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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562) ปรับปรุง
จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏ ศิลป์และการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2556) 
จัดท าขึ้นเพื่อให้หลักสูตรมีความเหมาะสมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังน้ีเพื่อให้ส่งผลต่อการจัดการ
คุณภาพบัณฑิต ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบัณฑิตผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน และตรงกับมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตสามารถ
ออกไปประกอบวิชาชีพอย่างมีศักยภาพในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการแสดงในยุคโลภา
วิวัฒน์ 
 การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังน้ี ได้มีการวิ เคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากนักศึกษาโดยการประเมิน
ระหว่างการใช้หลักสูตร ด้านจุดมุ่งหมาย เน้ือหาวิชา กระบวนการเรียนการสอน และประโยชน์ที่
นักศึกษาคาดว่าจะได้รับจากการศึกษาตามหลักสูตร แล้วน าผลการวิเคราะห์มาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการ
ปรับปรุงหลักสูตร นอกจากน้ีหลักสูตรยังได้ รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภา
วิชาการที่ได้ให้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน ทั้ง น้ีได้ป รับปรุงวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรโดยเพิ่มเติมรายวิชาที่พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน รายวิชาชีพ
ครู รายวิชาที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้มีความเหมาะสมต่อการจัด
การศึกษาปรับหน่วยกิตและคาบเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดท าหลักสูตร ผู้เกี่ยวข้องทกุ
ท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จนท าให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
(หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ฉบับน้ีส าเร็จลงด้วยดี 
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                              หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานาฏศิลป์ (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
…………………………………………………………… 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

คณะ    :  ครุศาสตร์ 

 

หมวดท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร    

 รหัสหลักสูตร  :  25541491103032 

 ภาษาไทย   :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (4 ปี) 

 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Dramatic Arts 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์) 

      ชื่อย่อ   :    ค.บ. (นาฏศิลป์)  

 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Education (Dramatic Arts) 

    ชื่อย่อ  :    B.Ed. (Dramatic Arts) 

3.  วิชาเอก     ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  136 หน่วยกิต  

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

      เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

 5.3 ภาษาที่ใช้    

      หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
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 5.4 การรับเข้าศึกษา    

      รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

      ไม่มี 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   

      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปรับปรุงจาก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

 เร่ิมใช้คร้ังแรกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 

 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 

1 /2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 สภาวิชาการได้พิจารณากลั่นกรองเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม คร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม คร้ังที่ 4/2562  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 

2562 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 ปีการศึกษา 2564 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากจบการศึกษา 

    8.1  ครูสอนวิชานาฏศิลป์ในทุกสังกัด 

    8.2  นักวิชาการทางด้านการศึกษา 

    8.3  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน        

    8.4  พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน  

    8.5  ธุรกิจส่วนตัวด้านนาฏศิลป์และการแสดง
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 9.  ช่ือเลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

3 8003 0035x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายธีรวัฒน์  ช่างสาน ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 

(กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2554 

ศศ.ม. นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 

ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี 

2533 

3 3499 0097x xx x อาจารย์ นายทองพูล  มุขรักษ์ ศศ.ม. ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2557 

ศศ.บ. นาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2546 

1 1014 0104x xx x อาจารย์ นางสาวญาดา  จุลเสวก กศ.ม. ศิลปศึกษา 

(ศิลปะการแสดงศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

2560 

ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ 2553 

3 1020 0237x xx x อาจารย์ นางสุภาวดี  หนูเจริญ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2545 

ค.บ. นาฏศิลป์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2524 
3 9499 0024x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางเกศริน  มนูญผล กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 

3 
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เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

 

 

 

 

 

 

ประสานมิตร 

กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2526 

กศ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(สงขลา) 

2524 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

         ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังน้ันประเทศไทยถือ

เป็นประเทศหน่ึงที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง

รวดเร็วและเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศทั้งน้ี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียน

อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน 

และความเหลื่อมล้ าทางสังคม (2) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market 

and Production Base) โดยจะริเร่ิมกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบั ติตามข้อริเร่ิมทาง

เศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่าง การ

พัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่าน้ีเข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริม

ความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและ

ภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ   ด้านกฎหมาย 

การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการ

พัฒนาฝีมือแรงงาน 

  ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว นโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ได้เน้นการน าศิลปะการแสดง วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนต่างๆ มาเป็นจุดส าคัญในการน าเสนอความ

น่าสนใจ ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนน้ันๆ และเพิ่มการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทั้งยังเป็นการ

อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย  

  ส าหรับบทบาททางด้านการศึกษา นาฏศิลป์น้ันถือเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหน่ึง ซึ่ง

ในอดีตการเรียนนาฏศิลป์มักจะรู้จักกันในแวดวงที่จ ากัดเฉพาะกลุ่ม แต่ ในปัจจุบันได้มีการเปิดกว้าง

มากขึ้น มีการจัดตั้งสถานศึกษาส าหรับการสอนนาฏศิลป์ขึ้ นหลายแห่ง ทั้งภาครัฐที่เปิดท าการสอน

ทางด้านนาฏศิลป์ไทยที่บรรจุไว้ในหลักสูตรตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับปริญญา มีหน้าที่

ท านุบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมโดยตรง และยังมีสถานศึกษาภาคเอกชนที่สอนนาฏศิลป์ให้แก่เยาวชน

หรือผู้ที่สนใจเพื่อส่งเสริมความสามารถและบุคลิกภาพรวมถึงส่งเสริมลักษณะนิสัย โดยส่งผลต่อ
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บทบาทระบบเศรษฐกิจในเชิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนในการแสดงนาฏศิลป์

ตามงานเทศกาลท่องเที่ยวต่างๆ ที่ภาครัฐหรือเอกชนจัดขึ้น จะต้องมี การแสดงนาฏศิลป์เข้าไป

เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรูปแบบมหรสพสมโภชหรือการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสม โดยศิลปะการแสดง

เหล่าน้ีถือเป็นจุดขายที่ส าคัญ นอกเหนือจากน้ียังมีโรงละครทั้งของรัฐบาลและของเอกชน ที่เปิดท า

การแสดงเพื่อให้ชาวต่างชาติหรือผู้ที่สนใจเข้าชม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อ

การส่งเสริมและท านุบ ารุงด้านศิลปวัฒนธรรม  

 

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

        ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน 

โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น 

ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อม

การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพื่อการบรรลุ

จุดมุ่งหมายของประชาคมน้ี และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้าง

ประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเน่ืองมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ

(3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอ้มและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริม

ความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการ

รับ รู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นน้ีบุคคลผู้มีหน้าที่

เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ

ที่ดีงามของไทย 

  นาฏศิลป์ไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามความต้องการของผู้ชมในแต่ละ

ยุคสมัย ซึ่งขึ้นอยู่กับกระแสสังคมในตอนน้ัน บุคคลที่มีอาชีพที่เกี่ยวขอ้งกับนาฏศิลปไ์ทยส่วนใหญ่จึงมี

การปรับการแสดงให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น เช่น การน าเอานาฏศิลป์ตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับ

นาฏศิลป์ไทย การน าเอาเทคนิคเร่ือง แสง สี เสียง เข้ามาสร้างความน่าสนใจให้กับฉาก ถือเป็นทาง

หน่ึงที่สามารถเพิ่มมูลค่าของการแสดงได้มากยิ่งขึ้น เป็นต้น นอกจากน้ียังมีอีกหน่ึงอาชีพที่มีความ 

ส าคัญในการรักษานาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่ คือครูนาฏศิลป์ เฉพาะครูนาฏศิลป์ที่อยู่ในระบบการศึกษา

ต้องมีการปรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชานาฏศิลป์ไทยให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น มีการปรับ

รูปแบบเน้ือหา กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เ รียนเกิดความสนใจและเกิดการใฝ่รู้ ด้วยตนเอง 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ จึงมุ่งผลิตครูนาฏศิลป์ที่มีความสามารถในอนุรักษ์และ

สร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ให้มีความทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสามารถเป็นผู้อนุรักษ์ 

สืบสาน สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยได้ ทั้งน้ีรายวิชาที่สามารถส่งเสริมนักศึกษาทางด้านสังคมและ

วัฒนธรรม ได้แก่ รายวิชาการออกแบบเทคโนโลยีส าหรับนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นเมืองสี่ภาคและการ

แสดงท้องถิ่น เป็นต้น 

 11.3  สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

  ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครูโดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี

คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ  สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุง

ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์

ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและ

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใน

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพื่อน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคม

อาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม 

ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 

  สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจ าการและส่งเสริมการพัฒนาครูประจ าการและนอก

ประจ าการให้มีความรู้และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณ

ความเป็นครู และสมรรถนะทางวิชาชีพครู การจัดท าหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ.1) น้ีอยู่ภายใต้

หลักการส าคัญหลายประการ ได้แก่ 1) แนวคิดของการจัดท าหลักสูตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณา

การ และเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะมากกว่าหลักสูตรอิงเน้ือหา เน้นสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียน  2) การก าหนดโครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่น 

และตอบสนองความต้องการของการใช้ครูในโลกปจัจุบันและอนาคต รวมทั้งความต้องการของผู้เรียน 

3) การก าหนดโครงสร้างหลักสูตรได้ให้สถาบันผลิตครู มีอิสระในการสร้างหลักสูตรผลิตครูที่เหมาะสม

กับอัตลักษณ์และสภาพบริบทเชิงพื้นที่ของสถานศึกษา  โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งก าหนดขึ้น

ส าหรับแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม  ตลอดจนก าหนดโครงสร้าง หลักสูตรให้มีความยืดหยุน่และ

สะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เ รียน  4) การส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรรายวิชา ที่ทันสมัยตามสากล มีการ

จัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล  5) การส่งเสริมการ
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บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ทางวิชาชีพครู 

มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู และ 6) 

การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่ เข้มข้นเพื่อให้ผู้เ รียนมีคุณลักษณะตาม

เป้าหมายของหลักสูตร 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นาฏศิลป์ จะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรี

ความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้

และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้ เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ

และประสบการณ์วิชาชี มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตาม

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และ

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่น

ศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังน้ันหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ จึง

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้มีทักษะด้านนาฏศิลป์ที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา เพื่อให้ได้ครูนาฏศิลป์ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์สามารถอนุรักษ์ สืบสาน และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและนาฏศิลป์ได้ 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ได้น าสถานการณ์ภายนอก

หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

  12.2.1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และยกระดับมหาวิทยาลัยให้เปน็ผู้น าด้านวิชาชีพครูในภูมิภาค  

  12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและ

ผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิน่รู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคลอ้งกับแผนการผลิต

บัณฑิตของประเทศ 
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  12.2.3 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และสามารถสร้างนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 

  12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการ

ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

  12.2.5 ท านุบ ารุง สืบสาน ถ่ายทอดคุณค่า ความส านึก ความภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาของท้องถิ่น ของชาติอย่างบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาองค์ความรู้สู่สากล  

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   หมวดวิชาเฉพาะ 

   หมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  

  รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี 

ได้ 

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   หมวดวิชาเฉพาะ 

   หมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.3 การบริหารจัดการ  

  13.3.1  การบริหารจัดการหลักสูตรด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ

จัดการการบริหารและการแก้ปัญหาของหลักสูตรอย่างเป็นระบบโดยกระบวนการประชุม

ปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

  13.3.2  มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ในหลักสูตรร่วมกับ

อาจารย์พิเศษ วิทยากรภายนอก เพื่อวางแผนร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับเน้ือหา กลยุทธก์าร

สอน การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตร

ก าหนด ตลอดจนมีการด าเนินงานประคุณภาพการศึกษาทุก 3 ปี 
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  13.3.3  มีการประเมินหลักสูตรเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายในสาขาวิชาและภายนอกสาขาวิชาเพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร 
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หมวดท่ี  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

  ผลิตผู้มีความรู้ความสามารถ ช านาญการสอนนาฏศิลป์ราชส านักและสามารถน าไป

สร้างสรรค์นาฏศิลป์ที่เหมาะสมกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  

           1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์(หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562) เป็นหลักสูตรปรับปรุงที่พัฒนาขึ้นจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการ

แสดง เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นที่มีศักยภาพทางการแสดง 

นอกจากน้ีสถานศึกษาในสังกัดมีแนวโน้มขาดแคลนครูสอนนาฏศิลป์เป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีเมื่อส าเร็จ

การศึกษาเป็นบัณฑิตครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ สามารถสอนได้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า สามารถท างานเป็นบุคลากรทางการศึกษาประจ าการส าหรับ

หน่วยงานที่ จัดการศึกษาในระบบ หน่วยงานการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย และ

สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรน้ีแล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความสามารถและคุณสมบั ติ 

ดังน้ี  

 1.3.1 มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิดการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์เน้ืองานเพื่อความ

ถูกต้องกับการแสดง และน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การพัฒนาผู้ เรียน การ

วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ และมีความเป็นผู้น าในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ที่ เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

 1.3.2 มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ในสาระนาฏศิลป์  อย่างบูรณ าการใน

รูปแบบที่หลากหลาย และเชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดความรู้ 

 1.3.3 เป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ที่มีคุณธรรม จริยธรรมมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู อีกทั้งมี

ศรัทธาในวิชาชีพครู 

 1.3.4 มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต มีความอดทน ใจกว้างและ

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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 1.3.5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

เพื่อการสื่อสารและสืบค้น ติดตามความก้าวหน้าทางนาฏศิลป์ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา

สมรรถนะของตนเองอยู่เสมอ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

   ครุศาสตรบัณฑิต ให้มี 

   มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.  

   และคุรุสภา ก าหนด 

 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมี

พื้นฐานจากแผนพัฒนา

การศึกษาแห่งชาติและ

มาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ของบุคลากรทางการศึกษา  

2. ติดตามประเมินหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน 

    หลักสูตร 

 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    

   นาฏศิลป์ให้สอดคล้องกับ 

   ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม    

   เศรษฐกิจ การเมืองและ 

   ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 

 

 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลง

ในสังคม และวิชาการอย่าง 

สม่ าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ  

    ผู้ใช้บัณฑิต 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่ 

    สอดคล้องกับความ    

เปลี่ยนแปลงทาง สังคม    

เศรษฐกิจ 

    การเมืองและความก้าว 

    หน้าทางวิชาการซึ่ง 

    ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 

    ทั้งภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากร 

   ด้านการเรียนการสอน และ   

   บริการวิชาการให้มีความรู้  

   สมรรถนะและเจตคติที่ 

   ทันสมัย และเหมาะสมตาม 

1. สนับสนุนบุคลากรด้าน 

การเรียนการสอนให้ท างาน 

บริการแก่องค์กรภายนอก 

2. พัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนรู้ของบุคลากรด้านการ

1. ปริมาณงานบริการ  

   วิชาการต่อบุคลากร 

   ด้านการเรียนการสอน 

   ในหลักสูตร 

2. ความพึงพอใจของผู้เรียน   
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 

   ของวิชาชีพ 

 

เรียนการสอนให้มีนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   ต่อประสิทธิภาพการจัด 

   การเรียนรู้ 
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หมวดท่ี  3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

  1.1 ระบบ 

 ระบบการจัดการศึกษาทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา

ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และภาคฤดูร้อน มีระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 การจัดการศึกษ าภาคฤดูร้อนระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่ง

ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตในภาคฤดูร้อนมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้ง น้ี

การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

       ไม่ม ี
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน–เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนกรกฎาคม  - ตุลาคม 

 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 

  ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายน      -    มิถุนายน 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 2.2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลกัษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด โดย

มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 2.00 

 2.2.2 คุณส มบั ติอื่ นๆ ตามหลั กเกณ ฑ์ของก ระท รวงศึก ษาธิก ารแล ะข้อ บังคั บ                   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  

 2.2.3 ต้องผ่านการทดสอบปฏิบัติตามที่สาขาวิชานาฏศิลป์ก าหนด 
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  2.2.4 มีการคัดเลือกว่าด้วยเกณฑ์ของส านักงานคณะก รรมการอุดมศึกษ า

สถาบันอุดมศึกษาแห่งชาติ ห รือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็ นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งจะประก าศให้

ทราบในแต่ละปีการศึกษา  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

  2.3.1  การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา  ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และ

ควบคุมตนเอง 

  2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานความรู้ด้านนาฏศิลป์ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิด

การได้เปรียบเสียเปรียบทางการศึกษา 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย  คณะ และสาขาวิชา จัด

ประชุมผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล

ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

 2.4.2 จัดให้ มีก ารสอบ วัด ระดับ ความสามารถพื้ นฐาน ด้านนาฏศิ ลป์ ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษาแรกเข้าทุกคน กรณีที่ นักศึกษาสอบวัดระดับได้คะแนนไม่

เป็นไป ตามที่คณะก าหนด  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ มีแผนรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน

หลักสูตรและจ านวนที่คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี ดังน้ี  

จ านวน 

นักศึกษา/ช้ันปี 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

 2562  2563  2564  2565 หมายเหตุ 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30  

ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30  

ชั้นปีที่ 3 - - 30 30  

ชั้นปีที่ 4 - - - 30  

รวม 30 60 90 120  

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 30  

 



17 

 

 
 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ  (หน่วย : บาท) 

รายการ 
แหล่งเงิน 

ประมาณการรายรับ 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

1.   เงินรายได้   780,000 780,000 780,000 520,200 2,860,200 

      1.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได้ 780,000 780,000 780,000 520,200 2,860,200 

2. งบประมาณแผ่นดิน   655,800 764,700 969,900 293,300 2,683,400 

     2.1  เงินเดือน (ข้าราชการ)  งบแผ่นดิน  132,400 98,400 250,600 185,100 666,500 

     2.2  เงินอดุหนุน  (พนักงาน

มหาวิทยาลัย)  งบแผ่นดิน  475,400 618,300 671,300 59,900 1,824,900 

     2.3  ค่าวัสดุการศึกษา  งบแผ่นดิน  48,000 48,000 48,000 48,000 192,000 

รวมทั้งสิ้น   1,435,800 1,544,700 1,749,900 813,200 5,543,600 

  

 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย  (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

เปอร์เซ็นต์ ป ี1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

ก.  งบบุคลากร 23.57 324,700 207,700 293,600 253,800 1,079,800 

1.  เงินเดือน 14.55 132,400 98,400 250,600 185,100 666,500 

2.  ค่าจ้างชั่วคราว 9.02 192,300 109,300 43,00 68,700 413,300 

ข. งบด าเนินงาน 36.60 405,300 488,300 554,600 228,900 1,677,100 

1.  ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสด ุ 28.75 315,300 398,300 464,600 138,900 1,317,100 

2.  ค่าสาธารณูปโภค 7.86 90,000 90,000 90,000 90,000 360,000 

ค. งบลงทุน -      

1.  ค่าครุภัณฑ์ -      

2.  ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง -      

ง. เงินอุดหนุน 39.83 475,400 618,300 671,300 59,900 1,824,900 
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รายการ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

เปอร์เซ็นต์ ป ี1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 39.83 475,400 618,300 671,300 59,900 1,824,900 

รวมทั้งสิ้น 100.00 1,205,400 1,314,300 1,519,500 542,600 4,581,800 
 

งบประมาณตลอดหลักสูตรเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน ประมาณ    76,400 บาท  

งบประมาณค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่อคน ต่อปี ประมาณ 19,100 บาท 

 2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เปน็หลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อื่นๆ  (ระบุ) เรียนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

               เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต โดย

โครงสร้างของหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา ดังน้ี 

3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

  (1) กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

  (2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

   (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

  (4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต     

            (5)   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต     

3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต 

1. สาระวิชาชีพครู 26 หน่วยกิต 

2. ประสบการณ์วิชาชีพ  14 หน่วยกิต 

(2) กลุ่มวิชาเอก   เรียนไม่น้อยกว่า 

      1. วิชาเอกเดี่ยว   

60 

40 

หน่วยกิต 

หน่วยกิต 

      2. วิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพตามความลุ่มลึก   

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 

20 หน่วยกิต 

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 

3.1.3  รายวิชา 

  การก าหนดรหัสวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   ใช้ระบบ

ตัวเลข  7  หลัก โดยมีแนวทางก าหนดเหมือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ใชอ้ยูเ่ดิม  กล่าวคือ ใช้ระบบ 

ISCED (International Standard Classification of Education) ดังน้ี 
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  AAABCDD 
 

      DD    ล าดับก่อนหลัง 
                C      ลักษณะเน้ือหาวิชา 
      B      ระดับการศึกษา /ระดับความยากง่าย /ชั้นปีที่ควรเรียน 
      AAA   หมวดวิชาและหมู่วิชา 

AAA : เลขรหัสประจ าหมวดหมู่วิชา 

B : ก าหนดระดับชั้นปีหรือระดับความยากง่ายและระดับการศึกษา ที่ควรเรียนไว้

ดังน้ี 

  1. ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1 
  2. ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 2 
  3. ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 3 
  4. ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 4 
  5. ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 5 
  6. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  7. ระดับปริญญาโท 
  8. ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 
  9. ระดับปริญญาเอก 

   C : ลักษณะเน้ือหาวิชา  กลุ่มวิชาในสาขาวิชา มีดังต่อไปน้ี 

1. กลุ่มวิชาโขน – ละคร         (205-1--) 

  2. กลุ่มวิชาระบ า ร า ฟ้อน (205-2--) 

  3. กลุ่มวิชาการแสดง (205-3--) 

  4. กลุ่มวิชานาฏศิลป์พื้นบ้าน (205-4--) 

  5. กลุ่มวิชานาฏศิลป์สากล (205-5--) 

  6. ทฤษฎีนาฏศิลป์ (205-6--) 

  7. การสอนวิชาเอก (205-7--) 

  8. กลุ่มอื่นๆ (205-8--) 

  9. โครงการพิเศษหัวข้อพิเศษ  วิทยานิพนธ์   (205-9--) 

     โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย  

   DD : เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ล าดับก่อนหลัง 
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รายละเอียดรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ก าหนดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  จากจ านวน   5 กลุ่มวิชา  ดังต่อไปน้ี 
 1.1 กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต  
  9000110  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Thai Proficiency for Communication 
 หมายเหตุ นักศึกษาแรกเข้าในคณะครุศาสตร์ต้องผ่านการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ และความสามารถทางภาษาไทยตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ภายในปี
การศึกษาแรก หรือตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด  
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มภาษาอังกฤษ จ านวน 12 
หน่วยกิต   
  1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต 
  9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   English for Daily Life 
  9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   English for Communication 
  9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   English for Application  
  9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   English for Working Skills 
  หมายเหตุ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือนักศึกษาสาขาวิชาอื่นที่มีผลคะแนน
การทดสอบภาษาอังกฤษในเกณฑ์เทียบได้ไม่ต่ ากวา่ B2 อาจยกเว้นโดยให้เลือกเรียนกลุ่มภาษาอื่นได้ 
1 กลุ่ม ในกลุ่มภาษาใดภาษาหน่ึง  ดังน้ี 
 
  1.2.2 กลุ่มภาษาจีน  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000138 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Chinese for Daily Life 
  9000139 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Chinese for Communication 
  9000140 ภาษาจีนเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Chinese for Application  
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  9000141 ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Chinese for Working Skills  
 

1.2.3 กลุ่มภาษาญ่ีปุ่น  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000142 ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Japanese for Daily Life 
  9000143 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Japanese for Communication 
  9000144 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Japanese for Application  
  9000145  ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Japanese for Working Skills 
 

1.2.4 กลุ่มภาษาเกาหลี  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000146   ภาษาเกาหลีส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Korean for Daily Life 
  9000147 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Korean for Communication 
  9000148 ภาษาเกาหลีเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Korean for Application  
  9000149  ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Korean for Working Skills 
 
  1.2.5 กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000150   ภาษาอินโดนีเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Bahasa Indonesia for Daily Life 
  9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Bahasa Indonesia for Communication 
  9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Bahasa Indonesia for Application  
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  9000153  ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Bahasa Indonesia for Working Skills 
 

1.2.6 กลุ่มภาษามาเลเซีย  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000154   ภาษามาเลเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Daily Life 
  9000155 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Communication 
  9000156 ภาษามาเลเซียเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Application  
  9000157  ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Working Skills 
 

1.2.7 กลุ่มภาษาพม่า  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000158   ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Burmese for Daily Life 
  9000159 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Burmese for Communication 
  9000160 ภาษาพม่าเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Burmese for Application  
  9000161  ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Burmese for Working Skills 
  
 1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
  9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
   Aesthetic Appreciation 

 9000205 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
   Human Behavior and Self Development 
  9000206 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
   Meaning of Life 
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  9000207  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) 
   Information for Study Skills 
 
 1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
  1.4.1 รายวิชาเอกเด่ียว 

9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3(2-2-5) 
   Nakhon Si Thammarat Studies 
  1.4.2  รายวิชาเลือก   
  9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง     3(2-2-5) 
   Life and Sufficiency Economy 
  9000306 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
   ASEAN Studies 
  9000307  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 
   Civics and Social Responsibility 
  9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(3-0-6) 
   Dynamics of Global Society 
  9000309 การจัดการเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
   Management for Life 
  หมายเหตุ  บังคับเรียนรายวิชา 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา 
 
 1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
  9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
   Information Technology for Life 
  9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
   Health Management 
  9000403 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
   Plants for Life  
  9000407  การคิดและการตัดสินใจ  3(2-2-5)  
   Thinking and Decision Making 
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  9000408   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
   Development of Quality of Life and Environment 
  9000409 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
   Agriculture for Daily Life 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  เรียนไม่น้อยกว่า           100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต 
 2.1.1 สาระวิชาชีพครู   26 หน่วยกิต 

1001103  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู   3(2-2-5) 
  Teacher’s Virtue, Moral Principal, Ethics and Disposition  
1131503  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู  2(1-2-3) 
  Thai Language for Communication for Teachers 

