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ค าน า 

 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือ 
ยกระดับการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้สูงขึ้นถึงระดับปริญญาตรี มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นครูศิลปะ และ
นักวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีความรู้ความสามารถและทักษะในวิชาชีพอย่างลุ่มลึก สามารถรองรับ
งานด้านอนุรักษ์พัฒนา สร้างสรรค์ สืบทอดและเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ด ารงคงอยู่ตลอดไป 
เพ่ือให้บรรลุผลตามที่คาดหวัง จ าเป็นต้องมีหลักสูตรเป็นกรอบแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด  จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรฉบับนี้โดยมีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ.
2562 กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายด้านการจัดการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และธรรมชาติ
วิชาของแต่ละสาขาวิชาเป็นกรอบแนวทาง 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่ปรับปรุงพัฒนามาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี)  พ.ศ.2547 และ 2548 และ 2552 และ 
2555 และ 2558 เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ.2562 และมีความเหมาะสมทันสมัยขึ้น ส าเร็จได้ด้วยความเสียสละ และ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากหลายหน่วยงาน ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

                                                      
(นายศุภรากร พานิชกิจ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) 

 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
………………………………………………………………………………. 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด/ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. ช่ือหลักสูตร 
 1.1 ภาษาไทย  :  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
 1.2 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Drama Education 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ภาษาไทย   
   ชื่อเต็ม :  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ศึกษา) 
   ชื่อย่อ :       ศษ.บ. (นาฏศิลป์ศึกษา) 
 2.2 ภาษาอังกฤษ    
   ชื่อเต็ม :      Bachelor  of  Education (Drama Education) 
     ชื่อย่อ :      B.Ed. (Drama Education)   
3. วิชาเอก 
 ไม่มี  
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 ไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ    
      หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ป ี
 5.2 ประเภทของหลักสูตร   
      ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  
       หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา    
                รับนักศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
       เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    
       ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  6.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ( 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558) เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
      6.2 สภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์  ในการประชุมครั้งที่  4/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 
   6.3 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 15  
พฤษภาคม 2562   
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิ 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 ในปีการศึกษา 2564 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 ครูสอนนาฏศิลป์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งในระบบและนอกระบบ  
 8.2 นักวิชาการการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม   
 8.3 บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
 8.4 ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับงานนาฏศิลป์ 
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9. ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล และ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน 

ระดับ 
การศึกษา 

ปีที่จบ 
หลักสูตรที่จบ 

สาขาวิชา 
ที่จบ สถาบันทีจ่บ 

อาจารย ์ ว่าท่ีร้อยตรีคุณกร  รัตนสิปปกร 
3101701862402 

ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2559 
2551 
2532 

ศิลปมหาบณัฑติ 
การศึกษามหาบณัฑติ 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นาฏศิลปไ์ทย 
การบริหารการศึกษา 
นาฏศิลปไ์ทย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

อาจารย ์ นายธงชัย  ศรีนา 
3129900048125 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2560 
2524 

ศิลปมหาบณัฑติ 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นาฏศิลปไ์ทย 
นาฏศิลปไ์ทย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

อาจารย ์ นางวรัทยา ด้วงปลี 
3309901216283 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2556 
2544 

ศิลปมหาบณัฑติ 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นาฏศิลปไ์ทย 
นาฏศิลปไ์ทย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

อาจารย ์ นางศิราภรณ์ ลินดาพรประเสริฐ 
3359900066920 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2542 
2536 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

ไทยคดีศึกษา 
นาฏศิลปไ์ทย 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

อาจารย ์ นางฐปนี  ภูมิพันธุ์ 
3169900267919 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2546 
2540 

การศึกษามหาบณัฑติ 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

จิตวิทยาการศึกษา 
นาฏศิลปไ์ทย 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

อาจารย ์ นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร ์
3301200756098 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2549 
2542 

การศึกษามหาบณัฑติ 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีการศึกษา 
นาฏศิลปไ์ทย 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
      11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
      จากนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดให้มีการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน
และยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้บริบททางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งมีความเป็นพลวัตภายใต้สังคมแห่งปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้ และ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเน้นให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21  
    การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) จึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยสร้างความรอบรู้ทางศาสตร์นาฏศิลป์อย่างลุ่มลึก พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความใฝ่รู้และเรียนรู้ในทักษะที่
หลากหลาย  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยการอ่าน การเขียน การพูดโต้ตอบ การฟังและ          
จับประเด็น  และมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจากการ
ปฏิบัติเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรง เมื่อต้องเผชิญกบัปัญหาจะได้คิดเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม มีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งมีความคิดริเริ่มในการสร้างนวัตกรรม
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้ 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และสังคมโลกในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อ        
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชากรไทยที่เน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีต้องมีทักษะทางด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท างาน และทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ดังนั้นผู้รับการศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทางด้านความรู้ และสมรรถนะใน        
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย  
   นอกจากนี้สถานการณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดงของชาติในปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนไป
อันมีสาเหตุมาจากการรับวัฒนธรรมของต่างชาติที่แพร่หลายในสังคมไทยอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
มีผลให้  1) รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ต้องเปลี่ยนไปตามกระแสสังคมที่ต้องการผสมผสานกับวัฒนธรรม
ตะวันตก ทั้งเข้าถึงและใกล้ชิดผู้ชมมากยิ่งขึ้น  2) บทบาทการแสดงนาฏศิลป์จากที่ใช้ในพิธีกรรม ประเพณี 
และความบันเทิงแล้ว  ปัจจุบันยังมีบทบาทในการสนับสนุนกิจการธุรกิจต่างๆ เช่น การโรงแรม                      
การท่องเที่ยว ภาพยนตร์ โทรทัศน์ โฆษณา อันเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่งานนาฏศิลป์  
   การจัดการศึกษาในหลักสูตรนี้  จึงต้องน าสถานการณ์การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมมา
เป็นแนวทางในการออกแบบรายวิชาที่หลากหลาย และออกแบบค าอธิบายรายวิชาที่นอกจากให้ความรู้ทฤษฎี
แล้ว  ต้องฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถน าไปใช้ได้จริงในบริบทดังกล่าว   
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 11.3  สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้ดังต่อไปนี้  1) ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู  2) ปรัชญาการศึกษา 3) จิตวิทยาส าหรับครูเพื่อจัดการเรียนรู้และ
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  4) หลักสูตรและวิทยาการจัดการการเรียนรู้ 5) นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  6) การวัดและประเมินผลการศึกษาและ
การเรียนรู้  7) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  8) ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู รวมทั้ง
ต้องได้รับการฝึกทักษะตามสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่ง
มาตรฐานดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-
2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 6: 
ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
 11.4  สถานการณ์มาตรฐานวิชาชีพด้านดนตรี นาฏศิลป์ 
  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 
2562  ได้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 1) ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีการสอน
นาฏศิลป์  2) พ้ืนฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์  3) นาฏศิลป์ไทยส าหรับครู  4) นาฎศิลป์ไทยพ้ืนบ้าน
ส าหรับครู 5) นาฏศิลป์ร่วมสมัย 6) ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์  7) ทฤษฎี หลักการและการจัดการเรียนรู้
นาฏศิลป์ 8) การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเฉพาะ  9) สื่อและนวัตกรรมการ
สอนศิลปะการแสดงส าหรับครู 10) นาฏศิลป์อาเซียน 11) การสร้างผลงานนาฏศิลป์ 12) การเขียนบทละคร
เบื้องต้น  13) การออกแบบเพ่ือศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง  14) การสร้างสรรค์งาน
นาฏศิลป์  15) สุนทรียะและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง 16) การวิจัยทางการสอนนาฏศิลป์ไทย 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
   ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ส่งผลให้ต้องพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต       
ในมิติใหม่ให้มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นครูดี ครูเก่ง ที่มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม            
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ สามารถ  
บูรณาการศาสตร์การสอนด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพัฒนาการ 
อย่างสมดุล รวมทั้งพัฒนาตนในสังคมแห่งฐานการเรียนรู้ 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพันธกิจที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
เพ่ือให้เป็นผู้น าด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ สามารถอนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้
ด้านศิลปะ สู่ชุมชน พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล ดังนั้นการผลิตบัณฑิตด้านศิลปะจึงเป็นพันธกิจ ที่ส าคัญของ
สถาบัน โดยสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นผู้น าในการสืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์ สนับสนุนส่งเสริมให้
บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชา และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง  มี
คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม และด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน   
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น     
  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 
  13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชาและหลักสูตรอ่ืน 
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก สามารถน าไปเปิดเป็นวิชาเลือกเสรีให้นักศึกษาเรียนได้
ตามความเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ ท าหน้าที่ก ากับ ดูแล และ
ประสานงาน 
 13.3  การบริหารจัดการ   
  การบริหารจัดการการเรียนการสอน มีระบบประสานงานร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับ 
ผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแล โดยประสานงานกับฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทิน
วิชาการ และควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
        ครูดี ครูเก่ง ที่เรืองปัญญา มีความเปน็เลิศด้านศิลปะ ตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้าและภูมิปญัญาท้องถิ่น  
 1.2 ความส าคัญ 
  ความเป็นพลวัตของโลก และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการและข้ามวัฒนธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 13 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้ประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) โดยต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิต มีการ
จัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอ่ืนๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ.2562 เพ่ือผลิตบัณฑิตครูให้มีคุณลักษณะ และค่านิยมร่วมที่เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ 
สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
  ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ที่ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์  
ประกอบกับที่อธิการบดีได้แถลงนโยบายต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2561: 5)   
จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา มาเป็นหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ ตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า โดยการศึกษาด้านดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ในยุคแรกที่เป็นการศึกษาใน
ระบบ  เริ่มจัดการเรียนการสอนที่พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า เนื้อหา รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนด้านดนตรี นาฏศิลป์ยึดรูปแบบราชส านักซ่ึงถือว่าเป็นรูปแบบมาตรฐาน ส่วนด้านทัศนศิลป์ยึดรูปแบบของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งถือเป็นรูปแบบมาตรฐานเช่นกัน  ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังคงยึดรูปแบบ
การเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์  ตามรูปแบบมาตรฐาน และเมื่อมีการขยาย
การศึกษาไปยังภูมิภาค ได้น ารูปแบบจากส่วนกลางซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า ไปใช้ ใน
การจัดการเรียนการสอนและได้เพ่ิมการน าศิลปะพ้ืนบ้าน หรือศิลปะท้องถิ่นเข้ามาสู่ระบบของการศึกษา ทั้งนี้
เป็นไปตามบริบทของที่ตั้งของแต่ละวิทยาลัย 
  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการ
สอนทางศาสตร์สาขานาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พ้ืนบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยาลัยที่เปิดการ
จัดการเรียนรู้ทางด้านนาฏดุริยางคศิลป์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 และเปิดสอน
ในระดับปริญญาตรีมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 จนถึงปัจจุบันที่มีครูผู้สอนในศาสตร์สาขาวิชาชีพนาฏศิลป์ไทยที่
เป็นผู้สืบทอด เรียนรู้ศาสตร์สาขาวิชาชีพด้านนาฏดุริยางคศิลป์ จากสถานศึกษาที่จัดการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
และยาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งมีครูผู้สอนเป็นศิลปินจากนาฏศิลปินราชส านัก ได้น ารูปแบบการสอนและการแสดง
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จากราชส านักมาวางรากฐาน โดยถ่ายทอดให้แก่ศิษย์หลากหลายรุ่นให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ
ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ  และการที่ผู้สอนของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดศาสตร์ใน
วิชาชีพนาฏศิลป์จากศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ที่มีความลุ่มลึกทางศาสตร์สาขา
นี้ จึงท าให้ผู้สอนของวิทยาลัยมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถทั้งด้านทักษะฝีมือการร า เทคนิคกลวิธี
การสอนเฉพาะตัวที่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน และความสามารถทางการแสดง เคารพกตัญญูต่อครู
อาจารย์ ปัจจัยเหล่านี้ ถูกส่งต่อและบ่มเพาะมายังศิษย์ และส่งเสริมให้ครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพนาฏศิลป์ที่
ส าเร็จการศึกษา เป็นครูนาฏศิลป์ที่ดีถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และเป็นครูนาฏศิลป์ที่เก่งอย่างลุ่มลึก 
รอบรู้ และเชี่ยวชาญทางศาสตร์สาขาทั้งด้านวิชาการ ทักษะปฏิบัติและมีกลวิธีการสอนที่ปรับเปลี่ยนได้อย่าง
เหมาะสมกับผู้เรียน นอกจากนี้ในศาสตร์สาขาศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัดร้อยเอ็ดและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดได้จัดให้มี
การศึกษา เรียนรู้ จากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสาน สืบทอดในรูปแบบผลงานสร้างสรรค์มาตลอดระยะเวลา 
37 ปี นับตั้งแต่วิทยาลัยเปิดการจัดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2525  ทั้งยังมีอาจารย์ด้านวิชาชีพครูที่จะช่วย
สนับสนุนให้เป็นครูที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องหลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้จิตวิทยา
ในการสอนการท าวิจัย และการสร้างสื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลอย่างเหมาะสมกับรูปแบบการสอน เนื้อหาของบทเรียน รวมถึงอาจารย์ในภาควิชาศึกษาทั่วไปที่จะ
ให้ความรู้ ทักษะด้านภาษา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี และจัดกิจกรรม
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการท ากิจกรรมกับชุมชน ที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้เป็น
ครูนาฏศิลป์ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน  

  ครูเป็นอาชีพที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เนื่องจากมีความมั่นคงในแนวทางการประกอบอาชีพ 
และครูเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการสร้างพลเมืองที่ดีให้แก่ประเทศชาติ ดังค ากล่าวที่ว่า  “ครูคือพระเจ้า
ผู้สร้างโลก” (พุทธทาสภิกขุ. 2529) โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคมและวัฒนธรรม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกยุค 4.0 ซึ่งเป็นยุคของการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์มาเป็นหลักในวิถีชีวิตของมนุษย์  สังคมเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่าง
ก้าวหน้าและกว้างไกล ผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว    
ท าให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสังคมใหม่ เป็นสังคมที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิต ท าให้เกิด     
การเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการ วิธีการท างาน การให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา รวมทั้ง
วิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ 
  สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีเป้าหมายของการหลอมรวมเป็นเอกภาพ ดังนั้น  ครูซึ่ง
เป็นผู้น าทางสังคม นอกจากจะมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะด้านและมีความรอบรู้ในศาสตร์ทั่วไป
แล้ว ครูจะต้องมีคุณธรรม มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ช านาญทั้งศาสตร์และศิลป์ในด้านการสอน         
การถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและ   
สังคมโลก ซึ่งการเป็นครูมืออาชีพนั้นสามารถพัฒนาได้จากการเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร เพ่ือสร้างความ
พร้อมทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูและบุคลิกภาพของความเป็นครู โดยผ่านกระบวนการฝึกฝน
และบ่มเพาะที่ยาวนานจนสามารถปฏิบัติการสอนและพัฒนาผู้เรียนได้ดีครบทุกด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา จนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพทางการศึกษาพร้อมที่จะ
ออกไปรับใช้สังคมได้ 
   จากความส าคัญดังกล่าว จะเห็นได้ว่าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
(4 ปี) เปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรที่ต้องการ
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พัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือน าไปพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาชาติ  อีกทั้งสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการก าหนดแนวทางในการประกอบอาชีพตามสาขาท่ีตนเองมีความถนัดและเชี่ยวชาญ เพ่ือบ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  เพ่ือผลิตบัณฑิตครทูี่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 1) มีความรู้ทักษะและเชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ สามารถคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ งานศิลป์  
 2) เป็นครูนาฏศิลป์ ที่สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านนาฏศิลป์ 
 3) สร้างสรรค์นวัตกรรม และหรืองานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
 4) พัฒนาตนเองให้ เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีความพร้อมในการร่วมมือ 
ทางวิชาการกับองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 5) มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6)  มี จิตส านึ กในความเป็นพลเมือง ไทยและพลเมือง โลก ยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร (คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายใน 5 ปี) 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. การบริหารหลักสูตร 
    
 

1. จัดประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวน
การด าเนินงานการบริหารหลักสตูร 
2. ก าหนดแผนบรหิารหลักสตูร  

- จ านวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของหลักสตูร 
 
- แผนบริหารหลักสูตร  

2. การบริหารการเรียนการสอน 1. จัดการเรียนการสอนตามเกณฑม์าตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิและเน้น
กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ 
2. ประเมินผลการเรียนการสอน 

- มคอ. 3,  มคอ. 4 
 
 
 
- มคอ. 5, มคอ. 6 และ มคอ.7 

 3. การบริหารทรัพยากรการเรยีน
การสอน 
 

1. จัดท าเอกสาร /ต ารา /งานวิจัย/ สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ทางด้าน
วิชาการ  เครื่องแต่งกาย   เครื่องดนตรี 
ห้องเรียนทฤษฎี  และห้องฝึกปฏบิัติ  

-  มีเอกสาร /ต ารา /งานวิจัย/ สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน  
- มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ เครื่องแต่งกาย   
เครื่องดนตรี ห้องเรียนทฤษฎี  และห้องฝึก
ปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน และมีจ านวนเพียงพอ 

4. การบริหารบคุลากร 1. ส่งเสรมิพัฒนาทักษะการสอน/การสร้าง
นวัตกรรม และการสร้างมาตรฐานของการวัด
ประเมินผล  
2. นิเทศการเรียนการสอนเพื่อแลกเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์
ผู้สอน 
3. ส่งเสรมิพัฒนาทักษะด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

- มีโครงการพัฒนาทักษะการสอน  
/ โครงการอบรมการสร้างนวัตกรรม/ 
โครงการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลให้แก่อาจารย ์ 
- รายงานผลการนิเทศการสอน 
- จัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนาอาจารย ์
- รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม
ประชุมสมัมนา 
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5. การพัฒนานักศึกษา มีการพัฒนานักศึกษาทั้งด้านทักษะวิชาการ  
ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต  
 

- มีระบบการให้ค าปรึกษาและแนะน า
นักศึกษาเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล   
- มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ/  ทักษะ
วิชาชีพ และทักษะชีวิต  

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน  
สังคม และหรือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

มีการส ารวจความต้องการของสถานศึกษาและ
ความพึงพอใจของบัณฑิต 
 

- สรุปผลการประชุมการแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นร่วมกัน  ข้อเสนอแนะจากตัวแทน
สถานศกึษา   ศิษย์เก่าและนักศึกษา 
- รายงานผลความพึงพอใจของบัณฑิตและ
ผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ 
   ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 จัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 คือระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม  
จ านวน 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงส าหรับการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  
          1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  จัดด าเนินการเรียนการสอนเต็มเวลา โดยจัดเป็นภาคปกติแบบทวิภาค 
   ภาคการศึกษาที่ 1   ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
   ภาคการศึกษาที่ 2   ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
   ภาคฤดูร้อน      ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 
  1) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
                         มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2)  มีความประพฤติเรียบร้อย และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
  3)  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครู 
  4)  มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตร 
                        ระดับปริญญาตรีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  5)   ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

 1) การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และการควบคุมดูแล         
ตนเอง 

  2) มีความรู้พ้ืนฐานทางทฤษฎีและปฏิบัติแตกต่างกัน    
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
     1) จัดปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับสถาบัน คณะ/วิทยาลัย และ   
         สาขาวิชา 

               2) จัดโครงการปรับพ้ืนฐาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพ้ืนฐานรายวิชาชีพครูและวิชาเอก 
     3) จัดระบบการให้ค าปรึกษาและแนะแนว โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชาติดตามดูแล 
                   และช่วยแก้ไขปัญหา 
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
จ านวนนักศึกษา/ชั้นปี  ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ปีที ่1 30 30 30 30 30 
ปีที ่2 - 30 30 30 30 
ปีที ่3 - - 30 30 30 
ปีที ่4 - - - 30 30 
รวม 30 60 90 120 120 

จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
        
 

2.6  งบประมาณตามแผน 
 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)  

รายละเอียดรายรับ  ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

งบประมาณแผ่นดิน 
    - งบบุคลากร  

 
2,844,000 

 
2,941,600 

 
3,059,264 

 
3,181,634 

 
3,308,899 

งบลงทุน 
    - ค่าครุภัณฑ์ 

- - - - - 

เงินบ ารุงการศึกษา  405,000 810,000 1,215,000 1,620,000 1,620,000 
เงินรายได้ อื่นๆ 550,000 550,000 570,000 570,000 590,000 

รวมรายรับ 3,799,000 4,301,600 4,844,264 5,371,634 5,518,899 
  
  2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบบุคลากร  
- เงินเดือนค่าจ้าง 

 
2,844,000 

 
2,941,600 

 
3,059,264 

 
3,181,634 

 
3,308,899 

2. งบด าเนินงาน 
   - ค่าตอบแทน (ค่าสอนอาจารย์พิเศษ) 
   - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (ค่าจ้าง
เหมารายเดือน,ค่าใช้จ่ายเดินทาง,ค่า
สาธารณูปโภค,ค่าใช้จ่ายโครงการ ฯลฯ) 

 
180,000 
342,250 

 
180,000 
348,000 

 
180,000 
371,750 

 
180,000 
395,500 

 
180,000 
399,000 

3. งบลงทุน 
   - ค่าครุภัณฑ์ 

 
175,000 

 
200,000 

 
250,000 

 
- 

 
- 

รวมรายจ่าย 3,541,250 3,699,600 3,861,014 4,687,134 3,887,899 
จ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 118,041 61,660 42,900 39,059 32,399 
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 2.7  ระบบการศึกษา 

   แบบชั้นเรียน 
       □   อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
   ให้มีการยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการ

เทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้เข้าสู่การศึกษา พ.ศ. 2548 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
    3.1 หลักสูตร    
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิต   
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า     139   หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
           1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 31   หน่วยกิต 

               1.1) กลุ่มวิชาบังคับ      29   หน่วยกิต 
               1.2) กลุ่มวิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า   2   หน่วยกิต 
  2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน     102   หน่วยกิต 
      2.1) กลุ่มวิชาชีพครู      38    หน่วยกิต 
            2.1.1)  วิชาชีพครู     26 หน่วยกิต 
             2.1.2)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา               12   หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า        64   หน่วยกิต 
                               2.2.1) วิชาเอกบังคับ               40  หน่วยกิต 
            2.2.2) วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า          24  หน่วยกิต 
                            3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า               6 หน่วยกิต 
 3.1.3 รายวิชา 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า   31   หน่วยกิต 

     1.1) กลุ่มวิชาบังคับ    ก าหนดให้เรียน       29   หน่วยกิต 
   1.1.1)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        11  หน่วยกิต   
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 รหัสวิชา รายวิชา     จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-11001  ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์                          2 (1-2-3)  

(Historical Background to the Development of Bunditpatanasilpa Institute) 
300-11002  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                       3 (3-0-6) 
         (Human Behavior and Self Development) 
300-11003  ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     3 (3-0-6) 

      (Citizenship Based on Sufficiency Economy Philosophy) 
300-11004  นันทนาการสร้างสุข       3 (2-2-5) 

      (Recreation for Happiness) 
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  1.1.2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             9  หน่วยกิต   
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 รหัสวิชา   รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-12001  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                      3 (2-2-5) 

      (Thai Language for Communication)  
300-12002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3 (2-2-5) 

      (English for Communication) 
300-12003  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3 (2-2-5) 

(Academic English) 
            1.1.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   9  หน่วยกิต   
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-13001  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล     3 (3-0-6) 

       (Science and Environment in Digital Age) 
300-13002  การคิดเชิงคณิตศาสตร์       3 (3-0-6) 

(Mathematical Thinking) 
300-13003  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต                3 (2-2-5) 

       (Information Technology for Life Long Learning) 

1.2)   กลุ่มวิชาเลือก  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  2   หน่วยกติ   
เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-11005  จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่       2 (2-0-4) 

       (Ethics for Quality of Life in Modern World) 
300-11006  กฎหมายในชีวิตประจ าวันและการอาชีพ     2 (2-0-4) 

  (Law in Everyday Life and Career)   
300-11007  เอเชียในโลกยุคใหม่            2 (2-0-4) 

(Asia in the Modern World) 
300-11008  ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล                        2 (2-0-4) 

       (Entrepreneurship in Digital Age) 
300-11009      กีฬาเพ่ือสุขภาพ       2 (1-2-3) 
    (Sports for Health) 
300-12004      วรรณกรรมไทยร่วมสมัย       2 (2-0-4) 
                     (Thai Contemporary Literature) 
300-12005  วรรณคดีไทยศึกษา       2 (2-0-4) 

           (Thai Literature Study) 
300-12006  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ    2 (1-2-3) 

       (English for Career Preparation) 
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300-12007  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                                          2 (1-2-3) 
       (Chinese Language for Communication) 

300-12008  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                                       2 (1-2-3) 
       (Japanese Language for Communication) 

300-12009  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร         2 (1-2-3) 
      (Korean Language for Communication)  

300-12010  ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร                                        2 (1-2-3)      
  (ASEAN Languages for Communication) 
300-13004  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล    2 (1-2-3) 

     (Using Computer Program and Digital Media) 
 
   2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ก าหนดให้เรียน                 102  หน่วยกิต 

     2.1) กลุ่มวิชาชีพครู ก าหนดให้เรียน                  38   หน่วยกิต 
          2.1.1) วิชาชีพครู              26   หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

  รหัสวิชา   รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-21001       ความเป็นครูวิชาชีพ       3 (2-2-5) 
                      (Professional Teachers) 

300-21002      จิตวิทยาส าหรับครู       3 (2-2-5) 
                         (Psychology for Teachers) 

300-21003      การพัฒนาหลักสูตร       3 (2-2-5) 
                         (Curriculum Development) 

300-21004      วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้      3 (2-2-5) 
                         (Methodology of Learning) 

300-21005      การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     3 (2-2-5) 
                         (Learning Measurement and Evaluation) 

300-21006      นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการศึกษา   3 (2-2-5) 
                         (Innovation Information and Communication in Education) 

300-21007      การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3 (2-2-5) 
       (Research for Learning Development) 
300-21008      ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู     3 (2-2-5) 
                        (Communicative Languages for Teachers) 

300-21009     การประกันคุณภาพการศึกษา      2 (1-2-3) 
                        (Quality Assurance)  
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       2.1.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   12  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา   รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
300-21010    การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1     6 (0-36-0) 
                      (Internship 1)  

300-21011    การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2     6 (0-36-0) 
                      (Internship 2) 

หมายเหตุ:  
1. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21010  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 นักศึกษาต้องสอบผ่าน

รายวิชาดังต่อไปนี้ 
1.1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   วิชาชีพครู รายวิชา 300-21001 ถึง 300-21009  จ านวน 26 หน่วยกิต    
1.2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก ทุกรายวิชา 
2. การลงทะเบียนรายวิชา 300-21011  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  นักศึกษาต้องสอบผ่าน

รายวิชา 300-21010  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1  

 2.2) กลุ่มวิชาเอก  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า        64  หน่วยกิต 
2.2.1) วิชาเอกบังคับ ก าหนดให้เรียน            40  หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
301-20001        สุนทรียะและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง       3 (2-2-5) 
               (Aesthetics and Criticism of Performing Arts) 
301-20002         กายวิภาคและการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์       3 (2-2-5) 
               (Anatomy and Dancing Movement) 
301-20003       นาฏศิลป์ร่วมสมัย   2 (1-2-3) 
              (Contemporary Dance) 
301-20004       นาฏศิลป์นานาชาติ       3 (1-4-4) 
               (International Performing Arts) 
301-20005       นาฏศิลป์ปริทรรศน์        2 (2-0-4) 
             (The Element Performing Arts) 
301-20006       การจัดการเรียนรู้และการสอนนาฏศิลป์       3 (2-2-5) 
             (Learning Management and Teaching Arts) 
301-20007      นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านส าหรับครู       3 (1-4-4) 
             (Thai Dance and Folk Dances for Teachers) 
301-20008      ดนตรีไทยส าหรับครูนาฏศิลป์       2 (1-2-3) 
              (Music Education for Teachers of Dance Education) 
301-20009 ดนตรีสากลส าหรับครูนาฏศิลป์     2 (1-2-3) 
           (Western Music for Dance Teachers) 
301-20010 ศิลปะส าหรับครูนาฏศิลป์      2 (1-2-3) 
   (Arts for Dance Teachers) 
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301-20011   การแสดงละครเพื่อการศึกษา     2 (1-2-3) 
             (Drama for Education) 
301-20012 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนและการแสดงนาฏศิลป์   2 (1-2-3) 
                   (English for Dance Teaching and Performance) 
301-20013      สื่อ นวัตกรรมและทักษะสร้างสรรค์เพ่ือการสอน 2 (1-2-3) 
              (Media, Innovation and Creativity Skills for Teaching) 
301-20014      การประพันธ์และการเขียนงานส าหรับครูนาฏศิลป์  3 (2-2-5) 
             (Authorship and Writing for Dance Teachers) 
301-20015 วิจัยการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์      3 (2-2-5) 
             (Dance  Education Research Methodology) 
301-20016 การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์      3 (1-4-4) 

          (Creation of Dance) 
                     

2.2.2) วิชาเอกเลือก       ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า        24    หน่วยกิต   
เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
301-22001    ทักษะนาฏศิลป์ 1  3 (0-6-3) 
                      (Dance Skill 1) 
301-22002        ทักษะนาฏศิลป์ 2   3 (0-6-3) 
                      (Dance Skill 2) 
301-22003    ทักษะนาฏศิลป์ 3       3 (0-6-3) 
             (Dance Skill 3) 
301-22004    ทักษะนาฏศิลป์ 4       3 (0-6-3) 
            (Dance Skill 4) 
301-22005         ทักษะนาฏศิลป์ 5       3 (0-6-3) 
                        (Dance Skill 5) 
301-22006      จารีตและบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์      3 (3-0-6) 
     (Tradition and Distinguished Person of Dramatic Arts) 
301-22007   ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย      3 (3-0-6) 
     (History of Thai Dance) 
301-22008   การแต่งกาย  การแต่งหน้า และท าผมการแสดงนาฏศิลป์  3 (2-2-5) 
               (Costume Make up and Hair for Dance) 
300-22019         ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาอีสาน  2(1-2-3) 
   (Isan History and Wisdom) 
300-22020        ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน    2 (0-4-2) 
                       (Isan Folk Dance Skill 2) 
300-22021     ทักษะดนตรีพื้นบ้านอีสาน  2 (0-4-2) 
                        (Isan Folk Dance Skill ) 
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี                  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    เลือกศึกษาจากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

หมายเหตุ ความหมายของรหัสวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
ความหมายของรหัสวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 8 หลัก ดังต่อไปนี้ 

ต าแหน่งที่   1 หมายถึง คณะ 

 เลข 1 หมายถึง  คณะศิลปวิจิตร 
เลข 2 หมายถึง  คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
เลข 3 หมายถึง  คณะศิลปศึกษา 

ต าแหน่งที่   2-3 หมายถึง สาขาวิชา 

เลข 00 หมายถึง  ทุกสาขาวิชาเรียนร่วมกัน 
เลข 01 หมายถึง  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
เลข 02 หมายถึง  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

ต าแหน่งที่   4 หมายถึง หมวดวิชา 

เลข 1 หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
เลข 2 หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

ต าแหน่งที่   5 หมายถึง กลุ่มวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เลข 1 หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เลข 2 หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
เลข 3 หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 

X X  X X X 

 

 

X X 

คณะ 

 

 

สาขาวิชา 

 

 

กลุ่มวิชา 

 

 

หมวดวิชา 

 

 

ล าดับวิชา 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
เลข 0 หมายถึง  ทุกวิชาเอกเรียนร่วมกัน 
เลข 1 หมายถึง  วิชาชีพครู 
เลข 2 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 
เลข 3 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์สากล 
เลข 4 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 
เลข 5 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย 
เลข 6 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล 
เลข 7 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกดนตรีพ้ืนบ้าน 

ต าแหน่งที่   6-8 หมายถึง ล าดับวิชา 

ความหมายของรหัสและการจัดชั่วโมงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

X (X - X  -  X) 

 

 

หน่วยกิต 

 

 

ชั่วโมงเรียนบรรยาย 

 

 

ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 

 

 

ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ

บรรยาย 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-11001 ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์ 2 (1-2-3) 
300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3 (3-0-6) 
300-12001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ 3 (2-2-5) 
301-20002       กายวิภาคและการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ 3 (2-2-5) 
301-20008                 ดนตรีไทยส าหรับครูนาฏศิลป์ 2 (1-2-3) 
301-xxxxx วิชาเอกเลือก  1 3 (x-x-x) 
xxx-xxxxx  วิชาเอกเลือก  2 3 (x-x-x) 

 รวม 22 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (2-2-5)  
300-xxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป เลือก 1 2 (x-x-x) 
300-21002 จิตวิทยาส าหรับครู 3 (2-2-5) 
300-21008 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3 (2-2-5) 
301-20007      นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านส าหรับครู 3 (1-4-4) 
301-20009                 ดนตรีสากลส าหรับครูนาฏศิลป์ 2 (1-2-3) 
301-20014      การประพันธ์และการเขียนงานส าหรับครูนาฏศิลป์ 3 (2-2-5) 
301-xxxxx  วิชาเอกเลือก 3 3 (x-x-x) 

 รวม 22 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-11003 ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 
300-13001 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล  3 (3-0-6) 
300-13002 การคิดเชิงคณิตศาสตร์    3 (3-0-6) 
300-21003 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 
300-21005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
301-20010 ศิลปะส าหรับครูนาฏศิลป์  2 (1-2-3) 
301-xxxxx วิชาเอกเลือก 4 3 (x-x-x) 
300-xxxxx วิชาเลือกเสรี 1 2 (x-x-x) 

 รวม 22 
         

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

300-12002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
300-21004 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 3 (2-2-5) 
301-20001             สุนทรียะและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง 3 (2-2-5) 
301-20003 นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2 (1-2-3) 
301-20012 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนและการแสดงนาฏศิลป์ 2 (1-2-3) 
301- xxxxx วิชาเอกเลือก 5 3 (x-x-x) 
301- xxxxx วิชาเอกเลือก 6 3 (x-x-x) 

