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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ป)ี 

 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะศิลปศึกษา  ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. ชือ่หลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor  of  Education Program  in  Thai  Drama      
                                          Education 

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

3. วิชาเอก    
  นาฏศิลป์ไทยศึกษา 

4. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  

  ไม่น้อยกว่า  165  หน่วยกิต 

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

 รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศ  โดยใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน 
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
  เป็นหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 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  มีมติเห็นชอบหลักสูตรใน
การประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 
         ครั้งที่ 2  :  คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศึกษา  มีมติเห็นชอบการแก้ไข
หลักสูตรตามค าแนะน าจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่  27 
ธันวาคม 2554 
  -   สภาวชิาการ  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  มีมติเห็นชอบการ
แก้ไขหลักสูตรตามค าแนะน าจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์  ครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2555  

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 
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8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  ครูนาฏศิลป์  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
 8.2  นักบริหารจัดการธุรกิจการแสดง  สร้างงานการแสดงในรูปแบบต่างๆ 
 8.3  นักวิชาการในศาสตร์นาฏศิลป์และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
 8.4  ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับงานนาฏศิลป์ 
 

9.  ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พร   ทับเกตุ       
     เลขประจ าตัวประชาชน     3 1009 03613 59 3 

      ต าแหน่ง      ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
      คุณวุฒิการศึกษาและ   ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  2529 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2545 
  
 

2.  นายชรินทร์  พรหมรักษ์ 
     เลขประจ าตัวประชาชน     3 1009 04412 94 0 
     ต าแหน่ง      อาจารย์       
     คุณวุฒิการศึกษาและ   ศษ.บ.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 2533

     สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 
  

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
  10.1  อาคารเรียน  คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  และวิทยาลัยนาฏศิลป
ห้องเรียนเครือข่าย (รายละเอียดสถานที่ตั้ง ดูในภาคผนวก ฉ) 
  10.2  สถานศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ  (รายชื่อสถานศึกษาและรายละเอียดสถานที่ตั้ง ดูใน
ภาคผนวก ช) 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ความก้าวหน้าทางการสื่อสารและเทคโนโลยี          
ท าให้เกิดกระแสการแข่งขันสูง  มีผลต่องานศิลปะการแสดง  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนจึงต้อง
พัฒนาผู้เรียน  ที่นอกจากจะเน้นนาฏศิลป์เชิงอนุรักษ์เพ่ือสืบทอดรากฐานของศิลปะแต่ โบราณ              
และน ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ได้อย่างมีหลักการ  รู้จักประยุกต์ใช้นาฏศิลป์
แบบดั้งเดิมมาบูรณาการกับนาฏศิลป์สมัยใหม่  เพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมสมัยใหม่ได้ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์เพ่ิมขึ้นจ านวนมาก            
การท างานของครูนาฏศิลป์ในยุคโลกาภิวัฒน์จึงต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้านที่ต้องสอนวิชา
ศิลปะด้านอ่ืนนอกเหนือจากงานด้านนาฏศิลป์  ต้องมีความสามารถในเชิงวิชาการและใช้เทคโนโลยี
น ามาพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีผลให้ต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่จะช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ทักษะและวิชาการที่หลากหลาย  มีการวิเคราะห์ที่ลุ่มลึกน าความรู้
ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ได ้
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  จากสถานการณ์ในปัจจุบัน  การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องพัฒนาในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของสังคมที่ก้าวหน้าตลอดเวลา  สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา  โดยการผลิตครูนาฏศิลป์ที่มีความรอบรู้ในกลุ่มสาระศิลปะที่พร้อมจะ
บูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติงานการสอนและการจัดการแสดงได้อย่างมีศักยภาพ  
ทั้งสามารถปฏิบัติงานในเชิงธุรกิจในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวได้  และมีความใฝ่รู้ในการที่จะพัฒนา
ตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ  มีคุณธรรม 
จริยธรรมและสามารถเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนในสังคม 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  มีพันธกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ  การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ เพ่ือให้เป็นผู้น าด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  และศิลปกรรม  สามารถอนุรักษ์ พัฒนา 
สร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะสู่ชุมชน  พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล  ดังนั้นการผลิต
บุคลากรด้านนาฏศิลป์  จึงเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบัน  โดยสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็น
ผู้น าในการสืบสานสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์  สนับสนุนและส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถใน
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สาขาวิชา  และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง  มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ  
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมไทยและด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

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 
  ในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษาที่เปิดสอนทั้งรายวิชาชีพ
บังคับและรายวิชาชีพเลือก  นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนของคณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์            
และคณะศิลปวิจิตร สามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาชีพเลือก  ในกรณีที่สนใจหรือเป็นรายวิชาที่มีความ
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพบังคับ 
 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนและหลักสูตรอื่นต้องเรียนร่วมกัน 
   13.3.1 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ที่เปิดสอนโดยภาควิชาศึกษาทั่วไปของ           
คณะศิลปศึกษา ก าหนดให้นักศึกษาทุกคณะและทุกสาขาเรียนร่วมกัน 

 13.3.2 รายวิชาเอกเดี่ยว    วิชาสุนทรียศาสตร์ทางนาฏดุริยางค์  ก าหนดให้นักศึกษา
ทุกสาขาของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษาเรียนร่วมกัน 
  13.3.3 การบริหารจัดการ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ประสานงานกับอาจารย์
ผู้แทนสาขาวิชาอ่ืนในคณะที่เกี่ยวข้องด้านเนื้อหาสาระ  การจัดตารางสอน  ตารางสอบ  และการ
บริการการเรียนการสอนให้กับหลักสูตรอ่ืน    โดยจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตร 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา     
  มีคุณธรรม  เลิศล้ าความเป็นครู  เชิดชูวิชาการ  ช านาญนาฏศิลป์ 
 1.2 ความส าคัญ 
  ปัจจุบันสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์มีทั้งสถานศึกษาของรัฐและ
เอกชน  มีการแข่งขันในการผลิตครูนาฏศิลป์ออกสู่สังคม  ท าให้ต้องแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธใหม่ๆ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมภายนอกที่
หลั่งไหลเข้ามาสู่วิถีชีวิตของเยาวชนไทย  มีผลกระทบต่อการด ารงศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทยที่       
สืบทอดมาแต่อดีต  ด้วยเหตุนี้   การผลิตครูนาฏศิลป์จึงต้องมีความรอบรู้หลายด้าน โดยการจัด
การศึกษาที่ใช้ทรัพยากรภายนอกด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้บัณฑิตได้ศึกษาดูงาน                
น าประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์มาให้ความรู้  มีผลให้ผู้เรียนมีความลุ่มลึก  มีรากฐาน  
ในการต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีหลักการ  สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่น าเสนอศิลปะแขนง
นี้ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางและเป็นผู้น าครูนาฏศิลป์แก่สังคมได้ 
 1.3 วัตถุประสงค์ 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านนาฏศิลป์ไทย              
  2) ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์องค์ความรู้ และสร้างสรรค์งาน
ด้านนาฏศิลป์ไทย 
  3) ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน  และการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
  4) ผลิตบัณฑิตเพ่ือเป็นครูนาฏศิลป์ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  และ
เผยแพร่งานนาฏศิลป์ไทย 
  5) ผลิตบัณฑิตที่มีความเสียสละ  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 
แห่งวิชาชีพครู 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนทุกภาคการศึกษา 

ติดติดตามประเมินหลักสูตรทุก 5 ปี เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงและความต้องการ
ของสังคม 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ 
ความต้องการของสังคมด้าน 
นาฏศิลป์ 

1. รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ 
ผู้ประกอบการ 
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน 
ด้านทักษะ  ความรู้  ความสามารถ 
ในการท างานในระดับชาติ 

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอน 

1. อาจารย์เข้าอบรมพัฒนา 
ความรู้ในสาขาวิชา เพื่อเพ่ิม 
ศักยภาพทุกปี 
2. การสร้างองค์ความรู้ทาง 
ศิลปะด้านนาฏศิลป์ไทย 
3. จัดการสอบมาตรฐานและ 
การสร้างสรรค์ผลงานตาม 
สาขาวิชา 

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

 พัฒนาบริการทางวิชาการ 1. การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้าน 
นาฏศิลป์ไทย 

1. จ านวนการน าเสนอผลงานวิจัย 
ในรูปแบบต่างๆ 

 

 
หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบทวิภาค  แบ่งเป็น 2  ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1และ ภาคการศึกษาที่ 2 
และอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาท่ี 2 
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 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  สถาบันอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ( Summer  Session) ต่อจากภาคการศึกษา
ที่สองอีกก็ได้ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา 6-9 สัปดาห์    รวมเวลาส าหรับการสอบ
ด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงส าหรับการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการศึกษาในระบบทวิภาค จึงไม่มีการเทียบเคียง
หน่วยกิต 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนในวันท าการตั้งแต่          
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 18 สัปดาห์ 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 18 สัปดาห์ 
  ในกรณีการเปิดสอนภาคฤดูร้อน  ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2  การก าหนดเปิดและปิด
ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน  ใช้เวลาศึกษา 8-9 สัปดาห์    
โดยให้เพ่ิมชั่วโมงส าหรับการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
  1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับช่วงชั้นที่ 4 หรือเทียบเท่า 
  2) ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 
  3) ไม่เป็นคนวิกลจริต 
  4) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอัน
ได้กระท าโดยประมาท 
  5) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  นักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนจะมีพ้ืนความรู้ด้านทักษะที่แตกต่างกัน  เนื่องจาก
นักศึกษามาจากสถานศึกษาเดิมที่หลากหลายทั้งผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้น
กลาง  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับช่วงชั้นที่ 4 
หรือเทียบเท่า 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า คือ การให้นักศึกษา
ได้ทดสอบทักษะวิชาชีพก่อนเรียน  และจัดโครงการปรับพ้ืนฐานทักษะปฏิบัติวิชาชีพ  เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการเรียนและการท างานในชั้นเรียนเดียวกัน  และการเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างคณะ           
ต่างสาขาวิชา  เพ่ือเสริมทักษะด้านการสื่อสาร กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที ่
 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา/ชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีที่  1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่  2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่  3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่  4 - - - 60 60 
ชั้นปีที่  5 - - - - 60 

รวม 60 120 180 240 300 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 60 

  
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) ต่อ 1 แขนงวิชา 

รายละเอียด
รายรับ 

ปีงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

1. ค่าบ ารุง    
   การศึกษา 

4,650,000 4,470,000 5,040,000 5,040,000 4,990,000 

2. ค่าลงทะเบียน 5,572,320 5,764,080 5,685,120 5,685,120 2,628,720 
3. เงินอุดหนุน  
   จากรัฐบาล 

- 744,600 550,400 - - 

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

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ก. งบด าเนินการ      
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 387,342 443,000    
2.ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่
รวม3)  

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) + รวม (ข) 2,308,144 5,941,000    
จ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 300 

 
หมายเหตุ   จ านวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุงค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 29,200 
บาทต่อปี  ใช้งบประมาณจัดตั้งประจ าปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยก าหนดค่าใช้จ่ายเฉพาะ
งบด าเนินการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปีประมาณ  29,200 บาท  

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

       รวมประมาณ           29,200  บาท 
 2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E - learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและ
การเทียบโอนความรู้เข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของสถาบันฯ พ.ศ. 2548 ซึ่งการจัดท า
เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ พ.ศ.2545 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
      3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  165  หน่วยกิต 
      3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
           1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า   31  หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
    1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา    ไม่น้อยกว่า     2  หน่วยกิต 
  หมายเหตุ : กลุ่มวิชา 1.1–1.5 ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพ่ิมอีกไม่น้อยกว่า 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 
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
 

     3.1.3  รายวิชา 
         1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         ก าหนดให้เรียน     ไม่น้อยกว่า  31  หน่วยกิต 

   1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
   1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
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   1.3 กลุ่มวิชาภาษา        ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
   1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา         ไม่น้อยกว่า   2  หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ     กลุ่มวิชาที่ 1-5 ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพ่ิมอีกไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิตจ านวน 2 รายวิชา
       จากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     
       และคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาพลศึกษา  โดยเลือกเรียนรายวิชาที่ไม่มีเครื่องหมาย *    
                (เครื่องหมาย *  หมายถึงวิชาที่บังคับเรียน)  

 
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า    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         ความรู้พ้ืนฐานทางการเมือง                      3 (3-0-6) 

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

             (Fundamental Research) 
 

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

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

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

 (General Psychology) 
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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 าหนดให้เรียน    ไม่น้อยกว่า  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    * ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                   3 (3-0-6) 

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

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

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

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

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

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

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

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

(Science for Conservation) 
 1.4.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 รหัสวิชา          รายวิชา          จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)   
300-14004       * คณิตศาสตร์เชิงสถิติ                                  3 (3-0-6) 

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

 (Statistics for Research) 
 

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

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

 (Sport Activities) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  128 หน่วยกิต 
     2.1 วิชาชีพครู                           ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกิต 

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

 300-21001      การศึกษากับการพัฒนาประเทศ    2(2-0-4) 
    (Education and Country Development)    
 300-21002     พ้ืนฐานการศึกษา      2(2-0-4) 
   (Foundations of Education)    
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  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  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาง 
                               การศึกษา                                                             3(2-2-5) 
    (Innovation  and  Education  Information  and   
    Communication Technology)    
  300-21010  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้    3(3-0-6) 
    (Research for Learning Development)  
  300-21011 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา  2(2-0-4) 
    (Management and Educational Leadership)  
  300-21012 ภาษาอังกฤษส าหรับครู     2(2-0-4) 

   (English for Teachers)   
 300-21013      ประสบการณ์วิชาชีพครู      2(1-2-3) 
                    (Professional Experience)      
  300-21014      การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1            6(0-12-6) 
    (Teaching Internship I) 
  300-21015     การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2             6(0-12-6) 
    (Teaching Internship II) 
 
หมายเหตุ   1. การลงทะเบียนรายวิชา  300-21004   จิตวิทยาส าหรับครู   
         นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชา  300-12003  จิตวิทยาทั่วไป 
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              2. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21014  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1         
                 นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
          2.1รายวิชาชีพครูบังคับ300-21001ถึง300-21013และรายวิชาชีพครูเลือก 6หน่วยกิต 
          2.2รายวิชาเอกเดี่ยว  301-22006  การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ 
     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)      
 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) 
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 300-21027      การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   2(2-0-4) 
   (Knowledge Management and Local Wisdom) 

300-21028 พัฒนาการความเป็นครู     2(2-0-4) 
            (Programs to Assist Developing Teacher Students) 

 
     2.2 วิชาเอก     ก าหนดให้เรียน   ไม่น้อยกว่า   78   หน่วยกิต    
          2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว                              ไม่น้อยกว่า   68  หน่วยกิต    
        1) นักศึกษาละครพระ นาง   ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

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

 (Aesthetics for Drama and Music) 
201 – 22001 วรรณคดีการละคร 1     2 (2-0-4) 
     (Thai Drama and Literature I) 
201 – 22002 วรรณคดีการละคร 2     2 (2-0-4) 
     (Thai Drama and Literature II) 
201 – 22014 ทักษะนาฏศิลป์ 1 (ละครพระ นาง)    3 (0-6-3) 
     (Dance I : Leading Male and Female Roles in Drama) 
201 – 22015 ทักษะนาฏศิลป์  2  (ละครพระ  นาง)   3 (0-6-3) 
     (Dance II : Leading Male and Female Roles in Drama) 
201 – 22016 ทักษะนาฏศิลป์  3  (ละครพระ  นาง)    3 (0-6-3) 
     (Dance III : Leading Male and Female Roles in Drama) 
201 – 22017 ทักษะนาฏศิลป์  4  (ละครพระ  นาง)    3 (0-6-3) 
     (Dance IV : Leading Male and Female Roles in Drama) 
301 – 22001 ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย    3 (3-0-6) 
     (History of Thai Drama) 
301 – 22002 กายวิภาคส าหรับผู้ศึกษาศิลปะ    2 (2-0-4) 
     (Anatomy for   Arts Students) 
301 – 22003 จารีตนาฏศิลป์ไทย      2 (2-0-4) 
     (Thai Dancing Rituals and Etiquettes) 
301 – 22004 ทักษะการเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป์    3 (3-0-6) 
     (Writing Skill in Dramatic Arts) 
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301 – 22005 หน้าพาทย์ นาฏยศัพท์ และภาษานาฏศิลป์   3 (3-0-6) 
     (Na Pat, Drama Vocabularies and Dance Languages)  
301 – 22006 การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ   2 (2-0-4) 
     (Integrated Teaching in Music and Drama)  
301 – 22007 ศิลปนิพนธ์        4 (2-4-6) 
     (Art Thesis) 
301 – 22008 คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอนนาฏศิลป์   2 (2-0-4) 
     (Computer for Classical Dance Teachers) 
301 – 22009 การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศึกษา    3 (3-0-6) 
     (Research on Thai Classical Dance) 
301 – 22010 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง    2 (1-2-3) 
     (English for Acting) 
301 – 22011 ระบ าเบ็ดเตล็ดและเพลงพื้นบ้าน    3 (0-6-3) 
     (Thai Variety Dances and Folk Songs) 
301 – 22012 การฝึกประสบการณ์การแสดง 1    3 (0-6-3) 
     (Dramatic Arts Performing Experience I) 
301 – 22013 การฝึกประสบการณ์การแสดง 2    3 (0-6-3) 
     (Dramatic Arts Performing Experience II) 
301 – 22014   การจัดท าบทละครเพ่ือการศึกษา    2 (2-0-4) 
     (Drama Script Writhing for Education) 
301 – 22015 ศิลปะการแต่งหน้า      2 (1-2-3) 
     (Art of Stage Make up) 
301 – 22016 ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์     2 (1-2-3) 
     (Music for Thai Classical Dance Teachers) 
301 – 22017 การอ่านท านองเสนาะ     2 (0-4-2) 
  (Sa-nor Singing) 
301 – 22018 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบงานนาฏศิลป์และดนตรี 2 (2-0-4) 
     (Computer for music and Dance Design) 
301 – 22019 นาฏศิลป์อาเซียน      2 (0-4-2) 
  (Asean  Dance) 
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301 – 22020 การประดิษฐ์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง  2 (1-2-3) 
  (Costume and Prop Making) 
 
