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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
    รหัส             :  
    ภาษาไทย      : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) 

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Education Program in Dance Education 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       : ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ศึกษา) 
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)       : ค.บ. (นาฏศิลป์ศึกษา)  
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Bachelor of Education (Dance Education) 
ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)   : B.Ed. (Dance Education) 

 
3. วิชาเอก 
   - 

 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
    ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ                                        
          เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
    5.2 ภาษาท่ีใช้ 
          ภาษาไทย 
    5.3 การรับเข้าศึกษา 

                รับนักศึกษาไทย 
    5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
          - 
    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะ  
  ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะ/มหาวิทยาลัย 
  ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เม่ือวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
  ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เม่ือวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
  ในการประชุมครั้งที่ 4/2562  เม่ือวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่ มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564 

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
     8.1  ครู/อาจารย์สอนนาฏศิลป์ 
     8.2  นักวิชาการด้านนาฏศิลป์ 
     8.3  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

 8.4  พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
 8.5  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 

      
  หมายเหตุ  องค์กรวิชาชีพอาจก าหนดเง่ือนไข  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพที่แตกต่างจาก
เง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่า ด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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    9. ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน  

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาววิไลวรรณ  ไชยลังการ 1570300005656 อาจารย์ ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

2561 
2558 
2550 

 
2 นางสาววรรณวิภา  มัธยมนันท์ 1100800106609 อาจารย์ ศป.ด. (ศิลปกรรมศาสตร์) 

ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) 
ศป.บ. (นาฏยศิลป์ไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2558 
2553 
2549 

3 นางสาวจิณห์จุฑา  สุวรรณคัมภีระ 3341501479255 อาจารย์ ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) 
ศป.บ. (นาฏยศิลป์ไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2553 
2547 

4 นายจิตสุภวัฒน์  ส าราญรัตน 3700400067135 อาจารย์ ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง) 
ศศ.บ. (นาฏศิลป์และการละคร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2559 
2547 

5 นายศิริวัฒน์  ข าเกิด 1609900152398 อาจารย์ ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง) 
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2558 
2555 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 -
2564) อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดย
พัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ หล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัด
ฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ ดีต่อสังคม
ส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2560 : 4) ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ (2561) มุ่งพัฒนาการศึกษา  4.0 โดยมีเปูาหมายเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมของประเทศด้วยเหตุนี้สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพครูจ าเป็นต้องพัฒนาเชิงรุก ด้วย
การผลิตบุคลากรให้เป็นผู้ใฝุรู้ ใฝุดี มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้มี
คุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน
สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม และประเทศ 
      11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ถือเป็นแผนแม่บท
หลักในการพัฒนาประเทศที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นกฎหมายบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่  1 ตุลาคม 
2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น มีหลักการส าคัญ คือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ ดีส าหรับคน ไทย พัฒนาคนให้มีควา มเป็นคนที่ สมบูรณ์ มีวินั ย ใฝุรู้ มีความรู้  มีทักษะ                    
มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ       
ในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึ ง
ความส าคัญ ดังกล่าว ดังนั้นจึงได้ก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12                 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ ดี มีความสุข 
ในสังคม” 
       หลักสู ตรน าฏศิลป์ศึกษาค า นึงถึ งการ เปลี่ ยนแปลงด้านเศรษฐ กิจ สั งคม วัฒนธรรม 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย
และสังคมโลกในทุกมิติ จึงได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทยที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาความรู้ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ยึดม่ันในคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม โดยก าหนดเป็นรายวิชาไว้ในหลักสูตร  
      11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
       แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนด
กรอบยุทธศาสตร์ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษา                 
ทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ 
ซ่ึงตอบสนองในด้านคุณภาพ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้  6 ด้าน ได้แก่                
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ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และด้านวิธีวิทยาการ
จั ดกา ร เรี ยน รู้  ป ร ะกอบ กับน โย บา ยข องกร ะทร ว ง ศึกษ า ธิ กา ร ในกา รปรั บ ปรุ งห ลั กสู ต ร                              
ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เพ่ือยกระดับการผลิตครูให้มีคุณภาพ ให้เป็นหลักสูตร 4 ปี ดังนั้นเพ่ือเป็น                
การตอบสนองต่อแผนการศึกษาฯ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว สาขานาฏศิลป์ศึกษาจึง
ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
      12.1. การพัฒนาหลักสูตร 
              จุดเน้นในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) มุ่งพัฒนาการศึกษา 
4.0 โดยมีเปูาหมายเพ่ือสร้างนวัตกรรมของประเทศ  ผลกระทบนี้ท าให้การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตครู        
ในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักด์ิศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูซ่ึงเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝุรู้   
เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝุรู้ มีทักษะสร้างนวัตกรรม มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิช าชีพ               
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้ มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ 
ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครู  โดยเน้นการพัฒนา บัณฑิตให้มีศักยภาพในการจั ดกา รเรียนการสอน ต้ังแต่ขั้ นพ้ืน ฐา น                            
มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจ  และศิลปวัฒนธรรม 
      12.2. ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
               เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งมี
กรอบการพัฒนาที่สอดคล้องกับภาพอนาคตตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551- 2565) 
ซ่ึงก าหนดพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพและคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น   
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น               
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

  12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง   การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

  12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

  12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

             13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีเปิดสอนโดยคณะอ่ืน ๆ มีดังน้ี 
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัว ไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ                   

ครุศา สตร์  คณะวิทย าศาสตร์และเทคโน โลยี คณะเทคโนโลยีสาร สนเทศ คณะวิทยาการจั ดกา ร  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์  

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และคณะครุศาสตร์ 
13.1.2 หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

             13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

       13.3 การบริหารจัดการ 
    บริหารจัดการโดยมีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่
ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอนมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรปฏิบัติ
หน้าที่ก า กับดูแล โดยประสานงานกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือประสานการจัด
ตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการด าเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียน              
การสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญา 
          ผลิตครูนาฏศิลป์  ให้เป็นผู้มีความรู้ทางสามารถทางด้านนาฏศิลป์และวิชาชีพครู  เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม  สามารถน าองค์ความรู้บูรณาการไปสู่การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
    1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

ปีพุทธศักราช 2562 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลอย่างสมบูรณ์ สถาบันอุดมศึกษาซ่ึง
เป็นสถาบันหลักที่ท าหน้าที่ผลิตครู จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ รัฐบาล
ปัจจุบันมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ซ่ึงเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืนภายใต้บริบทของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม  
           อาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญม่ันคง   ให้ก้าว
ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างส าคัญ
ในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 

 ศาสตร์ทางด้านนาฏศิลป์เป็นศาสตร์ที่รักษารากเหง้าของชาติ  ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นศิลปะ
วิทยาการที่มุ่งพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สติปัญญา  และสังคม  พัฒนาครูให้มี              
ภูมิความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์   โ ดยเชื่อมโยงกับทักษะการสร้างความเป็นครู  การจัดการความรู้                    
การจัดการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์ผลงาน และศาสตร์การสอน  โดยเชื่อมโยงบูรณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ      
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ  ตลอดจนเรียนรู้  เข้าใจวัฒนธรรมของผู้อ่ืน  และด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
อย่างมีคุณภาพ 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

                   1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนนาฏศิลป์  สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2) เป็นผู้มีความรู้ในวิชานาฏศิลป์และวิชาชีพครูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มีความสามารถใน
การศึกษาค้นคว้าผลงานการวิจัยเพ่ือใช้พัฒนางานนาฏศิลป์ รวมทั้งสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 3) เป็นผู้ มีความสามารถสร้างสื่อและเทคโนโลยีทางนาฏศิลป์เพ่ือถ่ายทอดในสถานศึ กษา  
ให้บริการแก่ชุมชน  และท้องถิ่นได้ 
  4) มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในจรรยาบรรณของครูนาฏศิลป์ 
       5) มีความรับผิดชอบ  และมีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับการเป็นครูนาฏศิลป์   
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
ศึกษา ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า
ที่ สกอ. ก าหนด 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับชาติ 

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

- เอกสารหลักสูตรที่ผ่านการ   
  ปรับปรุง 

ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
ศึกษา  ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 
ผู้ใช้บัณฑิต และการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
  สังคมและวิชาการอย่าง 
  สม่ าเสมอ 
 
 

- รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้   
  บัณฑิต 
- แผนปรับปรุงหลักสูตรที่   
  สอดคล้องกับความ   
  เปลี่ยนแปลงทาง สังคม  
  เศรษฐกิจการเมืองและ  
  ความก้าวหน้าทางวิชาการซ่ึง 
  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 
  ภายในและภายนอก 

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน วิจัยและบริการ
วิชาการ ให้สอดคล้องกับการ
น าไปปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้าน 
  การเรียนการสอนให้ท างาน 
  บริการแก่องค์กรภายนอก 
- พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  ของบุคลากรด้านการเรียน 
  การสอนให้มีนวัตกรรมการจัด 
  การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
  ยิ่งขึ้น 

- ปริมาณงานบริการ  
  วิชาการต่อบุคลากร 
  ด้านการเรียนการสอน 
  ในหลักสูตร 
- ความพึงพอใจของผู้เรียน   
  ต่อประสิทธิภาพการจัด 
  การเรียนรู้ 

พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์การ
เรียนการสอน ให้มีความ
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

- สนับสนุนให้คณะ และสาขาจัดหา
อุปกรณ์ และหนังสือที่ใช้ในการ
ค้นคว้าที่ทันสมัย  

- ปริมาณของอุปกรณ์ และ
หนังสือค้นคว้าที่ทันสมัย และ
เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้เรียน 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 
        ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ                     
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ขอ้ 6) 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
        ไม่มี 
   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
        ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
          2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 
                 1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
                     ภาคการศึกษาที่ 1      เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
                     ภาคการศึกษาที่ 2      เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม         

 2) การส าเร็จการศึกษา  
     ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 16  ภาคการศึกษาปกติ    

          2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา    
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช) 

          2.1.3 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา    
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ 

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2.2.2 มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู 
2.2.3 มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู 
2.2.4 มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่า ด้วย การจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช) 

    2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน  อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ

ทางการศึกษา 
2.3.3 มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
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    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม

ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดย มีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝุายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ส าหรับ
นักศึกษาแรกเข้าทุกคน  กรณีที่นักศึกษาสอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่คณะก าหนด  นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพ้ืนฐาน 

2.4.3 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานทั้งทางด้านวิชาทฤษฎีทางนาฏ ศิลป์  และ
วิชาปฏิบัติทางด้านนาฏศิลป์ตามที่สาขาวิชาก าหนด  

    2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 
2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 0 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 0 0 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 0 0 0 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 0 0 0 60 60 

หมายเหตุ พิจารณาจากเกณฑ์ มคอ.1 ประกอบการก าหนดจ านวนนักศึกษา 

 
    2.6  งบประมาณตามแผน  
 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าบ ารุงการศึกษา/
ค่าลงทะเบียน(เหมาจ่าย) 

1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
(รายหัวนักศึกษา) 

36,000 72,000 108,000 144,000 144,000 

เงินเดือนบุคลากร 2,200,000 2,310,000 2,425,500 2,547,000 2,674,000 
รวมรายรับ 3,436,000 4,782,000 6,133,500 7,491,000 7,618,000 
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          2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
หมวดเงิน 

ปีงบประมาณ  
2562 2563 2564 2565 2566 

ก. งบด าเนินการ      
      เงินเดือนบุคลากร 2,200,000 2,310,000 2,425,500 2,547000 2,674,000 
      ค่าตอบแทน 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 
      ค่าใช้สอย 150,000 200,000 300,000 400,000 400,000 
      ค่าวัสดุ 200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
          รวม (ก) 2,650,000 2,960,000 3,175,500 3,447,000 3,574,000 
ข. งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 
    ค่าที่ดิน 0 0 0 0 0 
    ค่าสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 0 

รวม (ข) 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 
รวม (ก) + (ข) 2,750,000 3,060,000 3,325,500 3,597,000 3,724,000 
จ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวท่ีใช้ในการ
ผลิตนักศึกษาตามหลักสูตรนี้ 

19,591 บาท / คน / ปี 

    
     2.7 ระบบการศึกษา 
       การจัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
       แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
       แบบทางไกลอินเตอร์เน็ต 
     หมายเหตุ  1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
                   2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning  (PBL) โดย
ใช้แนวปฏิบัติการก าหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย  
      เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี            
พ.ศ. 2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ช) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
      3.1 หลักสูตร 
           3.1.1 จ านวนหน่วยกิต                     รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133     หน่วยกิต 
           3.1.2. โครงสร้างหลักสูตร 
               1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                  ไม่น้อยกว่า 30     หน่วยกิต 
                    1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                      ไม่น้อยกว่า        12      หน่วยกิต 
                    1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                               ไม่น้อยกว่า        3      หน่วยกิต 
                    1.3) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา    ไม่น้อยกว่า        3      หน่วยกิต 
                    1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            ไม่น้อยกว่า       12      หน่วยกิต 
      2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 97     หน่วยกิต 
  2.1) กลุ่มวิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า       37      หน่วยกิต 
                       2.1.1) วิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า        22      หน่วยกิต 
                        2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า        15      หน่วยกิต 
      2.2 กลุ่มวิชาเอก                                         ไม่น้อยกว่า        60      หน่วยกิต 
                        2.2.1) วิชาเอกบังคับ                                 ไม่น้อยกว่า        40      หน่วยกิต 
                        2.2.2) วิชาเอกเลือก                               ไม่น้อยกว่า        20      หน่วยกิต 
               3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                      ไม่น้อยกว่า        6        หน่วยกิต
 3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 

   ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                   ไม่น้อยกว่า   30     หน่วยกิต 
                 1) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร                       ไม่น้อยกว่า        12     หน่วยกิต   

   รหัสวิชา          ชื่อวิชา                   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

Basic English 
Non - Credit 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   
English for Daily Life 

3(1-2-6) 

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป  
English for General Situations 

3(1-2-6) 

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ   
English for Workplace 

3(1-2-6) 

2220510 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
Thai for Communication 

3(1-2-6) 

2220520 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 
Thai for Specific Purposes 

3(1-2-6) 

2220530 ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์   
Thai for Critical thinking  

3(1-2-6) 
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หมายเหตุ   

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้ เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการ

สื่อสารเป็นไปตามเง่ือนไขของวิชาชีพนั้น ๆ 

           3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตตลอด

หลักสูตร 

 4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้ มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ

มาตรฐานCEFR ที่ระดับ A2 และ 

รายวิชา 2220201  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ 

รายวิชา 2220202  ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป  ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ 

รายวิชา 2220203  ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 

  5) หลักการจัดการเรี ยนการสอนหมวดวิช าศึกษาทั่วไป (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบก าหนด

ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based 

โดยก าหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่าง
หลากหลาย  

วิธีการก าหนดหน่วยกิต ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา ทั่วไปและ
หลักสูตรอ่ืน ๆ ที่ใช้แนวปฏิบัติการก าหนดจ านวนหน่วกิตในท านองเดียวกันนี้ ดังนี้ 

3 (1-2-6) หมายถึง จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
1    บรรยาย/ทฤษฏี    =  15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้มีการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฏี     
1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ  =  30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้มีการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ   
จ านวนชั่วโมงในวงเล็บเม่ือรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิต 
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  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                ไม่น้อยกว่า          3     หน่วยกิต 
            รหัสวิชา  ชื่อวิชา                           หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน       3(1-2-6) 
  Recreation In Daily Life 

2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม      3(1-2-6) 
  Ethics and Social Responsibility 
2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต      3(1-2-6) 
  Life skills and personal development in a dynamic world 
3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร        3(1-2-6) 
  Communication Psychology 

 3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                 ไม่น้อยกว่า          3     หน่วยกิต 
            รหัสวิชา  ชื่อวิชา                           หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 2221210 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น      3(1-2-6) 
   King Wisdom for Local Development 
 2310020 เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ      3(1-2-6) 
   Phetchaburi Studyfor Entrepreneur 

2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน        3(1-2-6) 
      Thai Society and the Current ASEAN Community 
 2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง        3(1-2-6) 

  Potency Citizen 

2340310  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย         3(1-2-6) 
      Basic Knowledge of Laws  

3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล                3(1-2-6) 
   Digital Media Production and Media Literacy 

3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       3(1-2-6) 
   Economics in Daily Life 

3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่        3(1-2-6) 
   Modern Entrepreneur 

3330030 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม       3(1-2-6) 
Leadership and Teamwork 

3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                3(1-2-6) 
   BasicE-Commerce 
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 3003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ              3(1-2-6) 
  21st Century Skills for Living and Occupations 

 4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           ไม่น้อยกว่า          12     หน่วยกิต 
            รหัสวิชา  ชื่อวิชา                           หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1810310  กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ           3(1–2–6) 
      Sports for Health Development 

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       3(1-2-6) 
      World, Science and Technology 

4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว       3(1-2-6) 
      Environment and Green Technology 

4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน       3(1-2-6) 
      Chemistry in Daily Life 

4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ       3(1-2-6) 
      Mathematics for Business 

4430120  การคิดและการตัดสินใจ       3(1-2-6) 
      Thinking and Decision Making 

4520110  การท าอาหารไทยและอาหารต่างประเทศ       3(1-2-6) 
    Thai cooking and International cooking 
4520120  ขนมและเครื่องด่ืมเพ่ือการประกอบธุรกิจ        3(1-2-6) 

      Dessert and Beverage for Business 
4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ       3(1-2-6) 

      Conservation Biology and Plants 
5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3(1-2-6) 

      Agriculture in Daily Life 
6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน       3(1-2-6) 

      Renewable Energy and EnergySaving 
6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น           3(1-2-6) 
    Innovation Creative for local development 
6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร       3(1-2-6) 

      Conscious mind and TrafficDiscipline 
7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต       3(1-2-6) 

      Computer Skills in Dynamic World 
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7003120 ทักษะการคิด       3(1-2-6) 
ThinkingSkills 

8710010 ชีวิตและสุขภาพ       3(1-2-6) 
   Life and Health 

      ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                    ไม่น้อยกว่า        97     หน่วยกิต   
                 1) กลุ่มวิชาชีพครู                                          ไม่น้อยกว่า        37     หน่วยกิต                                           
       1.1) วิชาชีพครู           ไม่น้อยกว่า        22     หน่วยกิต 

    รหัสวิชา          ชื่อวิชา                   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่   

Teacher for Modern Society 
                   2(1-2-3) 

1063402 ปรัชญาการศึกษา 
Education philosophy 

                   2(1-2-3) 

1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการ
พัฒนาชีวิต  
Advancing Psychology to Benefit Learning and 
Improve Lives 

                   2(1-2-3) 

1022204 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครูในศตวรรษ 21 
(Language and Culture for Teachers in 21st 
century) 

                   2(1-2-3) 

1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
Competency Based Curriculum Development 

                  2(1-2-3) 

1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
Innovation and Technology Digital for 
Education 

                 3(1-2-6) 

1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
Competency based Instructional 

                 3(1-2-5) 

1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
Competency Based Learning Measurement 
and Evaluation 

                 2(1-2-3) 

1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and 
Learning 

                3(1-2-5) 

1004901 ครุนิพนธ์ 
Individual Development Plan 

               1(0-2-1) 
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                     1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        บังคับเรียน     15    หน่วยกิต 
   รหัสวิชา           ชื่อวิชา                   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

  1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1              1(90) 
         Practicum in Profession of Teaching 1 
 1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2                1(90) 
 Practicum in Profession of Teaching 2 
 1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3               1(90) 
                  Practicum in Profession of Teaching 3 
    1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1               6(540)         
   Internship 1  
 1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2               6(540) 
           Internship 2 
             2) กลุ่มวิชาเอก                                            ไม่น้อยกว่า     60     หน่วยกิต                       
                     2.1) วิชาเอกบังคับเรียน ไม่น้อยกว่า 40     หน่วยกิต 