 รวม 22 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

300-11004 นันทนาการสร้างสุข 3 (2-2-5) 
300-12003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3 (2-2-5) 
300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
300-21009 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 (1-2-3) 
301-20005 นาฏศิลป์ปริทรรศน์   2 (2-0-4) 
301-20015 วิจัยการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์   3 (2-2-5) 
301- xxxxx วิชาเอกเลือก 7 3 (x-x-x) 
301- xxxxx วิชาเอกเลือก 8 3 (x-x-x) 

 รวม 22 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

301-20004 นาฏศิลป์นานาชาติ 3 (1-4-4) 
301-20006             การจัดการเรียนรู้และการสอนนาฏศิลป์ 3 (2-2-5) 
301-20011 การแสดงละครเพ่ือการศึกษา 2 (1-2-3) 
301-20013      สื่อ นวัตกรรมและทักษะสร้างสรรค์เพ่ือการสอน 2 (1-2-3) 
301-20016 การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์   3 (1-4-4) 
300-xxxxx วิชาเลือกเสรี 2 2 (x-x-x) 
300-xxxxx วิชาเลือกเสรี 3 2 (x-x-x) 

 รวม 17 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (0-36-0) 

 รวม 6 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (0-36-0) 

 รวม 6 
 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      1.1)  กลุ่มวิชาบังคับ        ก าหนดให้เรียน       29 หน่วยกิต 
             1.1.1)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ก าหนดให้เรียน      11 หน่วยกิต 
300-11001  ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์                  2 (1-2-3)  

          (Historical Background to the Development of Bunditpatnasilpa Institute) 
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สารัตถะของวังหน้าและวิวัฒนาการ

การศึกษาด้านศิลปะจากโรงเรียนพรานหลวง โรงเรียนนาฏศิลป โรงเรียนช่างศิลป สู่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
บุคคลส าคัญของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เป็นศิลปินแห่งชาติด้านทัศนศิลป์และด้านศิลปะการแสดง บรมครู
และศิลปินที่มีคุณูปการต่อสถาบัน การฝึกภาคสนามเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์ 

Philosophy, vision, identity of Bunditpatnasilpa Institute, general knowledge of  
Wang-na and historical development on arts education from being Pranhluang school, 
Dramatic Arts School, Fine Arts School to be Bunditpatnasilpa Institute, the important 
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people of Bunditpatnasilpa Institute who are the national artists in the field of visual arts 
and performing arts, masters and artists who contributed the institute, fieldwork for 
knowledge synthesis on historical background to the development of Bunditpatnasilpa 
Institute 

  
300-11002  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                           3 (3-0-6) 
         (Human Behavior and Self Development) 

          แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและปัจจัยพ้ืนฐานของ
พฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย การเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน กระบวนการ
และวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การบริหารความขัดแย้งและการจัดการความเครียด 
การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 การแก้ปัญหาตามบริบทและการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน 

   Concepts and theories related to human behaviors, elements and basic factors of 
human behaviors human behavior in each ages, understanding and self-esteem of and others, 
processes and methods of self-development, creating interpersonal relationships, conflict and 
stress management personality development and life skills in the 21st century, contextual 
problem solving and motivation for work 
300-11003  ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     3 (3-0-6) 

      (Citizenship Based on Sufficiency Economy Philosophy) 
                ความหมาย ความส าคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมือง ธรรมาภิบาล  
ความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง การสร้างความตระหนักและจิตส านึกในความเป็นไทย 
จิตอาสาและจิตสาธารณะ การด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางประเทศไทย 4.0 
                 Meaning, the importance of citizenship, roles of citizenship, good  
governance, democracy, political participation, awareness and consciousness of being Thai, 
volunteer spirit and public mind, living on the basis of sufficiency economy, King 
Bhumibol’s philosophy, cultural diversity and local wisdom, sustainable development 
according to Thailand 4.0 duidelines 
 
300-11004  นันทนาการสร้างสุข       3 (2-2-5) 
       (Recreation for Happiness) 
    ความส าคัญความเป็นมา หลักการและคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ รูปแบบและประโยชน์
ของกิจกรรมนันทนาการ การออกแบบและสร้างกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะ ตามหลักโภชนาการ การวางแผนแก้ปัญหาให้มีสุขภาวะที่ดี เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข บทบาท และเทคนิคผู้น านันทนาการ การใช้อุปกรณ์เพ่ือกิจกรรมนันทนาการ การเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ การเล่นเกม การมีมรรยาทในการเล่นเกมและกิจกรรมนันทนาการ ความมีน้ าใจนักกีฬา สามารถ
ปฏิบัติตามกฎ กติกา ของกิจกรรม 
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   The importance and background, principles and values of recreational 
activities, patterns and benefits of recreational activities, design and create recreational 
activities suitable for each age group, development of quality of life and health, according to 
nutrition principle, planning to solve problems in order to have good health to live happily 
with others role and technique for recreation, using equipment for recreation activities, 
participating in recreation activities, playing games, etiquette for playing games, 
sportsmanship, follow by the rules, regulation of activities 
  
        1.1.2) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  ก าหนดให้เรียน     9 หน่วยกิต 
300-12001        ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   3 (2-2-5) 

             (Thai Language for Communication) 
     ความหมาย ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ทั้งวัจนภาษาและ อวัจ
นภาษา วัฒนธรรมในการใช้ภาษา ฝึกการฟัง การอ่าน การคิด การพูด การเขียนและการน าเสนอ ใน
ชีวิตประจ าวัน และการอาชีพ 

 Meaning , signification and features of Thai language for communication, 
verbal and non-verbal language, culture and using of Thai, practice listening, reading, 
thinking, speaking, writing and presentation in everyday life and careers  

 
300-12002         ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3 (2-2-5) 

(English for Communication) 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  โดยใช้ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยค ส านวน 

ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและภาษาอังกฤษเพ่ืองาน
อาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

Listening, speaking, reading and writing by using suitable English  
vocabulary phrases, sentence structures, idioms, practice English for communication in 
everyday life and English in arts and culture career  
 
300-12003        ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3 (2-2-5) 

(Academic English) 
การใช้ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและส านวนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม เพ่ือการ

น าเสนอในเชิงวิชาการ ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทเชิงวิชาการ 
Using suitable English vocabulary, phrases, sentence structures idioms for 

academic presentation purposes, practice listening, speaking, reading and writing in academic 
contextual 
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 1.1.3) กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ก าหนดให้เรียน     9  หน่วยกิต 
300-13001         วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล    3 (3-0-6) 

               (Science and Environment in Digital Age) 
         วิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อมในโลกยุคดิจิทัล ผลกระทบที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภัยพิบัติ พลังงานทดแทน การเสริมสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมที่
มีผลต่อมนุษย์ในยุคดิจิทัล 

         The effect of science towards the world and environment, relationship 
between human and environment in digital age, the effect from human actions towards 
environment guidelines for sustainable development, disaster and renewable energy 
dimension, to enhance the environmental balance that effect toward human in digital age 

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

         (Mathematical Thinking) 
         ความส าคัญของคณิตศาสตร์และความรู้เบื้องต้นทางสถิติที่มีต่อการพัฒนาการคิดของ

มนุษย์ รูปแบบของกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดแบบองค์รวม การคิดเชิงเหตุผล การจัดการ
ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิตประจ าวันและพัฒนา
ตนเอง   

        The importance of mathematic and statistic foundation towards human 
thinking development, patterns of mathematical thinking process, holistic thinking logical 
thinking, information management for analysis and mathematical problem solving process 
for living in everyday life and self-development 

 
300-13003         เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต              3 (2-2-5) 

              (Information Technology for Life Long Learning) 
        สารสนเทศในสังคมโลกาภิวัฒน์ ความเป็นมา แนวคิด การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม่ แหล่งให้บริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคและวิธีการเลือกใช้ การเรียบเรียงและการอ้างอิงตามรูปแบบมาตรฐาน ฝึกการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการแสวงหาสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการน าเสนอ
อย่างสร้างสรรค์ 

        Information in globalization, backgrounds, concepts, information 
technology development in modern age, , sources of service information, knowing 
information, media literacy, laws and ethics related to information technology, techniques 
and selecting methods, composition and reference according to the standard format, 
practice using Information technology and information seeking in the 21st century, using 
electronic medias for creative presentation 
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    1.2) กลุ่มวิชาเลือก      ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า    2  หน่วยกิต 
300-11005     จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่        2 (2-0-4) 
  (Ethics for Quality of Life in Modern World) 
  ที่มาและความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและจริยศาสตร์ ความหมายของจริยศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรมและศีลธรรม การน าเหตุผลของนักปรัชญามาใช้ในการด ารงชีวิต การสร้างแนวคิด และเจตคติที่ดีต่อ
ตนเองและสังคม การต่อต้านทุจริต และการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที ่

         Background and relationship between philosophy and ethics, meaning of 
ethics, ethics, virtue and morality using the philosophers’ reason for living Conceptualization 
and a self -positive attitude as well as society, anti-corruption and self-development to be a 
moral person with responsibility for roles and duties 

 
300-11006   กฎหมายในชีวิตประจ าวันและการอาชีพ     2 (2-0-4) 

  (Law in Everyday life and career) 
        ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญาและกฎหมายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายซึ่ งมี
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต 

  General knowledge of laws, civil and commercial law, intellectual property 
criminal law and others that need to everyday life, problem conditions related to using laws 
that affecting towards living 

 
300-11007   เอเชียในโลกยุคใหม่             2 (2-0-4) 
                  (Asia in the Modern World) 
                 ความเป็นมาของภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์และอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน อินเดีย และญี่ปุ่นต่อเอเชียและ
อาเซียน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อไทยและโลก 
แนวโน้มของเอเชียในโลกยุคใหม่ 

Background of asia, political, administrative, economic, social and cultural 
developments, relations and influences of the United States, Russia, China, India and Japan 
towards Asia and ASEAN, economic, social, political and environmental changes affecting in 
Thailand and the world, Asian trends in the modern world 

 
300-11008   ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล                        2 (2-0-4) 

        (Entrepreneurship in Digital Age) 
        แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การวางเป้าหมายการท าธุรกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนา การบริหารจัดการองค์กร การบริหารความสัมพันธ์ การปลูกฝังการเป็นผู้น า การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ร่วมงาน การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่
ดีต่อองค์กร การจัดการความขัดแย้ง ตัวอย่างความส าเร็จของผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 
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  Entrepreneurial concept, business goals, creative innovation for development, 
organization management, relationship management, cultivating leadership, human resource 
management, Stragies for building relationships with customers, creating cooperation 
between colleaques, creating good interaction with in the organization, conflict 
management, examples of entrepreneurial success in digital age 
300-11009   กีฬาเพื่อสุขภาพ       2 (1-2-3) 
     (Sports for Health) 
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ชนิดของกีฬา 
ทักษะการเล่น ระเบียบ ข้อบังคับ กติกาที่ควรทราบ มารยาท ความปลอดภัยในการเล่น และการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายโดยเลือกศึกษาจากกีฬาเพียง 1 ชนิด จากชนิดกีฬาดังต่อไปนี้ ปิงปอง แบตมินตัน ฟุตบอล 
วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แชร์บอล ตะกร้อ 
   General knowledge of sports, science and exercises for health, types of sports, 
skills, procedures, regulations, rules that should know, etiquette, safety play and physical 
fitness strengthen by selecting at least sport from the following; table tennis, football, 
volleyball, basketball, chair ball and sepak takraw 
 
300-12004          วรรณกรรมไทยร่วมสมัย      2 (2-0-4) 
                         (Thai Contemporary Literature) 

        ความหมาย ขอบเขต และวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย การอ่านสารคดี  
นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ในเชิงวิเคราะห์ การวิจารณ์ในเชิงคุณค่าวรรณศิลป์และคุณค่าสังคม และ
เอกลักษณ์ไทยในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย    

        Meaning, scope and evalution of Thai contempolary literature , analytical 
reading on documentaries, novels, short stories and poetries, criticize of art created language 
value, social value and the uniqueness of Thai contempolary literature 

 
300-12005         วรรณคดีไทยศึกษา       2 (2-0-4) 

              (Thai Literature Study) 
        ความหมาย องค์ประกอบ ความเป็นมาและประวัติวรรณคดีไทย วรรณคดีที่ส าคัญในสมัย

สุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ คุณค่าของวรรณคดีไทย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ลิลิต
พระลอ และพระอภัยมณีค ากลอน ในด้านความงาม ความคิด และความรู้ 

Meaning , elements , background and Thai literature history, the importance 
literature in Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi and Rattanakosin period, Thai literatures value ; 
beauty, thinking and knowledgement Tri Bhum Phra Ruaung, Lilit Phra Lo, Phra Aphai Mani 

 
300-12006         ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ    2 (1-2-3) 

             (English for Career Preparation) 
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        ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและส านวน การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การอ่าน
โฆษณาสมัครงาน ค าศัพท์ ฝึกการกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร  การเขียนจดหมายโต้ตอบ การเขียนข้อมูลส่วน
บุคคลและการแนะน าตัว และการเตรียมความพร้อมเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 

       Vocabulary, phrases, sentence structures and idioms, using English for 
application, reading for job advertisement, practice filling in application forms, 
correspondence, writing personal data and introducing and preparing for job interview. 

 
300-12007        ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                         2 (1-2-3) 

             (Chinese Language for Communication) 
       ความรู้พ้ืนฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและส านวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน         

การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
       Chinese language fundamental of pronunciation, vocabulary, phrase, 

sentences and idioms, practice Chinese listening, speaking, reading and writing for 
communication and useful in everyday life. 

 
300-12008        ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                                       2 (1-2-3)        

              (Japanese Language for Communication) 
              ความรู้พ้ืนฐานการออกเสียงศัพท์วลีประโยค และส านวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน การ

เขียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
       Japanese language fundamental of pronunciation, vocabulary, phrases, 

sentences and idioms, practice Japanese listening, speaking, reading and writing for 
communication and useful in everyday life 

 
300-12009       ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร         2 (1-2-3) 

            (Korean Language for Communication)  
      ความรู้พ้ืนฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและส านวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียนภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
      Korean language fundamental of pronunciation, vocabulary , phrases , 

sentences and idioms, practice Korean listening, speaking, reading and writing for 
communication and useful in everyday life 

 
300-12010   ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร                                        2 (1-2-3) 

        (ASEAN Languages for Communication) 
  การออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและส านวนที่ส าคัญ ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร จากภาษาประจ าชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างน้อยหนึ่งภาษา ยกเว้น
ภาษาไทย 
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      Pronunciation, the importance of vocabulary, phrases, sentences and idioms, 
practice listening, speaking, reading and writing ASEAN languages for communication from 
National language of ASEAN countries at least one language except Thai language 

 
300-13004     การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล    2 (1-2-3) 

    (Using Computer Program and Digital Media) 
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับงานส านักงาน ความรู้พ้ืนฐานขั้นตอนการออกแบบ     

สื่อดิจิทัล การเลือกใช้เครื่องมือเพ่ือการผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว วิธีการและช่องทางในการเผยแพร่สื่อ
อย่างสร้างสรรค์ ฝึกการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 

    Computer software for office, basic knowledge of digital media design procedures, 
selection of tools for producing still images and, methods and ways for publication creative 
medias, practice in computer software and digital media in creative ways 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน             ก าหนดให้เรียน    102 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ก าหนดให้เรียน    38 หน่วยกิต 
       2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ก าหนดให้เรียน    26 หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
300-21001       ความเป็นครูวิชาชีพ                               3 (2-2-5) 
                    (Professional Teacher) 
      พัฒนาการของวิชาชีพครู หลักปรัชญาและปรัชญาการศึกษา การเปลี่ยนแปลงบริบทของ
โลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของครู 
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์  จิตส านึกและคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ค่านิยม 
อุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การเป็นผู้น า
ทางการศึกษา การสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตส านึกทาง
จริยธรรม บทบาทและหน้าที่ของครูในฐานะผู้เรียนรู้และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ บทบาทของครูในฐานะ 
ผู้ขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม ศึกษา สังเกตบทบาทหน้าที่ของครูในสถานศึกษา เพ่ือสร้าง
แรงบันดาลใจและทัศนคติต่อวิชาชีพครู 

       Development of teacher profession, philosophy, philosophy of 
education, changes in context of world, society and the concept of sufficiency economy, 
criteria of teacher professional standards, competencies of the teacher, characteristics of 
the teacher, consciousness, virtue and ethics of the teacher, the code of ethics in the 
teaching profession values, and ideology and being ideological and spiritual teachers, rules 
and laws, which are related to the teaching profession, educational leaderships, 
professional learning community, supporting thinking process through ethical 
consciousness, roles and duties of the teacher  as a learner and a learning organization 
agent, roles of the teacher as a person who driving education for community and society 
development, studying and observing duties of the teacher in academic institutions for 
creating inspiration and attitude to teacher profession 
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300-21002  จิตวิทยาส าหรับครู                                                               3 (2-2-5) 
                 (Psychology for Teachers) 
                แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาแนะ  และให้
ค าปรึกษาที่มีความส าคัญต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ จิตวิทยาเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้างแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและการ
แก้ปัญหาผู้เรียน การสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ศึกษาและเข้าถึงบริบทของชุมชนที่อยู่ร่วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

           Concepts, theories of educational psychology, developmental psychology,  
guidance and counseling psychology which are important guidance for the teacher 
professional, analyzing and developing of learners according to potential, psychology to 
encourage and to contribute to learning management based on individual differences, 
creating motivation to improve the quality of life and full potential of learners, encouraging 
the participation of parents and the community network to develop and solve problems of 
learners, learning support which has the quality, studying and understanding the community 
context which lives together based on cultural diversity as well as cultural conservation and 
local wisdom. 
 
300-21003       การพัฒนาหลักสูตร      3 (2-2-5) 
                  (Curriculum Development) 

       ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ และการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร 
ศึกษากรณีตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษาที่ดี การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา การน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การออกแบบ
เนื้อหาสาระและหน่วยการเรียนรู้  การเขียนค าอธิบายรายวิชา ฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษา 
       Philosophy, concepts, theories, elements and curriculum development, 
analyzing the curriculum, studying the case study of good school curriculums, school 
curriculum development, practicing curriculum designs and development of classroom and 
institution, curriculum implementation toward learning management in classroom, design 
contents and learning units, writing course description, practicing school curriculum 
evaluation. 
 
300-21004   วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                                                       3 (2-2-5) 
                      (Methodology of Learning) 
               หลักการ ทฤษฎี แนวปฏิบัติและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การสร้างบรรยากาศและการจัดการชั้น
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เรียน และฝึกทักษะการสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง สังเกตการจัดการเรียนรู้และการจัดท า
แผนการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
       Principles, theories, practices and types of learning management, the 
design of learning management which corresponds with 21st century learners, creation of 
learning management plans which strengthen critical thinking, creative thinking and 
problem solving thinking, earning management of inclusive education, creation of learning 
environments and classroom management and educational practices in simulation and real 
situations, observing learning management and creation of learning management plans in 
academic institutions. 
 
300-21005   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     3 (2-2-5) 
                     (Learning Assessment) 

    หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิ ตพิสัย 
การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การประเมินตามสภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมิน
จากแฟ้มสะสมงาน การฝึกปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน สังเกตการออกแบบทดสอบ การสร้างเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการ
ตัดสินผลการเรียนในสถานศึกษา  

   Principles, concepts, theories and practices in learning measurement and 
evaluation of learners, constructing and searching for quality instruments and learning 
measurements and evaluation of cognitive domain, psychomotor domain and affective 
domain, formative and summative assessments, authentic assessment, performance 
assessment and portfolio assessment, practicing in learning measurement and evaluation, 
leading the assessment results to develop learners, setting examination questions 
observation, constructing assessment instruments, checking examination, ratings and 
Assessment of learning in academic institutions. 

 
300-21006  นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา                    3 (2-2-5) 
                      (Innovation Information Technology and Communication in Education) 
                หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษา การออกแบบ การผลิต การน าไปใช้ และการประเมินสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ การมี
จริยธรรม การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และการกฎหมายดิจิทัล สามารถน าสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ 

  Principles, concepts, theories of innovation, Information Technology and 
educational technology, design, production, application and assessment of digital media 
technology for learning, acquiring ethics, digital media literacy, digital laws and using high-
quality media in learning management. 
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300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                   3 (2-2-5) 
       (Research for Learning Development) 
                 ความหมาย  ความส าคัญ  หลักการและประเภทของการวิจัย  แนวคิด  ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การก าหนดหัวข้อการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  วิธีด าเนินการวิจัย  การวิเคราะห์และแปลความหมาย
ข้อมูล  การเขียนรายงานการวิจัย การน านวัตกรรมทางการศึกษามาเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การฝึกปฏิบัติการวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน สังเกตสภาพปัญหาในชั้นเรียนเพื่อน ามาสู่การก าหนดประเด็นปัญหาในการท าวิจัย 
       Connotation, significance, principles and types of research, concepts, 
theories, and related research topics, determining the research topics, creating research 
designs, creating research instruments and data collections, population and sample 
identifications, research methodologies, analyses and interpretations of data, conducting 
research reports, leading an educational innovations that links to research methods, 
developing learners with research-based learning and practicing researches, and leading the 
results of the research for the improvement of teaching-learning, problems of classroom to 
formulating the research problem. 
 
300-21008  ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                                                   3 (2-2-5) 
                    (Communicative Languages for teachers) 
                 วาทวิทยาในการสอน หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษอย่างมีศิลปะด้วยถ้อยค า ส านวน น้ าเสียง สีหน้าท่าทางเพ่ือการสื่อสาร การถ่ายทอด การ
ควบคุมชั้นเรียน การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน 
      Speech in teaching, principles, theories and techniques in listening, 
speaking, reading and writing Thai and English with rhetoric uses of idiomatic words, tones 
and gestures for communication, knowledge transfer, classroom management, instilling 
motivation and inspiration in students. 
 
300-21009      การประกันคุณภาพการศึกษา       2 (1-2-3) 
                    (Quality Assurance in Education) 
            หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการศึกษา และการน าผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
  Principles and practices about quality assurance administration, Internal and 
external quality assurance, laws which are related to quality assurance, creating quality 
assurance activities and leading the results of assessment to improve the qualities of 
assurance system. 
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2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                               6(0-36-0) 
                  (Internship 1) 

  ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพครูภายใต้
การก ากับของอาจารย์นิเทศก์ การจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล 
นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมทางวิชาการ ฝึกวิเคราะห์ชั้นเรียนในสถานการณ์จริงเพ่ือก าหนดแนวทางการท าวิจัยในชั้นเรียน การ
ปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากงานสอน และการสัมมนาทางการศึกษา 
  Teaching internships for education majors in schools through knowledge 
integration to carry out professional teachers under university advisors’ supervision, creation 
of learning management plans, teaching methods, using instructional media, digital 
technology, innovations, techniques and strategies for learner-centered learning, learning 
measurement and evaluation to develop learning management and learners, recording and 
reporting of the learning management process, academic activities, practicing the analysis of 
a classroom teaching in real situations for formulation of classroom research guideline, 
handling of other duties and seminar in education. 
 
300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                          6(0-36-0) 
  (Internship 2) 
       ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้เพ่ือการประกอบวิชาชีพครู
ภายใต้การก ากับของอาจารย์นิเทศก์ การจัดท าแผนการเรียนรู้  การจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ 
เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนหรือการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน
ครูนอกเหนือจากงานสอน และการสัมมนาทางการศึกษา   

       Teaching internships for education majors in schools through knowledge  
integration to carry out professional teachers under university advisors’ supervision, creation 
of learning management plans, teaching methods, using instructional media, sing 
instructional media, digital technology, innovations, techniques and strategies for learner-
centered learning, learning measurement and evaluation to develop learning management 
and learners, recording and reporting of the learning management process, academic 
activities, classroom research for developing learners and teaching-learning, handling of 
other duties and seminar in education. 
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2.2 กลุ่มวิชาเอก   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า    64   หน่วยกิต 
       2.2.1 วิชาเอกบังคับ ก าหนดให้เรียน        40   หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
301-20001       สุนทรียะและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง 3 (2-2-5) 
 (Acsthetics and Criticism of Performing Arts) 
          ความหมาย หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ ดนตรี 
และทัศนศิลป์ หลักเกณฑ์การแสดงผลงานศิลปะ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินคุณค่าผลงานศิลปะการแสดงตาม
หลักสุนทรียะ 
                  Meanings, principles, theoretical concepts of aesthetics for dance music and 
visual arts. Principles on arts exhibition, analysis, criticism and evaluate on performing arts as 
aesthetics principle. 
 
 
301-20002 กายวิภาคและการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ 3 (2-2-5) 
 (Anatomy and dancing movement) 
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกาย ศัพท์ที่ใช้ส าหรับกายวิภาค พ้ืนฐานการเคลื่อนไหว
ทางด้านนาฏศิลป์ ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และกระดูกในการเคลื่อนไหวร่างกาย หลักการใช้
กลา้มเนื้อ  และการเคลื่อนไหวท่าร า การแก้ไขข้อบกพร่องของท่าร าให้ถูกต้องและปลอดภัย 
                  The foundamental knowledges of anatomy and dancing movement.  Anatomy 
vocabularies.  Relation of muscles. Tendon and bone in body movement.  Principle and the 
way to safety practice for correct the mistakes of dance postures. 
 

301-20003 นาฏศิลป์ร่วมสมัย  2 (1-2-3) 
 (Contemporary dance) 
          หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค แบบแผน ฝึกปฏิบัติการแสดง และการออกแบบ สร้างสรรค์ 
และแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย  
                     Principles,  concepts, theories, techniques, patterns, performance practice 
and creativecontemporary dance designing. 
 
301-20004 นาฏศิลป์นานาชาติ 3 (1-4-4) 
 (International Dance Performance) 
          ที่มา แนวคิด รูปแบบ ลักษณะ องค์ประกอบ นาฏศิลป์ตะวันออก นาฏศิลป์ตะวันตก เลือกฝึก
ปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์อาเซียน นาฏศิลป์ตะวันออก นาฏศิลป์ตะวันตก ออกแบบ สร้าง และแสดงผลงาน
นาฏศิลป์นานาชาติ 
 



35 

                Backgrounds, concepts, patterns, elements of Asean/Eastern dance /Western 
dance performances, choose to practise Asean/Eastern dance/Western dance performance. 
 
301-20005 นาฏศิลป์ปริทรรศน์  2 (2-0-4) 

 (The Element Performing Art) 
            ความหมาย บทบาท และหน้าที่ของนาฏศิลป์ในบริบททางสังคม การบริหารจัดการ        
การแสดง ลักษณะของเวทีและการใช้พ้ืนที่เวทีในการแสดง เกร็ดความรู้ด้านการแสดง   
             Meaning, roles and duties of performing art in social context, performing art 
management, types of stages and stages using in performance, knowledge tips in  
performance. 
 
301-20006  การจัดการเรียนรู้และการสอนนาฏศิลป์ 3 (2-2-5) 
 (Learning management and performing arts teaching methodology) 
            ประวัติ  แนวคิด ความหมาย ทฤษฎี หลักการ รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
สาขาวิชานาฏศิลป์  สามารถบูรณาการความรู้ศาสตร์วิชานาฏศิลป์กับศาสตร์สาขาอ่ืน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้  ฝึกการออกแบบและจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง ในการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับเด็กปกติและเด็กพิเศษ เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 
                  History, concepts, theories in performing arts teaching, pattern and dance 
education management approach untill be able to intergrate the knowledge of performing 
arts subject with other fields. To manage learning activities as learner center emphasis, 
critical thinking practice, creativity thinking and problem solving practice, lesson plan of 
learning management practice, learning design practising and stimulation learning 
methodology management for reality practice in educational institutes. 
 
301-20007 นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านส าหรับครู  3 (1-4-4) 
    (Thai Dances and Folk Dances for Teachers) 
            ความหมาย หลักการ การใช้นาฏยศัพท์และภาษานาฏศิลป์ในการฝึกปฏิบัติเพลงส าหรับเด็ก  
ระบ าเบ็ดเตล็ด การน านาฏศิลป์ไทยจากภูมิปัญญาไทย ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบการแสดงสร้างสรรค์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
                     Meaning, principle in taking Thai Dance vocabularies and languages to apply in 
choreography, to practise music for child, miscellaneous dances and folk performance/ 
4 regions folk shows. 
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301-20008 ดนตรีไทยส าหรับครูนาฏศิลป์ 2 (1-2-3) 
  (Thai Music for Dance Teachers) 
           หลักการปฏิบัติดนตรีไทยเบื้องต้น การอ่านโน้ตเพลงไทย เลือกฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
หรือดนตรีพื้นบ้านที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
.                    Thai music principle practice, notes reading (Thai Song), Thai music instrument 
chosen practice or folk music in teaching and learning of basical education 
 
301-20009  ดนตรีสากลส าหรับครูนาฏศิลป์    2 (1-2-3) 
  (Western Music for Dance Teachers) 
  หลักการปฏิบัติดนตรีสากลเบื้องต้น การอ่านโน้ต  เลือกฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่ใช้ใน
การเรียนการสอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
.                    Western music principle practice, notes reading, Western music instrument 
chosen practice in teaching and learning of basical education  
 
301-20010  ศิลปะส าหรับครูนาฏศิลป์             2 (1-2-3) 
            (Arts for Dance Teachers) 
  หลักทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ ฝึกปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงาน 
วาดภาพ ระบายสี ภาพพิมพ์ งานปั้น และออกแบบงานศิลป์เพื่อการเรียนการสอนนาฏศิลป์ 
         Principles of visual arts, composition of arts, visual elements, material using 
practice, equipment in arts work creativity, drawing, painting, printmaking, sculpture and arts 
work design for dance teaching and learning 
 
301-20011 การแสดงละครเพื่อการศึกษา         2 (1-2-3) 
            (Drama for Education) 
            ความส าคัญ ประเภทละครส าหรับเด็ก  ละครเวที  ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับการละคร  
หลักและวิธีการจัดท าบทละครจากวรรณกรรม/วรรณคดี/นิทานพ้ืนบ้าน   ฝึกทักษะการใช้เสียงประกอบ   
การแสดงละครส าหรับเด็ก และน าเสนอการแสดงละครส าหรับเด็ก 
    Significant, types of Drama for Children, stageplay, relation between music 
and drama, principle and how to prepare drama scripts from literatures / folk tales. Practice 
the voice in drama for children and presentation drama for children  
 
301-20012  ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนและการแสดงนาฏศิลป์     2 (1-2-3) 

 (English for Dance Teaching and Performance) 
              ค าศัพท์ที่ใช้ส าหรับการสอนและการแสดงนาฏศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย  การเคลื่อนไหว  
อุปกรณ์การแสดง  ฉาก  แสง  เสียง  ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ฝึกปฏิบัติแนะน าการแสดงนาฏศิลป์  
และน าชมการเรียนการสอนนาฏดุริยางคศิลป์ 
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             Terminology used in teaching and dance performances relating to body 
movement, backdrops, light, sound. Listening skill practice, speaking, reading, 
writing.  Dialogues introducing the dance performance and leading to take a look in dance 
and music classrooms          
 
301-20013  สื่อ นวัตกรรมและทักษะสร้างสรรค์เพื่อการสอน     2 (1-2-3) 
   (Media, Innovation and Creativity Skills for Teaching) 
            แนวคิด การออกแบบ กระบวนการสร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรมและการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์
ไทย  ฝึกปฏิบัติการออกแบบ  การสร้างสื่อ นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ท่าร าในบทเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  บูรณาการการจัดการเรียนรู้  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 
                   Concepts, designing, creative media producing, innovation and Thai dance 
creativity, designing practice, media creativity, innovation and dance postures creativity in 
lessons of basical education level. Learning management integration, writing learning 
management  plan for teaching and learning in educational institutes 
 
301-20014  การประพันธ์และการเขียนงานส าหรับครูนาฏศิลป์       3 (2-2-5) 
  (Authorship and Writing for Dance Teachers) 
            รูปแบบ ฉันทลักษณ์ ของค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ  ฝึกแต่งบทประพันธ์ประเภทบทระบ า
และบทละครเบื้องต้น  ส าหรับการเรียนการสอน และการจัดการแสดงในสถานศึกษา การเขียนงานเชิง
วิชาการ การเขียนโครงการ  และหนังสือราชการ 
                    The prosody forms in various types of compositions, practice in compositions 
writing including basic plays for teaching and performance in educational institutes, 
academic writing, government documents and various types of projects 
 
301-20015 วิจัยการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์     3 (2-2-5) 
   (Dance  Education Research Methodology) 
               หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย ด้านการเรียนการสอนนาฏศิลป์ การวางแผน
วิจัย เอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย ด้านการเรียนการสอนนาฏศิลป์และน าเสนองานวิจัย
รูปแบบของเอกสาร/นิทรรศการ/นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยี 
                      Principles, concepts, theories and research methodology in the field of 
dance teaching, research planning, documents, related literatures, tools creating and the 
quality of tools checking, data collection and analysis, research writing report in the field of 
dance teaching and research presentation in papers and form of documents / Exhibitions / 
Technological Media Innovations 
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301-20016  การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์     3 (1-4-4) 
            (Creation of Dance) 
            แนวคิด ทฤษฎี หลักการออกแบบเพ่ือศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง 
รูปแบบและองค์ประกอบการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์แต่ละประเภท  ฝึกปฏิบัติการสร้างผลงานการแสดง
อนุรักษ์  การแสดงร่วมสมัยที่มีหนึ่งจารีตหรือหลายจารีต ตามกระบวนการวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยเชิง
วิชาการในรูปแบบการแสดง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอนและต่อยอดศิลปะการแสดง 
                    Concepts, theories of design principle, patterns and elements in any types of 
dance creativities, to practice in conservation performance creativity, contemporary 
performance with one or many traditions according to research methodology and academic 
research presentation in performance for getting results using in education management and 
extending the performing arts in future 
 

2.2.2 วิชาเอกเลือก              ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า       24  หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