       2) นักศึกษาโขนพระ   ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา         รายวิชา              จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 201 – 21001 สุนทรียศาสตร์ทางนาฏดุริยางค์    3 (3-0-6) 

(Aesthetics for Drama and Music) 
201 – 22001 วรรณคดีการละคร 1     2 (2-0-4) 
     (Thai Drama and Literature I) 
201 – 22002 วรรณคดีการละคร 2     2 (2-0-4) 
     (Thai Drama and Literature II) 
201 – 22021 ทักษะนาฏศิลป์  1  (โขน  พระ)     3 (0-6-3) 
     (Dance I : Leading Male Role in Mask dance Khon) 
201 – 22022 ทักษะนาฏศิลป์  2  (โขน  พระ)     3 (0-6-3) 
     (Dance II : Leading Male Role in Mask dance Khon) 
201 – 22023 ทักษะนาฏศิลป์  3  (โขน  พระ)     3 (0-6-3) 
     (Dance III : Leading Male Role in Mask dance Khon) 
201 – 22024 ทักษะนาฏศิลป์  4  (โขน  พระ)     3 (0-6-3) 
     (Dance IV: Leading Male Role in Mask dance Khon) 
301 – 22001 ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย    3(3-0-6) 
     (History of Thai Drama) 
301 – 22002 กายวิภาคส าหรับผู้ศึกษาศิลปะ    2(2-0-4) 
     (Anatomy for   Arts Students) 
301 – 22003 จารีตนาฏศิลป์ไทย      2(2-0-4) 
     (Thai Dancing Rituals and Etiquettes) 
301 – 22004 ทักษะการเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป์    3 (3-0-6) 
     (Writing Skill in Dramatic Arts) 
301 – 22005 หน้าพาทย์ นาฏยศัพท์ และภาษานาฏศิลป์   3 (3-0-6) 
     (Na Pat, Drama Vocabularies and Dance Languages)  
301 – 22006 การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ   2 (2-0-4) 
     (Integrated Teaching in Music and Drama)  
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301 – 22007 ศิลปนิพนธ์        4 (2-4-6) 
     (Art Thesis) 
301 – 22008 คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอนนาฏศิลป์   2 (2-0-4) 
     (Computer for Classical Dance Teachers) 
301 – 22009 การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศึกษา    3 (3-0-6) 
     (Research on Thai Classical Dance) 
301 – 22010 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง    2 (1-2-3) 
     (English for Acting) 
301 – 22011 ระบ าเบ็ดเตล็ดและเพลงพื้นบ้าน    3 (0-6-3) 
     (Thai Variety Dances and Folk Songs) 
301 – 22012 การฝึกประสบการณ์การแสดง 1    3 (0-6-3) 
     (Dramatic Arts Performing Experience I) 
301 – 22013 การฝึกประสบการณ์การแสดง 2    3 (0-6-3) 
     (Dramatic Arts Performing Experience II) 
301 – 22014   การจัดท าบทละครเพ่ือการศึกษา    2(2-0-4) 
     (Drama Script Writhing for Education) 
301 – 22015 ศิลปะการแต่งหน้า      2 (1-2-3) 
     (Art of Stage Make up) 
301 – 22016 ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์     2 (1-2-3) 
     (Music for Thai Classical Dance Teachers) 
301 – 22017 การอ่านท านองเสนาะ     2 (0-4-2) 
  (Sa-nor Singing) 
301 – 22018 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบงานนาฏศิลป์และดนตรี 2 (2-0-4) 
     (Computer for music and Dance Design) 
301 – 22019 นาฏศิลป์อาเซียน      2 (0-4-2) 
  (Asean  Dance) 
301 – 22020 การประดิษฐ์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง  2 (1-2-3) 
  (Costume and Prop Making) 
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       3) นักศึกษาโขนยักษ์   ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา         รายวิชา              จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 201 – 21001 สุนทรียศาสตร์ทางนาฏดุริยางค์    3 (3-0-6) 
     (Aesthetics for Drama and Music 
201 – 22001 วรรณคดีการละคร 1     2(2-0-4) 
     (Thai Drama and Literature I) 
201 – 22002 วรรณคดีการละคร 2     2(2-0-4) 
     (Thai Drama and Literature II) 
201 – 22028 ทักษะนาฏศิลป์  1  (โขน  ยักษ์)     3 (0-6-3) 
     (Dance I : Demon Role in Mask dance Khon) 
201 – 22029 ทักษะนาฏศิลป์  2  (โขน  ยักษ์)    3 (0-6-3) 
     (Dance II : Demon Role in Mask dance Khon) 
201 – 22030 ทักษะนาฏศิลป์  3  (โขน  ยักษ์)     3 (0-6-3) 
     (Dance III : Demon Role in Mask dance Khon) 
201 – 22031 ทักษะนาฏศิลป์  4  (โขน  ยักษ์)     3 (0-6-3) 
     (Dance IV : Demon Role in Mask dance Khon) 
301 – 22001 ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย    3(3-0-6) 
     (History of Thai Drama) 
301 – 22002 กายวิภาคส าหรับผู้ศึกษาศิลปะ    2(2-0-4) 
     (Anatomy for   Arts Students) 
301 – 22003 จารีตนาฏศิลป์ไทย      2(2-0-4) 
     (Thai Dancing Rituals and Etiquettes) 
301 – 22004 ทักษะการเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป์    3 (3-0-6) 
     (Writing Skill in Dramatic Arts) 
301 – 22005 หน้าพาทย์ นาฏยศัพท์ และภาษานาฏศิลป์   3 (3-0-6) 
     (Na Pat, Drama Vocabularies and Dance Languages)  
301 – 22006 การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ   2 (2-0-4) 
     (Integrated Teaching in Music and Drama)  
301 – 22007 ศิลปนิพนธ์        4 (2-4-6) 
     (Art Thesis) 
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301 – 22008 คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอนนาฏศิลป์   2 (2-0-4) 
     (Computer for Classical Dance Teachers) 
301 – 22009 การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศึกษา    3 (3-0-6) 
     (Research on Thai Classical Dance) 
301 – 22010 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง    2 (1-2-3) 
     (English for Acting) 
301 – 22011 ระบ าเบ็ดเตล็ดและเพลงพื้นบ้าน    3 (0-6-3) 
     (Thai Variety Dances and Folk Songs) 
301 – 22012 การฝึกประสบการณ์การแสดง 1    3 (0-6-3) 
     (Dramatic Arts Performing Experience I) 
301 – 22013 การฝึกประสบการณ์การแสดง 2    3 (0-6-3) 
     (Dramatic Arts Performing Experience II) 
301 – 22014   การจัดท าบทละครเพ่ือการศึกษา    2(2-0-4) 
     (Drama Script Writhing for Education) 
301 – 22015 ศิลปะการแต่งหน้า      2 (1-2-3) 
     (Art of Stage Make up) 
301 – 22016 ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์     2 (1-2-3) 
     (Music for Thai Classical Dance Teachers) 
301 – 22017 การอ่านท านองเสนาะ     2 (0-4-2) 
  (Sa-nor Singing) 
301 – 22018 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบงานนาฏศิลป์และดนตรี 2 (2-0-4) 
     (Computer for music and Dance Design) 
301 – 22019 นาฏศิลป์อาเซียน      2 (0-4-2) 
  (Asean  Dance) 
301 – 22020 การประดิษฐ์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง  2 (1-2-3) 
  (Costume and Prop Making) 

 
       4) นักศึกษาโขนลิง   ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา         รายวิชา              จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 201 – 21001 สุนทรียศาสตร์ทางนาฏดุริยางค์    3 (3-0-6)
   (Aesthetics for Drama and Music 
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201 – 22001 วรรณคดีการละคร 1     2(2-0-4) 
     (Thai Drama and Literature I) 
201 – 22002 วรรณคดีการละคร 2     2(2-0-4) 
     (Thai Drama and Literature II) 
201 – 22035 ทักษะนาฏศิลป์  1  (โขน  ลิง)     3 (0-6-3) 
     (Dance I : Simian Role in Mask dance Khon) 
201 – 22036 ทักษะนาฏศิลป์  2  (โขน  ลิง)     3 (0-6-3) 
     (Dance II : Simian Role in Mask dance Khon) 
201 – 22037 ทักษะนาฏศิลป์  3  (โขน  ลิง)    3 (0-6-3) 
     (Dance III : Simian Role in Mask dance Khon) 
201 – 22038 ทักษะนาฏศิลป์  4  (โขน  ลิง)     3 (0-6-3) 
         (Dance IV : Simian Role in Mask dance Khon) 
301 – 22001 ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย    3(3-0-6) 
     (History of Thai Drama) 
301 – 22002 กายวิภาคส าหรับผู้ศึกษาศิลปะ    2(2-0-4) 
     (Anatomy for   Arts Students) 
301 – 22003 จารีตนาฏศิลป์ไทย      2(2-0-4) 
     (Thai Dancing Rituals and Etiquettes) 
301 – 22004 ทักษะการเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป์    3 (3-0-6) 
     (Writing Skill in Dramatic Arts) 
301 – 22005 หน้าพาทย์ นาฏยศัพท์ และภาษานาฏศิลป์   3 (3-0-6) 
     (Na Pat, Drama Vocabularies and Dance Languages)  
301 – 22006 การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ   2 (2-0-4) 
     (Integrated Teaching in Music and Drama)  
301 – 22007 ศิลปนิพนธ์        4 (2-4-6) 
     (Art Thesis) 
301 – 22008 คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอนนาฏศิลป์   2 (2-0-4) 
     (Computer for Classical Dance Teachers) 
301 – 22009 การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศึกษา    3 (3-0-6) 
     (Research on Thai Classical Dance) 
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301 – 22010 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง    2 (1-2-3) 
     (English for Acting) 
301 – 22011 ระบ าเบ็ดเตล็ดและเพลงพื้นบ้าน    3 (0-6-3) 
     (Thai Variety Dances and Folk Songs) 
301 – 22012 การฝึกประสบการณ์การแสดง 1    3 (0-6-3) 
     (Dramatic Arts Performing Experience I) 
301 – 22013 การฝึกประสบการณ์การแสดง 2    3 (0-6-3) 
     (Dramatic Arts Performing Experience II) 
301 – 22014   การจัดท าบทละครเพ่ือการศึกษา    2(2-0-4) 
     (Drama Script Writhing for Education ) 
301 – 22015 ศิลปะการแต่งหน้า      2 (1-2-3) 
     (Art of Stage Make up) 
301 – 22016 ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์     2 (1-2-3) 
     (Music for Thai Classical Dance Teachers) 
301 – 22017 การอ่านท านองเสนาะ     2 (0-4-2) 
  (Sa-nor Singing) 
301 – 22018 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบงานนาฏศิลป์และดนตรี 2 (2-0-4) 
     (Computer for music and Dance Design) 
301 – 22019 นาฏศิลป์อาเซียน      2 (0-4-2) 
  (Asean  Dance) 
301 – 22020 การประดิษฐ์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง  2 (1-2-3) 
  (Costume and Prop Making) 

 
          2.2.2  วิชาการสอนวิชาเอก       ก าหนดให้เรียน 6   หน่วยกิต  

รหัสวิชา         รายวิชา              จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
301 – 22021 ทักษะการสอนนาฏศิลป์ 1     3 (0-6-3) 
     (Teaching Skill of Dance I) 
301 – 22022 ทักษะการสอนนาฏศิลป์ 2     3 (0-6-3) 
     (Teaching Skill of Dance II) 
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          2.2.3  วิชาเอกเลือก       ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า   4   หน่วยกิต  
        1.  เลือกเรียนจากรายวิชาต่างๆจากวิชาเอกเดี่ยว หรือวิชาเอกเลือกในสาขา       
            วิชาอ่ืน หรือ 
        2.  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   
รหัสวิชา         รายวิชา              จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
301 – 22023 นาฏดุริยางควิจารณ์     3 (3-0-6) 
  (Music and Drama Criticism ) 
301 – 22024 นาฏศิลป์นานาชาติ     2 (2-0-4) 
  (International Dances Repertoire) 
301 – 22025 การจัดการแสดงบนเวที     2 (1-2-3) 
  (Stage Performance Management) 
301 – 22026 นาฏศิลป์พื้นบ้าน      2 (2-0-4) 
  (Thai Folk Dance) 
301 – 22027 นาฏศิลป์กับสังคม     2 (2-0-4) 
  (Thai Classical Dance and Society) 
301 – 22028 การละครร่วมสมัย     2 (1-2-3) 
  (Contemporary Plays) 
301 – 22029 การออกแบบการจัดการแสดง    2 (2-0-4) 
  (Display Design) 
301 – 22030 การฝึกเสียงเพ่ือการแสดง     2 (1-2-3) 
  (Elocution Techniques) 
301 – 22031 การละครเพ่ือการศึกษา     2 (1-2-3) 
     (Theatre in Education) 
301 – 22032 ทฤษฏีการสอนนาฏศิลป์     2 (2-0-4) 
  (Principles of Teaching Dance) 
301 – 22033 หุ่นไทย         2 (1-2-3) 
     (Thai Puppets) 
301 – 22034 การวิเคราะห์ท่าร า     2 (2-0-4) 
  (Analysis of Dance Postures) 
301 – 22035 การบริหารจัดการนาฏดุริยางค์ในสถานศึกษา  2 (1-2-3) 
     (Music and Drama Management in Educational Institutes) 
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301 – 22036 ศิลปะการเล่าเรื่อง     2 (2-0-4) 
  (Arts of Story Telling) 
301 – 22037 การออกแบบและการแต่งกายละครไทย   2 (1-2-3) 
     (Thai Drama Costume Design) 
301 – 22038 การออกแบบฉาก  แสงสีบนเวที    2 (1-2-3) 

      (Stage  Design) 
          301 – 22039    ทักษะนาฏศิลป์นานาชาติ     2 (0-4-2) 

  (International Dances) 
301 – 22040 นาฏศิลป์ร่วมสมัย        2 (0-4-2) 

                               (Contemporary Dance) 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                ก าหนดให้เรียน   ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต   

1.  เลือกเรียนจากรายวิชาต่างๆ ท่ีเปิดสอนในสถาบัน 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) 

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

(Badminton)  
300-30007      อาเซียนศึกษา      2 (2-0-4) 

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

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

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

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

(Muscle Stretching Theory)   
302-30003  ทักษะการยืดกล้ามเนื้อ     2 (0-4-2) 
   (Muscle Stretching Skill) 
302-30004  ระบ าสเปน      2 (0-4-2) 
   (Spanish Dance)  
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)  
303-30006 เพลงกล่อมเด็ก      2 (0-4-2) 
  (Thai Lullaby)  
303-30007 พากย์ - เสภา      2 (0-4-2) 
  (Pag and Sepha)  
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304-30001  รีคอร์เดอร์      2 (0-4-2) 
  (Recorder)  
304-30002  คีย์บอร์ด      2 (0-4-2) 
  (Keyboard) 
304-30003 กีต้าร์       2 (0-4-2) 
  (Guitar) 
304-30004  การบันทึกเสียงดนตรี     2 (2-0-4) 
  (Recording Technology) 
304-30005 ธุรกิจดนตรีเบื้องต้น     2 (2-0-4) 
  (Introduction to Music Business) 
304-30006  การขับร้องเพลงสากลเบื้องต้น    2 (0-4-2) 
  (Vocal Practices for Beginners)  
304-30007 การขับร้องเพลงมิวสิคัลเพลย์     2 (0-4-2) 
  (Vocal Practices for Musical Play) 
304-30008  การขับร้องเพลงสากลส าหรับเด็ก    2 (0-4-2) 
  (Vocal Practices in Songs for Children) 
304-30009  ซอลเฟจจิโอและการขับร้อง    2 (0-4-2) 
  (Solfeggio and Vocal Training)  
 
 
หมายเหตุ    ความหมายของรหัสรายวิชา และรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
 

ความหมายของรหัสวิชา 
 

    
 
 
 
 
 
 

X    X   X   X      X   X X X 

คณะ 

สาขาวิชา 
หมวดวิชา 
กลุม่วิชา 
ล าดบัวิชา 
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รหัสวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข  8  หลัก ดังต่อไปนี้ 
 ต าแหน่งที่  1    หมายถึง คณะ 
  เลข  1 หมายถึง  คณะศิลปวิจิตร  
  เลข  2 หมายถึง  คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
  เลข 3 หมายถึง  คณะศิลปศึกษา 
 ต าแหน่งที่  2-3 หมายถึง สาขาวิชา 
  เลข  01 หมายถึง  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
  เลข  02 หมายถึง  สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 
  เลข  03 หมายถึง  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
  เลข  04 หมายถึง  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
 ต าแหน่งที่  4 หมายถึง หมวดวิชา 
  เลข  1 หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  เลข  2 หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ 
  เลข  3 หมายถึง  หมวดวิชาเลือกเสรี 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      3.1.4  แผนการศึกษา 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) 

ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา    คณะศิลปศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

   X     (X   -    X   -   X)   
X)   

หนว่ยกิต 

ชัว่โมงเรียนบรรยาย 
ชัว่โมงเรียนปฏิบตัิ 

ชัว่โมงการศกึษาด้วยตนเอง 
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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) 
301-22002 กายวิภาคส าหรับผู้ศึกษาศิลปะ 2(2-0-4) 
301-22005 หน้าพาทย์  นาฏยศัพท์  และภาษานาฏศิลป์ 3(3-0-6) 
.................. ทักษะนาฏศิลป์ 1 3(0-6-3) 