    รหัสวิชา          ชื่อวิชา                   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2021101   พิธีไหว้ครูทางนาฏศิลป์ 

  Ritual for Thai Drama Teachers 
                  3(2-2-5) 

2021102   ทักษะนาฏศิลป์ไทย 
  Skill Classical Dance 

                  3(2-2-5) 

2021401   นาฏศิลป์เบื้องต้นส าหรับครู 
  Basic Thai dance for Teachers 

                  3(2-2-5) 

2021402 การจัดการเรียนนาฏศิลป์ในหลักสูตรประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา 

  Lesson Plan Management of Dramatic Arts in   
Primary and Secondary Education Curricula 

                 3(2-2-5) 

2021501   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านนาฏศิลป์ไทยและ  
การละคร 
English for Classical Thai Dance and Theatre   
Communication 

                   3(2-2-5) 

2021103   สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์ 
  Aesthetic of Dance 

                   3(2-2-5) 

2021104   หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การละคร 
  Acting Plays Criticism 
 

                   3(2-2-5) 
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2023202   นาฏยประดิษฐ์  
  Choreography  

                   3(2-2-5) 

2021203   นาฏศิลป์พ้ืนเมืองสี่ภาค และการแสดงท้องถิ่น 
Four Traditional Parts of Dramatic Arts and   
Local Performances    

                  3(2-2-5) 

2022302   การผลิตสื่อการสอนนาฏศิลป์  
  Media  Production  for  Teaching 

                  3(2-2-5) 

2023101   นาฏศิลป์อาเซียน  
  Asean Performing  Arts 

                 3(2-2-5) 

2023601   การวิจัยด้านนาฏศิลป์  
  Dance Research 

                 3(2-2-5) 

2024601   การจัดการแสดงวิพิธทัศนา 
  Variety Shows 

                3(2-2-5) 

2024602   สัมมนาทางด้านนาฏศิลป์  
  Seminar for Dance 

               1(1-2-3) 

2.2) วิชาเอกเลือก เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี    ไม่น้อยกว่า     20     หน่วยกิต 
    รหัสวิชา        ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2022201 
 

ระบ ามาตรฐาน 
Rabammartrathan Dance 

                 3(2-2-5) 

2022202 ระบ าโบราณคดี 
Archaeology Dance 

                 3(2-2-5) 

2022203 ร าเด่ียวร าคู่  
Solo Dance and Double Dance 

                 3(2-2-5) 

2022301 การออกแบบเทคโนโลยีส าหรับนาฏศิลป์ 
Design Technology for Dance 

                 3(2-2-5) 

2023201 การร าหน้าพาทย์ 
Na  Pat  Dance 

                 3(2-2-5) 

2021201 การละครไทยและบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์  
Thai Drama and Important Persons in Dramatic 
Arts 

                 3(2-2-5) 

2021202 การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า 
Costume Design and Make – up 

                 3(2-2-5) 

2022101 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ 
Dramatic Arts Comparison Study 

                3(2-2-5) 
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2022204 
 

2022401 
 

2022601 

ระบ าเบ็ดเตล็ด 
Miscellaneous Dance   
ละครส าหรับเด็ก  
Drama for Children 
การบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์ 
The Management of Dramatic Arts Performance 

                3(2-2-5) 
 

                2(1-2-3) 
 

                2(1-2-3) 

2023102 โขน  
Khon Masked Performance  

                3(2-2-5) 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                        ไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ า กับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตร 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

ปี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น - - - - 
………………. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
………………. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1011103 
ความเป็นครูในสังคมยุค
ใหม่ 

2 1 2 3 

 
หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2021101 พิธีไหว้ครูทางนาฏศิลป์ 3 2 2 5 
2021102 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 3 2 2 5 

2021401 
นาฏศิลป์เบื้องต้น
ส าหรับครู 

3 2 2 5 

รวม 17 9 12 30 
  

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า 21 
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ปี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2220201 
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

3 1 2 6 

………………. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
………………. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1063402 ปรัชญาการศึกษา 2 1 2 3 

1052503 
จิตวิทยาขั้นสูงเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
และการพัฒนาชีวิต  

2 1 2 3 

1001803 
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 1 

1 0 90 0 

 
 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2021402 

การจัดการเรียน
นาฏศิลป์ในหลักสูตร
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

3 2 2 5 

2021501 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านนาฏศิลป์
ไทยและการละคร 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

………………. 
หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2 1 2 3 

รวม 22 10 16 37 
  

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 26 
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ปี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2220202 
ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ทั่วไป 

3 1 2 6 

………………. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 1022204 
ภาษาและวัฒนธรรม
ส าหรับครูในศตวรรษ 
21 

2 1 2 3 

1002804 
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 2    

1 0 90 0 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2021103 
สุนทรียภาพทาง
นาฏศิลป์ 

3 2 2 5 

2021104 
หลักการวิเคราะห์และ
วิจารณ์การละคร 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

………………. 
หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

3 2 2 5 

………………. หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

3 2 2 5 

รวม 21 11 14 35 
 
 

 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 25 
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                 ปี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2220203 
ภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการณ์ 

3 1 2 6 

………………. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1022203 
การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

2 1 2 3 

1033305 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา 

3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2023202 นาฏยประดิษฐ์ 3 2 2 5 

2021203 
นาฏศิลป์พ้ืนเมืองสี่ภาค 
และการแสดงท้องถิ่น 3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

………………. 
หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

3 2 2 5 

รวม 20 10 14 36 
            
  ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 24 
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ปี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ………………. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 

1023305 
การจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ 

3 1 2 5 

1043406 
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ 

2 1 2 3 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2022302 
การผลิตสื่อการสอน
นาฏศิลป์ 

3 2 2 5 

2023101 นาฏศิลป์อาเซียน  3 2 2 5 
หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

………………. 
หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเลือกเสรี ………………. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 2 2 5 
รวม 20 11 14 34 

  
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 25 
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ปี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1043407 
การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ 

3 1 2 5 

1003805 
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 3    

1 0 90 0 

1004901 คุรุนิพนธ์ 1 0 2 1 
 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2023601 การวิจัยด้านนาฏศิลป์ 3 2 2 5 
2024601 การจัดการแสดง

วิพิธทัศนา 
3 2 2 5 

2024602 สัมมนาทางด้าน
นาฏศิลป์ 

1 1 2 3 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

………………. 
หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

3 2 2 5 

………………. 
หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเลือกเสรี ………………. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 2 2 5 
รวม 21 12 16 34 

                                 
   ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 28 
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ปี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
1004806 

ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1    

6 0 540 0 

รวม 6 0 540 0 
                               
    ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 540   

    
                               

ปี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
1004807 

ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2    

6 0 540 0 

รวม 6 0 540 0 
                                    
   ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 540 
 
   * รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
 
 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
(ระบุค าอธิบายรายวิชาให้ครบทุกรายวิชาที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร โดยเรียงตาม            

รหัสวิชาจากน้อยไปมาก และไม่ต้องแบ่งแยกกลุ่มวิชา) 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 3.2  ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์      
   3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      

  

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ-นามสกุล* 
 

เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน ต าแหน่งวิชาการ 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน 

ปี พ.ศ. ท่ี
จบ 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี) 

2562 2563 2564 2565 
1 นางสาววิไลวรรณ  ไชยลังการ 1570300005656 อาจารย์ ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง) 

 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

2561 
 

2558 
 

2550 

30 30 30 30 

2 
 

นางสาววรรณวิภา  มัธยมนันท์ 1100800106609 อาจารย์ ศป.ด. (ศิลปกรรมศาสตร์) 
ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) 
ศป.บ. (นาฏยศิลป์ไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2558 
2553 
2549 

30 30 30 30 

3 นางสาวจิณห์จุฑา  สุวรรณ์คัมภีระ 3341501479255 อาจารย์ ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) 
ศป.บ. (นาฏยศิลป์ไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2553 
2547 

30 30 30 30 

4 
 

นายจิตสุภวัฒน์  ส าราญรัตน 3700400067135 อาจารย์ ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง) 
 
ศศ.บ. (นาฏศิลป์และ                      
การละคร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

2559 
 

2547 
 

30 30 30 30 

5 
 

นายศิริวัฒน์  ข าเกิด 1609900152398 อาจารย์ ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง) 
 
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

2558 
 

2555 

30 30 30 30 
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  3.2.2  อาจารย์ประจ าประจ าหลักสูตร       
 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ-นามสกุล* 
 

เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน ต าแหน่งวิชาการ 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน 

ปี พ.ศ. ท่ี
จบ 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี) 

2562 2563 2564 2565 
1 นางสาววิไลวรรณ  ไชยลังการ 1570300005656 อาจารย์ ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง) 

 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

2561 
 

2558 
 

2550 

30 30 30 30 

2 
 

นางสาววรรณวิภา  มัธยมนันท์ 1100800106609 อาจารย์ ศป.ด. (ศิลปกรรมศาสตร์) 
ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) 
ศป.บ. (นาฏยศิลป์ไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2558 
2553 
2549 

30 30 30 30 

3 นางสาวจิณห์จุฑา  สุวรรณ์คัมภีระ 3341501479255 อาจารย์ ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) 
ศป.บ. (นาฏยศิลป์ไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2553 
2547 

30 30 30 30 

4 
 

นายจิตสุภวัฒน์  ส าราญรัตน 3700400067135 อาจารย์ ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง) 
 
ศศ.บ.  ( นาฏศิล ป์และ กา ร
ละคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

2559 
 

2547 
 

30 30 30 30 

5 
 

นายศิริวัฒน์  ข าเกิด 1609900152398 อาจารย์ ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง) 
 
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

2558 
 

2555 

30 30 30 30 

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ภาคผนวก ง)



4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย           

การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน  และมีการปฏิบัติการสอน                       
ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับ                   
การนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้  การจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจาก
การสอน การสัมมนาทางการศึกษา  

      4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์การภาคสนาม 
         งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงาน ที่นักศึกษา
ครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้
เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 

         4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้  ได้แก่  ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้ใน
ศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

         4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
     1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียน

การสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และ
การวิจัยในชั้นเรียน 

     2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล การเรียนรู้ 
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนได้
อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

     3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น  ม่ันคง 
ปลอดภัย 

     4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการสอน การวั ด
และการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
ในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลมี
สมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ต้ังม่ันอยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึก
ในการพัฒนาสังคม 
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   4.2 ช่วงเวลา 
ช่วงเวลา รายวิชา 

ปีการศึกษาท่ี ภาคการศึกษาท่ี 
1 2 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  
2 1 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 
3 2 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 
4 1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
4 2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

ปีการศึกษาท่ี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน  
1 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง 

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
 
 

2 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง 
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

 
 

3 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง 
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

 
 

4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 หน่วยกิต 540 ชั่วโมง 
(จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา) 

 
 

4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 หน่วยกิต 540 ชั่วโมง 
(จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา) 

 
 

 
 4.4 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
      กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า  กิจกรรม ดังนี้ 
            4.4.1 กิจกรรมบังคับ ได้แก่ 
                 1) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์ ให้จัดเป็นประจ าทุก
ปีการศึกษา 
                  2) กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้ 
ดังต่อไปนี้ 
                   -  กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 

- กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์    
                       พระราชา 

- กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และปลูกฝังความซ่ีอสัตย์   
- สุจริตและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
- กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 
- กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ปูองกันโรค และการมีเพศสัมพันธ์และต้ังครรภ์  

          โดยไม่มีความพร้อม 
- กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกต้ัง และกิจกรรมสภา 

          นักเรียน  
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 - กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา 
      4.4.2  กิจกรรมเลือก สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมให้ผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 

      1) กิจกรรมการพัฒนาตนสู่ความเป็นครู 
 2) กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  
 3) กิจกรรมการบริการและร่วมมือกับชุมชน 
 4)  กิจกรรมการเข้ารว่มการเสวนา สัมมนา อบรม ประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ 
 5)  กิจกรรมการปลูกฝังวินัยและความซ่ือสัตย์ทางวิชาการ 
 6)  กิจกรรมอ่ืนตามบริบทของสถาบันการศึกษา 

 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย    
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

     ก าหนดให้ท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน ผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเก่ียวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน
ภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา หรือชุมชนที่
เป็นรูปธรรม และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและมีกระบวนการในการสังเคราะห์กระบวนการ
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ชัดเจน ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย  สามารถท าวิจัยเบื้องต้น และเขียนรายงาน
ผลการวิจัย  ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา   

 5.3 ช่วงเวลา 
      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3 

 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
     6 หน่วยกิต 

 

 5.5 การเตรียมการ 
      5.5.1 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม 
     5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ   และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและ
ประเมินผล  
     5.5.3 นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาต่อคณาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาทุกคนเพ่ือรับข้อเสนอแนะ
และประเมินผล 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
      ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา และ
น าเสนอโดยมีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 



หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรม สร้างความตระหนักและ
จิตส านึกในความเป็นครู 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรม  จริยธรรม
ในทุกรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย
และเน้นปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพครูในรายวิชา ที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพครู  
- สอดแทรกด้าน คุณธรรม จริย ธรรมในการเรี ยนการสอนของ
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  

2) มีบุ คลิ กภา พเหมา ะสมกับ
ความเป็นครู 
 

- ฝึกความมีวิ นัยในการแต่งกาย มีมา รยาททางกา ยและวาจา ที่
เหมาะสม โดยก าหนดเป็นระเบียบของนาฏศิลป์ศึกษา 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ 

3) มีจิตอาสา - จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
- จัดกิจกรรมการเรียนสอนแบบเน้นการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกภาวะ
ผู้น าและความเสียสละ 

5) มีความสามารถด้านวิชาชีพครู  
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และทั กษะชี วิตและสื่ อสาร ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

- บรรจุรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้ฝึกจัดกิจกรรมทั้งภายใน และ
ภายนอกห้องเรียน ฝึกการน าเสนอการสอนควบคู่กับการใช้สื่อต่างๆ 
ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 

4) เป็ นผู้แ สวงหาความรู้ อย่า ง
ส ม่ า เ สม อ มีค วา มส า ม า ร ถ
ทางด้านวิชานาฏศิลป์  และการ
สอนนาฏศิลป์ 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนหาความรู้ด้วยตนเอง  ทั้งที่เป็นความรู้ที่ได้จากสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  
- ส่งเสริมด้านการบูรณาการองค์ความรู้  น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
สถานการณ์นอกห้องเรียนในรูปแบบการสอน การจัดกิจกรรมการ
แสดงทางนาฏศิลป์ ให้หน่วยงาน ต่าง ๆ เพ่ือแสดงความสามารถ
ทาง ด้า นวิ ชา กา รในศา สตร์ของตน  และสามารถคิดแ ก้ปัญหา
สถานการณ์ที่พบอุปสรรคได้อย่างรู้เท่าทัน 
- ส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
         มาตรฐานผลการเรียนรู้ สู่รายวิชาพ้ืนฐาน 
         หมวดวิชาศึกษาทั่วไปก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558  (TQF : HEd.) ของ 5 ด้าน มีดังนี้ 

 1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

 1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส า คัญต่อการด ารงตนและ
การปฏิบัติงาน มีการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม  

3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

   1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมี

การฝึกฝนทักษะทางปัญญา 
    2) ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
   3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา  

   กรุณาและความเสียสละ 
   4) สอดแทรกเรื่องความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
   5) จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 

   6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

   7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
   8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

  9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา 
    2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
    3) ประเมินจากพฤติกรรมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
    4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
    5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
    6) ประเมินจากการแต่งกาย 

 7) ความซ่ือสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่น าผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อ
ค้นพบ  
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2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที

เป็นพ้ืนฐานชีวิต 
 2) มีความรอบรู้   ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ในวิชาที่ ศึกษา  และน ามา

ประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
 3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  และ  
   ระดับนานาชาติ 

   2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้ 
 1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์

ความรู้ 
 2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติม และการน าเสนอผลการศึกษา  
  3) จัดกิจกรรมค่าย เพ่ือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง 

การพูด การอ่าน และ  การเขียน 
 4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ 
  อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก

สถานการณ์จริง 
 6) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 

เช่น Course Management System: CMS Learning Management System: 
LMS 

 7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
 

   2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้ 
     1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
     2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 
     3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย 
    4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง 
     5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 

    6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา 

 7) ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์(E-Learning) 
 

3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
3) สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากขึ้น 
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4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา 

  3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) กิจกรรมค่าย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ

จริง 
    2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่

ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
    3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์

ท ารายงาน 
    4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  

โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 
   3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 

 2) ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติ 
    จริง 

    3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน 
   4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน 
           การรับผิดชอบ 
  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อ่ืน 
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่า งเหมาะสมกับบทบา ท หน้าที่ และควา ม

รับผิดชอบ   
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร

อย่างเหมาะสม 
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

  4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

    1) กิจกรรมค่าย เพ่ือส่งเสริมการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม 

    2) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือส่งเสริม 
        ทักษะการอยู่ในสังคม 
    3) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
    4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม 
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    5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 

    6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึกการยอมรับความ 
    คิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยเหตุผล 
    7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
   8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 
   4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
    1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา  
    2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
    3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
    4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม 

5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1) สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือการสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้อง รู้จักวิธีกรองเพ่ือก าจัด

ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภั ย
ออนไลน์ การปกปูองข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน 

2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีหลากหลายในการติดต่อสื่อสาร สนทนาการและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็น การประชุม
ทางไกล (video-conferenceing) ติดต้ังและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่ เป็น
ประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ต และน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพ้ืนฐานได้ตามค าแนะน าและ
สามารถทดลองท าได้ 

4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน 
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ 

5) สามารถใช้ความรู้ พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิ เคราะห์ ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ ในการด าเนิน ชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
  5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สอนโดยการก าหนดปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการ

ตัดสินใจแก้ปัญหา 
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
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3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน 
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้

ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติ น าไปใช้แก้ปัญหา 
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 
6) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
7)กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)เช่น Course 

Management System: CMS Learning Mamagement System: LMS 
   5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินจากผลงาน และการน าเสนอผลงาน 
    2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
        3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ 

4) ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์(E-Learning) 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านวิชาเฉพาะด้าน 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 
       1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู และจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
    2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  
    3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
    4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคมการท างานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้าน                
การทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 
  1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
    2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
    3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
    4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
    5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา ( Work-Integrated 
Learning: WIL)  
    6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture)  
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    7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพ้ืนฐาน (Scenario-based learning)  
    8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
    9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) วัดและประเมินจา กการสัง เกตพฤ ติกรรมในขณะท า งานตา มสภา พจ ริ ง 
(Authentic Approach) 
    2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
    3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
    4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
    5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
    6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
    7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 2. ความรู้ 
      2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพครู อาทิ ค่านิยม
ของครู  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาคว ามเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21                  
มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้ กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ                    
การบูรณาการการสอน (TPACK)  การสอนแบบ STEM  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และ มีความรู้ในการ
ประยุกต์ใช้ 
   2) ผู้เรียนความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาชีพทางด้าน ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ มีสุนทรียภาพ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์งาน ออกแบบและสร้างสรรค์และแสดงผลงาน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาขา
และบูรณาการข้ามศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อม
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มีความเข้าใจเก่ียวกับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงาน
นวัตกรรม สู่นวัตศิลป์ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้  สามารถทาวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม ตลอดจน
ติดตามความก้าวหน้าทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สามารถวิเคราะห์ความรู้  เนื้อหาวิชาที่สอนอย่าง
ลึกซ้ึง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ผู้เรียน และการปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างลึกซ้ึง  สาขาวิชา
นาฏศิลป์ศึกษา 1) ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีการสอนนาฏศิลปะ 2) พ้ืนฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์  3) 
นาฏศิลป์ไทยสาหรับครู 4) นาฎศิลป์ไทยพ้ืนบ้านสาหรับครู  5) นาฏศิลป์ร่วมสมัย  6) ดนตรีสาหรับครู
นาฏศิลป์ 7) ทฤษฎี หลักการและการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ 8) การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์สาหรับเด็กที่ มี
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ความต้องการพิเศษเฉพาะ 9) สื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปะการแสดงสาหรับครู  10) นาฏศิลป์อาเซียน 
11) การสร้างผลงานนาฏศิลป์ 12) การเขียนบทละครเบื้องต้น 13) การออกแบบเพ่ือศิลปะการแสดง  ภูมิ
ปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง  14) การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 15) สุนทรียและการวิจารณ์งาน
ศิลปะการแสดง 16) การวิจัยทางการสอนนาฏศิลป์ไทย  
                3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า แนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  