   1021102  การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
    Curriculum Development 

1031102  นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5) 
   และการเรียนรู้  
  Innovation and Information Technology for Education  

and Learning 
1051106  จิตวิทยาส าหรับครู    3(2-2-5) 
  Psychology for Teachers 
1022306  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
  Learning Management Methodology 
1002101  นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
  Education Policy and Quality Management 
1042109  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 
  Learning Measurement and Evaluation 
1043415  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
  Research for Learning Development 
 

 2.1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ  14  หน่วยกิต 
  2.1.2.1 ประสบการณ์ระหว่างเรียน    2 หน่วยกิต 
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1022802  ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1  1(45) 
  Professional Practicum I 
1023836  ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2  1(45) 
  Professional Practicum II 

  2.1.2.2 ปฏิบัติการสอน    12 หน่วยกิต 
     1024809  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(270) 
      Internship I 

1024810  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(270) 
  Internship II 

 

2.2 กลุ่มวิชาเอก    เรียนไม่น้อยกว่า     60 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชาเอกเด่ียว       40 หน่วยกิต 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

2051616 พิธีไหว้ครูทางนาฏศิลป์ 
Thai Dramatic Arts Teachers Observation Ceremony 

3(2-2-5) 

2051617 การละครไทยและบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์ 
Evolution of Thai Dance and Drama 

3(2-2-5) 

2051215 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 
Thai Dramatic Arts Skills  

3(2-2-5) 

2052218 ระบ ามาตรฐาน 
Classical Thai Dance 

3(2-2-5) 

2052219 ร าเดี่ยวร าคู่ 
Solo and Duo Dance 

3(2-2-5) 

2053707 ภาษาอังกฤษส าหรับครูนาฏศิลป์ 

English for dramatic teacher 
3(2-2-5) 

2052108 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การแสดง 
Analytical Principles and Criticisms for Dramas  

3(2-2-5) 

2051407 นาฏศิลป์พื้นเมืองสี่ภาค และการแสดงท้องถิ่น 
Indigenous Dance and Local Performances 

3(2-2-5) 

2053307 นาฏยประดิษฐ์ 
Choreography 

3(2-2-5) 
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

2053308 การจัดการแสดงวิพิธทัศนา 
Variety Shows 

3(2-2-5) 

2052717 นาฏศิลป์เบื้องต้นส าหรับครู 
Basic Dance for Teachers 

3(2-2-5) 

2052718 การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ในหลักสูตรประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา 
Dramatic Learning Management in Elementary and Secondary 
School 

3(2-2-5) 

2053903 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านนาฏศิลป์ 
Research and innovation development In Dramatic Arts  

3(2-2-5) 

2053904 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านนาฏศิลป์ 
Seminar on knowledge development and innovation in Dramatic 
Arts 

1(0-3-2) 

 

2.2.1 วิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพตามความลุ่มลึก   

        เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                                        20        หน่วยกิต 

 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

2051618 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์ 
Aesthetics of Dramatic Arts 

3(2-2-5) 

2052220 ระบ าโบราณคดี 
Ancient Dance 

3(2-2-5) 

2053708 การออกแบบเทคโนโลยีส าหรับนาฏศิลป์ 
Designing Technology for Dramatic Arts 

3(2-2-5) 

2053507 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ 
Comparative Dance 

3(2-2-5) 

2051307 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและแต่งหน้า 
Costume Design and Makeup 

3(2-2-5) 

2053309 การบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์ 
Business Management for Dramatics 
 

3(2-2-5) 
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

2051408 การแสดงโนรา 
Nora dance 

3(2-2-5) 

2051409 การร้องเพลงบอก 

Pleng Bog singing 
3(2-2-5) 

2051410 การแสดงหนังตะลุง 
Shadow puppets Thailand 

3(2-2-5) 

2052401 การแสดงลิเกป่า 

Musical folk drama 
3(2-2-5) 

2052402 การแสดงมะโย่ง 

Ma Yong show 
3(2-2-5) 

2051411 การแสดงรองเง็ง 

Rong-Ngeng dance 
3(2-2-5) 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยไม่

ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชา ที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  

  3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 

ช้ันปีที่ 1 /  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วย

กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา 

ด้วย
ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป วิทย์- คณิตฯ 9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชวีิต 3 2 2 5 
มนุษย์ฯ 9000205 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3 3 0 6 

เฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 

สาระวิชาชีพ

ครู 

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ

ความเป็นครู 

3 2 2 5 

สาระวิชาชีพ

ครู 

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู 3 2 2 5 

เฉพาะด้าน เอกเดี่ยว 2051616 พิธีไหว้ครูทางนาฏศิลป ์ 3 2 2 5 
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(วิชาเอก) เอกเดี่ยว 2051617 การละครไทยและบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป ์ 3 2 2 5 

 วิชาท่ี

เสริมสร้าง

สมรรถนะฯ 

205xxxx นักศึกษาเลือก 1 3 2 2 5 

รวม 21 15 12 36 

ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา  =  63     

 

ช้ันปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา 

ด้วยตนเอง 

ศึกษาทั่วไป สังคม 9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3 2 2 5 

เฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 

สาระวิชาชีพ

ครู 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาและการเรยีนรู้ 

3 2 2 5 

สาระวิชาชีพ

ครู 
1131503 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สารส าหรบัคร ู 2 1 2 3 

สาระวิชาชีพ

ครู 
1021102 การพัฒนาหลักสตูร 3 2 2 5 

เฉพาะด้าน เอกเดี่ยว 2051215 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 3 2 2 5 

(วิชาเอก) เอกเดี่ยว 2051407 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 4 ภาค และการแสดงท้องถิ่น 3 2 2 5 

 วิชาท่ี

เสริมสร้าง

สมรรถนะฯ 

205xxxx นักศึกษาเลือก  2  3 2 2 5 

รวม 20 14 14 35 

ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา  =  63     

 

ช้ันปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา 

ด้วยตนเอง 

ศึกษาทั่วไป ภาษา 9000110 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร(ไม่นับหนว่ยกติ) 3 2 2 5 
ภาษา 9000134 ภาษาอังกฤษส าหรบัชีวติประจ าวนั 3 2 2 5 

เฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 

สาระวิชาชีพ

ครู 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้  3 2 2 5 

เฉพาะด้าน เอกเดี่ยว 2052218 ระบ ามาตรฐาน 3 2 2 5 

(วิชาเอก) เอกเดี่ยว 2052717 นาฏศิลป์เบือ้งต้นส าหรับครู 3 2 2 5 
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 เอกเดี่ยว 2052108 หลักการวิเคราะห์และวิจารณก์ารแสดง 3 2 2 5 

 วิชาท่ี

เสริมสร้าง

สมรรถนะฯ 

205xxxx นักศึกษาเลือก  3  3 2 2 5 

รวมหน่วยกิต 21 14 14 35 

ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา  =  63     

 

ช้ันปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา 

ด้วยตนเอง 

ศึกษาทั่วไป ภาษา 9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 3 0 6 

วิทย์-คณิตฯ 9000410 การบริหารจดัการสุขภาพ 3 2 2 5 

เฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 

สาระวิชาชีพ

ครู 
1002101 นโยบายและการบรหิารคุณภาพการศึกษา  3 2 2 5 

สาระวิชาชีพ

ครู 
1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3 2 2 5 

ประสบ 

การณ์ 
1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชพี 1 1 - - 45 

เฉพาะด้าน เอกเดี่ยว 2052219 ร าเดี่ยวร าคู่ 3 2 2 5 

(วิชาเอก) เอกเดี่ยว 2052718 การจัดการเรยีนรู้นาฏศิลปใ์นหลักสตูรประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 

3 2 2 5 

 วิชาท่ี

เสริมสร้าง

สมรรถนะฯ 

205xxxx นักศึกษาเลือก 4  3 2 2 5 

รวมหน่วยกิต 22 15 12 81 

ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา  =  108     

 

ช้ันปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา 

ด้วยตนเอง 

ศึกษาทั่วไป ภาษา 9000136 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3 2 2 5 
มนุษย์ฯ 9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3 3 0 6 
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เฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 

สาระวิชาชีพ

ครู 
1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3 2 2 5 

เฉพาะด้าน เอกเดี่ยว 2053707 ภาษาอังกฤษส าหรบัครนูาฏศิลป์ 3 2 2 5 

(วิชาเอก) เอกเดี่ยว 2053308 การจัดการแสดงวิพิธทศันา 3 2 2 5 

 เอกเดี่ยว 2053904 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมทางดา้น

นาฏศิลป์ 

1 0 3 2 

 วิชาท่ี

เสริมสร้าง

สมรรถนะฯ 

205xxxx 
นักศึกษาเลือก 5 

3 2 2 5 

เลือกเสรี เสรี xxxx วิชาเลือกเสรี 3    

รวมหน่วยกิต 22 13+ 13+ 33+ 

ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา  =  59+     
 

ช้ันปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา 

ด้วยตนเอง 

ศึกษาทั่วไป ภาษาฯ 9000137 ภาษาอังกฤษส าหรบัทกัษะการท างาน 3 2 2 5 

สังคมฯ 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3 2 2 5 

เฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 

ประสบ 

การณ์วิชาชพี 
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชพี2 1 - - 45 

เฉพาะด้าน 

(วิชาเอก) 

เอกเดี่ยว 2053903 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านนาฏศิลป์ 3 2 2 5 
เอกเดี่ยว 2053307 นาฏยประดิษฐ์ 3 2 2 5 

วิชาท่ี

เสริมสร้าง

สมรรถนะฯ 

205xxxx นักศึกษาเลือก 6 3 2 2 5 

วิชาท่ี

เสริมสร้าง

สมรรถนะฯ 

205xxxx นักศึกษาเลือก 7   3 2 2 5 

เลือกเสรี เสรี xxxx วิชาเลือกเสรี 3    

รวมหน่วยกิต 22 12+ 12+ 75+ 

ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา  =   99+     
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ช้ันปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา กลุ่ม

วิชา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา 

ด้วยตนเอง 

เฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 

ประสบ 

การณ์

วิชาชีพ 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 - - 270 

รวมหน่วยกิต 6 - - 270 

ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา  = 270     
 

ช้ันปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา กลุ่ม

วิชา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา 

ด้วยตนเอง 

เฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 

ประสบ 

การณ์

วิชาชีพ 

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 - - 270 

รวมหน่วยกิต 6 - - 270 

ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา  =  270     

 

  3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 

   ค าอธิบายรายวิชา   (ภาคผนวก  ข) 
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3.2  ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

 3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

3 8003 0035x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายธีรวัฒน์  ช่างสาน ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 

(กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2554 

ศศ.ม. นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 

ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี 

2533 

3 3499 0097x xx x อาจารย์ นายทองพูล  มุขรักษ์ ศศ.ม. ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2557 

ศศ.บ. นาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2546 

1 1014 0104x xx x อาจารย์ นางสาวญาดา  จุลเสวก กศ.ม. ศลิปศึกษา 

(ศิลปะการแสดงศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

2560 

ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ 2553 

3 1020 0237x xx x อาจารย์ นางสุภาวดี  หนูเจริญ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2545 

ค.บ. นาฏศิลป์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2524 

33 
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เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

3 9499 0024x xx x 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

 

นางเกศริน  มนูญผล 

 

 

กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2544 

กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2526 

กศ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(สงขลา) 

2524 
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 3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

 เลข

ประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ 
วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

3 8001 00083 XX X อาจารย์ นายเศณวี ฤกษ์มงคล ศษ.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2549 

1 8008 00073 XX X อาจารย์ นายอนุวัฒน์ จันทสะ ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 

ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2550 

3 8605 00158 XX X อาจารย์ นายวัยวุฒ อินทวงค์ ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2540 

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2536 

3 8008 00731 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวอภิณห์พร  สถิตย์ภาคีกุล Grad.Dip Teacsing English as a Foreign 

language 

University of Sydney,Australia 2538 

ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 

ค.ม. ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522 

3 8001 00724 XX X 

 

อาจารย์ 

 

นางสาวอารี สาริปา 

 

Ed.D. Curriculum and Instruction University of Science Malaysia, 

Malaysia 

2548 

ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
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 เลข
ประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ 

วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2535 

3 8001 00724 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสุนีต์ิ ภู่จิรฐาพันธ์ุ 
 

ค.ม. นิเทศการศึกษาและการพัฒนา

หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 

ค.บ. ภาษาไทย - สังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 

3 8409 00103 XX X อาจารย์ นางจิราภรณ์  เหมพันธ์ กศ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 2559 

   
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 

กศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547 

3 8098 00013 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางจุติพร อัศวโสวรรณ ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556 

กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน

มิตร 

2534 

ค.บ. ชีววิทยา วิทยาลัยครูเทพสตรี 2527 

3 8001 00779 XX X อาจารย์ นางสาวจันจิรา  นาวารัตน์ กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร 

2542 

วท.บ. พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2536 

3 8099 00251 xx x อาจารย์ นางสาวณัฏฐ์พัชร์  ตันตระกูล กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน

มิตร 

2545 
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 เลข
ประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ 

วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2540 

3 0114 01910 XX X 
  

อาจารย์ 
  

นางสาวรพีพรรณ  อักษราวดีวัฒน ์

  
กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน

มิตร 
2539 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

2526 

1 8007 00006 XX X อาจารย์ นางสาวสุดา เจ๊ะอุมา ค.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2556 

ค.บ. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2550 

4 8001 00004 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางนิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2560 

ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 

ศษ.บ. การวัดผลและประเมินผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2534 

3 8009 00678 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางนิตยารัตน์ คงนาลึก ศษ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539 

   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 

3 8008 00731 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวมลิวัลย์ สมศักด์ิ กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร 2540 

ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2532 

ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2526 

3 8011 00141 XX X อาจารย์ นางกุสุมา ใจสบาย ปร.ด. วิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2557 
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 เลข
ประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ 

วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี 2534 

3 8006 00533 XX X อาจารย์ นางเบญจพร ชนะกุล ปร.ด. การประเมินการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 

ค.ม. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

ศศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี 

2536 

3 9499 00243 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางเกศริน  มนูญผล กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน

มิตร 

2544 

กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร 

2526 

กศ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2524 

3 9399 00011 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวชิราพร หนูฤทธ์ิ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2561 

M.Ed. Education policy & 

Management 
University of Melbourne, Australia.  2542 

ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533 

ศศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2531 
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 เลข
ประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ 

วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

3 8006 00535 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายนพรัตน์ ชัยเรือง กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2551 

กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2540 

ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 2546 

ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 

ศษ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 

3 3201 00790 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายประกอบ ใจมั่น ค.ด. การอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 

ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูสุรินทร์ 2535 

3 8005 00026 XX X อาจารย์ นายปรีชา สามัคคี กศ.ด. การบริหารและการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552 

ศศ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2530 

ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2525 

3 8008 00357 XX X รองศาสตราจารย์ นายวีระยุทธ ชาตะกาญจน์ ค.ด บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 

ร.ป.บ. การบริหารท่ัวไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 
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 เลข
ประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ 

วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 

3 8001 00366 XX X 

  
  

รองศาสตราจารย์ นายปัญญา  เลิศไกร 

 
  

ปร.ด. การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2552 

ศศ.ม. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2526 

ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2518 

3 8001 00364 XX X อาจารย์ นางสาวอโนทัย ประสาน ศศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 

ค.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

2546 

ศศ.บ. การออกแบบนิเทศศิลป์ สถาบันราชภัฏพระนคร 2540 

3 8001 01852 XX X อาจารย์ นายอรุณ  จุติผล ศษ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2554 

      บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 

      ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 2552 

      ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2530 

3 9098 00596 XX X อาจารย์ นายอภิชาติ  วัชรพันธ์ุ ปร.ด. การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2555 

      ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2545 

      กศ.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2525 

      ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2526 
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 เลข
ประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ 

วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

3 1020 02371 XX X อาจารย์ นางสุภาวดี หนูเจริญ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2546 

ค.บ. นาฎศิลป์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2524 

1 8099 00079 XX X อาจารย์ นางสาวศึกษา เรืองค า ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2555 

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550 

1 9399 00161 XX X อาจารย์ นางสาวกรีกมล  หนูเก้ือ ศศ.ม. ภาษาไทยและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2561 

ศศ.บ. ภาษาไทยและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558 

1 8699 00080 XX X อาจารย์ นายนันทวัฒน์  เนตรเจริญ อ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557 

      ศศ.บ. ภาษาเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555 

1 9399 00082 XX X อาจารย์ นางสาววรกร  ธรรมภิบาลอุดม อม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555 

      ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2551 

3 8001 00362 XX X อาจารย์ นางสาวสุขุมาล  จันทวี กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร 2536 

ศศ.บ.  ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร 2531 

3 8181 0067 XX X อาจารย์ นางทิพวรรณ ทองขุนด า ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551 

อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2539 

3 8003 00342 XX X อาจารย์ นายอนิรุธ ชุมสวัสด์ิ ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 
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 เลข
ประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ 

วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2529 

3 8699 00008 XX X อาจารย์ นางสุจินต์ หนูแก้ว ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 

ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2536 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2527 

3 8181 0067 XX X อาจารย์ นางทิพวรรณ ทองขุนด า ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551 

อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2539 

3 8001 00939 XX X อาจารย์ นางอรดา โอภาสรัตนากร ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 

ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541 

1 8099 00264 XX X 

 

อาจารย์ 

 

นายวีรศักด์ิ  ทวีเมือง 

 
ศศ.ม. 

การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

2557 

 

      ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2556 

3 8011 00442 XX X อาจารย์ นางสาวเย็นฤดี  หนูเพชร ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2549 

      ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2543 
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 3.2.3 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

 คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน  นอกจากน้ีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู
ยังจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปน้ี  
 1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใด

ระดับหน่ึง คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการ

อบรมสาระเน้ือหาส าคัญ  ศาสตร์วิชาชีพครูตามที่ก าหนดไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ 

 2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอน
ที่มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  

 3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวขอ้งกับรายวิชาที่
สอนหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหน่ึง  เช่น เอกสารประกอบการสอน 
ต ารา หนังสือ  งานวิจัย อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน กรณีบทความอย่างน้อย 3  บทความ ภายใน 5 ปี
ย้อนหลัง และ 

 4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
อย่างน้อย  1 ปี กรณี ที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษ าขั้นพื้นฐานและ/หรือ
อาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรือ
อาชีวศึกษาภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งน้ีให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่าง
การศึกษาด้วย 
 หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 น้ีใช้บังคับ ให้ยกเว้น
เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 
 บุคลา กรสนับสนุน  สถ าบันคว รมีบุคล ากรสนับ สนุนที่มีคุณ วุฒิ แล ะมีความ รู้

ความสามารถ ทักษะด้านต่าง ๆ ที่ เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดกา รเรียน

การสอนอย่างเพียงพอ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชี พ

 การจัดประสบการณ์ภาคสนามของคณะครุศาสตร์ มี 3 รูปแบบ คือ 1) การฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพครูแบบบูรณาการในรายวิชา โดยก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษาใน

รายวิชาแต่ละภาคการศึกษา โดยผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษาวางแผนออกแบบภาระงานร่วมกัน

อย่างบูรณาการ และก าหนดให้การวัดประเมินผลภาระงานเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลตาม

สมรรถนะและผลการเรียนรู้ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา 2) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และ 3) 

รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย การสังเกตการบริหารในสถานศึกษา การมีส่วน

ร่วมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การทดลองสอนในชั้นเรียนและมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะโดยอิสระ

ควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดย

ใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและ

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การ

ปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

 ในแต่ละขั้นของประสบการณ์ภาคสนาม ก าหนดให้นักศึกษาท าคุรุนิพนธ์ โดยการรวบรวม 

วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการ

ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ 

สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( PLC) 

เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

  งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้น

งาน ที่ นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพื่อให้

นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้เร่ิมต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 

  4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเน้ือหาที่ใช้สอนตามหลักสูตร

และความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
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   4.1.2.1 มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 

  4.1.2.2 สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัด
และประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลก ารจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  

 4.1.2.3 สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ แล ะบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 

      4.1.2.4 ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักก าร และทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับการสอน การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการ

จัด ก ารเรีย นก ารส อ นและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่าง

เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการ

พัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

 4.2 ช่วงเวลา  

  4.2.1 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน  
    4.2.1.1 ฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในแต่
ละรายวิชาอย่างบูรณาการในแต่ละภาคการศึกษา  

4.2.1.2 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 
4.2.1.3 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3 

  4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
4.2.1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 
4.2.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

ปีการศึกษาที่ ประสบการณ์ภาคสนาม จ านวนช่ัวโมงและตารางสอน 
ช้ันปีที่ 1  

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  
ช้ันปีที่ 2  

ภาคการศึกษาที่ 1 
ช้ันปีที่ 3  

ภาคการศึกษาที่ 1 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครูแบบบูรณาการใน
รายวิชา 

ในแต่ละภาคเรียนให้ผู้สอนก าหนดภาระงาน
เชิงบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาต้องไปเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติในสถานศึกษา  
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ปีการศึกษาที่ ประสบการณ์ภาคสนาม จ านวนช่ัวโมงและตารางสอน 
ช้ันปีที่ 2  

ภาคการศึกษาที่ 2 
1022802 ฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 1 

1 หน่วยกิต  45 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  

ช้ันปีที่ 3  
ภาคการศึกษาที่ 2 

1023830 ฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 2 

1 หน่วยกิต  45 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

ช้ันปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

1024809 ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1 

6 หน่วยกิต  270 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห)์ 
ภาคเรียนที่ 1 

ช้ันปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 2 

1024810 ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2 

6 หน่วยกิต  270 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห)์ 
ภาคเรียนที่ 2 

 

 4.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 4.4.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 4.4.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน  
 4.4.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอื่น มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ  
 4.4.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและ คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม  โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ ของสังคมส่วนรวม  มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคม
และประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอก
เลียนผลงาน 

4.4.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  4.4.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 

ค่านิยม ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา
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ส าหรับครู จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ  แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การ
วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศ
และการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์  และทักษะศตวรรษที่  21  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบูรณาการความรู้กับการ
ปฏิ บั ติจ ริงแ ละการบู รณาก ารข้ ามศาส ตร์  อ าทิ  การบู รณาก ารก ารส อน  (Technological 
Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิท ยาศ าสต ร์ 
เทคโนโลยี  กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education: STEM Education) ชุมช นแห่ งการเรียน รู้ (Professional Learning 
Community: PLC)  และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
 4.4.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้ และเน้ือหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง  สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเน้ือหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้าย 
  4.4.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่าง ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถ
น าแนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน
และพัฒนาผู้เรียน 

 4.4.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 

 4.4.2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนและ น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

4.4.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 4.4.3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง  และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล  เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

 4.4.3.2 สามารถคิดริเร่ิมและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
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 4.4.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนา การเรียนรู้ของผู้ เรียนและพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชนและสังคม  

4.4.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.4.4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์ และทางสังคม 
 4.4.4.2 ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี

กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

 4.4.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้ เรียน ต่อผู้ ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค  ์ 

 4.4.4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์  

4.4.5 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 4.4.5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ  เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  
 4.4.5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา  การเขียน หรือการ
น าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
 4.4.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 4.4.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  4.4.6.1 สามารถเลือกใช้ป รัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การ
ออกแบบ เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่ 
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  4.4.6.2 สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็ น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเน้ือหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียน
ที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียน
ที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

  4.4.6.3 จัด กิจก รรมแล ะออ กแ บบ การจัดก ารเรียน รู้ให้ ผู้ เ รียนได้เรีย นรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการ
คิด การท างาน การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณา
การการท างานกับการเรียนรู้และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญ
ที่สุด 

  4.4.6.4 สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวย
ความสะดวกและร่วมมือ กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง
ให้เต็มตามศักยภาพ 

  4.4.6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะการรู้เร่ือง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต  ทักษะการท างานแบบร่วมมือ  ทักษะการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าทักษะเหล่าน้ี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
      4.5 สมรรถนะวิชาชีพครู 

สมรรถนะหลักที่ 1 น าความรู้และประสบการณ์วิชาชีพไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
สมรรถนะรองที่  1.2 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและ

จิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
สมรรถนะรองที่ 1.3 บูรณาการความรู้ เน้ือหาวิชา หลักสูตรศาสตร์การสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะรองที่  1.4 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัย เพื่ อ

แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
สมรรถนะรองที่ 1.5 สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิ จิทัล

เพื่อการศึกษา 
สมรรถนะรองที่ 1.6 ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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สมรรถนะหลักที่ 2 สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 
  สมรรถนะรองที่ 2.1 พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 

สมรรถนะรองที่  2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 

สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 

สมรรถนะรองที่  2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม 

สมรรถนะรอ งที่  2.5 พัฒ นาตนเองให้มี ความรอบ รู้ ทั นสมัย และทั นต่อก าร
เปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลักที่ 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
  สมรรถนะรองที่  3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
  สมรรถนะรองที่ 3.2 วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้มีปัญญารู้
คิดและมีความเป็นนวัตกร 
  สมรรถนะรองที่  3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
  สมรรถนะรองที่ 3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิ จิทัลให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่  3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ 4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
  สมรรถนะรองที่  4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้คุณ
ลักษะที่พึงประสงค์ 

สมรรถนะรองที่  4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

 สมรรถนะรองที่ 4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

 สมรรถนะรองที่ 4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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สมรรถนะหลักที่ 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
   สมรรถนะรองที่ 5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
 กิจกรรมเสริมความเป็นครู สถาบันการศึกษาอาจจัดกิจกรรม/โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจ
บริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ช้ันปี 