301–22017 การอ่านท านองเสนาะ 2(0-4-2) 
301–22020 การประดิษฐ์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง  2(1-2-3) 
 รวม 20 

 
 
 
 

ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

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

................... วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 1 2หรือ3 (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) 

301-22004 ทักษะการเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป์ 3(3-0-6) 
.................. ทักษะนาฏศิลป์ 2 3(0-6-3) 

301 –22015 ศิลปะการแต่งหน้า       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) 

301-22008 คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอนนาฏศิลป์  2(2-0-4) 
301-22010 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง 2(1-2-3) 
301-22011 ระบ าเบ็ดเตล็ดและเพลงพื้นบ้าน 3(0-6-3) 
…………… ทักษะนาฏศิลป์ 3 3(0-6-3) 

301 –22016 ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์ 2(1-2-3) 

---------------- วิชาเอกเลือก 1 2(x-x-x) 
 รวม 22 

 
 

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 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาง
การศึกษา 

3(2-2-5) 

---------------- ทักษะนาฏศิลป์ 4 3(0-6-3) 
301 –22019 นาฏศิลป์อาเซียน 2(0-4-2) 
---------------- วิชาเอกเลือก 2 2(x-x-x) 
…………… วิชาเลือกเสรี 1 2 หรือ 3 (x-x-x) 

 รวม 19 หรือ 20 
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ชั้นปีที่  3 ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วย

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

  301-22018 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบงานนาฏศิลป์และดนตรี 2(2-0-4) 
  ................... วิชาเลือกเสรี 2 2 หรือ 3 (x-x-x) 

 รวม 21 หรือ 22 
 
 
 

ชั้นปีที่  3 ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

300-14001 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
300-21010 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
300-21007 การจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
…………….... วิชาชีพครูเลือก 2 2(2-0-4) 

301-22001 ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย 3(3-0-6) 
301-22013 การฝึกประสบการณ์การแสดง 2 3(0-6-3) 
201-22002 วรรณคดีการละคร 2 2(2-0-4) 
201-22014 การจัดท าบทละคร 2(2-0-4) 

 รวม 21 
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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) 
301-22006 การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ 2(0-4-2) 
301-22014 ทักษะการสอนนาฏศิลป์ 1 3(0-6-3) 
301-22009 การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศึกษา 3(3-0-6) 
…………… วิชาเลือกเสรี 3 2 หรือ 3(x-x-x) 

 รวม 20 หรือ 21 
 

ชั้นปีที่  4  ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

300-21013 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2(1-2-3) 
301-22015 ทักษะการสอนนาฏศิลป์ 2 3(0-6-3) 
301-22007 ศิลปนิพนธ์ 4(2-4-6) 

 รวม 9 
 
 

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 าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

1 ผศ. วรินทร์พร  ทับเกต ุ 3- 1009- 03613-59-3 ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

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

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2529 
2545 

2 
 

นายชรินทร์  พรหมรักษ ์ 3-1009 -04412-94-0 อาจารย ์ ศษ.บ.(บริหาการศึกษา) 
 
ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย) 

มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2533 
 

2552 

3 นางพิมณภัทร์    
        ถมังรักษ์สัตว ์

3 -1006- 01697-96-4 อาจารย ์ ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 
กศ.ม. (การอุดมศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล                
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒประสานมิตร 

2522 
2541 

4 นางสาวบวรนรรฏ 
เกตุสุวรรณ์ 

3- 1009- 03849-10-4 อาจารย ์ ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 
กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2545 
2548 

5 นายประเมษฐ์  
        บุณยะชัย 

3-1018-00445-62-1 อาจารย ์ กศ.บ. (ภาษาไทย) 
 

ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒปทุมวัน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2519 
 

2541 
 
 

        3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1 ดร.อุษา   สบฤกษ์ 3-1012-00889-45-6 อาจารย ์ ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 
ค.ม.(อุดมศึกษา) 
ค.ด.(อุดมศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล                 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 นางพิมณภัทร์ 
        ถมังรักษ์สัตว ์

3 -1006- 01697-96-4 อาจารย ์ ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 
กศ.ม. (การอุดมศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล                
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร 
3 ผศ. วรินทร์พร ทับเกต ุ 3- 1009- 03613-59-3 ผู้ช่วย 

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

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 นางรัตติยะ  วิกสิตพงศ์ 3-1009-02719-34-7 อาจารย ์ ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

5 นายประเมษฐ์    
        บุณยะชัย 

3-1018-00445-62-1 ข้าราชการ
บ านาญ 

 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 
 

ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒปทุมวัน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

6 
 

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

ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย) 

มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7 
 

นายพหลยุทธ  กนิษฐ
บุตร 

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

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 นางสาวบวรนรรฏ 
เกตุสุวรรณ์ 

3- 1009- 03849-10-4 อาจารย ์ ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 
กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

9 นายบัณฑิต  เข็มทอง 3-7001-00358-51-7 อาจารย ์ ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

10 นางสาวมรกต  ไพรศรี 1-1020-00006-62-8 อาจารย ์ ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
11 นางสาวพัชรินทร์ 

จันทรัดทัต 
3-7002-00410-23-5 อาจารย ์ ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 

ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 ผศ. ยุพา  ประเสริฐยิ่ง 3-1020-02397-68-0 ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ค.บ. (ภาษาไทย) 
ค.ม. (การสอนภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13 นางรัตนา   ประชาทัย 3-1002-00481-65-1 อาจารย ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
กศ.ม. (การแนะแนว) 

วิทยาลยัวิชาการศึกษาพระนคร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒประสานมิตร 
14 ผศ.จิตติมา   บวัมาศ 3-1015-01500-70-1 ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
ศษ.บ. (ภูมิศาสตร์) 

คอ.ม. (หลักสูตรและการสอน
อาชีวศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณลาดกระบัง 
15 นางอุษาภรณ์  บุญเรือง 3-2409-00011-10-9 อาจารย ์ กศ.บ. (เคมี) 

 
กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาเขตพษิณุโลก 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร 

16 นางสาวพิชญา   ด านิล 3-9501-00513-97-9 อาจารย ์ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
17 นายภูร ิ  วงศ์วิเชียร 3-9001-00039-62-2 อาจารย ์ บธ.บ. (การตลาด) 

 
ศษ.ม.(การวิจัยทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
18 นายกิติพนธ์   สิริไว

ทยางกูร 
3-1201-00732-02-3 อาจารย ์ วท.บ.(เวชนิทัศน์) 

คอ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

19 นางสาวศุทธิมาส  ค าด ี 3-7601-00166-54-5 อาจารย ์ ศศบ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

20 นางสาวธัญญลกัษณ์ 
ใจเที่ยง 

3-4015-00442-13-6 อาจารย ์ วส.บ. (สารสนเทศศึกษา) 
ศศ.ม.(บรรณารักษ์ศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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      3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน สถานภาพ / ต าแหน่ง / 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางสาวนิตยา  จามรมาน 3-1009-02016-00-1 ข้าราชการบ านาญ ปน.ส.(นาฏศิลป์ไทย) 

2 นายประสิทธิ์   ปิ่นแก้ว 
 

3-1021-00901-31-3 ข้าราชการบ านาญ 
อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัย 

นาฏศิลป 

ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 

3 นางนฤมัย  ไตรทองอยู ่ 3-1206-00399-15-3 ข้าราชการบ านาญ ปม.ช.(นาฏศิลป์ไทย) 

4 นางรติวรรณ   กัลยาณมิตร 3-1002-01192-18-1 ข้าราชการบ านาญ ปม.ช.(นาฏศิลป์ไทย) 

5 นางสาวสุรีย์   อฎัฏะวัชระ 3-1018-00382-52-2 ข้าราชการบ านาญ ปม.ช.(นาฏศิลป์ไทย) 
ค.บ.(ภาษาไทย) 

6 นางสาวกรรณิการ์  วโีรทัย 3-1009-04874-48-0 ข้าราชการบ านาญ กศ.ม. (ภาษาไทย) 

7 นางสาวเวณิกา   บุนนาค 5-1020-99011-92-3 ข้าราชการบ านาญ ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 

8 นางสาวเรวดี  สายาคม 3-1005-00714-17-1 ข้าราชการบ านาญ ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 

9 นางสมพิศ  ธรรมศิริ 3-1022-01248-50-1 ข้าราชการบ านาญ ปม.ช. (นาฏศิลป์ไทย) 

10 นางนฤมล  สมุทรโคจร 3-1009-01772-08-2 ข้าราชการบ านาญ ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 

11 นายสมศักดิ์  ทัดติ 3-1202-00333-43-1 ข้าราชการบ านาญ 
 

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

12 นายวีระชยั  มีบ่อทรัพย ์ 3-1002-02736-61-3 ข้าราชการบ านาญ ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 

13 นายวโิรจน์   อยู่สวัสดิ ์ 3-1020-01067-85-6 ข้าราชการบ านาญ ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 

14 นางฉวีวรรณ  นุชนวล 3-1012-02858-03-5 ข้าราชการบ านาญ 
 

ปม.ช. (นาฏศิลป์ไทย) 
ค.บ. (ภาษาไทย) 

15 รศ.สุมนมาลย์   นิ่มเนติพันธ ์ 3-1008-00301-10-6 ข้าราชการบ านาญ คม. (บริหารการศึกษา) 

16 รศ. ฉันทนา  เอีย่มสกุล 3-1017-02260-48-1 อาจารย์ประจ า 
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คม. (บริหารการศึกษา) 

17 นางกัลยา  เพิ่มลาภ 3-1014-00630-50-2 ข้าราชการบ านาญ 
อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากร 

กศ.ม.(บริหารการศกึษา) 

18 นายเกษม  ทองอร่าม 3-1001-00431-72-4 อาจารย์ประจ า 
วิทยาลยันาฏศิลป 

ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 

19 นายนิมิต  รอดรับบุญ 3-1017-00505-30-4 อาจารย์ประจ า 
วิทยาลยัช่างศิลป 

วท.บ.(เวชนิทัศน)์ 

20 นางสาวศิริวรรณ  รัตนทัศนีย ์ 3-1001-01184-38-1 อาจารย์ประจ า 
วิทยาลยันาฏศิลป 

ศษ.บ. (คีตศิลป์ไทย) 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน สถานภาพ / ต าแหน่ง / 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

คุณวุฒิ 

21 นางสาวนันทนา  สาธิตสมมนต์ 1-1005-00135-69-7 อาจารย์พิเศษ ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 

22 นางสาวอรอุมา   สุขิตโภคากุล 1-1008-00327-15-0 อาจารย์พิเศษ ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 

23 นายจตุพร   ภักด ี 1-1017-00068-32-3 อาจารย์พิเศษ ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 

24 นายวีรกร   ศุขศาสตร์ 1-1002-00416-91-7 อาจารย์พิเศษ ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 

25 นางสาววันทนยี์    มว่งบุญ 3-1015-01496-92-5 ผู้เชี่ยวชาญ 
ส านักการสังคีต  กรมศิลปากร 

ค.บ.(ภาษาไทย) 
ศษ.ม. (จารึกภาษาไทย) 

26 นางสาวนงลักษณ ์
เทพหัสดิน ณ อยธุยา 

3-1006-02872-13-1 นาฎศิลป์อาวุโส 
ส านักการสังคีต  กรมศิลปากร 

ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 
 

27 นายพงษ์พิศ   จารุจินดา 3-1017-00773-69-4 ข้าราชการบ านาญ ปม.ช. (นาฏศิลป์ไทย) 

28 ผศ. อรนุชา  อฎัฏะวัชระ 3-1018-00382-55-7 อาจารย์ประจ า 
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

ศศ.บ. (ดนตรีศึกษา) 

29 นางวาณี   จูฑังคะ 3-1020-02518-23-1 คีตศิลปินส านักการสังคีต 
กรมศิลปากร 

ศษ.บ.(คีตศิลป์สากล) 
 

30 นายภัชราวุฒิ   พัดสูงเนิน 3-4990-05111-97-4 อาจารย์พิเศษ ศม. (จิตรกรรม) 

31 นางพรทิศา   โชติวิเชียร 3-1022-00041-41-5 อาจารย์พิเศษ กศ.บ.(พละศึกษา) 

32 นางงามตา   บุญมา 3-1001-00563-51-5 ข้าราชการบ านาญ อ.บ. (ประวัติศาสตร์) 
อ.ม. (ประวัติศาสตร์) 

33 นายนิพนธ์   เดชะชาต ิ 3-1201-00758-29-4 ข้าราชการบ านาญ 
 

วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 
M.A. (School 

Administration) 

 
4.องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  
 ผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และรายวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา สังกัดสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาท่ีมีคุ่ณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีมาตรฐานตามที่คุรุสภาก าหนด 
    2.  เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินและได้มาตรฐานคุณภาพจากส านักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการ               
ฝึกประสบการณ์การเป็นครู ทั้งด้านทักษะและสมรรถนะ และได้ปฏิบัติงานอ่ืนๆร่วมกับสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 



39 

 

   4.1   มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
                ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้  

1. ทักษะในการปฏิบัติการสอนจากสถานศึกษา และความเข้าใจในการน า
หลักการภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง 

2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3.  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการ  
    ด ารงชีวิต 
4.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
5.  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและแก้ปัญหาได้ 
 

   4.2  ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของปีการศึกษา ชั้นปีที่ 5 
 
   4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลา ทั้ง 2 ภาคการศึกษา 

  
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน หรืองานวิจัย 
         5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  นักศึกษาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามความถนัด และความสนใจในศาสตร์ด้าน
นาฏศิลป์ไทย  โดยใช้ทบทวนการวิจัย น าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ 2 ส่วน คือ น าเสนอผลงานการแสดง
ศิลปนิพนธ์ในเชิงวิชาการ และน าเสนอเอกสารรูปเล่มศิลปะนิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
          5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    1. มีจิตสาธารณะ  เสียสละ  เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
             2. สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  และจัดการปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  ด้วยดุลยพินิจที่ถูกต้องและเหมาะสม 
            3. ตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตามคุณธรรมและ
จริยธรรม 
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            4. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถเป็น
แบบอย่างที่ด ี        
            5. มีความซื่อสัตย์  สุจริตในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
 
ด้านความรู้ 

   1. มีความรอบรู้ด้านวิชาการ  ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์อย่างลุ่มลึก   สามารถน าความรู้
และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

   2. ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านวิชาชีพครูในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์    
สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ  ไปใช้ในการด ารงชีวิต และประกอบวิชาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   3.  มีความรู้ทันสมัย  ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ทั้งด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติ  ทั้งมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

 
ด้านทักษะทางปัญญา 
     1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน และ
แก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ  
     2.   เป็นผู้น าทางปัญญาและพัฒนางานในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยได้อย่างสร้างสรรค์   

   3.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิด และประยุกต์  เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานและประเมินผล 

 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความเข้าใจผู้อ่ืน ท างานเป็นทีมสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี 
และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
     2. มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและการพัฒนา
ตนเอง และสังคม 

   3. มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี  มีทักษะในการบริหารจัดการและแก้ปัญหา 

 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

   3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการจากเอกสารและแหล่งความรู้อ่ืน   
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ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
     1. มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนการวัดประเมินผล และการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
     2. มีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ 

   3. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
 
ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
     1.  มีทักษะปฏิบัติและความช านาญในสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
     2.  (อนุรักษ์) สร้างสรรค์และวิจัยเพื่อพัฒนา องค์ความรู้สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยได้อย่าง
เหมาะสม 
     3.  ประยุกต์ใช้องค์ความรู้สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยได้อย่างเหมาะสม 
     4.  สามารถน าทักษะสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยไปบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 
     5.  มีทักษะการบริหารจัดการในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  4 หน่วยกิต 
 
 5.5  การเตรียมการ 

1)  อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ให้ค าปรึกษาและแนะน า ในเรื่องหัวข้อการท า          
ศิลปนิพนธ์แก่นักศึกษา 
   2)  อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดชั่วโมงในการให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าในการค้นหา
แหล่งข้อมูลการเตรียมข้อมูลในการสัมภาษณ์และจัดระบบข้อมูล ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
 
 5.6  กระบวนการประเมินผล  
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท างานจากบันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา และ
ประเมินผลจากการท างานวิจัยเป็นระยะๆ โดยแบ่งเป็น 



42 

 

1. ผลงานการแสดงศิลปนิพนธ์เชิงวิชาการที่น าเสนอบนเวที  จะมีการจัดสอบ       
3 ครั้ง การสอบครั้งที่ 1 นักศึกษาน าเสนอผลงานโดยมีคณะกรรมการแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไข  การสอบครั้งที่ 2 นักศึกษาน าเสนอผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการ  การสอบครั้งที่ 3 นักศึกษาน าเสนอผลงาน         
การแสดงบนเวที  โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน ในครั้งที่ 1 และ 2 สอบ
โดยคณะกรรมการภายในอย่างน้อย 5 คน ส่วนการสอบครั้ งที่  3 เป็น
คณะกรรมการภายในและภายนอกร่วมกันอย่างน้อย 10 คน 