  รหัสวิชา รายวิชา          จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
301-22001  ทักษะนาฏศิลป์ 1 3 ( 0-6-3) 
         (Dance Skill 1) 
            ความหมาย  ที่มา รูปแบบ  วิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างชุดการแสดงที่เป็นพ้ืนฐาน
และมาตรฐาน  ฝึกปฏิบัติแยกดังนี้ 
  ละครพระ – นาง   ฝึกปฏิบัติเพลงช้า-เร็ว   แม่บทใหญ่  ระบ าสี่บท (บท 1- 4) ร าเชิดฉิ่ง-เชิดจีน   
ไหว้ครูชาตรีและระบ าจันทกินรี   
  โขนพระ   ฝึกปฏิบัติเพลงช้า-เร็ว  แม่บทใหญ่  ระบ าสี่บท (บท 1-4)  เชิดฉิ่งแผลงศร  ร าเชิดฉิ่งศร
ประจัน  เชิดฉิ่งศรทะนง  ไหว้ครูชาตรี  และระบ าพัทธวิสัย 
  โขนยักษ์   ฝึกปฏิบัติแม่ท่ายักษ์ ท่า 1-5  ท่าพ้ืนฐานคลาน  เดินขึ้น-ลงเตียง และยืน การตีบทใช้บท
ตัวเสนาและตัวเอก  เพลงเชิด เสมอ ปฐม 
  โขนลิง   ฝึกปฏิบัติแม่ท่าลิง  เพลงเชิด  เสมอ  ปฐม  กราวเสนา  พากย์รถ  การร าตรวจพลลิงพญา
ฉาก 1-2    
   Meaning, background, patterns, elements analysis and performance 
composition as fundamental and standard by separated practice as followings:- 
          Male and Female Lakon Character, rapid and slow dance practice, big master 
dance, 4 lessons dances (lesson 1-4) , Cherd Ching dance, Cherd Chine, Waikhru Chatri and 
Chantakinree dance 
 Male Khon Character, rapid and slow dance practice, big master dance, 4 lessons 
dance (lesson 1-4), Cherd Ching Plang Sorn(shoot an arrow), Cherd Ching Sorn Prachan, 
Cherd Ching Sorn Thanong, Waikhru Chatri, and Phatthawisai dance 
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Demon Khon Character,  dance practice of giant big master of 1-5 postures, basic 
crawl dance, walk up - down the bed and standing dances, master dance as per giant 
characters of Sena and Protagonist, Cherd Song, Samer, Pathom 

Simian Khon Character, master dances as per monkeys characters, Cherd Song, 
Samer, Pathom, Kraw Sena, Pak Rodth, troop inspect dance Monkey Phaya scene 1-2  
 
301-22002  ทักษะนาฏศิลป์ 2     3 (0-6-3) 
         (Dance Skill 2) 
             ความหมาย  ที่มา  รูปแบบ  และองค์ประกอบของเพลงหน้าพาทย์  การตรวจพล  และการ
ใช้อาวุธ  วิเคราะห์โครงสร้างชุดการแสดง  และฝึกปฏิบัติแยกดังนี้   
  ละครพระ – นาง     ฝึกปฏิบัติร าหน้าพาทย์เพลงคุกพาทย์  รัวสามลา  ตระเชิญ  ตระนารายณ์   
ตระสันนิบาต  เสมอสามลา  ร าตรวจพล ชุด อิเหนาตรวจพล   นางจันทน์ตรวจพล  และการใช้อาวุธ       
พลอง ทวน  
  โขนพระ   ฝึกปฏิบัติร าหน้าพาทย์เพลงคุกพาทย์  รัวสามลา ตระเชิญ   ตระนารายณ์   ตระสันนิบาต  
เสมอสามลา  ร าตรวจพล ชุด อิเหนาตรวจพล/พระไวยตรวจพล  และการใช้อาวุธ (ไม้บู๊) 
  โขนยักษ์   ฝึกปฏิบัติร าหน้าพาทย์เพลงเสมอ  เสมอมาร  เสมอสามลา  เสมอเถร  รุกร้น -เสนอข้าม
สมุทร  ตระนิมิต  ตระเชิญ  ตระสันนิบาต  ตระบรรทมไพร  ตระบองกัน  ช านาญ  คุกพาทย์  รัวลามลา  
พญาเดิน  พราหมณ์เข้า  พราหมณ์ออก  ร าตรวจพลพญายักษ์ฉาก 1-3  ร าตรวจพลอาวุธสั้น (กระบอง  ศร)  
อาวุธยาว (หอก พลอง)     
  โขนลิง   ฝึกปฏิบัติร าหน้าพาทย์เพลงเพลงตระนิมิต  รุกร้น-เสนอข้ามสมุทร  คุกพาทย์ (แผลงฤทธิ์  
หาวเป็นดาวเป็นเดือน) รัวสามลา (เปิดอุโมงค์)  โลม-ตระนอน  ร าตรวจพล  ชุด  ระบ าวีระชัยสิบแปดมงกุฎ  
องคตตรวจพล  หนุมานตรวจพล  หนุมานทรงเครื่องตรวจพล  และการใช้อาวุธ (ไม้บู๊) 
   Meaning, background, patterns and elements analysis of Pleng Na-Path, Troop 
Inspect Dance, and weapon dance, composition of performance analysis by separated 
practice as followings:- 
         Male and Female Lakon Character, dance practice of Na-Path in pleng Kook Path, 
Rua Sam La, Tra-Chuen, Tra-Narai, Tra-Sannibat, Samer Sam La, Troop Inspect Dance in 
episode of I-Nao inspect troop, Nang Chan inspect troop and weapon of Plong and Thuan 
dance 
         Male Khon Character, dance practice of Na-Path pleng Kook Path, Rua Sam La, Tra-
Chuen, Tra-Narai, Tra-Sannibat, Samer Sam La,  Troop inspect dance in episode of I-Nao 
inspect the troop / Phra Wai inspect the troop and weapon (Mai Buu) dance 

Demon Khon Character, dance practice of Na-Path Pleng Samer, Samer Marn, Samer 
Sam La, Samer Thaien, Rook Ront Samer Kham Samuth, Tra-Nimitre, Tra-Chuen, Tra-
Sannibat, Tra-Bunthomprai, Tra-Bongkun, Chamnarn, Kook Path, Rua Sam La, Phrya Duaen, 
Bharman Kaow, Bharman Ook, Troop inspect dance Phaya Giant scene 1 - 3, Short Sword 
Troop Inspect Dance (Krabong, Sorn) long weapon (Hok, Plong) 
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Simian Khon Character, dance practice of Na-Path Pleng Tra-Nimitre, Rook Ront 
Samer Kham Samuth, Kook Path( Plangrith, Haow Pen Daow Pen Daeun), Rua Sam La (Open 
Tune), Lorm Tra-Non, Troop Inspect Dance in episode of Wirachai 18 Mongkuth Dance, 
Ongkoth Inspect The Troop, Hanuman Inspect The Troop, Hanuman took dress to Inspect 
the Troop and weapon dance (Mai Buu) 

 
301-22003  ทักษะนาฏศิลป์ 3     3 (0-6-3) 
         (Dance Skill 3) 
            ความหมาย  ที่มา  รูปแบบ  และองค์ประกอบของการแสดงร าเดี่ยว  ร าคู่  วิเคราะห์
โครงสร้างชุด การแสดง  และฝึกปฏิบัติแยกดังนี้   
 ละครพระ – นาง    ฝึกปฏิบัติการแสดงชุดวันทองแต่งตัวออกฉุยฉาย/ฉุยฉายศูรปนักขา  ลงสรงโทน 
(อิเหนา)   เบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง  ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง  เชิดฉิ่งศุภลักษณ์  เมขลา -รามสูร  และรจนาเสี่ยง
พวงมาลัย    
 โขนพระ   ฝึกปฏิบัติการแสดงชุดฉุยฉายอินทรชิต  ฉุยฉายมานพ  ลงสรงโทน (อิเหนา)  เบิกโรง        
กิ่งไม้เงินทอง  รจนาเสี่ยงพวงมาลัย  พระรามตามกวาง  กลมพระนารายณ์  กลมพระอรชุน  และร าประเลง      
  โขนยักษ์    ฝึกปฏิบัติการแสดงกระบวนท่านั่งเมือง (ช้าปี่  เพลงสองชั้นสร้อยเพลง  บ้าบ่น  รื้อร่าย  
ร่าย)  กระบวนท่ายักษ์ต่างเมือง (เพลงสมิงทองมอญ)  การแสดงร าเดี่ยวชุดทศกัณฑ์ลงสรง (ชมตลาด)  ฉุยฉาย      
ทศกัณฐ์ลงสวน  ฉุยฉายหนุมานแปลง  การแสดงร าคู่ชุดเมขลา-รามสูร  และรจนาเสี่ยงพวงมาลัย 
 โขนลิง    ฝึกปฏิบัติการแสดงชุดฉุยฉายหนุมานทรงเครื่อง  พระยาอนุชิตทรงเครื่อง (ชมตลาด)           
หนุมานลงสรง  หนุมานจับนางเบญกาย และรจนาเสี่ยงพวงมาลัย              
 Meaning, background, patterns and elements of Solo performance, dance in pair, 
performance composition's analysis and separated practice as followings:- 
         Male and Female Lakon Character, practice performance of Wanthong dressed for 
Chui Chay/Chui Chay Soon-Ra-Pa-Nakka, Longsoung Thone (I-Nao), prelude of silver and gold 
tree branches, Cherd Ching Suppalak, Mekla-Ramasoon and Rojjana takes garland risky. 
         Male Khon Character, dance practice of Chui Chay Indra-rachit, Chui Chay Manop, 
Longsoung Thone (I-Nao) , prelude silver and gold tree branches, Rojjana takes garland risky, 
Phra Rama pursues deer, Klom Phra Narai, Klom Phra Orachoon and Praleng dance 

Demon Khon Character, dance practice of Nang Muang, dominate the city, (Chapii 
Pleng Song Chun Soi Pleng, Baa Bonn, ReuRai Rai)  Yak Tang Muang,giant in foreign country, 
dance postures (Pleng Samingthongmon), Solo dance performance of Thossakan Longsoung 
(Chom Talad - visit market), Chui Chay Thossakan Longsuan (visit garden), Chui Chay 
Hanuman Plang (Impersonated be Hanuman), dance in pair of Mekla-Ramasoon and Rojjana 
takes garland risky 

Simian Khon Character, dance practice of Chui Chay Hanuman in dress, Phrya 
Anuchitre in dress (Chom Talad- visit market), Hanuman Longsoung, Hanuman catchs Nang 
Benyagay and Rojjana takes garland risky 
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301-22004  ทักษะนาฏศิลป์ 4  3 (0-6-3) 
         (Dance Skill 4) 
            ความหมาย  ที่มา  รูปแบบ  และองค์ประกอบของการแสดงเป็นชุดเป็นตอน  วิเคราะห์
โครงการแสดงละครประเภทต่างๆ  และฝึกปฏิบัติแยกดังนี้   
 ละครพระ – นาง    ฝึกปฏิบัติการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์   ตอนนารายณ์ปราบนนทุก และตอน 
นางลอย  ละครเรื่องมโนราห์  ตอนพระสุธนเลือกคู่  ละครพันทางเรื่องพระลอ  ตอนพระลอตามไก่ -พระลอ          
ลงสวน  
 โขนพระ    ฝึกปฏิบัติการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์  ตอนนารายณ์ปราบนนทุก  ตอนนางลอย        
ตอนหนุมานเข้าห้องนางวานรินทร์ (มานพแปลง)  ตอนศึกนาคบาศ/ศึกมูลพลัม/ศึกกุมภกรรณ    ตอนยกรบ  
ตอนหนุมานตีทัพพระลักษมณ์  ตอนหนุมานชูกล่องดวงใจ  ละครเรื่องมโนราห์  ตอนพระสุธนเลือกคู่  ละคร
พันทางเรื่องพระลอ  ตอนพระลอตามไก-่พระลอลงสวน   และระบ าครุฑ 
 โขนยักษ์    ฝึกปฏิบัติการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์  ตอนนารายณ์ปราบนนทุก  ตอนนางลอย     
ตอนยกรบ  ตอนหนุมานชูกล่องดวงใจ  ละครเรื่องมโนราห์  ตอนพระสุธนเลือกคู่  และระบ าครุฑ 
 โขนลิง    ฝึกปฏิบัติการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์  ตอนนางลอย  ตอนหนุมานเข้าห้องนางวานรินทร์  
ตอนหนุมานเข้าห้องนางสุวรรณกันยุมา  ตอนยกรบ  ตอนหนุมานตีทัพพระลักษมณ์   ตอนหนุมานชูกล่อง
ดวงใจ  ละครเรื่องมโนราห์  ตอนพระสุธนเลือกคู่  และระบ าครุฑ           
 Meaning, background, patterns and elements of performance as in the stories and 
episodes, analyze various drama performances and separated practice as followings:- 
          Male and Female Lakon Character, practice Khon performance the story of 
Ramakien in episode of Narai suppress Non Thook and Nang Loy, Manorah drama in episode 
of Phra Suthon chooses his soulmate, Phanthang drama the story of Phra Lor in episode of 
Phra Lor looking for chicken, Phra Lor longsuan 

Male Khon Character, dance practice Khon performance the story of Ramakien in 
episode of Narai suppress Non Thook, Nang Loy, Hanuman enters the room of Wanarinth 
(Manop Plang - impersonated) Nakabatha war / Mullaplum war / Kumpakan war, Yok Rop      
(move the troop), Hanuman strikes Phra Lakshman, Hanuman lifts the box of heart. Manorah 
drama in episode of Phra Suthon chooses his soulmate. Phanthang drama the story of Phra 
Lor in episode of Phra Lor looking for chicken, Phra Lor longsuan and Garuda dance 

Demon Khon Character,  dance practice Khon performance the story of Ramakien 
in episode of Narai suppress Non Thook, Nang Loy, Yok Rop (move the troop), Hanuman lifts 
the box of heart, Manorah drama in episode of Phra Suthon chooses his soulmate and 
Garuda dance 

Simian Khon Character,  dance practice Khon performance the story of Ramakien in 
episode of Nang Loy, Hanuman enters the room of Nang Suwankanyuma, Yok Rop (move 
the troop), Hanuman strikes Phra Lakshman, Hanuman lefts the box of heart. Manorah 
drama in episode of Phra Suthon chooses his soulmate and Garuda dance 
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301-22005  ทักษะนาฏศิลป์ 5            3 (0-6-3) 
                   (Dance Skill 5) 
  หลักการบริหารจัดการแสดง  วิเคราะห์องค์ประกอบ  และกระบวนท่าร าที่ใช้ในการแสดง
โขน ละคร เลือกฝึกปฏิบัติ และน าเสนอการแสดง ประเภท โขน ละครนอก  ละครใน  ละครพันทาง  ละครพูด 
ละครร้อง และละครสมัยใหม่  บูรณาการประสบการณ์การแสดงไปสู่การจัดการเรียนการสอนและการแสดงใน
สถานศึกษา            
           Principles of performance management, composition analysis, dance postures 
of Khon and drama performances, Choose to practice and performance presentation in 
Khon, Nork drama, Nai drama, Phanthang drama, dialogue drama, musical and contemporary 
drama. To intergrate performance experiences' skills to teaching - learning management, can 
take performance inside educational Institutes 
 
301-22006 จารีตและบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์      3 (3-0-6) 
  (Tradition and Distinguished Person of Dramatic Arts) 
   ความหมาย ความเชื่อ ค่านิยมของจารีตปฏิบัติและจารีตการแสดงนาฏศิลป์ ประวัติและ
ผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญด้านนาฏศิลป์และดนตรี วิเคราะห์แนวคิดและคุณค่าของผลงาน 
             Meanings, beliefs, values in traditional practice and performance arts 
tradition. History and famous works of distinguished persons in Dramatic arts and 
music.  Analyze concepts and values of works 
 
 
301-22007 ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย      3 (3-0-6) 
 (History of Thai Dance) 
   ที่มา ประเภท  รูปแบบ และองค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์โขน ละคร การละเล่นของหลวง 
ที่มีพัฒนาการมาเป็นยุคสมัย ตั้งแต่เริ่มมีหลักฐานถึงยุคกรมศิลปากร ล าดับขั้นการสืบสาย ส านักนาฏศิลป์ โขน 
ละคร ที่มีอิทธิพลต่อกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์             
                 History, types, patterns and composition of Khon (pantomime) performance, 
drama, the royal plays that were developed from period by period since beginning of the 
era until be in Fine Art Department period. The stages of Education. The dance, drama and 
pantomime (Khon) theaters where have the influence to Banditpatanasilapa Institute and 
Fine Arts Department 
 
301-22008 การแต่งกาย  การแต่งหน้า  และท าผมการแสดงนาฏศิลป์     3 (2-2-5) 
                     (Costume Make up and Hair for Dance) 
  ความเป็นมา  แนวคิด  ทฤษฎี  และการองค์ประกอบเครื่องแต่งกายแต่ละประเภท   
ฝึกปฏิบัติการแต่งกาย  การแต่งหน้า  และท าผมส าหรับการแสดงนาฏศิลป์    
                     History, concepts, theories and elements of each costume. Costume 
arrangement, make-up and hairdressing for performances practice 
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300-22019 ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาอีสาน     2 (2-0-4) 
                  (Isan History and Wisdom) 
   ประวัติศาสตร์ ภูมิหลัง ที่มา วิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยมในสังคม ศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับ 
วัฒนธรรมการดนตรี นาฏศิลป์ กลุ่มชาติพันธุ์อีสานตอนกลาง   
   History, background, lifestyle, beliefs, values in religious society related to 
culture of dance and music in the Central Isan ethnic groups. 
 
300-22020   นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน       2 (1-2-3) 

(Isan Folk Dance) 
   รูปแบบ องค์ประกอบ นาฏศิลป์พ้ืนบ้านอีสาน ฟ้อนแม่บทอีสาน ฟ้อนภูไท ฟ้อนกลองตุ้ม 
เรือมจับกรับ 
   Patterns and compositions of Isan folk dance, Fon Maebot Isan, Fon Putai, 
Fon Krong Toom, Ruam chab krab.  

 
300-22021     ดนตรีพื้นบ้านอีสาน       2 (1-2-3) 
                  (Isan Folk Music) 

รูปแบบ องค์ประกอบ การบรรเลงดนตรี ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ลายโปงลาง  
เต้ยธรรมดา เต้ยโขง เต้ยพม่า ลายนกไซบินข้ามทุ่ง  
   Patterns and compositions of playing music Isan instruments Line Ponglang, 
Tey Thamada, Tey Khong, Tey Phama, Line Nok Sai Bin kham thung. 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                     ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

เลือกศึกษาจากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย ์
 
 3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล และ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน 

ระดับ 
การศึกษา 

ปีที่จบ 
หลักสูตรที่จบ 

สาขาวิชา 
ที่จบ สถาบันทีจ่บ 

อาจารย ์ ว่าท่ีร้อยตรีคุณกร  รัตนสิปปกร 
3101701862402 

ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2559 
2551 
2532 

ศิลปมหาบณัฑติ 
การศึกษามหาบณัฑติ 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นาฏศิลปไ์ทย 
การบริหารการศึกษา 
นาฏศิลปไ์ทย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

อาจารย ์ นายธงชัย  ศรีนา 
3129900048125 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2560 
2524 

ศิลปมหาบณัฑติ 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นาฏศิลปไ์ทย 
นาฏศิลปไ์ทย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

อาจารย ์ นางวรัทยา  ด้วงปลี 
3309901216283 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2556 
2544 

ศิลปมหาบณัฑติ 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

นาฏศิลปไ์ทย 
นาฏศิลปไ์ทย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

อาจารย ์ นางศิราภรณ์  ลินดาพรประเสริฐ 
3359900066920 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2542 
2536 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

ไทยคดีศึกษา 
นาฏศิลปไ์ทย 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

อาจารย ์ นางฐปนี  ภูมิพันธุ์ 
3169900267919 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2546 
2540 

การศึกษามหาบณัฑติ 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

จิตวิทยาการศึกษา 
นาฏศิลปไ์ทย 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

อาจารย ์ นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร ์
3301200756098 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2546 
2542 

การศึกษามหาบณัฑติ 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีการศึกษา 
นาฏศิลปไ์ทย 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
 การจัดประสบการณ์ภาคสนามให้กับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอด
หลักสูตร ดังนี้ 

1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3  เป็นการน าความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้นักศึกษารู้บทบาทหน้าที่ รู้จักพัฒนาผู้เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยการศึกษา สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การสร้างแรงบันดาลใจ การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ การจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
            2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะชั้นปีที่ 4 ใช้ระยะเวลา 1 ปี ให้นักศึกษา
ปฏิบัติการสอนสาขาวิชาเอกในสถานศึกษา โดยก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8-10 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยการปฏิบัติหน้าที่ครู ได้แก่ มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็น พลเมืองที่เข้มแข็ง 
ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็น
ผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึง
การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด 
และมีความเป็นนวัตกร ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียน โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ได้แก่ ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
    4.1.1 มีค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
    4.1.2 มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บัง
เกิดผลต่อการศึกษาและผู้เรียน 

   4.1.3 มีสมรรถนะประจ าสายงานและสมรรถนะเฉพาะของวิชาเอก ได้แก่ 
  1) ติดตามการการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก มีความรู้เท่าทันสังคม และสามารถน าแนวคิด
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เรียน 
  2) ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการ
วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
  3) บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้  
  4) ใช้ความรู้การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  
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  5) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา  
  6) ออกแบบ และด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

4.2 ช่วงเวลา 
    4.2.1 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระหว่างเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ก าหนดให้บูรณา
การกับรายวิชากลุ่มวิชาชีพครู โดยก าหนดกิจกรรมในลักษณะของการศึกษา สังเกตตามเนื้อหาที่ก าหนดใน
ค าอธิบายรายวิชา 
    4.2.2 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเต็มเวลาในสาขาวิชาเอกของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็น
เวลา 1 ปี  
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
    ให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเต็มเวลาราชการ และรับผิดชอบภาระงานเสมือนครู
ประจ าการตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยงของสถานศึกษา 

4.4 การเตรียมการ 
    4.4.1 นักศึกษาต้องผ่านข้อก าหนดด้านการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูตาม
ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ข้อก าหนดส าหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 
       4.4.2 นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอน        
       4.4.3 ก าหนดให้มีอาจารย์นิเทศทั่วไป อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ ครูพ่ีเลี้ยง รวมถึงผู้บริหาร
สถานศึกษา ท าหน้าที่นิเทศการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
       4.4.4 นักศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการปฏิบัติการสอน         
        4.4.5 การจัดเตรียมการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นักศึกษา โดยอาจารย์นิเทศท่ัวไป อาจารย์
นิเทศวิชาเฉพาะ ครูพ่ีเลี้ยง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา 
       4.4.6 นักศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอน  
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน หรืองานวิจัย 
         5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
    นักศึกษาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามความถนัด และความสนใจในศาสตร์ด้านนาฏศิลป์ โดยใช้
กระบวนการวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ น าเสนอผลงานการวิจัยในเชิงวิชาการ และ
น าเสนอเอกสารรูปเล่มวิจัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
         5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการท าโครงงาน หรืองานวิจัย 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ที่พัฒนาการท างานวิจัยของนักศึกษา มีดังนี้  
     5.2.1 มีความรู้ลุ่มลึกในศาสตร์สาขาวิชา 
     5.2.2 มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน และสร้างองค์ความรู้ 
     5.2.3 มีจรรยาบรรณของนักวิจัย 
     5.2.4 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาในการวิจัย 
     5.2.5 มีความใฝ่รู้ รู้จักการสืบค้น วิธีการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัย 
     5.2.6 สามารถเขียนงานวิจัย และใช้ภาษาสื่อสารในการน าเสนอผลงานวิจัยได้ 
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               5.2.7 สามารถพัฒนางานวิจัย และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบ
วิชาชีพ 

5.3 ช่วงเวลา 
ชั้นปีที่ 3 

  5.4  จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

  5.5  การเตรียมการ 
       5.5.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยส าหรับนักศึกษาแต่ละกลุ่ม  
      5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและแนะน าหัวข้อเรื่อง การสร้างสรรค์งานดนตรี นาฏศิลป์
แก่นักศึกษา 
       5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดชั่วโมงในการให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าในการค้นหาแหล่งข้อมูล  
การเตรียมข้อมูลในการสัมภาษณ์และจัดระบบข้อมูล ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
      5.5.4 สถาบันและวิทยาลัยให้บริการแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลที่หลากหลายส าหรับการสืบค้น 
      5.5.5 สถาบันและวิทยาลัยมีผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และรวบรวม องค์
ความรู้จากภูมิปัญญาและประสบการณ์การแสดงและการสอนของท่าน 
 5.6  กระบวนการประเมินผล  
       5.6.1 การประเมินผลเป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
                 5.6.2 ประเมินจากความก้าวหน้าในการท าวิจัย 
       5.6.3 ประเมินจากผลงานการแสดง / การจัดนิทรรศการ 
       5.6.4 ประเมินจากผลงานวิจัยของนักศึกษา  จากบันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา และประเมินผลจาก
การท างานวิจัยเป็นระยะๆ โดยแบ่งเป็น 

1)  ผลงานการแสดงการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์เชิงวิชาการที่น าเสนอบนเวที  
ด าเนินการสอบ  3 ครั้ง   
      การสอบครั้งที่ 1  นักศึกษาน าเสนอผลงานโดยมีคณะกรรมการแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข 

   การสอบครั้งที่ 2  นักศึกษาน าเสนอผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ 
คณะกรรมการ   

   การสอบครั้งที่ 3  นักศึกษาน าเสนอผลงานการแสดงบนเวที  มีคณะกรรมการเป็นผู้ 
ประเมิน    

   ในการสอบครั้งที่ 1 และ 2  โดยคณะกรรมการภายใน อย่างน้อย 5 คน  ส่วนการสอบ 
ครั้งที่ 3 สอบโดยคณะกรรมการภายในและภายนอกร่วมกันอย่างน้อย 10 คน 

2)  เอกสารรูปเล่มการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์  ด าเนินการสอบ 3 ครั้ง   
   การสอบครั้งที่ 1 สอบหัวข้อการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ นักศึกษากลุ่มท่ีสอบผ่าน จึงจะ 

ด าเนินการท าการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ได ้ หากกลุ่มใดไม่ผ่านต้องด าเนินการสอบใหม่จนกว่าจะผ่าน   
   การสอบครั้งที่ 2 สอบการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 3 บท  นักศึกษาด าเนินการแก้ไข 

หรอื เพ่ิมเติมในเรื่องที่คณะกรรมการสอบแนะน า 
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 การสอบครั้งที่ 3  สอบการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 5 บท  นักศึกษาด าเนินการแก้ไขตามที่ 

คณะกรรมการสอบแนะน าและส่งรูปเล่มอีกครั้งโดยยังไม่ต้องเข้าเล่มเพ่ือตรวจรูปแบบและความถูกต้อง ก่อน
น าไปเข้ารูปเล่มสมบูรณ์และส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด  ด าเนินการสอบ โดยคณะกรรมการภายในและ
ภายนอก ไม่น้อยกว่า 5 คน 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
   1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1) เป็นครูต้นแบบที่มีความเป็นผู้น าในศาสตร์
ด้านนาฏศลิป ์

1) ปลูกฝังการประพฤติปฏิบตัิตนให้มีจริยธรรมทีด่ีงาม 
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม 
3) สอนโดยการเชื่อมโยงจากทฤษฎีและสาธิตไปสู่การปฏบิัติ รวมถึงการบูรณา
การกับศาสตรส์าขาวิชาอื่น 
4) สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มุง่เน้นให้ผู้เรียนสรา้งนวัตกรรมและน าไป
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

2) เป็นนวัตกรรมในการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน  

1) จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้ค้นคว้าหาความรูด้้วยตนเอง และน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรม 
2) จัดกิจกรรมฝึกความคดิสร้างสรรค์ และนวตักรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
สังคม และ สิ่งแวดล้อม 
3) สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มุง่เน้นให้ผู้เรียนสรา้งนวัตกรรมและน าไป
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

3) มีความเช่ียวชาญในองค์ความรูด้้าน
นาฏศิลป์  

1) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการสอน และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2) สอนโดยการเชื่อมโยงจากทฤษฎีและสาธิตไปสู่การปฏบิัติ รวมถึงการบูรณา
การกับศาสตรส์าขาวิชาอื่น 
3) น าเสนอ อภิปราย แลกเปลีย่นความคิดเห็นและสะท้อนความคิดในช้ันเรียน 
4) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนสืบค้นข้อมูล  โดยเลือกและ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารที่หลากหลายรูปแบบและวิธกีาร 

4) เป็นผู้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยน 
แปลงของสังคม 
 

1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนสืบค้นข้อมูล  โดยเลือกและ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารที่หลากหลายรูปแบบและวิธกีาร 
2) จัดสัมมนากลุ่มย่อยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูด้านนาฏศิลป์ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

5) มีความ 
สามารถในการสื่อสาร คดิแก้ปัญหา  และใช้
เทคโนโลย ี

1) สอนโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหา และฝึก
บูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการ
เลือกสารสนเทศ และฝึกทักษะการน าเสนอสารสนเทศด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหาท่ีน าเสนอ 

6) มีจิต ส านึกและยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม  
และจรรยา 
บรรณวิชาชีพครู 

1) ปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้มีจริยธรรมที่ดีงาม 
2)  สอนโดยเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ 
3) ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูเพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1.1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       1.1.1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                 (1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
       (2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
       (3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มี
ความสามัคคี และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
      (4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผล และใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และ
ความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
                1.1.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                         (1) ก าหนดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม 
      (2) สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในเนื้อหารายวิชาต่างๆ  
      (3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
      (4) การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์ 
      (5) การแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 
      (6) มอบหมายการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
      (7) จัดกิจกรรมเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
      (8) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
      (9) จัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องความรับผิดชอบทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
       1.1.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      (1) ผลการสอบในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
                         (2) การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
                         (3) นักศึกษาบันทึกประสบการณ์จากการเรียนในชั้นเรียนและประสบการณ์จากสังคม
เป็นกรณีศึกษา 
      (4) ประเมินจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
       (5) ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามก าหนด 
       (6) ก าหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรม ให้อภิปรายหรือแสดงออก 
 

1.2) ด้านความรู้ 
      1.2.1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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         (1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา  
และการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
         (2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 
         (3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิ ด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน 
         (4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 
         (5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ ยั่งยืน 
และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน 
                1.2.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       (1) การบรรยาย อภิปรายในการให้ความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
       (2) การสอนแบบบูรณาการความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
       (3) การสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา 
       (4) การท าแผนที่ความคิด 
       (5) การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา คิดวิธีแก้ปัญหา 
       (6) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       (7) การท ารายงาน โครงงาน 
       (8) การระดมสมองเพ่ือการเรียนรู้ ตลอดจนการน าไปประยุกต์ใช้ 
       (9) การเข้าร่วมกิจกรรมหรือศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
      (10) การสอนแบบสาธิต การฝึกปฏิบัติ 
      (11) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปเป็นองค์ความรู้ 
      (12) การถ่ายทอดประสบการณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู ้
      (13) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
      (14) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
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        1.2.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       (1) การท ารายงานและการน าเสนอ 
       (2) การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยการสอบ 
       (3) การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
       (4) การท าแบบฝึกหัด 

1.3) ด้านทักษะทางปัญญา 
      1.3.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

         (1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคม และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
                 (2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
         (3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัย และสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
       1.3.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       (1) การอภิปรายกลุ่มและการน าเสนอ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       (2) การสอนที่เน้นผู้เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
       (3) ระดมสมองและกระตุ้นให้ผู้เรียนสรุปความรู้และความคิดจากท่ีได้เรียน 
       (4) การแสดงบทบาทสมมติ 
       (5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ 
       (6) ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยการท าโครงงาน/วิจัยเป็นฐาน 
       (7) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
       (8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติเชิงบวก 
       (9) การมอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรายบุคคลและรายกลุ่ม 
      (10) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
      (11) การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ 
      (12) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาต่างๆ 
      (13) การเรียนรู้แบบสืบสอบ 
      (14) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
       1.3.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      (1) การประเมินผลการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
      (2) การจัดระบบความคิด 
      (3) การน าเสนอรายงาน 
      (4) การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
      (5) โครงงาน/ผลงาน/งานวิจัย/นวัตกรรม 
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      (6) การทดสอบ/สอบ เกี่ยวกับระบบความคิด ความเชื่อมโยงและเหตุผลทั้งในระหว่าง
เรียนและปลายภาค 
      (7) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทาง 
      (8) การประเมินโดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย์ประเมิน 
      (9) การสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 
       1.4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       1.4.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         (1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ ทางอารมณ์
และทางสังคม 
         (2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
         (3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน ต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
       (4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
       1.4.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
      (1) การมอบหมายให้ท างานเป็นกลุ่ม และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยหมุนเวียนกันไป 
      (2) การศึกษาดูงาน 
      (3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเรื่องภาวะผู้น า ผู้ตามที่ดี 
      (4) การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นแบบสะท้อนกลับ 
       (5) การบรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างผลกระทบในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ 
       (6) ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ความแตกต่างของบุคคล เคารพหลักความ
เสมอภาค การเคารพกติกา 
       (7) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ และการมีผู้น าแบบมีส่วนร่วมในการน าเสนองาน
วิชาการ 
       (8) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
       1.4.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
       (1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม ในการเรียนแบบร่วมมือ 
       (2) ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทผู้น า ผู้ตามในสถานการณ์ต่างๆ 
       (3) ประเมินจากการมีส่วนร่วม การยอมรับเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพ 
       (4) ประเมินจากผลงาน รายงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
      1.5.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
      (1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
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         (2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
         (3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 
                1.5.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี     

     (1) การบรรยาย อภิปราย 
       (2) จัดประสบการณ์เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
       (3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การน าเสนองานโดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
       (4) การใช้กรณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
       (5) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
       (6) การฝึกฝนเทคนิค และทักษะการคิดค านวณจากตัวอย่าง 
 
                1.5.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี     
      (1) การประเมินผลงาน โครงงาน รายงานที่ได้รับมอบหมาย 
      (2) การประเมินทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
      (3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 
      (4) การประเมินผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 
  การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ เป็นหมวดวิชาหนึ่งในโครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วย 
กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาเอก  
  2.1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     2.1.1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
         (1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
         (2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
         (3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน 
มีความสามัคคี และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
         (4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผล และใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์
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ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
                2.1.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     (1) ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนให้ชัดเจนในทุกรายวิชา 
       (2) สอนโดยเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ  
       (3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ 
       (4) การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 
       (5) ฝึกปฏิบัติท ากิจกรรม ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และ 
ตรงต่อเวลา 
       (6) ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะ  
       (7) ปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้มีจริยธรรมที่ดีงาม 
        2.1.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       (1) การสังเกต เช่น การปฏิบัติตนตามระเบียบของคณะ พฤติกรรมการเรียน การท างาน
ตามสภาพจริง การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
       (2) ประเมินผลการเรียนรู้โดยอาจารย์ผู้สอน เพื่อน และตนเอง 
       (3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย การวางแผน การปฏิบัติ การน าเสนอ
ผลงาน และการสะท้อนความคิดในชั้นเรียน 
 