1 2 3 4 

1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพ

ครู  

√ √ √ √ 

2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญ

ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม   

√ √ √ √ 

3) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็น

ไทย   

√    

4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/

หรือศาสตร์พระราชา   

 √   

5) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด     √  

6) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา   √    

7) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง     √   

8) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์     √  

9) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ   √   

10) กิจกรรมทางวิชาการ    √ √ √ 

11) กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต √    

รวม     
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6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
 6.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

         นักศึกษาทุกคนต้องท างานวิจัยคนละ/กลุ่มละ 1 เร่ือง โดยต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับด้าน

นาฏศิลป์ ต้องมีการน าเสนอผลงานและรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร

ก าหนด 

6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและเข้าใจกระบวนการท างานวิจัยทางด้านนาฏศิลป์และสามารถ

ท างานวิจัยด้านนาฏศิลป์ได้ 

6.3 ช่วงเวลา  

 ปีการศึกษาที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 

6.4 จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

6.5 การเตรียมการ  

             มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา  ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยและมีตัวอย่างงานวิจัยให้

ศึกษา  

      6.6 กระบวนการประเมินผล  

          ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย  ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดย

อาจารย์ที่ปรึกษา ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานและรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตาม

ระยะเวลาน าเสนอโปรแกรมและการท างานของโดยคณะกรรมการหลักสูตร 
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หมวดท่ี 4 สมรรถนะ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ความสามารถด้านการใช้

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ

สอน 

 

นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความแตกตา่ง

ระหว่างบุคคลเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทันเหตุการณ์ ทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและศิลปวฒันธรรม สามารถใช้คอมพิวเตอร์

มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนนาฏศิลป์ได้ มีทักษะการฟัง พูด 

อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่

เรียน เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่

เกี่ยวข้อง  

2. ความสามารถด้านการสอน

นาฏศิลป์ 

 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเน้ือหาวิชาของการสอน

และศาสตร์ด้านนาฏศิลป์ จนสามารถน าไปใช้สอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ 

มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่าของ

ศาสตร์นาฏศิลป์ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู สามารถใช้องค์

ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์พัฒนาศักยภาพด้านอารมณ์ สังคม และ

ด้านอื่นๆของผู้เรียน รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัดและ

การประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการเรียนการ

สอน วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและน าความรู้ด้าน

นาฏศิลป์ไปบูรณาการกับการรายวิชาอื่นๆ ได้  

3. ด้านบุคลิกภาพ  

 

มีทักษะทางสังคมท าให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ีสามารถท างาน

ร่วมกันกับผู้อื่นได้ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป็นคนดี มีน้ าใจ/

เอื้ออาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้ใฝ่ก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของ

นักเรียน เสมอต้นเสมอปลาย มีจิตสาธารณะและสามารถบริหาร

จัดการงานของตนเองได้ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
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1.2 สมรรถนะของนักศึกษา 

สมรรถนะ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ช้ันปีที่ 1 
     นักศึกษาครูมีความรู้ มีความเข้าใจ 
บทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมือง
ตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
อาสา จิตสาธารณะ เกิดทักษะในการ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เกิดความรัก
และศรัทธาในความเป็นครู รู้และเข้าใจ
หลักการพื้นฐานด้านสุนทรียศาสตร์ 
และมีทักษะกระบวนการด้านนาฏศิลป์ 

 
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความ
มุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 
2. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิต
สาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
3. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ และความเป็นไทย 
4. นักศึกษาได้รับความรู้ในรายวิชาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน
ทางด้านภาษาและความเป็นพลเมืองที่ดี 
5. นักศึกษาได้รับความรู้ในรายวิชาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน
ทางด้านสุนทรียศาสตร์ และเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะ
กระบวนการด้านนาฏศิลป์นอกเวลาเรียน 

ช้ันปีที่ 2 
     นักศึกษาเป็นผู้ช่วยสอนที่พัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและ
ใจ สู่บทบาทของครูมืออาชีพ  มีทักษะ
การออกแบบและจัดการเรียนรู้ ร่วม
ออกแบบและจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ได ้

 
1. นักศึกษาได้รับความรู้ในรายวิชาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน
ทางด้านการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ และการรู้เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
2. นักศึกษาได้รับความรู้ในรายวิชาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน
ทางด้านการจัดการเรียนรู้และทางด้านนาฏศิลป์ 
3. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกัน
โรค และเพศศึกษา 

ช้ันปีที่ 3 
     นักศึกษาสามารถเป็นผู้สอนร่วมที่
เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ตามศาสตร์พระราชา และน านโยบายสู่
การพัฒนาผู้เรียน ท้องถิ่น และชุมชน 
มีทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
สามารถจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย 
บูรณาการการวิจัยนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 

 
1. นักศึกษาได้รับความรู้ในรายวิชาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน
ทางด้านศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
2. นักศึกษาได้รับความรู้ในรายวิชาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน
ทางด้านการวิจัย 
3. นักศึกษาได้รับความรู้ในรายวิชาเกี่ยวกับการบูรณาการ
ทางด้านนาฏศิลป์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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สมรรถนะ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ช้ันปีที่ 4 
     นักศึกษามีทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษเทียบเทา่เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด มีทักษะ
ในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ด้าน
นาฏศิลป์ไทย บูรณาการศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง    

 
1. นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษที่จัดขึ้น
โดยหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย 
2. นักศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนาฏศิลป์
ในงานวิจัยและใช้สื่อเทคโนโลยีใหเ้หมาะสม โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาคอยให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาควบคู่กับการเรียน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

           2.1.1 คุณธรรม  จริยธรรม 

               2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     (1) มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ และรักในการท างาน

     (2) มีความเข้าใจความจริงของชีวติ เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 

และความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 

     (3) มีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่า ในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม งาน

ศิลปวัฒนธรรมทั้งท้องถิ่นและ ประชาคมนานาชาติ 

               2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 

         (1) บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับเน้ือหาวิชา พร้อมให้

นักศึกษาร่วมอภิปรายแนวทางปฏิบัติทีด่ีเหมาะสม 

    (2) ผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา ศึกษานอกสถานที่ คัดเลือกกรณี

ตัวอย่างที่ชื่นชอบ แล้วน าเสนอผลการศึกษา  

  (3) ก าหนดให้ผู้ เ รียนเข้ าร่วมกิจก รรมท างสั งคม เพื่อ พัฒนา

คุณธรรม  จริยธรรม 
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             2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

    (1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งใน

และนอกชั้นเรียน 

   (2) ประเมินพฤติกรรมในการเข้าเรียน  การท างานและการส่งงาน 

   (3) ตรวจผลงาน  ผลการศึกษากรณีศึกษาด้านคุณธรรม และ

จริยธรรม 

 2.1.2  ความรู้ 

                  2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  (1) สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้  

  (2) มีความเข้าใจในการด ารงชีวิตด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

สังคม การเมืองการปกครองทั้งใน ระดับท้องถิ่น สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร์

เพื่อการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

  (3) สามารถใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒ นา

สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 

                   2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    (1) ศึกษาค้นคว้าสาระการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

   (2) ศึกษากรณีตัวอย่าง อภิปราย สรุป และน าเสนอ 

     (3) เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง 

                  2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

       (1) ทดสอบความรู้ความเข้าใจ 

       (2) ประเมินจากความสามารถในการร่วมอภิปราย  การน าเสนอ

ผลการศึกษาค้นคว้า 

       (3) ตรวจผลงาน  แบบฝึกหัด 
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            2.1.3  ทักษะทางปัญญา 

                      2.1.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

       (1) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

       (2) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

สรุปและเสนอแนวทางแก้ไขทีส่ร้างสรรค์ 

        (3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดการคุณภาพชีวิตของ

ตน สร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อม 

                  2.1.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

       (1) มอบหมายงานทั้งบุคคลและกลุ่มแล้วน าเสนอผลการศึกษา

ค้นคว้า 

       (2) วิเคราะห์กรณีศึกษา  และสะท้อนความคิด  การวิ เคราะห์

ผลงานต่างๆ 

       (3) ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน โดยการปฏิบัติภาคสนาม ส ารวจ 

สัมภาษณ์ จัดท ารายงาน และน าเสนอ  

       (4) เสนอ แนว ทางในการพัฒนาตน ส ร้างสรรค์ สังคมแล ะ

สิ่งแวดล้อม                 

                2.1.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

       (1) ป ระเมินความสามารถในการร่วมอภิปราย  การน าเสนอ

ผลงาน 

       (2) ตรวจผลงานจากการศึกษาค้นคว้า 

       (3) ตรวจผลการพัฒนาตนเอง 

       (4) ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติจริง 
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         2.1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

             2.1.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

         (1) สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มุมมอง

เชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและ

ระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

         (2) สามารถวางแผนในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง 

         (3) มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

                              2.1.4.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      (1) มอบหมายงานทั้งงานบุคคลและกลุ่ม 

      (2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

                          2.1.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      (1) การประเมินตนเองและผู้เรียนด้วยกันในประเด็นที่ก าหนด 

      (2) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เช่น การยอมรับความ

คิดเห็นของผู้อื่น การยอมปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเอง เมื่อมีความคิดเห็นที่ดีกว่า 

                     2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

         2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        (1) สามารถติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และ

เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศ 
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       (2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น  การ

รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล  

       (3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพื่อเป็นพื้นฐานใน

การแก้ปัญหาและการ ตัดสินใจในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

                              2.1.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

       (1) การอภิปรายกลุ่ม  การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

       (2) การมอบหมายงาน  ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่ง

สารสนเทศเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  แล้วน าเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

     (3)  ฝึกรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งแลว้ฝกึวิเคราะห์สรุป

และรายงานผล 

                  2.1.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    1) ประเมินพฤติกรรมในการสื่อสาร 

    2) ประเมินความสามารถในการศึกษา และใช้เทคโนโลยี 

    3) ตรวจผลงาน 

 2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   2.2.1  ผลการเรียนรู้ 

      2.2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     (1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์

ความเป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

     (2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้ น มีความเสียสล ะ 

รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเอง
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อย่างต่อเน่ือง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการ

พัฒนาที่ยั่งยืน       

     (3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพ

สิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนิน

ชีวิตและการตัดสินใจ       

     (4) มีความกล้าหาญและแ สดงออ กทางคุณ ธรรมจริย ธรรม 

สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม 

การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทาง

สังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธ ารงความโปร่งใสของ

สังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการ

ลอกเลียนผลงาน 

    2.2.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     (1)  มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระด้าน

วิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความ

เป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ 

แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการ

เรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู ทักษะ

การนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะ

การร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 

     (2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาที่สอน 

สามารถวิเคราะห์ความรู้และเน้ือหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้าน

วิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเน้ือหาสาระด้าน

มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา    

    (3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกัน

บนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
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สามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน 

พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน  

     (4 ) มี ค วามรู้แ ละความส ามารถ ในก ารใช้ ภ าษ าไท ย แ ล ะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน 

     (5) มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง

และการ บูรณาการข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

     (6) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชา

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้ เรียน พัฒนางานและพัฒนา

ชุมชน 

   2.2.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     (1) คิด  ค้นห า วิเคราะห์ข้อเท็จจริง  และประเมินข้อมู ล  สื่ อ 

สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญ

และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต น าไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง

ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 

บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

     (2) สามารถคิดริเร่ิมและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  

     (3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน

และสังคม 

   2.2.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

     (1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก 

มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 
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     (2) ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มี

สัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

     (3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน 

และต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

     (4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้า

หาญทางจริยธรรมสามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง

สร้างสรรค์  

     2.2.1.5  ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและ

ถูกต้อง 

     (2) สื่อสารกับผู้เ รียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม 

และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน 

หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

     (3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับ

การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับ

และส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ

สารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

        2.2.1.6 ผลการเรียนรู้ด้านวธีิวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

     (1)  สามารถเลือกใช้ป รัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตร

รายวิชา การออกแบบเน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัด

และประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน

และนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกบัสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและ

พื้นที่ 
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     (2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์

ผู้เ รียนเป็นรายบุคคล  ออกแบบกิจกรรม การจัดเน้ือหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการ

ช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และ

ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกตา่งระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกตแิละผูเ้รียนที่มีความต้องการจ าเป็น

พิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

    (3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด
ผู้เรียนส าคัญที่สุด 
      (4) สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่ ง

วิทยาการ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 

ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความ

รอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ืองให้เต็มตามศักยภาพ 

     (5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 

เช่น ทักษะการเรียนรู้ทักษะการรู้เร่ือง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะ

การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี  และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และสามารถนาทักษะเหล่าน้ีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ เรียน และการพัฒนา

ตนเอง 

   2.2.2 กลยุทธ์การสอน  

   กลยุทธ์การสอนเป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ

สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้

เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้ข้าม

ศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน 

ความรู้ เน้ือหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้

ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
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ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ  

  (1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา      

  (2) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม      

  (3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา      

  (4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์      

  (5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ      

  (6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ    

  (7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism)      

  (8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล      

  (9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน      

  (10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน      

  (11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน     

  (12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน     

  (13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

  (14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

  (15) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง     

  (16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส    

  (17) Team-based Learning   

  (18) Workplace-based Learning    

  (19) MOOC (Massive Open Online Course)  

  (20) อื่นๆ 

  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  การ

ออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้แนวคิดการประเมิน ตามสภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย 

สอดคล้องกับเน้ือหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเป้าหมายของการวัด และประเมินเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและ ประเมินเป็นกลไก

หรือเคร่ืองมือที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น ท าให้ผู้เ รียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูล 

สารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และท าให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสตูรมี
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ข้อมูล สารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เ รียนในการประกอบอาชีพเมื่อ

ส าเร็จการศึกษา โดยมีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  

และ 6) ด้านวิธีวิทยาการ จัดการเรียนรู้ อาทิ     

  (1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตาม

สภาพจริง หรือหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม     

ความเป็นครู ฯลฯ     

  (2) การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง      

  (3) การประเมินกรณีศึกษา     

  (4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ 

จิตวิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ  

  (5) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเน้ือหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี     

  (6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบตัิ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงาน

การศึกษา ค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ     

  (7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

  (8) อื่นๆ 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา   

 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 

 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  3.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

3.1.1.1 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ และรักในการท างาน 

3.1.1.2 มีความเข้าใจความจริงของชีวิต เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และ

ความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 

3.1.1.3 มี ค วามซ าบ ซึ้ ง เห็ นคุณ ค่ า  ในวัฒ นธ รรมสิ่ ง แ วดล้ อ ม  ง าน

ศิลปวัฒนธรรมทั้งท้องถิ่นและประชาคมนานาชาติ 
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  3.1.2  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   3.1.2.1 สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้  

3.1.2.2 มีความเข้าใจในก ารด ารงชีวิต ด้านวัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ สังคม 

การเมืองการปกครองทั้งใน ระดับท้องถิ่น สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร์เพื่อการ

พึ่งพาซึ่งกันและกัน 

3.1.2.3 สามารถใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 

  3.1.3  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

             3.1.3.1 สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

              3.1.3.2 สามารถค้นหาข้อเทจ็จริง ท าความเขา้ใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและ

เสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 

             3.1.3.3 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน 

สร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  3.1.4  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

         3.1.4.1 สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มุมมองเชิงบวก 

วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม

อย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

         3.1.4.2 สามารถวางแผนในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง 

         3.1.4.3 มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

  3.1.5  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

              3.1.5.1 สามารถติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบ

การน าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศ 



67 

 

 
 

               3.1.5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น  การรวบรวม 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล 

               3.1.5.3 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพื่อเป็นพื้นฐานในการ

แก้ปัญหาและการ ตัดสินใจในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา หน่วยกิต 
 

ชั้นปี 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000001  เสริมทักษะภาษาไทย 3(2-2-5)    O  O O O       O  

9000002  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)   O O O    O      O  

9000110  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 2   O  O O O       O  

9000111  ภาษาไทยเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 3   O  O O O       O  

9000134  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 2 O    O  O  O O  O  O O 

9000135  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 2 O    O  O  O  O O  O O 

9000136  ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 

9000137  ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการ  
              ท างาน 

3(2-2-5) 3 
O    O O     O O  O  

9000138  ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 

9000139  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

9000140  ภาษาจีนเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 

9000141  ภาษาจีนส าหรับทักษะการ  
              ท างาน 

3(2-2-5)  
O    O O     O O  O  

9000142  ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 

9000143  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 
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รายวิชา หน่วยกิต 
 

ชั้นปี 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000144  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 

9000145  ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับทักษะการ  
               ท างาน 

3(2-2-5)  
O    O O     O O  O  

9000146  ภาษาเกาหลีเพ่ือส าหรับ  
              ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5)  
O    O  O  O O  O  O O 

9000147  ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

9000148  ภาษาเกาหลีเพ่ือการ  
              ประยุกต์ใช้ 

3(2-2-5)  
O    O O O  O O  O  O 

O 

9000149  ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการ  
               ท างาน 

3(2-2-5)  
O    O O     O O  O  

9000150  ภาษาอินโดนีเซียส าหรับ  
              ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5)  
O    O  O  O O  O  O O 

9000151  ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการ 
              ส่ือสาร 

3(2-2-5)  
O    O  O  O  O O  O O 

9000152  ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการ             
              ประยุกต์ใช้ 

3(2-2-5)  
O    O O O  O O  O  O O 

9000153  ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะ  
               การท างาน 

3(2-2-5)  
O    O O     O O  O  
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รายวิชา หน่วยกิต 
 

ชั้นปี 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000154  ภาษามาเลเซียส าหรับ    
              ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5)  
O    O  O  O O  O  O O 

9000155  ภาษามาเลเซียเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

9000156  ภาษามาเลเซียเพ่ือการ  
              ประยุกต์ใช้ 

3(2-2-5)  
O    O O O  O O  O  O O 

9000157  ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะ  
               การท างาน 

3(2-2-5)  
O    O  O      O  O   O  

 

9000158  ภาษาพม่าส าหรับ  
              ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5)  
O    O   O   O  O   O   O  O  

9000159  ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5)  O    O   O   O   O  O   O  O  

9000160  ภาษาพม่าเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O  O  O   O  O   O   O  O  

9000161  ภาษาพม่าส าหรับทักษะการ 
               ท างาน 

3(2-2-5)  
O    O  O      O  O   O   

9000205  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนา  
              ตน 

3(3-0-6)  
  O    O    O      O   

9000206  ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)       O    O   O   O  O  O  

9000207  สารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
              ค้นคว้า 

3(3-0-6) 3/1 
 O  O   O  O    O  O    O   O  
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รายวิชา หน่วยกิต 
 

ชั้นปี 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000208  สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 1/1     O    O     O   O   

9000304  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) 3/2         O     O    

9000305  นครศรีธรรมราชศึกษา 3(2-2-5) 1/2  O   O      O    O  O    

9000306  อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)   O   O      O    O  O    

9000307  พลเมืองกับความรับชอบต่อ  
              สังคม 

3(2-2-5)  
               

9000308  พลวัตของสังคมโลก 3(3-0-6)   O     O      O      

9000309  การจัดการเพ่ือชีวิต 3(3-0-6)      O      O    O    

9000403  พืชพรรณเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)   O       O        O  

9000406  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 1/1  O  O   O  O          O  

9000407  การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)   O    O     O      O   

9000408   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ  
               ส่ิงแวดล้อม 

3(2-2-5)  
 O  O   O          O  O  

9000409  การเกษตรในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5)   O    O     O   O    O   

9000410  การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 2/2   O   O    O       O   
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3.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

      3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

          3.2.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความ

เป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

       3.2.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบ

และซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการ

พัฒนาที่ยั่งยืน  

          3.2.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และ

ให้เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและ

การตัดสินใจ 

       3.2.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถ

วินิจฉัย  จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การ

ท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทาง

สังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสั งคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธ ารงความโปร่งใสของ

สังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการ

ลอกเลียนผลงาน 

     3.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    3.2.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครู

อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

    3.2.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาที่สอนสามารถ

วิเคราะห์ความรู้และเน้ือหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ

น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน    

      3.2.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ ร่วมกันบน

พื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
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สามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน 

พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน    

       3.2.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารตามมาตรฐาน 

        3.2.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและ

การบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

    3.2.2.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

     3.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     3.2.3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศ

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทัน

กับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการ

ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทาง

สังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

     3.2.3.2 สามารถคิดริเร่ิมและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 

     3.2.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ

สังคม 

    3.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     3.2.4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ

ทางอารมณ์และทางสังคม 

     3.2.4.2 ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่

ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 
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     3.2.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และ

ต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  

     3.2.4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง

จริยธรรมสามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์  

     3.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

      3.2.5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพเพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  

      3.2.5.2 สื่อสารกับผู้ เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และ

ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือ

การน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

      3.2.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการ

เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและ

ส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ

สารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

      3.2.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

       3.2.6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา 

การออกแบบเน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและ

ประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและ

นอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่ 

      3.2.6.2 สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เ รียน

เป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเน้ือหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ 

แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของ

ผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ า เป็นพิเศษ หรือ

ผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
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       3.2.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เ รียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริงที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียน

พัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 

โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ

ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด

ผู้เรียนส าคัญที่สุด 

      3.2.6.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง 

และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มี

ปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ืองให้เต็มตามศักยภาพ 

      3.2.6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น 

ทักษะการเรียนรู้ทักษะการรู้เร่ือง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการ

ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และสามารถนาทักษะเหล่าน้ีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู  (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก          O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา หน่วยกิต ช้ันปี 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. วิธ ีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 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 

สาระวิชาชีพครู (26 หน่วยกิต)                            

1001103คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
และจิตวิญญาณความเป็นครู 

3(2-2-5) 1                 

 

        

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 1/2                          

1031102นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการส่ือสารการศึกษาและการ 
เรียนรู้ 

3(2-2-5) 
1                 

 

        

1051106จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 1                 
 

        

1131503 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับครู 2(1-2-3) 1                 
 

        

  1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ 
  การศึกษา  

3(2-2-5) 2/2                 
 

        

1022306วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 2/1                          

1042109การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2/2          
 

      
 

        

1043415การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 3/1          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก          O ความรับผิดชอบรอง 
(ต่อ) 

 

รายวิชา หน่วยกิต ช้ันปี 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. วิธ ีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

ประสบการณ์วิชาชีพ (14 หน่วยกิต)   1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 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 

1022802ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ1  1(45) 2/2                          

1023830ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ2  1(45) 3/2                          

1024809ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) 4/1                          

1024810ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) 4/2                          

รวมผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 

40                           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก          O ความรับผิดชอบรอง 

ช่ือรายวิชา 
หน่วย

กิต 
ช้ันปี 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธ ีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

วิชาเอกเด่ียว                           

2051616 พิธีไหว้ครูทางนาฏศิลป์ 3(2-2-5) 1/1                         

2051617 การละครไทยและ

บุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์ 

3(2-2-5) 1/1 
                        

2051215 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 3(2-2-5) 1/2                         

2051407 นาฏศิลป์พื้นเมืองสี่

ภาค และการแสดงท้องถิ่น 

3(2-2-5) 1/2 
                        

2052218 ระบ ามาตรฐาน 3(2-2-5) 2/1                         

2052717 นาฏศิลป์เบ้ืองต้น

ส าหรับครู 

3(2-2-5) 2/1 
                        

2052108 หลักการวิเคราะห์และ

วิจารณ์การแสดง 

3(2-2-5) 2/2 
                        

2052219 ร าเดี่ยวร าคู่ 3(2-2-5) 2/2                         

2052718 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2/1                         
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ช่ือรายวิชา 
หน่วย

กิต 
ช้ันปี 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธ ีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

นาฏศิลป์ในหลักสูตร

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

2053707 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ครูนาฏศิลป์ 

3(2-2-5) 3/1 
                       

 

2053308 การจัดการแสดง

วิพิธทัศนา 

3(2-2-5) 3/1 
                        

2053904 สัมมนาการพัฒนาองค์

ความรู้และนวัตกรรมทางด้าน

นาฏศิลป์ 

1(0-3-2) 3/1 

                        

2053903 การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมทางด้านนาฏศิลป์ 

3(2-2-5) 3/2 
                        

วิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและ

ศักยภาพตามความลุ่มลึก 

 
                         

2051618 สุนทรียภาพทาง

นาฏศิลป์ 
3(2-2-5)                          

2051307 การออกแบบเครื่อง 3(2-2-5)                          
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ช่ือรายวิชา 
หน่วย

กิต 
ช้ันปี 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธ ีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

แต่งกายและแต่งหน้า 

2052220 ระบ าโบราณคดี 3(2-2-5)                          

2053708 การออกแบบ

เทคโนโลยีส าหรับนาฏศิลป์ 

3(2-2-5)  
                       

 

 

2053507 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ 3(2-2-5)                          

2053309 การบริหารจัดการ

แสดงนาฏศิลป์ 

3(2-2-5)  
                        

2051408 การแสดงโนรา 3(2-2-5)                          

2051409 การร้องเพลงบอก 3(2-2-5)                          

2051410 การแสดงหนังตะลุง 3(2-2-5)                          

2052401  การแสดงลิเกป่า 3(2-2-5)                          

2052402 การแสดงมะโย่ง 3(2-2-5)                          

2051411 การแสดงรองเง็ง 3(2-2-5)                          

รวมผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวชิา
เฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก 

61                          
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4. การกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  

     4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

          สมรรถนะในตารางมีความหมายดังน้ี 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
1. ทักษะการฟัง 1.1 overall listening comprehension 
2. ทักษะการพูด 2.1 spoken interaction 

 2.2 spoken production 
3. ทักษะการอ่าน 3.1 overall reading comprehension 
4. ทักษะการเขียน 4.1 written interaction 
5. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 5.1 มีความสามารถในการอธิบายและเคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ ยอมรับความแตกต่าง โดยไม่รังเกียจ กีด กัน เลือก
ปฏิบัติในเร่ือง เพศ   ความคิดเห็น ศาสนาและวัฒนธรรม ชาติ
ก าเนิด ร่างกาย สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและความ
เสมอภาค       

6. เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติ 

6.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ และเสรีภาพ
ของตนเอง และผู้อื่น สิทธิชุมชน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

7. เคารพกฎ กติกาของสังคมและ
กฎหมาย 

7.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับ กฎ กติกาของสังคม 
ข้อบัญญัติ และกฎหมาย 
7.2 ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม และข้อบัญญัติ ชุมชนและ
สังคมของตนเอง 
7.3 น าข้อก าหนดตามกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

8. มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 8.1 มีความสามารถในการอธิบายพฤติกรรมและคุณลักษณะ
ของผู้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเกี่ยวกับการมีจิตอาสา และ
จิตสาธารณะ 
8.2 เสนอโครงการเพื่อพัฒนาให้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
8.3 ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา โดยการช่วยเหลอื
ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
8.4 มีความ สามารถที่จะปฏิบัติตนเพื่อแสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
9. มีความรู้ และความเข้าใจการสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะ 

9.1 มีความสามารถในการอภิปรายและสรุปความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสุขภาวะ ได้แก่  ทางร่างกาย จิตใจ  ปัญญา และสังคม 
รวมทั้ง 4 กลยุทธ์ ในการจัดการ ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาวะ 
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ  การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสุข
ภาวะ 

10. มีความสามารถในการออกแบบ
และจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะในการจัดการเรียนรู้ 

10.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้าง ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 
10.2 มีความสามารถในการรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้าง ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 

11. มีความพร้อมในการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ ในด้านที่ส าคัญ 

11.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับการป้องกันและการ
เข้าถึงบริการเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญของเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท้องไม่พร้อม ยาเสพติด 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต 
11.2  ตระหนักในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญของ
เด็กและเยาวชน 

12.  มีความรู้ และความเข้าใจใน
ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ 

12.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของกีฬาและ นันทนาการ 

13. มีความสามารถในการออกแบบและ
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

13.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมกีฬาและ  
      นันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน 
13.2 แสดงออกถึงพฤติกรรม ”การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา” (รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย) ในชีวิตประจ าวัน 

14. อธิบายแนวคิดของทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และแนวคิดของทกัษะ 5Cs ได้ 

14.1 มีความสามารถอธิบายแนวคิดของทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  และทักษะ 5Cs ได้ 
14.2 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และทักษะ 5Cs  

15. พัฒนาทักษะที่ส าคัญตามแนวคิด
ทฤษฎีทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะ 5Cs เพื่อการด าเนินชีวิตและ
การท างานอย่างมีคุณภาพ 

15.1 เรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่ส าคัญตามแนวคิดทฤษฎีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 และทักษะ 5Cs 

16.  มีทักษะในการจัดกิจกรรม 16.1 มีทักษะในการขับร้องเพลง 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
นันทนาการ 16.2 มีทักษะในการเล่นเคร่ืองดนตรีที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

นันทนาการ 
16.3 รู้และเข้าใจในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

17. มีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์ 17.1 รู้และเข้าใจในท่าร าวงในเพลงมาตรฐาน 
17.2 มีทักษะในการปฏิบัติเพลงร าวงมาตรฐาน 
17.3 รู้และเข้าใจในการจัดการแสดง 
17.3 มีทักษะในการจัดการแสดง 

18. มีทักษะการใช้ประยุกต์ใช้ศิลปะ
ส่งเสริมพัฒนาและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

18.1 รู้และเข้าใจในหลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ 
18.2 สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักการทางทัศนธาตุ 
18.3 สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ 

19. อธิบายแนวคิด และหลักการของ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

19.1 ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
19.2 อธิบายแนวคิด และหลักการของโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

20. ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวติประจ าวันได้ 

20.1 มีความสามารถอธิบายหลักการทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน 
20.2 สามารถน าหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน มาประยุกต์ใช้ได้ 

21. สามารถวิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ลงสู่
การปฏิบัติ 
 

21.1 อธิบายความหมาย ที่มา การจัดท า การใช้และการติดตาม
ประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
21.2 สามารถวิเคราะห์แผนงานและโครงการ ด้านการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่นในระดับชาติ กระทรวง จังหวัด และ
สถานศึกษา 
21.3 สามารถจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษา
และชุมชน แบบมีส่วนรวมให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
21.4 สามารถติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
พัฒนาสถานศึกษาและชุมชน 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
21.5 สามารถจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลพร้อมทั้ง 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงแผนงานและโครงการพัฒนา 
สถานศึกษาและชุมชน 

22. สามารถคิดแบบวิจารณญาณแกป้ัญหา
และสร้างสรรค์  

22.1 สามารถคิดวิเคราะห์ 

23. สามารถวิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ลงสู่
การปฏิบัติ 

23.1  รู้ เข้าใจ และอธิบายความหมาย ที่มา การจัดท า การใช้
และการติดตามประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและ
โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

24. ทักษะการอ่าน 24.1 overall reading comprehension 
25. ทักษะการเขียน 25.1 written  production 
 

 

 

 



85 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

ช้ัน

ป/ี

ภาค 

สมรรถนะหลัก/รอง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 13.1 13.2 14.1 14.2 15.1 

9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ชีวิตประจ าวัน 
3(2-2-5) 2                

 
 

 
      

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 
3(2-2-5) 2     

 
          

 
 

 
      

9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ประยุกต์ใช้ 
3(2-2-5) 3     

 
          

 
 

 
      

9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ทักษะการท างาน 
3(2-2-5) 3     

 
          

 
 

 
      

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(2-2-5) 3                         

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจ

พอเพียง      
3(2-2-5) 3                

 
 

 
      

9000307  พลเมืองกับความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
3(2-2-5) n/a                

 
 

 
      

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5) n/a                         

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อชีวิต 
3(2-2-5) 1                

 
 

 
      

9000410 การบริหารจัดการ

สุขภาพ 
3(2-2-5) 2                

 
 

 
      

รวม 30  3 4 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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77 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

ช้ัน

ป/ี

ภาค 

สมรรถนะหลัก/รอง 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
16.1 16.2 16.3 17.1 17.2 17.3 17.4 18 .1 18 .2 18 .3 19.1 19.2 20.1 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 22.1 23.1 24.1 25.1 

9000134 ภาษาอังกฤษ

ส าหรับชีวิตประจ าวัน 
3(2-2-5) 2 

                      

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร 
3(2-2-5) 2 

                      

9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อ

การประยุกต์ใช้ 
3(2-2-5) 3 

                      

9000137 ภาษาอังกฤษ

ส าหรับทักษะการท างาน 
3(2-2-5) 3 

                      

9000208 สุนทรียภาพของ

ชีวิต 
3(2-2-5) 3                   

    

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจ

พอเพียง      
3(2-2-5) 3                   

    

9000307 พลเมืองกับความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
3(2-2-5) n/a 

                      

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5) n/a                       

9000406 เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวิต 
3(2-2-5) 1 

                      

9000410 การบริหารจัดการ

สุขภาพ 
3(2-2-5) 2 

                      

รวม 30  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3 3 2 
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    4.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

              4.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 

  สมรรถนะในตารางมีความหมายดังน้ี 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
1. น าความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

1.1 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้ค าปรึกษาใน
การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
1.2 บูรณาการความรู้ เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้ 
1.3 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 
1.4 สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
1.5 ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 2.1  พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างมุ่งมั่น 
2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแตล่ะบุคคล 
2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 
2.5  พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ 

3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
3.2 วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกรรม 
3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดย
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

4. มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน 

4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้คุณลกัษะทีพ่ึงประสงค์  
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่ มี
คุณภาพของผู้เรียน 

5. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 

ช่ือรายวิชา หน่วยกิต ช้ันปี 
สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะหลักที่ 4 

สมรรถนะ 
หลักที่ 5 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 
สาระวิชาชีพครู                        

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
            และจิตวิญญาณความเป็นครู 

3(2-2-5) 1      
    

      
   

  
 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 1/2                      

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
             สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 
1                      

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 1                      

1131502 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2(2-2-5) 1                      

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 2/2                      

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 2/1  
      

  
    

  
     

 

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2/2                      

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 3/1   
      

   
   

      
 

ปฏิบัติการสอน                        

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1  1(45) 2/2      
               

 

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2  1(45) 3/2                      

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(270) 4/1      
                

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(270) 4/2                      

รวม 40  4 3 2 2 1 6 5 5 4 13 8 4 5 4 5 13 5 3 5 3 13 
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 4.2.2 กลุ่มวิชาเอก 

  สมรรถนะในตารางมีความหมายดังน้ี 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

1. รู้และเข้าใจหลักการพื้นฐานด้าน

สุนทรียศาสตร์และมีทักษะการปฏิบัติ

ด้านนาฏศิลป์ 

1.1 อธิบายหลักการ ที่มา ทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์  

 

 1.2 มีทักษะปฏิบัติด้านนาฏศิลป์ 

 1.3 น าความรู้ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ และทักษะด้านนาฏศิลป์

ประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ 

2. ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เลือกใช้ พัฒนานวัตกรรม และการวัด

ประเมินผลการเรียนนาฏศิลป์ 

2.1 ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 

 2.2 เลือก ออกแบบ พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

เหมาะสมกับการเรียนรู้  

 2.3 เลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นาฏศิลป์ทั้ง

ทฤษฎีและปฏิบตัิ 

3. บูรณาการองค์ความรู้ในการ

ออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรมด้าน

นาฏศิลป์ 

3.1 บูรณาการองค์ความรู้ในการออกแบบกิจกรรมด้าน

นาฏศิลป์  

 

 3.2 บูรณาการองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานด้าน

นาฏศิลป์ 

4. บูรณาการการวิจัย นวัตกรรม และ

เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้ เพื่อ

พัฒนาผู้เรียนนาฏศิลป์ 

4.1 ออกแบบและพัฒนาการวิจัยทางด้านนาฏศิลป์ 

 4.2 น าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นาฏศิลป์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

กลุ่มวิชาเอก 

รายวิชา หน่วยกิต ช้ันปี 
1 2 3 4 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 
วิชาเอกเด่ียว             
2051616 พิธีไหว้ครูทางนาฏศิลป์ 3(2-2-5) 1/1           
2051617 การละครไทยและบุคคลส าคัญในวงการ
นาฏศิลป์ 

3(2-2-5) 1/1 
          

2051215 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 3(2-2-5) 1/2           
2051407 นาฏศิลป์พื้นเมืองสี่ภาค และการแสดงท้องถิ่น 3(2-2-5) 1/2           
2052218 ระบ ามาตรฐาน 3(2-2-5) 2/1           
2052717 นาฏศิลป์เบื้องต้นส าหรับครู 3(2-2-5) 2/1           
2052108 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การแสดง 3(2-2-5) 2/1           
2052219 ร าเดี่ยวร าคู่ 3(2-2-5) 2/2           
2052718 การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ในหลักสูตร
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

3(2-2-5) 2/2 
          

2053707 ภาษาอังกฤษส าหรับครูนาฏศิลป์ 3(2-2-5) 3/1           
2053308 การจัดการแสดงวิพิธทัศนา 3(2-2-5) 3/1           
2053904 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 3(2-2-5) 3/1           
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รายวิชา หน่วยกิต ช้ันปี 
1 2 3 4 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 
ทางด้านนาฏศิลป์ 
2053307 นาฏยประดิษฐ์ 3(2-2-5) 3/2           
2053903 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านนาฏศิลป์ 3(2-2-5) 3/2           
วิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพตามความลุ่มลึก             
2051618 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์ 3(2-2-5)            
2051307 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและแต่งหน้า 3(2-2-5)            
2052220 ระบ าโบราณคดี 3(2-2-5)            
2053708 การออกแบบเทคโนโลยีส าหรับนาฏศิลป์ 3(2-2-5)            
2053507 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ 3(2-2-5)            
2053309 การบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์ 3(2-2-5)            
2051408 การแสดงโนรา 3(2-2-5)            
2051409 การร้องเพลงบอก 3(2-2-5)            
2051410 การแสดงหนังตะลุง 3(2-2-5)            
2052401 การแสดงลิเกป่า 3(2-2-5)            
2052402 การแสดงมะโย่ง 3(2-2-5)            
2051411 การแสดงรองเง็ง 3(2-2-5)    

        

รวม 63            
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การประเมินผลการศึกษารายวิชา 
 ให้ประเมินผลการศึกษารายวิชาที่นับหน่วยกิต และรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ซึ่งรวมอยู่ใน
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยก าหนด ดังต่อไปน้ี 
 1. รายวิชาที่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น 8 ระดับ ในแต่ละระดับให้ก าหนดผล
การประเมิน ความหมาย และค่าระดับคะแนนต่อหน่ึงหน่วยกิต ดังน้ี 
  1.1 ผลการประเมิน A  หมายถึงดีเยี่ยม  ค่าระดับคะแนน 4 
  1.2 ผลการประเมิน B+ หมายถึงดีมาก   ค่าระดับคะแนน 3.5 
  1.3 ผลการประเมิน B หมายถึงดี   ค่าระดับคะแนน 3 
  1.4 ผลการประเมิน C+ หมายถึงดีพอใช้  ค่าระดับคะแนน 2.5 
  1.5 ผลการประเมิน C หมายถึงพอใช้  ค่าระดับคะแนน 2 
  1.6 ผลการประเมิน D+ หมายถึงอ่อน  ค่าระดับคะแนน 1.5 
  1.7 ผลการประเมิน D หมายถึงอ่อนมาก ค่าระดับคะแนน 1 
  1.8 ผลการประเมิน E หมายถึงตก   ค่าระดับคะแนน 0 
 ให้ใช้ผลการประเมิน E ส าหรับรายวิชาที่ นักศึกษาทุจริต หรือร่วมกันทุจริตในการสอบ   
ปลายภาคการศึกษาหรือทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ัน หรือตามที่
คณะกรรมการวิชาการเห็นสมควร และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มโทษอื่นได้ตามระเบียบว่าด้วย
วินัยนักศึกษา 
 2. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น 3 ระดับ ในแต่ละระดับให้ก าหนด
ผลการประเมินและความหมาย ดังน้ี 
  2.1 ผลการประเมิน PD (Pass with Distinction) หมายถึง ผ่านดีเยี่ยม 
  2.2 ผลการประเมิน P (Pass) หมายถึง ผ่าน 
  2.3 ผลการประเมิน F (Fail) หมายถึง ไม่ผ่าน 
  ให้ใช้ผลการประเมิน P ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา 
  ให้ใช้ผลการประเมิน F ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริตหรือร่วมกันทุจริตในการ
สอบปลายภาคการศึกษา ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มโทษอื่นได้ตามระเบียบว่าด้วยวินัย
นักศึกษา โดยให้การประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560   
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  

           การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึ กษาก าหนดระบบ               

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกันคุณภาพภายใน              

ของหลักสูตรและของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชตามกระบวนการต่อไปน้ี 

   2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา นักศึกษาสอบประเมินความรู้ในระดับร ายวิชา                               

มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ และรายงาน

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในใบรายงานผลการเรียน 

   2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีการด าเนินการทวนสอบโดยการสอบประมวล

ความรู้ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (มคอ.2) โดย

นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์คุณภาพตามที่หลักสูตรก าหนด การรายงานผลเป็นไปตามระบบประกัน

คุณภาพภายในของหลักสูตร      

   2.1.3 การทวนสอบในระดับมหาวิทยาลัย มีการก าหนดระยะเวลาสอบทวนผลสัมฤทธิ์                  

การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ผู้ประเมินสามารถตรวจสอบได้จากการรายงาน

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
           การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเน่ืองและน าผลวิจัยที่ได้กลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

2.2.1 ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการมีงานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ  ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม 
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ 

2.2.3 การประเมินต าแหน่งและหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความสามารถและทักษะของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษาน้ัน ๆ 
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2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก 
สาขาวิชาที่ เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่ เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย  

2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอื่น  ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จ านวนผลงานการพัฒนาชุดการ
แสดงทั้งนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ร่วมสมัย การแสดง และอื่น ๆ ที่พัฒนาเองและวางจ าหน่าย , (ข ) 
จ านวนสิทธิบัตร, (ค) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ, (จ) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    3.1  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังต่อไปน้ี 
           3.1.1  เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 
          3.1.2  ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00  (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)  
          3.1.3  ผ่านการสอบประมวลความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ จ 
 3.1.4  มีผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ B1 
 3.1.5 ไม่มีพันธะด้านหน้ีสินใดๆ  กับมหาวิทยาลัย 
 3.1.6 ข้อก าหนดอื่น ๆ  ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    3.2  นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังน้ี 

  3.2.1  เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
  3.2.2  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่หลักสูตรก าหนด 
  3.2.3  ผ่านข้อก าหนดอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 มหาวิทยาลัยให้คณาจารย์ใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศและประชุมสัมมนาตามโครงการ

พัฒนาเตรียมความพร้อมให้คณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  และโครงการ

พัฒนาบุคลากรใหม่ของคณะครุศาสตร์ 

 1.2 คณาจารย์ใหม่ที่ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ป รึกษาของนักศึกษาก าหนดมีการจัดประชุม

อาจารย์ที่ป รึกษาทุกปีการศึกษา เพื่อท าความเข้าใจในเร่ืองจุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตรและ

รายวิชาตลอดจนการพัฒนานักศึกษา การให้ค าปรึกษา การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อให้คณาจารย์

สามารถให้ค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตลอดจนพัฒนา

นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.3 คณาจารย์ให ม่ต้องได้ รับการพัฒนาให้มีความก้ าวห น้าทางวิช าก ารและวิช าชี พ                            

และมีการให้คณาจารย์ได้ไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

งานวิจัยอย่างต่อเน่ือง โดยผ่านการท าวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนในสาขาวิชานาฏศิลป์ การสนับสนุนด้าน

การศึกษาต่อหรือฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งใน

ประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2.1.2  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย  

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2.2.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาท้องถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา

นาฏศิลป์ศึกษาเป็นอันดับแรกและมีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา

นาฏศิลป์ 

2.2.3  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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2.2.4  จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 

2.2.5  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 

2.2.6  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 

2.2.7  จัดให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในต่างประเทศปีละ 1 คร้ัง  
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หมวดท่ี  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 สาขาวิชานาฏศิลป์มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา รวมทั้งเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังน้ี 

 1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ. ก าหนด  คือ  จ านวน  5 
คน 

 1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ. ก าหนด  คือ   
อาจารย์มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปดิสอน และมีผลงานวิชาการเผยแพร่ย้อนหลังภายใน 
5 ปี   

 1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

  การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555-2558 หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์
และการแสดงใช้หลักสูตรใหม่ที่เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2554 และในปีการศึกษา 2556 
มีการปรับปรุงย่อยโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาทั่วไป  ปัจจุบันได้ด าเนินการปรับปรุงเป็นหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และเพื่อเปิดรับนักศึกษาในปี 
พ.ศ. 2562 
2.  บัณฑิต 
 ประเมินคุณภาพบณัฑิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
3.  นักศึกษา 

หลักสูตรมีการประกันคุณภาพเกี่ยวกับนักศึกษาครบถว้นทุกประเด็น ได้แก่  กระบวนการการ

รับนักศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา การควบคุมดแูล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษา รายละเอียดดังน้ี  

3.1 การรับนักศึกษา  
    หลักสูตรมีระบบและกลไกการรับนักศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนที่ครอบคลุมวิธีการรับสมัคร 

การสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีคุณสมบัติและจ านวนที่ต้องการ ดังน้ี 



100 

 

 

      3.1.1 ทบทวนแผนการรับนักศึกษา โดยหลักสูตรได้ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ซึ่งพิจารณาจากแผนการรับนักศึกษา สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา ข้อก าหนดของคุรุสภา                

ความต้องการของแรงงานตลาด และจ านวนนักศึกษาคงอยู่ 

     3.1.2 ส่งคุณสมบัตินักศึกษาไปยงัส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อประกาศ

รับนักศึกษา และด าเนินการสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย 

  3.1.3 ด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและประกาศผลสอบตาม

กระบวนการของมหาวิทยาลัย 

  3.1.4 หลักสูตรด าเนินการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งด าเนินการสอบโดยอาจารย์ประจ า

หลักสูตรจะเป็นผู้ชี้แจงให้นักเรียนที่เข้าสอบทุกคนทราบก่อนท าการสอบ ความส าคัญของหลักสูตร 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงความต้องการของสถานศึกษาในการสอบเข้าท างาน ใน

อนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อการยืนยันสิทธิ์ของนักศึกษาที่สอบผ่าน และจัดท าการสอบสัมภาษณ์ 2 วิธี คือ 

การสอบภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์ 

  3.1.5 สรุปจ านวนนักศึกษาหลังการประกาศผลและนักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา 

จากน้ันหลักสูตรมีการประชุมพิจารณา ทบทวนการจัดการความรู้ และจัดท าแนวปฏิบัติที่ ดี                  

เร่ืองการรับนักศึกษาไปใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาจากคะแนนความสามารถวิชาเอกและเจตคติ              

ต่อวิชาชีพครู 

  3.1.6 หลักสูตรมีการประชุม ทบทวนกระบวนการรับนักศึกษ า เพื่อพิจารณา   
ติดตามผล และประเมินผล เพื่อปรับปรุงกระบวนการรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคทฤษฎี การสอบ
ภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ โดยร่วมกันพิจารณาระบบกลไกการรับสมัครกระบวนการ
คัดเลือก ในส่วนของข้อสอบวิชาเฉพาะด้านข้อเขียน ประเด็นที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์โดยวิเคราะห์
ถึงวิธีการ เคร่ืองมือที่ใช้ หลักเกณฑ์การสอบภาคปฏิบัติและประเด็นในการสอบสัมภาษณ์ ปัญหาที่
เกิดขึ้น จุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ตลอดจนการจัดปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา โดยในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับนักศึกษา คือ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (How to learn) ได้แก่ การแนะน า วิธีการเรียนรู้  
การใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร บุคลิกภาพ กิริยามารยาท การแต่งกาย 
และการวางตนให้เหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นต้น และกิจกรรมแนะ น าการใช้ชีวิตใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา(How to live) ได้แก่ การบริหารเวลา การท างานร่วมกันกับผู้อื่น การ
ควบคุมความเครียดและความกังวล การรับมือกับเร่ืองความรัก เป็นต้น 
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          3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

  3.2.1 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 

   หลักสูตรประชุมคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่  1 และร่วมจัดท า

แผนบริหารความเสี่ยง โดยประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อก าหนดกรอบและจัดท า

แผนพัฒนานักศึกษา ระบบดูและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับประเด็น

เน้ือหาของการให้ค าปรึกษาและคัดเลือกอาจารย์ที่ป รึกษาโดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดและสอดคล้องกับภาระงาน หลักสูตรร่วมกันปรึกษาหารือ ก าหนดผู้ รับผิดชอบ หน้าที่ ตาม

แผน การให้ค าปรึกษาของหลักสูตร และพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อน าเสนอส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนเพื่อท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกัน ท าแผนการ

ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยร่วมพิจารณา ทบทวนเกี่ยวกับประเด็นการให้ค าปรึกษา ได้แก่ การให้

ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิชาการ โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้ในแต่ละภาคเรียน  การลงทะเบียน การ

เลือกรายวิชา นักศึกษาที่ส าเร็จช้ากว่าระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดหลักสูตร  ได้กระตุ้นให้นักศึกษา

คอยตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียน และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิชาการ โครงสร้างการเรียนรู้ในแต่ละภาค

เรียน การลงทะเบียนเรียน การเลือกรายวิชา และให้การให้ค าปรึกษาในเร่ืองทักษะชีวิต  

  3.2.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  3.2.3 อาจารย์ที่ป รึกษาก าหนดปฏิทินการเข้าพบ ช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่าง

นักศึกษาและอาจารย์ 

  3.2.4 อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินงานตามปฏิทิน/ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหา

หรือต้องการความช่วยเหลือ เมื่อมีกรณีเร่งด่วนหรือสิ้นปีการศึกษา อาจารย์ที่ป รึกษาทุกท่านจะ

สรุปผลการให้ค าปรึกษาและส่งต่อประธานหลักสูตร เพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนกระบวนการ และ

วิธีการด าเนินงานที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 

  3.2.5 ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา โดยหลักสูตรได้จัดท าแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

ให้กับนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน 

  3.2.6 หลักสูตรประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อพิจารณาและทบทวนการ
ด าเนินงานโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี และจากข้อเสนอแนะ   
ที่ได้จากแบบสอบถามโดยนักศึกษา  เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาต่อไป  
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 3.3 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

    หลักสูตรได้จัดท าระบบกลไกและได้ด าเนินตามแผนที่วางไว้เป็นส าคัญ ดังน้ี  

  3.3.1 หลัก สูตรแ ต่งตั้งคณะกรรมก ารส่งเสริมวิ ชาการแ ละพัฒนานักศึ กษ า                    

โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาเป็นประธานกรรมการและให้อาจารย์ที่

ปรึกษาทุกชั้นปีเป็นกรรมการ 

  3.3.2 หลักสูตรประชุม ก าหนดกรอบ/ขอบเขตของการส่งเสริมวิชาการและพัฒนา

นักศึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  3.3.3 หลักสูตรจัดท าโครงการพัฒนานักศึกษาของแต่ละชั้นปี 

   3.3.3.1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ จะต้องผ่านการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในต่างประเทศ/ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างน้อยปี

การศึกษาละ 1 คร้ัง 

  3.3.4 หลักสูตรน าเสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  3.3.5 หลักสูตรด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผน 

  3.3.6 ประเมินผลความส าเร็จของงานส่งเสริมวิชาการและพัฒนานักศึกษาด้าน 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  3.3.7 สรุปผลการด าเนินงานและประเมินกระบวนการ/ปรับปรุงระบบและกลไกการ