2. เอกสารรูปเล่มศิลปนิพนธ์  ด าเนินการจัดสอบ 3 ครั้ง ครัง้ที่ 1 สอบหัวข้อการท า
ศิลปนิพนธ์  นักศึกษากลุ่มที่สอบผ่าน  ด าเนินการท าศิลปนิพนธ์  หากกลุ่มใด          
ไม่ผ่านต้องด าเนินการสอบใหม่จนกว่าจะผ่าน  ครั้งที่ 2 สอบศิลปนิพนธ์ 3 บท 
นักศึกษาด าเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในเรื่องที่คณะกรรมการสอบแนะน า  ครั้ง
ที่ 3 สอบศิลปนิพนธ์ 5 บท นักศึกษาด าเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการสอบ
แนะน าและส่งรูปเล่มอีกครั้ง โดยยังไม่ต้องเข้าเล่มเพ่ือตรวจรูปแบบและความ
ถูกต้องอีกครั้ง  จึงน าไปเข้ารูปเล่มสมบูรณ์และส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด  
ด าเนินการสอบโดยคณะกรรมการภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่าครั้งละ 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 

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

มีความสามารถด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

- ก าหนดให้นักศึกษาต้องเรียนในรายวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  ทักษะการเขียนเพ่ือ
งานนาฏศิลป์ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
ภาษาอังกฤษส าหรับครู และ ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การแสดง 
- มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

สามารถท าการวิเคราะห์/สังเคราะห์ อย่างมี
เหตุผลและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

-ก าหนดให้มีการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใน
ชั้นปีการศึกษาท่ี 1-4 เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์/สังเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และความกล้าแสดงออกทางด้านนาฏศิลป์ 

มีทักษะการสอนเฉพาะด้านนาฏศิลป์ -มีการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็น
ระยะเวลา 1 ปี 
-ก าหนดให้มีกิจกรรมสัมมนา แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การสอนในระหว่างการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาและหลังการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

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

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                 ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ  เสียสละ  เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม  

สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  และจัดการปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพด้วย
ดุลยพินิจที่ถูกต้องและเหมาะสม  ตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ
ครูตามคุณธรรมและจริยธรรม   แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี   มีความซื่อสัตย์  สุจริตในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ  อาจารย์แต่ละ
รายวิชาต้องสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้นักศึกษามีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ดังนี้ 

1)  มีจิตสาธารณะ  เสียสละ  เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
          2)  สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  และจัดการปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  

จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยดุลยพินิจที่ถูกต้องและเหมาะสม 
          3)  ตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตาม

คุณธรรมและจริยธรรม 
          4)  แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี 
5)  มีความซื่อสัตย์  สุจริตในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
        ก าหนดให้มวีัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ได้แก่  การ

แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบัน  การมีสัมมาคารวะกับครูอาจารย์  การอ่อนน้อมถ่อมตนและ
มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  การเคารพรุ่นพ่ีรุ่นน้อง  สร้างนิสัย  ตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน  และการส่ง
งานตามเวลาที่นัดหมาย  มีความซื่อสัตย์ไม่กระท าการทุจริตต่อการสอบ  และการท างานด้านต่างๆ   
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  
จริยธรรม  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆที่ศึกษา  
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ดังนี้ 

  1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหารายวิชาต่างๆ 
  2) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
  3) สอนหรือบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์ 
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  4) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน  โดยเฉพาะในคุณลักษณะข้อ 1 , 4 
และ 5 

2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  1) ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาในชีวิตประจ าวัน 

2) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตาม
ก 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  ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์อย่างลุ่มลึก   สามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

        2) ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านวิชาชีพครูในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์    
สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ  ไปใช้ในการด ารงชีวิต และประกอบวิชาชีพอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

        3) มีความรู้ทันสมัย  ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ทั้งด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติ  
ทั้งมีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       จัดการ เรี ยนการสอนหลากหลายรูปแบบทั้ งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ใน

สภาพแวดล้อมจริง  เช่น  การใช้วัสดุอุปกรณ์จริง  การสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด  จากผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลปไทยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  การฝึกให้ผู้เรียนท าอุปกรณ์
เพ่ือใช้ประกอบการเรียน  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  การเรียนรู้จากศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านนาฏศิลป์จากสถานที่จริงภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  และบริเวณ
ใกล้เคียงที่แวดล้อมไปด้วยแหล่งความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม  การเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง  
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หรือเฉพาะทางมาให้ความรู้  และฝึกปฏิบัติงานทั้งวิชาการและการแสดงที่เกี่ยวข้องกับสถาน
ประกอบการของภาครัฐและเอกชน 

 
1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้าน  
  ต่างๆ ดังนี้ 

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

 
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

         2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
         นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษา  ดังนั้นนักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและ
ความรู้ในสาขาวิชานาฏศิลป์  เน้นการคิดหาเหตุผล  เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา  น าแนวคิด
ทฤษฎีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้   การแก้ปัญหา และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้   น าไปสู่การพัฒนา
ศาสตร์  สาขาวิชานาฏศิลป์ได้อย่างสร้างสรรค์   นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติต่างๆจากการเรียนรู้ 
เพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้ 
              1) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน 
และแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ  
   2) เป็นผู้น าทางปัญญาและพัฒนางานในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยได้อย่าง
สร้างสรรค์   

          3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิด และประยุกต์  เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานและประเมินผล 
         2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

           1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับงานนาฏศิลป์และดนตรี การเสนอโครงงานหรือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกปีการศึกษา 
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   2) การอภิปรายกลุ่ม 
   3) ให้นักศึกษาปฏิบัติจริง 
         2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การแสดงความคิดเห็น  การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน  โดยยึดหลักการและทฤษฎีต่างๆ  ประเมิน
จากการน าเสนอโครงงาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคการศึกษาที่ 2 การทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบหรือการสัมภาษณ์ 
 

2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
เมื่อนักศึกษาจบการศึกษา  นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและสามารถ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม  มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้  สามารถ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนในระดับต่างๆ   เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน รวมถึงมีทักษะในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และสถานการณ์
ต่างๆ  ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกวิธีการที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติต่างๆให้กับนักศึกษา ดังนี้ 
   1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความเข้าใจผู้อ่ืน ท างานเป็นทีมสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้ด ีและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
   2) มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและการพัฒนา
ตนเอง และสังคม 

3) มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี  มีทักษะในการบริหารจัดการและแก้ปัญหา 
    2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ     
ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานกลุ่ม  การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน 

หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืนหรือผู้มีประสบการณ์  โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ดังนี้   

          1) วิธีการสอนแบบอภิปราย  สัมมนา  การน าเสนอโครงงานซึ่งมีการก าหนดกิจกรรม
ให้ท างานกลุ่มที่ตอ้งประสานงานกับผู้อื่น    

          2) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งต่างๆ หรือสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับการท างาน  มีการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและสถานการณ์ต่างๆ   

          3) การท างานกลุ่ม  โดยก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท างานตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน 
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       2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมกิจกรรม
การอภิปราย  การสัมมนาและการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนได้อย่ างครบถ้วน ชัดเจนและตรง
ประเด็น 

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

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นักศึกษาสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  มีดุลยพินิจในการ

ประยุกต์และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าเสนอข้อมูลส าหรับผู้เรียนในระดับต่างๆได้   สามารถ
ศึกษาค้นคว้า   วิเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านนาฏศิลป์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
กับผู้เรียนและบุคคลกลุ่มต่างๆ  โดยคาดหวังการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะต่างๆดังนี้ 
   1) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   2) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

3) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการจากเอกสารและแหล่งความรู้อ่ืนได ้  
       2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆแบบอภิปราย  สัมมนา  น าเสนอ

โครงงานให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์เสมือนจริง  ใช้ข้อมูลเชิงวิชาการ 
เพ่ือน าเสนอการแสดงบนเวทีให้ผู้เรียนไดป้ระสบการณ์ตรง น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมทั้งเรียนรู้
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

      2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) ประเมินจากวิธีการน าเสนอของผู้เรียน  โดยเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสถิติที่เก่ียวข้อง 

 2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย เหตุผลของการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆใน
การอภิปราย 
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          2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
        2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
        นักศึกษาต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับสาขาที่ศึกษาอย่างลุ่มลึก และสามารถบูรณา
การความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้  มีทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ส าหรับ
ผู้เรียนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
   1) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอน  การวัดประเมินผล และการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
   2) มีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะ 
   3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
        2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   1) ให้นักศึกษาจัดท าแผนการเรียนรู้  โดยบูรณาการความรู้ในศาสตร์นาฏศิลป์กับ
ศาสตร์ต่างสาขา  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 ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
        2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
        นักศึกษาต้องมีทักษะด้านนาฎศิลป์อย่างรอบด้านทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  สามารถ
เชื่อมโยงวิเคราะห์  ประยุกต์  ถ่ายทอด  รักษาและสร้างองค์ความรู้ได้ตามหลักวิชาการ  และบริหาร
จัดการงานนาฏศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 
   1)  มีทักษะปฏิบัติและความช านาญในสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
   2)  มีแนวทางการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทยได้อย่างเหมาะสม 



50 

 

   3)  สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยได้อย่างเหมาะสม 
   4)  สามารถน าทักษะสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยไปบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 
   5)  มีทักษะการบริหารจัดการในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
        2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพ 
   1) ก าหนดให้ฝึกทักษะการปฏิบัติการสอนวิชานาฏศิลป์ 
   2) ก าหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปีเสนอแนวคิดสร้างสรรค์   ประยุกต์  บูรณาการและ
น าเสนอผลสัมฤทธิ์การแสดงนาฏศิลป์ 
   3) ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ค้นคว้าวิจัย น าเสนอการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์เชิง
วิชาการและบริหารจัดการงานนาฏศิลป์เชิงบูรณาการ 
        2.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพ 
        1) ประเมินทักษะความสามารถในน าความรู้วิชาชีพไปใช้ในการสอนนักเรียนทั้ง
ระดับประถมและมัธยม 
   2) ประเมินจากการน าเสนอรูปแบบการแสดงและการบริหารจัดการการแสดงผล
สัมฤทธิ์ทักษะด้านนาฏศิลป์ 
            3) ประเมินความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์น าเสนอผลงานวิชาชีพทั้งเชิง
วิชาการทักษะปฏิบัติ และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
   (Curriculum Mapping) 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

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

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

5.  ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1)  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2)  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
     3)  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการจากเอกสารและแหล่งความรู้อ่ืน 
6.  ด้านทักษะพิสัย 
     1)  มีทักษะปฏิบัติและความช านาญในวิชาชีพ 
     2)  สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะตามกระบวนการวิจัย 
     3)  ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
     4)  สามารถบริหารจัดการด้านศิลปะ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้   วิชาชีพครู 
 

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 
     1)   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความเข้าใจผู้อื่น ท างานเป็นทีมสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี และมี  
          ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
     2)   มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและการพัฒนาตนเอง   
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          และสังคม 
     3)   มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีทักษะในการบริหารจัดการและแก้ปัญหา 
5.  ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1)   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2)   มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
     3)   วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการจากเอกสารและแหล่งความรู้อื่น   
6.  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
     1)  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  
         การวัดประเมินผล และการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
     2)  มีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะ 
     3)  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพและความแตกต่าง 
         ระหว่างบุคคล 
7.  ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
     1)  มีทักษะปฏิบัติและความช านาญในวิชาชีพ 
     2)  มีแนวทางการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และวิจัยเพื่อพัฒนา องค์ความรู้ด้านวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
     3)  ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
     4)  สามารถน าทักษะวิชาชีพไปบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 
     5)  มีทักษะการบริหารจัดการในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  วิชาชีพครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 

 

 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้  วิชาเอก 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1)   มีจิตสาธารณะ  เสียสละ  เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
     2)   สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  และจัดการปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณ  
          วิชาชีพด้วยดุลยพินิจที่ถูกต้องและเหมาะสม 
     3)  ตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครูตามคุณธรรมและ  
          จริยธรรม 
     4)  แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถเป็น 
          แบบอย่างที่ดี 
     5)  มีความซื่อสัตย์  สุจริตในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
2.  ด้านความรู้ 
     1)   มีความรอบรู้ด้านวิชาการ  ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์อย่างลุ่มลึก   สามารถน าความรู้และ

ประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
     2)  ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านวิชาชีพครูในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์    สามารถ

บูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ  ไปใช้ในการด ารงชีวิต และประกอบวิชาชีพอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

     3)  มีความรู้ทันสมัย  ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ทั้งด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติ  ทั้งมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา   
      1)  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน และ 
          แก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ  
     2)  เป็นผู้น าทางปัญญาและพัฒนางานในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยได้อย่างสร้างสรรค์   
     3)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิด และประยุกต์  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
         และประเมินผล 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความเข้าใจผู้อื่น ท างานเป็นทีมสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี และมี 
         ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
     2)  มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและการพัฒนาตนเอง และ 
         สังคม 
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     3)  มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีทักษะในการบริหารจัดการและแก้ปัญหา 
 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2)  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
     3)  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการจากเอกสารและแหล่งความรู้อื่นได ้   
6.  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
     1)  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน     
         การวัดประเมินผล และการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
     2)  มีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะ 
     3)  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพและความแตกต่าง  
         ระหว่างบุคคล  
7.  ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
      1)  มีทักษะปฏิบัติและความช านาญในสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
      2)  มีแนวทางการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยได้  
          อย่างเหมาะสม 
      3)  สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยได้อย่างเหมาะสม 
      4)  สามารถน าทักษะสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยไปบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 
      5)  มีทักษะการบริหารจัดการในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
    
   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping)  วิชาเอก 
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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) 
D+    1.5   ค่อนข้างอ่อน (Below Average) 
D    1   อ่อน (Poor) 
F    0   ตก (Fail) 

 
 1.2 ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนนตามที่ก าหนดในข้อ1.1ได้  ให้ใช้
สัญลักษณ์และความหมายดังต่อไปนี้ 
 

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) 
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1.3  การให้สัญลักษณ์ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D และ F จะกระท าได้ในกรณีดังนี้ 
 1.3.1  รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ และ/ หรือมีผลงานที่ประเมินได้ 
 1.3.2  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคเรียนการศึกษา
ถัดไป 
1.4   การให้สัญลักษณ ์F จะกระท าในกรณีต่อไปนี้ 
 1.4.1  นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 
 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 างานที่
อาจารย์ผู้สอนก าหนด ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้องรายงานผลการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์นับถัดจาก
วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป 
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 างานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่สมบูรณ์และ
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 
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           1.7.1  รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 12.3.7.1 

 1.7.2  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
   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 และมีการประเมินผลการศึกษา
ได ้
  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 D ขึ้นไป 
ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
   1.11.3 กรณีได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า
จนกว่าจะได้สัญลักษณ์เป็น D ขึ้นไป ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ถ้าเป็น
รายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกหรือเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนทดแทนก็ได้ 
   1.11.4 กรณีที่สัญลักษณ์ต่ ากว่า C   อาจลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชานั้นได้เพ่ือ
เปลี่ยนสัญลักษณ์ เรียกว่าการเรียนเน้น ( Regrade) 
  1.12 การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณเฉพาะ
รายวิชาที่นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลสัญลักษณ์ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D และ F 

 1.12.1  หน่วยกิตท่ีเรียนหมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
   1.12.2  หน่วยกิตท่ีได้หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์
ตั้งแต่ D ขึ้นไป ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
   1.12.3  หน่วยกิตที่ค านวณประจ าภาค  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของทุก
รายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D และ F ในภาคการศึกษานั้น 
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  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 าผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนแต่ละรายวิชาที่
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  และมีค่าคะแนนเฉลี่ย
สะสมในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพบังคับตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 

3.3  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  และไม่ขัดต่อระเบียบของสถาบัน 
 
4. การให้ปริญญาเกียรตินิยม แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 4.1  ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ  และมีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตร  คือไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
 4.2  ไม่เคยสอบตก (F)  หรือได้รับผลการเรียนไม่ผ่าน (U) หรือได้รับสัญลักษณ์ D, 

D+  ในรายวิชาใดๆ ตลอดหลักสูตร 
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 4.3  ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนเพ่ือเปลี่ยนค่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 

  4.4 นักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต ่3.50 ขึ้นไป 

4.5 นักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับเกียรตินิยมอันดับสองจะต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ ย
สะสมตั้งแต่ 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 มอบเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น  หลักสูตร แผนการจัดการศึกษา  คู่มือนักศึกษา กฎระเบียบ

ต่าง ๆ ท าความเข้าใจรายวิชาที่รับผิดชอบ ค าอธิบายรายวิชา พ้ืนฐานด้านความรู้และ ธรรมชาติของ
นักศึกษา ตลอดจนมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบัน 

1.4 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอนโดยคณะหรือภาควิชาด าเนินการ 

1.5 ประเมินการสอน และให้ค าแนะน า 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
       จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรไว้ในแผนกลยุทธและแผนการ

ด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อน างบประมาณมาใช้พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม
การเรียนการสอน  อย่างต่อเนื่อง โดยคณะด าเนินการเองและส่งอาจารย์ไปเข้ารับการฝึกอบรม
นวัตกรรม รูปแบบการเรียนการสอน เกณฑ์การวัด ประเมินผลใหม่ๆที่หน่วยงานอื่นจัดอบรม 

 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
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  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 
 
3. การเตรียมการบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากร 
 3.1  ก าหนดบุคลากรใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาบุคลากรใหม่ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์และโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ของคณะศิลปศึกษา 
 3.2  ส าหรับบุคลากรที่ท าหน้าที่สนับสนุนให้มีการจัดประชุม  อบรม  เพ่ือพัฒนาการจัดการ
ความรู้และทักษะเฉพาะต าแหน่งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 3.3  พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพเฉพาะต าแหน่ง 
 3.4  ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 

 1.1  มีการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการใช้บัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ และ

วิเคราะห์ความพร้อมในการเปิดหลักสูตรก่อนน าไปก าหนดเป็นเป้าหมาย  
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 1.2  มีการจัดเตรียมความพร้อม ทั้งด้านคณาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาทิ ห้องสมุด 