2.2) ด้านความรู้ 
      2.2.1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

         (1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ
ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะในการ 
บูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริ งและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ  การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
        (2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 
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        (3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน 
        (4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 
        (5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
                2.2.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       (1) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
       (2) ให้ผู้เรียนสืบเสาะ ค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเองจากการฟังบรรยาย หรือสัมภาษณ์ผู้
ที่มีความรู้และเกี่ยวข้องในศาสตร์เฉพาะทาง 
       (3) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย 
       (4) สอนโดยการเชื่อมโยงจากทฤษฎีและสาธิตไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงบูรณาการ   กับ
ศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน 
       (5) ฝึกปฏิบัติงานทั้งวิชาการและการแสดงที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการของภาครัฐ 
และเอกชน 
       (6) ใช้วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยบูรณาการเทคโนโลยี
ดิจิทัล การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้โดยการใช้การวิจัยเป็นฐาน การเรียนรู้จากกรณีศึกษา  
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง การเรียนรู้แบบ Team – based Learning การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรค์สร้าง
นิยม (Constructivism) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
       2.2.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      (1) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และการสะท้อนความคิดในการจัด
กิจกรรมในชั้นเรียน 
      (2) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้าน ต่าง ๆ 
ได้แก่ การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน การท ารายงาน การน าเสนอผลงาน 
การฝึกงาน การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน และการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี 
      (3) ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าในการน าเสนอหรือรายงานที่ข้อมูลแสดงให้เห็น
ความก้าวหน้า หรือทิศทางของแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 

2.3) ด้านทักษะทางปัญญา 
      2.3.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

         (1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
ห ล ากหล ายอย่ า ง รู้ เ ท่ าทั น  เป็ นพล เมื อ ง ตื่ น รู้  มี ส า นึ กส ากล  ส าม ารถ เผ ชิญและก้ า วทั นกั บ 
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบ  
ที่อาจเกิดข้ึน 



58 

                 (2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
         (3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัย และสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
       2.3.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       (1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
       (2) สอนโดยใช้กรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหา และฝึก 
บูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
       (3) น าเสนอ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนความคิดในชั้นเรียน 
       (4) จัดกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
       (5) สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม และน าไปถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม  
       (6) จัดสัมมนากลุ่มย่อยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูด้านนาฏศิลป์ในสถานการณ์
ปัจจุบัน 
       2.3.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      (1) ประเมินจากคุณภาพของรายงาน การน าเสนอผลงานที่แสดงถึงการค้นคว้าความรู้
เพ่ิมเติม การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร การคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 
       (2) ประเมินจากการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
      (3) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และการสะท้อนความคิดกิจกรรมใน 
ชั้นเรียน 
      (4) ประเมินจากผลงานที่เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
  2.4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       2.4.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         (1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ ทางอารมณ์
และทางสังคม 
         (2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
         (3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน ต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
         (4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
       2.4.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
       (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและพัฒนาตนเองให้มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และ 
มีความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
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       (2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพ่ือแสดงออก
ถึงภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี   
       (3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือฝึกการปรับตัวในสถานการณ์ ต่าง ๆ 
การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และการรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่ม  
        2.4.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
       (1) สังเกตพฤติกรรมที่ถึงแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
       (2) การประเมินตามสภาพจริงโดยเพื่อน อาจารย์ และตนเอง 
    

2.5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
      2.5.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
      (1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพ่ือเขา้ใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
         (2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
         (3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 
 
                2.5.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี 
       (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
       (2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลโดยเลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
        (3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝึกทักษะการน าเสนอสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหาที่
น าเสนอ      
                2.5.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
      (1) ประเมินจากวิธีการน าเสนอของผู้เรียน โดยเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและสถิติที่เก่ียวข้อง 
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      (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายเหตุผลของการเลือกใช้เครื่องมือในการ
อภิปราย 
      (3) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกต แบบประเมินทักษะ
การพูด การฟัง และการเขียน     
      (4) ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่แสดงถึงการสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และ
การรู้จักแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม  
      (5) ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
    
  2.6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
       2.6.1) ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
        (1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ  
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร  
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  
       (2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา  
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง  
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย  
        (3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน  
การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาด้วยความ 
ซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด  
       (4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ 
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ  
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิด และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ   
       (5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะ
เหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

        2.6.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
       (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เช่น การวิเคราะห์
ผู้เรียน การจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตสื่อ การใช้สื่อ การวัดประเมินผล 
การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา 
       (2) จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากครูต้นแบบหรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น ครูผู้สอน ครูประจ าชั้น ครู
แกนน า ครูแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาติ ผ่านการสอน การสังเกต และการสัมภาษณ์  
       (3) จัดให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือนในสถาบันและต่างสถาบัน 
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       (4) จัดให้ผู้เรียนออกแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย 
       (5) จัดให้ผู้เรียนท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
  2.7 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
       (1) ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ครูประจ าชั้น เพ่ือน อาจารย์
นิเทศก์ ประเมินนักศึกษาโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงในด้านความเป็นครู และความสามารถการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
      (2) ประเมินจากผลงานนักศึกษา เช่น การบันทึกการสอนประจ าวัน บันทึกการสังเกตการสอน
ของครูพ่ีเลี้ยงและเพ่ือน แผนการจัดการเรียนรู้ การท าวิจัยในชั้นเรียน การท าแฟ้มสะสมงาน การท ารายงาน
สรุปผลการปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
      (3) สังเกตและประเมินการสอนในชั้นเรียนโดยครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ 
      (4) ประเมินการจัดแสดงนิทรรศการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 
3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ชั้นป ี ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ชั้นปีที่ 1 1. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของครูในสถานศึกษา  โดยน าแนวคิด ทฤษฎีใน

ศาสตร์วิชาชีพครูและวิชาเอก  
2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้จิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในการวิเคราะห์และ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
3. นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยในการพูด การฟังและการเขียนที่ช่วยสร้างสัมพันธภาพในการ
สื่อสารที่เหมาะสม 

ชั้นปีที่ 2 1. นักศึกษาสามารถวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้  โดยเชื่อมโยงสาระด้านหลักสูตร  
กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนในสถานศึกษา 
2. นักศึกษาสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์กับผู้อ่ืน 

ชั้นปีที่ 3 1. นักศึกษาสามารถสังเกตสภาพปัญหาในชั้นเรียนเพ่ือน ามาสู่การก าหนดประเด็นปัญหาการวิจัย
และออกแบบงานวิจัยได้ 
2. นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาน าไปสู่การวิเคราะห์แนว
ปฏิบัติที่ดีของการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา  

ชั้นปีที่ 4 1. นักศึกษาสามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    โดยแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณความเป็นครู
มืออาชีพ  ท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และปฏิบัติงานอื่นๆร่วมกับ
ครู  ผู้บริหารและบุคลากรอ่ืนๆได้อย่างมีความรับผิดชอบ 
2. นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ โดยบูรณาการศาสตร์วิชาชีพครูกับวิชาเอก และใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. นักศึกษาสามารถร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองและชุมชนในการแก้ปัญหา พัฒนา
และส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง 
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ 
วิเคราะหเ์ชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
1 300-11001 ภูมิวัฒน์พัฒน์ศิลป*์                    
2 300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน*                    
3 300-11003 ความเป็นพลเมืองและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง*                    
4 300-11004 นันทนาการสรา้งสุข*                            
5 300-11005 จริยศาสตรเ์พื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม ่                    
6 300-11006 กฎหมายในชีวิตประจ าวันและการอาชีพ                    
7 300-11007 เอเชียในโลกยุคใหม ่                    
8 300-11008 ผู้ประกอบการในยุคดจิิทัล                    
9 300-11009 กีฬาเพื่อสุขภาพ                    
10 300-12001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*                    
11 300-12002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร*                    
12 300-12003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ*                    
13 300-12004 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย                    
14 300-12005 วรรณคดีไทยศึกษา                    
15 300-12006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ                    
16 300-12007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                    
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง 
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ 
วิเคราะหเ์ชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
17 300-12008 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                    
18 300-12009 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                        
19 300-12010 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร                    
20 300-13001 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล*                    
21 300-13002 การคิดเชิงคณิตศาสตร์*                    
22 300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต*                    
23 300-13004 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อดจิิทัล          

     
  

 
 
  

 
หมายเหตุ   * หมายถึง วิชาบังคับ 
  ล าดับที่ 1 – 9 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ล าดับที่ 10 – 19 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   ล าดับที่ 20 – 23 กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 
 
 
 
 

 
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้
 1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

หมวดวชิาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชพีครู 
1) กลุ่มวชิาชีพครู  

 
 

 
   

 
   

 
   

 
   

     

1 300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ                         

2 300-21002 จิตวิทยาส าหรับคร ู                         

3 300-21003 การพัฒนาหลักสูตร                         

4 300-21004 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู ้                         

5 300-21005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้                         

6 300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและ
สื่อสารการศึกษา 

                        

7 300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
 

    
 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
      

8 300-21008 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู                         

9 300-21009 การประกันคณุภาพการศึกษา                         
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ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้
 1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

2) การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา                         

10 300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         

11 300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก (วิชาบังคับ 40 หน่วยกิต และวิชาเลือก 24  หน่วยกิต) 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
 
 
 
 
 

 
รหัสวิชา 

 
 
 
 
 
 

 
ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้
 1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

    1) วิชาเอกบังคับ           
1 301-20001 สุนทรียะและการวิจารณ์งาน

ศิลปะการแสดง 
                        

2 301-20002 กายวิภาคและการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์                         
3 301-20003 นาฏศิลปร์่วมสมัย                         
4 301-20004 นาฏศิลป์นานาชาต ิ                         
5 301-20005 นาฏศิลป์ปริทรรศน์                         
6 301-20006 การจัดการเรียนรู้และการสอนนาฏศิลป์                         
7 301-20007 นาฏศิลปไ์ทยและนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน

ส าหรับคร ู
                        

8 301-20008 ดนตรไีทยส าหรับครูนาฏศลิป์                          
9 301-20009 ดนตรสีากลส าหรับครูนาฏศลิป์                          
10 301-20010 ศิลปะส าหรับครูนาฏศิลป ์                         
11 301-20011 การแสดงละครเพื่อการศึกษา                         
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ที ่

 
 
 
 
 
 

 
รหัสวิชา 

 
 
 
 
 
 

 
ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้
 1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

12 301-20012 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนและ 
การแสดงนาฏศิลป ์

                        

13 301-20013 สื่อ นวัตกรรมและทักษะสร้างสรรค์
เพื่อการสอน 

                        

14 301-20014 การประพันธ์และการเขียนงานส าหรับ
ครูนาฏศลิป ์

                        

15 301-20015 วิจัยการจัดการเรียนรู้นาฏศลิป ์                         
16 301-20016 การสร้างสรรค์งานนาฏศลิป ์                         
2) วิชาเอกเลือก               

 
1 301-22001 ทักษะนาฏศิลป์ 1                         
2 301-22002 ทักษะนาฏศิลป์ 2                         
3 301-22003 ทักษะนาฏศิลป์ 3                         
4 301-22004 ทักษะนาฏศิลป์ 4                         
5 301-22005 ทักษะนาฏศิลป์ 5                         
6 301-22006 จารีตและบุคคลส าคัญในวงการ

นาฏศิลป ์
                        

7 301-22007 ประวัติศาสตร์นาฏศลิปไ์ทย                          
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ที ่

 
 
 
 
 
 

 
รหัสวิชา 

 
 
 
 
 
 

 
ชื่อวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้
 1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

8 301-22008 การแต่งกาย การแต่งหน้าและท าผม
การแสดงนาฏศิลป ์

                        

9 300-22019 ประวัติศาสตร์และภูมิปญัญาอีสาน                         
10 300-22020 นาฏศิลป์พ้ืนบ้านอีสาน                         

11 300-22021 ดนตรีพื้นบ้านอีสาน                         
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          หมวดที ่5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  
  ระบบการให้ค่าระดับคะแนน  รวมทั้งสัญลักษณ์ค่าระดับคะแนน  และความหมายของการประเมินผล
การศึกษา 
  1.1  สัญลักษณ์  ค่าระดับคะแนน  และความหมายของการประเมินผลการศึกษารายวิชา  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 าหนดในข้อ 1.1  ได้ให้ใช้สัญลักษณ์
และความหมายดังต่อไปนี้ 

     
สัญลักษณ์            ความหมาย 

I  ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S  ผลการศึกษาผ่าน (Satisfactory) 
U  ผลการศึกษาไม่ผ่าน (Unsatisfactory) 
Au  การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
IP  การศึกษายังไม่สิ้นสุดลง (In-Progress) 
W  การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawal) 
NR  ไม่ไดร้ับรายงานผลการศึกษา (No-Report) 

 
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 นับจากวันเปิดภาคเรียนการศึกษาถัดไป 
 

1.4   การให้สัญลักษณ์ F จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 1.4.1  นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 

  1.4.2  นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดี  หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
 1.4.3  นักศึกษาทุจริตในการสอบ 

  1.4.4 นักศึกษามีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ/หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่
ถึงร้อยละ 80  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น 
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1.4.5  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากนักศึกษาไม่เข้าสอบ และ / หรือไม่ 
ท างานที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้องรายงานผลการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์นับถัดจากวันเปิด
ภาคการศึกษาถัดไป 
 

1.5  การให้สัญลักษณ ์I จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
   1.5.1 นักศึกษาป่วยก่อนสอบหรือระหว่างสอบ  เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชา
หรือทั้งหมดได้  และได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการลาป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์  และ/ หรือ ใบรับรองการ
รักษาจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย แต่ทั้งนี้
นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   1.5.2 นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยและไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดี 
หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
   1.5.3 นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่สมบูรณ์และอาจารย์
ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้ง
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของสถาบันให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 1.6  การให้สัญลักษณ์ S และ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรและให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.6.1  การให้สัญลักษณ์ S จะกระท าต่อเมื่อนักศึกษา ศึกษารายวิชานั้นผ่าน 
  1.6.2  การให้สัญลักษณ์ U  จะกระท าต่อเมื่อนักศึกษา ศึกษารายวิชานั้นไม่ผ่าน 

1.7  การให้สัญลักษณ์ W จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
  1.7.1  รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่ก าหนด  จะต้องยื่น
ค าร้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากหัวหน้าภาควิชา  และเมื่อได้รับอนุมัติให้ถอนได้ รายวิชาที่ขอถอนจะบันทึก
สัญลักษณ์  “W”  โดยนักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน  แต่ถ้าไม่ได้รับอนุมัตินักศึกษาต้องศึกษารายวิชานั้น
ต่อไป 

 1.7.2  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
 1.7.3  คณบดีอนุมัติให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์  I  เนื่องจากป่วย หรือเหตุอันพ้นวิสัยยังไม่
สิ้นสุด 

 1.7.4  รายวิชาที่นักศึกษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียน 
 

  1.8 การใหส้ัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่มีการศึกษาหรือการปฏิบัติงานต่อเนื่องมากกว่า 
1 ภาคการศึกษา และ/หรือ การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด สัญลักษณ์ IP  จะถูกเปลี่ยนเมื่อการศึกษาหรือ
การปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุดลงและมีการประเมินผลการศึกษาได้ 
 

  1.9 การให้สัญลักษณ์ NR จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของสถาบันยัง
ไม่ได้รับการรายงานการประเมินผลการศึกษารายวิชานั้นๆ ตามก าหนด 
 

  1.10  การให้สัญลักษณ์  Au  จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังโดย 
ไม่นับหน่วยกิต 

1.11  การตดัสินผลการศึกษา  ให้ถือปฏิบัติดังนี้  
 1.11.1  พิจารณาตัดสินผลการศึกษาเป็นรายวิชา 

   1.11.2  รายวิชาที่นับว่าได้หน่วยกิตต้องเป็นรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ตั้งแต่  D  ขึ้นไป  ยกเว้น
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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   1.11.3  กรณีได้สัญลักษณ์  F  ในรายวิชาบังคับ  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก  จนกว่าจะได้สัญลักษณ์เป็น  D  ขึ้นไป  ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ถ้าเป็น
รายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกหรือเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนทดแทนก็ได้ 
   1.11.4  กรณีที่สัญลักษณ์ต่ ากว่า C  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชานั้นได้               
เพ่ือเปลี่ยนสัญลักษณ์ เรียกว่า  “การเรียนเน้น” (Regrade)  
  1.12 การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ให้ค านวณเฉพาะรายวิชาที่
นับหน่วยกิต และมีการประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D และ F 
  1.12.1  หน่วยกิตท่ีเรียน  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลง ทะเบียนเรียน 
   1.12.2  หน่วยกิตที่ได้  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ตั้งแต่  
D  ขึ้นไป  ยกเว้นรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
   1.12.3  หน่วยกิตที่ค านวณประจ าภาค  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชาที่
นักศึกษาได้สัญลักษณ์ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D  และ  F  ในภาคการศึกษานั้น 
  1.12.4  หน่วยกิตค านวณสะสม  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด       ของทุกรายวิชา
ที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ A , B+, B , C+, C , D+, D  และ  F 
   1.12.5  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา  โดยน าผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนแต่ละรายวิชาที่ประเมินผลในภาคการศึกษานั้น
มารวมกัน  แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดเป็นเลขทศนิยม  
2  ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ รายวิชาที่เรียนซ้ า  เรียนทดแทน  หรือเรียนเน้น  ให้น าจ านวนหน่วยกิตและค่าระดับ
คะแนนของรายวิชานั้นไปค านวณ ทุกครั้ง 
   1.12.6  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน  โดยน าผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนแต่ละรายวิชาที่ประเมินผล
ทั้งหมดทุกภาคการศึกษามารวมกัน  แล้วหารด้วยจ านวนผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว  ค่าคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม  2  ต าแหน่งโดยไม่ ปัดเศษ  รายวิชาที่เรียนซ้ า  เรียนทดแทน  หรือเรียนเน้น  
ให้นับหน่วยกิตเพียงครั้งเดียว  และน าผลการศึกษาครั้งหลังสุดมาใช้ค านวณ 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยให้มีการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ดังต่อไปนี้  

      1) คณะกรรมบริหารหลักสูตร  เป็นผู้รับผิดชอบในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา               
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 ในแต่ละภาคการศึกษา  
                2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมคัดเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดย
พิจารณารายวิชาให้ครอบคลุมทั้งรายวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและรายวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติ  
                3) รายวิชาใดท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะแจ้งให้ผู้สอนปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้น 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพนาฏศิลป์  
                หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานความรู้ ดังต่อไปนี้ 

      1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านนาฏศิลป์สู่สาธารณชน โดยแสดง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกปีการศึกษา โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา   
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วิชาและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ อันเป็นการแสดง
ถึงศักยภาพของนักศึกษาในการน าความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากการเรียนมาบูรณาการกับ
ศาสตร์สาขาอ่ืน ออกแบบผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์กับ
การน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งสื่อสารโดยบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนฝึกการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นตั้งใจท างานให้ประสบผลส าเร็จ บริหารจัดการในการท างาน
ได้อย่างเป็นระบบและเรียบร้อย โดยมีอาจารย์ประจ าวิชาให้ค าปรึกษา แนะน าและแก้ไขผลงานให้สมบูรณ์ ซึ่ง
เป็นการตอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ได้ครบทั้ง 5 ด้านตามที่ก าหนดไว้ในมคอ. 2 

     2) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านนาฏศิลป์สู่สาธารณชนอย่างเต็มรูปแบบ  
โดยแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ทักษะทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ แสดงถึงศักยภาพข้ันสูงในการน าความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่ง
สมมาตลอดระยะเวลา 4 ปี มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานได้อย่างมีหลักการ ภายใต้แนวคิด
ทฤษฎีและปฏิบัตินาฏศิลป์ดั้งเดิมผสมผสานกับแนวทางการแสดงสมัยใหม่  โดยผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็น
ระบบและขั้นตอนที่น่าเชื่อถือได้ เกิดเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบของผลงานที่เป็นรูปเล่มวิชาการและผลงานการ
แสดง 

2.3 การทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านความเป็นครูนาฏศิลป์   
      ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านความเป็นครูนาฏศิลป์ ในรายวิชา
สื่อและนวัตกรรมการสอนส าหรับครูนาฏศิลป์ เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ในการเชื่อมโยงทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การ
คิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และการใช้สื่อนวัตกรรมในการกระตุ้นให้
ผู้เรียนสนใจในการเรียน เกิดความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน เพ่ือแสดงถึงศักยภาพ
ของผู้ที่จะเป็นครูมืออาชีพ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในปรัชญาของหลักสูตร 

     เมื่อนักศึกษาเรียนหลักการ แนวคิด การออกแบบและฝึกสร้างสื่อนวัตกรรมแล้ว ให้นักศึกษาน าไป
ทดลองใช้สอนกับนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยท าแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการสอนในครั้งนั้นๆ 
บันทึกวีดีทัศน์ส่งอาจารย์ และบันทึกปัญหาในการใช้สอนพร้อมทั้งวิธีการแก้ไขเพ่ือน าไปพัฒนาต่อไป   

2.4 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
                ได้ส ารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต ดังต่อไปนี้  

     1) ส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิต และความคิดเห็นของบัณฑิตต่อการน าความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ โดยประเมินจากบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในแต่ละรุ่น    

     2) ตรวจสอบความพึงพอใจในบัณฑิตของผู้ประกอบการ โดยการสัมภาษณ์ หรือส่งแบบสอบถาม  
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการท างานของบัณฑิตท่ีผู้ประกอบการรับเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ  

     3) ตรวจสอบความพึงพอใจในการท างานของบัณฑิตจากสถานศึกษาต่างๆ โดยการสัมภาษณ์ หรือ
ส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความสามารถ ความพร้อมและการน าความรู้ 
และทักษะต่างๆ ไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือให้สอดคล้องกับการน าไปใช้งานได้จริง  

เมื่อทราบผลแล้ว จึงน าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และปรับปรุงคุณภาพ
ของหลักสูตรต่อไป 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
    3.1  สอบได้ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    3.2  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 และได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00  

   3.3  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และไม่ขัดต่อระเบียบของสถาบัน 
   3.4  เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามที่สถาบันก าหนด 

4.  การให้ปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 นักศึกษาผู้ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

4.1  ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ  และมีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินที่ ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร  คือไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

4.2  ไม่เคยสอบตก (F) หรือได้รับผลการศึกษาไม่ผ่าน (U)  D  และ D+  ในรายวิชาใดๆ ตลอดหลักสูตร 
4.3  ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนเพ่ือเปลี่ยนค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 
4.4 นักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50  

ขึ้นไป 
  4.5 นักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับเกียรตินิยมอันดับสองจะต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25  
ขึ้นไป 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่   
 1.1  จัดปฐมนิเทศ หรือแนะแนวอาจารย์ใหม่  ชี้แจงเรื่องปรัชญา  นโยบาย  พันธกิจ  วัตถุประสงค์   

อัตลักษณ์  และโครงสร้างการบริหารของสถาบัน  คณะและภาควิชาที่สังกัด  และให้ความรู้ ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ในฐานะของครูผู้สอน ในฐานะบุคลากรของคณะ  รับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและภาระงาน  

 1.2  จัดอบรมหลักสูตร เพื่อน าความรู้ความเข้าใจไปจัดท ามคอ. 3 - มคอ. 7  
  1.3  จัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่  เพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาทั้งด้านหลักสูตร  
ด้านการเรียนการสอน  และการพัฒนานักศึกษาให้สามารถใช้ชีวิตการเรียน การจัดกิจกรรม การใช้ชีวิตส่วนตัว
ทั้งในและนอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงสิทธิประโยชน์เรื่องทุนการศึกษาและการประกวด
กิจกรรมต่าง ๆ  

 1.4 อาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถาบันจัดขึ้น  

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

           2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน   การวัดและการประเมินผล  
                  2.1.1  จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลผู้เรียน และการท าผลงานทางวิชาการ 
                  2.1.2  จัดโครงการประชุม อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน  การจัดการความรู้ และการท าวิจัย 
         2.1.3  ส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตร ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด  
การเรียนการสอน  เปิดโอกาสให้มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเป็นทีมระหว่างภาควิชาการศึกษากับสาขา
นาฏศิลป์  ภาควิชาศึกษาท่ัวไปกับสาขานาฏศิลป์  และสาขาวิชาดนตรีกับสาขาวิชานาฏศิลป์   
         2.1.4  ส่งเสริมให้มีการนิเทศการสอน  โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนเข้าเยี่ยมชม 
การเรียนการสอน เพ่ือให้ค าแนะน าไปพัฒนา 
          2.1.5  ส่งเสริมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์เขียนงานวิจัย  บทความ  ต ารา 
และเอกสารการสอนเกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล   

        2.1.6  จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ 

           2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
                  2.2.1  ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก   โดยการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

        2.2.2  จัดโครงการประชุม  อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการท าวิจัย  การพัฒนาผลงานเพื่อขอ 
ต าแหน่งทางวิชาการ หรือหัวข้ออ่ืนที่สนใจ 
                 2.2.3  ส่งเสริมการเขียนเอกสาร  ต ารา  บทความ  วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ   โดยการสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
                  2.2.4  ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม    

 



75 

3.  การเตรียมการบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากร 
 3.1  ก าหนดบุคลากรใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาบุคลากรใหม่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
และโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ของคณะศิลปศึกษา 
 3.2  ส าหรับบุคลากรที่ท าหน้าที่สนับสนุน  ให้มีการจัดประชุม อบรม เพ่ือพัฒนาการจัดการความรู้
และทักษะเฉพาะต าแหน่งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 3.3  พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพเฉพาะต าแหน่ง 
 3.4  ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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หมวดที ่7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
1. การก ากับมาตรฐาน 
          1.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท มีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และอาจารย์ 
          1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
          1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใต้การก ากับดูแลโดย
ผู้อ านวยการวิทยาลัย รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ หัวหน้าภาควิชาการศึกษาและ
หัวหน้าภาควิชาศึกษาท่ัวไป 
          1.4 การบริหารหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ด าเนินการตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสี่ปี (มคอ.1) และด าเนินการตาม
มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา โดยก าหนดโครงสร้างรายวิชาให้เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
เนื้อหาสาระวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต หมวดวิชา
เฉพาะด้าน แบ่งเป็นกลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต วิชาเอกนาฏศิลป์ ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต และ
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
                การบริหารหลักสูตร ด าเนินการโดยกรรมการบริหารหลักสูตร มีหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนรู้
ตลอดหลักสูตร ดังนี้ ก าหนดแผนการศึกษาเป็นรายภาคเรียน จ านวนทั้งสิ้น 8 ภาคเรียน ก าหนดอาจารย์ผู้สอน
ให้มีคุณวุฒิและประสบการณ์สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน ก ากับติดตามการจัดท า มคอ. 3 - มคอ. 7 จัดทวน
สอบตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประเมินการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา พิจารณาความจ าเป็น
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จัดท าแผนงบประมาณในการด าเนินการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ติดตามผลของหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  เพ่ือรวบรวมข้อมูลน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี 
          1.5 การปรับปรุงหลักสูตร ด าเนินการตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 5 ปี โดยก าหนดให้
ด าเนินการแล้วเสร็จ และได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบโดยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
2. บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 6 ด้านคือ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2. ด้านความรู้  3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี 6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ ผลลัพธ์การเรียนรู้เหล่านี้เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรายวิชา และการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ซึ่งเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการและ
วิชาชีพ  รวมถึงมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
          2.2 การบริหารหลักสูตร มีการก าหนดให้ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของบัณฑิต 2 ส่วนคือ 

      1) ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของบัณฑิตในระหว่างที่ก าลังศึกษาอยู่เพ่ือตรวจสอบศักยภาพ 
การเรียนรู้ และน าผลไปปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ในด้านที่ยังไม่สมบูรณ์   
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      2) ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของบัณฑิตหลังจบการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมอบรมการออกข้อสอบ (Exit Exam) พร้อมกับออกข้อสอบ (Exit Exam)              
ทั้งด าเนินการจัดสอบจบหรือสอบออกเมื่อบัณฑิตส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าผลมาวิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถในเชิงคิด วิเคราะห์และบูรณาการความรู้ของบัณฑิต อันน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป  
          2.3 การมีงานท าของบัณฑิต  ส าหรับบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา มี
งานท าตรงสาขาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา  มีค่าร้อยละ 100 จากการ
ส ารวจบัณฑิตท่ีจบในปีพ.ศ. 2560  
          2.4 ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาได้เผยแพร่ทาง youtube ชื่อ 
https:// youtube. 
 
3. นักศึกษา 
         3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
              การรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร  มีระบบและกลไกในการรับที่โปร่งใส 
และน่าเชื่อถือ ดังนี้ 
    3.1.1 ก าหนดรูปแบบการรับนักศึกษาโดยวิธีการรับตรง    

3.1.2 กระบวนการสอบ ประกอบด้วยการทดสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ สัมภาษณ์ และ 
ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครูจากระบบทดสอบกลางทั่วประเทศ  

3.1.3 คณะกรรมการสอบ 
       1) คณะกรรมการสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชา

นาฏศิลป์ที่มีความรู้ และทักษะประสบการณ์โดยตรง 
         2) คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคณะผู้บริหารของ
วิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่การสอนในภาควิชาการศึกษา ภาควิชาศึกษาทั่วไป และภาควิชานาฏศิลป์ โดยใช้ข้อ
สัมภาษณ์ที่วัดทัศนคติ ความรู้ ความสามารถ ความใฝ่รู้ และความต้องการที่เหมาะกับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่
ผลิตบัณฑิตครูนาฏศิลป์  

     ระบบและกลไกดังกล่าว สามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและความพร้อมในการ 
เรียนในหลักสูตรนี้จนส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้ มีการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน 
และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร และทันต่อวิทยาการที่เจริญก้าวหน้าในทุกวันนี้  
         3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษา 

      3.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา    
             1) จัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือชี้แจงเรื่องหลักสูตร กฎระเบียบในการศึกษา   

สิทธิประโยชน์ของนักศึกษา (การกู้กยศ. การขอทุนการศึกษา และการใช้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ) การเข้าร่วม
ชมรม/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษา    

              2) จัดท าคู่มือนักศึกษาและแจกให้กับนักศึกษาในวันปฐมนิเทศ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย
โครงสร้าง รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาท าความเข้าใจเรื่องหลักสูตร 
และการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

    3) จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา (อาจารย์ผูกข้อมือเพ่ือความเป็น
สิริมงคล) กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพ่ือน และระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง (พ่ีรับน้อง) นอกจากนี้ ยังมี
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กิจกรรมวิชาการ วิชาชีพและการใช้ชีวิต ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของศาสตร์นาฏศิลป์และวิชาชีพครู พร้อมทั้งเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวิถี
และวัฒนธรรมของคณะ ตลอดจนใช้ชีวิตร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความอบอุ่นและความเชื่อมั่นในการ
จัดการศึกษา และการดูแลของฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา งานสโมสรนักศึกษา ฝ่ายวิชาการและภาควิชา
นาฏศิลป์   

             4) จัดโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ได้แก่ โครงการปรับพ้ืนฐานส าหรับ
วิชาเอกนาฏศิลป์ โครงการปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ และโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นครู (ส าหรับ
วิชาชีพครูและวิชาศึกษาท่ัวไป) 

      3.2.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 

            1) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาพบกับนักศึกษาใหม่ เพื่อท าความเข้าใจ
และข้อตกลงร่วมกัน ทั้งแจ้งช่องทางติดต่อ ได้แก่ โทรศัพท์ อีเมล ไลน์กลุ่ม เฟสบุ๊ค และห้องพักอาจารย์ 

            2) จัดวันนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา ก าหนดอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ ต้นภาคกับ
ปลายภาค โดยจัดรวมนักศึกษาทุกชั้นปีเพ่ือรับฟังข้อมูลข่าวสารและเปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามข้อปัญหา
เรื่องต่างๆ  

      3.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรได้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งในการ
เรียนการสอนที่อยู่ในรายวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส าหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีดังนี้ 

 1) นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นครู เพ่ือให้นักศึกษามี 
ความรู้ ความเข้าใจและฝึกพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF ที ่สกอ. ก าหนด          
                      2) นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทันสื่อ ICT ทักษะที่
จ าเป็นส าหรับเยาวชนยุคใหม่  หัวข้อ ปฏิบัติการใช้ google for education เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และฝึกปฏิบัติการใช้ google for education เพ่ือฝึกการสืบค้นข้อมูล 
                      3) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและจัดท าสื่อ นวัตกรรมการ
สอนส าหรับครู  เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้เรื่อง การสร้างและจัดท าสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาฝึก
ปฏิบัติการท า การสร้างและจัดท าสื่อนวัตกรรมการสอนส าหรับครู เป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึก
ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา 
                      4) นักศึกษาชั้นปี 3 เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด และการเขียน และระหว่างการฝึกประสบการณ์การสอนใน
สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และจัดให้มีการน าเสนอสื่อนวั ตกรรมที่
จัดท าขึ้นและผ่านการทดลองใช้มาแล้วในรูปแบบนิทรรศการน าเสนอต่อสาธารณชน จ านวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ภาค
เรียน 
                      5) นักศึกษาชั้นปี 1-3 จัดกิจกรรม 3 ชมรม ได้แก่ 1. ชมรมจิตอาสา 2. ชมรมส่งเสริมสุขภาพ 
3. ชมรมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกันด าเนินการจัดท ากิจกรรมด้วยตนเอง ทั้งการเขียน
โครงการของงบประมาณ จัดท าหนังสือเชิญ ประสานหน่วยงานราชการ ก าหนดและออกแบบกิจกรรม 
ถ่ายทอดความรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงาน ออกแบบประเมินการจัดโครงการ และสรุปรายงานผลโครงการ 
ผลจากการท ากิจกรรมช่วยเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษา 
   6) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแด่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
ลงพื้นที่สังเกตการสอนในชั้นเรียน สภาพงานของครูในสถานศึกษา ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอด
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ความรู้ทักษะปฏิบัติให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมที่อยู่ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจัดบริการ
วิชาการเป็นหลักสูตรระยะสั้น ให้กับผู้ด้อยโอกาส ทั้งในโรงเรียนขนาดเล็ก และสถานสงเคราะห์ในจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อเรียนรู้การท างานเป็นทีม การแก้ปัญหาในการสอน และการท างานร่วมกัน 