ส่งเสริมวิชาการและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

         การคงอยู่ของนักศึกษา หลักสูตรมีระบบการรับนักศึกษา ระบบการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนว และระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเส ริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ เพื่อน าไปบูรณา
การกับการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวกันของนักศึกษาทุกชั้นปี และมีความ
รักความผูกพันกับอาจารย์ในหลักสูตร 

4.  อาจารย์ 
 4.1   การรับอาจารย์ใหม่ 
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    มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์

ใหม่จะต้องส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาโทด้านนาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง หรือสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่มีความช านาญในสาขาที่สอน    

4.2 ระบบการแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ค านึงถึงวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการและ

ประสบการณ์ในจ านวนที่ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. และสาขาวิชาอ้างอิง

จากระบบกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย   

4.3 ระบบการบริหารอาจารย ์ ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารและการมอบหมายงานให้แก่

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

ด้านการก าหนดภาระงานของอาจารย์ เป็นไปตามกรอบภาระงานที่มหาวิทยาลัยฯ 

ก าหนด ดังน้ี 

ภาระงานสอน จ านวนไม่น้อยกว่า 15 คาบ/สัปดาห์ 

ด้านการวิจัย  ก าหนดให้มีการจัดท าวิจัยชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เร่ือง 

ด้านวิชาการ  ก าหนดให้มีการผลิตเอกสาร/ต ารา/หนังสือ/บทความ/งานสร้างสรรค์      

ปีละ 1 ชื่อเร่ือง 

ด้านบริการวิชาการ  ก าหนดให้มีการบริการวิชาการ อย่างน้อย 1 คร้ัง / ภาคการศึกษา 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ก าหนดให้มีอย่างน้อย 1 คร้ัง / ภาคการศึกษา 

ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

สาขาวิชามีการก าหนดให้อาจารย์ทุกท่านจัดท าแผนเพื่อพัฒนาตนเอง และส่งไปยัง

คณะฯ  ทั้งน้ีมีการติดตามโดยประธานสาขาวิชา        

4.4 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการด าเนินการด้านการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ ตามระบบและกลไก ดังน้ี 

ด้านการประชุม อบรม สัมมนา  

1. สาขาวิชาได้รับงบประมาณจากคณะให้บุคลากรการไปประชุม อบรม สัมมนา และ

พัฒนาตนเองตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการตามระบบกลไกการไปราชการ 
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2. สาขาวิชาได้จัดให้บุคลากรการมีการแลกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมในต่างประเทศ/ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 

ด้านการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ  

สาขาวิชามีการมอบหมายให้อาจารย์จัดท าแผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการรายบุคคล

อาจารย์จัดท าแผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ โดยก าหนดประเภทของผลงานทางวิชาการ และ

ระยะเวลาที่คาดว่าจะส าเร็จ ผ่านความเห็นจากประธานหลักสูตรและจัดส่งไปยังคณะอาจารย์

ด าเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคลที่จัดส่งไว้กับคณะฯ คณะฯ ติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์

เป็นระยะ โดยอาจารย์ต้องรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 

4.5 คุณภาพอาจารย์ 

4.5.1  มีอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  

4.5.2  มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

      4.5.3  อาจารย์มีผลงานวิชาการของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   มีการด าเนินการตามระบบและ
กลไก ดังน้ี 

 1. ขออนุมัติโครงการการปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้ งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา
ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 2. ศึกษาบริบทในการจัดท าหลักสูตร ทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ นโยบายการศึกษา
ของชาติ ภาวการณ์มีงานท า เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตร 

 3. ด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตร 
 4. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวิพากษ์หลักสูตร 
 5. น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการวิชาการ/สภาวิชา/สภา

มหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 6. แก้ไขเล่มหลักสูตร มคอ.2 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแต่ละชุด และ

ส่งไปยังสกอ.เพื่อรับทราบหลักสูตร 
 7. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ออกแบบไว้ 
 8. ประชุมเพื่อทบทวนการออกแบบหลักสูตรภายหลังการใช้ไป 1 ปีการศึกษา 
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 5.2 การวางระบบผู้สอนและการจัดการเรยีนการสอน 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ มีการก าหนดผู้สอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ภาคการศึกษาเป็นไปตามระบบและกลไกการวาง

ระบบผู้สอน และการจัดการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 

 5.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมวางแผนเพื่อจัดผู้สอนในรายวิชาต่างๆ 

โดยร่วมกันวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาจาก มคอ .2 แผนการเรียน และผลการประเมินการสอนของ

อาจารย์ ซึ่งนักศึกษาประเมินในระบบออนไลน์ และรายวิชาที่มีอาจารย์เคยรับผิดชอบสอนในปีที่ผ่าน

มา น ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดผู้สอนให้ตรงกับความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ

ของผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงจากผู้สอนที่มีความรู้จริงในรายวิชา

น้ันๆ 

 5.2.2 หลักสูตรได้มอบหมายให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)                 

และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ในรายวิชาที่ รับผิดชอบ โดยวิเคราะห์

ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ แผนการปรับปรุง จาก 

มคอ.5 และข้อเสนอแนะจาก มคอ .7 ในปีที่ผ่านมาเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง มคอ.3 (กรณีผู้สอน

ร่วมหรือสอนต่างกลุ่มเรียนในรายวิชาเดียวกัน ผู้สอนจะต้องจัดท า มคอ.3 เหมือนกัน)  

  5.2.3 หลักสูตรมีการประชุมพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ มคอ.3 

และมคอ.4  ในด้านเน้ือหา ผลลัพธ์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและการบูรณา

การกับพันธกิจอื่น การก าหนดวิธีสอน การวัดและประเมินผล ทั้งน้ีเพื่อเสนอแนะแนวทางในการ

ปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.4 จากน้ัน หลักสูตรรายงานผลการพิจารณาต่อคณะ  

 5.2.4 หลักสูตรมีกลไกก าหนดให้ผู้สอนส่ง มคอ .3 และ มคอ.4 ตามปฏิทินการด าเนิน 

งานตามระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนโดยผู้สอน Upload มคอ.3 และ มคอ.4 ที่ผ่านการ

พิจารณาจากหลักสูตรบนเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการให้ครบทุกรายวิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษา 

 5.2.5 ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และมคอ.4 ซึ่ง

ผู้สอนได้จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เสริมสมรรถนะให้ผู้เรียนเป็นนักคิด นักปฏิบัติ ผ่านการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ โดยผู้ เรียนลงมือปฏิบัติจริง 

และเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อีกทั้งปรับเทคนิคการสอน และวิธีสอนเน้นทักษะการเรียนรู้ ใน
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ศตวรรษที่  21 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนมี

การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้

เหมาะสมและสอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชาต่างๆ 

 5.2.6 ผู้สอ นประเมินผล การเรียนรู้จาก การปฏิบั ติกิจกรรม การจัดท าชิ้ นงาน                   

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท างานร่วมกัน และการสะท้อนผลการเรียนรู้ในรายวิชา โดยใช้เกณฑ์              

การประเมินผลตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4   

 5.2.7 ผู้สอนจัดท า มคอ .5 และ มคอ .6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  

ครบทุกรายวิชา หลักสูตรประชุมทวนสอบเพื่อพิจารณา มคอ .5 และ มคอ .6 และประเมินผล

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนโดยพิจารณาข้อมูลจากผลการทวนสอบและผลการ

ประเมินผู้สอน 

 5.3 การประเมินผู้เรียน  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อ

ก าหนดการประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนและตาม กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งก าหนดไว้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม

จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะ 

การจัดการเรียนรู้ ตามที่ระบุไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชาหมวดการศึกษาปฐมวัย โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยมีการด าเนินการดังน้ี 

 5.3.1 อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน                 

โดยวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การเข้าชั้นเรียน                

การปฏิบั ติกิจกรรมในชั้นเรีย น การน าเสนอชิ้นงาน ก ารท ารายงาน โด ยนักศึกษามีส่วนร่วม                           

ในการประเมิน การทดสอบกลางภาค การทดลองใช้สื่อ ผู้สอนตรวจสอบผลการประเมิน แจ้งให้

นักศึกษาทราบเพื่อปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน โดยก าหนดเกณฑ์คะแนนภาคปฏิบัติจริง 70%  

 5.3.2 การประเมินผ ลการเรียนรู้ปลายภ าค โดยวิธีการวัดความรู้ภาคทฤษ ฎี                       

ใช้เกณฑ์ 30% 
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 5.3.3 อ าจารย์ ผู้ส อนจัดท าส รุป ผล ก ารเรีย นในใบ ราย งานผล ก ารป ระมว ล                   

เกรดปลายภาคและจัดท าแบบรายงานการทวนสอบของรายวิชา (แบบทวนสอบ 02) 

    5.3.4 หลักสูตรด าเนินการตรวจสอบก ารประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษ า                   
โดยประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับหลักสูตรอย่างน้อย               
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพื่อ รับรองผลการเรียน หลักสูตรรายงาน             
ในแบบทวนสอบ 03 เสนอกรรมการบริหารคณะเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับคณะ กรณีไม่ผ่าน
การรับรอง ผู้สอนต้องปรับปรุงแก้ไข และส่งผลการเรียนที่คณะและส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ /สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ มีการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามระบบและกลไก ดังน้ี  
6.1  ส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/วิเคราะห์รายวิชา กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนที่

ต้องการสิ่งที่ส นับสนุนการเรียนรู้ ว่ามีความสอดคล้องและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนหรือ
จ านวนนักศึกษา 

6.2  สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณวัสดุฝึกปฏิบัติเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น
นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

6.3  สาขาวิชาประสานงานหน่วยงานรับผิดชอบสิ่งที่สนับสนุนการเรียนรู้ประเภท อาคาร 
สถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เคร่ืองมืออุปกรณ์การเรียนการสอน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ระบบสารสนเทศ เพื่อขอใช้ประโยชน์จากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย 

6.4  สาขาวิชาก าหนดให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไข 

6.5  สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ประเมินผลการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยภาพรวมเพื่อ
พิจารณาก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ การด าเนินงานจริง 

6.6  สาขาวิชาน าผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและผลการประเมินระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เข้าหารือในที่ประชุมอาจารย์
ประจ าสาขาวิชา เพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และจัดท าข้อสรุปเพื่อ
เสนอแนะแก่คณะ/มหาวิทยาลัย 
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6.7  หากมีการช ารุด เสียหาย สาขาวิชาจัดท าบันทึกข้อความเพื่อแจ้งแก่คณะเพื่อด าเนินการ
ซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 

 
จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ใช้ระบบกลไกการมีส่วนร่วมของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่พัฒนาในปีการศึกษา 2557 อย่างไรก็ตามในปลายปี
การศึกษา 2557 ได้มีการส ารวจวัสดุ สื่อทัศนูปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของสาขาวิชาฯ เพื่อ
ตรวจสอบความพร้อมของการใช้งาน เช่น วัสดุอุปกรณ์ในห้ องเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย ห้องฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ต่าง ๆ จะต้องมีการบ ารุงเพื่อเติมเต็มความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
นอกจากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในส่วนกลางที่มหาวิทยาลัยจัดให้ทุกคณะ ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศ
ต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลทีห่อสมุดกลาง ห้องคอมพิวเตอร์ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ห้องเรียนของคณะ อาคารเรียนรวม    

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไข ส่วนอาจารย์จะประเมินผลการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวมเพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการน าไปสู่การ
ด าเนินงาน หลังจากน้ัน สาขาวิชาน าผลการประเมินทั้ง 2 ส่วนน้ี เข้าหารือในที่ประชุมอาจารย์ประจ า
สาขาวิชา เพื่อทบทวนพิจารณาปรับปรุงระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดจนการหา
แนวทางในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาและสาขาวิชา
เพื่อให้การเรียนการสอนของสาขาวิชามีประสิทธิภาพที่สุด ภายใต้ข้อจ ากัดและศักยภาพของสาขาวิชา
ที่จะด าเนินการได้จริงและสาขาวิชาได้จัดท าข้อสรุปเพื่อเสนอแนะแก่คณะ/มหาวิทยาลัยตอ่ไป รวมทั้ง
สาขาวิชาได้เขียนโครงการเสนอของบประมาณสนับสนุนเพื่อปรับปรุงหรือสร้างห้องปฏิบัติการของ
สาขาวิชาทุกๆ ปี ทั้งน้ีสาขาวิชายังไม่ได้รับการสนับสนุนห้องปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อที่จะท าให้การ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภามากยิ่งขึ้น 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ต้องสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
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 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี ต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา  
เพื่อติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้ง น้ี หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังน้ี ตัวบ่งชี้บังคับ(ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผล
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบง่ชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% 
ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที่
1 

ปีที่
2 

ปีที่
3 

ปีที่
4 

ปีที่
5 

 (1)   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร      

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562       

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา      

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา      

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว   

 
 
 

    

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน      

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

(10)  จ านวนบุคลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที่
1 

ปีที่
2 

ปีที่
3 

ปีที่
4 

ปีที่
5 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(13) นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วนทุกกิจกรรมที่
ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี      

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา      

(15) จ านวนนักศึกษามีผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบได้ไม่ต่ า
กว่าระดับ  B1  ร้อยละ 80 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 11 12 12 14 15 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 1 
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หมวดท่ี  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1.1.1 ก่อนการสอนมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินกลยุทธ์การสอนโดย

ทีมผู้สอนหรือการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน  

 1.1.2 ระหว่างการสอน  ประเมินจากการทดสอบย่อยก่อนเรียน  ขณะเรียนและหลัง

เรียน  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  การตอบค าถามของ

นักศึกษาในชั้นเรียน  รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

 1.1.3 ภายหลังการสอนจัดให้มีการประชุมเพื่อประเมินรายวิชา  ประเมินการสอน  

ประเมินการสอนโดยนักศึกษา  และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  ปัญหาและข้อเสนอแนะ

เพื่อน าไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 

 1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุ ดการเรียนการสอน

รายวิชา ตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรและคณะก าหนด อาจารย์สามารถเข้าไปดูผลการประเมินเพื่อ

พิจารณาแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

 1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยประธานหลักสูตร และทีมผู้สอน

เพื่อรวบรวมข้อมูลน าไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 

1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคยีงกับสถาบันอื่นในหลักสตูร

เดียวกัน 

 1.2.6 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/

ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน 
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2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

  2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยตัวแทนทุกกลุ่มวิชา 

ตัวแทนผู้เรียนปัจจุบัน  ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  

  2.1.2 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ  

  2.1.3 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้ เรียนปัจจุบัน

ทุกชั้นปีและจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น 

 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

  คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวม

และใช้ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน 

   2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 2.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร  ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน  ผู้ใช้บัณฑิต

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

 2.3.2  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 

  2.3.3   ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรือผู้บังคับบัญชา

โดยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 

   2.3.4   ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 3.1  การประเมินหลักสูตรจากภายนอกให้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562  

 3.2  การประเมินภายในหลักสูตร  เป็นไปตามกรอบการประกันคุณภาพ  ตามรายงาน

การศึกษาตนเอง (SSR) แบบประเมินตนเอง (SAR) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ ประธานหลักสูตร 
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  4.3  จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อพิจารณาหลักสูตร

และให้ข้อเสนอแนะ   

  4.4  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์หลักสูตร 

ประธานหลักสูตร 

  4.5  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก  ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก  ข 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ช่ือและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
9000110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                   3(2-2-5) 

Thai for Communication  
ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเคร่ืองมือสื่อสาร เน้นทักษะการอ่าน    

การฟังอย่างวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการสรุปความ ตีความ การ
เลือกสรร สาระความรู้จากการรับสารและการสืบค้น มาขยายความและน าเสนอ
ด้วยกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 Student will know about the importance of Thai language as a 
tool for communication, focus on skills of reading, listening able to 
analyze and synthesize and have ability to summarize, interpret, select 
the knowledge from searching and study to extend and present with 
correct language skill and most suitable for situations. 

9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 
 English for Daily Life 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษ  
 ที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็นกิจวัตร 

ประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อื่น การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่
อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน 
 Improving English skills, Student will understand most of 
sentences that are used in daily life, able to explain the truth that 
happens in daily life, explain the routine, and able to introduce 
themselves and introduce others, student able to make question and 
answers about personal details such as Address, person, personal 
belongings, able to communicate with the English language at basic level. 

9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                  3(2-2-5) 
English for Communication   
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 การใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการ
ใช้ภาษาสื่อสารตามสถานการณ์ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และ
เหมาะสม พร้อมทั้งสามารถเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ 
 Improving Language Skills by practice. Student will able to 
understand and communicate by using English language about Personal 
information, Family, buying stuff. Using English for traveling and using 
English at working at basic level, student able to explain personal desire, 
able to communicate with English language naturally. 

9000136 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช้                                             3(2-2-5) 
English for Application 

ภาษาอังกฤษเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาทุกทักษะโดยมุ่งเน้นการสืบค้น
จากสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  อีกทั้งสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษได้ในบริบทที่หลากหลาย  ทั้งที่สอดคลอ้งและแตกต่างกันทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 Improving the Student’s English skills. Student will able to 
communicate about work cooperation, able to talk with other people in 
society, explain the personal interests with English language, able to tell 
about life’s experiences, condition, personal goal and able to explain 
personal reason and belief to other people correctly. 

9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน                            3(2-2-5) 
                    English for Working Skills 

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เ รียนสามารถสื่อสารภาษาที่
ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  และ
ความส นใจขอ งตน  พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับ เจ้าของภาษา และเขีย น
ภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

Improving the Student’s English skills. Student will able to use 
difficult sentences both the truth and feelings related to careers and 
personal interests, able to communicate with native speaker fluently, 
able to write English language in many situations correctly. 

9000138 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
 Chinese for Daily Life 
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   การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาจีน
ที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็นกิจวัตร
ประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อื่น การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่
อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาจีนในระดับพื้นฐาน 

Improving the Student’s Chinese skills. Student will understand 
the Chinese language use in daily life. Able to explain the truth that 
happens in daily life, explain routine, and able to introduce others, 
student able to make question and answer personal details such as 
Address, person, personal belongings, able to responds Chinese language 
at basic level. 

9000139 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 Chinese for Communication 
   การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาจีนในเร่ืองที่เกี่ยวกับเร่ืองส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทาง
และการท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษาจีนได้
ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

   Improving Language Skills by practice. Student will able to 
understand and communicate by using Chinese language about Personal 
information, Family, shopping, using Chinese for traveling and using 
Chinese for working at basic level, student able to explain personal 
desire, able to respond with Chinese language naturally.  

9000140 ภาษาจีนเพ่ือการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 
 Chinese for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน

เร่ืองที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สามารถ
สื่อสารในเร่ืองที่ตนเองสนใจ เล่าเร่ืองเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวัง
ของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

Improving the Student’s Chinese skills. Student will able to 
communicate about work cooperation, able to talk with other people in 
society, explain personal interests with Chinese language, able to tell 
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about life’s experiences, condition, personal goal and able to explain 
personal reasons and beliefs to other people correctly. 

9000141 ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน                                               3(2-2-5) 
 Chinese for Working Skills 
    การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน 

ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกบัอาชีพ และความสนใจ
ของตน  พูดคุยได้อย่างคล่องแคลว่กับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาจีนในบริบทที่
หลากหลายได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

Improving the Student’s Chinese skills. Student wills able to use 
difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and 
personal interests, able to communicate with native speaker fluently, 
able to write Chinese language in many situations correctly. 

9000142 ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 Japanese for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาญ่ีปุ่นโดยเน้นให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจประโยค

ภาษาญ่ีปุ่นที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่
เป็นกิจวัตรประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อื่น การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่ รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาญ่ีปุ่นใน
ระดับพื้นฐาน 

  Improving the Student’s Japanese skills. Student will understand 
the Japanese language for daily life. Able to explain the truth that 
happens in daily life, explain routine, and able to introduce themselves 
and introduce others, student able to make question and answer 
personal details such as Address, person, personal belongings, able to 
communicate Japanese language at basic level. 

9000143 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
 Japanese for Communication  
  การพัฒนาทักษะภาษาญ่ีปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาญ่ีปุ่นในเร่ืองที่ เกี่ยวกับเร่ืองส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การ
เดินทางและการท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบ
ภาษาญ่ีปุ่นได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 
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  Improving Language Skill by practice. Student will able to 
understand and communicate by using Japanese language about 
Personal information, Family, shopping. Using Japanese for traveling and 
using Japanese for working as basic level, student able to explain 
personal desire, able to communicate with Japanese language naturally. 

9000144 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการประยุกต์ใช้                                                3(2-2-5) 
 Japanese for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาญ่ีปุ่นโดยเน้นให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน

เร่ืองที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สามารถ
สื่อสารในเร่ืองที่ตนเองสนใจ  เล่าเร่ืองเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความ
มุ่งหวังของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the Student’s Japanese skills. Student will able to 
communicate about works cooperation, able to talk with other people 
in society, explain the personal interests with Japanese language, able 
to tell about life’s experiences, condition, personal goals and able to 
explain personal reasons and beliefs to other people correctly. 

9000145 ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับทักษะการท างาน                                            3(2-2-5) 
 Japanese for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษาญ่ีปุ่นโดยเน้นให้ผู้เ รียนสามารถสื่อสารภาษาที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และ 
 ความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคลว่กับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาญ่ีปุ่น

ในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  Improving the Student’s Japanese skills. Student will able to use 

difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and 
personal interests, able to communicate with native speaker fluently, 
able to write Japanese language in many situations correctly. 

9000146 ภาษาเกาหลีส าหรับชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 Korean for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษา

เกาหลีที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็น
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กิจวัตรประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อื่น การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่
อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาเกาหลีในระดับพื้นฐาน 

  Improving the Student’s Korean skills. Student will understand 
The Korean language use in daily life able to explain the truth that 
happens in daily life, explain routines, and able to introduce themselves 
and introduce others. Student able to make question and personal 
details such as Address, person, personal belongings, able to 
communicate with Korean language at basic level. 

9000147 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
 Korean for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาเกาหลีในเร่ืองที่เกี่ยวกับเร่ืองส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การ
เดินทางและการท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบ
ภาษาเกาหลีได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

  Improving Language Skill by practice. Student will able to 
understand and communicate by using Korean language about Personal 
information, Family, shopping. using Korean for traveling and using Korean 
for working at basic level, student able to explain personal desire, able to 
communicate with Korean language naturally. 

9000148 ภาษาเกาหลีเพ่ือการประยุกต์ใช้     3(2-2-5) 
 Korean for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน

เร่ืองที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สามารถ
สื่อสารในเร่ืองที่ตนเองสนใจ เล่าเร่ืองเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวัง
ของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the Student’s Korean skills. Student will able to 
communicate about works cooperation, able to talk with other people 
in society, can explain personal interests with Korean language, able to 
tell about life’s experiences, condition, personal goals and able to 
explain personal reasons and beliefs to other people correctly. 
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9000149 ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน                                          3(2-2-5) 
 Korean for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้ เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  และ
ความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกั บเจ้าของภาษา และเขียนภาษา
เกาหลีในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

Improving the Student’s Korean skills. Student will be able to use 
difficult sentences both the truth and feelings related to careers and 
personal interests, able to communicate with native speaker fluently, 
able to write Korean language in many situations correctly. 

9000150 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจประโยค

ภาษาอินโดนีเซียที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติ
และสิ่งที่ เป็นกิจวัตรประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อื่น การถามตอบเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่ รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษ า
อินโดนีเซียในระดับพื้นฐาน 

  Improving the Student’s Indonesian language skills. Student 
will understand The Indonesian language for use in daily life able to 
explain the truth that happens in daily life, explain routine, and able 
to introduce themselves and introduce others, student able to make 
question and personal details such as Address, person, personal 
belongings, able to communicate with Indonesian language in basic 
level. 

9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร                                                3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เ รียนสามารถเข้าใจและ

สื่อสารประโยคภาษาอินโดนีเซียในเร่ืองที่เกี่ยวกับเร่ืองส่วนตัว ครอบครัว การซื้อ
สินค้า การเดินทางและการท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถ
โต้ตอบภาษาอินโดนีเซียได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 
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  Improving Language Skills by practice. Student will able to 
understand and communicate by using Indonesian language about 
Personal information, Family, shopping. using Indonesian for traveling and 
using Indonesian for working at basic level, student able to explain 
personal desire, able to communicate with Indonesian language naturally. 

9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เ รียนสามารถเข้าใจและ

สื่อสารในเร่ืองที่ เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม 
สามารถสื่อสารในเร่ืองที่ตนเองสนใจ เล่าเร่ืองเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ 
ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the student’s Indonesian skills. Student will be able 
to communicate about works cooperation, able to talk with other 
people in society, can explain personal interests with Indonesian 
language, able to tell about life’s experiences, condition, personal goal 
and able to explain personal reason and belief to other people correctly. 

9000153 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะการท างาน                                     3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และ
ความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษา
อินโดนีเซียในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  Improving the Student’s Indonesian skills. Student will able to 
communicate about works cooperation, able to talk with other people 
in society, can explain personal interested with Indonesian  language, 
able to tell about life’s experiences, conditions, personal goals and 
able to explain personal reasons and beliefs to other people correctly. 

9000154 ภาษามาเลเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เ รียนสามารถเข้าใจประโยค

ภาษามาเลเซียที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและ
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สิ่งที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อื่ น การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่ รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษามาเลเซียใน
ระดับพื้นฐาน 

Improving the Student’s Malaysian language skills. Student will 
understand The Malaysian language for use in daily life able to explain 
the truth that happens in daily life, explain routines, and able to 
introduce themselves and introduce others, student able to make 
question and personal details such as Address, person, personal 
belongings, able to responds the communicate with Malaysian language 
at basic level.  