วัสดุอุปกรณ์การศึกษาอ่ืน ๆ และสถานที่ ก่อนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เปิด ให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 1.3  มีการจัดระบบ และกลไกเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาในประเด็น ต่อไปนี้ 

 

1.3.1  การก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร              

1.3.2  การบริหารกิจการของหลักสูตร         

1.3.3  การประเมินและพัฒนาหลักสูตร         

1.3.4  การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      

1.3.5  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1.4  มีการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานทุกหลักสูตร ทุกปีการศึกษา 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

2.1.1  วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส าหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว 

2.1.2  วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อหัว ต่อปี 

2.1.3  ประเมินความพอเพียงของอัตราก าลังเมื่อเทียบกับปริมาณงาน 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

2.2.1  ส ารวจทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในหลักสูตร ก ากับและตรวจสอบให้มีการใช้   

         ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่เดิม 



76 

 

2.2.2  ต าราและหนังสือในห้องสมุดของคณะศิลปศึกษา มีจ านวน 5,000 เล่ม 

2.2.3  ต าราและหนังสือในศูนย์รักษ์ศิลป์ มีจ านวน 3,000 เล่ม 

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 

                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 โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยู่ใน           
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กลุ่มเสี่ยง ซึ่งมีแนวโน้มอาจไม่ส าเร็จตามหลักสูตร และจ าเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยจัด
อาจารย์ที่ปรึกษาในอัตราส่วน 1 : 25 

 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดนโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์ที่สอนบางเวลา
และอาจารย์พิเศษ โดยการสรรหาบุคคลจากสถาบันอุดมศึกษา ตามคุณสมบัติที่ก าหนด ตรงตาม
สาขาวิชาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน โดยวางแผนการจัดจ้างเป็นรายภาคการศึกษา ทั้งนี้
ให้มีการประเมินการสอนอาจารย์พิเศษ หลังการสอนเสร็จสิ้นทุกภาคการศึกษา 

 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

     4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  4.1.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดประชุมเพ่ือก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ

ต าแหน่งทั้งสายการสอนและสายสนับสนุน 

  4.1.2  ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก 

          4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

4.2.1  จัดให้มีการฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 

4.2.2  จัดให้มีการศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรง 

4.2.3  แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือร่วมกันท างานวิจัย 

4.2.4  มีแผนงานสนับสนุนบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 

5. การสนับสนุนและการให้ค าปรึกษานักศึกษา 

     5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และด้านอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
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          5.1.1 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในอัตราส่วน 1:25 

                    5.1.2 ก าหนดเวลาให้อาจารย์ที่ปรึกษา แนะน าเรื่องการลงทะเบียนเรียน การเลือก

รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

ไม่มี 

 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
     ก่อนการพัฒนาหลักสูตร ได้มีการส ารวจความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของ
สังคม ทั้งด้านปริมาณและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตร 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด 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 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X  

2.  มีรายละเ อียดของหลักสูตรตามแบบมคอ . 2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา 

X X X X X  

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X  

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบมคอ.5 และมคอ.
6ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X  

5.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ X X X X X  
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตร  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใช้ เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่  สกอ .ก าหนดจ านวน  
9 ตัวบ่งชี้ คือ 

1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

2. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   3.  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน 

ซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 

   4.  มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X  

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X  

8.อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคน  ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X  

9.อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ 
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X  

10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X  

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนน 5.00 

    X  

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

     X 
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  5.  สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 

  6 .  สั ดส่ วนของอาจารย์ที่ ด า ร งต า แหน่ ง อาจารย์  ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์                          

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์   

   7.  มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 

   8.  มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 

การสอน 

  9.  มีการส ารวจระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 

 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา   เป็นหลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2555   โดยก าหนดแนวทางการประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรดังนี้ 

 

 1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน     

       1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   ก าหนดให้คณาจารย์เขียน มคอ.3,4 ของรายวิชาที่

สอน (มีรายละเอียดของแผนกลยุทธ์และระบุรายละเอียดของการปรับปรุง  มคอ.3,4 ในแต่ละปี)

ประมวลการสอบตามระยะเวลาที่ก าหนด  หรือหลังการประเมินทุกปีที่มีข้อมูลการวิเคราะห์จากการ

วิจัยชั้นเรียน  หรือผลการประเมินของนักศึกษา  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

     1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แบบกลยุทธ์การสอน  ท าการส ารวจเพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของคณาจารย์  โดยการสังเกตการณ์ของหัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย  และแจกแบบประเมินให้กับนักศึกษา  ในแต่ละรายวิชาก่อนส่งภาคการศึกษา  ข้อมูลที่ได้
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จากการสังเกตการณ์และการประเมิน  จะถูกวิเคราะห์โดยฝ่ายวิชาการของคณะ  และส่งให้คณาจารย์
ผู้สอนแต่ละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผลย้อนหลังในการปรับปรุงการสอนรายวิชาของตน 
 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
     2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร 
           ประเมินการสอนโดยนักศึกษา  โดยมีหัวหน้าภาควิชา  เป็นผู้รับผิดชอบในการให้
ข้อมูลและตดิตามการแก้ไขปรับปรุง   
  แบบประเมินหลักสูตร  โดยบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร  และน าข้อมูล
ย้อนกลับมาเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     2.2 โดยนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เป็นแบบประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้บันทึก  
และน าข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
     2.3 โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา / หรือจากผู้ประเมิน  การประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกที่เก่ียวข้องทางการศึกษา 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามดัชนีในหมวด 7 ข้อ 7 โดยผู้ประเมินระดับ

สาขาวิชาที่แต่งตั้ง  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
    4.1 มีการประเมินผู้สอนทุกรายวิชา 
    4.2 มีการวิจัยสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
    4.3 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินตามข้อ 4.1 และ 4.2 
    4.4 น าผลการประเมินวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
    4.5 ก าหนดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในแบบกลยุทธ์ 
 
 

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

 
 



82 

 

 
 
 
 
 
 

    
ภาคผนวก 
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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   สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินชีวิต  การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยที่มีผลกระทบต่อ
สังคม แนวทางในการแก้ไขปัญหา   ศึกษาและวิเคราะห์วัฒนธรรม
ไทยกับการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน  เพ่ือให้ตระหนักถึงความ
เป็นไทยและเกิดจิตส านึกร่วมกันที่จะด ารงรักษาเอกลักษณ์ของชาติ 

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

ศึกษาความหมาย และความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์  
ธรรมชาติของมนุษย์  ความต้องการของมนุษย์  การศึกษาตนเอง
การประเมินและการปรับปรุงตนเอง การศึกษาผู้ อ่ืนเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดจนการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับชุมชน 

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

พอเพียงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวิถี
ชีวิตคนไทย ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  การน ารูปแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ ใช้กับสั งคมไทยตัวอย่ างโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
 
 
 

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

ศึกษาเรื่องรัฐ  รูปแบบและหน้าที่ของรัฐบาล  สถาบันและ
กระบวนการทางการเมือง แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ศึกษาพัฒนาการทาง
การเมืองการปกครองของไทย  เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเรื่อง
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic 
Political Culture) แก่เยาวชน 

 

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

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

 
 

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

ท างาน การสร้างแนวคิดและเจตคติที่ดีต่อตนเอง  ธรรมะกับการ
สร้างคุณภาพชีวิต  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อ่ืน   การบริหารตนให้เข้ากับสังคม  การปรับตนให้มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมทางสังคม ศึกษาเทคนิคการครองใจคนและการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

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

ศึกษาความหมาย  และความส าคัญของสารนิ เทศ       
การเข้าถึงแหล่ง สารนิเทศ  การใช้และฝึกใช้เทคโนโลยีทาง
สารนิเทศ  วิธีการเลือก  การแสวงหา  การสังเคราะห์และการ
รวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตลอดจน
วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยภาษาและรูปแบบที่ถูกต้อง
เหมาะสม 

 
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  ทฤษฎีบุคลิกภาพและการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
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บุคลิกภาพเพ่ือการวิเคราะห์ตนเอง  เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพ
เพ่ือการพัฒนาตนเอง  อิทธิพลของมนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคล และ
การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์ 

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

ศึกษาที่มาและวิวัฒนาการทางจริยศาสตร์  ความหมาย
ของจริยศาสตร์จริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม  เกณฑ์การตัดสิน
จริยธรรม การน าเหตุผลทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญามาใช้ในการ
ด ารงชีวิต และเสริมสร้างการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

 
1.3 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

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

 (Thai Language for Communication)  
ศึกษาหลักเกณฑ์รูปแบบกระบวนการพัฒนาการใช้ภาษา

ทั้งการฟังพูด อ่านและเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เน้น
การฝึกปฏิบัติฝึกรวบรวมความรู้ความคิดประสบการณ์จากการฟัง 
การอ่านการสังเกตแล้วน ามาเรียบเรียงเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

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

 (Thai Language for Professional Purposes) 
ศึกษารูปแบบ ประเภท ลักษณะและจุดมุ่งหมายของการ

ใช้ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้องส่งเสริมให้รักการอ่าน  รู้จักวิเคราะห์  วิจารณ์ฝึกเขียน
บทความ  สูจิบัตร  บทโฆษณา  รายงานการประชุมหนังสือ
ราชการ จดหมายธุรกิจ เอกสารสิทธิ์และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ 
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300-13003  ภาษาไทยเชิงศิลปวัฒนธรรม   3 (3-0-6)  
 (Cultural Aspects of Thai Language)  

ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมไทยในด้านเนื้อหา  ศิลปะ
การใช้ภาษา ความคิดความเชื่อ  สภาพสังคมและศิลปวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ไทยในวรรณกรรม 

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

 (Modern  Thai  Literature )  
ศึกษาวรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน  

ในด้านความเป็นมา  รูปแบบ  เนื้อหา  แนวคิด  กลวิธี การ
ประพันธ์  การใช้ภาษาในวรรณกรรมปัจจุบันและการวิเคราะห์
วรรณกรรม 

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

 (Literature for Professional Purposes)  
ศึกษาวรรณคดีสมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์

ในด้านความงาม  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแนวคิด 
ความเชื่อปรัชญาค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต อาชีพและ
สังคม 

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

 (Foundation of English)  
ศึกษาโครงสร้างของประโยค  ศัพท์และส านวนที่ส าคัญฝึก

ทักษะการอ่าน  การหาความหมายของค า การจับใจความส าคัญ
ฝึกบทสนทนาเพ่ือการสื่อสารและเขียนประโยคสั้นๆโดยใช้ศัพท์ 
ส านวนและโครงสร้างที่ถูกต้องเหมาะสม 

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

 (English for Communication)  
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พัฒนาทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนเน้นการ
ฟังและการพูดสนทนาในโอกาสต่างๆเพ่ือให้เกิดความรู้  ความ
เข้าใจอย่างถูกต้อง  ฝึกการฟังเพ่ือสรุปใจความส าคัญและสามารถ
พูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  ฝึกพูดให้ถูกหลักการใช้ค า  ข้อความและการ
ผูกประโยคที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพ่ือน ามาใช้
สื่อสารได ้

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

ฝึกทักษะการอ่านข้อความที่มีโครงสร้างซับซ้อนการเก็บ
ใจความและรายละเอียดที่ส าคัญของเรื่องจากข้อความหรือหนังสือ
ที่อ่าน  ฝึกการอ่านแบบตีความการอ่านเร็วและการหาข้อมูลที่
ต้องการ 

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

ศึกษารูปแบบการเขียนเพ่ือการสื่อสารในลักษณะต่างๆที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน    ฝึกการเขียนสื่อสารอย่างเป็นทางการ  และ
ไม่เป็นทางการในโอกาสต่างๆ  ฝึกการเขียนจดหมาย  แบบฟอร์ม     
บันทึกย่อความ  บทสนทนาและเรียงความ 
 

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

ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการนักท่องเที่ยว  
เน้นเรื่องศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม  
ฝึกทักษะการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน  ศึกษาจาก
เอกสาร  สูจิบัตร  บทความและหนังสือที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว 

 
 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6         หน่วยกิต 
 1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์      
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300-14001  *มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    3 (3-0-6)  
 (Man and Environment)  

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม อันเนื่องมาจากพัฒนาการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผลกระทบต่อประชากร
มนุษย์ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ  ศึกษามลพิษจากสารเคมี
มลพิษทางน้ า  ดินและอากาศ 

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

  ศึกษาความส าคัญของคุณภาพชีวิตความรู้เกี่ยวกับอาหาร
และยา  องค์ประกอบของอาหารความต้องการอาหารของร่างกาย
อุปนิสัยการบริโภคอาหารกับสุขภาพความส าคัญของโภชนาการต่อ
สุขภาพคุณสมบัติทั่วไปของยาและการใช้ยาที่ถูกต้องความต้องการ
และความจ าเป็นของมนุษย์โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ด ารงอยู่อย่างเป็นสุขและ
มีประสิทธิภาพ 

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

ศึกษาความหมายกระบวนการ ปฏิกิริยาบทบาทหน้าที่
และความส าคัญของวิทยาศาสตร์ด้ านชี วะ เ คมี ฟิสิ กส์ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการอนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม สาเหตุและการ
แก้ปัญหาความเสื่อมสภาพ การใช้สารเคมีและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาด าเนินการอนุรักษ์วัตถุทาง
วัฒนธรรม 

 
1.4.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์      
300-14004  *คณิตศาสตร์เชิงสถิติ    3 (3-0-6)  
  (Mathematics for Statistics)  
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ศึกษาความหมายของเซต  ชนิดของเซต สับเซตและการ
ด าเนินการของเซต   สมการอย่างง่าย  ล าดับและอนุกรม
ตรรกศาสตร์ วิธีการทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความน่าจะเป็นและทฤษฎีของความน่าจะเป็น 

 
300-14005   สถิติเพื่อการวิจัย    3 (3-0-6)  
  (StatisticsforResearch)  

ศึกษาวิธีการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับการวิจัยในแต่ละ
ประเภทระดับการวัดของข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
การแจกแจงและน าเสนอข้อมูลทางสถิติ  การทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติ และความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การค านวณค่าสถิติที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 

 
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา    ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
ศึกษาจาก 

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

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

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

 (Sport Activities)  
ศึกษาประวัติความเป็นมากฎกติกามารยาทและทักษะ

กิจกรรมกีฬาปฏิบัติทักษะได้อย่างถูกต้องศึกษารูปแบบวิธีการเล่น
การแข่งขันการจัดการแข่งขันสามารถน าทักษะกิจกรรมกีฬาที่เรียน
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทาง
กายของตนเองและชุมชนสามารถจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬา
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ประเภทที่เรียนได้  สามารถน าไปใช้เป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพของชุมชนและสังคมส่วนรวมได้  

   
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
 2.1  วิชาชีพครู 
 2.1.1  วิชาชีพครูบังคับ      44 หน่วยกิต 
  300-21001    การศึกษากับการพัฒนาประเทศ   2(2-0-4) 
            (Education and Country Development) 
     ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาประเทศ   
    การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  แนวคิดในการจัดการ 
    การศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  การเมือง   
    การปกครอง  หลักการพัฒนาชุมชน  การจัดโรงเรียนเพ่ือพัฒนา    
      ชุมชน  ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 
  300-21002     พื้นฐานการศึกษา    2(2-0-4) 
            (Foundations of Education) 
     ความหมายและความส าคัญของการศึกษาและวิชาชีพครู   
    ปรัชญา  มโนทัศน์ ทฤษฎีการศึกษา พ้ืนฐานการศึกษาและวิชาชีพ  
                                       ครูในด้านปรัชญา  ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม  
                        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พัฒนาการของการศึกษาและวิชาชีพ 
    ครูประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทยวิกฤตการณ์ 
    ทางการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและวิชาชีพครูในปัจจุบัน  
    บทบัญญัติด้านการศึกษาในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
    การศึกษาความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาในพระราช
    บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย    
     การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาไทย 
 

   300-21003     ความเป็นครู      3(3-0-6) 
     (Self Actualization for Teachers) 
     บทบัญญัติเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ และ
    ภาระงานของครูพัฒนาการของวิชาชีพครู  คุณลักษณะของครูที่ดี 
    ทัศนคติที่ดีของวิชาชีพครู  การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพ
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    ความเป็นครู  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และการเป็นผู้น าทาง
    วิชาการ จรรยาบรรณวิชาชีพครูวินัยของความเป็นครู  คุณธรรม
    จริยธรรมส าหรับครูและมาตรฐานวิชาชีพครูในพระราชบัญญัติสภา
    ครูและบุคลากรการศึกษา 
 
   300-21004     จิตวิทยาส าหรับครู      3(3-0-6) 
      (Psychology for Teachers and Special Education) 
     การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา
    เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน   มโนทัศน์ หลักการการ
    แก้ปัญหา การคิดและการสร้างสรรค์ ทักษะการปลูกฝังเจตคติ 
    ค่านิยมและจริยศึกษา หลักการจูง ใจ การสร้างวินัยในการเรียน
    การบูรณาการปฏิบัติการจิตศึกษาเพ่ือการเรียนรู้แบบเรียนรวมการ 
    เรียนร่วมและเรียนรวมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและเด็กที่
    มีความสามารถพิเศษและการเป็นครูที่ด ี
 
   300-21005    การพัฒนาหลักสูตร    3(3-0-6) 
     (Introduction to Curriculum Development) 

หลักการ ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎี และองค์ประกอบ
ของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตรกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร  การวิเคราะห์หลักสูตร 
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  มาตรฐานช่วงชั้นของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