7) นักศึกษาชั้นปี 1- 3  เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ และฝึกทักษะเพ่ืองานอาชีพ เช่น การประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย ประดิษฐ์เครื่องประดับ ศิราภรณ์
และอุปกรณ์การแสดง ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้า ท าผม และแต่งกาย  
   8) นักศึกษาชั้นปี 2-3 เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจและฝึกถ่ายทอดความรู้ทักษะปฏิบัติให้แก่ครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รู้จักปรับตัวและแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนในขณะท าการสอน ออกแบบการแสดงร่วมกับอาจารย์  
   9) นักศึกษาชั้นปี 3 เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) 
เพ่ือเรียนรู้การฝึกลูกเสือที่จะน าไปใช้ในความเป็นครูวิชาชีพ 
                    10) นักศึกษาชั้นปี 1-4  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย ด้วยการเลือกตั้ง
ตัวแทนนักศึกษาเข้าเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ผลที่ได้รับจากการท า
กิจกรรมที่ผ่านมา นักศึกษาได้วางแผน ก าหนดงานและบริหารจัดการ ทั้งในส่วนของงบประมาณ เอกสารทาง
ราชการ การออกแบบและจัดกิจกรรม การบริหารจัดการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา 

       3.2.4 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา จากข้อมูลของปีการศึกษา 2558 - 2561 มีอัตราการคงอยู่
เท่ากับร้อยละ 93.33 และอัตราการส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาในหลักสูตรเท่ากับร้อยละ 100 แสดงให้
เห็นถึงระบบการบริหารจัดการที่ทางหลักสูตรร่วมกับผู้บริหารของวิทยาลัยในการร่วมกันก ากับติดตาม ดูแล
สร้างระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาระหว่างเรียน 

 
3.3 ความพึงพอใจจากการส ารวจผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

                จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบปี2561 มีการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560  มีค่าเฉลี่ย 4.69 อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยส ารวจจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ใน
ระดับด ี  
 
4. อาจารย์ 
         4.1 การรับอาจารย์  
     อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต จึงต้องมีระบบประกันเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษา โดยการรับอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงสาขาและมีความรู้ ความสามารถตามที่ก าหนดใน
หลักสูตร ขั้นตอนการรับสมัครอาจารย์ ก ากับดูแลโดยผู้อ านวยการวิทยาลัย รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ คณะ
ผู้บริหารของวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยมีการจัดประชุมเพ่ือก าหนด
อัตราก าลังที่มีความเหมาะสมก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีความเหมาะสม จัดท ารายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง จัดส่งให้งานบุคลากรเพ่ือด าเนินการในการคัดเลือก และแต่งตั้งอาจารย์ 
              หลักสูตรนาฏศิลป์ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้คัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยมีระบบและกลไกที่
เหมาะสมและโปร่งใส เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 

4.1.1 ประชุมเพ่ือก าหนดคุณสมบัติทางด้านคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถและ  
ประสบการณ์ของอาจารย์ใหม่ที่ต้องสอดคล้องกับสภาพบริบทและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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4.1.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการประกาศสอบคัดเลือก และสัมภาษณ์ ด าเนินการโดยกอง
การเจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยการประสานงานจากหัวหน้างานบุคลากรของวิทยาลัย 

4.2 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ก าหนดขั้นตอนในการแตง่ตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้ดังนี้ 
4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณา

คัดเลือกในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4.2.2 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและคณะผู้บริหารของวิทยาลัย  ตรวจสอบความถูกต้อง

เหมาะสมของคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญตามหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเสนอรายชื่อน า เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัยเพ่ือเห็นชอบแล้วจึงน าเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ต่อไป  

4.3 การบริหารอาจารย์  
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ก าหนดนโยบายและแผนระยะยาว  โดยจัดท าแผนอัตราก าลัง

ระยะเวลา 5 ปี ที่แสดงให้เห็นถึงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์   โดยจ าแนกตามคุณวุฒิ  ต าแหน่งทางวิชาการ  
ระบุจ านวนผู้เกษียณในแต่ละปี  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสรรหาอาจารย์มาทดแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่เกษียณ หรือลาออก  ทั้งมีการวางแผนและลงทุนงบประมาณ ทรัพยากรและกิจกรรมด าเนินงาน 
เพ่ือให้อัตราก าลังของอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร  มีจ านวนอาจารย์ที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อัน
สะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ในการบริหารอาจารย์ใหม่ มีระบบการปฐมนิเทศเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การ
ใช้หลักสูตร การจัดท ามคอ. 3 - มคอ. 7 การประกันคุณภาพการศึกษา และการดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ทั้งมีการนิเทศการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร มีการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยให้อาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ยาวนานช่วยดูแลและให้ค าแนะน าการสอน  ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ใหม่ 

4.4 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
4.4.1 อาจารย์ประจ าทุกคนต้องจัดท าแผนพัฒนาตนเองในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
       1) ส ารวจตนเองว่าขาดความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะในการท างานเรื่องอะไร    

ให้แสดงความประสงค์ในเรื่องท่ีตนต้องการพัฒนา เพ่ือจะได้จัดอบรม สัมมนาให้ตามความเหมาะสม     
         2) ส ารวจความพร้อมในเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเตรียมขอทุนการศึกษา
ต่อจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                            3) ส ารวจความพร้อมในการท าผลงานขอต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเตรียมหัวข้อเรื่อง 
และด าเนินการท าโครงร่างขอทุนวิจัย ทั้งเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการท าผลงานทางวิชาการและน าความรู้ 
ความเข้าใจไปพัฒนาการท าผลงานต่อ   

4.4.2 จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ และทักษะที่สอดคล้องกับหลักสูตร ความเชี่ยวชาญของ
สาขาวิชา ที่สามารถน าไปใช้ในการสอน และการปฏิบัติงาน 

4.4.3 จัดส่งอาจารย์เข้ารับการอบรมสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการ ซึ่งจัดโดยสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือจัดโดยหน่วยงานภายนอก 
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4.4.4  ฝ่ายวิชาการและภาควิชา ร่วมกันติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ ซึ่งอาจารย์สามารถปรับแผนได้ทุกปี  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและฝ่าย
วิชาการ 

4.4.5 มีการสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ พัฒนาผลงานทางวิจัยจากการ
สนับสนุนทุนวิจัยทั้งระดับวิทยาลัย ระดับสถาบัน  และส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ที่ เป็นระดับชาติ
และนานาชาติ จุดประสงค์เพ่ือให้อาจารย์ได้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และน าความรู้ที่ทันสมัยมาปรับ
ใช้ในการเรียนการสอน 
         ผลการประกันคุณภาพด้านอาจารย์น าไปสู่การวางแผนและจัดอัตราก าลัง อาจารย์มี
จ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตรส่งผลให้ในช่วงปีการศึกษา 2558 ถึง ปี 2561 อัตรา
การคงอยู่ของอาจารย์สูง อาจารย์มีการพัฒนาตนเองท าให้มีประสิทธิภาพในการสอนและการปฏิบัติงาน มีผล
ให้อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 3  ด้าน คือ 1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2) วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน 3) ผลการด าเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

5.1.1  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   มีกระบวนการออกแบบ ดังนี้ 
                           1) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วม
ในการออกแบบหลักสูตร ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพครู และหมวดวิชาเอกนาฏศิลป์ นอกจากนี้ 
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงหลักสูตร 
           2) น าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558) มาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
ศึกษา (4 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
                              3) น ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และมาตรฐาน 
คุรุสภา มาเป็นแนวทางในการออกแบบเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาสาระวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครูและ
วิชาเอกนาฏศิลป์ 
                                 4) น ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ มาเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบ
ของรายละเอียดหลักสูตร  
                               5) น าข้อคิดเห็นจากแบบส ารวจผู้ใช้บัณฑิต การประชุมศิษย์เก่า อาจารย์และ
นักศึกษามาพิจารณาก าหนดรายวิชา สาระรายวิชาในหลักสูตรและแผนการเรียน รวมถึงน าทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมมาออกแบบสาระรายวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
ก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือให้น าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพและน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 
          6) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกันร่างหลักสูตร วิเคราะห์รายวิชา ค าอธิบาย
รายวิชา Curriculum Mapping และจัดประชุมอีกครั้งเพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม Learning outcomes 
                            7) วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้าง  รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิตใน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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         8) วิพากษ์หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพครู และ
วิชาเอกนาฏศิลป์ได้ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น คณะจึงได้น าข้อคิดเห็นจากการวิพากษ์มาปรับแก้ให้ครบถ้วน
และถูกต้อง 
                            9) น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ  และน าข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการมาปรับแก้ให้
สมบูรณ์ 
                          10) น าเข้าสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือได้รับการอนุมัติหลักสูตร 
                     5.1.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน  

        การก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้           
                            1) ก าหนดผู้สอนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิและประสบการณ์ตรง สอดคล้อง
กับรายวิชาที่สอน ทั้งมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญและความถนัดในสาขาวิชานั้น และน าผลการ
ประเมินการเรียนการสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 มาก าหนดผู้สอน หากอาจารย์ท่านใด
คะแนนน้อยกว่า 3.50 จะจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้สอนร่วม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักศึกษา 
                           2) กรณีเชิญอาจารย์ภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
ก าหนดให้ผู้สอนในหลักสูตรเข้าร่วมสังเกตการสอน  และร่วมสอนเพ่ือเรียนรู้แนวทางการสอนและศึกษาท า
ความเข้าใจเนื้อหา การเชื่อมโยงความรู้  อันน าไปสู่การพัฒนาการสอนของตนเอง  
                          3) ก าหนดภาระงานอื่นๆของอาจารย์ผู้สอน  ได้แก่  งานการเรียนการสอน  งานวิจัย  
งานบริการทางวิชาการ  งานศิลปวัฒนธรรม  งานประกันคุณภาพการศึกษา  งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
และงานดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
                         4) ประชุมชี้แจงผู้สอน  ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งข้อตกลงเบื้องต้น เกณฑ์การมาเรียน  เนื้อหา
ที่สอน  วิธีการสอน  วิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า  ให้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย  การ
สอนวิชาปฏิบัติควรเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้การปฏิบัติมีคุณภาพ   ส่วนวิชาที่เป็นทฤษฎีต้องมีการ
ปฏิบัติควบคู่จะท าให้เข้าใจเนื้อหาลุ่มลึกและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง   

    การจัดการเรียนการสอนและก ากับติดตามการเรียนการสอน  
    1) ก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาโดยก าหนดให้

อาจารย์ส่ง มคอ.3  ก่อนเปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์ และส่งมคอ.5 หลังจากสอบเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจสอบว่าเนื้อหาและจุดประสงค์ตรงกับค าอธิบายรายวิชา  รวมถึงกลยุทธ์การสอน กลยุทธ์
การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านที่ สกอ. ก าหนด 
                         2) ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษาจาก มคอ.7 เพ่ือน าข้อมูลมา
ปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอน 
                        3) การสอนในรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก มุ่งเน้นนักศึกษาเป็นส าคัญและ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง  ส าหรับการวิจัยให้นักศึกษา
ได้ค้นคว้าอย่างอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิจัย  ให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ    
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาวิจัยตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิจัย การสอบ และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา  
                        4) มีการจัดนิเทศการสอน โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ประสบการณ์ยาวนาน เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลและให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ที่ยังมีประสบการณ์น้อย 
                        5) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา มีการเลือกโรงเรียนที่เป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งผ่าน
การประเมินมาตรฐาน และมีครูพ่ีเลี้ยงที่จบตรงสาขาและมีประสบการณ์คอยดูแลให้ค าแนะน านักศึกษา
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อาจารย์นิเทศไปส่งนักศึกษาวันแรกที่โรงเรียนฝึกสอน ทั้งอาจารย์นิเทศ นักศึกษาและครูพ่ีเลี้ยงได้ท าความ
เข้าใจร่วมกันเรื่องการสอน การดูแลนักศึกษา การท ากิจกรรมของโรงเรียน การลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ การ
ตรวจแผนการสอน วิจัยในชั้นเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน  
                         6) มีการน าผลการประเมินการสอนของอาจารย์ รวมถึงข้อเสนอแนะในปีการศึกษาที่ผ่าน
มาปรับปรุง โดยจัดประชุมชี้แจงอาจารย์ผู้สอนหลังจากท าการสอบเสร็จสิ้นแล้ว หากวิชาใดผลการประเมินต่ า
และมีข้อเสนอแนะในทางลบ จะจัดอาจารย์พี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ ให้ปรับปรุงการ
เขียนมคอ.5 ให้ชัดเจนครอบคลุมทุกหัวข้อที่มาตรฐานก าหนดและน าปัญหา ตลอดจนการแก้ปัญหามาใส่ใน
มคอ.5 ให้ละเอียด เพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง 

5.1.3 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และ 

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
              มีการจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ปีละ 5 ครั้ง เพ่ือวางแผน  

ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร เรื่องท่ีด าเนินการ ได้แก่ ก าหนด ก ากับติดตามและตรวจสอบ 
มคอ.3 - มคอ.6 ทั้งตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา (มคอ.7) เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุง
แก้ไขการเรียนการสอน 
           2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาชา/สาขาวิชา   
               รายละเอียดของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 
2558 (มคอ.2) สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  ได้ผ่านความเห็นชอบจากสกอ. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558  และมีหนังสือประทับตราเพ่ือแจ้งให้
ทราบผลการพิจารณาจากส านักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ.  
           3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกวิชา 
              อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 
           4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 
              เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียนทางหลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ครบทุกรายวิชา (ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา) 
            5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 
               หลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) หลังการสิ้นสุดการศึกษาภายใน 
60 วัน 
           6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
              หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4  ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  วิธีการทวนสอบ มีหลากหลายรูปแบบ 
ได้แก่  สอบข้อเขียน  สอบปากเปล่า  สอบปฏิบัติ  จัดนิทรรศการ  จัดสัมมนา  จัดการแสดง  



84 

           7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
             น าผลการประเมินการด าเนินงานในรายงาน มคอ. 7 ปีการศึกษา 2561 มาใช้พัฒนา/ปรับปรุงการ 

จัดการเรียนการสอน และการจัดโครงการ/กิจกรรม ในปีการศึกษา 2562  
           8. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคน  ได้รับการปฐมนิเทศ หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
           9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
              อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และหรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 
         10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ หรือวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
         11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
         12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  การด าเนินการบริหารหลักสูตร   ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้าน
การให้บริการ  เช่น ห้องเรียนSmart Classroom ห้องปฏิบัติการ ห้องฝึกซ้อม ห้องปฏิบัติการด้านภาษา ห้อง
ปฏิบัติงาน ห้องสโมสรนักศึกษา  ห้องสมุด อุปกรณ์การเรียนการสอน  การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คอมพิวเตอร์  Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์  

6.1.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

1)  วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส าหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว 
2)  วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อหัว ต่อปี 
3)  ประเมินความพอเพียงของอัตราก าลังเมื่อเทียบกับปริมาณงาน 

6.2   ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1  สถานที่ อาคารเรียนและปฏิบัติการ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
         1) ห้องเรียน  

                    (1) ห้องเรียนรวมปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 4 จ านวน 6 ห้อง 
            (2)  ห้องบรรยายทฤษฎีนาฏศิลป์ศึกษาและดนตรีศึกษา จ านวน 5 ห้อง 
 ประกอบด้วย ห้องบรรยายขนาดใหญ่ จ านวน 3 ห้อง ห้องบรรยายขนาดเล็ก จ านวน 2 หอ้ง        

2) ห้องปฏิบัติการ   
            - ห้องฝึกปฏิบัติ นาฏศลิปะไทย (โขน-ละคร)   
                                        อาคารนาฏย       จ านวน 7  ห้อง   
                                        อาคารเทพบัณฑิต    จ านวน 1 ห้อง 
            - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคารเทพบัณฑิต) มีคอมพิวเตอร์  50  เครื่องและแผ่น 
ซีดีเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู การแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ จ านวน 250 แผ่น    
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6.2.2  วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์      จ านวน  53  เครื่อง 
2) เครื่อง Data Projector (LCD)   จ านวน  3  เครื่อง 
3) เครื่อง Visuallizer (VZ)   จ านวน  2  เครื่อง 
4) โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ (Note Book)  จ านวน  5   เครื่อง 
5) เครื่องจออัจฉริยะ (Smart Classroom)   จ านวน  2   เครื่อง 
6) เครื่องโทรทัศน์      จ านวน  10   เครื่อง 

  6.2.3  สถานที่ฝึกซ้อม สอบการแสดงและแสดงผลงานดนตรี  จ านวน  3  แห่ง ได้แก ่
หอประชุมอาคารเทพบันเทิง ลานเพลินเอนกประสงค์ และห้องปฏิบัติการดนตรี  
 

6.2.4  ห้องสมุด 
          1) ห้องสมุดของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

                     มีต าราและหนังสือ มากกว่า 3,000 เล่ม หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จ านวน 
971 เล่ม มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน 6 เครื่อง ต าราและหนังสือมีครบทุกภาควิชา และสาขาวิชาที่เปิด
สอนในหลักสูตร ได้แก่ ต าราและหนังสือของกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการศึกษา กลุ่มสาขาวิชานาฏศิลป์
ไทยและนาฏศิลป์สากล กลุ่มสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยและสากล นอกจากนี้ มีผลงานศิลปนิพนธ์ทั้งนาฏศิลป์
และดนตรีคีตศิลป์ของคณะศิลปศึกษาและนาฏยศิลป์ รวมถึงหนังสือประเภทจุลสาร และวารสารที่ให้ความรู้
และความบันเทิง  

 
สถิติจ านวนทรัพยากรสารเทศห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

 
ล าดับที่ มาตรฐานความรู้ จ านวน 

1 พ้ืนฐานการศึกษา 65 เล่ม 
2 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ 35 เล่ม 
3 การจัดการเรียนรู้ 55 เล่ม 
4 จิตวิทยาส าหรับครู 63 เล่ม 
5 การวัดและประเมินผลการศึกษา 40 เล่ม 
6 การพัฒนาหลักสูตร              55  เล่ม 
7 การบริหารจัดการในห้องเรียน 46 เล่ม 
8 จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา 80  เล่ม 
9 การวิจัยทางการศึกษา 65 เล่ม 
10 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 35 เล่ม 
11 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 57  เล่ม 
12 ความเป็นครู 50 เล่ม 
13 ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย 105  เล่ม 
14 ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย 125  เล่ม 
15 ความรู้เกี่ยวกับดนตรีสากล 95 เล่ม 

รวมทั้งสิ้น             971  เล่ม 
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รายช่ือวารสาร 
1. ศิลปากร 
2. พัฒนศิลป์ 
3. เมืองโบราณ 
4. วารสารมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ 
5. วารสารครุศาสตร์ 
6. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

รายช่ือหนังสือพิมพ์ 
1. ไทยรัฐ 
2.  มติชน 

รายช่ือนิตยสาร 
1. มติชนสุดสัปดาห์ 
2. ชีวจิต 
3. สารคด ี
4. ศิลปวัฒนธรรม 
5. อสท 
6. Living etc 
7. A day 
8. Fine Art 
9. เพ่ือนเดินทาง 
10. National Geography 
11. Seventeen 
12. แพรว 
13. Computer today 

ห้องที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนและการบริการ 
 1. ห้องประชุม      จ านวน   6   ห้อง   

2. ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป     จ านวน  7   ห้อง   
   3. ห้องพยาบาล      จ านวน   1   ห้อง   
 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  6.3.1  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  มีการเตรียมแผนงานเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการด าเนินการจัดซื้อต ารา  หนังสือ  และครุภัณฑ์เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร 
  6.3.2  มีแหล่งเรียนรู้นอกวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  ได้แก่   

     1)  ห้องสมุดประชาชน 
     2)  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     3)  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
     4)  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  



87 

  6.3.4  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  มีการเตรียมแผนงานเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการด าเนินการจัดซื้อต ารา  หนังสือ  และครุภัณฑ์เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร 
  6.3.5  มีแหล่งเรียนรู้นอกวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  ได้แก่   

     1)  ห้องสมุดประชาชน 
     2)  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     3)  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
     4)  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
                 6.4.1  รวบรวมข้อมูลจ านวนห้องเรียน  เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
และการแสดง 
   6.4.2  จัดท าข้อมูลการใช้งานของห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องบริการ ห้องสมุดและสื่อ
เทคโนโลยี  หนังสือ ต ารา และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือตรวจสอบความจ าเป็นในการใช้งาน และปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้งาน  เพื่อน าไปปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมจ านวนทรัพยากรตามความต้องการและจ าเป็นของผู้ใช้งาน   
                 6.4.3  ประเมินความพอเพียงของจ านวนผู้ใช้เพื่อเทียบกับจ านวนของทรัพยากร 
   6.4.4  ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการทรัพยากร เพ่ือการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติการ  โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องบริการ อุปกรณ์การสอน และสื่อ
เทคโนโลยี 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ( Key Performance Indicators ) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2  ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)อย่างน้อยร้อยละ25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน  หรือการ      
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ประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน  มคอ. 7  
ปีที่ผ่านมา 

     

8. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคน  ได้รับการปฐมนิเทศ หรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/ หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน 5.00 

   
 

 
 

 
 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

    
 

 
 

13. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน ทุกกิจกรรมที่
ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

     

14. มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

     

15. นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ประเมินภาษาอังกฤษตามที่
ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อย่างน้อยร้อยละ 30 ของนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
  

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
  1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา โดยนักศึกษา 

ที่ลงทะเบียนเรียน  
  1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จากผลการเรียนของนักศึกษา 
  1.1.3 ประเมินจากการน าเสนอผลงาน และรูปเล่มรายงานของนักศึกษา 
   1.1.4 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของ 

นักศึกษาท้ังในและนอกชั้นเรียน     
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าการส ารวจเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของคณาจารย์   
ใช้วิธีการนิเทศการสอนจากอาจารย์ที่มีความช านาญและประสบการณ์การสอนยาวนาน ใช้การสังเกตการณ์
ของหัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  และแจกแบบประเมินให้กับนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
ก่อนจบภาคการศึกษา   
  1.2 .2 ข้อมูลที่ ได้จากการสัง เกตการณ์และการประเมินจะถูกวิ เคราะห์ โดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร  และรายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพ่ือน าไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
  
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  ประเมินโดยนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร 
          2.1.1 ประเมินการสอนโดยนักศึกษา  มีหัวหน้าภาควิชา/อาจารย์ผู้สอน  เป็นผู้รับผิดชอบใน
การให้ข้อมูลและติดตามการแก้ไขปรับปรุง   
   2.1.2  ประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร  และน าข้อมูลย้อนกลับมาเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 2.2  ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน  เป็นการประเมินหลักสูตรและน าข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 2.3  ประเมินหลักสูตรโดยนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต  และ
น าข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 2.4  ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา / หรือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน
ภายในสถาบันและภายนอกที่เก่ียวข้องทางการศึกษา 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในด าเนินการประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามตัวบ่งชี้ 
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  โดยผู้ประเมินระดับสาขาวิชาที่แต่งตั้งโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 4.1  มีการประเมินผู้สอนทุกรายวิชา                                
 4.2  มีการวิจัยสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
 4.3  ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินตามข้อ 4.1 และ 4.2 
 4.4  น าผลการประเมินวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 4.5  ก าหนดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในแผนกลยุทธ์ 
 

...................................................................... 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ..สาขาวิชานาฏศลิป์ศึกษา................................................................... 
2. ชื่อ-สกุล.....ว่าที่ ร.ต.คุณกร  รัตนสิปปกร................................................................... .............................. 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ...........อาจารย์.................................................. ....................................................... 
4. สังกัด..........วิทยาลัยนาฏศลิปร้อยเอ็ด................................................................................... .................... 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชาที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศิลปมหาบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย 2559 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง การศึกษา

มหาบัณฑิต 
การบริหารการศึกษา 2551 

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

นาฏศิลป์ไทย 2532 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 

คุณกร รัตนสิปปกร, ธงชัย ศรีนา, นางศิราภรณ์ ลินดาภรณ์ประเสริฐ และนางสาวเกณิกา   
       วงศ์นรินทร์. (2561).  ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ.  “การออกแบบท่าร าและเครื่อง      
       แต่งกาย ชุดอีสานลายมังกร” น าเสนอ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการผลงานนาฏศิลป์  
       สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่องนาฏศิลป์สร้างสรรค์  ก้าวทันเทคโนโลยี.   
       22 มีนาคม 2562 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, กรุงเทพฯ.   
       วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จัดพิมพ์. (164 หน้า)  

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์สอน (7 ปี) 
  301-20002 กายวิภาคและการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์    
  301-22012 ทักษะประสบการณ์การแสดง     
  301-22029 การฝึกเสียงเพ่ือการแสดง     
  300-21014 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    
   301-22001 ทักษะนาฏศิลป์ 1 
  201-22029 ทักษะนาฏศิลป 2 (โขนยักษ์) 
  301-22003 ทักษะนาฏศิลป์ 3 
  301-22020 สุนทรียศาสตรทางศิลปะ   
  301-20014 จารีตและบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์ 

  300-21015 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
  301-22023 ศิลปนิพนธ์ 
          301-22003 จารีตนาฏศิลป์ไทย 
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         แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ..สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา.................................................................... 
2. ชื่อ-สกุล.....นายธงชัย  ศรีนา...................................................................................................................... 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ...........อาจารย์....................................................................................... .................. 
4. สังกัด..........วิทยาลัยนาฏศลิปร้อยเอ็ด.............................................................................................. ......... 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชาที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศิลปมหาบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย 2560 

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

ศึกษาศาสตร
บัณฑิต  
 

นาฏศิลป์ไทย 2524 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 
  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 

คุณกร รัตนสิปปกร, ธงชัย ศรีนา, นางศิราภรณ์ ลินดาภรณ์ประเสริฐ และนางสาวเกณิกา   
       วงศ์นรินทร์. (2561).  ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ.  “การออกแบบท่าร าและเครื่อง      
       แต่งกาย ชุดอีสานลายมังกร” น าเสนอ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการผลงานนาฏศิลป์  
       สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่องนาฏศิลป์สร้างสรรค์  ก้าวทันเทคโนโลยี.   
       22 มีนาคม 2562 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, กรุงเทพฯ.   

                            วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จัดพิมพ์. (164 หน้า) 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ  
 7.1 ประสบการณ์สอน (7 ปี) 
  301-22032 การออกแบบฉากและแสงบนเวที     
  301-22012 ทักษะประสบการณ์การแสดง 
  301-22001 ทักษะนาฏศิลป์ 1 
  201-22036 ทักษะนาฏศิลป 2 (โขนลิง) 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ..สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา.................................................................... 
2. ชื่อ-สกุล.....นางวรัทยา ด้วงปลี................................................................................................... ............... 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ...........อาจารย์......................................... ................................................................ 
4. สังกัด..........วิทยาลัยนาฏศลิปร้อยเอ็ด................................................................................... .................... 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชาที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศิลปมหาบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย 2556 

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

นาฏศิลป์ไทย 2544 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 งานวิจัย  

Waratthaya Duangplee. (2018)   Boud khwai Cha dancing : worship to Elves 
Lord.The Asia Pacific Society for Ethnomusicology Annual Conference 2018 & China-
ASEAN National Music Culture and Education Seminar 2018, p 203-207,  Guaiyan : 
China. 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์สอน (7 ปี) 
  301-22011 ระบ าเบ็ดเตล็ดและการแสดงพ้ืนบ้าน    
  301-22024 ทักษะเพ่ือการสอนนาฏศิลป์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
  301-22004  การเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป 
  300-30001 ลีลาศ  
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ..สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา.................................................................... 
2. ชื่อ-สกุล.....นางศิราภรณ์  ลินดาพรประเสริฐ............................................................................................  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ...........อาจารย์....................................................................................... .................. 
4. สังกัด..........วิทยาลัยนาฏศลิปร้อยเอ็ด............................................................................................ ........... 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชาที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต 

ไทยคดีศึกษา 2542 

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

นาฏศิลป์ไทย 2536 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.5 ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 

คุณกร รัตนสิปปกร, ธงชัย ศรีนา, นางศิราภรณ์ ลินดาภรณ์ประเสริฐ และนางสาวเกณิกา   
       วงศ์นรินทร์. (2561).  ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ.  “การออกแบบท่าร าและเครื่อง      
       แต่งกาย ชุดอีสานลายมังกร” น าเสนอ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการผลงานนาฏศิลป์  
       สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่องนาฏศิลป์สร้างสรรค์  ก้าวทันเทคโนโลยี.   
       22 มีนาคม 2562 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, กรุงเทพฯ.   

                            วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จัดพิมพ์. (164 หน้า) 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์สอน (7 ปี) 
  201-22014 ทักษะนาฏศิลป์ 1 (ละครพระนาง)    
  201-22015 ทักษะนาฏศิลป 2 (ละครพระ-นาง) 
  301-22009 การวิจัยนาฏศิลปะเพ่ือการศึกษา 
  302-3000  นาฏศิลปไทยเบื้องต้น 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ..สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา.................................................................... 
2. ชื่อ-สกุล.....นางฐปนี   ภูมพัินธุ์................................................................................................ .................. 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ...........อาจารย์.........................................................................................................  
4. สังกัด..........วิทยาลัยนาฏศลิปร้อยเอ็ด................................................................................... .................... 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชาที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

การศึกษา
มหาบัณฑิต 

จิตวิทยาการศึกษา 2546 

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

นาฏศิลป์ไทย 2540 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 งานวิจัย  
  Tapanee Pumipuntu. (2018) Boud khwai Cha dancing : worship to Elves Lord. 
The Asia Pacific Society for Ethnomusicology Annual Conference 2018 & China-ASEAN 
National Music Culture and Education Seminar 2018,  p 203-207, Guaiyan : China. 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์สอน (7 ปี) 
  201-22014 ทักษะนาฏศิลป์ 1 (ละครพระนาง)     
  301-22001 ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย  
  201-22015 ทักษะนาฏศิลป (ละครพระ-นาง) 

 301-22009  การวิจัยนาฏศิลปดานการศึกษา 
  301-22007 การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
แนบหลังแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ..สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา.................................................................... 
2. ชื่อ-สกุล.....นางสาวเกณิกา  วงศ์นรินทร์..........................................................................................................  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ...........อาจารย์......................................................................................................... 
4. สังกัด..........วิทยาลัยนาฏศลิปร้อยเอ็ด................................................................................... .................... 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชาที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การศึกษา
มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีการศึกษา 2549 

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

นาฏศิลป์ไทย 2542 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 

คุณกร รัตนสิปปกร, ธงชัย ศรีนา, นางศิราภรณ์ ลินดาภรณ์ประเสริฐ และนางสาวเกณิกา   
       วงศ์นรินทร์. (2561).  ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ.  “การออกแบบท่าร าและเครื่อง      
       แต่งกาย ชุดอีสานลายมังกร” น าเสนอ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการผลงานนาฏศิลป์  
       สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่องนาฏศิลป์สร้างสรรค์  ก้าวทันเทคโนโลยี.   
       22 มีนาคม 2562 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, กรุงเทพฯ.   