    4) ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 
    5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
  2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านความรู้ 

    1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้ เรียน
วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
    2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
    3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
    4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
    5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
    6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
    7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
    8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา ( Work-Integrated 
Learning: WIL)  
    9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพ้ืนฐาน (Scenario-based learning )  
    10) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
    11) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning ) 
    12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้  
    1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
    2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
    3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
    4) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
    5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
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 3 ทักษะทางปัญญา 
  3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) คิด  ค้นหา วิเคร าะห์ ข้อเท็จจริ ง และประเมินข้อ มูล สื่อ ส ารสนเทศจา ก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้  หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
    2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
    3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
  3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
    2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 
    3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
    4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  
    5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
    6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา ( Work-Integrated 
Learning: WIL)  
    7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม(Research and Innovation Development ) 
    8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) 
    9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
    10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
    11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) 
    12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา  
    1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
    2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
    3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
    4) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
    5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตล อด
หลักสูตร 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
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    1) เข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 
    2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
    3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้ เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
    4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์   
  4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
    1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
    2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
    3) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 
    4) การให้ความเห็นและการรั บฟังความเห็นแบบสะท้ อนกลับอย่างไตร่ตรอง 
(Reflective thinking) 
    5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา ( Work-Integrated 
Learning: WIL) 
    6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning)  
    7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
    2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
    3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีใน การ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
    4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
    2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้ เก่ียวข้องกลุ่มต่าง  ๆ   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
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    3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ต่าง ๆ     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้  การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้ อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน 
  5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจาก
ข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ 
    2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
    3) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
    4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา ( Work-Integrated 
Learning: WIL) 
    5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ 
ด้านการศึกษา 
    2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาที่มี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
    3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
    1)  สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้ เรียน    การ
บริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้ เรียนและพ้ืนที่ 
    2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีค วามแตกต่าง
ระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย  
    3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการ
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เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วย
ความความซ่ีอสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
    4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ืออ า นวยความสะดวกและ
ร่วมมือ กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
    5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะ         
การเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
น าทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
  6.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
    1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา ( Work-integrated 
learning: WIL) 
    2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก วิธี
สอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
    3) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา ( Work-Integrated 
Learning: WIL) 
    5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
    6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
    7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning) 
  6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
    1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
    2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    3) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
    4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()  

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมและจริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

2220200  ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น                          

2220201  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                          

2220202  ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ท่ัวไป                          

2220203  ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                          

2220510  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                          

2220520  ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ                          

2220530  ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์                          
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมและจริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

2810310  นันทนาการในชีวิตประจ าวัน                          

2221310  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

                         

2310010  ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลก
พลวัต 

                         

3310810  จิตวิทยาการส่ือสาร                          

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

2221210  ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

                         

2310020  เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการ
ประกอบการ 

                         

2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนใน
โลกปัจจุบัน 
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมและจริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

2310410  พลเมืองท่ีเข้มแข็ง                          

2340310  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย                          

3211110  การผลิตส่ือดิจิทัลและการรู้เท่าทัน
ส่ือ 

                         

3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                          

3330020  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่                          

3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม                          

3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น                          

3003110  ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิต
และอาชีพ 

                         

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1810310  กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ                          

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมและจริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

4410110  ส่ิงแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว                          

4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน                          

4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ                          

4430120  การคิดและการตัดสินใจ                          

4520110  การท าอาหารไทยและอาหาร
ต่างประเทศ 

                         

4520120  ขนมและเคร่ืองด่ืมเพ่ือการประกอบ
ธุรกิจ 

                         

4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ                          

5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน                          

6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัด
พลังงาน 

                         

6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการ                          
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมและจริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

พัฒนาท้องถ่ิน 

6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร                          

7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลก
พลวัต 

                         

7003120  ทักษะการคิด                           

8710010  ชีวิตและสุขภาพ                          

 

หมายเหตุ ส าหรับผู้สอนรายวิชาใด ๆ จ าเป็นต้องจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู้ (learning outcome) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด )  

โดยต้องน าไปเขียนใน มคอ.3 



 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพครู) 

ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง ()  

 
 
 
 

รายวิชา 
 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

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 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    กลุ่มวิชาชีพครู 

1011103  ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่                         

1063402  ปรัชญาการศึกษา                         

1052503  จิตวิทยาข้ันสูงเพ่ือประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต 

                        

1022204  ทักษะการส่ือสารส าหรับครู                         

1022203  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ                         

1033305  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา 
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รายวิชา 
 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

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 

1023305  การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ                         

1043406  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ 

                        

1043407  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                         

1004901  คุรุนิพนธ์                         

    กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

1001803  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  1                         

1002804  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  2                         

1003805  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  3                         

1004806  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1                         

1004807  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2                         
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเอก) 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง ()  

 
 
 

รายวิชา 
 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

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 

วิชาเฉพาะด้าน (เอกบังคับ) 

2021101  พิธีไหว้ครูทางนาฏศิลป์                         

2021102  ทักษะนาฏศิลป์ไทย                         

2021401  นาฏศิลป์เบ้ืองต้นส าหรับครู                         

2021402  การจัดการเรียนนาฏศิลป์ในหลักสูตรประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 

                        

2021501  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารด้านนาฏศิลป์ไทย                         

2021102  สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์                         

2021104  หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การละคร                         

2023202  นาฏยประดิษฐ์                         

2021203  นาฏศิลป์พ้ืนเมืองส่ีภาค และการแสดงท้องถ่ิน       
                  

2022302  การผลิตส่ือการสอนนาฏศิลป์       
                  

2023101  นาฏศิลป์อาเซียน                         

2023601  การวิจัยด้านนาฏศิลป์                         

2024601  การจัดการแสดงวิพิธทัศนา                         
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รายวิชา 
 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

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 

วิชาเฉพาะด้าน (เอกบังคับ) 

2024602  สัมมนาทางด้านนาฏศิลป์                         
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รายวิชา 
หมวดวิชาชีพครู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

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 

วิชาเฉพาะด้าน (เอกเลือก) 

2022201  ระบ ามาตรฐาน                          

2022202  ระบ าโบราณคดี                         

2022203  ร าเด่ียวร าคู่                         

2022301  การออกแบบเทคโนโลยีส าหรับนาฏศิลป์                         

2023201  ร าหน้าพาทย์                         

2021103  การละครไทยและบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์                         

2021202  การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและแต่งหน้า                         

2022101  นาฏศิลป์เปรียบเทียบ                         

2022204  ระบ าเบ็ดเตล็ด                         

2022401  ละครส าหรับเด็ก                         

2022601  การบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์                         

2023102  โขน                         



หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยา ลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่า ด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี                      
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ  ก าหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการทวนสอบ  แนวปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติ และ  
การรายงานผลการทวนสอบ 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ  

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น 
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน 
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

                       จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือปัญหา  
    พิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 

2.1.3   (อ่ืน ๆ ตามที่สาขาก าหนด....................................................................) 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่า ด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี                
พ.ศ. 2553 (หมวด 10) (ภาคผนวก ช) และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ผู้ส า เร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 
              1. มีความประพฤติดี 
              2. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
              3. มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
              4. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล    
              5. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
              6. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00  
              7. สอบผ่านการประเมินความรู้  และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นนักศึกษา                         
ภาคนอกเวลาปกติ 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
1.2 มีการปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครูกับอา จารย์ ใหม่  ให้มีความรู้และเข้า ใจน โยบา ยของ

มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยที่ เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ตนสอน สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ                  
การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

     2.1.1  ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  
    2.1.2  ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
     2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด                   
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1  ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการให้ค าปรึกษาแนะแนว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 
2. บัณฑิต 
     2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ก าหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรู้  อย่างน้อย 6 
ด้าน คือ  

   1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   2. ด้านความรู้ 
   3. ด้นทักษะทางปัญญา 
   4. ด้านความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ 
   5. ด้านทักษะทางตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
   6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

        จากการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                 
(4 ปี) “อิงสมรรถนะ” สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) นั้น สามารถแสดงผลลัพธ์
การเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู   และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซ่ือสัตย์ต่องาน 
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
 1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ  และให้เกียรติคนอ่ืน              
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
 1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ                
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้ อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ  ต่อต้าน                
การทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
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  2. ด้านความรู้ 
 2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู  อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21              
มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้ กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ                             
การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) การสอนแบบ
บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning Community : PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
 2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซ้ึง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 
  ผู้เรียนความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาชีพทางด้าน ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์มีสุนทรียภาพ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์งาน ออกแบบและสร้างสรรค์และแสดงผลงาน
ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาขา
และบูรณาการข้ามศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อม
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มีความเข้าใจเก่ียวกับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงาน
นวัตกรรม สู่นวัตศิลป์ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้  สามารถทาวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม ตลอดจน
ติดตามความก้าวหน้าทางด้านศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ สามารถวิเคราะห์ความรู้  เนื้อหาวิชาที่สอนอย่าง
ลึกซ้ึง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และการปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างลึกซ้ึง   สาขาวิชา
นาฏศิลป์ศึกษา  มีข้อเสนอสาระความรู้  อาทิ 
  1) ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีการสอนนาฏศิลปะ 
  2) พ้ืนฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ 
  3) นาฏศิลป์ไทยสาหรับครู 
  4) นาฎศิลป์ไทยพ้ืนบ้านสาหรับครู 
  5) นาฏศิลป์ร่วมสมัย 
  6) ดนตรีสาหรับครูนาฏศิลป์ 
  7) ทฤษฎี หลักการและการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ 
  8) การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเฉพาะ 
  9) สื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปะการแสดงสาหรับครู 
  10) นาฏศิลป์อาเซียน 
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  11) การสร้างผลงานนาฏศิลป์ 
  12) การเขียนบทละครเบื้องต้น 
  13) การออกแบบเพ่ือศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง 
  14) การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 
  15) สุนทรียและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง 
  16) การวิจัยทางการสอนนาฏศิลป์ไทย 
 2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  
 2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  
 2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยื นและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

และทางสังคม  
4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ เรียน 

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรั บผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้ านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี 
5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ

เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
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5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เก่ียวข้องกลุ่มต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ต่าง  ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้  การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน 

 6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา

สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้ เรียน  การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้ เรียนและพ้ืนที่  

 6.2 สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้ เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย  

 6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาด้วยความความ
ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

 6.4 สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถน า
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

2.3 การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ 
บัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะมีความรู้ความสามารถในการท างานหรื อประกอบอาชีพ

ดังนี้ได้ 
     1) ครู/อาจารย์สอนนาฏศิลป์ 
           2) นักวิชาการด้านนาฏศิลป์ 
             3) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

   4) พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน  
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         5) ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
2.4  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ก าหนดให้

นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาท างานวิจัยในชั้นเรียน มีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน  
ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเก่ียวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะ
ปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่ มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา                       
มีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
3. นักศึกษา 

  3.1 กระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ก าหนด
คุณสมบัติของนักศึก ษาเบื้องต้นตามข้อตกลงของที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการสอบวัดแวว
ความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ และสติปัญญา 
และความมุ่งม่ันในการศึกษา  
       การวางแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
วิชานาฏศิลป์ ส าหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ หลักสูตรฯ จะจัดอบรมให้ความรู้  และทักษะการฝึกปฏิบัติ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการน าไปใช้ในการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป 

   3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ          
         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) แต่งต้ัง
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยร่วมกันก าหนดตารางวัน เวลาในการให้ค าปรึกษาและมีการก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

   3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
              1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ก าหนดให้มีกิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) โดยให้สถาบันการศึกษา
ก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจบริหาร
จัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม อาทิ     

  (1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพเป็นครู 
  (2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
  (3) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
  (4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
  (5) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
  (6) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การปูองกันโรค และเพศศึกษา 
  (7) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกต้ัง  
  (8) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
  (9) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
  (10) กิจกรรมทางวิชาการ 
  (11) กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 
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              2) ก าหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ที่สามารถท าให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
              3) มีระบบสนับสนุนและให้ค าแนะน านักศึกษา โดยการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
และวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาสามารถขอรับค าปรึกษาได้                   
ตามช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาทั้งในด้านการเรียนและปัญหาอ่ืน ๆ สามารถ
ขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ 
              4) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่อง
ทั่วไปหรือผลการประเมินการเรียน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท าหน้าที่ ดูแลการจัดก าร
เรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ โดยการเขียนค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือน าเข้าสู่ที่ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
              5) หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจต่อหลักสูตรระบุ 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชา นา ฏศิลป์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 )                           
มีการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ที่ เหมาะสมและโปร่งใส ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยอาจารย์จะต้องมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาสังคมศึกษา  โดยมีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่
โดยรวมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ ภาพรวมของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา 
สมรรถนะชั้นปี แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  หน้าที่ในการจัด  
การเรียนการสอน และมอบหมายรายวิชาให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
    4.2 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                
มีอาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้  ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมี
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ อย่างต่อเนื่อง  โดยส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และเข้ารับการอบรม ประชุมวิชาการหรือสัมมนา เก่ี ยวกับประเด็นที่
ตนเองสนใจ หรือมีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ในสาขาวิชา  
    4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
         4.3.1 อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา  เม่ือสิ้นสุดภาค
การศึกษา 
         4.3.2 กรณีวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บุคลากรผู้ เก่ียวข้องในแหล่งฝึกร่วมประเมินความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะของนักศึกษา 
        4.3.3 อาจารย์ผู้สอนประชุมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา  
         4.3.4 เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรวบรวมและจัดท าร่างการปรับปรุง
หลักสูตร และร่วมประชาพิจารณ์ให้ข้อคิดเห็น 
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4.4 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
      4.4.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

          4.4.2 การพิจารณาคัดเลือกต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้อง
เสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะสอน 
          4.4.3 ประธานสาขาวิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้าง และเสาะหาผู้ มีคุณสมบัติตรงความ
ต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

     4.4.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าหนึ่งภาคการศึกษา  
     4.4.5 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                      

มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย บนพ้ืนฐานที่
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเนื้อหาและจุดประสงค์ที่สนองกับบริบทที่จะน า
หลักสูตรไปใช้ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  

5.2 มีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเม่ือครบวงรอบการศึกษา 
หรือไม่เกิน 4 ปี 

5.3 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดย พิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 

5.4 ก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียน รู้ของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือแสวงหาแนวทางพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตัวนักศึกษา และการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน นอกจากนั้นมีการก ากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

5.5 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีที่หลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎีและ
การปฏิบัติ สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร 

5.6 มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
    6.1 การบริหารงบประมาณ 

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)               
มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง
ความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2) มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณประจ าปี ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ได้แก่ การจัดห้องเรียนให้มีอุปกรณ์การสอนที่ครบถ้วนและใช้ได้ตลอดเวลา ส่วนในห้องสมุด
ส าหรับนักศึกษาครูที่มีหนังสือ และต าราทั้งนาฏศิลป์ ศาสตร์ทางศิลปะที่เก่ียวข้องที่สามารถใช้อ้างอิงและ
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สนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยการจัดหาตามความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน 

3) มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

 

เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

การบริหารงบประมาณ 
 

มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้เพ่ือจัดซ้ือต ารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 

มีแผ นกา รจั ด สร ร งบ ประ มา ณ
ประจ าปี งบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้เพ่ือจัดซ้ือต ารา สื่อการ
เรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และ
วั ส ดุครุ ภัณฑ์ อย่ า ง เ พีย งพอเ พ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพ แวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 

          ส านักวิทยบริการให้บริการด้านการสืบค้นหนังสือ  ต าราที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และ

นักศึกษาได้ค้นคว้า  และใช้ประกอบการเรียนการสอน  ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ า เป็นเพ่ิมเติม นอกจากนี้

ทางสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษายังมีห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเองที่เปิดให้บริการห้องต่าง  ๆ ประกอบไป
ด้วย 

ล าดับ อาคารสถานท่ี จ านวนห้องท่ีมีอยู่ 

1. ห้องพักอาจารย์ อาคาร 33 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 

2. ห้องเรียนส่วนกลางจัดให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2 
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อุปกรณ์การสอน (ใช้ส าหรับท้ังอาจารย์และผู้เรียน) 
 

ล าดับ อุปกรณ์การสอน จ านวนท่ีมีอยู่ 

1. หนังสือ เอกสาร ต ารา งานวิจัย 400 เล่ม 

2. คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 1 เครื่อง 
3. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 4 เครื่อง 
4. โต๊ะและเก้าอ้ี 6  ชุด 
5. เครื่องฉายภาพทึบแสง 1 เครื่อง 
6. ตู้หนังสือ 2 ใบ 

 
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

1. สาขาวิชาประสานงานกับส านักวิทยบริการ ในการจัดซ้ือหนังสือและต าราที่เก่ียวข้องให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดย ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือ
นั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  

2. สาขาวิชาจัดหาทรัพยากรหนังสือด้วยตนเอง ในรูปแบบของการรับบริจาค และติดต่อ
ส านักพิมพ์ และเครือข่ายที่ท างานร่วมกัน 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
          สาขาวิชาส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนจากผู้สอนและผู้เรียนเป็นประจ าทุกปี
การประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา และสรุปแหล่งทรัพยากรการเรียน  
การสอนในสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 - 5 และ                   
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน          

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 
 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน   แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล            
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  ( ถ้ามี)   ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         
การเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
ค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

X X X X X 

(10) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ท่ีมี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉล่ียไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(12) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน
ทุกกิจกรรมท่ีก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 

(13) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

X X X X X 

(14) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีจะส าเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตาม ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

   X X 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน  
การสอนนั้น  พิจ ารณาจ ากตัวผู้ เ รียนโดยอา จา รย์ผู้ สอนจะต้องประเมินผู้ เ รียน ในทุก  ๆ หั วข้ อ 
ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมข้อมูล  
จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้
ไม่สามารถท าให้ผู้ เ รียนเข้าใจได้ ก็จ ะต้องมีกา รปรับเปลี่ ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียน  
และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้ เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบ ว่า 
มีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเปูาหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเม่ือนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้อง ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 1 ปีการศึกษา โดยปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่งในสถานการณ์จริง อย่างต่อเนื่องกัน  เป็นเวลา              
อย่างน้อย 15 สัปดาห์ หรือ 540 ชั่วโมง  ซ่ึงจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจน
ติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติ
ในด้านใด ซ่ึงจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุง
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับ
การแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต          
จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของ
รายวิชาก็สา มารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ  ไ ด้ทันที ซ่ึงก็ จะเป็นการปรับปรุงย่อย  
การปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท า
ทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

 1) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2220200 ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น        Non-Credit  
 Basic English 