 
         300-21006     จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา        2(2-0-4) 
                            (Guidance Psychology and Counseling)  
     ศึกษาความหมาย ปรัชญา หลักการและความส าคัญของ
    การแนะแนว  ประวัติและความเคลื่อนไหวของการแนะแนวใน
    ต่างประเทศและประเทศไทย  ประเภทของการแนะแนว  บริการ
    แนะแนวในโรงเรียน บริการให้ค าปรึกษา  ทฤษฎีจิตวิทยาการให้ 
    ค าปรึกษา และการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ความ ส น ใ จ  แ ล ะ
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    ความถนัด การจัดและการบริหารงานแนะแนว บทบาทของครูและ
    บุคลากรของโรงเรียนในการแนะแนวคุณสมบัติและจรรยาบรรณ
    ของผู้แนะแนวการประเมินผลการแนะแนว 
 
   300-21007   การจัดการเรียนรู้    3(3-0-6) 
     (Learning Management)   
     ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และการ
    พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัด    
    ประสบการณ์การเรียนรู้  การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการ
    เรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้  แบบเรียนรวม  เทคนิคและ 
    วิทยาการจัดการเรียนรู้  การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนา
    นวัตกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
    การจัดท าการท าแผนการเรียนรู้รายภาค และตลอดภาค  การ
    ออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เลือกใช้ พัฒนา
    และสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  การจัดแหล่ง
    เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้   การบริหารจัดการใน                
    ชั้นเรียน  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและ  
    จ าแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล 
 
  300-21008  การวัดและประเมินผลการศึกษา   2(2-0-4) 
     (Educational Measurement and Evaluation) 
     ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการสอนและ  
    ประสบการณ์การเรียนรู้กับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม 
    ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ  
    หลักการและวิธีวัดผลและประเมินผลแบบต่าง ๆ การออกแบบ 
    การสร้าง และการใช้แบบสอบและเครื่องมือการวัดและประเมินผล
    การศึกษา ความตรงและความเที่ยง  การประเมินตามสภาพจริง 
    การประเมินการปฏิบัติ และการประเมินแฟ้มสะสมงาน คลังข้อสอบ
    การตัดสิน  และรายงานผลการเรียนรู้ 
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   300-21009  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางศึกษา  
3(2-2-5) 

          (Innovation  and  Education  Information  and 
Communication Technology) 

  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียนการสอน   
 กิจกรรม  และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา ความส าคัญ
 และบทบาทของ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาง 
 การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับการเรียน            
 การสอน  ประเภทและลักษณะของสื่อการเรียนการสอน บทบาท
 ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน  
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสาขาวิ ชาชีพ  
 การบูรณาการกลยุทธ์  และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาใน 
 การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร  โดยเน้นการออกแบบ การใช้  
 และการประเมิน 

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

หลักการพ้ืนฐานและวิธีการแสวงหาความรู้  การประยุกต์
   ความรู้ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ในการวิจัยทาง 
   การศึกษาและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ธรรมชาติและ
   ประเภทของการวิจัย รูปแบบการวิจัย  กระบวนการวิจัย  
   จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การออกแบบ 
   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สถิติเพ่ือการวิจัย  การเก็บ
   รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และแปลผล การเสนอโครงการเพ่ือ
   ท าวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัย  
   การวิพากษ์งานวิจัย  การน าเสนอผลงานวิจัย  การศึกษางานวิจัย
   ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  กระบวนการวิจัยในการ
   แก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติการวิจัยในลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน  
   การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
   เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
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   300-21011 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 
     (Management and Educational Leadership) 

     ทฤษฏีและหลักการบริหารจัดการการศึกษา  การบริหาร
     จัดการชั้นเรียนและการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
     จัดการ  การประกันคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้วัฒนธรรม 
     องค์กร การติดต่อสื่อสารมนุษย์  สัมพันธ์ในองค์กร การท างาน 

    เป็นทีม ภาวะผู้น าทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ  การเป็น
     บุคคลแห่งการเรียนรู้ การเป็นผู้น าทางวิชาการ  การจัดท าโครงงาน
     ทางวิชาการและโครงการฝึกอาชีพ 

 
   300-21012    ภาษาอังกฤษส าหรับครู    2(2-0-4) 

           (English for Teachers) 
     ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน 

     ห้องเรียนและการควบคุมชั้นเรียน  ศัพท์ภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระ
     การเรียนรู้ส าหรับครูนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์  ไวยากรณ์ส าหรับ
     การพูดและการเขียน  กลยุทธ์การอ่านและการฟัง   กลยุทธ์ในการ
     สื่อสารการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

 
          300-21013    ประสบการณ์วิชาชีพครู    2(1-2-3) 
                           (Professional Experience)   
     การบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพครู การสังเกตระบบการ
    จัดการเรียนการสอนและการปกครองชั้นเรียน   พฤติกรรมและ
    บทบาทตามภาระหน้าที่ของความเป็นครู  การจัดท าแผนการสอน
    ร่วมกับสถานศึกษา การบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพครู การทดลอง
    สอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ
    หรือข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน การตัดสินผลการเรียน  
    การสอนภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การพัฒนาความเป็นครูมือ 
    อาชีพ การปฏิบัติธรรมหรือการจัดกิจกรรมค่ายอาสา เกี่ยวกับ 
    จรรยาบรรณวิชาชีพ  เพ่ือเป็นประสบการณ์ในการน าไปใช้ในวิชาชีพ 
 
   300-21014    การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1           6(0-12-6) 
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     (Teaching Internship I) 
      การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยมีการนิเทศอย่าง 
     ใกล้ชิด  การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้   การจัด
     กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์การ
     เรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน   การ
     วัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ 
     ผู้เรียน  การจัดท าบันทึกและผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
     ทางวิชาการ  การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน
     ครู นอกเหนือจากการสอน  การสัมมนาทางการศึกษา  
 
   300-21015 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2           6(0-12-6) 
      (Teaching Internship II) 

    การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับการ
    นิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัด
    กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์การ
    เรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน  การ
    วัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ 
    ผู้เรียน  การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัด
    กิจกรรมทางวิชาการ   การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การ
    ปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน 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 
   การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมในสภาวะปัจจุบัน   การใช้กลวิธาน
   แห่งการปรับตัว  บทบาทของครูต่อการปรับตัวของนักเรียน 
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  300-21017     สถิติทางการศึกษา    2(2-0-4) 
    (Educational Statistics)  

    ศึกษาความหมายของประชากร  และกลุ่มตัวอยาง  การ
    สุ่มตัวอย่างการแจกแจงความถี่  การวัดแนวโน้มเข าสู่ส่วนกลาง  
    การวัดการกระจาย การวัดต าแหนงและการเปรียบเทียบการแจก
    แจงปกติ การประมาณคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  การทดสอบ
    สมมติฐานโดยใช้ Z-Test,T-test,F-test และการวัดความสัมพันธ์
    ของข้อมูลดวยสหสัมพันธ์อย่างง่าย 

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

    (Instructional Media)  
    ศึกษานิยาม  ประเภทและคุณคาของสื่อการสอน บทบาท

    และความสัมพันธ์ของสื่อในระบบ การเรียนการสอน  หลักเกณฑ
    และวิธีการการเลือกผลิต  ใชและเก็บรักษาสื่อการสอนแต่ละ 
    ประเภท  ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อขั้นพ้ืนฐานอย่างงาย  วิเคราะห์
    แนวโน้มของการผลิต การใช้และพัฒนาสื่อในอนาคต 

 
  300-21019   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   2(2-0-4) 
                           (Non-Formal Education and Independent Education)  

ศึกษาความหมายและลักษณะของการศึกษานอกระบบ
  และการศึกษาตามอัธยาศัย  จุดมุงหมายของการศึกษานอกระบบ
  และการศึกษาตามอัธยาศัย  วิธีการจัดการศึกษานอกระบบและ
  การศึกษาตามอัธยาศัย  ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการ
  ประเมินผลการศึกษา  การเทียบโอนหน่วยการเรียนสภาพแวดล้อม 
  สื่อและแหล่งความรู้ อ่ืนๆ ที่เอ้ือต่อการศึกษานอกระบบและการ
  ศึกษาตามอัธยาศัย 

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

                             (Organizing Training Program)  
     ศึกษาหลักการ กระบวนการและเทคนิคในการจัดการ
    ฝึกอบรมและการประชุม  การจัดท าแผน  การเขียนโครงการ การ
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    จัดเตรียมบุคลากรและสถานที่การด าเนินการตามแผน การ 
    ประเมินผล  และทดลองจัดการฝึกอบรมและการประชุม 
 
  300-21021   คุณธรรม จริยธรรมของครู    2(2-0-4) 
           (School Teacher Ethics) 
     ความหมายและความส าคัญของคุณธรรม  จริยธรรมของ
    ครู  ความสัมพันธ์ของคุณธรรม  จริยธรรม กับประสิทธิภาพของ
    งานครูการ  วิเคราะห์คุณธรรม  จริยธรรมหลักที่ส าคัญของครู การ
    ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมในตนเองการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริม 
    คุณธรรม  จริยธรรมในตัวนักเรียน 
 
  300-21022    กฎหมายการศึกษา    2(2-0-4) 
                             (Educational Law)  

    ศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
    ทางการศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติ
    ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
    ราชการกระทรวงศึกษาธิการ   พระราชบัญญัติองค์กรวิชาชีพครู
    และบุคลากรทางการศึกษากฎกระทรวง  ระเบียบกระทรวงศึกษา-
        ธิการที่เกี่ยวของกับครู  บุคลากรทางการศึกษา  สถานศึกษาและ
    นักเรียนนักศึกษา 

 
  300-21023    การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น   2(2-0-4) 
            (Local Curriculum Development) 
     แนวคิด หลักการ และความส าคัญของหลักสูตรท้องถิ่น 
    การศึกษา  วิเคราะห์ชุมชนกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
    การใช้และการประเมินผลหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการออกแบบ
    หลักสูตรท้องถิ่น 
 
                   300-21024   จิตวิทยาการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  2(2-0-4) 
          (Psychology of Teaching Children with Special Needs) 
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    กระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้าน
    การประมวลประสาทสัมผัสการเคลื่อนไหว การเรียนรู้จากเงื่อนไข
    ทางสังคม การเรียนรู้ทางปัญญา การปรับพฤติกรรมสื่อและ        

                             เทคโนโลยีช่วยสอนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ การท า 
    แผนการจัดการเรียนรู้เทคนิคการสอน การจัดกลุ่มผู้เรียนใน 
    รูปแบบการเรียนร่วมและการเรียนรวม 

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

    ลักษณะเฉพาะ ปัญหา และความต้องการของเด็กด้อย
    โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้แก่ เด็กที่ขาดแคลนทุน 
    ทรัพย์ เด็กที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลหรือทุรกันดารเด็กที่อพยพย้ายที่อยู่
    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 
    การพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  การสื่อความหมาย  ผู้น ากลุ่ม
    ในการแก้ปัญหา  การวางแผนเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
    พัฒนาชุมชน เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  และสร้างสรรค์  
    โดยศึกษาภาคปฏิบัติโครงการในพระราชด าริ 
 
  300-21027      การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  2(2-0-4) 
             (Knowledge Management and Local Wisdom) 
     ลักษณะ บทบาทแห่งองค์ความรู้ที่เก่ียวกับภูมิปัญญา 
             ท้องถิ่น  การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร  การจัดการความรู้  การ
    สร้างองค์ความรู้  การจัดเก็บและสืบค้นความรู้  การถ่ายทอด 
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    ความรู้และการใช้ประโยชน์  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานแห่ง
    การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 
 
   300-21028      พัฒนาการความเป็นครู     2(2-0-4) 
             (Programs to Assist Developing Teacher Students) 
     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นครู  เจตคติต่อวิชาชีพ  
    คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ดีของความเป็นครู  องค์กร
    วิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การใช้เหตุผลแบบรูปภาพและ
    แบบอุปมา-อุปมัย ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์  ภาษาไทย และ
    สังคมโลกปัจจุบัน 
 
2.2  วิชาเอก 
 2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว                                                68    หน่วยกิต 
   201-21001       สุนทรียศาสตร์ทางนาฏดุริยางค์  3(3-0-6) 

         (Aesthetics for Drama and Music) 
 ศึกษาความหมาย  หลักการ  ปรัชญา  แนวคิดและ
ทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์และดนตรี  
องค์ประกอบของความงาม  ความไพเราะ  การสื่อความหมาย  
การถ่ายทอดความรู้สึก  ท าให้เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าทาง
ศิลปะ   เพ่ือเป็นแนวทางให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการน า
ความรู้มาพัฒนางานด้านนาฏศิลป์และดนตรี 

 
  201–22001  วรรณคดีการละคร 1 2(2-0-4) 
     (Thai Drama and Literature I) 

   ศึกษาความหมายและลักษณะวรรณคดีทั่ ว ไป  
วรรณคดีการละครไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ใน
เรื่องที่น ามาแสดง  แนวคิด  จุดประสงค์  คุณค่า รวมทั้งหลักการ
วิเคราะห์วิจารณ์  และฝึกหัดการวิจารณ์วรรณคดี  

 
  201-22002         วรรณคดีการละคร 2 2(2-0-4) 
     (Thai Drama and Literature II) 
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   ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบวรรณคดีปุราณะและ
ชาดกที่มีอิทธิพลต่อวรรณคดีการละครในด้านศาสนา  ปรัชญา  
สังคม  วัฒนธรรม  เพื่อน าไปสู่สุนทรียะของการแสดง 

 
                 201–22014 ทักษะนาฏศิลป์ 1  (ละคร พระ - นาง)  3(0-6-3) 
     (Dance I : Leading Male and Female Roles of Drama) 

    ศึกษาและปฏิบัติร ามาตรฐาน   เช่น ชุดระบ าสี่บท 
 (บทที่ 1-2)  วันทองแต่งตัวออกฉุยฉาย  ร าหน้าพาทย์เพลงปฐม 
 (มาตุลี)  บาทสกุณี  คุกพาทย์   รัวสามลา  ฝึกกระบวนร าชุดอิเหนา 
 ตรวจพล  กราวนางยักษ์ บุษบาชมศาล 

 
   201–22015  ทักษะนาฏศิลป์ 2  (ละคร พระ - นาง) 3(0-6-3) 
     (Dance II : Leading Male and Female Roles of Drama) 
      ศึกษาและปฏิบัติร ามาตรฐาน  เช่น  ชุดระบ าสี่บท (บทที่ 3-4)   

  เพลงช้า – เร็วระบ า  ฉุยฉายศูรปนขา  ไหว้ครูชาตรี   และฝึก 
  กระบวนท่าร าเพลงร าทวน  (อิเหนารบระตูบุศสิหนา)  และเพลง 
  เชิดนอก  (หนุมานจับนางเบญกาย)     

 
   201-22016  ทักษะนาฏศิลป์ 3  (ละคร พระ - นาง) 3(0-6-3) 
     (Dance III : Leading Male and Female Roles of Drama) 
      ศึกษาและปฏิบัติร ามาตรฐาน  เช่น ชุ ดประเลง                

 เชิดฉิ่งศรทนง  ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง  ดรสาทรงเครื่อง  ระบ า               
 จันทกินรี  ร าหน้าพาทย์เพลงตระเชิญ  ตระนารายณ์  เสมอสามลา  
 ฝึกวิธีแสดงละครพันทางเรื่องพระลอ  ตอนพระลอตามไก่ และ
 ฟ้อนรัก 

 

   201-22017  ทักษะนาฏศิลป์ 4  (ละคร พระ - นาง) 3(0-6-3) 
     (Dance IV : Leading Male and Female Roles of Drama) 

   ศึกษาและปฏิบัติร ามาตรฐาน  เช่น  ชุดรจนาเสี่ยง
พวงมาลัย  เบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง  วิยะดาทรงเครื่อง  เชิดฉิ่ง      
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ศุภลักษณ์   กริชมลายู  ฝึกกระบวนการร าชุดพระไวยตรวจพลและ
กระบวนรบชุดไม้บู ๊(พลอง, ดาบ) 

 
   201-22021  ทักษะนาฏศิลป์ 1  (โขนพระ) 3(0-6-3) 
     (Dance I : Leading Male Role of Khon) 

   ศึกษาและปฏิบัติร ามาตรฐาน  เช่น ชุดระบ าสี่บท 
(บทที่  1 -2)  ฉุยฉายอินทรชิต   ร าหน้าพาทย์ปฐม (มาตุลี ) 
บาทสกุณี  คุกพาทย์  รัวสามลา  ฝึกกระบวนการร าชุดอิเหนา
ตรวจพล  กราวนางยักษ์  และระบ าครุฑ 

 

    201–22022 ทักษะนาฏศิลป์ 2  (โขนพระ) 3(0-6-3) 
     (Dance II : Leading Male Role of Khon) 
       ศึกษาและปฏิบัติร ามาตรฐาน  เช่น  ชุดระบ าสี่บท 

  (บทที่  3-4)  เพลงช้า -เร็วระบ าฉุยฉายมานพ  ไหว้ครูชาตรี              
  ฝึกกระบวนท่าร าเพลงร าทวน (อิเหนารบระตูบุศสิหนา)  และ 
  กระบวนรบในชุดพระลักษณ์รบอินทรชิต 

 
   201-22023  ทักษะนาฏศิลป์ 3  (โขนพระ) 3(0-6-3) 
     (Dance III : Leading Male Role of Khon) 
      ศึกษาและปฏิบัติร ามาตรฐานเช่น  ชุดประเลง  เชิดฉิ่ง

  ศรทะนง เชิดฉิ่งศรประจันต์  ฝึกการใช้บทในชุดอินทรชิตแปลงเป็น
  พระอินทร์   ฝึกการใช้บทหนุมานแปลงเป็นมานพ (เข้าห้องนาง
  วานรินทร์)  ร าโคม  ร าหน้าพาทย์เพลงตระเชิญ  ตระนารายณ์   
  เสมอสามลา  ฝึกวิธีแสดงละครพันทางเรื่องพระลอ  ตอนพระลอ 
  ตามไก่  และฟ้อนรัก 

