารย์

ประจ าหลักสูตรที่จบตรงสาขาเพิ่มขึ้น และอาจารย์บางคนเกษียณอายุราชการ  ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนและ

กระชับมากขึ้น 

  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา มีการปรับปรุงดังนี้ 

  -   ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา จ านวน ๑ รายวิชา ได้แก่รายวิชาศิลปนิพนธ์ 

  -   ตัดวิชาออก ๓ วิชา เปลี่ยนเป็นวิชาใหม่ โดยใช้รหัสเดิม ได้แก่ รายวิชาแคเรคเตอร์  ประวัติ

บัลเล่ต์ ๓  โครงการสอนระดับอาชีพ  โดยเปลี่ยนเป็น คอมพิวเตอร์เพื่องานด้านนาฏศิลป์สากล  ทักษะการเขียนเพื่อ

งานนาฏศิลป์สากล การเต้นแจ๊ส ๑ 

  -   ปรับเปลี่ยนรายชื่อวิชา และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาได้แก่  ทักษะการแสดง 

  -   เพิ่มรายวิชาทั้งหมด ๓ รายวิชา ได้แก่ หลักการยืดกล้ามเนื้อ  ระบ าหน้าท้อง ๑ และระบ า 

                        หน้าท้อง ๒ 

  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต (ปรับปรุงทุกสาขาวิชาที่คณะศิลปศึกษาเปิดสอน) 

ส่วนท่ีปรับปรุงคือปรับรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีออก จ านวน ๘๑ รายวิชา เพราะรายวิชาที่ปรับออกเป็นรายวิชา

จากคณะอื่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  จึงใส่เฉพาะรายวิชาของคณะศิลปศึกษาเท่านั้น  แต่นักศึกษาสามารถ

เลือกเรียนจากทุกรายวิชาท่ีสถาบันเปิดสอนได้  ดังนั้น จากเดิมที่มีจ านวน ๑๐๖ รายวิชา จึงเหลือ ๒๕ รายวิชา และ

เพิ่มอีก ๓ รายวิชา หมวดวิชาเลือกเสรีจึงมีรายวิชาทั้งหมด จ านวน ๒๘ รายวิชา 
   

  รายการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต ๕ ปี 

  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา  

  รูปแบบการน า เสนอหลักสู ตรเสนอตามแบบ มคอ .  ๒ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอดุมศึกษา  โครงสร้างหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๒ โครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
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-๑๕- 

๑๖๗ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นโครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๖๓ หน่วยกิต โดยกลุ่มวิชาชีพ

ครูจากเดิม ๕๐ หน่วยกิต ปรับลงเหลือ ๔๖ หน่วยกิต  โครงสร้างหลักสูตรจึงเหลือไม่น้อยกว่า ๑๖๓ หน่วยกิต 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จบตรงสาขาเพิ่มขึ้น และอาจารย์บาง

คนเกษียณอายุราชการ  ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนและกระชับมากขึ้น 

 

  รายการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต ๕ ปี 

  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา      

  รูปแบบการน าเสนอหลักสตูรเสนอตามแบบ มคอ. ๒ ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  โครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๖๔ หน่วยกิต ไม่เปลีย่นแปลง อาจารย์ประจ าหลกัสูตรมีการ

เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่จบตรงสาขาเพิ่มขึน้  ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนและกระชับ

มากขึ้น 

  รายวิชาชีพเฉพาะสาขา มีการปรบัปรุงดังนี้ 

  ๑) การเรียงรหสัรายวิชาใหม่  โดยเริ่มเรียงจากรายวิชาวิชาชีพบังคับ วิชาทฤษฎีเรียนรวมของ

สาขาวิชา  ตั้งแต่ รหัส ๓๐๐-๒๒๐๐๑ ถึง ๓๐๐-๒๒๐๑๒   วิชาเฉพาะของแขนงวิชาดนตรีไทย  ตั้งแต่ รหัส ๓๐๐-

๒๒๐๑๓ ถึง ๓๐๐-๒๒๐๒๘  วิชาเฉพาะของแขนงวิชาคีตศิลป์ไทย ตั้งแต่ รหัส ๓๐๐-๒๒๐๒๙ ถึง ๓๐๐-๒๒๐๔๔ 

วิชาชีพเลือกของสาขาวิชา ตั้งแต่ รหัส ๓๐๐-๒๒๐๔๕ ถึง ๓๐๐-๒๒๐๗๑  

  ๒) การเพิ่มรายวิชาในรายวิชาชีพบังคับ 

  ๓) การปรับช่ือรายวิชาในรายวิชาชีพบังคับ 

  ๔) การย้ายรายวิชาชีพเลือก เป็นรายวิชาชีพบังคับ 

  ๕) การย้ายรายวิชาชีพบังคับ เป็นรายวิชาชีพเลือก 

 

  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 

  นายธงชัย  รักปทุม  มีข้อสังเกตดงันี้   

  ๑. สาขาวิชาศลิปไทย  หมวดวิชาเลือกเสรี “จิตรกรรมรักสี” ศึกษาการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม

รักสี เทคนิค Pumice Lacquer painting ของเวียดนาม ท าไมจึงใช้ของเวียดนาม  ของประเทศไทยมีหรอืไม ่

ศิลปะไทยควรจะเรยีนจิตรกรรมรกัสีของไทยเราก่อน  

  ๒. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ “คณติศาสตรเ์ชิงสถิติ” ศึกษาเซต สับเซต การด าเนินการของเซต 

แผนภาพของเวนน์ออยเลอร์ ศึกษาประพจน์ การเช่ือมประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริง คนที่เรียนศิลปะจ าเป็น

หรือไม่ที่จะต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์เชิงสถิติกิจกรรมกีฬา ศึกษาประวัติความเป็นมา กฎ กติกา มารยาท และทักษะ

กิจกรรมกีฬา ปฏิบัติทักษะได้อย่างถูกต้อง ศึกษารูปแบบวิธีการเล่น การแข่งขัน การจัดการแข่งขัน สามารถจัดการ 
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-๑๖- 

แข่งขันและตัดสินกีฬาประเภทที่เรียนได้ สามารถน าไปใช้เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของชุมชนและสังคม

ส่วนรวมได้ คนที่เรียนศิลปะมีความจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องฝึกฝนด้านกีฬาจนสามารถน าไปใช้เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

สุขภาพของชุมชนและสังคมส่วนรวม เป็นหน้าท่ีของใครกัน คิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของคนที่เรียนศิลปะที่จะไปรับใช้สังคม

ในเรื่องของกีฬาพื้นฐานวิชาศิลปะ จากวิทยาลัยช่างศิลป ลายไทยเรียนมาตั้งแต่ช้ัน ปวช. ๑  ในระดับปริญญา

นักศึกษาต้องพัฒนาให้เข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ต้องใช้สติปัญญา ความคิด สู่เป้าหมายของศิลปะให้ตรงตาม

กาลเวลา สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ การวิจัยก็มีส่วนส าคัญเช่นกัน 

  ศาสตราจารย์ สันติ  เล็กสุขุม   ให้ความเห็นว่า “ลายไทย” เห็นสมควรอยู่ในวิชาบังคับ เพราะ

ลายไทยเป็นวิชาหลักของศิลปะไทย ควรเชิดชูให้ชัดเจน ลายไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตตั้งแต่เราเกิดจนตลอดชีวิต 

ให้พิจารณาเป็นวิชาหลัก 

  นายบุญพาด  ฆังคะมะโน  ได้ช้ีแจงว่า  กลุ่มวิชาศิลปไทย จิตรกรรมไทย ช่างสิบหมู่ พื้นฐาน

ลายไทยมีอยู่แล้ว เช่น งานรัก ลายรดน้ า ปั้นปูนสด  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพา  ประเสริฐยิ่งได้ชี้แจงว่าจิตรกรรมรักสี เป็นวิชาเลือกเสรี ใครจะเรียน

หรือไม่เรียนก็ได้ 

  นายก าพล  วันทา  ให้ความเห็นว่า ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ได้รับเรื่องร้องเรียนทางวินัยของข้าราชการครูค่อนข้างมาก  ในวิชาชีพครูเห็นควรเพิ่ม “วินัย คุณธรรม 

จริยธรรม” เข้าไปด้วย และเห็นควรให้เป็นวิชาบังคับ 

  นางจิตติมา  บัวมาศ  ได้ช้ีแจงว่า คุณธรรมและจริยธรรมของครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพ  มีอยู่จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