9000155 ภาษามาเลเซียเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษามาเลเซียในเร่ืองที่เกี่ยวกับเร่ืองส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การ
เดินทางและการท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบ
ภาษามาเลเซียได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

Improving the Malaysian Language Skills by practice. Student 
will be able to understand and communicate by using Malaysian 
language about Personal information, Family, shopping, using 
Malaysian for traveling and using Malaysian for working at basic level, 
student able to explain personal desire, able to communicate with 
Malaysian language naturally. 

9000156 ภาษามาเลเซียเพ่ือการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สามารถ
สื่อสารในเร่ืองที่ตนเองสนใจ  เล่าเร่ืองเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความ
มุ่งหวังของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the student’s Malaysian skills. Student will be able 
to communicate about works cooperation, able to talk with other 
people in society, can explain personal interests with Malaysian language, 
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able to tell about life’s experiences, condition, personal goal and able to 
explain personal reason and belief to other people correctly .  

9000157 ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะการท างาน                                       3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  และ
ความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษา
มาเลเซียในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  Improving the Student’s Malaysian skills. Students will able to use 
difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and 
personal interests, able to communicate with native speaker fluently, 
able to write Malaysian language in many situations correctly. 

9000158 ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
 Burmese for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษา

พม่าที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่ เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็น
กิจวัตรประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้ อื่น การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่
อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาพม่าในระดับพื้นฐาน 

  Improving the student’s Burmese languages skills. Student will 
understand The Burmese language for use in daily life, able to explain 
the truth that happens in daily life, explain the routine, and able to 
introduce themselves and introduce others, student able to make 
question and answer personal details such as address, person, personal 
belongings, able to responds the communicate with Burmese language in 
basic level. 

9000159 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 Burmese for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เ รียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาพม่าในเร่ืองที่ เกี่ยวกับเร่ืองส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การ
เดินทางและการท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบ
ภาษาพม่าได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 
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  Improving the Burmese Language Skills by practice. Student will 
be able to understand and communicate by using Burmese language 
about Personal information, Family, Shopping, using Burmese for traveling 
and using Burmese for working at basic level, student able to explain 
personal desire, able to communicate with Indonesian language naturally. 

9000160 ภาษาพม่าเพ่ือการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 
 Burmese for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน

เร่ืองที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สามารถ
สื่อสารในเร่ืองที่ตนเองสนใจ เล่าเร่ืองเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวัง
ของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the student’s Burmese skills. Student will be able to 
communicate about work cooperate, able to talk with other people in 
society, can explain the personal interested with Burmese language, 
able to tell about life’s experiences, condition, personal goal and able 
to explain personal reason and belief to other people correctly. 

9000161 ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน                                             3(2-2-5) 
 Burmese for Working Skills 
   การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน 

ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจ
ของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาพม่าในบริบทที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

Improving the student’s Burmese skills. Student will be able to 
use difficult sentences both the truth and feelings that relate to 
careers and personal interests, able to communicate with native 
speaker fluently, able to write Burmese language in many situations 
correctly. 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ช่ือและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000205 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self Development 
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  พฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม 
บุคลิกภาพ  และการพัฒนาตน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาพฤติกรรม                   
ก ารท าง านเป็ นที มก ารเป็ นผู้ น า  ผู้ ต าม  ก ารด ารงชี วิ ต อ ย่ า งมี ค ว ามสุ ข                          
ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

  Study about human behavior, elements and factors of human’s 
behavior, personalities, human’s relationship making, working behavior 
development, teamwork study, learn how to be good leader and good 
follower, learn how to live in society peacefully, make self-responsibility 
and social responsibility. 

9000206 ความจริงของชีวิต     3(3-0-6) 
  Meaning of Life 
  ความหมายและความส าคัญของชีวิต  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบั น 

และโลกยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงในหลัก  
ศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ 

  Study about meaning and importance of life, how to lives in 
current society and world in sciences and information technologies 
generation, learn how to use the truth and religious doctrine to solved 
life and society’s problems. Grow virtues and morals and study religious 
teaching to learn how to have a peaceful life. 

9000207 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า     3(3-0-6) 
  Information for Study Skills   
  ความหมาย ประเภท และความส าคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ                   

ในการศึก ษาค้นคว้าภาย ในส ถาบันการศึก ษาแ ละแห ล่ งสารส นเท ศอื่ นๆ                       
การรู้สารสนเทศ การสืบ ค้นสารสนเท ศ ก ารรว บรวม วิเค ราะห์ สังเค ราะห์               
และป ระเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศตามรูปแบ บ                   
และขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 

  Study the meaning, type and importance of information study 
about information’s resources inside and outside university, know how 
to use information, finding information from resources, collect, 
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analyze and evaluate information. Arrange and present information in 
correct order and standard. 

9000208  สุนทรียภาพของชีวิต     3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation 
  ความห มาย และความส าคัญของสุนทรียภาพ การรับ รู้ การจ าแนก                 

ความงาม ศาสตร์และคุณค่าของศิลปะทางด้านการเห็น การฟัง และการเคลื่อนไหว 
จากประสบการณ์ การวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ และได้มาซึ่งความซาบซึ้ง                
ทางสุนทรียภาพ สามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย  

Study the meaning and importance of Aesthetics. Study the 
acknowledgement of Aesthetic and study the beauty of arts. Able to 
classify Arts by listening, watching and performing from experiences, learn 
how to Analyze, Synthesize and Criticize Art and getting Aesthetic from 
arts. Able to integrate the aesthetics into daily life. 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ช่ือและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง     3(2-2-5) 

Life and Sufficiency Economy 
คว าม เป็ นม า ค ว ามห ม าย  ป รัช ญ าข อ ง เศ รษ ฐ กิ จพ อ เพี ย ง                          

การป ระยุก ต์ใช้ เศ รษฐกิจพอเพี ยงในระดับ บุค คล  ค รอบ ครัว แ ละชุ มช น                  
การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่               
ตามแนวพระราชด าริกับเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชด าริกับเศรษฐกิจ
พอเพียง การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม                   
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหมู่บ้าน      
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในท้องถิ่น 

                               Study the history, meaning of Philosophy of sufficiency economy 
able to use the philosophy of sufficiency for personal, family and society 
purposes. Study how to live by using philosophy of sufficiency economy 
to be the guideline of life, study the new theories from royal thought 
along with Philosophy of sufficiency economy, able to integrate the 
sufficiency economy with agriculture, industry and use to develop the 
society and economy with Philosophy of sufficiency economy, learn 
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from case study as sufficiency economy village in society.  
9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3(3-0-6) 

Nakhon Si Thammarat Studies 
องค์ความรู้เกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม สถานที่และบุคคลส าคัญ 
การอ นุรัก ษ์ วัฒ นธ รรมท้ อ งถิ่ น  ป ระ เพณี  ศ าส นธ รรม สื บ ส านโค รงก าร                       
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปฏิบัติการกรณีศึกษาเชิงพื้นที่ 

Study the Nakhon Si Thammarat province’s composition. Study 
about the physical of province, environment of province, and history of 
province. Study the Cultural identity of Nakhon Si Thammarat. Study 
about places and important persons of Nakhon Si Thammarat learn how 
to conserve the Local culture, traditions, religious and belief. Study the 
royal project in Nakhon Si Thammarat and do fieldwork at case study 
places in Nakhon Si Thammarat. 

9000306 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
ASEAN Studies 

บริบ ท ท างภู มิศ าสต ร์ ทรัพย ากรธรรมชาติ  ประวัติ ศาส ต ร์ แ ล ะ                   
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การรวม 
กลุ่มและความร่วมมือของอาเซียน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม 

Study about the geography context in South-east Asia, Study 
about the history of South-east Asia, study about Culture, traditions in 
different countries in South-east Asia. Study the history of Association 
of Southeast Asia Nations in politics, economy, society and culture. 

9000307 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 
Civics and Social Responsibility 

การเรียนรู้หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย              
และการปกครองโดยกฎหมาย เข้าใจความหมายของ "พลเมือง" ในระบอบ
ประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็น "พลเมือง" ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยลงมือ
ปฏิบัติ       

Study about meaning of democracy and law. Understand the 
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meaning and duty of Civilians under the Democracy System, Develop 
the student to become a good civilian under democracy system and 
have good responsibility to society by practicing. 

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(3-0-6) 
Dynamics of Global Society  

วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เหตุการณ์
โลกปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ องค์การระหว่างประเทศ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 
การปรับตัวของไทยในสังคมโลก และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย          
และสังคมโลก 

Study about evolutions of human society. Study about Politics, 
Social, Current events, Globalization, International organization and learn 
how to adopt life to global status. Study the change of Thailand and 
Global Society. 

9000309 การจัดการเพ่ือชีวิต    3(3-0-6) 
Management for Life 

เศรษฐกิจกับการด าเนินชีวิต การรู้จักตนเองการก าหนดเป้าหมายของชีวิต                   
การพัฒนาตนเองสู่ความส าเร็จ การพัฒนาภาวะผู้น า การวางแผนและการจัดการ
เกี่ยวกับการเงิน การบริหารความมั่งคั่ง ความมั่งคั่งและความรับผิดชอบต่อสังคม  

Study economy and way of life, have self-consciousness. Study 
how to make a target of life, develop successful life. Study leadership 
development. Planning and management of finances, manage wealth 
with social responsibility. 

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา         ช่ือและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000403 พืชพรรณเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

Plants for Life 
          พืชพรรณและความสัมพันธ์ของพืชพรรณกับสรรพสิ่งต่าง ๆ จากภูเขา สู่
ทะเล เรียนรู้คุณและค่า ของพืชพรรณที่มีต่อชีวิตมนุษย์ การจัดการทรัพยากร 
ต่าง ๆ ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ                      
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฝึกการเรียนรู้ การ
สังเกตด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า การวางแผน การคิดที่เป็นระบบการท างานเป็นทีม 
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การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายในการปฏิบัติการภาคสนาม การวิเคราะห์ ส รุป
องค์ความรู้และน าเสนอผลการศึกษาที่มีสาระทางวิชาการและความเบิกบาน 

Study about relation of plants and herbs with nature e.g. 
forest, mountain and sea. Study the value and property of plants. 
Learn how to manage the resources following the Royal’s plant and 
herbal reservation project of Princess Sirindhorn. Practice and learning 
with five senses (sight, hearing, taste, smell, touch) . Study about how 
to make plan, exchanges thinking, learn teamwork and preparing for 
teamwork. Analyze and summarize the knowledge from learning and 
present with knowledge and joy. 

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
Information Technology for Life 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์      
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล การแสวงหา
ความรู้ ระบบสารสนเทศ ความมั่นคงของข้อมูลและสารสนเทศ แนวโน้มเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต เพื่ อน ามาปรับใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตป ระจ าวัน                   
อย่างมีประสิทธิภาพ จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมาย                    
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Study about Information technology that influences daily life. 
Learn how to use Information technologies, Computer system, data 
transfer, searching for Information and searching for knowledge. Able to 
use Information system. Study about stability of Information technology, 
study about the future of Information technology to use in daily life 
proficiently. Have ethics in using Information technology and study about 
the laws of Information technology. 

9000407 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ 
ข้อมูลแ ละข่าวสาร ตรรกศาสตร์แล ะการให้เห ตุผล กระบ วนการตัดสิ นใจ  
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ชีวิตประจ าวัน 
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Principles and implications of human thinking. Creativity 
information analysis Logic and reasoning decision process. The process of 
seeking scientific knowledge and application in solve problems in every 
life. 

9000408 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
Development of Quality of Life and Environment  

ความส าคัญข องการพัฒ นาคุณภาพชี วิตแ ละสิ่ งแวดล้อม  ปัญห า                     
ด้านสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ ส่งผลต่อคุณภ าพชีวิต แนวท าง                       
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทักษะกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต                    
และสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

Study about the importance of quality of life and environment 
development. Study nature and environment that influences life quality. 
Study the way to develop the quality of life and environment. Study 
about environment development process. Study about natural resources 
development. Society development. Supporting the local wisdom for 
life’s quality. Learn how to reserve the natural resources for the long 
term. 

9000409 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
                   Agriculture for Daily Life 
                               ความส าคัญ สถานการณ์การเกษตรของไทย ประชาคมอาเซียนและของ 
                  โลกการพัฒ นาการเกษตร และระบบการท าการเกษ ตรข องไทย หลักพื้ นฐาน  
                  การผลิตพืช สัตว์ การประมง และการแปรรูปผลิตผล อาหารเพื่อสุขภาพจากการ 
                  เกษตรมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการเกษตรฝึกปฏิบัติในงานเกษตรกรรม  
                  การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การจ าแนกผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกอาหารเพื่อ  
                  สุขภ าพ การต รวจส อบส ารปนเปื้ อน เพื่ อใช้ในชี วิตป ระจ าวั น การวิเคราะห์  
                  สถานการณ์ และการตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบัน 
                               Study about Importance of agriculture, Thailand agriculture 

situation, ASEAN agriculture situation and world agriculture situation. 
Study about Thai’s Agriculture system. Basics of Agriculture, Farming, 
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Fishing and processing Agriculture’s products . Learn how to make food 
from agriculture’s products. Study about safety and security of 
agriculture in real fieldwork. Learn how to process agriculture product.  
Classify agriculture products. Learn basic contaminant testing in 
agriculture’s product in daily life. Learn how to analyze the marketing 
situation in present agriculture market. 

9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Health  Management 

การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล เป็นผู้น าทางปัญญา
ด้วยสุขภาพ สิทธิหน้าที่ในการด ารงชีวิต ในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อ
สุขภาพ ความปลอดภัยจากปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย ความเชื่อผิด พฤติกรรมสุขภาพไม่
เหมาะสม ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ภัยทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ การออกก าลัง
กายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ การบริหารจัดการอารมณ์ความเครียดในภาวะวิกฤต 
การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้สิทธิผู้บริโภค บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคนไทย
ในศตวรรษที่ 21 ต่อการบริหารจัดการสุขภาพแบบองค์รวมต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน การเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุแบบพึ่งพาตนเอง 

Study how to manage health. Learn how to make good health 
both physical and mental. Able to manage the expression and thought. 
Able to use the knowledge from course to adopt well-balanced daily life. 
Student should be brilliant along with good health. Know how to live in 
healthy society. Study about rights and duty in environment that influences 
health. Study about health’s problems, misunderstanding of health care, 
bad behavior for health, how to prevent bad health. Health’s information 
and sexual problems. Study about sports and recreation for good health. 
Learn how to manage emotion and stress in crisis situation. Development 
of personality. Study Rights of Consumers, duty of Thai people in 21th 
century. In Health management of self, family and society. Preparing to get 
old with self-care. 

หมายเหตุ  ค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดท าโดยหน่วยศึกษาทั่วไป  
 ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

  1. วิชาชีพครู 

        1.1 สาระวิชาชีพครู 26 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ)  

1001103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู           3(2-2-5)  

Teacher’s Virtue, Moral Principle, Ethics and Disposition  
       ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต

วิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่

เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่ เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 

สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นประสบการณ์ 

กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง

ในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1002101  นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา                                   3(2-2-5) 

Education Policy and Quality Management 

       สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพื่อ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น  บูรณาการองค์ความรู้

ทางการบริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับ

การศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท

การศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ

การศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง  

               Search and analyze ideas relating to policies, strategies, 

plans, and projects for the development of schools’ educational quality 

and community development  and  programs and communities, design; 

implement the quality assurance in education work that is consistent 

with educational institutions. With knowledge of educational 

administration,  information system for school administration, quality 

assurance education, and the philosophy of sufficiency economy to 

create immunity for learners, educational management of educational 

institutions at each level and type of education by using a variety of 

learning management processes to develop oneself to have a good 

attitude, right base on country, stable life, work, career, good 

citizenship,  understand the  world context wisely, modern society and 

keeping pace with changes 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร                                                              3(2-2-5) 

Curriculum Development       

          ออกแบบและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของ

สาขาวิชาเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ และ

ประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลั กสูตร 
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พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้ม

ในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร 

ใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ

รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

            Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in 

nature of major 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 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้                                                       3(2-2-5) 

Learning Management Methodology                                                                                

           วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนา

ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่

เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ

ผู้เรียน จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เ รียนมีความสุขในการเรียน 

ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์

การสอน เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น 

ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ การจัดการ

เรียนรู้ที่บูรณาการเน้ือหาและภาษา กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่  21 การศึกษาแบบเรียนรวม  การพัฒนาผู้เรียน

ด้วยการชี้แนะ ฝึกปฏิบัติการการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
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การที่ เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชา ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลอง

จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีบ ริบทแตกต่างกัน  ใช้การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะ

และความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ สามารถน าการสะท้อนคิดไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ

เปลี่ยนแปลง 

Instructional plan and management in nature of major to develop 

learners to be an intellectual 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, 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, micro-teaching, practicum in real situation; to be a 

responsible and committed person in developing learners full fill their 

potential   

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  3(2-

2-5) 

Innovation and Information Technology for Educational Communication 

and Learning 

        ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ

ของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ เป็นนวัตกร ที่

สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้ เรีย นที่มีความ
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ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ

นวัต กรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การสื่อสารการศึก ษาแ ละก ารเรียน รู้ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้สามารถเลือก 

และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ

จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ

ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 

และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

           Apply digital technologies for learning management design in 

accordance with individual major to develop learners’ intellectual and 

to be innovators based on contexts, learner individual differences, and 

learners with special needs by analyzing principals, concepts, and 

theories being relevant to innovation and information technology for 

educational communication and learning, laws, and ethics in utilizing 

digital technologies in order to be able to select and apply innovation 

and information technology for educational communication and 

learning effectively, not pirate intellectual properties, and use reflection 

to apply for self-development to become a good teacher, know 

broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                             3(2-2-5) 

Learning Measurement and Evaluation 

       วัดและประเมินผลก ารเรียนรู้ตามสภ าพจริงด้ วยวิธีการที่ เหมาะสมแล ะ

สอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเร่ืองที่ประเมิน บริบทและความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการ

ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การ

ออกแบบและสร้างเคร่ืองมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ของผู้ เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้ เรียนในปรับปรุง
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พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง

เหมาะสมและสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวัดผล และใช้

การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และ

ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

              Measure and evaluate 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, 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 

1043415 

 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                                                   3(2-2-5) 

Research for  Learning Development  

       วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลาย

ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและ

ความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหา

คุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัย

เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้

สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้

การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และ

ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
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              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. 

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู                                                                3(2-2-5) 

Psychology for Teachers 

       วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย   ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดย

ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา

ให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับ

ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อน

คิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม

ศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ

สร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

               Principle, concept, theory, developmental psychology, 

educational psychology, guidance psychology and counseling 
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psychology, executive brain function for learning, learning and 

development promotion by age and individual difference of learners, 

learning management for learners with special needs, analyze, solve 

problems, apply, design learner behavior management to develop 

learners according to their potential and ages, explore the case studies 

and the reflective practice to design learner assistant 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 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 

1131503 

ช่ือและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู                                             2(1-2-3) 

Thai Language for Communication for Teachers 

       วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และฝึก

ปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง  เพื่อการสื่อความหมาย

ในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

              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, and techniques of 
Language 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 
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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 

 1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1                                                                     1(45) 

Professional Practicum I 

       สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าท่ีครูผู้สอนและครูประจ าช้ันใน

สถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เ รียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมท้ังรายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูท้ังในและ
นอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีครู ถอดบทเรียน

จากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้
ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 

             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 lesson learned from learning experience in 
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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 

1023836 

ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 

ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2                                                              1(45) 

Professional practicum II 

       ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชี พ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเล้ียงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้ส่ือและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
เฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความ รู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ

ด าเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ 
บริหารจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใ ห้ผู้เรียนมีความสุขในการ

เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพท่ีเท่า

ทันต่อการเปล่ียนแปลงท้ังทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วม
โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและน าผลจาก

การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบ

รู้ ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 

           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 
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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 

รหัสวิชา

1024809 

ช่ือและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                                  6(270) 

Internship I  

       ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เ รียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง

โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิ จิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับ

ผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า

ทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ ( AAR) เป็น

รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( PLC) 

เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

               Work in teacher duties, 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 
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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 

1024810 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                6(270) 

Internship II 

       ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุข เกิด

กระบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทาง

การศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและ

นอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ

แก้ปัญหาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม

ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการ

เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒ นธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล  รวบรวม วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ส มรรถ นะการปฏิบั ติหน้าที่ ครู คุณลักษ ณะขอ งความเป็ นครู ผ่ าน

กระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการ

พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

            Work in teacher duties, 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 
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2. กลุ่มวิชาเอก   เรียนไม่น้อยกว่า  60  หน่วยกิต 

  2.1 วิชาเอกเด่ียว                          40  หน่วยกิต 

รหัสวิชา                          ช่ือและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท-ป-อ) 

2051616 พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย     

Thai Dramatic Arts Teachers Observation Ceremony             

             ที่มาและความส าคัญในพิธีกรรมของพิธีไหว้ครู ความหมายของเพลง

หน้าพาทย์ที่ใช้ในการประกอบพิธีไหว้ครู ขั้นตอนการประกอบพิธีไหว้ครู ปฏิบัติ

พื้นฐานนาฏยศัพท์ ภาษาท่านาฏศิลป์ ขนบจารีตทางนาฏศิลป์ และฝึกปฏิบัติร า

เพลงช้า เพลงเร็ว (ระบ า) หรือ เพลงช้า เพลงเร็ว (ตัด) และเพลงหน้าพาทย์ในพิธี

ไหว้ครู 

3(2-2-5) 

2051617 การละครไทยและบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์   

Evolution of Thai dance and drama 

              ประวัติการละคร  องค์ประกอบ  รูปแบบ  ลักษณะ  และวิธีการ

แสดง  ศึกษาประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์ 

3(2-2-5) 

2051215 ทักษะนาฏศิลป์ไทย    

Thai Dramatic Arts Skills 

               ประวัติความเป็นมาของแม่บทใหญ่  องค์ประกอบของการแสดง 

กระบวนร า   ฝึกปฏิบัติการร าแม่บทใหญ่ แม่บทเล็ก 

3(2-2-5) 

2052218 ระบ ามาตรฐาน    3(2-2-5) 

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  



170 

 

 

รหัสวิชา                          ช่ือและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท-ป-อ) 

 Classical Thai Dance  

               ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบการแสดง ลักษณะเฉพาะของ

ระบ ามาตรฐาน ฝึกปฏิบัติ ชุด ระบ ากฤดาภินิหาร ระบ าเทพบันเทิง ระบ า

ดาวดึงส์   ระบ าย่องหงิดระบ าพรหมาสตร์ ระบ าสี่บท โดยเลือกฝึกปฏิบัตติาม

ความเหมาะสม และออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

2052219 ร าเด่ียวร าคู่     

Solo and Duo Dance 

              ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของการแสดง ปฏิบัติร าเดี่ยวตาม

ความเหมาะสม ชุด ฉุยฉายเบญกาย  ฉุยฉายพราหมณ์  มโนราห์บูชายัญ  พลาย

ชุมพลแต่งตัวและ  ปฏิบัติร าคู่ ตามความเหมาะสม ชุด พระลอตามไก่  พระราม

ตามกวาง  พรายบัวเกี้ยวนางตานี  รจนาเสี่ยงพวงมาลัย และออกแบบแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร าเดี่ยว ร าคู่ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

3(2-2-5) 

2053707 ภาษาอังกฤษส าหรับครูนาฏศิลป์ 

English for dramatic teacher 

           การพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ การสื่อสารและเข้าใจ

ประโยคภาษาอังกฤษในการสอนนาฏศิลป์ การสื่อความหมาย การสืบค้น

สารสนเทศ การใช้ศัพท์เทคนิคทางด้านนาฏศิลป์และด้านการแสดง  

3(2-2-5) 

2052108 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การละคร 

Analytical Principles and Criticism for Dramas 

             ศึกษารูปแบบ องค์ประกอบการแสดง การแสดงของไทยและละคร

ร่วมสมัยทั้งในอดีตและปัจจุบัน วิเคราะห์ วิจารณ์  อภิปรายลักษณะของการ

แสดง 

3(2-2-5) 

2051407 นาฏศิลป์พ้ืนเมืองสี่ภาคและการแสดงท้องถิ่น    

Indigenous Dance and Local Performances 

          ประวัติความเป็นมาการแสดงนาฏศิลป์สี่ภาคและการแสดงทอ้งถิน่ 

องค์ประกอบการแสดง และลีลาท่าร า ตลอดจนโอกาสที่ใช้ในการแสดง ฝึก

ปฏิบัติและจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคลอ้งกบัค่านิยมและวิถีชวีิตในท้องถิ่น 

3(2-2-5) 
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2053307 นาฏยประดิษฐ์    

Choreography 

 สืบค้นวิเคราะห์ เรียนรู้ ความรู้ทั่วไป แนวคิด องค์ประกอบการแสดง  

ศึกษาตัวอย่างงานนาฏยประดิษฐ์ของบูรพาจารย์ สร้างสรรค์งานด้านการแสดง 

และน าเสนอออกมาในรูปแบบของการแสดง 

3(2-2-5) 

2053308 การจัดการแสดงวิพิธทัศนา     

Veariety Shows 

        ความหมาย ความส าคัญ และหลักการจัดวิพิธทัศนา  องค์ประกอบในการ

จัดการแสดง และปฏิบัติการจัดการแสดงวิพิธทศันาน าสู่สาธารณชน 

3(2-2-5) 