 
   201–22024  ทักษะนาฏศิลป์ 4 (โขนพระ) 3(0-6-3) 
      (Dance IV : Leading Male Role of Khon) 

     ศึกษาและปฏิบัติร ามาตรฐาน  เช่น ชุดรจนาเสี่ยง
  พวงมาลัย  กริชมลายู  ฝึกหัดการเชิดหนังใหญ่ (พากย์สามตระ)  
  ฝึกกระบวนการร าชุดพระไวยตรวจพล    ฝึกกระบวนรบ ชุดไม้บู๊ 
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  (พลอง, ดาบ)  กระบวนรบรามสูรรบอรชุน  และฝึกการตีบทใช้บท
  กระทู้ ชุดตีทัพพระลักษณ์   

 
   201–22028       ทักษะนาฏศิลป์ 1  (โขนยักษ์) 3(0-6-3) 
    (Dance I : Demon  Role of Khon) 

ศึกษาและปฏิบัติ  เช่น  ร าหน้าพาทย์เพลงปฐม (มาตุลี)  
บาทสกุณี  คุกพาทย์  รัวสามลา   เสมอสามลา  ฝึกกระบวนการร า
เพลงกราวชุดวีระชัยยักษ์   ระบ าครุฑ  การเชิดหนังใหญ่  ตรวจพล
พญายักษ์ด้วยอาวุธหอก และฝึกการตีบทใช้บทสุครีพถอนต้นรัง  
(ตั้งแต่ปะทะทัพตีบทกระทู้สุครีพกับกุมภกรรณถึงสามจับ) 

 

201–22029 ทักษะนาฏศิลป์ 2  (โขนยักษ)์   3(0-6-3) 
    (Dance II : Demon  Role of Khon) 

ศึกษาและปฏิบัติ  เช่น   ร ามาตรฐานชุดฉุยฉายทศกัณฐ์
ลงสวน    ไหว้ครูชาตรี  ฝึกหัดกระบวนรบในชุดพระลักษมณ์รบ
อินทรชิต  กุณภกรรณพุ่งหอกโมกขศักดิ์   บรรลัยกัลป์รบหนุมาน    
วิรุณจ าบังแทงลิง  และวิรุณจ าบังรบหนุมาน (ค้นฟอง)   

 

201–22030 ทักษะนาฏศิลป์ 3 (โขนยักษ์)   3(0-6-3) 
    (Dance III : Demon  Role of Khon) 

 ศึกษาและปฏิบัติ เช่น ร ามาตรฐานชุดประเลง  เชิดฉิ่ง        
ศรทนง  ใช้บทกระทู้ระหว่างทศกัณฐ์กับกุมภกรรณ  ทศกัณฐ์เกี้ยว
นางเบญกาย  ร าโคม  และฉุยฉายหนุมานแปลง  (หุงน้ าทิพย์)  

 
 201–22031 ทักษะนาฏศิลป์ 4 (โขนยักษ์)   3(0-6-3) 
    (Dance IV : Demon  Role of Khon) 

 ศึกษาและปฏิบัติ เช่น   ร ามาตรฐานชุดรจนาเสี่ยง
พวงมาลัย  ฝึกกระบวนรบชุดไม้บู๊ (พลอง ,  ดาบ)   ไมยราพณ์รบ
หนุมาน  ไมยราพณ์หุงสรรพยา  กระบวนท่าขับพิเภก   บทร้อง
พิเภกครวญ  ฝึกหัดการตีบทใช้บทกระทู้สหัส เดชะกับมูลพลัม  
กระบวนรบรามสูรรบอรชุน  และร าตรวจพลชุดศึกสามทัพ 
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 201–22035 ทักษะนาฏศิลป์ 1  (โขนลิง)   3(0-6-3) 
    (Dance I : Simian  Role of Khon) 

 ศึกษาและปฏิบัติ  เช่น  ร าหน้าพาทย์เพลงปฐม (มาตุลี)  
คุกพาทย์  รัวสามลา     ฝึกกระบวนร าเพลงกราวชุดระบ าวีระชัย
สิบแปดมงกุฎ  ระบ าครุฑ  การเชิดหนังใหญ่  องคตตรวจพล  
ฝึกหัดการตีบทใช้บทสุครีพถอนต้นรัง (ตั้งแต่ปะทะทัพ  ตีบทกระทู้
สุครีพกับกุมภกรรณถึงสามจับ)   

 201–22036 ทักษะนาฏศิลป์ 2  (โขนลิง)   3(0-6-3) 
    (Dance II : Simian  Role of Khon) 

 ศึกษาและปฏิบัติ  เช่น  ร ามาตรฐานชุดฉุยฉายหนุมาน  
ไหว้ครูชาตรี  ฝึกหัดกระบวนท่าร าเพลงเชิดนอก (หนุมานจับนาง
เบญกาย)  ฝึกหัดการตีบทใช้บทชุดบรรลัยกัลป์รบหนุมาน   วิรุณ
จ าบังแทงลิง  และวิรุณจ าบังรบหนุมาน  (ค้นฟอง)     

 

 201–22037 ทักษะนาฏศิลป์ 3  (โขนลิง)   3(0-6-3) 
    (Dance III : Simian  Role of Khon) 

 ศึกษาและปฏิบัติ  เช่น   ร ามาตรฐานชุดประเลง  หนุมาน
ทรงเครื่อง (ชมตลาด)  ร าโคม  ร าหน้าพาทย์เพลงรัวสามลา           
(เปิดอุโมงค์  ได้พร  แผลงฤทธิ์  หาวเป็นดาวเป็นเดือน)  ฝึกหัด 
การแสดงโขนชุดพาลีรบทรพี  และใช้บทร้องชุดพาลีสอนน้อง   

 
 201–22038 ทักษะนาฏศิลป์ 4  (โขนลิง)   3(0-6-3) 
    (Dance IV : Simian  Role of Khon) 

 ศึกษาและปฏิบัติ  เช่น   ร ามาตรฐานชุดรจนาเสี่ยง
พวงมาลัย  ฝึกกระบวนรบชุดไม้บู๊ (พลอง , ดาบ)  ไมยราพณ์รบ 
หนุมาน  (ท้ายดงตาล)  หนุมานตรวจพล  ฝึกการตีบทใช้บทกระทู้
ชุดตีทัพพระลักษมณ์  ใช้บทร้องชุดไมยราพณ์สะกดทัพ (หนุมานถึง
สระโบกขรณีพบมัจฉานุ) 

 
     301-22001      ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย 3(3-0-6) 
     (History of Thai Drama) 
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   ศึกษาวิเคราะห์ที่มา  ประเภท  และลักษณะวิธีแสดง
นาฏศิลป์โขน  ละคร  ที่มีพัฒนาการมาเป็นยุคสมัย  ตั้งแต่เริ่มมี
หลักฐานถึงยุคกรมศิลปากร  ล าดับขั้นการสืบสายส านักนาฏศิลป์
โขน  ละครที่มีอิทธิพลต่อกรมศิลปากร 

 

     301-22002  กายวิภาคส าหรับผู้ศึกษาศิลปะ 2(2-0-4) 
      (Anatomy for Arts Students) 

   ศึกษาเรื่องกายวิภาคทั่วไป  ศัพท์ที่ใช้ในกายวิภาค  
โครงสร้างของร่างกาย โครงสร้างของกล้ามเนื้อ  การรักษาและ
พัฒนากล้ามเนื้อ  การใช้กล้ามเนื้ออย่างถูกต้อง 

 
   301-22003  จารีตนาฏศิลป์ไทย 2(2-0-4) 
     (The Dancing Rituals and Etiquettes) 

   ศึกษาจารีตปฏิบัติเรื่องประเพณีการไหว้ครูนาฏศิลป์  
ความเชื่อ  ค่านิยม ขั้นตอนและองค์ประกอบต่างๆ  ศึกษาเรื่องข้อ
ปฏิบัติ ข้อห้าม เคล็ดลางในวิชานาฏศิลป์  รวมทั้งปรัชญาในการ
สร้างทฤษฎีการเรียนการสอนนาฏศิลป์ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของ
ปรมาจารย์ 

 
   301–22004      ทักษะการเขียนเพื่องานนาฏศิลป์ 3(3-0-6) 
     (Writing Skill in Dramatic Arts) 

   ศึกษารูปแบบประเภท  เทคนิคงานเขียนหนังสือ
วิชาการ  งานเขียนบทความนาฏศิลป์และดนตรี  งานเขียนบท
ประพันธ์และบทละคร ฝึกทักษะการเขียนงานนาฏศิลป์ 

 
   301-22005  หน้าพาทย์ นาฏยศัพท์ และภาษานาฏศิลป ์ 3(3-0-6) 
     (Na Pat, Drama Vocabularies and Dance Language) 

     ศึกษาความหมาย  ประเภทของเพลงหน้าพาทย์  
นาฏยศัพท์  ภาษานาฏศิลป์ วิเคราะห์การน าไปใช้  การเรียกชื่อ
นาฏยศัพท์และภาษานาฏศิลป์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการ
แสดง 
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   301-22006  การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ 2(2-0-4) 
     (Integrated Teaching in Music and Drama) 

     ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการในวิชานาฏศิลป์และดนตรี  การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติวิธีการสอนแบบบูรณาการ 

 
     301-22007       ศิลปนิพนธ ์  4(2-4-6) 
                    (Art  Thesis) 

              ศึกษางานวิจัยนาฏศิลป์ด้านการเรียนการสอน  หรือ
งานวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในแนวอนุรักษ์  พัฒนาและ
สร้างสรรค์  โดยน าเสนอโครงการเพ่ือท าวิจัย  ค้นคว้า  ศึกษา
งานวิจัยตามกระบวนการวิจัยและเสนอผลงานวิจัย   การจัด
นิทรรศการ / การอบรม  สัมมนา   

 
   301-22008  คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอนนาฏศิลป์ 2(2-0-4) 
     (Computer for Classical Dance Teachers) 

   ศึกษาศัพท์  ความหมายและหลักการใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้นด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นและวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการสอน
นาฏศิลป์และงานนาฏศิลป์ 

  
  301-22009  การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศกึษา 3(3-0-6) 
     (Research on Thai Classical Dance) 

   ศึกษาความหมาย  แนวคิด  ขั้นตอนกระบวนการวิจัย  
เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  การตรวจสอบวิเคราะห์
ข้อมูล  ฝึกการเขียนโครงร่างและน าเสนองานวิจัยในรูปแบบของ
การวิจัยด้านนาฏศิลป์ 

 
   301–22010  ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 2(1-2-3) 
     (English of Acting) 
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     ศึกษาความหมายของค าศัพท์ที่ใช้สื่อความหมายใน
  การแสดงที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย  การเคลื่อนไหว  อุปกรณ์บนเวที  
 แสง  เสียง  ฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่านและเขียน  การสนทนา
 โต้ตอบโดยใช้ศัพท์ส านวนเฉพาะสาขาวิชาชีพ   ฝึกปฏิบัติผู้ด าเนิน
 รายการแนะน าการแสดงนาฏศิลป์  รวมทั้งผู้บรรยายน าชมการ
 เรียนการสอนนาฏศิลป์ - ดนตรี  โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ
 และถูกต้อง 

   301–22011 ระบ าเบ็ดเตล็ดและเพลงพื้นบ้าน 3(0-6-3) 
     (Thai Variety Dances and Folk Songs) 

 ศึกษาท่ีมา  รูปแบบ  วิธีแสดง  ปฏิบัติระบ าเบ็ดเตล็ด
ชุดต่างๆ  การแสดงพ้ืนบ้านสี่ภาค   ปฏิบัติเพลงพ้ืนบ้าน  ได้แก่  
เพลงล าตัด  เพลงพวงมาลัย  เพลงเรือ   เพลงเหย่ย  เพลงฉ่อย  
และ/เพลงพื้นบ้านตามสภาพท้องถิ่น 

 
   301–22012 การฝึกประสบการณ์การแสดง 1  3(0-6-3) 
     (Dramatic Arts Performing ExperienceI) 

 ศึกษา  วิเคราะห์กลวิธีการถ่ายทอดท่าร าและฝึก
ปฏิบัติเพลงดังต่อไปนี้  ร าหน้าพาทย์เพลงตระสันนิบาต  ตระ
บรรทมสินธุ์  ตระบรรทมไพร  โปรยข้าวตอก  และฝึกปฏิบัติแยก
ดังนี้   
 ละครพระ – นาง , โขนพระ  :  ลงสรงโทน (อิเหนา)  
ละครพันทางเรื่องราชาธิราช  ตอนสมิงพระรามอาสา   ละคร
พันทางเรื่องพระลอ  ตอนพระลอเข้าห้อง / โขนชุดยกรบ 
 โขนยักษ์ : ลงสรงชมตลาด (ทศกัณฐ์)  หนุมานรบ
อากาศตะไล  โขนชุดยกรบ    พราหมณ์เข้า  และพราหมณ์ออก 
 โขนลิง :  ลงสรงโทน (หนุมานทรงเครื่อง)  หนุมาน
รบอากาศตะไล   โขนชุดยกรบ  

 

301–22013 การฝึกประสบการณ์การแสดง 2 3(0-6-3) 
     (Dramatic Arts Performing ExperienceII) 
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   ศึกษา  วิเคราะห์กลวิธีการถ่ายทอดท่าร าและฝึก
ปฏิบัติเพลงดังต่อไปนี้  โขนชุดพระรามตามกวาง  (บทร้องแขกไทร 
– พระรามแผลงศร)  เมขลา–รามสูร  ละครนอกเรื่อง มโนห์รา  
ตอนพระสุธนเลือกคู่ (บทร้องเวสสุกรรม – เข้าเฝ้า) / สุวรรณหงส์
ชมถ้ าและฝึกปฏิบัติแยก  ดังนี้ 

       ละครพระ – นาง , โขนพระ  : ละครในชุดศุภลักษณ์
อุ้มสม ละครเสภาเรื่องไกรทอง ตอนไกรทองรบกับชาละวันในถ้ า /  

 
     ละครนอกเรื่องไชยเชษฐ์  ตอนนางแมวเย้ยซุ้ม 

      โขนยักษ์ – โขนลิง  : โขนชุดหนุมานชูกล่องดวงใจ 
 

        301–22014    การจัดท าบทละครเพื่อการศึกษา   2(2-0-4) 
              (Drama Script Writhing for Education) 

   ศึกษาโครงสร้างของบทละครประเภทต่างๆ  วิธีการ
เขียน  การตัดต่อบทละคร และฝึกการจัดท าบทละครประเภทต่างๆ 

       เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการจัดการแสดงละคร 
 
        301 – 22015    ศิลปะการแต่งหน้า  2 (1–2–3) 
           (Art of  Stage Make Up) 
  ศึกษาทฤษฎีการแต่งหน้า  ฝึกปฏิบัติพื้นฐานการแต่งหน้า                                   
                                         การแต่งหน้าส าหรับการแสดงบนเวที  การแต่งหน้าประกอบ 
                                      การแสดงตามบทบาท  และการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ 
 

         301-22016      ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์  2 (1–2–3) 
                          (Music for  Thai Classical  Dance  Teachers) 

              ศึกษาทฤษฎีและหลักปฏิบัติด้านดนตรี  ตลอดจนฝึก 
  ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย    หรือสากลที่ใช้ในการเรียนการสอนใน
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้แก่  ขลุ่ย  อังกะลุง  รีคอร์ดเดอร์   
   เมโลเดียน  กีต้าร์  คีย์บอร์ด ฯลฯ 

 
      301-22017      การอ่านท านองเสนาะ  2 (0–4–2) 
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                  (Sa-nor  Singing) 
 ศึกษารูปแบบค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ  และฝึก
ปฏิบัติการอ่านท านองเสนาะ  โคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน  ร่าย  
ขับเสภา  และการพากย์เจรจา    
 

         301-22018      คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานนาฏศิลป์และดนตร ี 2 (2–0–4) 
                           (Computer  for  Music  and  Dance  Design) 
                        ศึกษารูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ  ฝึกปฏิบัติและ
      ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานนาฏศิลป์และดนตรี   
       ที่เก่ียวข้องกับงานนาฏศิลป์และดนตรี 

                                                 
        301–22019 นาฏศิลป์อาเซียน    2 (0-4-2) 
            (Asean  Dance) 

ศึกษาประวัติ  รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์อาเซียน  
ประยุกตแ์ละสร้างสรรค์ชุดการแสดงนาฏศิลป์อาเซียน 

 
        301-22020      การประดิษฐ์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง2 (1–2–3) 
                  (Costume and Prop Making) 
                      ศึกษาหลักการและกรรมวิธีในการประดิษฐ์  ฝึกหัด 
     ประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย  เครื่องประดับ  อุปกรณ์การแสดงและฝึก
     ปฏิบัติการแต่งกาย 
 
2.2.2  วิชาการสอนวิชาเอก   ก าหนดให้เรียน  6 หน่วยกิต 
         ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 301–22021  ทักษะการสอนนาฏศิลป์ 1 3(0-6-3) 
     (Teaching Skill of Dance I) 

   ศึกษาวิ เคราะห์   ฝึกปฏิบัติการแสดงและกลวิธี
ถ่ายทอดนาฏศิลป์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และฝึก
ปฏิบัติเพลงกราวกลาง  กราววีรสตรี  ระบ านางกอย     ร าเถิดเทิง  
กราวชัย  กราวเงาะ  ละครประเภทต่าง ๆ เพียงประเภทเดียว 1  
ตอน และสร้างสรรค์การแสดงโดยมุ่งเน้นการน าเสนออย่างมี
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หลักการและเหตุผล  การผสมผสานองค์ประกอบของการแสดง
ด้านท่าร า  รูปแบบเครื่องแต่งกายและดนตรี 