  นายสงขลา  วิชัยขัทคะ  ให้ข้อสังเกตว่า  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ปี ๔ สาขาวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๑ หน่วยกิต เห็นว่าเหมาะสม ในวิชาชีพครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีแค่ ๑๒ หน่วยกิต 

เหมาะสมหรือไม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผลิตครูด้านดนตรี นาฏศิลป์ คีตศิลป์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพควรมากกว่า

นี ้

  นายจักรพรรดิ  วะทา  ให้ความเห็นว่า  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ปี คนที่ต้องการเป็นครู

เรียนศึกษาศาสตร์ คุรุสภายังรับรองหลักสูตรครู ๕ ปี ในขณะนี้ได้ด าเนินการปรับปรุง ก าลังท าประชาพิจารณ์ ต้อง

ผ่านอีกหลายขั้นตอน จะให้เสร็จทันใช้ในวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕  ต่อไปสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้อง

ปรับเปลี่ยนหลักสูตร  การเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่รับนักเรียนที่จบจาก

วิทยาลัยนาฏศิลปจะไม่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเอก แต่ถ้ารับเด็กที่จบมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เกรงว่าจะเรียนตามไม่ทัน

กับเด็กที่จบวิทยาลัยนาฏศิลป 

  นายธีรภัทร  ทองนิ่ม  ให้ข้อสังเกตว่า  รายวิชาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน ศึกษาวรรณกรรมไทย

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ จนถึงปัจจุบัน  เห็นควรศึกษาวรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน 
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-๑๗- 

  นางสาวจันทร์สุดา  รักษ์พลเมือง   ให้ข้อสังเกตว่า  ภาษาอังกฤษส าหรับครู  ควรใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้า  ในหลักสูตรส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  นายบวรเวท  รุ่งรุจี  ได้แจ้งที่ประชุมว่า  ในส่วนของกรมศิลปากร ได้รับการยกเว้นจาก ก.พ.  

ให้กรมศิลปากรด าเนินการออกข้อสอบเอง สอบเฉพาะทางอย่างเดียว เพ่ือเข้ามาเป็นศิลปิน 

  นางศิริพร  กิจเกื้อกูล  ให้ความเห็นว่า  วิชาคอมพิวเตอร์  ให้ผสมผสานของไทยเราเข้าไปด้วย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพา  ประเสริฐยิ่ง  ได้ชี้แจงดังนี ้

  ๑. วรรณกรรมไทยปัจจุบัน ศึกษาตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะแรกเริ่มที่วัฒนธรรม

ตะวันตกเข้ามา ส่วนการศึกษาวรรณคดีสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ จะปรากฏอยู่ในวิชาวรรณคดี

เพื่อการอาชีพ 

  ๒. การรับนักศึกษาส่วนใหญ่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบจากวิททยาลัยนาฏศิลป์  ส่วนผู้ส าเร็จ

การศึกษาท่ีจบจากมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จะต้องสอบตามมาตรฐานของสถาบัน ส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานความถนัดในวิชาที่

เลือกเรียน 

  ๓. วิชาคณิตศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  ๔. วิชาพลศึกษา ต้องการผลิตคนให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ และสมอง และเมื่อ

ออกไปเป็นครู ส่วนมากได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

  นายธงชัย  รักปทุม  ให้ความเห็นว่า  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันที่ผลิตเด็กทางศิลปะ 

เป็นห่วงคุณภาพของเด็ก เราแก้ปญัหาที่ปลายทาง ไม่แก้ปัญหาที่ตน้ทาง เรียนไปแล้วไปเรียนต่อท่ีอื่นยาก หลักสตูร

ของเราใครต้องการเป็นครูก็เรียนครู ใครต้องการเป็นศิลปินกเ็รียนศลิปิน คนท่ีมีความรู้กว้าง ๆ ส่วนใหญ่ไปเป็นครู

โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ บางแห่งเอาครูที่จบทางวิทยาศาสตร์หรือจบทางอื่นไปสอนศลิปะ เด็กท่ีเรยีน

ทางศิลปินไมม่ีโอกาสไดเ้ป็นครู ควรพิจารณาให้รอบคอบ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพา  ประเสริฐยิ่ง  ได้ช้ีแจงว่า นักศึกษาที่จบคณะศิลปนาฏดุริยางค์ทั้ง               

๓ สาขา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าลังร่างหลักสูตรระดับปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตเพื่อให้โอกาสในการ

เป็นครู 

  นายกมล  สุวุฒโฑ  ได้ช้ีแจงว่า เด็กที่จบคณะศิลปนาฏดุริยางค์ไม่มีโอกาสได้เป็นครู ก าลัง             

ร่างหลักสูตรมหาบัณฑิตด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่เรียนเป็นศิลปินศึกษาต่อและ

สามารถออกไปเป็นครูได้ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพา  ประเสริฐยิ่ง  ได้ชี้แจงว่า ปัญหาการเปิดหลักสูตรมหาบัณฑิตคือการ

ขาดบุคลากร อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องจบ ดร. และต้องไม่ซ้ ากัน บางคนเป็นผู้เช่ียวชาญ บางคนเป็นศิลปิน

แห่งชาติ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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-๑๘- 

  นางศิริพร  กิจเกื้อกูล  ให้ความเห็นว่า  ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดท าหลักสูตรเป็นกรณี

พิเศษ ใส่ช่ือผู้รับรองหลักสูตรให้ชัดเจน พร้อมประวัติและผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา 

  ประธาน  ให้ข้อคิดเห็นว่า  การปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป  ให้น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ

ข้อสังเกตของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาด้วย 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง ๑๓ หลักสูตร 

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอ่ืนๆ 

   ๖.๑  การเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง/วิชาชีพ 

  ๑. ความเป็นมา 
  รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

  ๑) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒ ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย 
  ๒) มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓  เรื่อง
หลักเกณฑ์การเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยสรุป  “ก าหนดให้กรณีที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีต าแหน่งว่าง ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับต าแหน่งที่ส่วนราชการอื่นได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ให้
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สามารถน ารายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่ง ไปขึ้นบัญชี  เป็นผู้สอบแข่งขันได้ใน
ต าแหน่งอื่นได้” ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง เช่น การก าหนดวิธีการประเมิน 
การแต่งตั้งกรรมการประเมิน การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมิน ให้เป็นไปตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ก าหนด 

  ๓) ส่วนราชการในสถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน ๑ แห่ง ไดด้ าเนินการตามมตสิภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศลิป์ ข้างต้น ดังน้ี 

 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีต าแหน่งครูผู้ช่วยว่าง ๑ อัตรา 
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ประสานกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ซึ่งมี
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในสาขาที่ตรงกันเพื่อขอรายช่ือมารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ซึ่งได้แก่ สาขา
คณิตศาสตร์ ซึ่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ได้ส่งรายชื่อผู้ที่สอบแข่งขันได้ในสาขา
ดังกล่าวมาใหส้ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด าเนินการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง        

 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ด าเนินการประเมินความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง/วิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสม
ดังกล่าว จ านวน ๑ ราย ได้แก่ นายเลิศศักดิ์  จู้ห้อง ต าแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์    
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-๑๙- 
   ๒. ประเด็นที่เสนอ 
  จึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง
ส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย ๑ อัตรา ตามข้อ ๓  หรือจะเห็นสมควร ประการใด 

  มติสภาสถาบัน เห็นชอบผลการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งส าหรับต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย จ านวน ๑ ราย ได้แก่นายเลิศศักดิ์  จู้ห้อง ต าแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช  ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ 
 

  ๖.๒  การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
วิทยฐานะครูช านาญการ (เพ่ิมเติม) 
 

  ๑. ค าขอ   
  สถาบันฯ ขอให้พิจารณารายช่ือคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ 

 
  รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

  ๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕๔ ก าหนดว่า “การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
ใด หรือการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

   ๒) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ก าหนดว่า การให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด หรือการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

  ๓) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ ก าหนดให้ อ.
ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งกรรมการประเมินด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพด้านความรู้
ความสามารถและด้านผลการปฏิบัติงาน (คณะกรรมการชุดที่ ๑) โดยมีรายละเอียดการตั้งกรรมการประเมินฯ 
ประกอบด้วย 

    หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ ครูช านาญการ 
ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งกรรมการประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ คือ ด้านความรู้ความสามารถและด้านที่ ๓ คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน จ านวน ๓ คน 
ประกอบด้วย 