กา ร ใช้ค า  ปร ะโยค และไวยากร ณ์ภา ษา อังกฤษเบื้ อ ง ต้นที่ ต้ อง ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะน าตนเองและผู้ อ่ืน 
การตอบค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคยเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The use of words, sentences, and English grammar basics required 
in daily life particularly in the factual section, introducing oneself 
and others, The answer questions about personal information, as 
well as the use of English for communication in a familiar situation, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน             3(1-2-6) 

English in Daily Life  
 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้ เบื้องต้นทาง
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของค า การเรียงล าดับค า รูปแบบประโยคในกาล
พ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using 
basic knowledge of English grammar, function of words, word order, and 
sentence patterns in basic tense for communication in daily life, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 2220202   ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ท่ัวไป  3(1-2-6) 

  English in General Situations 
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ  
การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่ คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้ค าศัพท์ 
ส านวน และโครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for 
communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms, 
and grammar in both familiar and unfamiliar situations focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 2220203   ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ  3(1-2-6) 
    English in Workplace 

ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยการใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ ซับซ้อน 
และมีรูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex 
structures and forms of formal language use, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2220510 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  3(1-2-6) 

   Thai for Communication  
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
หลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับ
ของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับ
ใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการ
เขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Use Thai language to communication property according to the 
situation. Analyze and summarize the main points of the story that 
being heard. Use critical thinking in things that being seen, speaking 
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with positive communication on various occasions, and in various 
language levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud 
according to orthography. Read for comprehension from various types 
of writing, writing various types of works according to the principles of 
writing, having manners for listening, speaking, reading and writing, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2220520  ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ        3(1-2-6) 

      Thai for Specific Purposes 
การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ โดยเน้น
การพูดการเขียนในโอกาสต่าง ๆ  การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทาง
ธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ  การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทาง
ธุรกิจในสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง
อย่างหลากหลาย 
The development of language skills to effectively with occupation 
focusing on speaking, writing on various occasions, commenting, 
business negotiations, business letter writing, business 
communication through writing,  writing of the press releases on 
business, business communications and business negotiation in 
real situations through social media,  focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2220530  ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์        3(1-2-6) 

      Thai for Critical thinking  
 หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะ
การรับสารจากการฟัง และการอ่านสามารถน าสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิด
วิเคราะห์และน าเสนอได้  การฟังเพ่ือจับใจความการฟังเพ่ือการวิเคราะห์การฟัง
เพ่ือการตีความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพ่ือจับใจความ 
การอ่า นเพ่ือการวิเคราะห์การอ่าน เพ่ือกา รตีควา ม และการอ่า นอย่าง มี
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วิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The concept of thinking,a type of thinking, analytical thinking and 
synthesis focusing on data receiving by listening and reading, able 
to apply the obtained data toward the processes of analytical 
thinking and presentation, listening for comprehension, listening for 
data analysis, listening for interpretation, the use of judgment for 
listening including comprehensive reading, reading for analysis, 
reading for interpretation and critical reading, social communication 
and real situations, focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 

            2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน  3(1-2-6) 
  Recreation in Daily Life 

 ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความส าคัญของนันทนาการ 
กับคุณภาพชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจ าวัน ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
เพ่ือสร้างความมีคุณค่าในตนเอง รู้จักรักตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 The meaning  characteristics and scope of recreation.The   
importance of recreation and quality of life, Principles of selection 
of recreational activities in daily life Practice recreation activities 
suitable for body development Mind, emotion, society To create 
self-worth Know yourself And live happily in society. 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2221310  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม          3(1-2-6) 
    Ethics and Social Responsibility 

ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิต
ตามหลักวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและ
การด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มี
จริยธรรมทางกาย วาจา และใจ ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลัก
จริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ ดีงามการพัฒนาปัญญาและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์                
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การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนและสังคมได้
อย่างมีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่าง
หลากหลาย 
The meaning and the importance of ethics and corporate social 
responsibility, humans and the use of reason and ethics, 
understanding and life in accordance with the principle of science, 
philosophy, and religion, ethics concepts, the values and lifestyles 
consistent with the truth of the world and life, the development of 
their physical, verbal, and ethics, as a religious principles and 
ethical morality for good life, the development of intellectual and 
creative problem solving, the development of life skills in various 
fields for peaceful living together with other people and society, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2310010  ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต          3(1-2-6) 

      Life skills and personal development in a dynamic world 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์   ทักษะการเรียนรู้ ต่อการด ารงชีวิต
ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และ
จริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์
และการท างานเป็นทีม  การจัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะ
และการแก้ปัญหาในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Basic knowledge about human behavior, learning skills for life, 
Fundamentals of human behavior in biology, psychology, sociology 
and ethics, the philosophy for oneself learning, personal and 
personality development, human relations and teamwork, 
management of conflicts and the health promotion, and problem 
solving skills in the society of change, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 3310810  จิตวิทยาการส่ือสาร              3(1-2-6) 
      Communication Psychology  

แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ ดี การสะท้อน
กลับของการสื่อสาร โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของ  
การสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน
และการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา 
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่  
การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิตอาสาเพ่ือ
พัฒนาชุมชนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่าง
หลากหลาย 
The concepts and process of communication, how to study 
communications in the organization, communication between 
group and organization, a good messenger and receiver, reflections 
of the communication, the organization structure related to the 
efficiency of communication, the impact of communications on job 
performance, the job satisfaction and organizational commitment 
including the application of psychological knowledge to enhance 
efficiency in communication that occur in the organization such as 
public relations with the psychological, management of rumors, 
the motivation to persuade and an analysis of personal body 
language, volunteer for community development, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2221210 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน            3(1-2-6) 
 King Wisdom for Local Development 

ศึกษาแนวคิด หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด  
การพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน ชุมชนและ
สังคมตามพระบรมราโชบาย เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable 
development ,principles of the royal projects, as well as analyze 
the intelligent learning approach for pilot community development 
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based on the king wisdom and including the application of the 
obtained knowledge from the sufficiency economy to solve actual 
problems in their own daily lives and communities focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies . 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2310020 เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ                                  3(1-2-6) 

  Phetchaburi Study for Entrepreneur 
ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติพันธุ์ 
อิทธิพลของภู มิศา สตร์ และประวั ติศา สตร์ ที่ มีผล ต่อวัฒนธรรม  สังคม  
ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเพชรบุรี  ปัญหาและการใช้แนวทางอัน
เนื่ อ ง มา จ า กพ ระ ร า ชด า ริ ใน กา รแ ก้ปั ญห า ท า ง สั ง คม   แน วท า ง 
การพัฒนาท้องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการ
สร้างงานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ใน
การสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซ้ึงในงาน
ช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่างตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีของจังหวัดเพชรบุรีเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Geography, history of Phetchaburi province and local nearby, 
tribes and ethnicities, the influence of geography and history 
affecting  on cultural, society, art and culture, lifestyle, local 
wisdom, foods, local attractions, study of the project under the 
Royal Initiative of His Majesty the King in Phetchaburi province, 
problem and the use of the approach of the Royal Initiative of His 
Majesty the King in solving social problems, approach for local 
development, Phetchaburi  craftsmanship, content, inspiration, and 
the process of creating a Phetchaburi’s skilled craftsmanship, the 
philosophical constructs,  beliefs, wisdom and unique in 
condstruction of Phetchaburi crafsmanship, the theory and the 
integrated practice from a variety of the relevant case studies such 
as the appreciation of the craft and practice to create the craft as 
well as cultural and tradition succession of Phetchaburi province, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน     3 (1-2-6) 

      Thai Society and the Current ASEAN Community 
สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่
ผ่านมา  ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของ
รัฐ วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหา ร
ราชการไทยในปัจจุบันประชาคมอาเซียน กลไกและกฏบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานของ
ประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ 
แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การปรับตัวภายในชุมชน
อาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความม่ันคง ปัญหาการค้ามนุษย์ 
ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ ด้านการปฏิบัติ
ศึกษาข้อมูล การน าเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้  ความคิด เจตคติ 
ค่านิยมที่เหมาะสมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย -แปซิฟิกเน้นการ
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The Thai social in the past to the present, the governor of 
Thailand's historical past, values oriented public interests, the 
values of the citizenship, way of democratic citizenship, current 
Thai public administration system, ASEAN community, intercultural 
communication, the mobility of labor, technology and innovation, 
stability, human trafficking problems, drugs, environmental and 
international relations, learn about the practice in data searching,  
concepts presentation, knowledge development, ideas, attitudes, 
and appropriated values, culture and tourism in the Asia-Pacific 
context, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 2310410 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง  3(1-2-6) 

  Potency Citizen 
วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ
เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาค
และความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกา
ของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เก่ียวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ 
และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเอง
ในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
และเคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มี
จิตอาสาและจิตสาธารณะเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Analyze, design practice, create projects, and behave that express 
for human dignity, accept individual differences in equality, 
respecting for freedom and peaceful in Thai society and 
international community in accordance with the principles of 
tolerance, create and comply with social rules and basic laws 
related to democratic way of life with the King as Head of State, 
have strong citizenship and respect other people’s right, have a 
volunteer spirit and public mind, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2340310  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย            3(1-2-6) 

      Basic Knowledge of Laws  
ควา มรู้ ทั่ วไป เก่ี ย วกับกฎหมา ยที่มีควา มสัมพันธ์ และจ าเป็ นต้องใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันตามปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  
ศึกษาหลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  
หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศึกษาความรู้
เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกต์และ
บูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจ าวันแนวคิด ทฤษฎีและ
หลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการทุจริต
และคอรัปชั่นระบบและกลไกการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นนโยบายและ
มาตรการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึง
ความโปร่งใสและสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการปฏิบัติงาน เน้นการฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
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General knowledge of law with relationship and need to be used 
in daily life according to the change of social phenomena in 
present situation, study of the principle of law and jurisprudence 
of the public law and private law, principle of basic rights and 
freedoms based on the Constitution law, study the basic 
knowledge about civil and commercial law, criminal law, civil 
procedure law and criminal procedure law, the application and 
implementation of the law to be effectively in daily lives, 
concepts, theory and good governance, the performance of the 
organization based on good governance, fraud and corruption, 
system and mechanism of the inspection of fraud and corruption, 
policies and measures to prevent and resolve the problem of 
corruption and misconduct including transparency and build faith 
in performance, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
3211110      การผลิตและการรู้เท่าทันส่ือดิจิทัล  3(1-2-6) 

   Digital Media Production and Media Literacy 
ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิง
สร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความส าคัญของการ
รู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูล  ผลกระทบจากสื่อ  ทักษะและองค์ประกอบ
การวิเคราะห์สื่อเพ่ือการรู้เท่าทัน  หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและ
สังคมในรูปแบบต่าง ๆเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา ที่
เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Meaning of media, type of media, principles of digital media 
production, practice creating creative digital media,  publishing 
media online. The significance of media literacy in the context of 
information society, impact of the media, skills and elements 
analysis of media for literacy, the principle and access information 
from mass media to achieve maximum benefit, the principle of 
avoiding media cause harmful to themselves and the society in 
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various forms, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
3330010      เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                           3(1-2-6) 

   Economics in Daily Life 
หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า 
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะส าคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ หลั กการค านวณราย ได้ประชาชาติ กา รเงินการธนาคา ร 
นโยบา ยกา ร เงินและกา รคลั งกา ร ค้า และการ เ งิน ร ะหว่ างประเทศใน
ดุลการช าระเงินการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวันการบริหาร
การเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วนบุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้
ของบุคคลการบริหารเงินรายได้ การเงินส าหรับที่อยู่อาศัยการบริหารการเงิ น
ด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จ า เป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหาร
ความเสี่ยงและการประกันความม่ันคงของบุคคลการออมและการลงทุนของ
บุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
 Basic principles of economics, determinants of supply and 
demand of the product, consumer behavior, an important 
characteristic of goods market having perfect competitive and 
imperfect competitive, calculation method of national income, 
finance and banking, monetary and fiscal policy, international 
trade and finance in the balance of payments, the application of 
principles of economics in daily life, personal financial 
managemen, personal financial planning, personal financial 
statements, individual income, income management, housing 
finance, financial terms of the vehicles and equipment needed to 
manage personal debt, risk management and insurance of persons, 
savings and investment of individuals, financial planning in each 
age, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
   3330020      ผู้ประกอบการรุ่นใหม่              3(1-2-6) 
   Modern Entrepreneur 
 บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดต้ังองค์กรธุรกิจ หน้าที่

ต่า งๆ  ทาง ด้านกา รบริ หา ร ธุร กิจ  กา รควบคุมทา งการ เ งินและธุร กิจ  
การด าเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่างๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัล  
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์ก รธุรกิจ  
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จ การจัดท าแผนธุรกิจ 
และการฝึกปฏิบัติการทดลองเป็นผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The role of small business in the economy,method of 
establishment of a business organization, responsibility in the field 
of business administration, financial control and business, the 
implementation of various small businesses, starting business in 
the digital era, problem solving and decision making, the vision in 
the development of the business enterprise, the characteristics of 
entrepreneurship success, business plan preparation and 
experimental practice as a new entrepreneur, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
3330030      ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม             3(1-2-6) 

Leadership and Teamwork 
ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะความเป็นผู้น า รูปแบบของผู้น า 
บทบาทของผู้น าและผู้ตามที่ ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้น า การพัฒนา
บุคลิกภาพส าหรับผู้น า ทักษะการท างานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน
ร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและ
การพูดในที่สาธา รณเพ่ืองานอาชีพเน้นการฝึกปฏิบัติ แบบบูรณาการจา ก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership 
styles, the role of a good leader and follower, the psychology and 
leadership skills, personality development for leaders, teamwork, 
interpersonal relationship in the teamwork, group process and 
solving problems together, the development of the personality, 
and the public speaking training for careers, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น            3(1-2-6)  

   Basic E-Commerce 
ความรู้ เบื้องต้นเก่ียวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยบนเว็บส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบ
ธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ปัญหา
ทางกฎหมายและจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทดลอง
ประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Introduction to electronic commerce, technology infrastructure 
and tools on the Web for e-commerce, the business model of 
electronic commerce, electronic payment systems, legal and 
ethical issues related to electronic commerce, Business trial using 
electronic commerce, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
   3003110 ทักษะในศตวรรษท่ี21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ            3(1-2-6) 

  21st Century Skills for Living and Occupations 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์
เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส า คัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมี
คุณภาพในศตวรรษที่ 21เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง
อย่างหลากหลาย 
Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by 
integrating application for important skills development for life and 
careers in 21st century effectively, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

 4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1810310  กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ             3(1–2–6) 

      Sports for Health Development 
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออก
ก าลังกาย การว่ายน้ าและการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทาง
กายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการปูองกันการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬา กีฬาเพ่ือสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกา
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การแข่งขั นและมา รยาทของการเป็ นผู้ เล่นและผู้ ดูกีฬ า ที่ ดี กีฬ าเพ่ือกา ร
นันทนาการ โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเด่ียวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ 
กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The purpose and benefits of sport for health, model and methods 
for exercise, swimming and aerobics for health, promotion of 
physical fitness for ages, precautions and prevention of injuries 
from sports, sports health and go on diet, recreation, tactics, rules 
of compettion and courtesy of a player and a good sport 
spectators, the sports for recreation including single and team 
sportthat student can choose what interests, sports for 
development of the holistic health, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
  7003120 ทักษะการคิด               3(1-2-6) 

Thinking Skills 
วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เง่ือนไข
เชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผลการเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์
และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุปัน และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูล
ได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Analysis, design and present how to problems solving, critical 
thinking, creativity, rational thinking, reasoning, giving conditions in 
term of language and symbolic, and pattern of explaining the 
phenomena that occur in everyday life. Analysis of problems 
solving, choosing appropriate approaches, analyze and explain 
information in today’s global and making decisions based on data, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          3(1-2-6) 

      World, Science and Technology 
บทบา ทของวิทยา ศา สตร์และเทคโนโลยี ใน ด้า นการ พัฒนา ชุมชนและ
ประเทศชาติด้านพลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิด
วิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้าน
ต่าง ๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 
ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี 
เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟูาในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิด
วิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The roles of science and technology in the development of 
community, the nation of energy, global warming, the natural 
resources and environment, agricultural and agricultural industry, 
critical thinking skills, able to understand in problem and use 
science and technology to solve the various fields of problem, 
development of science and technology, the use of chemicals in 
daily life, the impact of chemicals on the  environment, sun’s 
radiation and radioactive materials, home appliances and electrical 
equipment, the impact of scientific advances towards humans, 
social, environment and culture, use scientific analysis to 
understand and solve the problems in their lives, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
4410110  ส่ิงแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว          3(1-2-6) 

      Environment and Green Technology 
ควา มส า คัญของสิ่ งแวดล้อม การใช้ปร ะโยชน์จ ากทรัพย ากร ธรรมชา ติ  
การวางแผนการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการปูอง กันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่
เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการปูองกันอันตรายจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความ
ยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The importance of the environment, the utilization of natural 
resources, planning the use of resources, technology in preventing 
and solving environmental problems, skills to create innovative 
environment for sustainable development, natural disasters, the 
classification of natural disasters, causes and the risky areas to 
natural disasters, effects and protection from natural disasters, 
green technology and environmental development for sustainable, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                      หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน          3(1-2-6) 

      Chemistry in Daily Life 
ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน สบู่ ยาสีฟัน สารท าความ
สะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องส าอาง กระดาษ
กาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับการเกษตร เป็นต้น 
เคมีกับภูมิปัญญาไทยการด่ืม การกินหรือการแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์
ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมี
และภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพ่ือการเกษตร การแพทย์ ความงามและ 
การด ารงชีวิตรวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมี
เบื้ อง ต้น เน้ นฝึ กปฏิบั ติแบบบูรณา กา รจ ากกร ณีศึกษาที่ เก่ี ยวข้อ งอย่า ง
หลากหลาย 
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Knowledge of various chemical products in daily life, soap, 
toothpaste, cleaning agents, food additives, milk and milk’ s 
products, cosmetics, papers, the glue, resins, cement, drugs 
including the agricultural products, chemistry and Thai wisdom, 
drinking, eating or health care, the relationship of Thai wisdom and 
the use of chemistry knowledge, chemical reaction in Thai wisdom, 
Thai wisdom and the application of medicinal plants for 
agriculture, medicine, the beauty and life including the use of 
chemicals in the right way,  and detoxification of hazard chemicals 
,focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ          3(1-2-6) 

      Mathematics for Business 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน ร้อยละ การค านวณอัตรา
ก้าวหน้า ที่ใช้ในการช าระค่าไฟฟูาและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการ
ผ่อนช าระ  และคณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและปัญหาเชิงธุรกิจ เน้น
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation 
of progressive tax rate used for payment of the electricity and 
water supply, the interest charged, installment system, actuarial 
science, critical thinking skills in mathematics, preliminary statistics 
analysis to solve problems in daily life and business problems, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
4430120  การคิดและการตัดสินใจ          3(1-2-6) 

      Thinking and Decision Making 
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  กระบวนการ
ตัดสินใจ  กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดการเชิงเส้น  
และการน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The principle and process of human thinking, creativity, systematic 
thinking, information analysis, logic and reasoning, decision 
processes, the process of scientific knowledge acquisition,linear 
programming and its application in solving problems in their daily 
life, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
4520110  การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ          3(1-2-6) 
    Thai Cooking and International Cooking 

อาหารหลัก 5 หมู่ การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่ส่งเสริมการ
มีสุขภาพดี อาหารปูองกันโรคและก่อให้เกิดโรค  การถนอมอาหาร  ความ
ปลอดภัยในการบริโภคอาหารคุณค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพ่ือ
สุขภาพ การประกอบอาหารที่เป็นที่นิยมเพ่ือการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริม
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that 
promote good health, Food to prevent disease and cause diseases, 
food preservation, food safety, Nutritional value of food, Healthy 
food, popular cooking for career or extra income, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 
 