2052717 นาฏศิลป์เบื้องต้นส าหรับครู   

Basic Dance for Teachers 

           ความรู้พื้นฐาน หลักทฤษฎี และการปฏิบัติท่านาฏยศพัท์ ภาษาท่า 

ทักษะการเคลื่อนไหวและท่าร าประกอบเพลงชุดการแสดงนาฏศิลปไ์ทยอยา่งง่าย  

ร าวงมาตรฐาน ระบ าดอกบัว ร าเชิญพระขวัญ ร าอธิษฐาน และเพลงปลุกใจ หรือ

เพลงอื่นตามความเหมาะสม และออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาผู้เรียน 

3(2-2-5) 

2052718 การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ในหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

Dramatic Learning Management in Elementary and Secondary 

School             

           ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มวิชานาฏศิลป์ระดับประถม

และมัธยมศึกษา ศึกษาเอกสาร ประกอบหลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรู้และ

จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กประถมและมัธยมศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอน 

และเทคนิคการสอน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะ การ

พัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

การวางแผนการจัดการเรียนรู้ แนวโน้มของการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาการ

เรียนรู้โดยใช้การวิจัย การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองและ

สถานการณ์จริง 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา                          ช่ือและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท-ป-อ) 

2053903 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านนาฏศิลป์ 

Research and innovation development In Dramatic Arts   

       ระเบียบวิธีวิจัย  แนวคิด  จุดมุ่งหมาย  วิธีด าเนินการ  การวิเคราะห์  

สังเคราะห์  สรุปผลการศึกษาค้นคว้า เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านนาฏศิลป์ และ

น าเสนอเป็นรายงานการวิจัยพร้อมวีดีทัศน์บันทึกท่าร า 

3(2-2-5) 

203904 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านนาฏศิลป์    

Seminar on knowledge development and innovation in Dramatic 

Arts 

          ศึกษากระบวนการ  ขั้นตอนการจัดสัมมนา  รูปแบบ  และจัดกิจกรรม

สัมมนาวิชาการทางด้านนาฏศิลป์ เพื่อสร้างกระบวนการค้นหา องค์ความรู้ด้าน

นาฏศิลป์ในเร่ืองที่สนใจ  

1(0-3-2) 

 2.2 วิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพตามความลุ่มลึก                21  หน่วยกิต                                              

2051618 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์    

Aesthetics of Dramatic Arts 

ประวัติความเป็นมา ลักษณะและประเภทของการแสดง โขน ละคร 

ระบ า ร า ฟ้อน และนาฏศิลป์พื้นเมือง อภิปราย  เปรียบเทียบ วิเคราะห์ลักษณะ

ที่นิยมว่าดีงามในด้านลีลา ท่าร า ท่วงท านองเพลง และจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง

กับเน้ือหา 

3(2-2-5) 

2052220 ระบ าโบราณคดี    

Ancient Dance 

            ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบการแสดง ฝึกปฏิบัติระบ าโบราณคดี

ชุด ระบ าทวารวดี   ระบ าศรีวิชัย ระบ าสุโขทัย ระบ าลพบุรี ระบ าเชียงแสน และ

ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

3(2-2-5) 

2053708 การออกแบบเทคโนโลยีส าหรับนาฏศิลป์ 

Designing technology for Dramatic Arts 

           ศึกษาความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่อการสอนนาฏศิลป์การ

เลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา การวิเคราะห์เน้ือหา การออกแบบ 

การพัฒนา การเผยแพร่ การสืบค้นข้อมูลทางด้านการแสดง และการใช้โปรแกรม

3(2-2-5) 
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คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสื่อ 

2053507 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ    

Comparative Dance 

                ความรู้พื้นฐาน ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ตะวันออก 

ตะวันตก และนาฏศิลป์อาเซียน  วิเคราะห์ เปรียบเทียบองค์ประกอบของการ

แสดง หน้าที่ การปฏิสัมพันธ์  รูปแบบการแสดง ฝึกปฎิบัติให้สอดคลอ้งตาม

ความเหมาะสมรวมทั้งและออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา

ผู้เรียน 

3(2-2-5) 

2051307 การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า 

Costume Design and Makeup 

             ประวัติความเป็นมา  ความส าคัญ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการ

ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  การแต่งหน้าในสมัยต่าง ๆ  วิธีการแต่งกายละครไทย  

ลักษณะ การแต่งหน้า  ฝึกการแต่งกายละครไทย  แต่งหน้ารูปแบบต่าง ๆ   

สร้างสรรค์ผลงาน  การประดิษฐ์เคร่ืองแต่งกาย 

3(2-2-5) 

2053309 การบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์     

Business management for Dramatics 

         บริหารจัดการ การเขียนโครงการการแสดงนาฏศิลป์ บทบาทหน้าที่และ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกบัการแสดง การจัดงบประมาณ บทบาทของงานนาฏศิลป์ใน

เชิงพานิชย์ การด าเนินธุรกิจด้านนาฏศิลป์ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

3(2-2-5) 

2051408 การแสดงโนรา    

Nora dance 

          ประวัติ  พัฒนาการ  องค์ประกอบ  การจัดการแสดง  โอกาสของการ

แสดงระเบียบวิธีการฝึกหัดโนรา  เทคนิคแนวคิดพื้นฐานของการร าโนรา  ฝึก

ปฏิบัติการร าโนราสิบสองท่า  บทครูสอน  บทสอนร า และบทปฐม  วิเคราะห์บท

กลอนโนราแบบต่าง ๆ   ฝึกปฏิบัติทักษะการท าบท  สองชั้น  สามชั้น  ตามความ

เหมาะสมฝึกแสดงละครโนราแบบเร่ืองสั้น  และละครโนราที่แต่งบทขึ้นใหม่ตาม

สมัยนิยม 

3(2-2-5) 
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2051409 การร้องเพลงบอก     

Pleng Bog Singing 

            ประวัติ  พัฒนาการ  องค์ประกอบ  การจัดการแสดง  โอกาสของการ

แสดงระเบียบวิธีการฝึกร้องเพลงบอก วิเคราะห์บทร้องเพลงบอก ฝึกปฏิบัติ

ทักษะการร้องและสร้างสรรค์บทร้องเพลงบอก 

3(2-2-5) 

2051410 การแสดงหนังตะลุง    

Shadow puppets Thailand 

         ศึกษาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของการแสดงหนังตะลุง ศึกษา

ดนตรี ฝึกปฏิบัติทักษะการแสดงหนังตะลุง และสร้างสรรค์ผลงานการแสดงหนัง

ตะลุง 

3(2-2-5) 

2052401 การแสดงลิเกป่า      

Musical folk drama 

          ศึกษาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของการแสดงลิเกปา่ ศึกษา

ดนตรี ฝึกปฏิบัติทักษะการแสดงลิเกปา่ และสร้างสรรค์ผลงานการแสดงลิเกป่า 

3(2-2-5) 

2052402 การแสดงมะโย่ง     

Ma Yong Show 

         ศึกษาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของการแสดงมะโยง่ ศึกษาดนตรี 

ฝึกปฏิบัติทักษะการแสดงมะโย่ง และสร้างสรรค์ผลงานการแสดงมะโย่ง 

3(2-2-5) 

2051411 การแสดงรองเง็ง      

Rong-ngeng dance 

         ศึกษาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของการแสดงรองเง็ง ศึกษา

ดนตรี ฝึกปฏิบัติทักษะการแสดงรองเง็ง และสร้างสรรค์ผลงานการแสดงรองเง็ง 

3(2-2-5) 

 
 
 

 

 

 



175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตร 4 ปี) 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

1 ชื่อหลักสูตร ชื่อภาษาไทย  :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

                    สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง  
ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts  

                        Program in Performing  Arts 

ชื่อภาษาไทย  :  หลักสตูรครศุาสตรบณัฑิต  

                    สาขาวิชานาฏศิลป ์
ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program                       

                        in Dramatic Arts 

เปลี่ยนแปลง

จากหลักสูตร 
ศิลปศาสตร

บัณฑิต เป็น 

หลักสูตรครุศา

สตรบัณฑิต 

2 ชื่อปริญญา ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต  

                           (นาฏศิลป์และการแสดง)  
ชื่อย่อ  :  ศศ.บ. (นาฏศิลป์และการแสดง) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Bachelor  of  Arts  

                               Performing (Performing  Arts) 

ชื่อย่อ  :  B.A. (Performing  Arts) 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :   ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์) 

ชื่อย่อ  :    ค.บ. (นาฏศิลป์)  
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Education  

                             (Dramatic Arts) 

ชื่อย่อ  :   B.Ed. (Dramatic Arts) 

เปลี่ยนแปลงชือ่

ป ริญ ญา จ า ก
ศิ ล ป ศ า ส ต ร

บัณฑิต  

(นาฏศิลป์และ

การแสดง) เป็น 
ครุศาสตร

บัณฑิต 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

(นาฏศิลป์) 

3 ปรัชญาของ
หลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏศิลปแ์ละการแสดงเป็น
หลักสูตรที่มุ่งผลิตบคุลากรให้มีความรูค้วามสามารถทางด้านนาฏศิลป์

และการแสดงทั้งของไทยแบบมาตรฐานพ้ืนเมืองท้องถิน่และสากล 

สามารถบูรณาการศาสตร์ทีเ่กีย่วขอ้งกับการแสดงอื่นๆ โดยใช้พ้ืนฐาน

ของความเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ เป็นตน้แบบ
ของศิลปินที่มีความรูท้างวิชาการทัง้ทฤษฎแีละทกัษะปฏบิัตเิพ่ือสบืสาน

และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้เปน็ที่ยอมรับของนานา

อารยประเทศและสามารถน าองค์ความรู้ของท้องถิน่มาบูรณาการใช้กับ

ชีวิตประจ าวันได้อยา่งมีความสุข 

ผลิตผู้มีความรู้ความสามารถ ช านาญการสอนนาฏศิลป์ราช
ส านักและสามารถน าไปสร้างสรรค์นาฏศิลป์ทีเ่หมาะสมกบั

ชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณธรรมจรยิธรรม 

เปลี่ยนแปลง
ปรัชญาของ

หลักสูตรจาก

บัณฑิต

นาฏศิลป์และ
การแสดงเป็นผู้

มีเหตุผล พัฒนา

ตนบนพ้ืนฐาน

ของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีความ

เป็นเลิศในการ

จัดการเรียนรู้
ควบคู่ทักษะ

และ

กระบวนการ

ทางการแสดง 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

สืบสาน

คุณธรรม เป็น

ผู้น าท้องถิ่น
พัฒนา เป็น 

ผลิตผู้มีความรู้

ความสามารถ 

ช านาญการ
สอนนาฏศิลป์

ราชส านักและ

สามารถน าไป

สร้างสรรค์
นาฏศิลป์ที่

เหมาะสมกับ

ชุมชนและ

ท้องถิ่นอย่างมี
คุณธรรม

จริยธรรม 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

4 วัตถุประสงค์ 1. ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิด และความส าคัญของศาสตรท์างการ

แสดงทั้งของไทยและของสากล  

2. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับธรรมชาติของศิลปินที่มีความ
รับผิดชอบในการจดัการแสดงที่ส่งเสริมพัฒนาการทัง้ตนและสังคมและมี

คุณธรรมจริยธรรมและความส านึกผูกพันต่อทอ้งถิ่นและสังคมโดยรวม  

3. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับใช้การได้สามารถ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ได้อย่างรู้เท่าทนั  
4. มีความเป็นผู้น าสามารถบรหิารคณะและจดัการแสดงได้อย่าง

เหมาะสมตามสถานภาพและสังคม  

5. มีความเข้าใจสัตว์ทางนาฏศิลปแ์ละการแสดงระดับต้นและพร้อมที่จะ

บูรณาการเพ่ือพัฒนาตนเองสู่ระดับทีสู่งขึ้นได้อย่างดี 

1. มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิดการแสดง จัดการแสดง 

วิเคราะห์เนื้องานเพ่ือความถูกต้องกับการแสดง และน าความรู้

ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การพัฒนาผู้เรยีน การ
วิจัยต่อยอดองค์ความรู ้และมีความเป็นผู้น าในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้นาฏศิลปท์ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. มีความเชี่ยวชาญด้านการจดัการเรียนรู้ในสาระนาฏศิลป์ 

อย่างบูรณาการในรปูแบบที่หลากหลาย และเชี่ยวชาญด้านการ
ถ่ายทอดความรู้ 

3. เป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ทีมี่คุณธรรม จริยธรรมมีจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู อีกทั้งมีศรัทธาในวิชาชีพครู 

4. มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต มีความ
อดทน ใจกว้างและสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างมี

ความสุข 

5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศเพ่ือการสือ่สารและสืบค้น ติดตาม
ความก้าวหน้าทางนาฏศิลป ์และมีความมุ่งม่ันในการพัฒนา

สมรรถนะของตนเองอยู่เสมอ 

ปรับปรุง

วัตถุประสงค์ให้

สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์

และ
ศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตร 4 ปี) 

พ.ศ. 2562 และ

และปรัชญาของ
หลักสูตร 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

5 โครงสร้าง

หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  128 หน่วยกิต   ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไม่น้อยกว่า    
                                  12 หน่วยกิต             
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า         
                                     6 หน่วยกิต  

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียนไม่นอ้ยกวา่     
                                    6 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี  เลือกเรียน

ไม่น้อยกว่า                6 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไมน่้อยกว่า     92 หน่วยกิต 
    2.1 วิชาเอกบังคับ  44 หน่วยกิต 
    2.2  วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า 21 หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาเอกเฉพาะทาง ให้เรียน 3 กลุ่ม  
         27  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า  136 หน่วยกิต 
ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไม่น้อยกว่า  
                                              12 หน่วยกิต            
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า     
                                     6 หน่วยกิต 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียนไม่นอ้ยกวา่    
                                     6 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี  

เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่   6 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไมน่้อยกว่า 100หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                40 หน่วยกิต 
2.1.1 สาระวิชาชพีครู         26 หน่วยกิต 
2.1.2 ประสบการณว์ิชาชีพ   14 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเอก   เรียนไม่น้อยกวา่  60 หน่วยกิต      
2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว        40 หน่วยกิต           
2.2.2 วิชาเสรมิสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่ม

- หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป

ปรับเปลี่ยนไป
ตามที่

มหาวิทยาลัย

ก าหนด ใช้ฉบับ

ปี พ.ศ. 2560 

 

 

- ห ม วด วิ ช า

เฉ พ า ะ ด้ า น
เป ลี่ย นแ ปล ง

ต า ม ก ร อ บ

ม า ต ร ฐ า น

คุณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ปริญญาตรี สาขา
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

ลึกวิชาเอก เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า    20 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ครุ ศาสตร์และ

ศึกษ าศ าสต ร์ 

(หลักสูตร 4 ปี ) 
พ.ศ. 2562 

6 หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า                        92 หน่วยกิต 
 

เรียนไม่น้อยกว่า                    100 หน่วยกิต 
 

ปรับจ านวนหนว่ย

กิต ตามกรอบ
มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขา

ครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตร 4 ปี) 

พ.ศ. 2562 

7 วิชาชีพครู - เรียนไม่น้อยกว่า                      40 หน่วยกิต 
    1.1 สาระวิชาชีพครู             26 หน่วยกิต  
    1.2 ประสบการณว์ิชาชีพ      14 หน่วยกิต 

เ นื่ อ ง จ า ก

หลั กสู ต รเดิ ม

เป็ นห ลักสูต ร
ศิ ล ป ศ า ส ต ร
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

บัณฑิตจึงไม่ มี

รายวิชาวิชาชีพ

ครู 

   1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู          3(2-2-5)      
          Teacher’s Virtue, Moral Principle, Ethics and 
Disposition 
             ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

มุ่งม่ันพัฒนาผู้ เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็ น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง 

ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรยีนและสมาชิกในชุมชน 

โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม

ส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 

สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่

เน้นประสบการณ ์กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิด
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี    มีความ

รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

เ นื่ อ ง จ า ก

หลั กสู ต รเดิ ม

เป็ นห ลักสูต ร
ศิ ล ป ศ า ส ต ร

บัณฑิตจึงไม่ มี

รายวิชาวิชาชีพ

ครู 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

   1002101 นโยบายและการบรหิารคุณภาพการศึกษา                               

3(2-2-5) 

             Education Policy and Quality Management 
           สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน โครงการ เ พ่ือพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาขอ ง

สถานศึกษา และพัฒนาท้องถิน่ บูรณาการองค์ความรู้ทางการ

บริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบทการจัด

การศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภท

การศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับงาน

ประกัน คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏบิัติด าเนินการจัดกิจกรรม

ประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้    โดยใช้

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการ

คุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อน
คิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครทูี่ดี  มีความ

รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

เ นื่ อ ง จ า ก

หลั กสู ต รเดิ ม

เป็ นห ลักสูต ร
ศิ ล ป ศ า ส ต ร

บัณฑิตจึงไม่ มี

รายวิชาวิชาชีพ

ครู 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

   1021102 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 

            Curriculum Development 

            ออกแบบ พัฒนา น าหลักสูตรไปใช้ และประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสตูรรายวชิาตามธรรมชาติของสาขา

วิชาเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  โดย

ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 

พ้ืนฐานทางปรชัญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี  เพ่ือให้มีทักษะในการสรา้ง การใช ้และการประเมิน

หลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปัญหาและ

แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

เ นื่ อ ง จ า ก

หลั กสู ต รเดิ ม

เป็ นห ลักสูต ร
ศิ ล ป ศ า ส ต ร

บัณฑิตจึงไม่ มี

รายวิชาวิชาชีพ

ครู 

   1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้3(2-2-5) 
             Learning Management Methodology 

            วางแผนและจัดการเรยีนรู้ตามธรรมชาตสิาขาวิชาเอก

ที่สามารถพัฒนาผูเ้รยีนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 

สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนใหเ้ปน็ผูใ้ฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม

เ นื่ อ ง จ า ก
หลั กสู ต รเดิ ม

เป็ นห ลักสูต ร

ศิ ล ป ศ า ส ต ร

บัณฑิตจึงไม่ มี
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลเพ่ือพัฒนาทกัษะในศตวรรษที่ 21ของผูเ้รียน จัด

กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ตระหนักถึงสุขภาวะ
ของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์

การสอน เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชนทอ้งถิ่น ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการ

เรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา 
การศึกษาแบบเรียนรวม การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะ ฝึก

ปฏิบัติการการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการที่เหมาะสมกับธรรมชาตขิองสาขาวิชา ฝึกปฏิบัติการ

สอนแบบจุลภาค ทดลองจดัการเรยีนรู้ในสถานศึกษาที่มีบริบท
แตกต่างกัน  ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือใหมี้ทักษะและความสามารถ

ในการออกแบบและจดัการเรยีนรู้ สามารถน าการสะท้อนคิดไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเปน็ครูที่ด ี มีความรอบรู้ 

และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

รายวิชาวิชาชีพ

ครู 

   1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การ

ส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู้  3(2-2-5) 

เ นื่ อ ง จ า ก

หลั กสู ต รเดิ ม
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

             Innovation and  Information Technology for 

educational Communication and Learning  

            ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามธรรมชาตขิองสาขาวิชาเอกเพ่ือพฒันาผูเ้รยีน

ให้มีปัญญารู้คิดและมีความเปน็นวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบท

และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ

ต้องการจ าเป็น พิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

จรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก 

และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมี

ประสิทธิภาพ และไม่ละเ มิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การ

สะท้อนคิดไปประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี 

มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

เป็ นห ลักสูต ร

ศิ ล ป ศ า ส ต ร

บัณฑิตจึงไม่ มี
รายวิชาวิชาชีพ

ครู 

   1042109 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้   3(2-2-5) 

              Learning Measurement and Evaluation 

เ นื่ อ ง จ า ก

หลั กสู ต รเดิ ม
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

             วัดและประเ มินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วย

วิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญใน

เรื่องที่ประเ มิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการ

ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรยีนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ

ประเมินผล ฝึกปฏิบตัิการประเมินตามสภาพจรงิ การออกแบบ
และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การใหข้้อมูลปอ้นกลับที่

ส่งเสริมการเรียนรูข้องผู้เรียน วิเคราะห์และใช้แนวทางการใช้

ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณนักวัดผล และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัย

ต่อความเปลี่ยนแปลง 

เป็ นห ลักสูต ร

ศิ ล ป ศ า ส ต ร

บัณฑิตจึงไม่ มี
รายวิชาวิชาชีพ

ครู 

   1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 

             Research for Learning Development 

เ นื่ อ ง จ า ก

หลั กสู ต รเดิ ม
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

            วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทีส่อดคลอ้งกับธรรมชาติของสาขา

วิชาเอก บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพ

ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เ รียนในชั้นเรียน 

ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี

ทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรา้งและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ป ระยุกต์ใช้ เทคโน โลยีดิจิทัลในการสร้าง

นวัตกรรมในการวจิัยเพ่ือแก้ปญัหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรม

ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัย

ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกตใ์ช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครู

ที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

เป็ นห ลักสูต ร

ศิ ล ป ศ า ส ต ร

บัณฑิตจึงไม่ มี
รายวิชาวิชาชีพ

ครู 

   1051106 จิตวิทยาส าหรับครู        3(2-2-5) 
            Psychology for Teachers 
            วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรูท้างจิตวิทยาส าหรับ

การจัดการเรยีนรู้เพ่ือพัฒนา แก้ปัญหา และส่งเสริมพัฒนาการ

เ นื่ อ ง จ า ก

หลั กสู ต รเดิ ม

เป็ นห ลักสูต ร

ศิ ล ป ศ า ส ต ร
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

และการเรียนรูข้องผูเ้รียนตามศักยภาพและช่วงวัย และผู้เรียน

ที่มีความต้องการจ าเป็น พิเศษ วิเคราะห์หลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา
ให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเ พ่ือการเรียนรู้   ฝึกปฏิบัติการให้

ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของ

ผู้เรียน การศึกษารายกรณี เพ่ือให้สามารถออกแบบการดูแล

ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งม่ัน
พัฒนาผู้เรียนด้วยจติวิญญาณความเป็นครู จัดท ารายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อยา่งเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่

ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒน า

ผู้เรียน และใช้การสะทอ้นคิดเพ่ือน าไปประยุกตใ์ช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเปน็ครูที่ด ี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

บัณฑิตจึงไม่ มี

รายวิชาวิชาชีพ

ครู 

   1131503 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับครู 2(1-2-3) 

             Thai Language for communication for 

teachers 

            วิเคราะห์แนวคิดวาทวิทยาส าหรับครู หลักการและ

เ นื่ อ ง จ า ก

หลั กสู ต รเดิ ม

เป็ นห ลักสูต ร

ศิ ล ป ศ า ส ต ร
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

วิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสอน ฝึกปฏิบตัิการ

ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาทา่ทาง ทั้งการสือ่สาร

แบบเผชิญหนา้ การสือ่สารแบบไม่เผชิญหนา้ และการสื่อสาร
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏบิัตกิารใช้ภาษาไทยเพ่ือการ

สอน ทั้งการสอนในชัน้เรียน และการสอนผา่นสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือ

การอยู่ร่วมกันอยา่งสันติและออกแบบการจดัการเรยีนรู้ทกัษะ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขยีน และภาษาทา่ทาง เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียน และสืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู ้

ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

บัณฑิตจึงไม่ มี

รายวิชาวิชาชีพ

ครู 

   1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1      1(45)                              

            Professional Practicum I             

            สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึง
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพคร ูระบุจรรยาบรรณวิชาชีพ รอบ

รู้บทบาทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้น ในสถานศึกษา  

เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเ พ่ือใช้ใน การพัฒน า ดูแ ล ช่วยเหลือ ผู้ เรียน ให้ มี

เ นื่ อ ง จ า ก

หลั กสู ต รเดิ ม

เป็ นห ลักสูต ร
ศิ ล ป ศ า ส ต ร

บัณฑิตจึงไม่ มี

รายวิชาวิชาชีพ

ครู 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนได้อยา่งเปน็ระบบในรูปแบบของการศึกษาราย

กรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา 
เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม

ศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการ

สังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู  ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้

และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 

(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

   1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2       1(45)                                 
            Professional Practicum II            

            ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับ

ครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการ

เ นื่ อ ง จ า ก
หลั กสู ต รเดิ ม

เป็ นห ลักสูต ร

ศิ ล ป ศ า ส ต ร

บัณฑิตจึงไม่ มี
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

จัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุม่

สาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้

ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการ
เกี่ยวกับการประกัน คุณ ภาพการศึกษาที่สอ ดคล้องกั บ

สถานศึกษาแตล่ะระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ

สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนมีความสุขในการเรียน 

ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางใน

การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่ เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขา

วิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาไปประเมินสะทอ้นกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

รายวิชาวิชาชีพ

ครู 

   1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) เ นื่ อ ง จ า ก
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

             Internship I 

             ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้น เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี

ความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เ รียนเกิ ด

กระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ

นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทนัสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนาและมุ่งม่ันในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 

สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจน

จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ไปป ระเ มินสะท้อ นกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันในรปูแบบชุมชนแหง่การเรยีนรู้ (PLC) 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

หลั กสู ต รเดิ ม

เป็ นห ลักสูต ร

ศิ ล ป ศ า ส ต ร
บัณฑิตจึงไม่ มี

รายวิชาวิชาชีพ

ครู 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

   1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   6(270) 

             Internship II  

             ปฏิบัติงานในหน้าที่คร ูประพฤติตนเปน็แบบอย่างที่
ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบ

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีผู่้เรียนมีความสุข เกิดกระบวนการ

คิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรม

ทางการศึกษาทีท่ันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้ งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน ในการพัฒนาและ

แก้ ปั ญห าผู้ เ รีย น ให้ มี คุณ ลัก ษ ณ ะที่ พึ งป ระสง ค์ด้ ว ย

กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม

กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้เกดิความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้ อนกลับ (AAR) เป็น ราย บุคคล  รวบ รวม  วิเคราะห์ 