  (๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผูร้ับการประเมิน 

  (๒) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นท่ีมีความรู้ ความสามรถเหมาะสม 

  (๓) ข้าราชการครูทีม่ีวิทยฐานะไมต่่ ากว่าวิทยฐานะครูช านาญการ 
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-๒๐- 

  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

  คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ 
ประกอบด้วย 

  (๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาวิทยาลัยนาฏศลิปนครราชสมีา  ประธานกรรมการ   

   (๒) นายสมศักดิ์  จักรสาน  ผู้ทรงคณุวุฒิ   กรรมการ 

  (๓) นายกัมปนาท  โพธิ์ชูชัชวาล    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒. ประเด็นที่เสนอ 
                     จึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ 

    มติสภาสถาบัน  เห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูช านาญการของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา   
จ านวน ๓ คน  ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ 
 

  ๖.๓  การแต่งต้ังข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ ให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นกรณีพิเศษ 
   รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

   หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
และครูเช่ียวชาญให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) และรองศาสตราจารย์ (รศ.) เป็นกรณีพิเศษ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๖๖๓๖ ลงวนัท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

 

   ความเห็นและมติคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

    ๑.  การแต่งต้ังให้ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ในต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) เป็นกรณีพิเศษ รวม ๕ ราย  

                    คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 

๓/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการรายที่ ๑ รายที่ ๒ และรายที่ ๓ ผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด เห็นสมควรอนุมัติ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)  ส าหรับผลงานทางวิชาการในรายที่ ๔ และ รายที่ ๕ คุณภาพไม่

อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด จึงเห็นสมควรไม่อนุมัติ  รายละเอียดดังนี้ 

๑. นางจิตติมา  บัวมาศ คณุภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ในสาขาวิชาการศึกษา 
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๒. นางพัชราวรรณ  ทับเกตุ  คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานาฏศลิป ์

  ๓.   นายชูชาติ  ชโลธร คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด เห็นสมควรอนมุัติแต่งตั้งให้ด ารง 

        ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ในสาขาวิชาศึกษาทั่วไป 

-๒๑- 

  ๔. นายค านึง  สุขเกษม คณุภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด เหน็สมควรไม่อนุมตั ิ

  ๕. นางสาวพรศริิ  ถนอมกุล คณุภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด เห็นสมควรไม่อนุมัต ิ

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) เป็นกรณีพิเศษ จ านวน ๓ ราย และไม่เห็นชอบ 

จ านวน ๒ ราย ตามความเห็นและมติคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

 

  ๒. การแต่งต้ังให้ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการใน

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (รศ.)เป็นกรณีพิเศษ จ านวน ๑ ราย 

  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 

ผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการรายที่ ๑ คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด                  

จึงเห็นสมควรไม่อนุมัติ  รายละเอียดดังนี้ 

  ๑. นางรัชนี  กีรติไพบูลย์ คณุภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด เห็นสมควรไม่อนมุัต ิ

   มติสภาสถาบัน  ไม่เห็นชอบการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ  

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (รศ.) เป็นกรณีพิเศษ จ านวน ๑ ราย ตามความเห็นและมติ

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   

  ๖.๔  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ขอเชิญสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าร่วมโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น (๑ ช่วย ๙) 

  ด้วยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ขอเชิญสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ เข้าร่วมโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น (๑ ช่วย ๙) เนื่องจากสถาบันได้รับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสองในระดับ “ดีมาก” (คะแนน ๔.๖๖ จากคะแนนเต็ม ๕) และมีศักยภาพที่จะสามารถให้การ

ช่วยเหลือสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานศึกษาระดับอื่น ๆ ได้ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นแกนน าในการช่วย
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พัฒนาสถานศึกษาอื่น ๆ (จ านวน ๙ แห่ง) ให้มีพัฒนาการของการยกระดับคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบที่สามต่อไป ซึ่งนับเป็นเกียรติของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และจะเป็นโอกาสในการช่วยเหลือพัฒนาการศึกษา

ของชาติสืบไป 

  นายชนัย  วรรณะลี  ได้ช้ีแจงว่า  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ อยู่ในระดับที่ดีมาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จึงขอเชิญสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์เข้าร่วมโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น โดยเป็นแกนน าในการช่วยพัฒนาสถานศึกษาอื่น 

จ านวน ๙ แห่ง  โดยเลือกกลุ่มที่เรียนวิชาชีพเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา หรือระดับพื้นฐาน โดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะเป็นผู้พิจารณา 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

 

  ๖.๕  อธิการบดีสถาบันบณัฑติพัฒนศิลป์แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเพิม่เติม ดังนี้   

  นายกมล  สุวุฒโฑ  ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า  สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์ก าหนดจัดกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  

-๒๒- 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  และอื่น ๆ ดังนี้ 

  ๑. สถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป์จดัการแสดงโขนตอน “พ่อของแผ่นดิน” จัดแสดงบรเิวณลาน           

พระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส  ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๔ 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

 

  ๒. สถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป์จดัการบรรเลงวงมหาดุริยางคไ์ทยเฉลิมพระเกียรติ ในเดือน

พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๔ 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

   

  ๓. หอศิลป์วังหน้าจะจัดแสดงจติรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นภาพถ่ายจิตรกรรม

ที่มีความยาวตดิต่อกัน 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
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  ๔. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับการติดต่อจากกรมศิลปากร ให้รับผิดชอบเขียนฉากบังเพลิง 

และส่วนประดับภายในพระเมรุ ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินี เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา               

สิริโสภาพัณณวดี 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

   

  ๕. กระทรวงวัฒนธรรม จัดกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ 

ระหว่างวันท่ี ๑๑ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

   
  ๖. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ประจ าวันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้ลงข่าวคณะนักแสดงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับรางวัลการแสดงหญิงยอดเยี่ยมชุดชาวเล 
ในการประกวดนาฏศิลป์พื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ ๖ ประจ าปี ๒๕๕๔ (Sabah International Folklore 2011)                
ณ  เมืองโกตาคินาบาลู ประเทศมาเลเซีย 
   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 
เลิกประชมุ  เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

       นายประณุท  ไชยานุพงศ์  ผู้จดรายงานการประชุม 

       นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก  ฉ 
สถานที่ตั้งคณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลป 

ห้องเรียนเครือข่าย 



234 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ตั้งคณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลปห้องเรียนเครือข่าย 
 

1. อาคารคณะศิลปศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม 
   ที่ตั้ง  เลขท่ี 2  ถนนราชินี  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 
  
2. วิทยาลัยนาฏศิลป  
  ที่ตั้ง  วิทยาลัยนาฏศิลป เลขที่ 119 หมู่ 3 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม  73170 
   
3. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
  ที่ตั้ง   วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เลขที่ 1 ถนนสุริยวงศ์  ต าบลหายยา อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
   
4. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

  ที่ตั้ง  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 130  หมู่ที่ 11  ถนนนครศรี – หัวไทร  ต าบล
ท่าเรือ   อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 
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5. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

  ที่ตั้ง  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 28  ถนนอยุธยา – อ่างทอง  ต าบลบางแก้ว  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000 
   
6. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  ที่ตั้ง  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 26  ถนนกองพลสิบ  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดร้อยเอ็ด  45000 
   
7. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
  ที่ตั้ง  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เลขที่ 4  หมู่ 5  ต าบลบ้านกล้วย  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สุโขทัย  64000 
   
 
 
8. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
  ที่ตั้ง  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 13  ถนนสนามบิน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
460000 
    
9. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
  ที่ตั้ง  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  56/24  ถนนรามเดโช   ต าบลทะเลชุบศร  อ าเภอมือง  
จังหวัดลพบุรี  15000 
    
10. วิทยาลัยนาฏศิลปจันบุรี  
  ที่ตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  ถนนชวนะอุทิศ  ต าบลวัดใหม่  อ าเภอเมือง  จังหวัด
จันทบุรี  22000 
   
11. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  ที่ตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  เลขที่ 150 หมู่ 1 ต าบลควนมะพร้าว  อ าเภอเมือง  
จังหวัดพัทลุง  93000 
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 12. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
  ที่ตั้ง  เลขที่  119  หมู่ 1 ต าบลสนามชัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 
   
13. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  ที่ตั้ง  เลขที่ 444  หมู่  10 บ้านดอน  ถนนมิตรภาพ  ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา  30280 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
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รายชื่อสถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษา  คณะศิลปศึกษา
และวิทยาลัยนาฏศิลปห้องเรียนเครือข่าย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายชื่อสถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษา  คณะศิลปศึกษา 
 