                            วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จัดพิมพ์. (164 หน้า) 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์สอน (5 ปี) 
  201-22016 ทักษะนาฏศิลป์  3  (ละครพระนาง)   
  203-23002 ทักษะระบ า ร า ฟ้อน   
  201-22017 ทักษะนาฏศิลป 4  (ละครพระ-นาง) 
  301-22017  คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบงานนาฏศิลป  

 301-22025 ทักษะสรางสรรค์เพ่ือการสอน 
 203-22027 การแสดงพ้ืนบ้านเอเชีย 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ป)ี 
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ภาคผนวก ค 
การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

สาขานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) 
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ตารางแสดงการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 

รายการปรับปรุง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา (4ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

1.  ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

2.  มาตรฐานหลักสูตร ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

3. วัตถุประสงค์หลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1)  สามารถถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่งานนาฏศิลป์ไทย 
2)  แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอนและบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
3)  เป็นผู้น าในศาสตร์ด้านนาฏศิลป์  สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์องค์
ความรู้ และสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์ 
4)  พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และมีความพร้อมใน
การร่วมมือทางวิชาการกับประชาคมอาเซียน 
5)  สามารถสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6)  มีความเสียสละ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพครู 
 

เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1) มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ สามารถคิดวิเคราะห์ และ
สร้างสรรค์     งานศิลป์  
2) เป็นครูนาฏศิลป์ ที่สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ มีความเป็นเลิศใน
ศาสตร์ด้านนาฏศิลป์ 
3) สร้างสรรค์นวัตกรรม และหรืองานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ
บูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  
4) พัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีความพร้อมในการ
ร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
5) มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6) มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
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4.  โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  164  หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                     32  หน่วยกิต 

1.1  กลุ่มวิชาบังคับ                                  24  หน่วยกิต 
      1.1.1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12  หน่วยกิต 
      1.1.2.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
             และเทคโนโลยี                         6  หน่วยกิต 
      1.1.3 กลุ่มวิชาภาษา                         6  หน่วยกิต 
1.2  กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า                   8  หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                    126  หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาชีพครู                                48  หน่วยกิต 

 2.1.1  กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ                42  หน่วยกิต 
 2.1.2  กลุ่มวิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
     2.2  กลุ่มวิชาเอก                               78  หน่วยกิต 
           2.2.1  กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว             68  หน่วยกติ 
 2.2.2  กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก     6  หน่วยกิต 
 2.2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า      4  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                6  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    139   หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     31    หน่วยกิต        
      1.1 กลุ่มวิชาบังคับ     29     หน่วยกิต 
      1.2 กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า               2    หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    102   หน่วยกิต 
      2.1 กลุ่มวิชาชีพครู      38   หน่วยกิต 
           2.1.1  วิชาชีพคร ู     26   หน่วยกิต 
           2.1.2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     12   หน่วยกิต 
      2.2 กลุ่มวิชาเอก            ไม่น้อยกว่า             64   หน่วยกิต 
          2.2.1 วิชาเอกบังคับ                              40    หน่วยกิต 
           2.2.2 วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า            24    หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า       6    หน่วยกิต 
          

5.  มาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบ TQF 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) รับผิดชอบ มีวินัย สามัคคี 
2) ซื่อสัตย์ สุจริต 
3) เคารพสิทธิ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็น
ครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
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4) เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีจิตสาธารณะ 
2. ด้านความรู้ 

การบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็น
ปัญหาระดับโลกด้วยวิธีการเชิงระบบในหัวข้อต่อไปนี้ 

1) มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
3) สามารถน าความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3) บูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองเชื่อมโยงสู่

สังคม 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีมนุษยสัมพันธ์ มุมมองเชิงบวก 
2) ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
3) สามารถบริหารจัดการแก้ปัญหา 

5. ด้านทกัษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้
เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาใน
การด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม 
การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทาง
ค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มี
จิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
2. ด้านความรู้ 

2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู 
อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญา
ความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือ
จัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะในการบูร
ณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณา



115 

รายการปรับปรุง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา (4ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

2) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
3) วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเชิงตัวเลขและภาษาจากเอกสารและแหล่ง

ความรู้อื่น    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้า
ด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้
และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 

2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 

2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน
และพัฒนาชุมชน 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถ
เผชิญและก้าวทันกับ   การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลท
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ฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการ
ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์
ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือ
ร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ  
ทางอารมณ์และทางสังคม 

4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธ์ภาพ
ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน ต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค ์

4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคมอย่างสร้างสรรค์ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
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คุณภาพ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง 

5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทาง
วาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและ
สืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็น
ครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้
เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาใน
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หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) สดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรร
วิชาชีพครู   
      2) มีความซื่อสัตย์สุจริต  กล้าหาญทางจริยธรรม  และเป็นแบบอย่างที่
ดีของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
      3) มีจิตสาธารณะ  และเสียสละของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทยศึกษาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ด้านความรู้ 

การด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 

จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับ
สังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 

 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู 

อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญา
ความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือ
จัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะในการบูร
ณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณา
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1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป  วิชาชีพครูในศาสตร์สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทยศึกษา  ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  ลึกซึ้ง  และเป็น
ระบบ    
       2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และประเมินค่าองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้   ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทยศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
       3) สามารถน าความรู้  หลักการ  และทฤษฎี  มาบูรณาการข้าม
ศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
       4) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในศาสตร์
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ศึกษาที่จะสอนอย่างลึกซ้ึง ตระหนักถึงควาส าคัญของ
งานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้า
ด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้
และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 

2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 

2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน
และพัฒนาชุมชน 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถ
เผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลท
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3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
      1)  มีทักษะการคิดค้นหาข้อเท็จจริง  และประเมินผลข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติ  พัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
      2)  มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา  การบริหารจัดการได้อย่างสร้างสรรค์
ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  โดยค านึงถึงความรู้ทั้งภาคทฤษฎี  
ภาคปฏิบัติ  ประสบการณ์  และผลกระทบจากการตัดสินใจ  
      3)  เป็นผู้น าทางปัญญาที่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการอนุรักษ์  การ
พัฒนา   สื บทอดองค์ ค วามรู้   การสร้ า งส รรค์นวั ตกรรมโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐานในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  และ
สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม                          
 
 
 

ฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการ
ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์
ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือ
ร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ  
ทางอารมณ์และทางสังคม 

4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธ์ภาพ
ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ ร่วมงาน ต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค ์

4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคมอย่างสร้างสรรค์ 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา (4ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความเข้าใจผู้ อ่ืน ของผู้เรียนในศาสตร์
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี  มีมุมมอง
เชิงบวก  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
       2)  มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือ  และเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มของ
ผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  และระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค ์
       3)  มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดีของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทยศึกษา 
  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
 
 
 
 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       1)  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเลขและภาษา  เพ่ือให้เข้าใจ
องค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
       2)  มีดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล  แปลความหมาย  เลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
       3)  มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด  การ
เขียนและน าเสนอของผู้เรียนในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษาด้วย

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง 

5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทาง
วาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและ
สืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การ
ออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร 
การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  

6.2 สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไก
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รายการปรับปรุง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา (5ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา (4ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีแตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
       1)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทยศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย  ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal)  
รู ปแบบกึ่ งท างการ  ( Non-formal)   และรู ปแบบไม่ เ ป็ นทางการ  
(Informal)  อย่างสร้างสรรค์ 
       2)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทยศึกษาส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย  ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง  และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่าง
มีนวัตกรรม 
       3)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทยศึกษา และ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างบูรณาการ 
 

 

การช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความ
สนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทาง
กาย  

6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง 
ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และ 
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
พัฒนา ด้วยความความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

6.4 สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้มี
ความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ กัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็ม
ตามศักยภาพ   

6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน
แบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีและการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้ มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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รายการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รายวิชาบังคับ 
300-11001  ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป ์  2 (1-2-3) 

(Historical Background to the Development 
of Bunditpatnasilpa Institute) 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สารัตถะของ
วังหน้าและวิวัฒนาการการศึกษาด้านศิลปะจากโรงเรียนพรานหลวง 
โรงเรียนนาฏศิลป โรงเรียนช่างศิลป สู่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
บุคคลส าคัญของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เป็นศิลปินแห่งชาติด้าน
ทัศนศิลป์และด้านศิลปะการแสดง บรมครูและศิลปินที่มีคุณูปการ
ต่อสถาบัน การฝึกภาคสนามเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์ 

 
 
รายวิชาใหม่ 
ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วม
จัดท าหลักสูตร 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
300 -11001   สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  3 (3-0-6) 
(Information for Lifelong Learning) 
ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่หลากหลายเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การสืบค้น
สารสนเทศ กระบวนการจัดการสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี

300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต             
3 (3-0-6)  
(Information Technology for Life Long Learning) 
สารสนเทศในสังคมโลกาภิวัฒน์ ความเป็นมา แนวคิด   การพัฒนา
เทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการแสวงหาสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 แหล่ง

1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้นตามมติที่ประชุมและ
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน ความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูล 
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร เทคนิคการปรับแต่งและการ
น าเสนอสารสนเทศในเชิงสร้างสรรค์ 

ให้บริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคและวิธีการ
เลือกใช้ การเรียบเรียงและการอ้างอิงตามรูปแบบมาตรฐาน การใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการน าเสนออย่างสร้างสรรค์ 

คณะกรรมการที่ร่วม
จัดท าหลักสูตร 
 

300 -11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3 (3-0-6) 
(Human Behavior and Self Development) 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
มนุษย์  องค์ประกอบและปัจจัย พ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์        
การเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน การคิดและวิธีการพัฒนา
ตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การคิดแบบองค์รวมเพ่ือ
พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิต การแก้ปัญหาตามบริบทและการ
สร้างแรงจูงใจในการท างาน 

300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3 (3-0-6) 
(Human Behavior and Self Development) 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ 
องค์ประกอบและปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรม
มนุษย์ในแต่ละช่วงวัย การเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล การบริหารความขัดแย้งและการจัดการความเครียด         
การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 การแก้ปัญหา
ตามบริบทและการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

1. ปรับชื่อวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 
 
 
 
 
 

300 -11003 ความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม   3 (3-0-6) 
(Citizenship and Social Responsibility) 
ความหมายและความส าคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม การด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงที่เป็น
ประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง การ
สร้างความตระหนักและจิตส านึกในความเป็นไทย จิตอาสาและจิต
สาธารณะ เพ่ือการเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

300-11003 ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3 (3-0-6) 
(Citizenship Based on Sufficiency Economy 
Philosophy) 
ความหมาย ความส าคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของ
พลเมือง ธรรมาภิบาล ความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง การสร้างความตระหนักและจิตส านึกในความเป็นไทย 
จิตอาสาและจิตสาธารณะ การด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง ศาสตร์พระราชา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภูมิ

เพ่ิมค าอธิบาย  รายวิชา
ให้สมบูรณ์มากข้ึน 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

ปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางประเทศไทย 4.0 
 

300 -11004    นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต   3 (2-2-5)    
(Recreation for Quality of Life) 

        ความส าคัญ ความเป็นมา หลักการและประโยชน์ของการเข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการ ขอบข่ายและคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ 
รูปแบบของนันทนาการและกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

300-11004 นันทนาการสร้างสุข                3 (3-0-6) 
(Recreation for Happiness) 

ความส าคัญ ความเป็นมา หลักการและคุณค่าของ
กิจกรรมนันทนาการ รูปแบบและประโยชน์ของกิจกรรม
นันทนาการ การออกแบบและสร้างกิจกรรมนันทนาการที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะตาม
หลักโภชนาการ     การวางแผนแก้ปัญหาให้มีสุขภาวะที่ดี เพ่ือ
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

1. ปรับชื่อวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 
 
 

กลุ่มวิชาภาษา 
300 -13001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3 (3-0-6) 
(Thai Language for Communication) 

ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทย  ความรู้
เบื้องต้นเรื่องการสื่อสาร จริยธรรมในการใช้ภาษา การสื่อสารในการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 

 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
รายวิชาบังคับ 
300-12001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                3 (3-0-6) 

(Thai Language for Communication) 
          ความหมาย ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา วัฒนธรรมในการใช้ภาษา การ
ฟัง การอ่าน การคิด การพูด การเขียนและการน าเสนอ ใน
ชีวิตประจ าวัน และการอาชีพ 
 

 
1. ปรับรหัสวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 
 
 

300 -13002     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร          3 (3-0-6) 
(English for Communication) 

300-12002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       3 (3-0-6) 
(English for Communication) 

1. ปรับรหัสวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบาย  
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์  ส านวน โครงสร้าง
ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ 
 

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  โดยใช้
ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยค ส านวนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม การ
ใช้ภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 

รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 

 300-12003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3 (3-0-6) 
(Academic English) 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  โดยใช้

ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและส านวนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม 
เพ่ือการน าเสนอในเชิงวิชาการ 

รายวิชาใหม่ 
ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วม
จัดท าหลักสูตร 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 
300 -12002     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           3 (3-0-6) 
(Science and Technology) 
ความส าคัญและอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการและแนวโน้มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  การประยุกต์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิต 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
รายวิชาบังคับ 
300-13001 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล  
3 (3-0-6) 

(Science and Environment in Digital Age) 
วิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อโลกและสิ่งแวดล้อม 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่ งแวดล้อมในโลกยุคดิจิทัล 
ผลกระทบที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม แนว
ทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภัยพิบัติ 
พลังงานทดแทน การเสริมสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
มนุษย์ในยุคดิจิทัล 
 

 
 
1. ปรับรหัสวิชา 
2. ปรับชื่อรายวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 

300 -12001  คณิตศาสตร์และสถิติ              3 (3-0-6) 300-13002 การคิดเชิงคณิตศาสตร์       3 (3-0-6) 1. ปรับชื่อรายวิชา 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

(Mathematics and Statistics) 
ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต สับเซต การด าเนินการของเซต 
ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีความน่าจะเป็น สมการอย่างง่าย ล าดับและ
อนุกรม การหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม 
ความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการน าเสนอข้อมูล 
 

(Mathematical Thinking) 
ความส าคัญของคณิตศาสตร์และความรู้เบื้องต้น      ทางสถิติที่มี
ต่อการพัฒนาการคิดของมนุษย์ รูปแบบของกระบวนการคิดเชิง
คณิตศาสตร์ การคิดแบบองค์รวม การคิดเชิงเหตุผล  การจัดการ
ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เพ่ือการด าเนินชีวิตประจ าวันและพัฒนาตนเอง 
 
 

2. ปรับรหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 
 
 
 

กลุ่มวิชาเลือก 
300 -14001  โลกและวัฒนธรรม           2 (2-0-4) 

(World and Culture) 
ความเป็นมาของโลกในยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อ
มนุษย์ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรม        
ความหลากหลาย ของวัฒนธรรม  การจัดระเบียบสังคมโลก         
การแลกเปลี่ยนถ่ายทอด อารยธรรมของดินแดนต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ 

 
 
 

ปรับออก 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 
 
 

300 -14002 ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทย        2 (2-0-4) 
(Understanding  Thai  Society) 

 
 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง สั ง ค ม ไท ย  จ า รี ต ป ร ะ เ พณี 
ขนบประเพณี  วิถีประชาและภูมิปัญญา การเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง และ     
การปกครองของไทย 

ปรับออก 
 

ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

300 -14003  พหุวัฒนธรรม               2 (2-0-4) 
(Multiculturalism) 

ความหมายและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมกับกระแสโลกาภิวัตน์  
การด าเนินชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต่อสังคมและวิถีชีวิต 

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

300 -14004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม                  2 (2-0-4) 
(Society  and  Environment ) 

ความส าคัญและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สภาพ
ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ความรับผิดชอบของสังคมและการมีส่วนร่วมในการจัดการกับ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบ ารุงรักษาและคุ้มครอง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
 

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

300 -14005  เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   2 (2-0-4) 
Sufficiency Economy for Sustainable Development) 

 
ปรับออก 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

ปรัชญาและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดและ
ทฤษฎีของระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอิทธิพลต่อสังคมและการเมือง 
การน าหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาปรับใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เหมาะสมกับ
บุคคลและวิถีชีวิตของคนไทยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 

 ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

300 -14006 การเมืองและการปกครองไทย          2 (2-0-4) 
(Thai Politics and Government) 

วิวัฒนาการการปกครองของไทย  แนวคิดและ
อุดมการณ์ทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
กระบวนการทางการเมือง  สถาบันทางการเมืองการปกครอง และ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมือง  สภาพ
ปัญหาและแนวโน้มทางการเมืองการปกครองของไทย 

 
 
 
 

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

 กลุ่มวิชาเลือก 
300-11005 จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่   

 
รายวิชาใหม่ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

2 (2-0-4) 
(Ethics for Quality of Life in Modern World) 
ที่มาและความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและจริยศาสตร์ 

ความหมายของจริยศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม การน า
เหตุผลของนักปรัชญามาใช้ในการด ารงชีวิต การสร้างแนวคิด และ  
เจตคติที่ดีต่อตนเองและสังคม การต่อต้านทุจริต และการพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ 

 
 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วม
จัดท าหลักสูตร 
 

300 -14007 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน            2 (2-0-4) 
(Law in Daily Life) 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมาย

อาญา และกฎหมายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน สภาพปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต 

 

300-11006 กฎหมายในชีวิตประจ าวันและการอาชีพ    2 (2-0-4) 
(Law in Everyday life and career) 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
อาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายซึ่งมี
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต 
 
 

1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 

300 -14008      กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา       2 (2-0-4) 
(Intellectual Property Law) 
ความหมาย ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา  

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ     

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  ความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การคุ้มครองสิทธิ์ 

 
300 -14009 การคิดและการตัดสินใจ               2 (2-0-4) 

(Thinking and Decision Making) 
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ประเภท

ของการคิด ทฤษฎีและกระบวนการตัดสินใจ การตัดสินใจแบบมีส่วน
ร่วม  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  การคิด
แบบองค์รวม การประยุกต์การคิดและการตัดสินใจในการด าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ 

 

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

300 –14010   การบริหารความขัดแย้งและการจัดการความเครียด   2 (2-0-4) 
(Conflict and Stress Management) 
ความหมาย ทฤษฎี ลักษณะและธรรมชาติของความขัดแย้ง สาเหตุและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความขัดแย้ง กระบวนการในการจัดการความ
ขัดแย้ง แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับความเครียด ปัจจั ยที่
ก่อให้เกิดสภาวะเครียด ผลของความขัดแย้งและความเครียดที่มีต่อ
สภาพจิตใจและสังคม เทคนิคการจัดการความขัดแย้งและการจัดการ
ความเครียด 

 
 

ปรับออก 
 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

300 –14011 สารสนเทศส าหรับเยาวชน            2 (2-0-4)
  (Information for Youth) 

ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศส าหรับเยาวชน  การน า

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

ทรัพยากรสารสนเทศไปส่งเสริมการอ่านของเยาวชน แหล่งให้บริการ
สารสนเทศ การเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และเทคนิควิธีการ
น าไปใช้ 

 

300 –14012     วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต          2 (2-0-4) 
(Science for Quality of Life) 

ความส าคัญและความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับ
คุณภาพชีวิต   การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ  อาหารและ
โภชนาการ  ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน  ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ที่ส่ งผลกระทบต่อชีวิต  การประยุกต์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

300 –14013 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                   2 (2-0-4) 
(Life and Environment) 
ความส า คัญและความสั ม พันธ์ ของชี วิ ต กั บ

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ร ะบ บ นิ เ ว ศ  ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ   
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานทดแทน  สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และมลพิษ  แนวทางป้องกันและแก้ไข ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

300 –14014  ชีวิตกับสุขภาพ                        2 (2-0-4) 
(Life and Health) 
ระบบและกระบวนการของชี วิต   ปัจจัยที่ มี

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

ผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของอาหาร ยา และเครื่องส าอาง 
โรคที่มีผลกระทบต่อสังคม  การดูแลสุขภาพตนเอง การออกก าลังกาย 
การเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและทางจิต 
 

 

300 –14015  การคิดเชิงคณิตศาสตร์                2 (2-0-4) 
(Mathematical Thinking) 
ความส าคัญของคณิตศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาการ

คิดของมนุษย์  รูปแบบของกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิด
เชิงเหตุผลและกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ตนเอง การประยุกต์ใช้ทักษะการคิดในชีวิตประจ าวัน 

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

 300-11007 เอเชียในโลกยุคใหม่        2 (2-0-4) 
(Asia in the Modern World) 
ความเป็นมาของภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการทาง 

การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม 
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน อินเดีย และ
ญี่ปุ่นต่อเอเชียและอาเซียน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อไทยและโลก แนวโน้มของ
เอเชียในโลกยุคใหม่ 
 
 

รายวิชาใหม่ 
ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วม
จัดท าหลักสูตร 
 

 300-11008 ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล           2 (2-0-4) 
(Entrepreneurship in Digital Age) 

รายวิชาใหม่ 
ตามมติที่ประชุมและ
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การวางเป้าหมายการท า
ธุรกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา การบริหารจัดการ
องค์กร การบริหารความสัมพันธ์ การปลูกฝังการเป็นผู้น า การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การ
สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ร่วมงาน การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
องค์กร การจัดการความขั ดแย้ ง  ตั วอย่ างความส า เร็จของ
ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 

คณะกรรมการที่ร่วม
จัดท าหลักสูตร 
 

 300-11009 กีฬาเพื่อสุขภาพ      2 (1-2-3) 
(Sports for Health) 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและ       การออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ ชนิดของกีฬา ทักษะการเล่น ระเบียบ ข้อบังคับ 
กติกาที่ควรทราบ มารยาท ความปลอดภัยในการเล่น และการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายโดยเลือกศึกษาจากกีฬาเพียง       1 
ชนิด จากชนิดกีฬาดังต่อไปนี้  ปิ งปอง แบดมินตัน ฟุตบอล 
วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แชร์บอล ตะกร้อ 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วม
จัดท าหลักสูตร 
 

300 –14016  วรรณกรรมไทยร่วมสมัย              2 (2-0-4) 
(Thai Contemporary Literature) 

300-12004 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย       2 (2-0-4) 
(Thai Contemporary Literature) 

1. เปลี่ยน 
รหัสวิชา 



135 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

ความหมาย  ขอบเขต  และวิ วัฒนาการของ
วรรณกรรมไทยปัจจุบัน การอ่านสารคดี นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ 
เพ่ือวิเคราะห์วิจารณ์ถ้อยค า ส านวน เนื้อหา ศิลปะการใช้ภาษา ความคิด  
ความเชื่อ สภาพสังคมและเอกลักษณ์ไทยในวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

ความหมาย ขอบเขต และวิวัฒนาการของวรรณกรรม
ไทยร่วมสมัย การอ่านสารคดี นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ในเชิง
วิเคราะห์ การวิจารณ์ในเชิงคุณค่าวรรณศิลป์และคุณค่าสังคม และ
เอกลักษณ์ไทยในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย 

2. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 
 

300 –14017  วรรณคดีไทยศึกษา                     2 (2-0-4) 
(Thai Literature Study) 
ความหมาย องค์ประกอบ และความเป็นมาของ

วรรณคดี ประวัติวรรณคดีไทยและวรรณคดีที่ส าคัญในสมัยสุโขทัย 
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์  คุณค่าของวรรณคดี
ไทยที่ส าคัญด้านความงาม ความคิด และความรู้ 

300-12005 วรรณคดีไทยศึกษา        2 (2-0-4) 
(Thai Literature Study) 

ความหมาย องค์ประกอบ ความเป็นมาและประวัติวรรณคดีไทย 
วรรณคดีที่ส าคัญในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย
รัตนโกสินทร์ คุณค่าของวรรณคดีไทย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ลิลิต
พระลอ และพระอภัยมณีค ากลอน ในด้านความงาม ความคิด และ
ความรู้ 

1. เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 
 

300 –14018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน             2 (2-0-4) 
(English for Job Application) 
ศัพท์ ส านวน และโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการสมัคร

งาน  ข้อมูลประวัติส่วนตัว หนังสือรับรองการท างาน การอ่านและ
สรุปใจความส าคัญจากประกาศรับสมัคร  การกรอกใบสมัคร การ
เขียนจดหมายสมัครงาน และการเตรียมตัวรับการสัมภาษณ์ 

300-12006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ  
2 (2-0-4) 

(English for Career Preparation) 
ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและส านวน การใช้ภาษาอังกฤษใน
การสมัครงาน การอ่านโฆษณาสมัครงาน ค าศัพท์ การกรอก
แบบฟอร์มใบสมัคร  การเขียนจดหมายโต้ตอบ การเขียนข้อมูลส่วน
บุคคลและการแนะน าตัว และการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
สัมภาษณ์งาน 

1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 

300 –14019  การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ     2 (2-0-4) 
(English Reading Comprehension) 
เทคนิคการอ่าน กลวิธีการเดาศัพท์ การเพ่ิมพูนความรู้ด้านค าศัพท์

 
 

ปรับออก 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

และโครงสร้างประโยค การอ่านเพื่อความเข้าใจจากงานเขียนและสิ่งที่
พบในชีวิตประจ าวัน 
 
 

 

300 –14020      ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                      2 (2-0-4) 
(English for Tourism) 

ศัพท์ ส านวน และการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยวด้านภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกรอกแบบฟอร์มและการสนทนาใน
บริบทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

300 –14021 การเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง             2 (1-2-3) 
(Learning English through Songs) 
ศัพท์ ส านวน วิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 

โดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อ การน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา
ไปประยุกต์ใช้ 

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 

300 –14022  ภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม   2 (2-0-4) 
(English in Arts and Culture) 

ศัพท์ ส านวน ภาษาอังกฤษจากการอ่านงานเขียน 
สื่อสารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรมสาขาต่างๆ การน าเสนอ
ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นภาษาอังกฤษ 

 
ปรับออก 

 

ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการ 
ที่ร่วมจัดท าหลักสูตร 
 

300 –14023     ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                2 (2-0-4) 
(Chinese Language for Communication) 

300-12007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                     2 (2-0-4) 
(Chinese Language for Communication) 

1. เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

ความรู้พ้ืนฐาน การออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยค 
และส านวน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 

ความรู้พ้ืนฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและ
ส านวน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร
และประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 

2. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 

300 –14024 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร            2 (2-0-4) 
(Japanese Language for Communication) 

ความรู้พื้นฐาน ก                      ความรู้พื้นฐาน การออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยค และ
ส านวน  การฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการ
สื่อสาร 

300-12008 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                   2 (2-0-4) 
(Japanese Language for Communication) 
ความรู้พ้ืนฐานการออกเสียงศัพท์วลีประโยค และส านวน

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารและ
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

1. เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 

 300-12009 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร    2 (2-0-4) 
(Korean Language for Communication) 

ความรู้พ้ืนฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและ
ส านวนการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพ่ือ     
การสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

รายวิชาใหม่ 
ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วม
จัดท าหลักสูตร 

300 –14025 ภาษาอาเซียนในชีวิตประจ าวัน           2 (2-0-4) 
(ASEAN Languages in Daily Life) 

ความรู้พ้ืนฐานภาษาอาเซียน การออกเสียง ศัพท์ วลี 
ประโยค และส านวน  การฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนเพ่ือ
การสื่อสารของภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียนอย่างน้อยหนึ่งภาษา 
จากภาษาของประเทศบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคม

300-12010 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร              2 (2-0-4) 
(ASEAN Languages for Communication) 

การออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและส านวนที่ส าคัญ
การฟังการพูดการอ่าน และการเขียนภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 
จากภาษาประจ าชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างน้อยหนึ่ง
ภาษา ยกเว้นภาษาไทย 
 
 

1. ปรับชื่อวิชา 
2. เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
3. เพ่ิมค าอธิบาย  
รายวิชาให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

นิยมเวียดนาม หรือสหภาพพม่า (ยกเว้นภาษาไทย)  
 
 
 

 300-13004 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล 
2 (1-2-3) 

(Using Computer Program and Digital 
Media) 

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับงาน
ส านักงาน ความรู้ พ้ืนฐานขั้นตอนการออกแบบ สื่อดิจิทัล การ
เลือกใช้เครื่องมือเพ่ือการผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว วิธีการ
และช่องทางในการเผยแพร่สื่ออย่างสร้างสรรค์ 
 

รายวิชาใหม่ 
ตามมติที่ประชุมและ
คณะกรรมการที่ร่วม
จัดท าหลักสูตร 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชีพครู 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
300-21001 ความเปนครูวิชาชีพ   3 (3-0-6) 
(Professional Teacher) 
ความเปนมาและพัฒนาการของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ 
และภาระงานครู คุณลักษณะของครูที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม ของวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู หลักธรร
มาภิบาลและ ความซื่อสัตยสุจริตกฎหมายที่เก่ียวของกับ
วิชาชีพครูการปฏิบัติตน ตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การเปนแบบอยางที่ดี การมีจิตสาธารณะและเสียสละให
สังคม การสร้างปฏิสัมพันธแบบกัลยาณมิตร การจัดการ
ความรูเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง การสรางจิตส านึก
และการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู การแสวงหาและ
เลือกใชข้อมูลข่าวสารเพ่ือสรางความกาวหนาและพัฒนา
วิชาชีพครูอยางตอเนื่อง 

 
300-21001 ความเป็นครู                        3 (3-0-6) 
(Teachers’ Professional Development) 

พัฒนาการของวิชาชีพครู หลักปรัชญาและปรัชญา
การศึกษา การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และ
แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของครู คุณลักษณะของครูที่
พึงประสงค์  จิตส านึกและคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ค่านิยม อุดมการณ์และจิต
วิญญาณของความเป็นครู กฎระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การเป็นผู้น าทางการศึกษา การ
เสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตส านึกทางจริยธรรม 
บทบาทและหน้าที่ของครูในฐานะผู้เรียนรู้และผู้ส่งเสริม
การเรียนรู้ บทบาทของครูในฐานะผู้ขับเคลื่อนการศึกษา
เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม ศึกษา สังเกตุบทบาทหน้าที่
ของครูในสถาณศึกษา เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติ
ต่อวิชาชีพครู 
 
 
 

 
1.ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้
และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู ใน
การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 
18 มีค. 2562 และวันที่ 20 เมษ. 2562 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

300-21002 การพัฒนาหลักสูตร            3 (2-2-5) 
(Curriculum Development) 
ปรัชญาการศึกษาของไทยและต่างประเทศ แนวคิด 
ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม กลวิธีการจัดการศึกษา การประยุกต์ปรัชญา
และทฤษฎีทางการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ความหมาย ความส าคัญ หลักการ ทฤษฎี และรูปแบบ
ของหลักสูตร วิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาและท้องถิ่น การออกแบบหลักสูตร การน า
หลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การฝึกปฏิบัติการท า
และพัฒนาหลักสูตร 

300-21003 การพัฒนาหลักสูตร                 3 (2-2-5) 
(Curriculum Development) 
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ และการพัฒนา
หลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร ศึกษากรณีตัวอย่างหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีดี การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนและ
ระดับสถานศึกษา การน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน การออกแบบเนื้อหาสาระและหน่วยการเรียนรู้  การ
เขียนค าอธิบายรายวิชา ฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 
และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะของณะ
กรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู ในการ
ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 18 
มีค. 62 และวันที่ 20 เม.ย.62 
 
 
 

300-21003 ภาษาและวัฒนธรรม                         
3 (2-2-5) 
(Language and Culture) 
ความส าคัญของภาษาและความหลากหลายของ
วัฒนธรรม ในการประกอบวิชาชีพครู การใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ฝึกทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในสังคมพหุวัฒนธรรม
เพ่ือการสื่อความหมาย อย่างถูกต้องเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 

300-21008 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 
3 (2-2-5) 
(Communicative Languages for teachers) 
วาทวิทยาในการสอน หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการฟัง 
พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีศิลปะ
ด้วยถ้อยค า ส านวน น้ าเสียง สีหน้าท่าทางเพ่ือการสื่อสาร 
การถ่ายทอด การควบคุมชั้นเรียน การสร้างแรงจูงใจ แรง
บันดาลใจให้กับผู้เรียน 

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 
และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

4.ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู ในการประชุม
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2562 

300-21004 จิตวิทยาการศึกษา                           
3 (3-0-6) 
(Educational Psychology) 
แนวคิดพ้ืนฐาน หลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยา ที่
เกี่ยวของกับพัฒนาการและการเรียนรูของมนุษย
ธรรมชาติ ของผูเรียน ความแตกตางระหวางบุคคล ปจจัย
ที่มีอิทธิพล ตอพัฒนาการและการเรียนรูของบุคคลวัยต
างๆ ทฤษฎีการเรียนรู รูปแบบการเรียนรู การจูงใจผูเรียน 
และการใชจิตวิทยา เพ่ือสงเสริมผูเรียนดานเชาวนปัญญา
และความถนัด 

300-21002 จิตวิทยาส าหรับครู              
 3 (2-2-5) 
(Psychology for Teachers) 

แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้
เบื้องต้น จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการแนะแนวและให้
ค าปรึกษาที่มีความส าคัญต่อวิชาชีพครู การศึกษาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล การประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
สร้างแรงจูงใจ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชนในการพัฒนา การแก้ปัญหาผู้เรียน และการ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ศึกษาและเข้าถึงบริบทของ
ชุมชนที่อยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 
และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
4.ปรับค าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู ใน
การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 
18 มีค. 2562 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

300-21005 การแนะแนวและใหค าปรึกษา 
               เพื่อพัฒนาผูเรียน                            
2 (1-2-3) 
(Guidance and Counseling for Student 
Development) 
ความส าคัญของการแนะแนวในสถานศึกษา วิวัฒนาการ
ของการแนะแนวทั้งในและตางประเทศ หลักการแนะแนว 
บริการที่ส าคัญของการแนะแนว ทฤษฎีการใหค าปรึกษา 
หลักการและเทคนิคการใหค าปรึกษา ฝึกปฏิบัติการน า
หลักการแนะแนวไปใชในการจัดบริการแนะแนว และการ
ใหค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและศักยภาพของผู
เรียน 

ปรับออก 

น ารายวิชานี้ไปรวมกับรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู 

300-21006 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
3 (2-2-5) 
(Learning and Classroom Management) 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน หลักการจัดการเรียนรู
เพ่ือใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหคิดสรางสรรคและคิดแกป
ญหา การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การบริหาร
จัดการ ในชั้นเรียนและการพัฒนาศูนยการเรียนใน
สถานศึกษา การน าไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง แนว
ปฏิบัติในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู การจัดการเรียน

300-21004 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้      3 (2-2-5) 
(Methodology of Learning) 
หลักการ ทฤษฎี แนวปฏิบัติและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหา 
การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การสร้างบรรยากาศ
และการจัดการชั้นเรียน และฝึกทักษะการสอนใน
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง สังเกตการจัดการ
เรียนรู้และการจัดท าแผนการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 
และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
4.ปรับค าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู ใน
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

รแูละสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ฝกปฏิบัติการสอนและ
การทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูในสถานการณจ าลอง 

 การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 
18 มีค. 2562 และวันท่ี 20 เมษ. 2562 

300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู            
 3 (2-2-5) 
(Research for Learning Development) 
ความหมาย ความส าคัญ หลักการและประเภทของการ
วิจัย แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การก าหนด
หัวขอการวิจัย เครื่องมือและวิธีการส าหรับรวบรวมขอมูล 
การออกแบบการวิจัย การเลือกตัวอยางหรือผูเขารวมวิจัย 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล 
วิธีด าเนินการวิจัย การวิเคราะหและการแปลความหมายข
อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การน าผลงานวิจัยไปประ
ยุกตใชในการจัดการเรียนรู การฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน การแกปญหาและพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน 

300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3 (2-2-5) 
(Research for Learning Development) 
ความหมาย  ความส าคัญ  หลักการและประเภทของการวิจัย  
แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การก าหนดหัวข้อ
การวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การสร้างเครื่องมือและ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การก าหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง  วิธีด าเนินการวิจัย  การวิเคราะห์และแปล
ความหมายข้อมูล  การเขียนรายงานการวิจัย การน า
นวัตกรรมทางการศึกษามาเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การฝึก
ปฏิบัติการวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน สังเกตสภาพปัญหาในชั้นเรียนเพื่อน ามาสู่การ
ก าหนดประเด็นปัญหาในการท าวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 
และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู ใน
การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 
18 มีค. 2562 และวันที่ 20 เมษ. 2562 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

300-21008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               ทางการศึกษา                                 
3 (2-2-5) 
(Educational Innovation and  
               Information Technology) 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การออกแบบ การ
ประยุกตใช และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสาร กฎหมายและ จริยธรรมที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู 

300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษา           3 (2-2-5) 
(Innovation Information and 

Communication in Education) 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารทางการศึกษา การออกแบบ การผลิต 
การน าไปใช้ และการประเมินสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ การมีจริยธรรม รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และรู้กฎหมาย
ดิจิทัล สามารถน าสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ 

 