 
 
 



85 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
4520120  ขนมและเครื่องด่ืมเพ่ือการประกอบธุรกิจ       3(1-2-6) 

      Dessert and Beverage for Business 
ความรู้เบื้องต้น เก่ียวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ท าประกอบขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาด
และการจัดการธุรกิจ ปฏิบัติท าขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยี
การผลิตเครื่องด่ืมเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการท าเครื่องด่ืม
การตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องด่ืม เพ่ือสามารถน าไปประกอบอาชีพและ
พ่ึงพาตนเองได้เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and 
equipment used in making Thai desserts and bakery, weighing 
principles, packing measures, marketing principles and business 
management, Practice in making Thai desserts and bakery, 
principles and technology of beverage production, Healthy drinks, 
learning to drink, marketing and beverage business management, 
be able to work and be self-reliant, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ          3(1-2-6) 

      Conservation Biology and Plants 
หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ  ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ใน
ชีวิตประจ าวันจริยธรรมการอนุรักษ์การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของ
สิ่งมีชีวิต ความเก่ียวข้องของมนุษย์การออกแบบ และการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ 
การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์
ความส าคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณวิจารณญาณและทักษะการ
แก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
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Principles and biological theories related to conservation, critical 
thinking skills and problem solving skills in the conservation of 
biodiversity, changes in biodiversity, the application of 
biotechnology in various areas including agricultural, food and 
medical in daily life, the ethics of conservation, the interference 
and community structures of organism, the relevance of human, 
the design and management of conservation areas, the political  
economy of conservation, the importance and value of the florae 
to life, diversity of the florae, the local wisdom in the application 
of the florae, critical thinking and problem solving skills in 
conservation and development of the florae, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน          3(1-2-6) 

      Agriculture in Daily Life 
เกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่ง
เพาะปลูก การจัดการทรัพยากรทางน้ าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการ
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพ่ือนันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวันการ
เรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้ด ารงชีวิตเกษตรอินทรีย์เพ่ือความปลอดภัยการ
แปรรูปผลผลิตการเกษตร สามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืนเน้ นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจา กกรณีศึกษา ที่เ ก่ียวข้องอย่า ง
หลากหลาย 
Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency 
economy, cultivation management, water resources management, 
the management of coastal and marine resources, planting and 
animal husbandry for recreation and usefulness in daily life, 
learning agricultural skills to survive,organic farming to safety, 
agriproduct processing with ability to apply as professional career 
for sustainable self-reliance,focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน          3(1-2-6) 

      Renewable Energy and Energy Saving 
พ้ืนฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟูา  
การคิดค่าไฟฟูาเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก 
การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืน ในโครงการพระราชด าริ การประหยัด
พลังงานส าหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน
การบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน 
เพ่ือเน้นรากฐานการพัฒนาความม่ันคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The basic knowledge and energy technology, energy and electrical 
energy, introduction to electrical charges, Thailand and world 
energy situation, study on technology of sustainable energy in the 
Royal initiative projects of His Majesty the King, energy saving for a 
house and industrial buildings, energy-saving devices, approach to 
energy saving and technology for energy saving, the integration of 
renewable energy technologies and energy needs of the 
community focusing on the foundation development of stability 
and sustainability of the energy, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน    3(1-2-6) 
    Innovation Creative for Local Development 

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อ
ยอดความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การเขียนแผนการด าเนินงาน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ 
หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรร ค์ ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดเชิง
พาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Meaning, importance, composition, theory of creativity.  The 
development of creative thinking towards innovation.  Design 
concepts, thinking process and writing an operation plan. Apply 
appropriate application of technology.  Adding value and 
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developing products creatively.  Learning principles of creative 
management, intellectual property, and commercialization as well 
as developing creative thinking to solve problems that occur within 
the local community, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร          3(1-2-6) 

      Conscious Mind and Traffic Discipline 
ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้นทัศนคติ
และพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยการขับขี่เพ่ือประหยัดพลังงานการปฏิบัติการ
ขับขี่ปลอดภัย วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ การสอบและประเมินพฤติกรรมการ
ขับขี่จิตส านึกในความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle 
inspection, Attitude and safe driving behavior, driving to save 
energy, safe driving practice, analyze driving behavior, examination 
and evaluation of driving behavior, consciousness in traffic safety, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต          3(1-2-6) 

      Computer Skills in Dynamic World 
องค์ประกอบที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การท ารายงานการสร้างตารางค านวณ การน าเสนอ
ผลงานการสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดความต้องการและขอบเขต
สารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ   ทักษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์
การค้นการประเมินคุณค่าของสารสน เทศ  การวิเครา ะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สร้างสรรค์พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ ประมวลผลค า 
ตารางการค านวณ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง
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ในโลกพลวัตรเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Essential elements of information and communication technology, 
the use of information and communication technologies, reporting, 
creating spreadsheets, presentations, network communication and 
the effectively uses of information technology and modern 
communication as well as investigation of the law relating to the 
use of the computer and information technology,  ethics and the 
health of computer users, critical thinking skills to use technology 
and the creatively use of information technology including the 
practice in operating system program, data searching, word 
processor program, spreadsheet and the presentations. Practicing 
the operating system program data query, word processing,  
sperdsheet and presentation,  computer application to relate with 
the changes in dynamic world, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ               3(1-2-6) 

   Life and Health 
ก าเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมก าเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร  
โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภค
อาหารอย่างสมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค 
สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยง
ทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบองค์ร วมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิธีพยาบาลผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟ้ืนคืนชีพวิธีจัดการดูแล
ผู้ประสบภัยพิบัติเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่าง
หลากหลาย 
The origin and evolution of life, contraception, sex education, 
drugs, herbs, food, nutrition, the relationship of food and nutrition 
to humans, food consumption in the balance, food sanitation, 
nutritional status, consumption behavior, environment and factors 
affecting health, care promotion and health risks, holistic health 
care with traditional medicine, national health security, methods 
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for adult and gerontological nursing, resuscitation, approaches of 
care for disaster victims, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

   2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
  2.1) กลุ่มวิชาชีพครู    
 รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 1011103      ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่                                              2(1-2-3)  
               (Teacher for Modern Society) 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งม่ันพัฒนาผู้ เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้ เรียนและสมาชิกในชุมชน โดย
การวิ เครา ะห์ สั งเคร าะห์ บูรณา การองค์ความรู้ เก่ียว กับค่า นิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู 
กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างเหมาะสมกับผู้ เรียน
และสังคมยุคใหม่  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การ
ฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น
ครูที่ดี  มีความรอบรู้  ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันและ
อนาคต 
Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, 
be a role model with virtues and ethics, and a good citizen, be 
admired by students and society analyzing, synthesizing, integrating 
knowledge about teacher values, morality, virtues, ethics of 
teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition of teacher 
professional development appropriate for Learner and Modern 
Society using experiences and case studies, practice using 
reflection to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes in 
present and future 

 รหัสวิชา       ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 1063402      ปรัชญาการศึกษา                                                          2(1-2-3) 

              (Education philosophy)  
วิเคราะห์เชื่อมโยงปรัชญาพ้ืนฐาน ปรัชญาการศึกษา ฐานคิดวิถี ไทยกับบริบท
ของการศึกษา สังคม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง
นโยบายการศึกษา แผนการศึกษาระดับต่างๆเสนอแนวทางการจัดการศึกษา
และพัฒนาผู้ เรียนฐานสมรรถนะที่ สอดคล้องและมีความสมดุลกับปรัชญา
การศึกษา  บริบทและนโยบายการศึกษาต่างๆ  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของครูและการด ารงชีวิตอย่างสมดุล 
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Analyze and link basic philosophy, educational philosophy, Thai 
thinking base and the context of education, society, politics, 
economy, science, and technology including education policies, 
educational plans at various levels.  Proposing guidelines for 
managing education and developing learners with a competency 
base that is consistent and balanced with Education philosophy, 
context, and various educational policies which can be applied in 
the performance of teachers' roles and live a balanced life . 

   รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1052503       จิตวิทยาขั้นสูงเพ่ือการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต                    2(1-2-3) 

               (Advancing Psychology for Learning and Improve Lives) 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้ เรียน เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้
ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่ มีความต้องการ
พิเศษ    การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแ ล
ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งม่ันพัฒนาผู้ เรียน
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนอย่างเป็น
ระบบ  ให้ค าแนะน าและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้ เก่ียวข้องเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
ผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง    
Analyze, solve problems, apply, design learner behavior 
management to develop learners according to their potential and 
ages , focuses on the concepts of psychological development 
theories, educational psychology, guidance psychology and 
counseling psychology, executive brain function for learning, 
learning and development promotion by age and individual 
difference of learners, learning management for learners with 
special needs, explore the case studies and the reflective practice 
to design learner assistance and development based on individual 
ability of each learner, persist to develop learners with the spirit of 
being a teacher, well-organized leaner development report system 
to give  the advice guideline and feedback to parents  and related 
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people which leads to collaboration in learner development, use 
the reflective practice in self-development to be a good teacher 
who is proficient, smart, and up to date. 

   รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 1022204       ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครูในศตวรรษ 21                        2(1-2-3) 
               (Language and Culture for Teachers in 21st century) 

ใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับ บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยา
ส าหรับครู หลักการ การสร้างวัฒนธรรมเชิงบวก การสร้างแรงบันดาลใจ เทคนิค
วิธีการใช้สถานการณ์  อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อการ
สือ่สารในการจัดการเรียนการสอน การรู้เท่าทันสื่อ  จรรยาบรรณการสื่อสาร  
ฝึกปฏิบัติการฟัง  การพูด  การ อ่าน  การเขียน  ภาษาท่าทาง  เพ่ือสื่ อ
ความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน  ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้  ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง เ พ่ือพัฒนาผู้ เรียน 
สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ครูยุคดิจิทัล ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 
Use Thai-English language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’s differences, 
learners with special needs, by analyzing concepts, theory, speech 
communication for teachers, principle, Positive Culture, Inspiring 
and techniques of Language. Situation the influence of the changes 
in the digital society affects Communication in teaching and 
Learning Media literacy Communication ethics. Use as well as 
practice listening, speaking, reading, writing, and gestures to 
transmit meanings in instruction and communication, design 
learning management in listening, speaking, reading, writing, and 
gestures to develop learners, seek for general information for 
broader, up-to-date self-development and keeping up with the 
changes, practice the language and culture for peaceful living 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 102220         การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ                                      2(1-2-3) 
                (Competency Based Curriculum Development) 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกโดยใช้ฐานสมรรถนะและสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน 
น าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ
หลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และที่เก่ียวข้อง และสอดคล้อกับ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร  เพ่ือให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in 
nature of major by Competency Based and related to school and 
community context, implement and evaluate curriculum through 
application of curriculum basic knowledge, curriculum evolution, 
curriculum theories and development model, backgrounds of 
curriculum development in educational philosophy, psychology, 
social, culture, technology and other factors; basic education 
curriculum, school-based curriculum development, curriculum 
implementation, curriculum evaluation, problems and trends in 
curriculum development; and to be a person who know broadly, 
be up-to-date, and keep up with changes 

 รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
          1033305         นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา                         3(1-2-6) 

               (Innovation and Technology Digital for Education) 
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการศึกษาตาม
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้ คิดและมีความเป็น
นวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน โดย
การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลทางการศึกษา ศึกษากฎหมายและจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถสร้างนวัตกรรม ตลอดจนเลือกและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
Apply innovation and digital technologies for education 
management design in accordance with individual major to 
develop learners’ intellectual and to be innovator based on 
contexts, learner individual differences, concepts, and theories 
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being relevant to innovation and technology digital for education, 
laws, and ethics in utilizing innovation and digital technologies . In 
order to be able to select and apply innovation and digital 
technology for educational effectively, and use reflection to 
apply for self-development to become a good teacher, know 
broadly, be up to date, and keep up with changes. 

            รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 1023305        การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ                                        3(2-2-5) 

                (Competency based Instructional) 
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้ เรียน
ให้มีสมรรถนะและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับ
ความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้ เรียน บูรณา
การความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทั ลในการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้ เก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู้   ปรัชญาการศึกษา 
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหา
และภาษา สื่อและแหล่ งเรียนรู้ใน ชุมชนท้องถิ่ น  สื่ อเทคโ นโลยีดิจิทั ล 
การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้ เรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน การ
ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผู้ เรียน การ
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้ มี
ความรับผิดชอบและมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
Instructional plan and management in nature of major to develop 
learners to be an competency and innovator, enhancing student 
learning, attending and accepting individual differences among 
students, creating activities and learning atmosphere for promoting 
students happiness in learning; awareness in learners’ well-being,  
integrating knowledge, content, curriculum, teaching science and 
digital technology in instruction by using learning theories, educational 
philosophy, instructional innovation for skills development in the 21st 
century,  integrated instruction,  integrated instruction on sufficiency 
economy philosophy, content and language integrated learning, 
integrated instruction on media and  learning resources in local 
community, digital technology media, inclusive education, coaching, 
classroom management, designing and lesson plan writing related 
Learner standard micro-teaching, practicum in real situation; to be a 
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responsible and committed person in developing learners fulfil their 
potential 

            รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 1043406        การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ                      2(1-2-3) 
                 (Competency Based Learning Measurement and Evaluation) 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงบนฐานสมรรถนะของผู้ เรียนอย่าง
เป็นระบบด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญใน
เรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนากา รของผู้ เรียน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัด
และประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือ
วัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลปูอนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้ เรียนในการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และออกแบบ ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้
สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ ดี มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
Measure and evaluate Competency Based through methods 
which are practical and appropriate to the subject matter, 
context, individual difference of learners, and learners with 
special needs, reflect the evaluation result for learner 
development and quality development of learning management 
under the concepts and theories of measurement and 
evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation 
instrument design, feedback giving for learning promotion in 
learners, guideline of using measurement and evaluation result in 
learner development, design; implement the quality assurance in 
education proper and creative measurement and evaluation, and 
use the reflective practice for self-development to be a good 
teacher who is proficient, smart, and up to date 
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รหัสวิชา          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1043407        การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                              3(2-2-5) 

                 (Research and Development in Innovation and Learning) 
วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่า ง
หลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบ
การวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เรียน นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนา การจัดการเรียน รู้  แ ละพัฒนาผู้ เรียน และใช้กา รสะท้อน คิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  และทันสมัย
ต่อความเปลี่ยนแปลง 
Research, solve problems to develop learners, and create 
innovation to develop learners’ learning in accordance with 
individual major, context of learner individual differences, and 
learners with special needs by studying, analyzing problem 
conditions and needs in learner development in classrooms, 
design research by applying principals, concepts, research 
theories, researchers’  ethics, research instrumentation, apply 
digital technologies for creating innovation in research to solve 
problems and develop learners, relevant innovation in 
community in order to be able to implement research results in 
developing learning management and learners, and use reflection 
to apply for self-development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

            รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1004901        คุรุนิพนธ์                                                                  1(0-2-1) 

                 (Self-Development Report) 
จัดท าคุรุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติ
หน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการ
ปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ ด้วยตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็ม
สมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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Create Self-development Report by gathering, analyzing and 
synthesizing capacity of teacher duties together with teachers 
characteristics through the lesson learned from teaching 
experience in educational institution and self-learning, attend the 
activities to fulfill capacity in after action review (AAR) individually 
as well as share and learn under the context of profession 
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes 

           รหัสวิชา          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                     หน่วยกิต(ชั่วโมง) 
           1001803         ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1   1(90) 
                 (Practicum in Profession of Teaching 1) 

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอน
และครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การเก็บร วบรวมข้ อมูลเพ่ือ ใช้ในกา รพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้ เรียนใ ห้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนได้
อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา  ผ่านกระบวนการสั งเกตและ
วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect 
love and faith in teaching profession, identify self-ethics and 
profession ethics, acknowledge duties of teacher and homeroom 
teacher in school, understand community context, coordinate 
with parents to collect the data used to provide learner care, 
assistance, and development to the preferred characteristics, 
provide well-organized report of learner development in form of 
case study by applying the knowledge of psychology, digital 
technology, and ability based learner development, conclude the 
guideline and activities for teacher profession development both 
inside and outside educational institutions through the process of 
observation and analysis of teacher performance, conclude the 
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lesson learned from learning experience in educational 
institution, synthesize the body of knowledge and use the 
learning result in after action review (AAR) as well as share and 
learn under the context of profession learning community (PLC) 
to develop oneself to keep up with changes 

 รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                      หน่วยกิต(ชั่วโมง) 
           1002804        ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2   1(90) 
                (Practicum in Profession of Teaching 2) 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหา
สาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการ
บริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเก่ียวกับการประกั น
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนมีความสุขในการ
เรียน ร่ วมมือกับผู้ปกครองในการ พัฒนา ดูแล ช่วย เหลื อผู้ เ รียน  ให้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Behave as a good example with morality and conduct according 
to professional ethics, working as a teacher assistant with a 
mentor by planning content design, media and technology, 
measurement and evaluation according to the learning strand in 
each course, integrated knowledge in educational administration, 
innovation design, implementation of educational quality 
assurance in accordance with each level of education, manage 
quality learning and create a learning atmosphere for students to 
enjoy, cooperate with parents to develop and help students to 
have desirable characteristics, analyze and present guidelines for 
self-development to be a professional teacher who is able to 
adjust to keep up with the change of both professional teaching 
and core major sciences, participate in projects related to 
promoting conservation of culture and local wisdom and bringing 
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results from learning in educational institutions to evaluate after 
action review (AAR)  reflecting on an individual basis, and 
exchange knowledge in the form of professional learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

รหัสวิชา          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                     หน่วยกิต(ชั่วโมง) 
1003805         ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3   1(90) 

                  (Practicum in Profession of Teaching 3) 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีมีคุณธรรมและ 
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งม่ันในการ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
โครงการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
Practice teaching in educational institutions, behave as a good 
example with morality and conduct according to professional 
ethnics, design a class atmosphere that encourages students to 
learn and be happy, organize learning activities that encourage 
students to create advanced thinking processes by applying 
digital technology or modern educational innovations, 
collaborate with parents to develop and strive to solve 
students' problems to have the desirable characteristics with 
the process of the correct research methodology, clearly 
reflecting the changes that have occurred to students 
themselves from participating in activities that promote 
professional progress, projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results 
from learning in educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) 
to develop oneself to keep up with changes 
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 รหัสวิชา           ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต(ชั่วโมง) 
 1004806          ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(540) 
                   (Internship 1) 

ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพ่ือให้ผู้ เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สร้าง
แรงบันดาลใจให้เป็นผู้ใฝุรู้และมีปัญญารู้คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้ เรียน 
โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะการคิดของผู้เรียน จัดการเรียนรู้  ออกแบบสื่อ/ นวัตกรรม วัดและ
ประเมินผล จัดท าโครงการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทและการมีส่วนร่วม
ของนักเรียน ครู ชุมชน รายงานผลการพัฒนาผู้ เรียน การปฏิบัติหน้าที่ครู
ในสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพ  พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์  สังเคราะห์ ถอด
บทเรียน และสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครู
ที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 
Operate on teaching a major subject to enable students to 
learn happily. Inspire to be a learning enthusiast and have the 
cognition. Aware of the learner’s health by designing a lesson 
plan that promotes learning skills and thinking skills of learners . 
Learning management, innovation media design, measurement 
and evaluation. Preparation Develop Project appropriate for 
context and participation form student teachers and 
Community student development report. Perform duties as a 
teacher in educational institution, participate with professional 
activities, develop the innovation to develop learners through 
the observation process, recording data, analyzing, 
synthesizing, lesson learned and reflective thinking to apply for 
develop oneself to be a good teacher with be proficient, up to 
date and keep up with the changes 
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 รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             หน่วยกิต(ชั่วโมง)    
1004807        การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                                        6(540) 