 1.  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 
      7 หมู่ 8 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000     02-5251509 
 2.  โรงเรียนคลองเกลือ 
      หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ บ้านคลองเกลือ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
      02-5732093 
 3.   โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 
      2/109 ถ.อาจณรงค์ เขตคลองเตย กทม. 10110 
      02-4113401 
 4.  โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
      39/1 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม48 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 
      02-4484900 
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 5.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
      227 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 
      02-2494499 
 6. โรงเรียนทวีธาภิเศก 
  505 ซ.อิสรภาพ 42 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 
  02-4101662,02-4102396 
 7. โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 
  หมู่ 6 ซ.ติวานนท์ 38  ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
  02-2527001,02-2511889 
 8. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) 
  136 หมู่ 1ถ. เลียบคลองทวีวัฒนา เขต ทวีวัฒนา กทม. 10170 
  02-4650072,02-4655156,02-4721700 
 9. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) 
  ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม 10170 
  02-5800156 
 
 10. โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
  131/1 ถนนตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม. 10600 
  02-4215156 
 11. โรงเรียนนครนนท์วิทยา (วัดท้ายเมือง) 
  41/5  ต.สวนใหญ่ อ.เมือง นนทบุรี  11000 
  02-4247882 
 12. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  นนทบุรี 
  79  หมู่ที่  3  ต าบลวัดชลอ อ าเภอบางกรวย จ.นนทบุรี  11130 
  02-3180625, 02-318 0666, 02-314 1729 
 13. โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) 
  299 กม 14 หมู่ 10 ซ. 51 เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม 10160 
  02-6215801,02-2233781 
 14. โรงเรียนบางจาก(โกมลประเสริฐอุทิศ) 
  59 ซ.เพชรเกษม48 แยก4-7 ถ.เพชรเกษม แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กทม 10160 
  02-3951160 
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 15. โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 
  12/6 หมู่ 3 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150 
  02-2333730 
 16. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 
  1 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 
  0-2521-0198, 0-2521-0427 ต่อ 0 
 17. โรงเรียนปทุมวัน 
  130 ซอยจุฬาฯ 5 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
  02-4655976 
 18. โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 
  6 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 
  02-4333031 
 19. โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
  1 ถ.อู่ทอง แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300 
  02-5254556 – 7 
 
 20. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 
  728/2 ซ.หลังวัดหัวล าโพง ถ. พระราม2 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500 
  02-862105,02-2865035 
 21. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
  14/2 หมู่ 2 ถ.พุทธมณฑลสาย 1  แขวงบางระมาด  เขตตลิ่งชัน  กทม. 10170 
  02-5382573 
 22. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
  1/13 ถ. สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 
  0-2447-5775 ถึง5 ต่อ 103 
 23. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
  658/2 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 45 บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.   
                10700    
  0-2377-6707,0-2377-5870   
 24. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 
  69 ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขต ดุสิต กทม 10300 
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  0-2413-1682 
 25. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 
  99 ถ.วิภาวดี แขวงคูคต เขตล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 
  0-2457-3470 
 26. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 
  146 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กทม. 10120 
  02-9201183 
 27. โรงเรียนโยธินบูรณะ 
  1162 แขวง ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 
  02-4683877,02-4688272,02-8771530 
 28. โรงเรียนราชบพิธ 
  29 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200 
  0-2424-4074 
 29. โรงเรียนราชวินิต (ประถม) 
  291/1 ถนนราชสีมา ดุสิต กทม. 10300 
  02-5883449 
 30. โรงเรียนราชวินิตมัธยม 
  181 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 
  0-2214-4407 
 31. โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร 
  371/3  ซ.วัดกัลยาณ์ ถ.เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600 
  02-5732080 
 32. โรงเรียนวัดก าแพง 
  54 หมู่ 10 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 
  02-4653300 , 02-4653010 
 33. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
  74/11 หมู่ 8 ถ.พิบูลย์สงคราม ต. สวนใหญ่ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 
  02-2432243 
 34. โรงเรียนวัดจักรวรรดิ 
  225/1 หมู่ 8 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม 10100 
  02-410-7803  
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 35. โรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม 
  ถ.เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10700 
  02-6370499 
 36. โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 
  430/1 ซ.ฉิมพลี1 ถนนชักพระ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม 10170 
  02-4486130, 02-4486931 
 37. โรงเรียนวัดดุสิตาราม 
  1/13 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม 10700 
  02-4486258 , 02-4486617   
 38. โรงเรียนวัดทัศนารุณสุทริการาม 
  51 ถ.ราชปรารภแขวงมักกระสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 
  02-9349175 
 39. โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พ่ึงสายอนุสรณ์) 
  ถ. ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140 
  02-4241826 
 
 40. โรงเรียนวัดเทพลีลา 
  64 ซอย 41 รามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240 
  02-2814050 
 41. โรงเรียนวัดบวรมงคล 
  1121 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 46 ถ. จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700 
  02-5320569 
 42. โรงเรียนวัดบัวผัน 
  7/1 หมู่ 2 คลองรางน้ า  แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150 
  02-5171230,02-5178035-6 
 43. โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก 
  1  หมู่7  ถ.รัตนกวี  แขวงจอมทอง  เขตจอมทอง  กทม. 10150 
  02-2110442 
 44. โรงเรียนวัดบางนานอก 
  16/1  ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260      
  02-5278065 
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 45. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
  1160/3 ซ. เพชรเกษม 15 ถ.เพชรเกษม แขวงท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ กทม. 10600 
  02-2412603,02-2412630,02-2412194 
 46. โรงเรียนวัดปริวาศ 
  762/1 ถ.พระราม 3 (ซอย 30)  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 
  02 – 5250027 
 47. โรงเรียนวัดปากน้ าวิทยาคม 
  100 หมู่ 1 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 ถ.สมประสงค์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม.  10170 
  0-2222-0867 
 48. โรงเรียนวัดปากน้ าวิทยาคม 
  100 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 ถ.จรัญสนิทวงศ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 
  02-4184076 
 49. โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 
  หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ บ้านเมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
  02-4574081 
 
 50. โรงเรียนวัดพระเชตุพน 
  2 ถนนสนามไชย  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200   
  02- 3880030-1 
 51. โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ 
  482/12 ซอย 40 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700 
  0-2281-2156 
 52. โรงเรียนวัดพุทธบูชา 
  218 หมู่ 3 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 
  02-3169670 
 53. โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 
  ซ.จรัลสนิทวงศ์ 18 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 
  02-2820117 , 02-2827897 
 54. โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม 
  330/3 ถ.กรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม  เขตพระคร กทม. 10200 
  02-3930709 
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 55. โรงเรียนวัดมหาธาตุ 
  3 พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200 
  02-4662655 
 56. โรงเรียนวัดยางสุทธาราม 
  767/92-94 ซ.วัดยางสุทธาราม ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10700 
  0 - 2410 – 4510 
 57. โรงเรียนวัดราชบพิธ 
  3 สนามไชย แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม 10200 
  02-4663075 
 58. โรงเรียนวัดวิเศษการ 
  42/3 พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม 10700 
  02-5250470 
 59. โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร 
  416/1 พิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม 10300 
  02-2941985 
 
 60. โรงเรียนวัดสังเวช 
  108 ถ.บางล าพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 
  02294 1985 
 61. โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 
  796/1 ซ.รุ่งประชา ถ.บรมราช-ชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.  
  10700 
   02-2218723 
 62. โรงเรียนวิจิตรวิทยา 
  170 ซอยนวลน้อย ถนนเอกมัย 30 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 
  02-4246873,02-4334550 
 63. โรงเรียนศูนย์รวมน้ าใจ 
  133/1 อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110 
  02-4570543 
 64. โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
  120 พิบูลสงคราม ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 
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  02-2412655 
 65. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
  489 ต.ปากน้ า อ าเภอเมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
  02-2816104,02-6297011,02-6297010 
 66. โรงเรียนสวนอนันต์ 
  65 ซ.อิสรภาพ 39 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้าน-ช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 
  02-4112112 
 67. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม 
  จุฬาซอย 11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330 
  02-4475418 
 68. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  เขตหัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 
  02-2853466 
 69. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
  1 หมู่ 6 ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73150 
  02- 4341401 
 