 
   301–22022  ทักษะการสอนนาฏศิลป์ 2  3(0-6-3) 
      (Teaching Skill Of Dance II) 

ศึกษาวิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติการแสดงและกลวิธีถ่ายทอด
นาฏศิลป์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ฝึกปฏิบัติเพลงสวัสดิ
รักษา  พลายชุมพล  ระบ าวิชนี  ฟ้อนแพน  (มีเนื้อร้อง)  และ
สร้างสรรค์การแสดงโดยมุ่งเน้นการน าเสนออย่างมีหลักการและ
เหตุผล  การผสมผสานองค์ประกอบของการแสดงด้านท่าร า  
รูปแบบเครื่องแต่งกายและดนตรี 

 
      2.2.3  วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต 
         301-22023     นาฏดุริยางควิจารณ์  3 (3–0–6) 

                            (Music  and  Drama  Criticism) 
                   ศึกษาหลักการและรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ทั้งไทยและ

      สากล  รวมทั้งเกณฑ์ในการวิจารณ์ผลงานทางนาฏดุริยางค์ 
  
       301-22024     นาฏศิลป์นานาชาติ  2 (2–0–4) 
                             (International   Dance  Repertoire) 
                     ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของศิลปะการแสดงชาติ
       ต่าง ๆ  ด้านแนวคิด  รูปแบบ  เนื้อหา  และวิธีการน าเสนอ 
       นาฏศิลป์ตะวันออกและตะวันตก 
 
        301-22025     การจัดการแสดงบนเวที  2 (1–2–3) 
                              (Stage  Perfomance  Management) 
                   ศึกษากระบวนการจัดการแสดง  เช่น  การก ากับและช่วย
      ก ากับการแสดง  ก ากับเวที   การออกแบบท่าร า  ฉาก  เครื่อง
      แต่งกาย  และเทคนิคแสง  สี  เสียง การจัดท าบทประพันธ์ต่างๆ  
      ของการแสดงโขน  ละครทุกประเภท  ฝึกปฏิบัติการจัดรูปแบบ
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      การแสดงวิพิธทัศนา  ตลอดจนแนวทางในการประสานงานกับ
      หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการแสดง 
 
  301-22026      นาฏศิลป์พื้นบ้าน  2 (2–0–4) 
                             (Thai  Folk  Dance) 
                       ศึกษาหลักการและวิเคราะห์ประเภทการแสดงพ้ืนบ้านไทย
         4  ภาค  ประวัติความเป็นมา  รูปแบบของการแสดง  ลักษณะ  
                                       การแต่งกาย  ดนตรีเปรียบเทียบความแตกต่างของนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน
       ไทย  พัฒนาการนาฏศิลป์พื้นบ้านไทยในอดีตถึงปัจจุบัน 
 
   301-22027     นาฏศิลป์กับสังคม 2 (2–0–4) 
                        (Thai Classical Dance and Society) 

               ศึกษาโครงสร้างของสังคมไทย  ความเปลี่ยนแปลงของ
             สังคมไทย  บทบาทของนาฏศิลป์ไทยที่มีต่อสังคม  มุมมองของ   
                                    สังคมที่มีต่อนาฏศิลป์ไทย วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข  
                                    ปัญหานาฏศิลป์กับสังคมไทย 

 
     301-22028    การละครร่วมสมัย  2 (1–2–3) 

                       (ContemporaryPlays) 
                       ศึกษาหลักของการจัดท าบทละคร  ฝึกหัดการจัดท าบท  

         และปฏิบัติการแสดงละครจากวรรณกรรมในบทเรียน 
 
     301-22029    การออกแบบการจัดการแสดง 2 (2–0–4) 

                      (DisplayDesign) 
                       ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ  ที่ 

        เกี่ยวข้องกับการแสดงในด้านฉาก  แสง  เครื่องแต่งกาย  จากการ
        จัดการแสดงจริง  เพ่ือให้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการ   

                                     ออกแบบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

      301-22030   การฝึกเสียงเพื่อการแสดง  2 (1–2–3) 
                           (ElocutionTechniques) 
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                       ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเปล่งเสียงในการพูด  การขับร้อง  
     เพ่ือการแสดง  การใช้เสียงในละครวิทยุ  ละครโทรทัศน์  พากย์  
     ละคร  สารคดี  และเป็นพิธีกร 

 
      301-22031    การละครเพื่อการศึกษา  2 (1–2–3) 

               (Theatre  in  Education) 
                      ศึกษาพัฒนาการและบทบาทของการละครในระบบ 

         การศึกษา  ฝึกปฏิบัติการใช้ทฤษฎี  และการแสดงรูปแบบต่าง ๆ  
         เพ่ือการศึกษาส าหรับเยาวชน 
 

         301-22032    ทฤษฎีการสอนนาฏศิลป์  2 (2–0–4) 
                        (Principles of  Teaching Dance) 

                    ศึกษาความหมายและปรัชญาของการสอนนาฏศิลป์  
       วิวัฒนาการของการสอนนาฏศิลป์  วิเคราะห์องค์ประกอบใน 
           การสอน  การสัมมนาปัญหา  การสอนนาฏศิลป์ในระดับช่วง 

      ชั้นต่าง ๆ  ทักษะการใช้จิตวิทยากับเด็กวัยรุ่น  ตามระดับ   
             พัฒนาการของผู้เรียน วิธีแก้ปัญหาในการก าหนดยุทธศาสตร์  
             การจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ 

 
       301-22033     หุ่นไทย  2 (1–2–3) 
                                 (Thai  Puppets) 
                        ศึกษาประวัติที่มาและองค์ประกอบการแสดงหุ่นไทย  อาทิ  
            หุ่นหลวง  หุ่นกระบอก หุ่นละครเล็กสามารถประดิษฐ์และเชิด   
                                            หุ่นได้อย่างน้อย 1 ประเภท 
 
              301-22034     การวิเคราะห์ท่าร า  2 (2–0–4) 
                      (Analysis of  Dance Postures)  

                     ศึกษารูปแบบ ลักษณะท่าร าของตัวละครแต่ละประเภท  
                                        (พระ  นาง  ยักษ์  ลิง ) วิเคราะห์ความหมายและโครงสร้างของ 
            ท่าร าในการแสดงนาฏศิลป์ไทย  และฝึกปฏิบัติออกแบบท่าร า 
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       301–22035    การบริหารจัดการนาฏดุริยางค์ในสถานศึกษา   2 (1–2–3) 
        (Music and Drama Management in Education   
                                             Institutes) 
            ศึกษาความรู้พ้ืนฐานการบริหารและการจัดการ  แนวคิด
      ในการจัดรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีในสถานศึกษา
      ระดับประถม  มัธยม  และอุดมศึกษา 
       301-22036      ศิลปะการเล่าเรื่อง  2 (2–0–4) 
                  (Arts of  Story  Telling) 
                           ศึกษาวิวัฒนาการ  องค์ประกอบ รูปแบบ และเทคนิค
            ส าคัญในการเล่าเรื่องแบบต่างๆหลักการฝึกทักษะการใช้ภาษา
            ศิลปะการใช้เสียง  วิเคราะห์นิทานในด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ 
            ค่านิยมของคนในท้องถิ่น  น าเสนอรูปแบบการเล่าเรื่องจาก
            วรรณคดีไทยหรือวรรณกรรมร่วมสมัย  
 

       301–22037     การออกแบบและการแต่งกายละครไทย 2 (1–2–3) 
                         (Thai Drama Costume Design) 
     ศึกษาประวัติที่มา  ลักษณะวิธีการแสดงและการ 
     ออกแบบเครื่องแต่งกายในการแสดงละครไทยประเภทต่าง ๆ    
     ฝึกปฏิบัติการแต่งกายแบบยืนเครื่อง  แบบพันทาง  และระบ า
     เบ็ดเตล็ด 
 

            301–22038    การออกแบบฉาก  แสงสีบนเวที        2 (1-2-3) 
                     (Stage  Design) 
           ศึกษาหลักการออกแบบฉาก แสงสีบนเวทีที่ใช้ในการ 
                                                แสดงบนเวทีรูปแบบต่างๆ  ทั้งด้านนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์  
                                                ร่วมสมัย ตลอดจนการแสดงละครประเภทต่างๆ 
 

        301-22039     ทักษะนาฏศิลป์นานาชาติ 2 (0-4-2) 
                                 (International  Dances) 
                    ศึกษาและฝึกปฏิบัติศิลปะการแสดงชาติตะวันออกและ
          ตะวันตก 
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       301–22040      นาฏศิลป์ร่วมสมัย            2 (0-4-2) 
                                          (Contemporary Dance) 
             ศึกษาหลักเกณฑ์  เทคนิคและฝึกปฏิบัติการแสดง   
                                                  นาฏศิลป์ร่วมสมยั  การใช้ร่างกาย การเคลื่อนไหวและการ     
                                                  ออกแบบสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย 
 
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)  
ศึกษาทฤษฎีวาทศิลป์ฝึกพูดในรูปแบบและโอกาสต่างๆ

ฝึกการอภิปรายการประชุม  การโต้วาที  การกล่าวสุนทรพจน์                
การน าเสนอผลงาน  การพูดโน้มน้าวใจ 

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

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

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

           (Social Dance)  
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             ศึกษาความหมาย  ประวัติความเป็นมา  ความส าคัญ  
ประโยชน์  ประเภทและลักษณะของจังหวะลีลาศ  กฎ  กติกา  
มารยาท  การสร้างท่าลีลาศ  เน้นฝึกทักษะการเต้นลีลาศทุก
ประเภท  การสร้างท่าลีลาศให้เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับนาฏศิลป์ 
ดนตรี และศิลปกรรม  การสอนลีลาศให้ผู้อ่ืนและการลีลาศเพ่ือ
สังคม  

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

ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา ความส าคัญ 
ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ  การจัดกิจกรรมเข้า
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
ปฐมพยาบาลอันเนื่องมาจากการเล่นกีฬาแบดมินตัน เน้นฝึกทักษะ
การเล่นกีฬาแบดมินตันเพ่ือการออกก าลังกาย    การแข่งขัน
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 
300-30007      อาเซียนศึกษา     2(2-0-4) 
  (Asean Education) 

 ศึกษาความเป็นมาของการเป็นประชาคมอาเซียน  กลไก
และกฏบัตรอาเซียน  โครงสร้างและท างานของอาเซียน  ความ
ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและศิลปวัฒนธรรม
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน   การเตรียมความพร้อมและทิศ
ทางการพัฒนาเพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน   
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300-30008      ภาษาอาเซียน     2(2-0-4) 

(Fundamental Asean Launguage) 
 ศึกษาภาษา  บทสนทนา  ค าศัพท์ พ้ืนฐานที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน   พร้อมทั้งศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

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)  

ศึกษาที่มา  องค์ประกอบและวิธีแสดงการละเล่น            
ของหลวง ฝึกปฏิบัติการละเล่นของหลวงชุด ระเบง  โมงครุ่ม  กุลา      
ตีไม้  แทงวิไสยและกระอ้ัวแทงควาย 

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

   (The Basic of Jazz Dance)  
ศึกษาประวัติความเป็นมาของระบ าแจ๊ส องค์ประกอบ

ของแจ๊ส  ศัพท์เทคนิคของการเต้นแจ๊ส  ฝึกฝนปฏิบัติการเต้น            
แจ๊สในระดับพื้นฐานให้สอดคล้องกับดนตรีสมัยนิยม  

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

    (Muscle Stretching Theory)  
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ศึกษาทฤษฎีและหลักปฏิบัติการยืดกล้ามเนื้อในส่วน
ต่างๆ  เพ่ือให้รู้จักวิธีการสร้างกล้ามเนื้ออย่างถูกต้องและน าไปใช้
กับการเต้น 

 
302-30003  ทักษะการยืดกล้ามเนื้อ     2 (2-0-4) 

    (Muscle Stretching Skill)  
       ฝึกปฏิบัติการยืดกล้ามเนื้อแขน  กล้ามเนื้อหน้าท้อง  
    กล้ามเนื้อหลัง  กล้ามเนื้อขา  และวิธีการสร้างกล้ามเนื้อในส่วน
    ต่างๆ ให้แข็งแรง 
 

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

ศึกษาหลักและฝึกการ เล่นกรั บส เปน  (Castanets) 
เบื้องต้น  ฝึกปฏิบัติใช้ท่าแขนและขาที่มีลีลาการเต้นระบ าสเปน          
ในรูปแบบต่างๆ  

 
303-30001 ทักษะขิม     2 (0-4-2) 

   (Music Skill : Khim) 
ศึกษาและฝึกทักษะการตีขิมเบื้องต้น ตั้ งแต่การนั่ ง             

การจับไม้การไล่เสียงการฝึกทักษะเบื้องต้นปฏิบัติเพลงส าหรับการ
ฝึกหัด  และฝึกปฏิบัติ เพลงดังต่อไปนี้    เพลงแป๊ะ สามชั้น             
เพลงลาวเสี่ยงเทียน  เพลงลาวสมเด็จ  เพลงลาวดวงเดือน              
เพลงโหมโรงยะโฮวา 

 
303-30002 ทักษะขลุ่ย     2 (0-4-2) 

   (Music Skill : Khlui)         
ศึกษาและฝึกทักษะปฏิบัติการเป่าขลุ่ยเบื้องต้น ตั้งแต่

การนั่ง การจับขลุ่ย การไล่เสียงฝึกปฏิบัติเพลงดังต่อไปนี้  เพลงตับ
ต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น   เพลงแป๊ะ สามชั้น  เพลงเขมรไทรโยค    
เพลงลาวดวงเดือน 
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303-30003  ทักษะอังกะลุง      2 (0-4-2)  
    (Music Skill : Anglung)  

ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติอังกะลุงเบื้องต้น ตั้งแต่
การนั่ง การจับและปฏิบัติตามแบบฝึกหัด ตลอดจนปฏิบัติอังกะลุง
เพลงโหมโรงยะวา  เพลงสร้อยล าปาง  เพลงลาวแพนน้อย              
เพลงระบ 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)  
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ศึกษาและปฏิบัติการพากย์ – เจรจา ขับเสภา ท านอง
ต่าง ๆ วิธีการขยับกรับเสภา ปฏิบัติการขยับกรับเสภาไม้จังหวะ
ต่างๆ จนครบถ้วนตามกระบวนการ  

 
304-30001  รีคอร์เดอร์     2 (0-4-2)  

    (Recorder)  
ศึกษาและฝึกรีคอร์ เดอร์ส าหรับผู้ที่ยังไม่มี พ้ืนฐาน              

การอ่านชื่อตัวโน้ต  การเล่นบันไดเสียง  ฝึกเพลงต่างๆแบบง่ายๆ 
วิธีสอนด้วยรีคอร์เดอร์ 

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

    (Keyboard)  
ศึกษาและฝึกคีย์บอร์ดส าหรับผู้ที่ยังไม่มีพ้ืนฐาน การอ่าน

ชื่อตัวโน้ต การเล่นบันไดเสียง ฝึกเพลงต่างๆแบบง่ายๆ วิธีสอนด้วย
คีย์บอร์ด  

 
304-30003  กีต้าร์      2 (0-4-2)  

    (Guitar)  
ศึกษาและฝึกกีตาร์ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีพ้ืนฐาน  การอ่านชื่อ

ตัวโน้ต การเล่นบันไดเสียงฝึกเพลงต่างๆแบบง่ายๆ วิธีสอน
ด้วยกีต้าร์ 

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

    (Recording Technology) 
  ศึกษาแบบห้องบันทึกเสียงขนาดรูปร่างโครงสร้างและ
วัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกเสียง  ไมโครโฟน  เทปบันทึกเสียง
ระบบอนาล็อคและระบบดิจิตอล เครื่ องผสมเสียง (Mixer) 
สายสัญญาณ  การติดตั้งระบบการใช้ Effect ต่างๆ การวางล าดับ
ก่อนหลังของอุปกรณ์ระบบปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน            
การตัดต่อเสียง ระบบซิงโครไนซ์ (Synchronization) การดูแล
รักษาอุปกรณ ์
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304-30005 ธุรกิจดนตรีเบื้องต้น    2 (2-0-4)  

    (Introduction to Music Business) 
ศึกษาวิธีการประกอบธุรกิจดนตรี  และอุตสาหกรรม

ดนตรี ความต้องการของสังคม  และชุมชนด้านดนตรี  การ
บันทึกเสียง  การเผยแพร่  การตีพิมพ์  ลิขสิทธิ์การผลิต  การตลาด
สินค้าทางดนตรี  สื่อสารมวลชน  และอาชีพการดนตรี 

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

    (Vocal Practices for Beginners)  
ปฏิบัติขับร้องพ้ืนฐาน  ฝึกการออกเสียงขับร้องที่ถูกหลัก 

ฝึกหัดร้องซอลเฟจจิโอ (Solfeggio) จากบทเพลงง่ายๆ ไปถึงบทเพลง
ที่ยากขึ้น  ใส่อารมณ์ตามความรู้สึกที่ เหมาะสมกับบทเพลง              
ฝึกอิริยาบถส าหรับการขับร้องและสามารถขับร้องได้  

 
304-30007 การขับร้องเพลงมิวสิคัลเพลย ์   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
ร้องง่ายๆ ท านองสั้นๆ และจังหวะสนุกสนาน 

 

304-30009  ซอลเฟจจิโอและการขับร้อง    2 (0-4-2) 
   (Solfeggio and Vocal Training)  
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ศึกษาความหมาย  ประวัติความเป็นมา  ความส าคัญและ
ประโยชน์ของการร้องโน้ต  เน้นทักษะการเปล่งเสียง  การอ่านโน้ต 
การร้องโน้ตในบันไดเสียงไดอาโทนิค  ศึกษาวิธีร้องโน้ต  

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