                 (Internship 2) 
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
มีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรัก ษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถิ่น และน าผลจ ากกา รเรียนรู้ใ น
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Operate on teaching a major subject behave as a good example  
with morality and conduct according to professional ethics, make 
learners are happy and have advanced thinking process and 
leading them to be innovators by designing modern educational 
innovations integrated in community context with learning 
activities in and out of the classroom, create a network of 
cooperation with parents and communities to develop, promote 
professional progress and solve students' problems with desirable 
characteristics with the correct research process according to the 
research methodology, clearly reflecting the changes that have 
occurred to themselves from participation and participate in 
projects related to promoting conservation of culture and local 
wisdom and bringing results from learning in educational 
institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 
individual basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 
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          2.2) กลุ่มวิชาเอก         

       2.2.1) วิชาเอก  
   2.2.1.1) วิชาเอกบังคับ  

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
            2021101 พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย              3(2-2-5) 
   (Ritual for Thai Drama Teacher) 

 ที่มาและความส าคัญในพิธีกรรมของพิธีไหว้ครู ความหมายของเพลงหน้าพาทย์
ที่ใช้ในการประกอบพิธีไหว้ครู ขั้นตอนการประกอบพิธีไหว้ครู ปฏิบัติพ้ืนฐาน
นาฏยศัพท์ ภาษาท่านาฏศิลป์  ขนบจารีตทางนาฏศิลป์ และฝึกปฏิบัติร าเพลง
ช้า เพลงเร็ว (ระบ า) หรือ เพลงช้า เพลงเร็ว (ตัด)  
The purpose of this subject is to study the original background and 
importance of the ritual of the ceremony of Wai Kru, or paying 
respect to the teachers, the meaning of the songs used in the 
ceremony, the process, the foundation of dance terminology, 
dance art choreography, conservative dance, and to practice 
dancing in slow or fast rhythm songs. 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2021102 ทักษะนาฏศิลป์ไทย             3 (2-2-5) 

  (Skill Classical Dance) 
 ประวัติความเป็นมา  องค์ประกอบการแสดง กระบวนท่าร า ฝึกปฏิบัติการร า              
แม่บทใหญ่ แม่บทเล็ก  
The purpose of this subject is to study the original background of 
the components of classical dance, the postures, and to practice 
major and minor of original dance. 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
          2021401 นาฏศิลป์เบ้ืองต้นส าหรับครู             3(2-2-5) 

           (Basic Thai dance for Teacher) 
 ความรู้พ้ืนฐาน หลักทฤษฎี และการปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ ภาษาท่า ทักษะ                    
การเคลื่อนไหว  และฝึกปฏิบัติท่าร าการแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุดการแสดงร าวง
มาตรฐาน ระบ าดอกบัว  ร าเชิญพระขวัญ ร าอธิษฐาน และเพลงปลุกใจหรือ
เพลงอ่ืนตามความเหมาะสม และออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน  
The purpose of this subject is to study the foundation knowledge, 
theory, and terminology of dramatic arts including postures, 
movement skills, and the practice of Thai dramatic dances such as 
Thai standard dance, lotus dance, Chern Phra Khwan dance, 
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Wishing dance, and arousing songs. Students are able to design the 
activity and lesson to develop the learners’ skill. 

 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
            2021402     การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ในหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
           (Lesson Plan Management of Dramatic Arts in Primary and  
   Secondary Education Curricula ) 

 วิเคร าะห์หลักสูตรสถา นศึกษาในกลุ่ มวิ ชา นา ฏศิลป์ ระดับประถมและ
มัธยมศึกษา ศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยา
พัฒนาการของเด็กประถมและมัธยมศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอนและเทคนิค
การสอนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะ การพัฒนาสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้การวาง
แผนการจัดการเรียนรู้แนวโน้มของการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัย การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์จริง  
The purpose of this subject is to analyze the school’s curriculum 
of dramatic arts in primary and secondary levels. Students are to 
study the component of the curriculum, psychology and teaching 
strategy of making a specific subject lesson plan, to use the 
teaching materials development and how to use technology 
sources to evaluate the results from the learners in order to plan  

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
            2021501 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารด้านนาฏศิลป์ไทย                   3(2-2-5) 
   (English for Classical Thai Dance and Theatre Communication) 

  ฝึกทักษะ ด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน  เพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น             
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  และศัพท์เทคนิคที่เก่ียวข้องกับนาฏศิลป์และการละคร 

  The purpose of this subject is to practice speaking, listening, 
reading, and writing using English for communication in situations, 
and students need to learn technical terms of dramatic arts and 
plays as well. 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
      2021103 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์             3(2-2-5) 

   (Aesthetic of Dance) 
ประวัติความเป็นมา ลักษณะและประเภทของการแสดง โขน ละคร ระบ า              
ร า ฟูอน และนาฏศิลป์พ้ืนเมือง อภิปราย  เปรียบเทียบ วิเคราะห์ลักษณะที่นิยม
ว่าดีงามตามหลักสุนทรียภาพนาฏศิลป์ในด้านลีลา  ท่าร า ท่วงท านองเพลง  
และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหา  
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The purpose of this subject is to study the background history of 
characteristics and types of traditional dances such as Khon, play, 
dances, and local dramatic arts dance style with rhythm of songs 
that are related to the contents. 

 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
       2021104 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การละคร            3(2-2-5) 

  (Acting Plays Criticism) 
 รูปแบบ องค์ประกอบการแสดง การแสดงละครไทยและละครร่วมสมัยทั้งใน
 อดีตและปัจจุบันวิเคราะห์วิจารณ์อภิปรายลักษณะของการแสดง  
The purpose of this subject is to study the platform, the 
component of the plays, Thai dramatic plays and contemporary 
drama from past period to present by analyzing and criticizing the 
characteristic of the plays. 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
            2023202      นาฏยประดิษฐ์                          3(2-2-5) 
   (Choreography) 

 แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบการแสดง  ศึกษาตัวอย่างงานนาฏยประดิษฐ์              
ของบูรพาจารย์ ปราชญ์ท้องถิ่น ออกแบบสร้างสรรค์ และน าเสนอในรูปแบบ
การแสดงโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น  
The purpose of this subject is to study the theory and 
components of the choreography for the performance. Also, to 
study the examples of invented dramatic arts of pioneer teachers, 
local philosophers, and to design choreography creatively by 
presenting the work through the performance using the foundation 
of research methodology. 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
      2021203 นาฏศิลป์พ้ืนเมืองส่ีภาคและการแสดงท้องถ่ิน            3(2-2-5)    

   (Four Traditional Parts of Dramatic Arts and Local  
   Performances)    

 ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบการแสดง และลีลา  ท่าร า ตลอดจนโอกาสที่
ใช้ในการแสดง  ฝึกปฏิบัติและจัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์สี่ภาคและการ
แสดงท้องถิ่นที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิถีชีวิต  
The purpose of this subject is to study the background of the 
component of performances and dancing styles in occasional 
events. The students are to practice and arrange the Four 
Traditional Parts of Dramatic Arts and Local Performances 
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performance activity which are related to social value and 
people’s way of living. 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
      2022302 การผลิตส่ือการสอนนาฏศิลป์               3(2-2-5) 

   (Media  Production  for  teaching) 
  คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือ

การเรียนการสอน การน าเสนอผลงาน การตัดต่อภาพและเสียงเพ่ืองานดนตรี  
และนาฏศิลป์ สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ในการสอน การผลิตสื่อ                
การสอนด้วยคอมพิวเตอร์ 
 The purpose of this subject is to study the foundation of 
computer skill, the skill of using information technology and 
communication skill in pedagogy. Also, students are to learn how 
to present their work, how to edit sound and video for a project in 
music and dramatic arts using modern technology in the computer . 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
      2023101 นาฏศิลป์อาเซียน                             3(2-2-5) 

   (Asean Performing  Arts) 
  ประวัติ  รูปแบบ  และองค์ประกอบของการแสดงในกลุ่มประเทศอาเชียน 
 The purpose of this subject is to study the background, the 
format, and the components of performances among the countries 
in ASEAN. 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
      2023601 การวิจัยด้านนาฏศิลป์               3(2-2-5) 

   (Dance Research) 
 ระเบี ยบวิธี วิจั ยด้ า นนาฏ ศิลป์  แนวคิด  จุ ดมุ่งหมา ย   วิธี ด า เนิ นกา ร                       
การวิเคราะห์  สังเคราะห์  และสรุปผลการศึกษาค้นคว้า ออกแบบสร้างสรรค์
การแสดง  และน าเสนอเป็นรายงานการวิจัยพร้อมวีดีทัศน์บันทึกท่าร า  
The purpose of this subject is to study the research methodology 
of dramatic arts. Students are to be able to write purposes, 
methodology, analysis, synthesis, and conclusion of the research 
by creating a performance project and present in a video record. 
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 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
       2024601 การจัดการแสดงวิพิธทัศนา             3(2-2-5) 

  (Variety Shows) 
 ความหมาย ความส าคัญ และหลักการจัดวิพิธทัศนา  องค์ประกอบในการ
จัดการแสดงและปฏิบัติการจัดการแสดงวิพิธทัศนาน าสู่สาธารณชน  
The purpose of this subject is to study the meaning, the important, 
and the management of variety shows, the component of the 
performance and students are to arrange the variety shows to the 
public. 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
      2024602 สัมมนาทางด้านนาฏศิลป์                       1(1-2-3)   

            (Seminar for Dance) 
 ศึกษากระบวนการ  ขั้นตอนการจัดสัมมนา  รูปแบบ  และจัดกิจกรรมสัมมนา
วิชาการทางด้านนาฏศิลป์ เพ่ือสร้า งกระบวนการค้นหา องค์ความรู้ ด้า น
นาฏศิลป์ในเรื่องที่สนใจ  

  The purpose of this subject is to study the process of the 
arrangement of seminar of dramatic arts in order to create process 
of searching for information of dramatic arts. 

           2.2.1.2) วิชาเอกเลือก  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

      2022201 ระบ ามาตรฐาน               3(2-2-5) 
   (Rabammartrathan Dance) 

 ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบการแสดง ลักษณะเฉพาะของระบ ามาตรฐาน 
ฝึกปฏิบัติ ชุด ระบ ากฤดาภินิหาร ระบ าเทพบันเทิง ระบ าดาวดึงส์ ระบ า                    
ย่องหงิด ระบ าพรหมาสตร์ ระบ าสี่บทโดยเลือกฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสม
และออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
The purpose of this subject is to study the background, the 
components of the performance, the specific characteristics of 
foundation dance, to practice Kritdabhiniharn dance, Thep 
Bunterng dance, Dao-Dueng dance, Yongid dance, Prommas dance, 
and Si-bot dance by choosing one of the dances properly. Also, 
students must be able to design a lesson plan to develop the 
dancing skills of the learners. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
      2022202 ระบ าโบราณคดี              3(2-2-5) 

  (Archaeology Dance) 
  ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบการแสดง ฝึกปฏิบัติระบ าโบราณคดีชุด ระบ า

ทวารวดี   ระบ าสุโขทัย ระบ าลพบุรี ระบ าศรีวิชัย ระบ าเชียงแสนและออกแบบ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
The purpose of this subject is to study the background, the 
components of the archeology dance by practicing the 
Dhevaravadi dance, Sukhothai dance, Lopburi dance, Sri Vichai 
dance, and Chiangsaen dance. Also, students must be able to 
design an activity plan to develop the dancing skills of the 
learners.  

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
      2022203      ร าเด่ียวร าคู่                        3(2-2-5) 

  (Solo Dance and Double Dance) 
 ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของการแสดง ฝึกปฏิบัติร าเด่ียวตามความ
 เหมาะสม ชุด ฉุยฉายเบญกาย  ฉุยฉายพราหมณ์  มโนราห์บูชายัญ  พลายชุม
พลแต่งตัว และฝึกปฏิบัติร าคู่ ตามความเหมาะสม ชุด พระลอตามไก่  พระราม
ตามกวาง  พลายบัวเก้ียวนางตานี รจนาเสี่ยงพวงมาลัย และออกแบบแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร าเด่ียว ร าคู่ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
The purpose of this subject is to study the background and the 
components of the performance including practicing solo dances 
such as Chui Chai Benyakai dance, Chui Chai Bhraman dance, 
Monora dance, Phlai Chumpon dance, and double dances such as 
Phra Lo Tam Kai dance, Phra Rama Tam Kwang dance, Phlai Bua 
Kiew Nang Tani dance, Rodjana Sieng Phuang Malai dance, and to 
have the students to be able to design the performance activity of 
solo dance and double dance to develop the learners. 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
       2022301 การออกแบบเทคโนโลยีส าหรับนาฏศิลป์            3(2-2-5) 
                              (Design Technology for Dance) 

  ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่อการสอนนาฏศิลป์  การเลือกใช้สื่อ                
การสอนที่ เหมา ะสมกับเนื้ อหา วิชา การ วิเคร าะห์ เนื้อหา การออกแบบ                    
การพัฒนาการเผยแพร่ การสืบค้นข้อมูลทางด้านการแสดง และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือการสร้างสื่อ  
The purpose of this subject is to study the meaning, styles, and 
the benefits of using media to teach dramatic arts. Also, this 
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subject focuses on how to choose the media for teaching which is 
relevant the subject’s content, to analyze the content, to design, 
to develop, to publish, and to search the information about 
dramatic arts performances including using the computer program 
to create the teaching media. 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
      2023201 การร าหน้าพาทย์                       3(2-2-5) 

   (Na  Pat  Dance) 
 ประวัติความเป็นมา  องค์ประกอบ กระบวนท่าร า โอกาสที่ใช้  และฝึกปฏิบัติ
ท่าร าเพลงหน้าพาทย์ เพลงเชิด - เสมอ   เพลงชุบ-ลา  เพลงสาธุการ เพลงตระ
นิมิต เพลงช านาญ เพลงตระบองกัน เพลงบาทสกุณี  
The purpose of this subject is to study the background, the 
dancing component that is used in Na Pat Dance. Students are to 
practice the dances of Na Pat song, Cherd-Samer song, Chub-la 
song, Sadhukarn song, Tranimit song, Chamnan song, Trabongkun 
song, and Bahtsakuni song. 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
      2021201      การละครไทยและบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์           3(2-2-5) 

   (Thai Drama and Important Persons in Dramatic Arts) 
  ประวัติความเป็นมา  องค์ประกอบ  รูปแบบ  ลักษณะ  และวิธีการแสดงละคร

ไทย ศึกษาประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์)  
The purpose of this subject is to study the background, 
components, characteristics, and methods of performing Thai 
dramas including the study of biology of important persons in 
dramatic arts field. 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
      2021202 การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า                            3(2-2-5) 

  (Costume Design and Make – up) 
 ประวัติความเป็นมา  ความส าคัญ  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับหลักการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย  การแต่งหน้าในสมัยต่าง ๆ วิธีการแต่งกายละครไทย  ลักษณะ                   
การแต่งหน้า ฝึกการแต่งกายละครไทย  แต่งหน้ารูปแบบต่าง ๆ  สร้างสรรค์
ผลงาน  การประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย  
 The purpose of this subject is to study the background, the 
important, and the foundation principle of costume design, make-
up in different periods, how to dress of Thai drama, characteristics 
of make-up. Also students are to practice dressing the costumes of 



109 

Thai drama, how to use make-up in creative ways, and to invent 
new costumes for the plays. 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
      2022101 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ             3(2-2-5) 

   (Dramatic Arts Comparison Study) 
 ความรู้พ้ืนฐาน ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ตะวันออก ตะวันตก และ
นาฏศิลป์อาเซียน  วิเคราะห์ เปรียบเทียบองค์ประกอบของการแสดง หน้าที่  
การปฏิสัมพันธ์  รูปแบบการแสดง ฝึกปฎิบัติให้สอดคล้องตามความเหมาะสม
รวมทั้งและออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
The purpose of this subject is to study basic knowledge, 
background history of eastern, western, and ASEAN dramatic arts . 
Students are to analyze and to compare the element of 
performance, role, interaction, play’s format. Students are to 
practice analyzing the comparison properly including the design of 
learning activity to develop the learners’ skill.   

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
            2022204 ระบ าเบ็ดเตล็ด                        3(2-2-5) 
   (Miscellaneous Dance) 

 ประวัติความเป็นมา  ความส าคัญ เครื่องแต่งกาย  บทร้อง  และท านองเพลง      
ฝึกปฏิบัติ ระบ าอยุธยา ระบ ากรับ  ระบ าฉิ่ง   นางกอย หรือเพลงอ่ืนตามความ
เหมาะสมและออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  

  The purpose of this subject is to study the background, the 
important of costumes, songs’ lyrics and rhythms. Students are to 
practice Ayutthaya dance, wooden rhythms clappers, mall                  
cup-shaped cymbals dance, Nang Koi dance, or other songs. Also, 
students are able to design the activity and lesson to develop the 
learners’ skill. 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
      2022401 ละครส าหรับเด็ก               1(1-2-3) 

   (Drama for Children) 
 ความหมายและความส าคัญของละครส าหรับเด็ก องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่             
การจัดการแสดงละครหุ่นและหน้ากาก  ละครสร้างสรรค์   การเล่นบทบาท
สมมุติ  ละครใบ้  ละครเวทีและฝึกปฏิบัติการแสดงละคร รวมทั้งออกแบบ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  

  The purpose of this subject is to study the meaning and the 
important of children’s drama, or play, the component, the role of 
puppets and masks dance, creative drama, role play, mime, and 
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plays. Students are to practice performing the drama including 
designing and planning for the learning activity in order to develop 
the learners’ skill. 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
      2022601 การบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์             1(1-2-3) 

   (The Management of Dramatic Arts Performance) 
 บริหารจัดการ การเขียนโครงการการแสดงนาฏศิลป์ บทบาทหน้าที่และบุคคลที่
เก่ียวข้องกับการแสดง การจัดงบประมาณ บทบาทของงา นนาฏศิลป์ใน                     
เชิงพาณิชย์ การด าเนินธุรกิจด้านนาฏศิลป์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
The purpose of this subject is to manage and write a project plan 
of the performance, roles and duty, and persons who are 
concerned in the performance, financial management, 
responsibility of holding the dramatic arts performance in a 
commercial way including the knowledge of laws that related to a 
business of the performance. 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
      2023101 โขน                                  3(2-2-5) 

   (Khon Masked Performance) 
  รูปแบบการแสดงโขน บทโขนเรื่องรามเกียรต์ิ  ตัวโขนส าคัญ รายละเอียดของ   

โขนตอนส าคัญ องค์ประกอบการแสดง    
  The purpose of this subject is to study the performance of Khon 

Masked drama, the script of Ramayana, the major characters in the 
story, and the details in the important acts of Ramayana including 
the component of the performance. 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 

พ.ศ. 2558 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  

พ.ศ. 2562 
เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย      :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   
                      สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Education Program in      
                      Performing and Musical Arts 
ชื่อปริญญา 
         ชื่อเต็ม (ไทย)    :  ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏดุริยางคศาสตร์) 
         ชื่อย่อ  (ไทย) : ค.บ. (นาฏดุริยางคศาสตร์) 
         ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Education  
                              (Performing and Musical Arts) 
         ชื่อย่อ (อังกฤษ)   : B.Ed. (Performing and Musical Arts) 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย      :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                      สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Education  
                      Program in Dance Education  
ชื่อปริญญา 
  ชื่อเต็ม (ไทย)  :    ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ศึกษา) 
  ชื่อย่อ  (ไทย) :    ค.บ. (นาฏศิลป์ศึกษา) 
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Education  
                       (Dance Education) 
  ชื่อย่อ  (อังกฤษ) :  B.Ed. (Dance Education) 