 70. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
  132/11 ซ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 
  02-2140210 
 71. โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
  1 ซ.ปรินายก ถ.ราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม. 10200 
  02-4243326 
 72. วิทยาลัยนาฏศิลป 
  ถ.พุทธมณฑล-นครไชยศรี ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
  02-4101662 
 73. โรงเรียนโฆสิตสโมสร 
  51/2 ถนนอรุณอมรินทร์   แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 
  0-2411-3981 
 74. โรงเรียนฉิมพลี 
  82/3 หมู่ 7 ถนนสวนผัก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 
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  02-2940796 
 75. โรงเรียนเทพลีลา 
  30 ถ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 
  02-2235069 
 76. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
  1466 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 
  02-4349175 
 77. โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 
  36 ซ.วัดชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
  02-4682662 
 78. โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 
  79 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน กทม. 10220 
  02-2453937 
 79. โรงเรียนนนทรีวิทยา 
  139 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
  02-4637295 
 
 80. โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
  40 รามค าแหง 43/1 เขตวังทองหลาง กทม. 10310 
  02-3180675 
 81. โรงเรียนบางกะปิ 
  69 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
  02-2435305, 02-2437087 
 82. โรงเรียนบางบัวทอง 
  3 หมู่ 3 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 
  02 4131144 
 83. โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม 
  308 ซอย 42 จรญัสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700 
  02-4247483,02-4247702 
 84. โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 
  640 หมู่ 7 ถ.สามัคคี บ้านประชานิเวศน์ 2 ต.ท่าทราย อ.นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 
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  02-8738451, 02 4267126 
 85. โรงเรียนมหรรณพาราม 
  68/5 หมู่ 2 ถ.ฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 
  02-4685219   
 86. โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
  238 หมู่ 4 ถนนประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
  02-1734985 
 87. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
  31 ม.13 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
  02-4152279 
 88. โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ 
  122 ถนน สุขุมวิท 103/1-2 แขวงบางนา เขตบางนา  กทม.  10260 
  02-4272607, 02-4274529, 02-4278548 
 89. โรงเรียนวัดขุนจันทร์ 
  1144 ซอย 28 เทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม 10600 
  02-4242460 
 
 90. โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย)์ 
  707 จรัญสนิทวงศ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700 
  02-4766268 
 91. โรงเรียนวัดคลองภูมิ 
  22/1 ถนนพระราม 3 ซอย 46 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
  02-4211510,02-4210220 
 92. โรงเรียนวัดจันทรสโมสร 
  977/39 ถ.สามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 
  02-3921570 
 93. โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
  ซ.จรัลสนิทวงศ์ 8 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 
  02-4112256 
 94. โรงเรียนวัดชะลอ 
  หมู่ที่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 
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  02-4132937      
 95. โรงเรียนวัดช่องลม 
  29 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
  02-4625428 
 96. โรงเรียนวัดชัยพฤกษ์มาลา 
  124 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 10170 
  02-4240415 
 97. โรงเรียนวัดชัยมงคล 
  437 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.  10330 
  02-585-2901,02-5872934 
 98. โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก 
  69/1 ซ.วัดดงมูลเหล็ก ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ   
                10700 
  02-2496773 
 
 
 99. โรงเรียนวัดดอกไม้ 
  583 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 
  02-4579830-1 
 100. โรงเรียนวัดดิสานุการาม 
  1 ถ.วรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 
  02-2942515 
 101. โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 
  2/1 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 
  0-2525-1507 
 102. โรงเรียนวัดนิมมานรดี 
  1 หมู่ 15 สุขาภิบาล 1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม 10160 
  02-4107803 
 103. โรงเรียนวัดบางประทุนนอก 
  22 หมู่ 10 ซอยเอกชัย 9 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 10150 
  02-2365758 
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 104. โรงเรียนวัดบางปะกอก 
  86/1 สุขสวัสดิ์ 19 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม 10140 
  02-4241374    
 105. โรงเรียนวัดบางพลัด 
  821 ซอย 79 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม 10700 
  02-503-3361,02-5033755 
 106. โรงเรียนวัดบางสะแกใน 
  1587 ถนนริมทางรถไฟ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม. 10600 
  02-5262943 
 107. โรงเรียนวัดบางเสาธง 
  834 ซ.จรัญสนิทวงศ์19 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม10700 
    02-2220830 
 108. โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ 
  115 หมู่ 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 
  0-2222-3874 
 
 109. โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม 
  197/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.  
                10700 
  02-4111251 
 110. โรงเรียนวัดปากน้ า 
  106/69 หมู่ที่ 9 ถนนพิบูลสงคราม ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี   
                11000 
  0-2412-9103 , 0-2412-9104 
 111. โรงเรียนวัดเปาโรหิตย ์
  396  ซ.จรัญสนิทวงศ์ 62 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700 
  02-4240417 
 112. โรงเรียนวัดฝาง 
  28/2 หมู่ 3 ถนนพิบูลสงคราม ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 
  02-5709939 
 113. โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ 
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326  ซ.วัดพระพิเรนทร์ ถ.วรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 
10100 

  02-5838311,02-5837029-30 
 114. โรงเรียนวัดพระยาท า 
  161/9 อรุณอมรินทร์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม 10700 
  02-2247635 
 115. โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 
  5/2 ไมตรีจิตต์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม 10100 
  0-2426-3222,0-2406-3441 
 116. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
  67 หมู่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10150 
  02-4110721 
 117. โรงเรียนวัดม่วง 
  8 หมู่ 21 ซอย 63 เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม 10160 
  02-4273264 
 
 118. โรงเรียนวัดมะลิ 
  487/13ซอยจรัญสนิทวงศ์37 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย   
                กรุงเทพ  10700 
  02-4123036 
 119. โรงเรียนวัดยานนาวา 
  1648 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
  0-2281-3535 
 120. โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฏร์รังสรรค์) 
  24 ก หมู่ 6 ซอยวัฒนราษฎร์รังสรรค์ พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.   
                10150 
  02-3544990 
 121. โรงเรียนวัดรางบัว 
  21 หมู่ 6 แขวงบางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
  02-4131490 
 122. โรงเรียนวัดราชนัดดา 
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  2 มหาไชย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม 10200 
  0-2222-2869 
 123. โรงเรียนวัดราชบูรณะ 
  133/18 ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม 10200 
  02-2182314,02-2153644 
 124. โรงเรียนวัดราชผาติการาม 
  147 ถ.ราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม 10300 
  02-4122481 
 125. โรงเรียนวัดราชโอรส 
  4 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม 10150 
  0-2310-8599 
 126. โรงเรียนวัดวิมุตยาราม 
  13 ซอยวัดวิมุตยาราม จรัญสนิทวงศ์ 98 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม 10700 
  02-4113137 
 
 
 127. โรงเรียนวัดสะแกงาม 
  42/2 ม. ซ.วัดสะแกราม ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 10150 
  02-2119482 
 128. โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ 
  579/1 ทรงสวัสดิ์ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม 10100 
  02-2226084 , 02-6889294 
 129. โรงเรียนวัดสีสุก 
  23 หมู่ 6 พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม 10150 
  02-2770557 
 130. โรงเรียนวัดโสมนัสวรวิหาร 
  646/2 อาคาร 2 กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม 10100 
  02-4271220 
 131. โรงเรียนวัดหนัง 
  200 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม 10150 
  02-2782997 
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 132. โรงเรียนวัดหัวล าโพง 
  728/1 ถนนพระรามสี่ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
  02-2770663,02-2773692 
 133. โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม 
  139 ซอย 72 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม 10700 
  02-4182838 
 134. โรงเรียนวัดอินทราวาส 
  6 หมู่ 22 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม 10170 
  02-4670532 
 135. โรงเรียนวัดอุดมรังสี (ป.ปีติวรรณอุปถัมภ์) 
  28/1 หมู่ 7 เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม 10160 
  02-2210903 
 136. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 
  ซ.ประชาสัมพันธ์ 71 ถ.ทรงเมือง ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง สมุทรปราการ   
  10130 
  02-2226823,02-2263071-2 
 137. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 
  212 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 21 (ซอยวัดเชิงหวาย) ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ กรุงเทพฯ  
  10800 
  02-2219844 
 138. โรงเรียนศึกษานารี 
  ประชาสัมพันธ์ 176 ประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม 10600 
  02-2410495 
 139. โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
  88 หมู่ 3 รามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม 10510 
  02-5252170,02-5280291 
 140. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 
  519 – 519/1  ถนนมหาพฤฒาราม  แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  
  10500   
  02-4150621,02-4152762 
 141. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
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  248/9 ซ.วัดระฆังโฆสิตาราม ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
  10700 
  02-4682653,02-4767395 
 142. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
  250 เทอดไท แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม 10600 
  02-4241025 
 143. โรงเรียนสตรีวิทยา 2 
  47 หมู่ 2 ซอยโชคชัย 4 ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230 
  02-4123193 
 144. โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี 
  51/4 หมู่ 1 ติวานนท์ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 
  02-2822703 
 145. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
  ประชาสัมพันธ์ 332 ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400 
  02-4515672 
 