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับค าอธิบายรายวชิาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ของ
การเรียนรู้กลุ่มวิชาแกนหรือวชิาชีพครูบังคับตามที่ 
มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้และให้สอดคล้อง
กับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวชิาชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 

300-21009 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 3 
(2-2-5) 
(Learning Assessment and Evaluation) 
ความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลทาง
การศึกษาและการเรียนรู การสรางและการหาคุณภาพ
เครื่องมือวัด และประเมินผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย จิต
พิสัยและทักษะพิสัย การประเมินผลแบบอิงกลุมและอิง
เกณฑ การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม การ
ประเมินตามสภาพจริง การประเมินการปฏิบัติ และการ

300-21005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
3 (2-2-5) 
(Learning Measurement and Evaluation) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างและการหา
คุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัย และจิตพิสัย การประเมินผลแบบย่อยและแบบ
รวม  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินการปฏิบัติและ
การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การฝึกปฏิบัติการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ การน าผลการประเมินไปใช้ในการ

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 
และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
4,ปรับค าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู ใน
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

ประเมินจากแฟมแสดงหลักฐานการเรียนรู การรายงาน
ผล การวัดและประเมินผลการ 
 
เรียนรู ฝกปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรูเพ่ือ
น าผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

พัฒนาผู้เรียน สังเกตการออกแบบทดสอบ การสร้างเครื่องมือ
วัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการ
เรียนในสถานศึกษา 

การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 
18 มีค. 2562 และและวันที่ 20 เมษ. 2562 

300-21010 การประกันคุณภาพการศึกษา              
2 (2-0-4) 
(Quality Assurance in Education) 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ คุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ปจจัย 
มาตรฐาน ตัวชี้วัด ระบบการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และ ภายนอก จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู การน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใชในการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

300-21009 การประกันคุณภาพการศึกษา 
2 (2-0-4) 
(Quality Assurance) 

หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา และ
การน าผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้
และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
4.ปรับค าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะขอ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู ใน
การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวันที่ 20 
เมษ. 2562 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

300-21011 ประสบการณวิชาชีพครู 
2 (1-2-3) 
(Professional Experiences) 
การบูรณาการความรูทางวิชาชีพครูโดยการศึกษา สังเกต 
การจัดการเรียนรูและการปกครองชั้นเรียน การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู ที่เนนใหผูเรียนสรางความรูดวย
ตนเอง ทดลองสอนในสถานการณจ าลอง และสถาน
การณจริง ฝกการออกแบบทดสอบ การตรวจขอสอบ การ
ใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียนรูปแบบต่างๆ การ
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและความ
เปนครูมืออาชีพ 

 
ปรับออก 

 

300-21012 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา1  
6(0-36-0)                          
               (Teacher Professional Practice in 
School 1) 
ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการ 
ความรูเพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใตการก ากับของ
อาจารย นิเทศก การจัดท าแผนการเรียนรู การจัด
กระบวนการเรียนรู การใชสื่อ นวัตกรรม เทคนิคและกล
ยุทธเพ่ือการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเป็นส าคัญ การวัด
และประเมินผลการเรียนรูเพ่ือน าไปพัฒนาการจัดการ
เรียนรูและผูเรียน การจัดท าบันทึกผล การจัดการเรียนรู

300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 
6(0-36-0) 
(Internship 1) 

ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้
เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใต้การก ากับของอาจารย์
นิเทศก์ การจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การใช้สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
ผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ฝึกวิเคราะห์ชั้นเรียนใน

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้
และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแกป
ญหาผูเรียน การศึกษาผูเรียนเปนรายกรณีการปฏิบัติงาน 
ครูนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทางการศึกษา 

สถานการณ์จริงเพ่ือก าหนดแนวทางการท าวิจัยในชั้นเรียน 
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากงานสอน และการสัมมนาทาง
การศึกษา 
 

300-21013 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา2  
6(0-36-0) 
(Teacher Professional Practice in School 2) 
ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความ
รู เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใตการก ากับของ
อาจารยนิเทศก การจัดท าแผนการเรียนรูการจัด
กระบวนการเรียนรูการใชสื่อ นวัตกรรม เทคนิคและกล
ยุทธเพ่ือการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเป็นส าคัญ การวัด
และประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู
และผูเรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู การจัดกิจกรรมทาง วิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานครู นอกเหนือจากการ
สอน และการสัมมนาทางการศึกษา 
 
 
 
 

300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 
6(0-36-0) 
(Internship 2) 

ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้
เพ่ือการประกอบวิชาชีพครูภายใต้การก ากับของอาจารย์
นิเทศก์ การจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การใช้สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
ผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนหรือการเรียนการสอน การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากงานสอน และการสัมมนาทางการศึกษา 
 
 
 
 
 

1.ปรับชื่อวิชา 
2.เปลี่ยนรหัสวิชา 
3.ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของการเรียนรู้กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้
และให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

กลุมวิชาชีพครูเลือก 
300-21014 การจัดการความรู                             
2 (2-0-4) 
(Knowledge Management) 
แนวคิด ทฤษฎี ความส าคัญของการจัดการความรู การ
เชื่อมโยงความรูกับการปฏิบัติและการด ารงชีวิต การ
ตัดสินใจ โดยอาศัยฐานความรูและภูมิปญญา การ
จัดระบบความรู การบริหารจัดการความรู การก าหนด
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู และการสร้างเครือขายการ
เรียนรูเพ่ือใหสามารถน าไปประยุกตใชในการด ารงชีวิต 

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโครงสร้างหลักสูตร
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 

300-21015 การศึกษาพิเศษ                                
2 (2-0-4) 
(Special Education) 
ความหมาย แนวคิด ทฤษฏีและหลักการที่เกี่ยวของกับ 
การศึกษาพิเศษ ความส าคัญของการจัดการศึกษาพิเศษ 
การคัดกรอง วิธีการจัดการศึกษา และการจัดการกับ
พฤติกรรม ผูเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ การจัดการเรียนรวม
ระหวางเด็กปกติและเด็กพิเศษ 
 
 
 
 

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโครงสร้างหลักสูตร
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

300-21016 การศึกษาตลอดชีวิต                          
2 (2-0-4) 
(Lifelong Education) 
ความหมาย แนวคิด ทฤษฏีและหลักการที่เกี่ยวของกับ 
การศึกษาตลอดชีวิต ความส าคัญของการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต เป้าหมายของการศึกษา ความเสมอภาคทาง
การศึกษา รูปแบบ และกิจกรรมการจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การ
เรียนรูดวยตนเอง การสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตใน
สังคมไทย วิเคราะหแนวโนมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
 

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโครงสร้างหลักสูตร
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 

300-21017 การพัฒนาความคิดสรางสรรค
2 (1-2-3) 
(Creative Thinking Development) 
แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความคิด สราง
สรรค ความสัมพันธระหวางความคิดสร้างสรรคกับ
สมรรถภาพของสมอง การศึกษาลักษณะบุคคลที่มี
ความคิดสรางสรรค การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค ฝ
กทักษะการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
 

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโครงสร้างหลักสูตร
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

300-21018 การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล 2 
(1-2-3) 
(Research for Individual Learner 
Development) 
แนวคิด ความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนเปน 
รายบุคคล วิธีการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลโดยใช
กระบวนการวิจัยเปนฐาน วิเคราะหปญหา แนวโนมการ
พัฒนาผูเรียน ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนราย
บุคคล 

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโครงสร้างหลักสูตร
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 

300-21019 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการศึกษา                                 2 (1-2-3) 
(Achievement Test Construction) 
ความส าคัญของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม การวิเคราะหหลักสูตร การสร
างและหา คุณภาพของแบบทดสอบ การฝกปฏิบัติการสร
างแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโครงสร้างหลักสูตร
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 

300-21020 การบริหารการศึกษา                          
2 (2-0-4) 
(Educational Administration) 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการบริหารการศึกษา การ
คิดอยางเปนระบบ การท างานเปนทีม การใชระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ วัฒนธรรมองคกร 

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโครงสร้างหลักสูตร
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

มนุษยสัมพันธในองคกร การติดตอสื่อสาร การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาชุมชน 
300-21021 ภาษาอังกฤษส าหรับครูนาฏศิลป 
และดนตรี                                      2 (2-0-4) 
(English for Drama and Music Teachers) 
ค าศัพท ไวยากรณภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารดาน
นาฏศิลป และดนตรี ทักษะการฟง การพูด การอานและ
การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับครูนาฏศิลปและดนตรี การ
สื่อสาร และการเรียนภาษาอังกฤษดวยตนเอง การน า
ภาษาอังกฤษดานนาฏศิลปและดนตรีไปประยุกตใชในการ
จัดการเรียนรู 
 

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโครงสร้างหลักสูตร
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 

300-21022 สื่อการสอน                                    
2 (1-2-3) 
(Instructional Media) 
ความส าคัญ ประเภท และคุณคาของสื่อการสอน บทบาท
และความสัมพันธของสื่อการสอนในระบบการเรียนการ
สอน หลักเกณฑและวิธีการเลือกผลิตสื่อการสอน การใช
และเก็บรักษาสื่อการสอนแตละประเภท ฝกปฏิบัติการ
ผลิตสื่อการสอนขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะหแนวโนมของการ
ผลิต การใชและการพัฒนาสื่อการสอนในอนาคต 
 

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโครงสร้างหลักสูตร
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

300-21023 ปรัชญาการศึกษา                             
2 (2-0-4) 
(Philosophy of Education) 
ความหมายและสาขาของปรัชญา ความคิดของบุคคล
ส าคัญ ในระบบปรัชญา คุณคาของปรัชญาการศึกษา 
ปรัชญาการศึกษารูปแบบตางๆ ปรัชญาการศึกษาไทย นัก
การศึกษาคนส าคัญของไทยและตางประเทศ การน า
ปรัชญาการศึกษามาประยุกตใชในการจัดการศึกษา 

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโครงสร้างหลักสูตร
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 

300-21024 บุคลิกภาพและการปรับตัว                   
2 (2-0-4) 
(Personality and Adjustment) 
ความส าคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว ทฤษฎี
บุคลิกภาพ การจ าแนกบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ 
ลักษณะของบุคลิกภาพ ที่เปนปญหา การวิเคราะหเพ่ือหา
รูปแบบบุคลิกภาพที่เหมาะสม การปรับปรุงและเสริมสร
างบุคลิกภาพ การปรับตัวของมนุษย วิธีการ ปรับตัว
แบบตางๆ พฤติกรรมที่เปนปญหา การปองกันและแกไข
พฤติกรรม ที่เปนปญหา 

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโครงสร้างหลักสูตร
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 

300-21025 จิตวิทยาพัฒนาการ                           
2 (2-0-4) 
(Developmental Psychology) 
ความหมาย และความส าคัญของพัฒนาการมนุษย ปจจัย

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโครงสร้างหลักสูตร
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

ที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล 
ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการดานตางๆ ของ
มนุษยตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัยชรา การสงเสริมพัฒนาการ
ของบุคคลในแตละชวงวัย 
300-21026 ทักษะและเทคนิคการสอน                   
2 (2-0-4) 
(Skills and Techniques of Teaching) 
ความหมาย ขอบขาย และความส าคัญของทักษะและ 
เทคนิคการสอน ทักษะการสอนที่จ าเปนส าหรับครู การ
ออกแบบ การสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบตางๆ การ
สอนกลุมใหญ  
การสอนกลุมยอย การสอนรายบุคคล การใชเพลง
ประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมุติ เทคนิคการ
สอนแบบมีสวนรวม เทคนิคการสอนโดยใชกระบวนการ
คิด ฝกปฏิบัติการสอนโดยใชทักษะการสอนและเทคนิค
การสอนที่เหมาะสม 

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโครงสร้างหลักสูตร
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 

300-21027 สถิติทางการศึกษา                            
2 (2-0-4) 
(Educational Statistics) 
การแจกแจงความถี่ รอยละ การวัดแนวโนมเขาสูสวน
กลาง การวัดการกระจาย การจัดต าแหนงและการ
เปรียบเทียบ การแจกแจงปกติ การประมาณคา

ปรับออก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโครงสร้างหลักสูตร
ตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 
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กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหตุ 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดย
ใชz-test, t-test, F-test และการวัดความสัมพันธของข
อมูลด้วยสหสัมพันธอยางงาย การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการค านวณคาสถิติทางการศึกษา 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อและสถานที่ตั้งของสถานศึกษาส าหรับปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษา 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ป ปการศึกษา 2562 
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    รายช่ือและท่ีตั้งของสถานศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)  

ล าดับ
ที่  

ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนเทศบาลวัด
ราษฎรอุทิศ 

ซ.232 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
45000 

 

2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  

จังหวัดร้อยเอ็ด   45000 

 

3 โรงเรียนขัตติยะวงษา หมู่ที่ 17 บ้านไทยอุดม ต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45010 

 

4 โรงเรียนเทศบาลวัดสระ
ทอง 

49/4 ศรีเทวา ซอย 4 ต าบล ในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
ร้อยเอ็ด 45000 

 

5 โรงเรียนเทศบาลวัดป่า
เรไร 

11 เทวาภิบาล ซอย 7 ต าบล ในเมือง อ าเภอเมืองจังหวัด
ร้อยเอ็ด 45000 

 

6 โรงเรียนเทศบาลวัด
บูรพา 

559/1 ผดุงพานิช ถนนผดุงพานิช ต าบล ในเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 

7 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 145/1 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000  

8 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด หมู่ 2 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
45000 

 

9 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุ
วัน 

317/2 ถนนเทวาภิบาล ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 

10 โรงเรียนเทศบาลวัด
หนองหญ้าม้า 

422 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

11 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 22/2 ถนนรัชชูปการ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 45000 

 

12 โรงเรียนการศึกษาคนตา
บอด 

49 หมู่ 10 บ้านสันติสุข ถนนราชการด าเนิน ต าบลดงลาน 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 

13 โรงเรียนบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองดู่ ต าบลธงธานี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45170 

 

14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์   

109 หมู่ 7 ต าบลโพธิ์สัย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
45280 

 

15 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 99 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ต าบลขวัญเมือง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45120 
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ภาคผนวก จ 

รายชื่อวิชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก จ 
รายชื่อวิชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

รายวิชาอัตลักษณ์ 

 

คณะ/วิทยาลัย 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1.วิทยาลัยนาฏศิลป 300-20001 ละครหลวงวิจิตร (Luang 
Wichit Plays)  

2(1-2-3) 300-20004 ดนตรีในละครหลวงวิจิตร (Music for 
Luang Wichit Dramas) 

2(1-2-3)  

 

 

วิชาเอก 

ดนตรีไทย 

300-20002 ภูมิปัญญานาฏลักษณ์ไทย 
(The Essence of Thai 
Dance Wisdom)  

2(1-2-3) 300-20005 ปี่พาทย์เสภา (Pi-Phat Sepa)     2(1-2-3) 

300-20003 นวัตศิลป์รังสรรค์ 
(Innovative Arts Creation) 

2(1-2-3) 300-20006 ดนตรีในพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีกรรม 
(Music for Royal Ceremonies, 
Nation Ceremonies and Rituals)                           

2(1-2-3) 

      300-20007 วงดนตรีเครื่องสายฝรั่งหลวง (The 
National Symphony Orchestra) 

2(1-2-3)  

 

 
      300-20008 ดนตรีในละครหลวงวิจิตร (Music for 

Luang Wichit Dramas)                                                       
2(1-2-3) 
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รายวิชาอัตลักษณ์ 

 

คณะ/วิทยาลัย 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

      300-20009 บทเพลงส าหรับพิธีการและเทศกาล
ต่างๆ (Music for Various 
Ceremonies and Festivals)   

2 (0-4-2) วิชาเอก 

ดนตรีสากล 

2.วนศ.เชียงใหม่ 300-20010 นาฏศิลป์ราชส านักคุ้ม
หลวง (Performance 
Dance in KhumLuang 
Royal) 

2(1-2-3) 300-20013 ดนตรีในราชส านักคุ้มหลวง (Musical 
in  Khum Luang Royal Court)  

2 (0-4-2)   

300-20011 ฟ้อนพ้ืนบ้าน
ล้านนา (Performance Folk 
of Lanna) 

2(1-2-3) 300-20014 ดนตรีของชนเผ่า (Tribal of Music ) 3 (0-4-2)   

300-20012 ศิลปะการแสดงของชน
เผ่า (Tribal of 
Performances) 

2(1-2-3) 300-20015 เพลงซอล้านนา (Pleng Saw Lanna) 4 (0-4-2)   
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รายวิชาอัตลักษณ์ 

 

คณะ/วิทยาลัย 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

3.วนศ.สุโขทัย 300-20016 มรดกภูมิปัญญานาฏดุริยศิลป์
พ้ืนบ้าน (Intangible 
Cultural Heritage Folk 
Music and Performce art) 

2(1-2-3) 300-20016 มรดกภูมิปัญญานาฏดุริยศิลป์พ้ืนบ้าน 
(Intangible Cultural Heritage folk 
music and performce art) 

2(1-2-3)   

300-20017 นวัตศิลป์ศึกษา (Innovation 
of Art Education)  

2(1-2-3) 300-20017 นวัตศิลป์ศึกษา (Innovation of Art 
education)  

2(1-2-3)   

300-20018 ภูมิพัฒน์นวัตศิลป์ 
(Historical Background to 
the Development of 
Innovative Crafts) 

2(1-2-3) 300-20018 ภูมิพัฒน์นวัตศิลป์ (Historical 
Background to the Development 
of Innovative Crafts) 

 

2(1-2-3)   

4.วนศ.ร้อยเอ็ด 300-20019 ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญา
อีสาน (Isan History and 
Wisdom) 

2(1-2-3) 300-20019 ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาอีสาน 
(Isan History and Wisdom) 

2(1-2-3)   
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รายวิชาอัตลักษณ์ 

 

คณะ/วิทยาลัย 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

300-20020 นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน (Isan 
Folk Dance) 

2(1-2-3) 300-20020 นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน (Isan Folk 
Dance) 

2(1-2-3)   

300-20021 ดนตรีพื้นบ้านอีสาน (Isan 
Folk Music) 

2(1-2-3) 300-20021 ดนตรีพื้นบ้านอีสาน (Isan Folk 
Music) 

2(1-2-3)   

5.วนศ.กาฬสินธุ์ 300-20022 ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
อีสาน (Isan Folk Music 
and Performances) 

2(1-2-3) 300-20022 ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน 
(Isan Folk Music and 
Performances) 

2(1-2-3)   

300-20023 ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
อีสานสร้างสรรค์ (The 
Creation of Isan Folk 
Music and Performances) 

2(1-2-3) 300-20023 ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน
สร้างสรรค์ (The Creation of Isan 
Folk Music and Performances) 

2(1-2-3)   

300-20024 ดนตรีและการแสดงชาติพันธุ์
ผู้ไท (Phu Thai Ethnic 
Music and Performance) 

2(1-2-3) 300-20024 ดนตรีและการแสดงชาติพันธุ์ผู้ไท 
(Phu Thai Ethnic Music and 
Performance) 

2(1-2-3)   
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รายวิชาอัตลักษณ์ 

 

คณะ/วิทยาลัย 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

6.วนศ.นครราชสีมา 

 

300-20025 วัฒนธรรมประเพณี
การละเล่นวิถีชีวิตและ
วรรณกรรม  (Isan Folk 
Dance from Culture 
Tradition Lifestyle and 
Literature) 

2(1-2-3) 300-20028 เพลงโคราช (Korat Song)  2(1-2-3)   

300-20026 การแสดงเพลง
โคราช (Plang-Korat 
Performing Arts) 

2(1-2-3) 300-20029 มโหรีโคราช (Mahory-Korat) 2(1-2-3)   

300-20027 การแสดงพ้ืนบ้านอีสานใต้  
(Isan Folk Dance) 

2(1-2-3) 300-20030 กันตรึม (Kan Trum) 2(1-2-3)   

7.วนศ.ลพบุรี 

 

300-20031 ร าโทน (Thone Dance)   2(1-2-3) 300-20031 ร าโทน (Thone Dance)   2(1-2-3)   

300-20032 การบรรเลงและการแสดงร่วม
สมัย (Drama and Music 

2(1-2-3) 300-20032 การบรรเลงและการแสดงร่วมสมัย 
(Drama and Music 

2(1-2-3)   
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รายวิชาอัตลักษณ์ 

 

คณะ/วิทยาลัย 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

Contemporary)        Contemporary)        

300-20033 เพลงพื้นบ้านภาคกลาง (The 
Central folksong)             

2(0-4-2) 300-20033 เพลงพื้นบ้านภาคกลาง (The Central 
folksong)             

2(0-4-2)   

8.วนศ.อ่างทอง 300-20034 การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
(Central Thai Folks 
Performing Arts) 

2(1-2-3) 300-20034 การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง (Central 
Thai Folks Performing Arts) 

2(1-2-3)   

300-20035 การแสดงลิเก (Likay 
Performance) 

2(1-2-3) 300-20035 การแสดงลิเก (Likay Performance) 2(1-2-3)   

300-20036 มหรสพพ้ืนบ้านภาคกลาง 
(Central Thai Folk 
Entertainments) 

2(1-2-3) 300-20036 มหรสพพ้ืนบ้านภาคกลาง (Central 
Thai Folk Entertainments) 

    

9.วนศ.สุพรรณบุรี 300-20037 ศิลปะการขับร้องเพลง
พ้ืนบ้านภาคกลาง (The Arts 
of Singing : Central Thai 

2(1-2-3) 300-20037 ศิลปะการขับร้องเพลงพ้ืนบ้านภาค
กลาง (The Arts of Singing : 

2(1-2-3)   
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รายวิชาอัตลักษณ์ 

 

คณะ/วิทยาลัย 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

Folk Songs) Central Thai Folk Songs) 

300-20038 การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
(Central Thai Folk Dance) 

2(0-4-2) 300-20038 การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง (Central 
Thai Folk Dance) 

2(0-4-2)   

300-20039 การจัดการความรู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง 
(Knowledge 
Management for Local 
Wisdom of the Central 
Part) 

2(1-2-3) 300-20039 การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภาคกลาง (Knowledge 
Management for Local Wisdom 
of the Central Part) 

2(1-2-3)   

10.วนศ.จันทบุรี 300-20040 บูรพาภิวัตน์ศึกษา (The 
Eastern Culture and 
Local Wisdom Studies) 

2 (2-0-4)  300-
20040 

บูรพาภิวัตน์ศึกษา (The Eastern 
Culture and Local Wisdom 
Studies) 

2 (2-0-4)   

300-20041 บูรพาสังคีตคดีศึกษา (The 
Eastern Music and 

2(1-2-3) 300-20041 บูรพาสังคีตคดีศึกษา (The Eastern 
Music and Performance Studies) 

2(1-2-3)   
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รายวิชาอัตลักษณ์ 

 

คณะ/วิทยาลัย 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

Performance Studies) 

300-20042 บูรพาสังคีตคดีสร้างสรรค์ 
(Eastern Creative Music 
and Performances) 

2(1-2-3) 300-20042 บูรพาสังคีตคดสีร้างสรรค์ (Eastern 
Creative Music and 
Performances) 

2(1-2-3)   

11.วนศ.พัทลุง 

 

300-20043 ทักษิณศิลป์ศึกษา (Thaksin 
Art Education) 

2(2-0-4) 300-20043 ทักษิณศิลป์ศึกษา (Thaksin Art 
Education) 

2(2-0-4)   

300-20044 เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ 
(Southern folk Songs) 

2(1-2-3) 300-20044 เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ (Southern 
folk Songs) 

2(1-2-3)   

300-20045 การแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
(Southern Folk 
Performances) 

2(1-2-3) 300-20046 ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ (Southern folk 
Music) 

2(1-2-3)   

12.วนศ.
นครศรีธรรมราช 

300-20047 ร าแม่บทโนรา (Maebot 
Nora Dance)  

2(1-2-3) 300-20050 หนังตะลุง  (Nang Talung (Shadow 
Puppets) 

2(1-2-3)   
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รายวิชาอัตลักษณ์ 

 

คณะ/วิทยาลัย 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หมายเหตุ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

300-20048 ร าท าบทโนรา (Nora 
Tuembot Dance) 

2(1-2-3) 300-20051 โนรา  (Nora) 2(1-2-3)   

300-20049 นาฏยลักษณ์ทักษิณ 
(Performing Arts in the 
Southern Region Areas) 

2(1-2-3) 300-20052 เพลงพื้นบ้านภาคใต้ (Southern Folk 
Music) 

2(1-2-3)   

 

รายวิชาเลือก 

 

คณะ/วิทยาลัย 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

คณะศิลปศึกษา 301-22020 การแสดงของหลวง (Royal 
Performances) 

2(1-2-3) 302-25017 เพลงหุ่นกระบอกและท านองเสนาะ 
(Phleng Hoon Kra Bog and 
Rhyme Chanting) 

2(0-4-2) 
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รายวิชาเลือก 

 

คณะ/วิทยาลัย 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

301-22021 การฝึกเสียงเพ่ือการแสดง (Voice 
Training for Performing Arts) 

2(1-2-3)  302-25018 เสภา พากย์ เจรจา (Sepha Pag – 
Jelraja) 

2(0-4-2) 

301-22022 การออกแบบฉากและแสงบนเวที 
(Scene Design and Stage Lighting) 

2(1-2-3)  302-25019  ทักษะฆ้องวงใหญ่ส าหรับคีตศิลป์ไทย 
(Khong Wong Yai Skill for Singer) 

2(0-4-2) 

301-22023 กิจกรรมเข้าจังหวะและลีลาศ 
(Rhythmic Activities and Social 
Dance)  

2(1-2-3)  302-25020 ทักษะเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์มอญ           
(Pi- Phat- Mon Skill) 

2(0-4-2) 

301-22024 การอ่านท านองเสนาะ (Rhyme 
Chanting) 

2(1-2-3)  302-25021 ทักษะเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายปี่
ชวา (Kruang- Sai -Pi - Java Skill)
   

2(0-4-2) 

301-22025 ศิลปหัตถกรรมไทย (Thai Handicraft 
and Art) 

2(1-2-3)  302-25022 ดนตรีพื้นเมือง (Thai Folk Music)   2(0-4-2) 

301-22026 สัมมนานาฏศิลป์ (Seminar on 
Traditional Dance) 

2(1-2-3)  302-25023 ทักษะซอสามสาย (Saw Sam Sai 
Skill)  

2(0-4-2) 
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รายวิชาเลือก 

 

คณะ/วิทยาลัย 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1.วิทยาลัยนาฏศิลป 300-20053 ศิลปะกับวิถีไทย (Arts and Thai 
Folkways) 

2(2-0-4) 300-20055 การบรรจุเพลงร้องและเพลงหน้า
พาทย์ (Melodic Repertoire for 
Lyric and Sacred Song) 

2(1-2-3) 

300-20054 การออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรับการ
แสดง (Costume Design for 
Performing Arts) 

2(1-2-3) 300-20056 ดุริยศิลป์สร้างสรรค์ (The Creation 
of Music) 

2(1-2-3) 

      300-20057 ทักษะกลองยาว (Music Skill : 
Klongyao)  

2(0-4-2) 

      300-20058 ทักษะขิม (Music Skill : Khim) 2(0-4-2) 

2.วนศ.เชียงใหม่ 300-20059 มัคคุเทศก์ทางวัฒนธรรม (Cultural 
Tour Guide) 

2(1-2-3) 300-20063 ศิลปะและนาฏศิลป์ส าหรับครูดนตรี 
(Arts and Thai Classical Dance 
for Teachers) 

2(1-2-3) 

300-20060 ศิลปะส าหรับครูนาฏศิลป์ (Art for 
Teacher of Dance) 

2(1-2-3) 300-20064 กลองสะบัดชัย (Sabadchai  Drum) 2(0-4-2) 
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รายวิชาเลือก 

 

คณะ/วิทยาลัย 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

300-20061 การละครพ้ืนบ้าน
ล้านนา  (Performing Folk of 
Lanna)                            

2(1-2-3) 300-20065 พิณเปี๊ยะ (Pin Pia)      2(0-4-2) 

300-20062 เพลงซอล้านนา (PlengSaw Lanna) 2(1-2-3) 300-20066 วงปี่จุม (Pi Chum Ensenble)        2(0-4-2) 

      300-20067 ดนตรีและการละครพ้ืนบ้านล้านนา 
(Music and Lanna Folk Drama) 

2(1-2-3) 

3.วนศ.สุโขทัย 300-20068 ประวัติตัวละครและสถานที่ส าคัญใน
รามเกียรติ์ (History of Characters 
and Important in Ramayana Epic) 

2(2-0-4) 300-20070 มโหรีโบราณ (Ancient Mahoree)  2(0-4-2) 

300-20069 การประดิษฐ์ศิราภรณ์ พัสตราภรณ์ 
เพ่ือการแสดงนาฏศิลป์ไทย (The 
Invention of Headdress and 
Costumes for Performing Thai 
Dance) 

2(1-2-3) 300-20071 การขับร้องเพลงไทย (Thai Voice) 2(0-4-2) 
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รายวิชาเลือก 

 

คณะ/วิทยาลัย 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

4.วนศ.ร้อยเอ็ด 300-20072 ทักษะโขนเบื้องต้น (Preliminaries for 
Khon Skill) 

2(0-4-2)      

5.วนศ.กาฬสินธุ์  300-20073 คอมพิวเตอร์ส าหรับดนตรีและการ
แสดง (Computer for Music and 
Performing Arts) 

2(1-2-3) 300-20077 มโหรีอีสาน (Mahori Isan) 2(0-4-2) 

300-20074 การประดิษฐ์เครื่องแต่งกายและ
อุปกรณ์การแสดง (Costume and 
Prop Making) 

2(1-2-3) 300-20078 กลองยาวอีสาน (Isan Klong Yaw) 2(0-4-2) 

300-20075 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดงนาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน (English for Isan Arts 
Performance) 

2(1-2-3)      

300-20076 ทักษะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 
(Music Skills and Folk Performing) 

2(1-2-3)       

6.วนศ.นครราชสีมา 300-20079 วรรณกรรมพ้ืนบ้านอีสาน (Folk 2(2-0-4) 300-20081 ศาสตร์การสอนเครื่องลม (Winds 2(1-2-3) 
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รายวิชาเลือก 

 

คณะ/วิทยาลัย 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

literature) Pedagogy  

300-20080 การออกแบบศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน
อีสาน (Performing Arts Design 
from Folk Wisdom)  

2(1-2-3)       

7.วนศ.ลพบุรี 300-20082 การละเล่นของเด็กไทย (Thai 
Children’s Play) 

2(1-2-3) 300-20083 ทักษะขลุ่ย (Music Skill : Khlui)          2(0-4-2) 

      300-20084 ทักษะอังกะลุง (Music Skill : 
Ankalung) 

2(0-4-2) 

8.วนศ.อ่างทอง 300-20085 การบริหารจัดการการแสดง 
(Performance Managements) 

2(2-0-4) 300-20091 ทักษะเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ดึกด า
บรรพ์     (Pi – Phat  Dukdumbun 
Skill) 

2(0-4-2) 

300-20086 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ของสถานศึกษา 
(Creative Dramatic Arts of 
Institute) 

2(1-2-3)       



172 

รายวิชาเลือก 

 

คณะ/วิทยาลัย 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

300-20087 วรรณกรรมส าหรับนาฏศิลป์ศึกษา  2(2-0-4)       

 (Literatures for Dramatic Arts 
Education) 

    

300-20088 การแสดงสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก 
(Creative performances for kids) 

2(1-2-3)       

300-20089 แอโรบิคลีลานาฏศิลป์เพื่อสุขภาพ 
(Thai Dances Aerobic for health)  

2(1-2-3)       

300-20090 การเต้นแจ๊สเบื้องต้น (Introduction 
to Jazz Dance) 

2(1-2-3)       

9.วนศ.สุพรรณบุรี 300-20092 การถ่ายภาพและวีดิทัศน์เพ่ืองานศิลปะ 
(Photography and Video for Arts)  

2(1-2-3) 300-20093 ขับร้องเพลงมอญ (Mon Singing) 2(0-4-2) 

      300-20094 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง  (Thai Vocal Folk 
Songs) 

2(1-2-3) 
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รายวิชาเลือก 

 

คณะ/วิทยาลัย 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

      300-20095 แตรวงชาวบ้าน (Folk Brass Band) 2(1-2-3) 

10.วนศ.จันทบุรี        300-20096 การสร้างสรรค์นวัตกรรมส าหรับครู
ดนตรี (The Innovation Creativity 
for Music Teachers) 

2(1-2-3) 

      300-20097 รวมวงเครื่องลม (Wind Ensemble)  2(1-2-3) 

11.วนศ.พัทลุง  300-20098 ระบ าพ้ืนบ้านภาคใต้  (Southern Folk 
Performances) 

2(1-2-3) 300-20099 ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ส าหรับครูศิลปะ            
(Southern Folk Music for Arts 
Teacher) 

2(1-2-3) 

12.วนศ.นครศรธีรรมราช 300-20100 ศิลปะการเชิดหนังตะลุง  (Art of 
Shadowing)  

2(1-2-3) 300-20102 ดนตรีสร้างสรรค์พ้ืนบ้านภาคใต้ 
(Music Creation of Southern) 

2(1-2-3) 

300-20101 หลักการวิเคราะห์การแสดงพ้ืนบ้าน
ภาคใต้ (Principles of Analysis of 
Southern Folk Performances)  

2(1-2-3) 300-20103 เพลงร้องประกอบการแสดงโขน-ละคร 
(Vocal for Thai Performancing 
Khon – Lakorn) 

2(1-2-3) 
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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ท าเนียบรัฐบาล 
.............................................. 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์วิษณุ  เครืองาม   นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๒. นางศศิฑอณร์  สุวรรณมณี   ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
       แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
       กรรมการ 

๓. นายยศพล  เวณุโกเศศ    รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู 
      และบุคลากรทางการศึกษา 
      แทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู 
      และบุคลากรทางการศึกษา 

       กรรมการ 
 ๔. นายลสิต  อิศรางกูร ณ อยุธยา   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโขน ละคร และดนตร ี 
        กรมศิลปากร  แทนอธิบดีกรมศิลปากร 
       กรรมการ 
 ๕. นายก าพล  วันทา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๖. นายจักรพรรดิ  วะทา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๗. ศาสตราจารย์ชมนาด  กิจขันธ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙. นางประกอบ  ลาภเกษร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐. นางประพิน  อันวาเบค   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑. นายสด  แดงเอียด    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒. พลต ารวจตรีสุรศักดิ์  สุทธารมณ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๓. นายโอภาส  เขียววชิัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๔. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์   อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       กรรมการ 
 