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สม ร ร ถน ะแ ละ ส่ ง เส ริ ม
คุณลักษณะความเป็นครู 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  
พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

โครงสร้างของหลักสูตร  
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า       167       หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร   
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 
 1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร        
  1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                        
  1.3) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                          
  1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์    

30 
12 
3 
3 

12 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
       2.1) กลุ่มวิชาชีพครู     52 หน่วยกิต 
       2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 79 หน่วยกิต   
         2.2.1) วิชาแกนบังคับ 18 หน่วยกิต   
         2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต   
         2.2.3) วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 4 หน่วยกิต   
         2.2.4) วิชาเอกบังคับเฉพาะแขนง (เลือกแขนงใดแขนงหนึ่ง) 

2.2.4.1) แขนงนาฏศิลป์ไทย  46 หน่วยกิต 
2.2.4.2) แขนงดนตรีไทย 46 หน่วยกิต 
2.2.4.3) แขนงดนตรีสากล 46 หน่วยกิต 

          2.2.5) วิชาเอกเลือกเฉพาะแขนง 5 หน่วยกิต   
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    

โครงสร้างของหลักสูตร  
หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า      133 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร  
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า          30 หน่วยกิต 
   1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             12  หน่วยกิต 
   1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                       3   หน่วยกิต 
   1.3) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                         3   หน่วยกิต 
   1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   12   หน่วยกิต 
 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า         97 หน่วยกิต 
    2.1) กลุ่มวิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า         37 หน่วยกิต 
      2.1.1) วิชาชีพครู        22 หน่วยกิต 
      2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   15 หน่วยกิต 
    2.2) กลุ่มวิชาเอก       ไม่น้อยกว่า      60 หน่วยกิต 
       2.2.1) วิชาเอก บังคับ       40 หน่วยกิต 
       2.2.1) วิชาเอก เลือก       20 หน่วยกิต 
 
 
 
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 

1. ปรับโครงสร้างหลักสูตร  โดยมี
จ านวนหน่วยกิตลดลงจากเดิม
เนื่องจากปรับปรุงให้เป็นหลักสตูร 
4 ปี 
2. ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง  โ ด ย
ปรับ เปลี่ ยนจ ากสาขา วิช า
นา ฏดุริย า งคศา สตร์  เป็ น 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
3.หมว ดวิ ช า ศึกษา ทั่ ว ไ ป
ปรั บปรุงตา มหลั กสูตร ครู   
พรีเม่ียม ของมหาวิทยาลั ย
รา ชภัฏ  38 แห่ง  เพ่ือ ให้
เห มา ะส มกั บส ภา พก า ร
เปลี่ยนแปลงของสังคม และ
ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็น
ครู 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  
พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า          131 หน่วยกิต   1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า          97   หน่วยกิต    
  1.1) กลุ่มวิชาชีพครู                              52 หน่วยกิต 1.1) กลุ่มวิชาชีพครู                                          37   หน่วยกิต   

1.1.1) กลุ่มวิชาสาระความรู้ด้านวิชาชีพครู             32 หน่วยกิต 1.1.1) กลุ่มวิชาชีพครู บังคับ                             22   หน่วยกิต  
1011101    ความเป็นครู 3(2-2-5) 1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ 2(1-2-3) ปรับหน่วยกิต 
1011102 ปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) 1063402 ปรัชญาการศึกษา 2(1-2-3) ปรับการเรียนการสอน 
1051501 จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้ 2(2-0-4) 1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

และการพัฒนาชีวิต 
2(1-2-3) ปรับชื่อวิชาและ 

ค าอธิบายรายวิชา 
1022201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 2(1-2-3) ปรับชื่อวิชาและ 

ค าอธิบายรายวิชา 
1022202 ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวิชา 
 -  1022204 ทักษะการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) เพ่ิมรายวิชา 

1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 3(2-2-5) ปรับชื่อวิชาและ 
ค าอธิบายรายวิชา 

1033301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

3(2-2-5) 1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 

2(1-2-6) ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

1053502 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 2(2-0-4)  -  ยกเลิกรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  
พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

1043401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

3(2-2-5) 1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ 

2(1-2-3) ปรับชื่อวิชาและปรับ
หน่วยกิต  

1023304 การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 2(2-0-4)  -  ยกเลิกรายวิชา 
1044402 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

 
3(2-2-5) ปรับชื่อวิชาและ 

ค าอธิบายรายวิชา 
1064101 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)  -  ยกเลิกรายวิชา 
   1004901 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) เพ่ิมรายวิชา 

1.1.2) กลุ่มวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     14    หน่วยกิต 1.1.2) กลุ่มวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     15   หน่วยกิต  
1004801 การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 1(60) 1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90) ปรับชื่อวิชา 
1004802 การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 1(60) 1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90) ปรับชื่อวิชา 
 -  1002805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1(90) เพ่ิมรายวิชา 

1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(360) 1004806 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(540)  
1005802         การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(360) 1004807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)  
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  
พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

  1.2) กลุ่มวิชาเอก                                        46 หน่วยกิต  1.2) กลุ่มวิชาเอก                                            60   หน่วยกิต  
   1.2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับเฉพาะแขนง                    46 หน่วยกิต   1.2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                  40   หน่วยกิต  

2021101 การแต่งกายและแต่งหน้านาฏยการแสดง  2(1-2-3)  -  ยกเลิกรายวิชา 
2021102 ประเพณีพิธีกรรมนาฏยการแสดง  3(3-0-6) 2021101 พิธีไหว้ครูทางนาฏศิลป์ 3(2-2-5) ปรับชื่อวิชาและ 

ค าอธิบายรายวิชา 
2021103 การฉากและแสงนาฏยการแสดง  2(1-2-3)  -  ยกเลิกรายวิชา 
2021201 ประวัตินาฏยการแสดง  3(3-0-6)  -  ยกเลิกรายวิชา 
2021203 ทฤษฎีนาฏยการแสดง  3(3-0-6)  -  ยกเลิกรายวิชา 
2022102 การประดิษฐ์นาฏยการแสดงขั้นต้น  2(1-2-3) 2023202 นาฏยประดิษฐ์  3(2-2-5) ปรับชื่อวิชา 

ปรับหน่วยกิตและ 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  
พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

2023101 การจัดการนาฏยการแสดง  3(2-2-5) 2024601 การจัดการแสดงวิพิธทัศนา 3(2-2-5) ปรับชื่อวิชาและ 
ค าอธิบายรายวิชา 

2024304 การแสดงโขน  3(2-2-5)  -  ย้ายไปกลุ่มวิชาเอก
เลือก โดยปรับชื่อวิชา
เป็น “โขน” 

2021301 ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 1  3(2-2-5) 2021401 นาฏศิลป์เบื้องต้นส าหรับครู 3(2-2-5) ปรับชื่อวิชาและ 
ค าอธิบายรายวิชา 

2021302 ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 2 3(2-2-5) 2021102 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 3(2-2-5) ปรับชื่อวิชาและ 
ค าอธิบายรายวิชา 

2022301 ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 3  3(2-2-5)  -  ย้ายไปกลุ่มวิชาเอก
เลือก โดยปรับชื่อวิชา
เป็น “ระบ า
มาตรฐาน” 

2022302 ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 4  3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวิชา 
2023301 ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 5  3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวิชา 
2023302 ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 6 3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวิชา 
2024301 ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 7 3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  
พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

2024302 ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 8 3(2-2-5)  -  ย้ายไปกลุ่มวิชาเอก
เลือก โดยปรับชื่อวิชา
เป็น “ร าหน้าพาทย์” 

   2021402 การจัดการเรียนนาฏศิลป์ในหลักสูตร
ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา 

3(2-2-5) 
เพ่ิมรายวิชา 

   2021501 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านนาฏศิลป์
ไทยและการละคร 

3(2-2-5) 
เพ่ิมรายวิชา 

   2021103 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์ 3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชา 
   2021104 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การละคร 3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชา 
   2021203 นาฏศิลป์พ้ืนเมืองสี่ภาคและการแสดงท้องถิ่น 3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชา 
   2022302 การผลิตสื่อการสอนนาฏศิลป์ 3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชา 
   2023101 นาฏศิลป์อาเซียน  3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชา 
   2023601 การวิจัยด้านนาฏศิลป์  3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชา 
   2024602 สัมมนาทางด้านนาฏศิลป์ 1(1-2-3) เพ่ิมรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  
พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

  1.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก                                        5 หน่วยกิต  1.2) กลุ่มวิชาเอก                                            60   หน่วยกิต  
   1.2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือกเฉพาะแขนง                      5 หน่วยกิต   1.2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก                                   20   หน่วยกิต  

2021303 การแสดงละครพูดขั้นต้น  2(1-2-3)  -  ยกเลิกรายวิชา 
2021304 การแสดงละครพูดขั้นสูง  2(1-2-3)  -  ยกเลิกรายวิชา 
2021305 การเขียนบทนาฏยการแสดงขั้นต้น  3(3-0-6)  -  ยกเลิกรายวิชา 
2022103 การแสดงละครร้อง  2(1-2-3)  -  ยกเลิกรายวิชา 

2022109 นาฏยการแสดงตะวันออก  3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวิชา 
2022304 การเต้นพ้ืนฐานบัลเลต์ 2(1–2–3)  -  ยกเลิกรายวิชา 
2022306 การออกแบบการแต่งกายและแต่งหน้านาฏย

การแสดง  
3(2-2-5) 2021202 การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า 3(2-2-5) ปรับชื่อวิชาและ 

ค าอธิบายรายวิชา 
2022405 การบันทึกนาฏยการแสดง  3(3-0-6)  -  ยกเลิกรายวิชา 
2023103 การเขียนบทนาฏยการแสดงขั้นสูง  3(3-0-6)  -  ยกเลิกรายวิชา 

2023104 การออกแบบนาฏยการแสดงขั้นสูง 3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวิชา 
2023105 การก ากับการแสดง  3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวิชา 
2023106 นาฏยการแสดงเพ่ือการท่องเที่ยว 2(1–2–3)  -  ยกเลิกรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  
พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

2023107 นาฏยการแสดงอาเซียน  3(2-2-5)    ย้ายไปกลุ่มวิชาเอกบังคับ 
โดยปรับชื่อวิชาเป็น  
“นาฏศิลป์อาเซียน”  

2023108 การออกแบบฉากและแสงนาฏยการแสดง  3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวิชา 
2023109 นาฏยการแสดงทางสื่อ  2(1–2–3)  -  ยกเลิกรายวิชา 
2023110 นาฏยการแสดงตะวันตก  3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวิชา 

2023304 การแสดงละครชาตรี  3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวิชา 
2023305 การเต้นแจ๊สและละติน  2(1–2–3)  -  ยกเลิกรายวิชา 
2023306 การแสดงหุ่นกระบอก  3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวิชา 

2023307 การแสดงหนังใหญ่  3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวิชา 
2023308 การแสดงหนังตะลุง  3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวิชา 
2023609 นาฏยการแสดงส าหรับเด็ก  2(1–2–3) 2022401 ละครส าหรับเด็ก 2(1-2-3) ปรับชื่อวิชาและ 

ค าอธิบายรายวิชา 
2024109 การจัดนาฏยการแสดงเฉพาะกิจ  3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวิชา 
   2022201 ระบ ามาตรฐาน 3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  
พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

   2022202 ระบ าโบราณคดี 3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชา 
   2022203 ร าเด่ียวร าคู่ 3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชา 

   2022301 การออกแบบเทคโนโลยีส าหรับนาฏศิลป์ 3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชา 
   2023201 การร าหน้าพาทย์ 3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชา 
   2021201 การละครไทยและบุคคลส าคัญในวงการ

นาฏศิลป์  
3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชา 

   2022101 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ 3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชา 
   2022204 ระบ าเบ็ดเตล็ด 3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชา 
   2022601 การบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์ 2(1-2-3) เพ่ิมรายวิชา 

   2023102 โขน 3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาท่ีมีการปรับปรุง 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 

พ.ศ. 2558 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  

พ.ศ. 2562 
เหตุผล 

2021102      ประเพณีพิธีกรรมนาฏยการแสดง          3(3-0-6)   
ประเพณีพิธีกรรมที่เก่ียวกับนาฏยการแสดง บทบาทหน้าที่ของครู
กับศิษย์ พิธีไหว้ครูและการจัดการไหว้ครูบัญญัตินิยมของนาฏยการ
แสดงประเภทต่างๆ 
 
 
 
2022102     การประดิษฐ์นาฏยการแสดงขั้นต้น       2(1–2–3) 
การออกแบบนาฏยการแสดงตามล าดับขั้น การหาแนวคิด การก าหนด
รูปแบบ การออกแบบ การพัฒนารูปแบบ การบันทึกแบบ การฝึกหัด 
การซ้อม การแสดง การประเมินผลการแสดง 
 
2023101     การจัดการนาฏยการแสดง  
รูปแบบ โครงสร้าง ต าแหน่ง อ านาจ หน้าที่ ขององค์กรการจัด
น า ฏยกา รแสดง  กา รด า เนิ น กา ร ด้า นน โยบา ย  แผนงา น                         
การปฏิบัติงานด้านการผลิต การตลาด 
 

2021101 พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย                   3(2–2–5) 
ที่มาและความส าคัญในพิธีกรรมของพิธีไหว้ครู ความหมายของเพลง
หน้าพาทย์ที่ใช้ในการประกอบพิธีไหว้ครู ขั้นตอนการประกอบพิธีไหว้
ครู ปฏิบัติพ้ืนฐานนาฏยศัพท์ ภาษาท่านาฏศิลป์  ขนบจารีตทาง
นาฏศิลป์ และฝึกปฏิบัติร าเพลงช้า เพลงเร็ว (ระบ า) หรือ เพลงช้า 
เพลงเร็ว (ตัด) 
 
2023202         นาฏยประดิษฐ์                            3(2–2–5) 
แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบการแสดง  ศึกษาตัวอย่างงานนาฏย
ประดิษฐ์ของบูรพาจารย์ ปราชญ์ท้องถิ่น ออกแบบสร้างสรรค์ และ
น าเสนอในรูปแบบการแสดงโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 
 
2024601         การจัดการแสดงวิพิธทัศนา              3(2–2–5) 
ความหมาย ความส าคัญ และหลักการจัดวิพิธทัศนา  องค์ประกอบใน
กา รจั ดการ แสดงและปฏิ บัติการ จัดกา รแสดงวิพิธทั ศน าน า สู่
สาธารณชน 

การปรับรวมรายวิชาให้
มีการเรียนทฤษฎีและ
ปฏิบัติ 
 

 

การปรับรายวิชาเพ่ิม
ระเบียบระเบียบวิธีวิจัย
ในการสร้างสรรค์

ผลงาน 

การปรับรายวิชามุ่งเน้น
การจัดการแสดงสู่
สาธารณชนมากขึ้น 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 

ปรับปรุง พ.ศ. 2558 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  

ปรับปรุง พ.ศ. 2562 
เหตุผล 

2021301       ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 1                    3(2–2–5) 
ประวัติ นาฏยศัพท์ กริยา ท่าร า กระบวนร าขั้นพ้ืนฐาน กิริยาตาม
ธรรมเนียม ละครร า 
 
 
 
 
2021302       ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 2                   3(2–2–5) 
ประวัติ องค์ประกอบการแสดง ท่าร า กระบวนร า ของระบ า
มาตรฐาน  นาฏศิลป์ไทยขั้นต้น 
 
 
 
 
2022306        การออกแบบการแต่งกายและ         3(2–2–5) 
แต่งหน้านาฏยการแสดง  
การออกแบบการแต่งกายและแต่งหน้าด้วยแนวคิด ยุคสมัย รูปแบบ 
กา รออกแบบกา รประกอบสร้า ง   เสื้ อผ้ า  เครื่ อ งปร ะดับ                 
การแต่งหน้า ท าผม  และอุปกรณ์การแสดง ส าหรับนาฏยการแสดง 

 

2021401 นาฏศิลป์เบ้ืองต้นส าหรับครู              3(2–2–5) 
ความรู้พ้ืนฐาน หลักทฤษฎี และการปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ ภาษาท่า 
ทักษะการเคลื่อนไหว  และฝึกปฏิบัติท่าร าการแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด
การแสดงร าวงมาตรฐาน ระบ าดอกบัว  ร าเชิญพระขวัญ ร าอธิษฐาน 
และเพลงปลุกใจหรือเพลงอ่ืนตามความเหมาะสม และออกแบบ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 
2021102         ทักษะนาฏศิลป์ไทย                      3(2–2–5) 
ประวัติความเป็นมา   อง ค์ประกอบกา รแสดง กระบวนท่ าร า               
ฝึกปฏิบัติการร า แม่บทใหญ่ แม่บทเล็ก               
 
 
 
 
2021202   การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า    3(2–2–5) 
ประวัติความเป็นมา  ความส าคัญ  ความรู้ เบื้องต้นเก่ียวกับหลักการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย  การแต่งหน้าในสมัยต่าง ๆ วิธีการแต่งกาย
ละครไทย  ลักษณะ การแต่งหน้า ฝึกการแต่งกายละครไทย  แต่งหน้า
รูปแบบต่าง ๆ  สร้างสรรค์ผลงาน  การประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย  
 

การปรับร ายวิชาเน้ น
เพลงที่ใช้ในการเรียน
กา รส อนส า หรั บค รู
นาฏศิลป์ 
 

 
การปรับรายวิชา
เจาะจงเพลงมาตรฐาน
เพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐาน
ทั้งด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติมากขึ้น 
 
การปรับรายวิชาเพ่ือให้
ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ออกแบบเครื่องแต่ง
กายและแต่งหน้า     
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

2023609       นาฏยการแสดงส าหรับเด็ก             2(1–2–3) 
การเคลื่อนไหว การฟูอนร า การดนตรี การเลียนแบบ การพัฒนา
จินตนาการ      และการเรียนรู้ของเด็ก 

 
 

2022401 ละครส าหรับเด็ก                           3(2–2–5) 
ความหมายและความส าคัญของละครส าหรับเด็ก องค์ประกอบ 
บทบาทหน้าที่  กา รจัดการแสดงละครหุ่นและหน้ากา ก  ละคร
สร้างสรรค์  การเล่นบทบาทสมมุติ  ละครใบ้  ละครเวทีและฝึก
ปฏิบัติการแสดงละคร รวมทั้งออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้              
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ปรับชื่อรายวิชา
เสริมสร้างการเรียนรู้

โดยการจัดกิจกรรม 
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ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุง 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 
 พ.ศ. 2558 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา พ.ศ. 
2562 

เหตุผล 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. อาจารย์กมลาลักษณ์  นวมส าลี 
2. อาจารย์จักริน  จันทนะภุมมะ 
3. อาจารย์ ดร.ปราชญา  สายสุข 
4. อาจารย์ ดร.วรรณวิภา  มัธยมนันท์ 
5. อาจารย์จิณห์จุฑา  สุวรรณ์คัมภีระ 
6. อาจารย์ศิริวัฒน์  ข าเกิด 
7. อาจารย์สมบัติ  ไวยรัช 
8. อาจารย์ภาสกร  ภู่ประภา 
9. อาจารย์จิระนันท์  โตสิน 

รายชื่ออาจารย์ประจ า 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรช เผือกบัวขาว 
11.   อาจารย์สมชาย  สะอาดนัก 
 
 

รายชื่ออาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. อาจารย์วิไลวรรณ  ไชยลังการ  
2. อาจารย์ ดร.วรรณวิภา  มัธยมนันท์ 
3. อาจารย์จิณห์จุฑา  สุวรรณ์คัมภีระ  
4. อาจารย์จิตสุภวัฒน์  ส าราญรัตน 
5. อาจารย์ศิริวัฒน์  ข าเกิด 