 146. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฏร์อนุกูล) 
  ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 
  02-2790415,02-2780713 
 147. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
  ประชาสัมพันธ์ 54 วิภาวดี รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 
  02-2819553,02-6292509 
 148. โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 
  ประชาสัมพันธ์ 41 หมู่ 11 จรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม 10170 
  02-2226084 
 149. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 
  512/1 จรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม 10700 
  02-4822170 ต่อ 1202 
 150. โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 
  1 หมู่ 3 ประชาราษฎร์ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 
  02-468-5157 
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 151. โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
  74 ซ.วุฒากาศ 42 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม 10150 
  0-2424-0416 
 152. โรงเรียนอนุบาลสามเสน 
  อาคารสงเคราะห์สลากกินแบ่ง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม  
  10400 
  02-2810729,02-6299376 
 

รายชื่อสถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษา  ห้องเรียนเครือข่าย  
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

1. โรงเรียนบ้านหลักปัน 
ต าบลสันนาเม็ง  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  50210  โทร 053-398817 

2. โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนชัย 
179  ถนนช้างคลาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   

3. โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 
อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  50220 โทร 053-495519 

4. โรงเรียนสันป่าตอง 
หมู่ที่ 9 ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  50120  โทร 053-311999 

5. โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกประถม 
269  ถนนเจริญประเทศ ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100        
โทร 053-252565 ต่อ 409 

6. โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 
ถนนมนตรี   ต าบลสบตุ๋ย  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 52100   โทร 054-217746 

7. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
451 ถนนมหิดล  ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000   
โทร 053-244628 ต่อ 302 

8. โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกมัธยม 
19/1  ถนนมงฟอร์ต  ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000   
โทร 053-245570  ต่อ 420 

9. โรงเรียนสองแคววิทยาคม 
อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160  โทร 053-369407 
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10. โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 
หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220   โทร 053-
840699 

11. โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 
103 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต าบลทุ่งต้อม อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120   
โทร 053-311109 

12. โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
ต าบลยางเนิ้ง  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 50140  โทร 053-321521 

13. โรงเรียนวัดเปาสามขา 
ต าบลออนกลาง อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130  โทร 053 -859485 

14. โรงเรียนทาเหนือวิทยา (สพฐ.) 
ต าบลทาเหนือ  อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  โทร 053-460002 

15. โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 
หมู่ที่ 12 ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220   โทร 053-887223 

16. โรงเรียนสันทรายหลวง 
หมู่ที่ 9 ต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 โทร 053-492005 

17. โรงเรียนบ้านหมวกหมื้อ 
หมู่ที่ 1 ต าบลขี้เหล็ก  อ าเภอแม่แตง    จังหวัดเชียงใหม่ 50150  โทร 053-471486 

18. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) 
200 หมู่ที่ 9 ต าบลสบเตี๊ยะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160  โทร 053-361009 

19. โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 
18/1 ต าบลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่ 50220    โทร 053-262852 

20. โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 
96 ถนนล าปาง-เชียงใหม่ ต าบลช้างเผือก    อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300     
โทร 053-216196 

21. โรงเรียนบ้านแม่สา 
ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทร 053-298447 

22. โรงเรียนง าเมืองวิทยาคม 
ต าบลห้วยลาน  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 56120    โทร 054-494368       

23. โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 
      ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม่ 50290   โทร 053-498316 
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24. โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 
ถนนท่าสะต๋อย ต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000  โทร 053-241863 

25. โรงเรียนสันป่าสัก 
136 หมู่ 11  ต าบลหนองควาย  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทร 053-
441818 

26. โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 
ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โทร 053-495501 

27. โรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง 
ต าบลป่าตัน   อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50300  โทร 053-110192 

28. โรงเรียนวัดสันทรายมูล 
ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210  โทร 053-350337 

29. โรงเรียนแม่แตงอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150   โทร 053-471102 ต่อ 0 
30. โรงเรียนวัดดอนจั่นหมู่ที่ 4 ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร

053-248690 
 
 

31. โรงเรียนบ้านแก่งโตน 
หมู่ 2 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120  โทร 086-4404662 

32. โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 
 

       รายชื่อสถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษา  ห้องเรียนเครือข่าย  

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
 

1. โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

     ถนนมิตรภาพ  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000 

2. โรงเรียนวัดสระแก้ว   

     สรรพประสิทธิ์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000 

3. โรงเรียนสุขานารี   
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     ถนนโพธิ์กลาง  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000 

4. โรงเรียนเมืองนครราชสีมา   

     310  ถนนมิตรภาพ  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000 

5. โรงเรียนหนองเป็ดน้ า (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)  

     หมู่ 9   ถนนยุทธศาสตร์  บ้านหนองเป็ดน้ า ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง  จังหวัด    

     นครราชสีมา 30280 

6. โรงเรียนต าบลโคกกรวจ (ผดุงรัฐประชานุกูล)  

     หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ-ขามทะเลสอ  ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา    

     30280  

 

       รายชื่อสถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษา  ห้องเรียนเครือข่าย  

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
 

1. โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด (พงษผ์ลประสาทวิทยา)  
อ าเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง 
 

2. โรงเรียนวัดหัวตะพาน (ประชาบ ารุง) 
หมู่ 2  ต าบลหัวตะพาน  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จงัหวัดอ่างทอง 14110 

3. โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง(ราชปรยิัติบ ารุง) 
92 หมู่ 5  ต าบลบางปลากด  อ าเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 14130 

4. โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
อ าเภอเมือง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 
ต าบลจ าปาหล่อ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000 
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6. โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม  
อ าเภอบางปะอิน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7. โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมขุวิทยา) 
เลขที่ 1 หมู่ 1 ต าบลมหาดไทย อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 

8. โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข   
ต าบลบางปลากด   อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 

9. โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบ ารุง)  
ต าบลสี่ร้อย   อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110 

10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   
จังหวัดนนทบุร ี

11. โรงเรียนบ้านน้ าผึ้ง   
ต าบลบ้านอิฐ   อ าเภอเมือง   จังหวัดอ่างทอง 14000 

12. โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ    
ต าบลตลาดกรวด  อ าเภอเมือง   จังหวัดอ่างทอง 14000 

13. โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง    
63  หมู่ 8  ต าบลโพสะ  อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 

14. โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม    
ต าบลชัยฤทธิ์  อ าเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง 14140 

15. โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง    
อ าเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 14130 

16. โรงเรียนวัดราชปักษี    
ต าบลโพสะ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000 

17. โรงเรียนชุมชนวัดศีลขนัธาราม (วิทยาคม)   
114  หมู่ 6  ต าบลอ่างแก้ว  อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 14120 

18. โรงเรียนอนุบาลโพธิท์อง   
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หมู่ 2  ต าบลบางพลับ  อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 14120 

19. โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ    
69  หมู่ 6  ต าบลสามงา่ม  อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 14120 

20. โรงเรียนราชสถิตยว์ิทยา    
อ าเภอไชโย   จังหวัดอ่างทอง 14140 

21. โรงเรียนวัดมหานาม    
หมู่ 4  ต าบลไชยภูมิ  อ าเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง 14140 

22. โรงเรียนวัดงิ้วราย    
หมู่ 7  ต าบลยางชา้ย  อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 14120 

23. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล    
ถนนเทศบาล 5   อ าเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000 

24. โรงเรียนวัดม่วงคัน   
ต าบลร ามะสัก  อ าเภอโพธิ์ทอง   จังหวัดอ่างทอง 14120 

25. โรงเรียนวัดท่าตลาด 
หมู่ 3  ต าบลอินทประมูล  อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 14120 

26. โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล 
ถนนท่าเรือ - ท่าลาน   ต าบลทา่เรือ   อ าเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 

27. โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล 
อ าเภอท่าเรือ   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 

28. โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 
ต าบลศาลเจ้าโรงทอง   อ าเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง 14110 

29. โรงเรียนบางปะหนั 
เลขที่ 1  หมู่ 1  ต าบลบา้นลี่   อ าเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220 

30. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน  
ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี   จังหวัดอ่างทอง 14000 
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31. โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)    
209  หมู่ 6  ต าบลหัวไผ่  อ าเภอมหาราช   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

32. โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 
ถนนเทศบาล 4   ต าบลบางแกว้  อ าเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000 

33. โรงเรียนวัดไชโย (หลวงพ่อโตอปุถัมภ์) 
หมู่ 3  ต าบลไชโย  อ าเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง 14140 

34. โรงเรียนบ้านน้ าผึ้ง  
71/4  หมู่ 5  ต าบลบ้านอิฐ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000 

35. โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 
อ าเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

36. โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน(ประชารัฐรังสรรค์) 
188 หมู่ 3  ถนนอบทม-ห้วยคันแหลน  ต าบลห้วยคันแหลน  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัด

อ่างทอง 14110 

37. โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 
หมู่ 4   ต าบลบา้นใหม่   อ าเภอมหาราช  จังหวัดอยุธยา 13150 

38. โรงเรยีนวัดท่าตอเลิศบญุยงค์วิทยา 
หมู่ 3  ต าบลทา่ตอ   อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

39. โรงเรียนวัดปลดสัตว์   
หมู่4 ต าบลบา้นแห  อ าเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000 

40. วัดไผ่ล้อม (มีเพิ่มพิทยาภูมิ)  
13/1 หมู่6  ต าบลศาลาแดง  อ าเภอเมือง   จังหวัดอ่างทอง 14000 

41. โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์  
อ.วังน้อย  ต าบลล าตาเสา  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

42. โรงเรียนวัดอินกัลยา 
ต าบลบ้านลี ่ อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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43. โรงเรียนชัยนาทพทิยาคม 
ถนนลูกเสือ 1  ต าบลบา้นกล้วย  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท 

44. โรงเรียนกฤษณา     
80/1  ต าบลกฤษณา  อ าเภอบางปลามา้  จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 

45. โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบลูย์วิหารกิจ) 
ต าบลบ้านร ี อ าเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 

 

46. โรงเรียนวัดประมุง 
หมู่ 3  ต.บ้านลี ่ อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220 

47. โรงเรียนวัดไทร 
อ าเภอเมือง   จังหวัดอ่างทอง 14000 

48. โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 
209   หมู่ 6   ต าบลหัวไผ ่ อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

49. โรงเรียนวัดปลดสัตว์    
หมู่4   ต าบลบา้นแห  อ าเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000 

50. โรงเรียนวัดมหานาม    
หมู่ 4  ต าบลไชยภูมิ   อ าเภอไชโย   จังหวัดอ่างทอง 14140 

51. โรงเรียนวัดสุวรรณ (รัฐราษฏร์อุปถัมภ์)    
2/2  หมู่ 3  ต าบลตลาดกรวด   อ าเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000 

52. โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธาน ี
ถนนพรพิบลูย์อุทิศ   อ าเภอเมือง   จังหวัดอุทัยธานี 61000 

53. โรงเรียนเทศบาล 2   วัดโล่ห์สุทธาวาส 
ต าบลตลาดหลวง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000 

54. โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร    
อ าเภอปากพลี   จังหวัดนครนายก 26130 
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55. โรงเรียนวัดบา้นอิฐ    
หมู่ 9  ต าบลบา้นอิฐ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000 

56. โรงเรียนโพธิ์ทองจนิดามณี    
อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 14120 

57. โรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาสวทิยาคาร)    
ต าบลย่านซื่อ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000 

58. โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์)    
หมู่ 6  ต าบลคลองขนาก  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จงัหวัดอ่างทอง 

59. โรงเรียนสตรีอ่างทอง   อ าเภอเมือง   จังหวัดอ่างทอง 14000 
60. โรงเรียนวัดแปดแก้ว   อ าเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง 
61. โรงเรียนวัดหลักแก้ว    จังหวัดอ่างทอง 
62. โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์   จังหวดัอ่างทอง 
63. โรงเรียนวัดปา่มุนี   อ าเภอโพธิท์อง   จังหวัดอ่างทอง 14120 
64. โรงเรียนวัดศาลาดิน   อ าเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง 
65. โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท   จังหวัดอ่างทอง 
66. โรงเรียนวัดมะขาม   อ าเภอไชโย   จังหวัดอ่างทอง 
67. โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงส์   จงัหวัดอ่างทอง 
68. โรงเรียนวัดดอนกระต่ายทอง   อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
69. โรงเรียนวัดราชสกุณา   อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
70. โรงเรียนวัดน้ าอาบ   อ าเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000 
71. โรงเรยีนแสวงหาวิทยาคม   อ าเภอแสวงหา   จังหวัดอ่างทอง 
72. โรงเรียนอนุบาลแสวงหา   อ าเภอแสวงหา   จังหวัดอ่างทอง 
73. โรงเรียนวัดดอนตาวงจังหวัดอ่างทอง 
74. โรงเรียนวัดโพธิวงศ์    อ าเภอเมือง   จังหวัดอ่างทอง 
75. โรงเรียนวัดบางศาลา    จังหวัดอ่างทอง 
76. โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม   จังหวัดอ่างทอง 
77. โรงเรียนวัดหัวสะแกตก   อ าเภอแสวงหา   จังหวัดอ่างทอง 

 

       รายช่ือสถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษา  ห้องเรียนเครือข่าย  
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วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
 

1. โรงเรียนเทศบาล 1   กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์   อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  043-
811094 

2. โรงเรียนเทศบาล 2   วัดสว่างคงคา  อ าเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์  043-811240 
3. โรงเรียนเทศบาล 4   วัดใต้โพธิ์ค้ า 90   อ าเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์  043-811217 
4. โรงเรียนท่าแร่ศึกษา   อ าเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร  042-741410 

 
 

รายชื่อสถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษา  ห้องเรียนเครือข่าย  
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

 
 1. โรงเรียนทุ่งสง      สังกัด  สพฐ.เขตมัธยม 
  ต.ทุ่งสง อ. ทุ่งสง  จ. นครศรีฯ 
 2. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช    สังกัด  สพฐ.เขตมัธยม 
  ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช 
 3. โรงเรียนโยธินบ ารุง      สังกัด  สพฐ.เขตมัธยม 
  อ. เมือง   จ. นครศรีธรรมราช 
 4. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  สังกัด  สพฐ.เขตมัธยม 
  ต. บางจาก อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช 
 5. โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา    สังกัด  สพฐ.เขตมัธยม 
  ต. หินตก อ. ร่อนพิบูลย์  จ. นครศรีธรรมราช 
 6. โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ     สังกัด  สพฐ.ประถมศึกษา 
  ต. ในเมือง อ. เมือง  จ. นครศรีธรรมราช 
 7. โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโฆตร    สังกัด  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  ต. ในเมือง อ. เมือง  จ. นครศรีธรรมราช 
 
 

รายชื่อสถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษา  ห้องเรียนเครือข่าย  
วิทยาลยันาฏศิลปสุโขทัย 

 



263 

 

 1. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 
 2. โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย  ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 
 3. โรงเรียนบ้านขวาง (น้อมประชานุกูล)  ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 
 4. โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 
 5. โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ  ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 
 6. โรงเรียนลิทัยพิทยาคม  อ.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 
 7. โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย 
 8. โรงเรียนกวางตง  ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 
 9. โรงเรียนวัดตาลเตี้ย  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 
 10. โรงเรียนวัดฤทธิ์  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 
 11. โรงเรียนวัดปากพระ  ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย 
 12. โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก  อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย 
 13. โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์”  อ.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 
 14. โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  ต.ธาน ีอ.เมือง จ.สุโขทัย 
 15. โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)  ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 
 16. โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย  ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 
 17. โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาส  อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย 
 18. โรงเรียนบ้านเพชรไผ่  ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 
 19. โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  อ.ศรีส าโรง จ.สโุขทัย 
 20. โรงเรียนบ้านยางซ้าย (พรหมาประชาสรรค์)  ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย 

 
รายชื่อสถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษา  ห้องเรียนเครือข่าย  