 ๑๕. นายกิตต ิ อัตถาผล    ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร 
       กรรมการ 
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 ๑๖. นายจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักดิ์   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       กรรมการ 
 ๑๗. รองศาสตราจารย์จินตนา  สายทองค า  คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
       กรรมการ 
 ๑๘. นายบ ารุง  พาทยกุล    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป  
       กรรมการ 
 ๑๙. นายจรัญ  หนองบัว    ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป 
       กรรมการ 
 ๒๐. นายปรเมศวร์  โพธิ์คล้าย   ข้าราชการครู วิทยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอ็ด 
       กรรมการ 
 ๒๑. นายอ านวย  นวลอนงค์   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       เลขานุการ 
 ๒๒. นายประณุท  ไชยานุพงศ์   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
 ๑. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรรมการโดยต าแหน่ง 
 ๒. นายเกรียงไกร  สัมปัชชลิต   อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๓. ศาสตราจารย์สันติ  เล็กสุขุม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔. นายสมบัติ  แก้วสุจริต    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๕. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๖. นางสาวศิริลักษณ์  ฉลองธรรม   กรรมการ                                               
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สหวัฒน์  ปลื้มปรีชา  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประวีนา  เอ่ียมยี่สุ่น  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๓. นางสาวสาริศา  ประทีปช่วง   ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๔.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริ  วงศ์วิเชียร  ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิมณภัทร์  ถมังรักษ์สัตว์ คณบดีคณะศิลปศึกษา 
 ๖. นายเด่น  หวานจริง    คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
 ๗. นางสาวมนัสวันต์  ช้างทองค า   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 ๘. นายปิยะพงษ์  กรเกษม   นิติกรช านาญการ 
 ๙. นางสาวฐิติภรณ์  พงษ์ประเสริฐ   นิติกรปฏิบัติการ 
 ๑๐. นางสาวศิริพร  สวัสดิ์ถึก   นิติกร 
 ๑๑. นายธนพล  ภาคสุข    นิติกร 
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 ๑๒. นางกษมา  ประสงค์เจริญ   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
 ๑๓. นายสมเกียรติ  ภูมิภักดิ์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
 ๑๔. นายจ าเริญ  แก้วเพ็งกรอ   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
 ๑๕. นายพงศกร  ทิพยะสุขศรี     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
 ๑๖. นายวิฑูรย์  พูนสวัสดิ์     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
 ๑๗. นายเชาวนาท  เพ็งสุข     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
 ๑๘. นายศุภรากร  พานิชกิจ     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 ๑๙. นางพีรานุช  รุ่งศรี    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 ๒๐. นายศิวพงศ์  กั้งสกุล     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
 ๒๑. นางสิริลักษณ์  ดุริยประณีต     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสพุรรณบุรี 
 ๒๒. นางกัลยาณี  ยังสังข์     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๖.๑ การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี)

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒) และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒)  

 
 ข้อเท็จจริง 

               ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้สถาบันการศึกษาน าไปจัดท าหลักสูตร      
หรือปรับปรุงหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิ         
มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงได้จัดท าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใน
มิติใหม่ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นครูดี ครูเก่ง ที่มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ สามารถ 
บูรณาการศาสตร์การสอนด้านทัศนศิลป์ ดนตรี  และนาฏศิลป์เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพัฒนาการอย่าง
สมดุล รวมทั้งพัฒนาตนในสังคมแห่งฐาน การเรียนรู้ขึ้น และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพันธกิจที่ส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เป็นผู้น าด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ สามารถ
อนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะสู่ชุมชน พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล 
 
 
 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ  
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  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
(๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์  ได้ชี้แจงว่า การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (๔ ป)ี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) จ านวน ๒๖ หลักสูตร ของวิทยาลัยนาฏศิลป จ านวน ๑๒ แห่ง  
และคณะศิลปศึกษา ในวันนี้ได้เรียนเชิญผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป ทั้ง ๑๒ แห่ง รวมทั้งคณบดีคณะ
ศิลปศึกษา เข้าร่วมในประชุมในวันนี้ด้วย เพ่ือจะได้ชี้แจงเพ่ิมเติม 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น  ได้ชี้แจงว่า หลักสูตรที่ขออนุมัติต่อสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน ๒๖ หลักสูตร ได้แก่ 

๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒)  คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๕. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๖. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๗. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๘. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๙. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๐. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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๑๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๕. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๖. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๗. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๘. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๙. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๐. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๕. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๖. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
 
 

  ที่มาและความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร 
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  กฎหมาย  
  - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสี่ปี พ.ศ. 2562 
  - มาตรฐานคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
  นโยบาย  
  - นโยบายอธิการบดีได้แถลงต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ในการเปิดสอนระดับปริญญา
ตรีของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือให้ทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอ่ืน
ในประเทศ 
  - มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 อนุมัติในหลักการให้ 
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดสอนระดับปริญญาตรีได้ โดยวิทยาลัยต้องมีความพร้อมและปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  สังคม 
  - ความเป็นพลวัตของโลก และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล การเรียนรู้ในศตวรรษที่  
๒๑ ของมนุษย์ 
  - จิตวิญญาณของความเป็นครู ช านาญทั้งศาสตร์และศิลป์ในด้านการสอน กระทรวง     
ศึกษาธิการได้ประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตครูให้มีคุณลักษณะและค่านิยมร่วมที่เป็น
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในวิชาชีพครู 
  สถาบัน 
  - มาตรฐานการเรียนการสอนตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดการ
เรียนการสอนตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า โดยในยุคแรกเริ่มจัดการเรียนการสอนที่พระราชวัง บวรสถานมงคล 
หรือวังหน้า ได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบราชส านัก และได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อมี 
การขยายการศึกษาไปยังภูมิภาคก็ยังยึดมั่นรูปแบบมาตรฐานอยู่ สิ่งที่ได้น าเข้ามาคือน าศิลปะพ้ืนบ้านรวมถึง      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสู่ระบบของการศึกษา 
  แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
  - ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
  - มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (สี่ปี) พ.ศ. 2562 
  - สมรรถนะวิชาชีพครู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นที่มาของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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  ข้อบังคับคุรุสภา 
  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
  1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
   (ก) มาตรฐานความรู้ (6 ข้อ) 
   (ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย 
    (1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
    (2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
  2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   (ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู (5 ข้อ) 
   (ข) การจัดการเรียนรู้ (6 ข้อ) 
   (ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (4 ข้อ) 
  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สี่ปี พ.ศ. 2562 
  สาระความรู้สาขาวิชาดนตรี 
  1. สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา 
  2. ทฤษฎีดนตรี 
  3. ประวัติ  ปรัชญา ดนตรี  เช่น ดนตรี ในยุคต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของดนตรี 
ประวัติศาสตร์ 
                        และนวัตกรรม 
  4. ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
  5. การจัดการเรียนรู้ดนตรี 
  6. จิตวิทยาการจัดเรียนรู้ดนตรี 
  7. เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา 

8. ทักษะดนตรี ได้แก่ การอ่านออกเสียงโน้ตและพัฒนาโสตประสาท การขับร้องและการขับ
ร้อง ประสานเสียง การบรรเลง การแสดง และการถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตร ี

  9. หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ กฎเกณฑ์ด้านดนตรี 
  10 การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 
  สาระความรู้สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีการสอนศิลปะ 
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  2. พื้นฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ 
  3. นาฏศิลป์ไทยส าหรับครู  
  4. นาฏศิลป์ไทยพื้นบ้านส าหรับครู 
  5. นาฏศิลป์ร่วมสมัย  
  6. ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์ 
  7. ทฤษฎี หลักการและการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ 
  8. การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเฉพาะ 
  9. สื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปะการแสดงสาหรับครู 
  10. นาฏศิลป์อาเซียน  
  11. การสร้างผลงานนาฏศิลป์ 
  12. การเขียนบทละครเบื้องต้น 
  13. การออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง 
  14. การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 
  15. สุนทรียและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง 
  16. การวิจัยทางการสอนนาฏศิลป์ไทย 

สมรรถนะวิชาชีพครู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
  เกิดจากการระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร และคณาจารย์ในการพัฒนาครูของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งคุณลักษณะส าคัญมี ๒ ข้อ คือ ครูดี และครูเก่ง 
  ครูดี ประกอบด้วย 
  - บุคลิกภาพดี 
  - มีกิริยางาม 
  - คุณธรรมน าชีวิต 
  - รู้คิดจิตอาสา 
  - มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  ครูเก่ง ประกอบด้วย 
  - เชี่ยวชาญศาสตร์สาขา (ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์) 
  - ชาญศาสตร์การสอน 
  - ใช้วิจัยสร้างสรรค์งานครู 
  - พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม 
  ผลการด าเนินการ 
  การจัดท าหลักสูตร 
  ครั้งที่ 1 วันที่ 12 – 14 มกราคม 2562 
  ครั้งที่ 2 วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 
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  ครั้งที่ 3 วันที่ 20 – 22 เมษายน 2562 
  การวิพากษ์หลักสูตร 
  วันที่ 18 มีนาคม 2562  
  - วิพากษ์รายวิชา หมวดวิชาชีพครู 
  - วิพากษ์รายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
  วันที่ 4 เมษายน 2562 
  - สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  วันที่ 21 เมษายน 2562 
  - สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
  - สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  - สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(4 
ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25..)  ในการประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25เมษายน 2562 และในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 
  ปรัชญาของหลักสูตร 
  ครูดี ครูเก่ง ที่ เรืองปัญญา มีความเป็นเลิศด้านศิลปะ ตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือผลิตบัณฑิตครูที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
  1. มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญด้านดนตรี นาฏศิลป์สามารถคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์
งานศิลป์ 
  2. เป็นครูศิลปะที่สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านดนตรี 
นาฏศิลป์ 
  3. สร้างสรรค์นวัตกรรม และหรืองานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
  4. พัฒนาตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีความพร้อมในการร่วมมือ  
ทางวิชาการกับองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  5. มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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  โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
  โครงสร้างหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต แต่โครงสร้างที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดท าหลักสูตรในครั้งนี้ 
ทุกหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย 
  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ไม่น้อยกว่า) 31 หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 102 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพครู 38 หน่วยกิต 
    2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 26 หน่วยกิต 
    2.1.2 กลุ่มการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต 
   2.2 วิชาเอก (ไม่น้อยกว่า) 64 หน่วยกิต 
    2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 40 หน่วยกิต 
    2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก (ไม่น้อยกว่า) 24 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า) 6 หน่วยกิต 
    รวม (ไม่น้อยกว่า) 139 หน่วยกิต 
 
  โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (๕ ปี) และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 
๓ หมวดวิชาเหมือนกัน แต่จ านวนหน่วยกิตไม่เท่ากัน คือ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๖๔ 
หน่วยกิต แต่ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต ดังนี้ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (๕ ปี) 
  - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๒ หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๒๖ หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) ๑๖๔ หน่วยกิต) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔ ปี) 
  - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๑ หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๐๒ หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) ๑๓๙ หน่วยกิต) 
  จุดเด่นของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
  ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้วิชาชีพครูควบคู่กับวิชาเอก ซึ่งลักษณะเด่นคือทุกสาขาวิชาเอก 
จะเรียนทักษะปฏิบัติ ๑ – ๕ ซึ่งนักศึกษานอกจากเรียนวิชาชีพครูแล้ว นักศึกษาต้องเน้นในการปฏิบัติวิชาเอก
ทุกภาคเรียน ๑ – ๕ ทุกสาขาวิชาจะต้องปฏิบัติ 
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  วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 
  วิชาเอกนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
  - ทักษะนาฏศิลป์ 1 ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 1 
  - ทักษะนาฏศิลป์ 2 ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 2 
  - ทักษะนาฏศิลป์ 3 ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 3 
  - ทักษะนาฏศิลป์4 ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 4 
  - ทักษะนาฏศิลป์5 ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 5 
  วิชาเอกนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
  - ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 1 
  - ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 2 
  - ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 3 
  - ทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 4 
  - ทักษะนาฏศิลป์พ้ืนบ้านอีสาน 5 
  วิชาเอกดนตรีไทย 
  - ทักษะดนตรีไทย 1 
  - ทักษะดนตรีไทย ๒ 
  - ทักษะดนตรีไทย ๓ 
  - ทักษะดนตรีไทย ๔ 
  - ทักษะดนตรีไทย ๕ 
  วิชาเอกดนตรีสากล 
  - ทักษะดนตรีสากล ๑ 
  - ทักษะดนตรีสากล ๒ 
  - ทักษะดนตรีสากล ๓ 
  - ทักษะดนตรีสากล ๔ 
  - ทักษะดนตรีสากล ๕ 
  วิชาเอกดนตรีพ้ืนบ้าน 
  - ทักษะดนตรีพื้นบ้าน ๑ 
  - ทักษะดนตรีพื้นบ้าน ๒   
  - ทักษะดนตรีพื้นบ้าน 3 
  - ทักษะดนตรีพื้นบ้าน 4 
  - ทักษะดนตรีพื้นบ้าน ๕ 
  รายวิชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
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  รายวิชาอัตลักษณ์เป็นจุดเด่นของหลักสูตร โดยสถานศึกษาได้น าเอาศิลปะพ้ืนบ้านมาก าหนด
เป็นรายวิชาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา อยู่ในกลุ่มของวิชาเอกเลือก สถานศึกษาละ 3 รายวิชา วิชาละ 2 หน่วย
กิต ดังนี้ 
  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  ๑. นาฏศิลป์ราชส านักคุ้มหลวง 
  ๒. ฟ้อนพื้นบ้านล้านนา 
  ๓. ศิลปะการแสดงของชนเผ่า 
  สาขาวชิาดนตรีศึกษา 
  ๑. ดนตรีในราชส านักคุ้มหลวง 
  ๒. ดนตรีของชนเผ่า 
  ๓. เพลงซอล้านนา 
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. ศิลปะการขับร้องเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
  2. การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
  3. การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง 

  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. วัฒนธรรมประเพณีการละเล่นวิถีชีวิตและวรรณกรรม 
  2. การแสดงเพลงโคราช 
  3. การแสดงพื้นบ้านอีสานใต้ 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. เพลงโคราช 
  2. มโหรีโคราช 
  3. กันตรึม  

  วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. ทักษิณศิลป์ศึกษา 
  2. เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  3. การแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. ทักษิณศิลป์ศึกษา 
  2. เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ 
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  3. ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้  

  วิทยาลัยนาฏศิลป 
  วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 
  1. ละครหลวงวิจิตร 
  2. ภูมิปัญญานาฏลักษณ์ไทย 
  3. นวัตศิลป์รังสรรค์ 
 
  วิชาเอกดนตรีไทย 
  1. ดนตรีในละครหลวงวิจิตร 
  2. ปี่พาทย์เสภา 
  3. ดนตรีในพระราชพิธีรัฐพิธี พิธีกรรม 
  วิชาเอกดนตรีสากล 
  1. วงดนตรีเครื่องสายฝรั่งหลวง 
  2. ดนตรีในละครหลวงวิจิตร 
  3. บทเพลงส าหรับพิธีการและเทศกาลต่าง ๆ  
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. มรดกภูมิปัญญานาฏดุริยศิลป์พ้ืนบ้าน 
  2. นวัตศิลป์ศึกษา 
  3. ภูมิพัฒน์นวัตศิลป์  

  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาอีสาน 
  2. นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 
  3. ดนตรีพื้นบ้านอีสาน 

  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน 
  2. ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสานสร้างสรรค์ 
  3. ดนตรีและการแสดงชาติพันธุ์ผู้ไท 

  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. ร าโทน 
  2. การบรรเลงและการแสดงร่วมสมัย 
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  3. เพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง  

  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง 
  2. การแสดงลิเก 
  3. มหรสพพ้ืนบ้านภาคกลาง 

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. บูรพาภิวัตน์ศึกษา 
  2. บูรพาสังคีตคดีศึกษา 
  3. บูรพาสังคีตคดีศึกษาสร้างสรรค์ 

  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. ร าแม่บทโนรา 
  2. ร าท าบทโนรา 
  3. นาฏยลักษณ์ทักษิณ 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. หนังตะลุง 
  2. โนรา 
  3. เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 2558 
  คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือมี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
  จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน กรณีมีวิชาเอกมากกว่า 1
วิชาเอก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่าเอกละ 3 คน 
  รายละเอียดคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ตามเอกสารประกอบการประชุมดังแนบ 
  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์  ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชา
นาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา เป็นหลักสูตรที่ชาวการศึกษาบอกว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สืบเนื่องจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมติอนุมัติให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดสอนระดับปริญญาตรีได้ ประจวบเหมาะกับหลักสูตรนี้เกิดขึ้นมาท าให้สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ต้องปรับปรุงหลักสูตร ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน จ านวน ๒๖ 
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หลักสูตร ๖๐ สาขาวิชาเอก ก าหนดโครงสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต ในช่วงเวลาที่จัดท าหลักสูตรได้
พูดคุยและปรึกษาหารือเพ่ือจะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดส าหรับหลักสูตรนี้ และเพ่ือให้กับนักเรียน นักศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ในที่สุดได้ข้อตกลงร่วมกันว่า ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต จุดเด่นของ
หลักสูตรนี้ คิดว่าในประเทศไทยไม่มีใครเหมือน เนื่องจากว่าต้องเรียนวิชาทักษะทุกหลักสูตร ๕ ทักษะ 
ต่อเนื่องกันทั้ง ๕ เทอม ที่ท าตรงนี้ได้ก็เพราะว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีขุมทรัพย์ด้านศิลปวัฒนธรรม คือมี
ผู้เชี่ยวชาญ  มีศิลปินแห่งชาติ ครู อาจารย์ ที่รวมกันอยู่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มากกว่าที่แห่งอ่ืน หรือมาก
ที่สุดในประเทศไทย จึงท าให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีจุดเด่นในเรื่องของทักษะ ในเรื่องของฝีมือ มีองค์ความรู้
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ มีสาระความรู้สาขาวิชาดนตรี ๑๐ ข้อ 
และมีสาระความรู้สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ๑๖ ข้อ 
  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่กว้างมาก เช่น ดนตรี ต้องเรียนทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล และ
ดนตรีพ้ืนบ้าน สาชาวิชานาฏศิลป์ก็เช่นกัน ต้องเรียนทั้งนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ถ้าเป็นคณะจะเรียน
นาฏศิลป์สากลด้วย มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน รวมทั้งผู้ที่มาวิพากษ์หลักสูตรบอกว่า ได้วิพากษ์
หลักสูตรหลายมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่มีที่ไหนเหมือนกับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
  ส าหรับรายวิชาอัตลักษณ์ในแต่ละแห่งได้ครอบคลุมภูมิภาคด้วย เช่น วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ดังนี้ 
  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  ๑. นาฏศิลป์ราชส านักคุ้มหลวง 
  ๒. ฟ้อนพื้นบ้านล้านนา 
  ๓. ศิลปะการแสดงของชนเผ่า 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  ๑. ดนตรีในราชส านักคุ้มหลวง 
  ๒. ดนตรีของชนเผ่า 
  ๓. เพลงซอล้านนา 

รายวิชาอัตลักษณ์ทุกที่ต้องเรียนตามที่ก าหนดไว้ในสถานศึกษานั้น ๆ เช่น เรียนสาขาวิชานาฏศิลป์
ศึกษา  เมื่อจบออกมาแล้วครอบคลุมในภูมิภาคด้วย เช่น ภาคเหนือมีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และวิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทัย รายวิชาอัตลักษณ์ทั้ง ๒ แห่ง แบ่งเขต แบ่งพ้ืนที่กันเรียบร้อยว่าใครจะคุมส่วนไหนบ้าง 
เพราะว่าวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีอัตลักษณ์ของตนเอง  
  ส าหรับในภาคกลางของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีทั้งนาฏศิลป์และดนตรีจะต้องมีความลุ่ม
ลึก ต้องรักษาเพลงพื้นบ้านภาคกลางเอาไว้ให้ได้ เพื่อที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชนหรือเป็นตัวแทน
ของชาวสุพรรณบุรี โดยมีการเรียนการสอนสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ดังนี้ 
  ๑. ศิลปะการขับร้องเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
  ๒. การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง 
  ๓. การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง 
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ซึ่งศิลปินแห่งชาติคือแม่ขวัญจิต ศรีประจัน เมื่อได้ทราบว่าวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีก าหนดรายวิชาเหล่านี้
ท่านปลื้มใจมากบอกว่าสถานที่แห่งนี้จะรักษาศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านภาคกลางของสุพรรณบุรี หรือพ้ืนบ้าน 
ภาคกลางในแถบนั้นเอาไว้ได้ เป็นปึกแผ่นและมั่นคง และท่านพร้อมที่จะถ่ายทอดให้อย่างเต็มท่ี 
  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต้องคงความเป็นโคราชเอาไว้  
ให้ได้ สาขาวิชาที่เปิดสอน คือ 
      สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. วัฒนธรรมประเพณีการละเล่นวิถีชีวิตและวรรณกรรม 
  2. การแสดงเพลงโคราช 
  3. การแสดงพื้นบ้านอีสานใต้ 
 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. เพลงโคราช 
  2. มโหรีโคราช 
  3. กันตรึม 
ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาจะเป็นแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมของโคราช โดยศิลปินหรือผู้ทรงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของโคราชเมื่อทราบแล้วดีใจมากที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาจะรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของโคราช
เอาไว้ และเต็มอกเต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ 
  ในภาคใต้มีวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง และวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ก็ได้แบ่งโซนกัน
เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน ในส่วนของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงรายวิชาอัตลักษณ์ประกอบด้วย 
   สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
  1. ทักษิณศิลป์ศึกษา 
  2. เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  3. การแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  1. ทักษิณศิลป์ศึกษา 
  2. เพลงร้องพ้ืนบ้านภาคใต้ 
  3. ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้  
โดยสรุป หลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ได้จัดท าขึ้นในครั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มเรียนนาฏศิลป์มา มีความ
สวยงามและสมบูรณ์อย่างที่สุด 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า สิ่งส าคัญส าหรับหลักสูตรคือ
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นเอกสารประกอบการประชุมนอกเล่ม 
เรื่อง คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์คือ มีคุณวุฒิขั้น
ต่ าคือปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๑ 
รายการในระยะเวลา ๕ ปีย้อนหลัง จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๕ คน กรณีที่มีรายวิชาเอก
มากกว่า ๑ รายวิชา ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอก หลักสูตรละ ๓ คน  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์
ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕..) 
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  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีการกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ๑ คน ต้องตัดชื่อออกไป เพราะบุคคลคนนี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะรับผิดชอบหลักสูตรได้ ต้องหาคนใหม่  
มาเพ่ิมแทน 
  ๒. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในตารางที่แสดงให้เห็นเหมือนเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ท ากันเป็นทีมหรือเป็นคณะ บางรายการจะเขียนชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่ามีใครบ้าง    
แต่บางรายการมีชื่อคนคนเดียวแล้วต่อท้ายว่าและคณะ ท าให้ไม่รู้ว่าคนที่รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในคณะของ
ผลงานทางวิชาการนี้หรือไม่ ควรตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๓. ผลงานทางวิชาการของผู้ที่รับผิดชอบหลักสูตร ได้ก าหนดไว้หรือไม่ว่าต้องเป็นผลงานของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๑ เรื่อง เป็นหลัก มิใช่ว่าเป็นผลงานร่วม เพราะที่แสดงให้เห็นผลงานร่วมมีมาก 
เช่น สร้างสรรค์งานแสดง ๑ ชุด มีชื่อของผู้ที่ท าผลงานร่วม ๕ – ๖ คน สมควรตรวจสอบให้ถูกต้องเช่นกัน 
  ๔. หลักเกณฑ์ที่ส าคัญทั้งที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และหลักเกณฑ์
ตามมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภาก าหนด ทั้งหมดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ส่วนศักยภาพที่ส าคัญ ๆ ได้
ตรวจสอบมากพอสมควร โดยเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การเสนอข้อมูลบางประการยังไม่ชัดเจน
เพียงพอตามท่ีกรรมการสภาสถาบันได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ อยู่ในวิสัยที่จะปรับแก้ได้ 
  ๕. โดยภาพรวมหลักสูตรที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ เห็นว่าเป็นหลักสูตรที่ดี จะมีปัญหา
ตอนที่น าไปใช้ วิทยาลัยและคณะที่จะน าหลักสูตรนี้ไปใช้ต้องช่วยกันด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางของ
หลักสูตร เพ่ือจะให้ได้ท้ังครูดี และครูเก่ง ที่เป็นเป้าหมายส าคัญ สมควรที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ 
  ๖. หลักสูตรที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอขออนุมัติ มิใช่หลักสูตรใหม่ แต่เป็นหลักสูตร
ปรับปรุง ดังนั้น เนื้อหาหลักสูตรส่วนใหญ่ยังคงเดิม เพียงแต่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เข้าใจว่า
มีจุดเน้นของแต่ละแห่ง ดังนั้น เมื่อมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติครบ และเนื้อหาหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และโดยเฉพาะตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สมควรที่ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
จะอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตรทั้ง ๒๖ หลักสูตร 
  ๗. ค าว่า “ตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า และภูมิปัญญาท้องถิ่น” เข้าใจว่านาฏศิลป์และช่างศิลป์
เกิดข้ึนที่พ้ืนที่วังหน้า เพราะบ้านเมืองให้ใช้วังหน้าเป็นสถานที่ตั้งวิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยช่างศิลป พอมี
ค าว่า “วิถีวังหน้า” ก็มี “วิถีวังหลวง” เมื่อมีวิถีวังหน้าท าไมไม่มีวิถีวังหลวง ในอดีตวังหน้ากับวังหลวงที่เกิดขึ้น
เพราะพ่ีน้อง มีแข่งขันกันระหว่างวังหลวงกับวังหน้าเพ่ือให้เกิดภูมิปัญญาของศิลปินต่าง ๆ ต่อมาคงจะมี      
ความขัดแย้งกันบ้างในเรื่องอ่ืน แต่ศิลปะทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวกับราชส านัก หรือของชาติ หรือของ      
เมืองหลวง หรือของราชธานี เมื่อใช้ค าว่าวิถีวังหน้า เหมือนกับว่าแยกออกมา จึงไม่สมควรที่จะใช้ค าว่า        
วิถีวังหน้า หากจะไปใช้ค าว่าวิถีของราชส านักก็มิอาจกระท าได้ สรุปคือเป็นวิถีดั้งเ ดิม แต่จะใช้ค าว่าอะไร
เหมาะสมแทนค าว่าวิถีวังหน้าคงจะต้องช่วยกันคิด แน่นอนภูมิปัญญาท้องถิ่นมันเกิดขึ้นในแต่ละถิ่น ดินแดน
เหนือ ใต้ ตะวันออก อีสาน ตามแต่ละภูมิประเทศ ประกอบด้วยลักษณะหลายประการ เช่น สิ่งแวดล้อม      
ซึ่งเป็นมาแต่เดิม หรือการแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างถิ่น เมื่อดูปรัชญาของหลักสูตร “ครูดี ครูเก่ง ที่เรืองปัญญา 
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มีความเป็นเลิศด้านศิลปะตามเอกลักษณ์วิถีวังหน้า และภูมิปัญญาท้องถิ่น” ค าว่าวิถีวังหน้าควรหาค าที่
เหมาะสมกว่านี้ 
  ๘. วิชาที่เสนอมาเห็นแต่ชื่อวิชา ควรมีหมายเหตุเอาไว้ว่ามีขอบเขตมากน้อยเพียงใด เช่น 
นาฏศิลป์ราชส านักคุ้มหลวง หรือละครหลวงวิจิตร มีขอบเขตมากน้อยเพียงใด เพราะเวลาเสนอหลักสูตร      
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา อาจต้องการรายละเอียดตรงนี้ 
  ๙. ในการน าหลักสูตรไปใช้ ควรมีคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง ที่จะคอยนิเทศให้ความ
ช่วยเหลือ แนะน า ในการใช้หลักสูตร รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร เนื่องจากวิทยาลัยจะใช้
หลักสูตรของตัวเองเป็นครั้งแรก ที่ผ่านมาเป็นห้องเรียนเครือข่าย ถ้าสามารถที่จะไปพบปะภาคเรียนละ ๑ – ๒ 
ครั้ง จะได้ให้ความช่วยเหลือวิทยาลัยได้มาก อีกประการหนึ่งคือวิทยาลัยจะได้มีที่พ่ึงทั้งทางกายและทางใจ 
  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์  ได้ชี้แจงว่า ส าหรับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ดที่กระท าผิดวินัย จะคัดชื่อออกและจัดหาคนใหม่เข้ามาเพ่ิมเติม ส่วนค าว่า “วิถีวังหน้า”เป็นที่
ทราบกันดีทั้งครู อาจารย์และนักเรียน นักศึกษา แต่ เดิมมิได้บ่งบอกให้ชัดเจน มาในครั้งนี้อาจจะบ่งบอก       
ถึงความภาคภูมิใจในการเรียนการสอนที่เริ่มต้นขึ้นที่วังหน้า อีกจุดหนึ่งคือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะเน้น    
ในเรื่องของการเรียนการสอนของวิทยาลัยนาฏศิลป ที่ได้มีการสืบทอดท่าร าหรือนาฏศิลป์จากเพลงหรือท่าร า 
ในราชส านัก และในเรื่องของหลักสูตรได้วางหลักสูตรตามที่ได้เรียนกันมาจากราชส านัก ทุกวิทยาลัยจะเรียน
ตามนี้ เหมือนกับเป็นการประกาศว่าเรามีความภาคภูมิใจที่ได้รับการถ่ายทอดกันมา ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู อาจารย์
หลายท่านชอบมากกับค าว่าวิถีวังหน้า คือคิดกันมานานมากกว่าจะได้ค าค านี้ ครูฝาายวิชาสามัญก็มีความชื่น
ชอบกับค าว่าวิถีวังหน้า เป็นค ากล่าวที่มีความหมายและท าให้เกิดความภาคภูมิใจ แม้แต่เด็กที่อยู่ในต่างจังหวัด   
หรือในภูมิภาคเมื่อก่อนยังไม่รู้ แต่ตอนนี้ทุกคนได้รู้ถึงวังหน้าได้ชัดเจน ดังนั้น จึงยังคงใช้ค าว่าวิถีวังหน้า      
ส่วนในรายวิชาสามัญมี ๑ รายวิชา ที่จะเรียนรายวิชานี้ รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ได้ตั้งชื่อรายวิชา
ว่า “ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์” และท่านได้เขียนค าอธิบายรายวิชาที่ลึกซึ่ง คือเรียนวิชานี้แล้วจะรักประเทศไทย จะ
รักรัตนโกสินทร์ และจะรักพระมหากษัตริย์ขึ้นอีกมากมาย จึงขออนุญาตใช้ค าว่า “วิถีวังหน้า” ต่อไป 
  ส าหรับรายชื่อวิชาที่เสนอในวันนี้ เป็นเพียงรายชื่อวิชาเท่านั้น ส่วนค าอธิบายรายวิชา  จะมี
ต่างหากอีกเล่มหนึ่ง ขอบเขตต่าง ๆ จะอยู่ในค าอธิบายรายวิชา ๑ เล่ม คือ ๑ หลักสูตร ในวิทยาลัยจะมี ๒ เล่ม 
หลักสูตรดนตรี ๑ เล่ม และหลักสูตรนาฏศิลป์ ๑ เล่ม ถ้าดนตรีจะมี ๓ วิชาเอก คือ ดนตรีไทย ดนตรีสากล  
และดนตรีพ้ืนบ้าน และการตั้งคณะกรรมการที่จะคอยนิเทศ ช่วยเหลือ แนะน าในการใช้หลักสูตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ จะได้ด าเนินการต่อไป 
  ประธาน  ให้ความเห็นว่า ตามข้อสังเกตของกรรมการสภาสถาบัน ค าว่า “วิถีวังหน้า” ถ้าพูด
ให้ลึกลงไปคือว่ามันจะเป็นความขัดแย้ง หรือเป็นชนวนท าให้เกิดความแตกแยกหรือไม่ แต่พอได้ฟังค าอธิบาย
เหตุที่ต้องใช้ค าว่าวิถีวังหน้าจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พอจะรู้ได้ว่าเจตนาคืออะไร ต้องการแสดง
อะไร เพียงแต่ต้องการพูดถึงสถานที่ตรงนี้เท่านั้นเอง แต่บังเอิญว่าวังหน้ามีเรื่องของความขัดแย้ง ก็เลยอาจจะ
ท าให้เป็นปัญหาต่อไปได้ แต่เม่ือเป็นปรัชญาของหลักสูตรก็คงไม่เป็นไร เราเอาความชัดเจนจาก ๓ บรรทัดไม่ได้ 
ต้องนั่งฟังกันประมาณ ๓ ชั่วโมงจึงจะรู้เรื่อง แต่ที่ซ่อนอยู่คือความเป็นมาและการพัฒนาทางด้านศิลปะ         
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ที่ก่อก าเนิดขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้มากกว่าอย่างอ่ืน ไม่ได้พูดในเชิงประวัติศาสตร์ แต่พูดในเชิงประวัติของศิลปะ 
ถ้ามีอะไรก็ถือว่าได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้ว ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ปรับแก้ตามข้อแนะน าของกรรมการสภา
สถาบัน 
  มติสภาสถาบัน  อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) จ านวน ๑๓ หลักสูตร และ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (๔ ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) จ านวน ๑๓ หลักสูตรตามที่เสนอ ของหน่วยงานในสังกัด
สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์  จ านวน ๑๓ แห่ งได้ แก่  (๑)  คณะศิลปศึกษา (๒)  วิทยาลั ยนาฏศิลป  
(๓)  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  (๔)  วิทยาลัยนาฏศิลปสุ โขทัย  (๕) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  
(๖) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  (๗) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  (๘) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  
(๙) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง (๑๐) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี (๑๑) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  
(๑๒) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง (๑๓) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และให้ปรับแก้ตามข้อแนะน าของ
กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

เลิกประชุม  เวลา ๑๕.๑๕ น. 
      นายประณุท  ไชยานุพงศ์  ผู้จดรายงานการประชุม 
      นายอ านวย นวลอนงค์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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