 

ป รั บ ร า ย ชื่ อ อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มี
คุณวุฒิตรงและคุณสมบัติ
เป็ น ไ ปต า ม มา ตร ฐา น
หลักสูตร  
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ภาคผนวก ค 
หลักการจัดรหัสวิชา 

 
1. ระบบรหัสวิชายึดพ้ืนฐานของระบบรหัสเดิม 
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard  
    Classification Education) เป็นแนวทาง 
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
 3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
 3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
 เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
 เลขตัวท่ี 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
 เลขตัวท่ี 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวท่ี 6,7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
                      
 
           
                                  
                                                                                                      ล าดับวิชา 
         ลักษณะเนื้อหา 
        ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
       หมวดวิชาและหมู่วิชา

1 2

1 

3 4 5 6 7 1 2

1 

3 4 5 6 7 1 2
1 

3 4 5 6 7 
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หมู่วิชานาฏศิลป์ศึกษา 

 

หมู่วิชานาฏศิลป์ศึกษา  อยู่ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ โดยมีลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 
 
เลข             ลักษณะเนื้อหาวิชา                   รหัส (ใส่หลัก 1-2-3 (เว้น 4) -ใส่ 5 (เว้น 6-7) 
 
1               ประวัติ  ทฤษฏี  นาฏศิลป์       202  __  1 __  __ 
 
2               ปฏิบัติ  นาฏศิลป์                  202  __  2 __  __ 
 
3               สื่อและเทคโนโลยีทางนาฏศิลป์ศึกษา    202  __  3 __  __ 
 
4               หลักการ  วิธีการสอน  และการสอนทักษะนาฏศิลป์  202  __  4  __  __ 
 
5               ภาษาและการสื่อสารทางนาฏศิลป์    202   __  5 __  __ 
  
6                โครงการพิเศษ  วิจัย  การแสดงผลงาน  และการสัมมนา    202   __  6 __  __ 
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ภาคผนวก ง  

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1 นางสาววิไลวรรณ  ไชยลังการ 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา :  
ปริญญาโท   
ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พ.ศ. 2561 
ปริญญาโท 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี   
ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2550 

1. หนังสือ/ต ารา/เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 
  1.1 วิไลวรรณ  ไชยลังการ และ ศิริวัฒน์  ข าเกิด. (2562). ร าวงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนพัฒนาวิทยา ตามแนวคิดของซิมพ์ซัน. วารสารมนุษย์สังคมปริทัศน์ 20 (2). มหาวิทยาลัย                      
ราชภัฏเพชรบุรี.  2562. 75 - 92 (TCI 2)  
2. ผลงานวิจัย   
 - 
3. ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551 เป็นระยะเวลา 1 ปี ครูสอนนาฏศิลป์ไทย โรงเรียนธัญวิทย์  
 พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2558 เป็นระยะเวลา 7 ปี เข้าร่วมสมาชิกวงโปงลางสะออน 
 พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559 เป็นระยะเวลา 1 ปี ครูสอนนาฏศิลป์ไทย โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์  
 พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 3 ปี ครูสอนนาฏศิลป์ไทย โรงเรียนพัฒนาวิทยา  
 พ.ศ. 2562  -  ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  

3.1 การฝึกอบรม 
       3.1.1  อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
       3.1.2  อบรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ A.T.C 
       3.1.3  อบรมการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

       3.1.4  อบรมเด็กไทยอ่านออกเขียนได้ 
       3.1.5  อบรมสื่อนวัตกรรม 
       3.1.6  อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
       3.1.7 อบรมครู ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
       3.1.8  อบรมครูสู่ยุคอาเซียน 
       3.1.9  การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ  

4. ประสบการณ์การสอน/วิชาท่ีรับผิดชอบ 
   1)  การสอนดนตรีนาฏศิลป์ 
   2)  การทดลองสอน 2  
   3)  การแต่งกายแต่งหน้านาฏยการแสดง 
5. ประสบการณ์นิเทศการสอน 
   พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                              สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์  แขนงนาฏศิลป์ไทย 
                     รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 - 2 
   พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                               สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์  แขนงนาฏศิลป์ไทย 
                               รายวิชาการปฏิบัติการสอนสถานศึกษา 1 – 2 
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2 นางสาววรรณวิภา  มัธยมนันท์  
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา   
ปริญญาเอก   
ศป.ด. (ศิลปกรรมศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2558  
ปริญญาโท   
ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2553 
ปริญญาตรี   
ศป.บ. (นาฏยศิลป์ไทย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2549 

1. หนังสือ/ต ารา/เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 
-  

2. ผลงานวิจัย    
2.1 Wanwipa Mattayomnant, Sutat Nakjan, Kanjanee Buppanhasamai, and 
Phoukham Mattivong. (2016). Creation of Folk Dance for Thai Phuan in 
Phetchaburi Based on the Phuan Identity in Xiangkhouang Province, Loa 
People’s Democratic Republic.  The Document for 3rd National and 
International Conference on Global Mobility through Ethnicity, Culture and 
Research, 3 (1), pp. 1 - 13. (Proceedings) 

3. ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549  ครูสอนนาฏศิลป์ KPN Music Academy 
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551  ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในวัดไทยลอสแองเจลิส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจ าการ 1 ปี 
พ.ศ. 2554  -  ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี       
พ.ศ. 2560  -  ปัจจุบัน  ประธานสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
    3.1 การฝึกอบรม           
         3.1.1  โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศรุ่นที่ 26 คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549                         
         3.1.2  อาจารย์แนะแนว  อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  พ.ศ. 2555     
         3.1.3  ความเป็นครู  รุ่น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2555         
         3.1.4  การเขียน มคอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2557                  
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

         3.1.5  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
         3.1.6  โครงการนักวิจัยรุ่นอาวุโส  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2559 
         3.1.7  ร่วมอบรมโครงการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “นาฏศิลป์ในอาเซียน” ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 1 กันยายน 2559 
         3.1.8  การเขียนต าแหน่งทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2560  

      3.1.9  การสร้างสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิคและ E-Learning  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
พ.ศ. 2561   
     3.2 รางวัลท่ีได้รับ 
      การแข่งขันมหกรรมนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน 2561 (การแข่งขัน Freestyle Dance และ
ระบ าของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี)  วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทระบ าของระบ าของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี 
 4. ประสบการณ์การสอน/วิชาท่ีรับผิดชอบ 
    1) ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 1 (ตัวนาง)         2) ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 2 (ตัวนาง) 
    3) ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 3 (ตัวนาง)   4) ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 4 (ตัวนาง)   
    5) ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 5 (ตัวนาง)   6) ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 6 (ตัวนาง) 
    7) ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 7 (ตัวนาง)   8) การร าเด่ียวนาฏศิลป์ไทย 
    9) การร าคู่นาฏศิลป์ไทย               10) การร าระบ ามาตรฐานนาฏศิลป์ไทยขั้นต้น 
   11) การร าหน้าพาทย์                         12) วรรณกรรมส าหรับดนตรีและการแสดง 
   13) วิจัย 1                                      14) วิจัย 2 
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

   15) การสอนดนตรีและนาฏศิลป์            16) สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์ 
5. ประสบการณ์นิเทศการสอน 
     พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                                สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์แขนงนาฏยการแสดง 
                       สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์  แขนงนาฏศิลป์ไทย 
                       รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 – 2 
     พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                                สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์แขนงนาฏยการแสดง 
                       สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์แขนงนาฏศิลป์ไทย 
                                รายวิชาการปฏิบัติการสอนสถานศึกษา 1 – 2 
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3 นายจิตสุภวัฒน์  ส าราญรัตน 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท   
ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2559 
ปริญญาตรี   
ศศ.บ. (นาฏศิลป์และการละคร)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2547 
 

1. หนังสือ/ต ารา/เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 
-  

2. ผลงานวิจัย  
2.1 จิตสุภวัฒน์  ส าราญรัตน. (2561). นาฏยประดิษฐ์ชุด ผ้าทอกะเหรี่ยง กรณีศึกษา : หมู่บ้าน
ยางน้ ากลัดใต้ ต าบลยางน้ ากลัดใต้ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี .การประชุม
วิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่  10, 7 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย              

ราชภัฏนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  2561.  1280 - 1289.  
3. ประสบการณ์การท างาน 

พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551   ครูผู้สอนรายวิชานาฏศิลป์ โรงเรียนบวรธนวิทย์ ต าบลสามพราน 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2551  - ปัจจุบัน     อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรี  

  3.1 การฝึกอบรม 
        3.1.1  โครงการอบรมผู้น าเยาวชน ด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพ (JICA) ณ ประเทศญี่ปุุน  
พ.ศ.2557 
        3.1.2  การเขียน มคอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี           
        3.1.3  โครงการอบรมบริการวิชาการ “ร ามอญถวายความอาลัย” ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
นาฏศิลป์อาเซียน  
        3.1.4  การเขียนต าแหน่งทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
        3.1.5  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2557 
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

     3.1.6  การสร้างสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิคและ E-Learning  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  3.2 รางวัลท่ีได้รับ 
      การแข่งขันมหกรรมนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน 2561 (การแข่งขัน Freestyle Dance และ
ระบ าของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี)  วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทระบ าของระบ าของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาท่ีรับผิดชอบสอน 
    1) นาฏดุริยางค์ปริทรรศน์                   2) สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์  
    3) การแต่งกายแต่งหน้านาฏยการแสดง   4) การแสดงโขน     

    5) นาฏศิลป์พ้ืนเมือง               6) จริยธรรมของนักแสดง 
    7) ทฤษฎีดนตรีและนาฏศิลป์                8) การจัดการนาฏยการแสดง  
    9) การร าหน้าพาทย์              10) การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์ 
   11) การก ากับการแสดง                       12) ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 4 (ตัวพระ)  
   13) การร าคู่นาฏศิลป์ไทย                     14) ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 5 (ตัวพระ) 
   15) ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 7 (ตัวพระ)  
5.  ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551   ครูผู้สอนรายวิชานาฏศิลป์ โรงเรียนบวรธนวิทย์ ต าบลสามพราน                       
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
6.  ประสบการณ์นิเทศการสอน 
     พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

                                สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์แขนงนาฏยการแสดง 
                       สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์  แขนงนาฏศิลป์ไทย 
                       รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 – 2 
     พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                                สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์แขนงนาฏยการแสดง 
                       สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์แขนงนาฏศิลป์ไทย 
                                รายวิชาการปฏิบัติการสอนสถานศึกษา 1 – 2 
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4 นางสาวจิณห์จุฑา  สุวรรณ์คัมภีระ 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา :    
ปริญญาโท   
ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2553 
ปริญญาตรี   
ศป.บ. (นาฏยศิลป์ไทย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2547 
 

1. หนังสือ/ต ารา/เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 
-  

2. ผลงานวิจัย 
   2.1 จิณห์จุฑา  สุวรรณ์คัมภีระ. (2558). การพัฒนาท่าร าปุราณคติวชิรศรีทวารวดีจากงาน

ศิลปกรรมปูนป้ันในโบราณสถานทุ่งเศรษฐี อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี .รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่  2, 4 ธันวาคม 2558 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 23 - 32  
   2.2 แสนประเสริฐ  ปานเนียม, พัชรินทร์ สุริยวงค์, วิฑูรย์ คุ้มหอม, จตุพร บุญประเสริฐ ,                              
ทะนง ศ์  จั นทะมาตย์,  อุบลวร รณ สวนมา ลี , ธี รศัก ด์ิ สุขสั นติกมล ,  ณัฐกา นต์  ผา จั นทร์ ,                            
จิณห์จุฑา สุวรรณ์คัมภีระ  และทิพวรรณ จุลรัชนีกร. (2561) การขับเคล่ือนศิลปะและวัฒนธรรม
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในจังหวัดเพชรบุรี.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติราชภัฏวิจัยครั้งที่  5, 4 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัด

เพชรบุรี. 845 - 850  
3. ประสบการณ์การท างาน  
 พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550 ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในวัดไทยลอสแองเจลิส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจ าการ 1 ปี 
 พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา 
 พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในวัดไทยลอสแองเจลิส 
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจ าการภาคฤดูร้อน 3 เดือน 
 พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  

 3.1 การฝึกอบรม 
         3.1.1  ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศรุ่นที่ 33 ปี
การศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             
         3.1.2  ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 2549 คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
         3.1.3 ภารกิจที่ 4 กับปฏิบัติการจัดท าแผนที่วัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ สถาบันคลัง
สมองชาติ ระหว่างวันที่ 12 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559               
         3.1.4  การพัฒนาสู่อาจารย์มืออาชีพระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
         3.1.5  8 th ASEAN Youth Cultural Forum at National University of Singapore7 -
12 June 2010  
         3.1.6  เป็นวิทยากรฝึกอบรมครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ไทย 13 - 15 มีนาคม พ.ศ 2556 ณ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา  
         3.1.7  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา ปริทรรศน์ศิลปะการแสดงไทย ปีการศึกษา  
2555 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัย
พะเยา  
    3.2 รางวัลท่ีได้รับ 
      การแข่งขันมหกรรมนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน 2561 (การแข่งขัน Freestyle Dance และ
ระบ าของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี)  วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ณ 
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทระบ าของระบ าของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี 
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาท่ีรับผิดชอบ 
    1) นาฏดุริยางค์ปริทรรศน์                   2) สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์  
    3) การแต่งกายแต่งหน้านาฏยการแสดง   4) การแสดงโขน      

    5) นาฏศิลป์พ้ืนเมือง                         6) จริยธรรมของนักแสดง    
    7) ทฤษฎีดนตรีและนาฏศิลป์                 8) การจัดการนาฏยการแสดง  
    9) การร าหน้าพาทย์                        10) การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์  
   11) การก ากับการแสดง                      12) ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 4 (ตัวพระ)  
   13) การร าคู่นาฏศิลป์ไทย                    14) ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 5 (ตัวพระ)  
5. ประสบการณ์นิเทศการสอน 
    พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                               สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์  แขนงนาฏยการแสดง 
                               สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์  แขนงนาฏศิลป์ไทย 
                      รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 - 2 
    พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                                สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์  แขนงนาฏยการแสดง 
                                สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์  แขนงนาฏศิลป์ไทย 
                                รายวิชาการปฏิบัติการสอนสถานศึกษา 1 – 2 
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5 นายศิริวัฒน์ ข าเกิด 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา :   
ปริญญาโท   
ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี   
ศป.บ. ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2555 

1. หนังสือ/ต ารา/เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 
   1.1 วิไลวรรณ  ไชยลังการ และ ศิริวัฒน์  ข าเกิด. (2562). ร าวงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนพัฒนาวิทยา ตามแนวคิดของซิมพ์ซัน. วารสารมนุษย์สังคมปริทัศน์ 20(2). มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเพชรบุรี.  2562. 75 - 92 (TCI 2) 
2. ผลงานวิจัย 
 - 
3. ประสบการณ์การท างาน 

พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2556 นักแสดงเชิดหุ่นละครเล็ก โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์  
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
3.1 การฝึกอบรม 
       3.1.1  เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย 5th UKM ASEAN 

ARTS FESTIVAL 2016  
        3.1.2 เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย 2nd UKM 

WORLD ARTS FESTIVAL 2017 
        3.1.3 เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย 6th UKM ASEAN 

ARTS FESTIVAL 2018 
        3.1.4  ร่ วมอบรมโคร งกา รเสวนา เชิ ง วิ ช า กา ร  เรื่ อง  “น า ฏ ศิลป์ ในอา เ ซียน ”                    

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 1 กันยายน 2559  
        3.1.5  ร่วมกิจกรรมการเสวนา เรื่อง “หุ่นหลวง นาฏยลักษณ์วิจิตรอันทรงคุณค่า ” ณ      

โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ 18 กันยายน 2559 
        3.1.6  อบรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based Learning (PBL) ณ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
        3.1.7  ร่วมโครงการเสวนาวิชาการ “สร้างพลเมืองใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 : DNA ทาง

วัฒนธรรมของคนไทยยุคใหม่” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 15 มีนาคม 2560   
        3.1.8  ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 16 มีนาคม 2560  
        3.1.9  ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์ ส าหรับการ

เรียนการสอน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 16 เมษายน 2560 
        3.1.10 เข้าร่วมอบรมกา รพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับสอบ TOEIC ของ ศูนย์ภาษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 25 - 26 มีนาคม 2560 และ 1 - 2 เมษายน 2560   
        3.1.11  อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

11-13 มิถุนายน 2560 
        3.1.12  อบรมการพัฒนาอาจารย์รุ่นที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะการสอนในศตวรรษที่ 21             

สู ่ประเทศไทย 4.0 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 19 - 23 มิถุนายน 2560 
        3.1.13  ร่วมโครงการเสวนาวิชาการ แนวคิดและการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ร่วมสมัย วันที่ 

5 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   
        3.1.14  ร่วมโครงการเติมเต็มมาตรฐานความรู้ครูผู้สอนนาฏศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2561  
        3.1.15 ร่วมฟังการประชุมวิชาการวัฒนธรรมแห่งชาติ วิจัยวัฒนธรรมครั้งที่ 8 โดย                 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 
        3.1.16 น าเสนอผลงานวิจัยนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชาติ ครั้งที่  3 ณ สถาบันบัณฑิต               

พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 22 มีนาคม 2562 
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            3.1.18 น าผลงานวิจัย นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ชมพู่เพชรสายรุ้ง เผยแพร่ในงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่  8 วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
            3.1.19 น าการแสดงจากผลงานวิจัย นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ชมพู่เพชรสายรุ้ง เผยแพร่ใน
งานเทศกาลแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติและงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19  
หอประชุมโกวิทเชื่อมกลาง ตึก 17 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2562 
            3.1.20 น าการแสดงจากผลงานวิจัย นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ชมพู่เพชรสายรุ้ง ร่วม
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ Surin international Culture Exchange 2019 : 3rdSICE  
วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
     3.2 รางวัลท่ีได้รับ 
      การแข่งขันมหกรรมนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน 2561 (การแข่งขัน Freestyle Dance และ
ระบ าของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี)  วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทระบ าของระบ าของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี 
4.  ประสบการณ์การสอน/วิชาท่ีรับผิดชอบ 
เข้าท างาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน (3 ปี) โดยมี
วิชาที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
    1) ผลิตสื่อการสอนและการแสดง           2) ทฤษฎีนาฏยการแสดง 
    3) การจัดการนาฏยการแสดง              4) นาฏศิลป์พ้ืนเมือง   

    5) ดนตรีและการแสดงอาเซียน              6) ประเพณีพิธีกรรมนาฏยการแสดง 

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81-17-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C/115006602724127
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    7) ประวัตินาฏยการแสดง              8) สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์ 
    9) ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 3               10) การฉากและแสงนาฏยการแสดง 
   11) ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 4                   12) การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 
   13) การผลิตสื่อการสอน                     14) การก ากับการแสดง 
   15) นาฏยการแสดงอาเซียน                 16) การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์ 
   17) ดนตรีและนาฏศิลป์                      18) การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 

   19) ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 8 

5. ประสบการณ์นิเทศการสอน 
  พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                               สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์  แขนงนาฏยการแสดง 
                               สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์  แขนงนาฏศิลป์ไทย 
                      รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 - 2 
  พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                                สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์  แขนงนาฏยการแสดง 
                                สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์  แขนงนาฏศิลป์ไทย 

                                รายวิชาการปฏิบัติการสอนสถานศึกษา 1 – 2 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี  

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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