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี

 
1. โรงเรียนวินิตศึกษา  ในพระราชูปถัมภ์  จังหวัดลพบุรี 
2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)  จังหวัดลพบุรี 
3. โรงเรียนเทศบาล 1  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
4. โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงหบ์ุรี 
5. โรงเรียนเทศบาล 3  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
6. โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด  จังหวัดลพบุรี 
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7. โรงเรียนเมืองหลวงชะลอราษฎร์รังสฤษฎ์  จังหวัดลพบุรี 
8. โรงเรียนบรรจงรัตน์  จังหวัดลพบุรี 
9. โรงเรียนอนุบาลลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
10. โรงเรียนวัดพรหมรังษี  จังหวัดลพบุรี 
11. โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม)  จังหวัดสระบุรี 
12. โรงเรียนบ้านหัวล า  จังหวัดลพบุรี 
13. โรงเรียนก าจรวิทย์  จังหวัดลพบุรี 
14. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

 

รายชื่อสถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษา  ห้องเรียนเครือข่าย  
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุร ี

 
1. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

ถนนชวนะอุทิศ  ต าบลวัดใหม่  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000   
โทร/โทรสาร 039-313214 
 

2. โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจพิทยาคาร)  
หมู่ 4  ต าบลตะกาดเง้า  อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  22000 
โทร 039-455401  081-2950787   โทรสาร 039-455401 

3. โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฏร์วิทยาคาร) 
ต าบลแสลง  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000 
โทร/โทรสาร 039-4417839 

4. โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 
ต าบลจันทนิมิต  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000 
โทร 039-321662   โทรสาร 039-325940 

5. โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 
1212/101  ถนนท่าแฉลบ  ต าบลตลาด   อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  22000 
โทร/โทรสาร 039-322474 

6. โรงเรียนบ้านคลองน้ าใส (บุญประชานุกูล) 
1 หมู่10  ถนนพระยาตรัง  ต าบลท่าช้าง  อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  22000 
โทร 039-498551   โทรสาร 039-339336 
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7. โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 
239  หมู่ 3  อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  22170 
โทร 039-395455   โทรสาร 039-437340 

8. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) 
หมู่1  ต าบลสองพ่ีน้อง  อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  22120 
โทร 039-433623,   081-723433 

9. โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” 
อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  22120 
โทร 039-431341,431210    โทรสาร 039-431341 

10. โรงเรียนสฤษดิเดช 
2/4  ถนนเทศบาล1  ต าบลวัดใหม่  อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  22000 
โทร / โทรสาร 039-498551 

11. โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  22000 
โทร 039-325990   โทรสาร 039-328635 
 

12. โรงเรียนวัดพลับพลา (อินทรราษฎร์ประสิทธิ์) 
64  หมู่9  ต าบลพลับพลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000 
โทร 039-354537 

13. โรงเรียนวัดตากวน (สามัคคีวิทยาคาร) 
ต าบลมาบตาพุด  อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  21000 
โทร 038-607979   โทรสาร 038-609388 

14. โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 
ต าบลมาบตาพุด  อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  21000 
โทร 038-681557    โทรสาร 038-691989 

15. โรงเรียนบ้านบึงต้นขัน 
หมู่4  ต าบลชากบก   อ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  21120 
โทร 089-2530260 / 081-8659978    

16. โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฏร์บ ารุง) 
ต าบลห้วยโป่ง   อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21150 
โทร 038-681558 / 038-691894  โทรสาร 038-691894 
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17. โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 
อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด  23000 
โทร 039-513251   โทรสาร 039-520355 

18. โรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด  23000 
โทร 039-521535  

19. โรงเรียนวัดวังเย็น (รัฐราษฎรป์ระสาทวิทยา) 
เลขที1่/2  หมู่ 3  ต าบลวังเย็น  อ าเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24190 
โทร 038-589246 ,  081-8628415 

20. โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
98  หมู่ที่ 10  ต าบลวังเย็น  อ าเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24190 
โทร  081-3770841 

21. โรงเรียนแปลงยาววิทยา 
ต าบลวังเย็น  อ าเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24190 
โทร 038-589123 
 

22. โรงเรียนวัดบางบัว (สายเสริมวิทย์) 
ต าบลบางวัว  อ าเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24180 
โทร 038-538597 

23. โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
ต าบลพนมสารคาม  อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24120 
โทร 038-551459 / 038-838385    โทรสาร  039-553154 

 
 

รายชื่อสถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษา  ห้องเรียนเครือข่าย  
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

 
1. โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 

หมู่ 1  ต าบลโคกโคเฒ่า  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000   โทร 035-412111 

2. โรงเรียนลาดตาล 
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หมู่ 3  ต าบลดอนมะสังข์  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000   โทร 035-535683 

3. โรงเรียนสุพรรณภูมิ 
ต าบลท่าพี่เลี้ยง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000   โทร 035-511005 

4. โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 
   ต าบลท่าพี่เลี้ยง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000   โทร 035-522349 ,    

   035-522828 

5. โรงเรียนวัดศีรษะเกษ 
หมู่ 9  ต าบลบ้านโพธิ์   อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000   โทร 035-440068 

6. โรงเรียนวัดวรจันทร ์
หมู่ 3  ต าบลโพธิ์พระยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000   โทร 035-535901 

7. โรงเรียนวัดวังกุ่ม 
หมู่ 4  ต าบลโพธิ์พระยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000   โทร 035-408261 

8. โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลย์ 
หมู่ 2  ต าบลรั้วใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000   โทร 035-545754 

9. โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 
หมู่ 6  ต าบลสระแก้ว  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000   โทร 035-597195 

10. โรงเรียนวัดสังฆจายเณร 
หมู่ 8  ต าบลสวนแตง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000   โทร 035-599194 

11. โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 
หมู่ 4  ต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  72150   โทร 035-

587413 

12. โรงเรียนสงวนหญิง 
134  ถนนประชาธิปไตย  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 



268 

 

13. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
ต าบลรั้วใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 

14. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 

15. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
หมู่ 5  ต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 

16. โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
596 หมู่ 4  ต าบลสวนแตง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72010 

17. โรงเรียนบางปลาม้า  “สูงสุมารผดุงวิทย์” 
304 หมู่ 4  ต าบลโคกคราม  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 

18. โรงเรียนศรีประจันต์  “เมธีประมุข” 
549 หมู่ 2  ต าบลศรีประจันต์  อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 

19. โรงเรียนเทศบาล 1  วัดประตูสาร 
24/1 ถนนขุนช้าง  ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 

20. โรงเรียนเทศบาล 2  วัดปราสาททอง 
38/1 และ142/1  ถนนขุนแผน  ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  

72000 

21. โรงเรียนเทศบาล 3  วัดไชนาวาส 
223 ถนนประชาธิปไตย  ต าบลท่าพี่เลี้ยง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 

 

 

รายชื่อสถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษา  ห้องเรียนเครือข่าย  
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
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1. โรงเรียนวัดบ้านสวน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
2. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังข์วิทย์) อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
3. โรงเรียนบ้านทุ่งนารี  อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 
4. โรงเรียนบ้านควนขนุน  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
5. โรงเรียนพัทลุง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
6. โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
7. โรงเรียนสตรีพัทลุง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
8. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
9. โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
10. โรงเรียนอนุบาลพัทลุง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
11. โรงเรียนประภัสสรรังสิต  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
12. โรงเรียนอนุบาลควนขนุน  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
13. โรงเรียนควนขนุน  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

 
 

       รายช่ือสถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษา  ห้องเรียนเครือข่าย  
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

 
1. โรงเรียนผดุงนารี  ถนนนาควิชัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 44130 
2. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

45000 
3. โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร เลขที ่11 ซอย 7  ถนนเทวาภิบาล  ต าบลในเมือง  อ าเภอ

เมือง      จังหวัดร้อยเอ็ด  45000 
4. โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
5. โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ  145/1  ถนนผดุงพานิช ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ด 45000 
6. โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  45000 
7. โรงเรียนบรบือ  769 หมู่ที่ 1  ถนนแจ้งสนิท  ต าบลบรบือ  อ าเภอบรบือ จังหวัด

มหาสารคาม  45000 
8. โรงเรียนวัดราษฏรอุทิศ  ถนนปัทมานนท ์ ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

45000 
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9. โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมีอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
10. โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
11. โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 

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

 

 
 

 