สังเคราะห์สมรรถนะการปฏบิัตหินา้ทีค่รู คุณลักษณะของความ

เ นื่ อ ง จ า ก

หลั กสู ต รเดิ ม

เป็ นห ลักสูต ร
ศิ ล ป ศ า ส ต ร

บัณฑิตจึงไม่ มี

รายวิชาวิชาชีพ

ครู 195 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

เป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอน

และการเรียนรูด้้วยตนเอง  และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒ นาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันส มัยและทั นต่อกา ร

เปลี่ยนแปลง 

 หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไมน่้อยกว่า     92 หน่วยกิต 
    2.1 วิชาเอกบังคับ  44 หน่วยกิต 
    2.2  วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า 21 หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาเอกเฉพาะทาง ให้เรียน 3 กลุ่ม  
         27  หน่วยกิต 

2. กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า    60 หน่วยกิต 
    2.1 วิชาเอกเดี่ยว                     40 หน่วยกิต           

    2.2  วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก

วิชาเอก                                     20 หน่วยกิต 

 

ปรับลดจ านวน
หน่ วยกิ ตแ ล ะ

บู ร ณ า ก า ร

รา ย วิช า ต า ม

กรอบมาตรฐาน
คุ ณวุ ฒิ ระดั บ

ปริญญาตรี สาขา

ครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตร 4 ปี)  

พ.ศ. 2562 

  2052611    การก ากับการแสดง 13(2-2-5)   - ยกเลิก
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

                Directing  I 

 หน้าที่ของผู้ก ากับการแสดง  การวิเคราะห์บทละคร  

และบทบาทตัวละคร ฝึกการก ากับการแสดงตอนสั้นๆ  

รายวิชา 

 

  2051612     การเขียนบทละคร 1  3(2-2-5) 

Playwriting I 

หลักการ  ทฤษฎี  เทคนคิรูปแบบการเขยีน การผกูเรือ่ง 
การเขียนบทละครจากนทิาน นวนยิาย  สิ่งแวดล้อมและเหตกุารณ์

ปัจจุบัน  การสร้างตัวละครและสไตล์ในการเขยีนบทละครแนวต่างๆ 

และฝึกการเขียนบทละครสั้นๆ 

 - ยกเลิก

รายวิชา  

 

  2051209     นาฏศิลป์ไทย 1  3(2-2-5) 

Thai   Dramatic  Arts  I 

ประวัติที่มาและความส าคัญของนาฏศิลป์ไทย  หลัก
นาฏศิลป์เบื้องต้นฐานศาสตร์ทางการแสดงนาฏศิลป์ไทย  ธรรมเนียม

ปฏิบัติส าหรับผู้เรียนนาฏศิลป์และการแสดง ฝึกปฏิบัติท่าร าพ้ืนฐาน  

เพลงช้า-เพลงเร็ว  แม่บทเล็ก    

 -  ยกเลิก

รายวิชา แต่

แตกย่อยเนื้อหา
รายวิชาเป็น

รายวิชาใหม่ที่

ครอบคลุม

เนื้อหาเนื้อหา
มากกว่าเดิม 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

ได้แก่ พิธีไหว้ครู

นาฏศิลป์ไทย

และ ทักษะ
นาฏศิลป์ไทย 

  2051701   ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 1  

3(2-2-5) 
English  for  Drama I 

ทักษะด้านการฟัง  การสนทนา  เพ่ือการสื่อสารเบื้องต้นใน

สถานการณ์ต่างๆ   ศึกษาศัพท์เทคนิคของระบ า  ร า  ฟ้อน  และการ

แสดงท้องถิ่นของไทย 

 - ยกเลิก

รายวิชา
ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการแสดง 

1   

  2052901    การวิจัยทางนาฏศิลป์และการแสดง  1     

3(2-2-5) 
Dramatic  Arts  Research  I 

ความรู้เบื้องต้นส าหรบัการวิจยันาฏศิลป์และการแสดง  

เทคนิคการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแหล่งศึกษาค้นคว้า  การตรวจสอบ

และวิเคราะห์ข้อมูล  ฝึกการเขียนโครงการวิจัยทางด้านนาฏศิลป์และ
การแสดง 

2053903 การวจัิยและพฒันานวตักรรมด้านนาฏศิลป์                                

3(2-2-5)  
Research and innovation development In Dramatic 

Arts   

       ระเบียบวิธีวิจัย  แนวคิด  จุดมุ่งหมาย  วิธีด าเนนิการ  

การวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปผลการศึกษาค้นคว้า เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมด้านนาฏศิลป ์และน าเสนอเป็นรายงานการวิจยั

- เปลี่ยนชื่อ

รายวิชาและ
ปรับค าอธิบาย

รายวิชาใหม่ 

โดยรวบรวม

เนื้อหาส าคัญ
จากรายวิชา การ
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

พร้อมวีดีทัศน์บันทกึทา่ร า วิจัยทางนาฏศิลป์

และการแสดง  1 – 

2 และรายวิชา
ศิลปนิพนธ์ 

  2053901     การวิจัยทางนาฏศิลป์และการแสดง  2  3(2-2-5) 

 Dramatic  Arts  Research  II 
 (ต้องเรียนรายวิชา  2052901  การวิจัยทางนาฏศิลป์

และการแสดง 1  มาก่อน) 

การสร้างเครื่องมือการวิจัย  ฝึกเทคนิคการเก็บข้อมูลภาคสนาม  การ

ตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ข้อมูล  ฝึกการเขียนรายงาน
ผลการวิจัยทางนาฏศิลป์และการแสดง  น าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ

บทความทางวิชาการ 

  

  2054711     ศิลปนิพนธ์    4(2-4-6) 

Senior  Project 

เขียนผลงานค้นคว้าในหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติจากกลุ่ม

วิชา โดย น า เสน อในรู ปแ บบ ขอ งกา รสร้า งสรรค์ ผล งาน ทา ง
ศิลปะการแสดง  หรือน าเสนอในรปูแบบของทกัษะทางการแสดงแบบใด
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

แบบหนึ่ง  พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลของการด าเนินงาน  จัดท าสไลด์

และบันทึกเป็นวีซีดีเพลงและวีซีดีท่าร า (และต้องสอบปากเปล่า และ

ต้องผ่านการเรียนวิชาการวิจัยด้านนาฏศิลป์และการละคร) 

  2051212   นาฏศิลป์และการละครไทย       3(3-0-6) 

 Thai  Dramatic  Arts  and  play  

ประวัติความเป็นมา และรูปแบบทางการแสดงนาฏศิลป์
และการละครของไทยตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบัน   ฝึกปฏิบัติท่าร า

โบราณคดีสมัยต่าง ๆ ของไทย 

2051617 การละครไทยและบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์                           

3(2-2-5)  

Evolution of Thai dance and drama 
              ประวัติการละคร  องค์ประกอบ  รูปแบบ  ลักษณะ  

และวิธีการแสดง  ศึกษาประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญใน

วงการนาฏศิลป ์

 

- เปลี่ยนชื่อ

รายวิชาและ

ปรับค าอธิบาย
รายวิชาใหม่ 

โดยเน้นประวัติ

การละคร  

องค์ประกอบ  
รูปแบบ  

ลักษณะ  และ

วิธีการแสดง
นาฏศิลป์ไทย  

ผลงานของ

บุคคลส าคัญใน

วงการแสดง 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

  2051703     ประวติัศาสตร์การละคร        3(3-0-6) 

The  History  of  Drama 

ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์การละครไทย  แนวคิดและผลงานของบุคคล
ส าคัญในวงการละครไทยในอดีตถึงปัจจุบัน 

  

  2053722     การจัดการด้านนาฏศิลป์เชิงธุรกิจ      

                  3(2-2-5) 
Business  Management  for  Dramatic  Arts     

บทบาทของงานนาฏศิลป์และการแสดงในสังคมการตลาด

และการด า เนินธุรกิจด้านนาฏศิลป์  ฝึกจัดระบบการจัดการธุรกิจ

นาฏศิลป์ขนาดยอ่มในสถานศึกษาภายใต้การปรกึษาของอาจารยป์ระจ า
วิชา 

 - ยกเลิก

รายวิชา 

  2052212    การแต่งกายเพื่อการแสดง       3(2-2-5) 
Thai  Costume Design 

  ประวัติความเป็นมาของการแต่งกายสมัยต่าง ๆ เช่น 

ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ฝึก

ปฏิบัติการแต่งกายยืน เครื่องละครร า   และระบ าพ้ืนเ มือง ฝึกการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย   การออกแบบศิราภรณ์เครื่องประดับและ

2051307 การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหนา้                                
3(2-2-5) 

Costume Design and Makeup 

             ประวัติความเป็นมา  ความส าคัญ  ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องแต่งกาย  การแต่งหนา้ในสมัย
ต่าง ๆ  วิธีการแต่งกายละครไทย  ลักษณะ การแตง่หนา้  ฝึก

เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

โดยรวมเนื้อหา
จากรายวิชาการ
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

อุปกรณ์ประกอบการแสดง การแต่งกายละครไทย  แต่งหนา้รปูแบบต่าง ๆ   สร้างสรรค์

ผลงาน  การประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย 

แต่งกายเพ่ือ

การแสดงและ

การแต่งหน้า
และแต่งผมเพ่ือ

การแสดง 

  2052714    การแต่งหน้าและแต่งผมเพือ่การแสดง         3(2-2-5) 
Make Up and Hair for Stage                                                                  

ความส าคัญของการแต่งหน้า แต่งผมเพ่ือการแสดงใน

รูปแบบต่าง ๆ   ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าเทคนิคตามบทบาทของการ

แสดง 

  

  2051210  นาฏศิลป์ไทย 2                 3(2-2-5) 

  Thai   Dramatic   Arts  II 
  (ต้องเรียนรายวิชา  2051201  นาฏศิลปไ์ทย 1  มาก่อน)   

               ความหมาย รูปแบบ หน้าที่ และประวัติระบ ามาตรฐาน ที่มี

ท่าและกระบวนร ามาก เช่น ระบ ากฤดาภินหิาร ระบ าเทพบันเทงิ ระบ า

พรหมาสตร์  และระบ าดาวดึงส ์ระบ าย่องหงิด 

2052218  ระบ ามาตรฐาน   3(2-2-5) 

Classical Thai Dance  
        ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบการแสดง 

ลักษณะเฉพาะของระบ ามาตรฐาน ฝึกปฏบิัต ิชุด ระบ า

กฤดาภินิหาร ระบ าเทพบนัเทิง ระบ าดาวดึงส ์  ระบ าย่องหงิด 

ระบ าพรหมาสตร์ ระบ าสี่บท โดยเลอืกฝึกปฏบิัติตามความ
เหมาะสม และออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พ่ือ

เปลี่ยนชื่อ

รายวิชา และ
ปรับค าอธิบาย

รายวิชาโดยเพ่ิม 

องค์ประกอบ

การแสดง 
ลักษณะเฉพาะ
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

พัฒนาผู้เรียน ของระบ า

มาตรฐาน 

  2052209     ร าเด่ียวและร าคู่     3(2-2-5) 

Solo and Duo Dance 

ความหมาย  รูปแบบ  หนา้ที่ และประวัติความเปน็มา  ท่าร า การแต่ง

กาย เครื่องดนตรีและเพลง  ผู้แสดง และโอกาสของการแสดง  ฝึก
ปฏิบัติระบ ามาตรฐานแบบร าเดี่ยวและแบบร าคู่  อาทิ ร าฉุยฉาย

พราหมณ์ ร าฉุยฉายเบญจกาย ร าคู่ชุดพระลอตามไก่ ร าคู่ชดุพระราม

ตามกวาง  หรือเลือกปฏิบตัิระบ ามาตรฐานแบบร าเดี่ยวและแบบร าคู่อืน่ 

ๆ ตามความเหมาะสม 

2052219 เด่ียวร าคู่    3(2-2-5) 

Solo and Duo Dance 

ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของการแสดง 

ปฏิบัติร าเดี่ยวตามความเหมาะสม ชุด ฉุยฉายเบญกาย  ฉุยฉาย
พราหมณ์  มโนราห์บชูายัญ  พลายชุมพลแต่งตัวและ  ปฏิบตัริ า

คู่ ตามความเหมาะสม ชุด พระลอตามไก่  พระรามตามกวาง  

พรายบัวเกี้ยวนางตานี  รจนาเสี่ยงพวงมาลัย และออกแบบ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร าเดี่ยว ร าคู่ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

เปลี่ยนชื่อ

รายวิชา และ

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา โดย
เปลี่ยนค าว่า

ความหมาย  

รูปแบบ  หน้าที ่

และประวัติ
ความเป็นมา  

ท่าร า การแต่ง

กาย เครื่อง
ดนตรีและเพลง  

ผู้แสดง และ

โอกาสของการ

แสดง เป็น 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

ประวัติความ

เป็นมา 

องค์ประกอบ
ของการแสดง 

  2052711    การวิจารณ์นาฏศิลป์และการแสดง  3(2-2-5) 

Dramatic  Criticism  
                จิตวิทยาเพ่ือการละคร หลักการวิจารณก์ารละครในแง่

ปรัชญา ความคิด จุดมุ่งหมาย  และองค์ประกอบอื่น ๆ   ฝึกวิจารณ์การ

ละคร 

2052108 หลักการวเิคราะห์และวจิารณ์การละคร                                    

3(2-2-5)  
Analytical Principles and Criticism for Dramas 

             ศึกษารูปแบบ องค์ประกอบการแสดง การแสดงของ

ไทยและละครร่วมสมัยทั้งในอดีตและปัจจุบนั วิเคราะห ์วิจารณ ์ 

อภิปรายลักษณะของการแสดง 

ปรับชื่อรายวิชา

และค าอธิบาย
รายวิชา โดย

เน้นหลักการ

วิจารณ์รูปแบบ

การแสดงของ
ไทยและสากล

ทั้งในอดีตและ

ปัจจุบัน 

  2052708    คอมพิวเตอร์ในงานศิลปะการแสดง    3(2-2-5) 

Computer Application in Performance 

                การใช้คอมพิวเตอร์  การสรา้งสื่อ Social Network ในการ
เผยแพร่และสืบค้นข้อมูลด้านศิลปะการแสดง  การใช้คอมพิวเตอร์ใน

2053708   การออกแบบเทคโนโลยสี าหรับนาฏศิลป์                                  

3(2-2-5)  

Designing technology for Dramatic Arts 
           ศึกษาความหมาย ประเภทและประโยชนข์องสื่อการ

เปลี่ยนชื่อ

รายวิชาและ

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา โดย
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

การบันทึกข้อมูลและท่าร าทา่เต้นตา่ง ๆ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิชา

นาฏศิลป์และการละคร โปรแกรมการตกแต่งภาพ การตัดต่อเสียง และ

ภาพเคลื่อนไหว  รวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานด้านการแสดงโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 

สอนนาฏศิลปก์ารเลอืกใช้สือ่การสอนทีเ่หมาะสมกับเนือ้หาวิชา 

การวิเคราะห์เนือ้หา การออกแบบ การพัฒนา การเผยแพร่ 

การสืบค้นข้อมูลทางด้านการแสดง และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือการสร้างสื่อ 

 

 

เน้นการใช้สื่อ

เพ่ือการจัดการ

เรียนการสอน 

  2051502     โมเดิร์นด๊านซ์ 1     

3(2-2-5) 

Modern  Dance I 

ประวัติความเป็นมาของโมเดิร์นดานซ์ ฝึกการเต้นโมเดิร์นดานซ์เบื้องต้น
จากเพลงง่าย ๆ     

 - ยกเลิก

รายวิชา  

 

  2053615   การออกแบบฉากและแสง 3(2-2-5) 
Setting  and  Light  Design 

หน้าที่และความส าคัญของฉากในละคร  หลักการออกแบบฉากและแสง

ขั้นพ้ืนฐาน  การท าฉากจ าลอง  ฝึกออกแบบฉากและแสงประกอบการ

แสดง 

 - ยกเลิก
รายวิชา  

  2053710     วิพิธทัศนา              3(2-2-5) 2053308 การจัดการแสดงวพิิธทัศนา 3(2-2-5) เปลียนชื่อ
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

 Variety Show 

 ความหมายและหลกัการจดัวิพิธทศันา การเลือกชุดการ

แสดงตามโอกาสและสถานที่ การเลือกตัวแสดง  การฝึกซ้อม  การ
เตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง   ฝึกปฏิบตัิจัดการ

แสดงวิพิธทัศนา 

Variety Shows 

        ความหมาย ความส าคัญ และหลักการจัดวิพิธทัศนา  

องค์ประกอบในการจดัการแสดง และปฏบิัติการจดัการแสดง
วิพิธทัศนาน าสูส่าธารณชน 

รายวิชาจาก

วิพิธทัศนาและ

เปลี่ยน
ค าอธิบาย

รายวิชา 

  2052707     นาฏศิลป์สร้างสรรค์  1  3(2-2-5) 
Act  Of  Creating   I 

การออกแบบการแสดง  หลักการประดิษฐ์สร้างสรรค์

นาฏศิลป์ระดับต้น เช่น  การออกแบบท่าทาง  การแปรแถว  ดนตรี  

เครื่องแต่งกาย ฝึกออกแบบการร า  เต้นจากเพลงง่าย ๆ  

2053307  นาฏยประดิษฐ์   3(2-2-5) 
Choreography 

        สืบค้นวิเคราะห์ เรียนรู ้ความรู้ทั่วไป แนวคิด 

องค์ประกอบการแสดง  ศึกษาตัวอย่างงานนาฏยประดิษฐ์ของ

บูรพาจารย์ สร้างสรรค์งานด้านการแสดง และน าเสนอออกมา
ในรูปแบบของการแสดง 

เปลี่ยนชื่อ
รายวิชาและ

ค าอธิบาย

โดยรวมเนื้อหา

ที่ส าคัญจาก
รายวิชาจาก

วิชานาฏศิลป์

สร้างสรรค์ 1 , 
2 และ 3 

  2052721     นาฏศิลป์สร้างสรรค์  2  3(2-2-5) 

 Act   Of  Creating   II 
(ต้องเรียนรายวิชา  2052705  นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 1 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

มาก่อน)   

ค้นคว้าออกแบบชุดการแสดงนาฏศิลปส์ร้างสรรค์ในชดุร า

หรือระบ าที่ได้มาตรฐาน  พร้อมเขยีนคู่มือประกอบการแสดงและท าวีซดีี
ทั้งเสียงและภาพ 

  2053721     นาฏศิลป์สร้างสรรค์  3  3(2-2-5) 

Act  Of  Creating   III 
(ต้องเรียนรายวิชา  2052705, 2052722  นาฏศิลป์

สร้างสรรค์ 1,2  มาก่อน)   

ค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง น ามาเรียบเรียง

เป็นบทที่มีความยาวไม่เกิน 1 ชั่วโมง  สร้างสรรค์เปน็ชดุการแสดงแสง สี 
เสียง  และองค์ประกอบอื่นๆ อย่างสร้างสรรค์ แต่ได้มาตรฐาน พร้อม

เขียนคู่มือประกอบการแสดงและท าวีซีดีทั้งเสียง  และภาพ 

  

  2052211     นาฏศิลป์และการแสดงพื้นบา้น 1 3(2-2-5) 

Dramatic  Arts  and  Folk  I 

ประวัติ  พัฒนาการ  องค์ประกอบ  การจดัการแสดง  

โอกาสของการแสดงระเบยีบวธิีการฝึกหดัโนรา  เทคนคิแนวคิดพ้ืนฐาน
ของการร าโนรา  ฝึกปฏบิัติการร าโนราสิบสองท่า  บทครสูอน  บทสอน

2051407  นาฏศิลป์พืน้เมอืงส่ีภาคและการแสดงทอ้งถ่ิน   

3(2-2-5)  

Indigenous Dance and Local Performances 

          ประวัติความเป็นมาการแสดงนาฏศิลป์สีภ่าคและการ
แสดงท้องถิ่น องค์ประกอบการแสดง และลีลาทา่ร า ตลอดจน

เปลี่ยนชื่อ

รายวิชาและ

ปรับค าอธิบาย

รายวิชาใหม่ 
โดยการรวม
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

ร า และบทปฐม   โอกาสที่ใช้ในการแสดง ฝึกปฏบิัตแิละจดักิจกรรมการแสดงที่

สอดคล้องกับค่านิยมและวิถชีีวิตในท้องถิน่ 

ค าอธิบาย

รายวิชา

นาฏศิลป์และ
การแสดง

พ้ืนบ้าน1-2และ

นาฏศิลป์และ

การแสดง
ท้องถิ่น1-2 

ยกเลิกรายวิชา 

  2052213     นาฏศิลป์และการแสดงพื้นบ้าน 2 3(2-2-5) 
Dramatic  Arts  and  Folk  II 

(ต้องเรียนรายวิชา  2052206  นาฏศิลป์และการแสดง

พ้ืนบ้าน  1  มาก่อน) 
วิเคราะห์บทกลอนโนราแบบต่าง ๆ  ฝึกปฏิบัติทักษะ

การท าบท  สองชั้น  สามชั้น  ตามความเหมาะสมฝึกแสดงละครโนรา

แบบเรื่องสั้น  และละครโนราที่แต่งบทขึ้นใหม่ตามสมัยนิยม 

  

  2052712     นาฏศิลป์และการแสดงท้องถิ่น 1 3(2-2-5)   
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

Dramatic and Local  Performances  I 

ลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์ไทยแต่ละภูมิภาค ฝึก

ปฏิบัตินาฏศิลป์พ้ืนเมืองของทุกภาค  

  2052722     นาฏศิลป์และการแสดงท้องถิ่น 2   3(2-2-5) 

Dramatic and  Local  Performances  II 

(ต้องเรียนรายวิชา  2052205  นาฏศิลป์และการแสดง
ท้องถิ่น 1  มาก่อน) 

ประวัติ  พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ประเภท  ดนตรี

ประกอบ  เครื่องแต่งกาย  และการปฏิบัติท่าร า  ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์

พ้ืนเมืองภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่าง  

  

  2051211     ระบ า                  3(2-2-5) 

  Group  Dance  
ความหมาย  รูปแบบ  หนา้ที่ และประวัติระบ าเบ็ดเตล็ด

ต่าง ๆ  เช่น  ระบ าไก่  ระบ าชุมนุมเผ่าไทย  ระบ าดอกบัว  ระบ า

โบราณคดี 

2052220   ระบ าโบราณคดี   3(2-2-5)      

Ancient Dance 
            ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบการแสดง ฝึก

ปฏิบัติระบ าโบราณคดีชุด ระบ าทวารวดี   ระบ าศรวีิชัย ระบ า

สุโขทัย ระบ าลพบุรี ระบ าเชียงแสน และออกแบบแผนการจดั

กิจกรรมการเรยีนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

เปลี่ยนชื่อ

รายวิชาและ
ปรับค าอธิบาย

รายวิชา โดย

แยกออกเป็น

รายวิชาระบ า
โบราณคดี 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

   2051210     นาฏศิลป์ไทย 2         3(2-2-5) 

 Thai   Dramatic  Arts  II 

 (ต้องเรียนรายวิชา  2051201 นาฏศิลป์ไทย 1  มาก่อน) 
  

 ความหมาย รูปแบบ หน้าที่ และประวัติระบ ามาตรฐาน ที่

มีท่าและกระบวนร ามาก  เช่น ระบ ากฤดาภนิิหาร   ระบ าเทพบันเทงิ  

ระบ าพรหมาสตร์  และระบ าดาวดึงส ์ ระบ ายอ่งหงิด 

 - ยกเลิก

รายวิชา 

  

  2051613     การเขียนบทละคร  2   3(2-2-5) 

Playwriting II 

(ต้องเรียนรายวิชา  2051601  การเขียนบทละคร  1 
มาก่อน) 

แนวทางการเขียนบทละครแบบต่างๆ  แบบเชิงลึก 

เขียนบทละครเรื่องยาว อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2052706     ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 2   

3(2-2-5) 

English  for  Drama II 
(ต้องเรียนรายวิชา2051702  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

แสดง 1 มาก่อน) 

ทักษะด้านการฟัง การสนทนา เพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น

ในสถานการณ์ต่างๆ และศัพท์เทคนิคทางการแสดงละคร 

  2052710     ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 3  3(2-2-5) 

 English  for  Drama  III 

(ต้องเรียนรายวิชา 2051702, 2052704 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการแสดง 1,2  มาก่อน) 

ทักษะด้านการฟัง  การสนทนา  เพ่ือการสื่อสารเบื้องตน้

ในสถานการณต์่างๆ และศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทางการ

แสดง 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2053720     ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 4          3(2-2-5) 

English  for  Drama  IIII 
(ต้องเรียนรายวิชา2051702, 2052704,2052709 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง 1,2,3  มาก่อน) 

ทักษะด้านการฟัง  การสนทนา  เพ่ือการสื่อสารเบื้องตน้

ในสถานการณ์ต่างๆ  และศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์
ทางการแสดง 

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

  2051702     ทฤษฎีนาฏศิลป์และการละครไทย      3(3-0-6) 

Theory  of Thai  Dramatic  Arts  and  play 

ประวัติ  บัญญัตินิยม  และประเพณีนิยมบทบาทของ
นาฏศิลป์และการละครของไทย  ในสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน   

 ยกเลิกรายวิชา 

  2052715     ทฤษฎีนาฏศิลป์และการละครตะวันออก  3(3-0-6) 

Theory  of  Oriental  Dramatic  Arts  and  
play    

ประวัติ  บัญญัตินิยม และบทบาทหน้าที่ของนาฏศิลป์

และการละครในภูมิภาคตะวันออก   

 ยกเลิกรายวิชา 

  2053712     ทฤษฎีนาฏศิลป์และการละครตะวันตก   3(3-0-6) 

Theory  of  Western  Dramatic  Arts  and  

play    
  ประวัติ  รูปแบบและบทบาทหนา้ที่ของนาฏศิลป์และ

การละครในยุคต่างๆของภูมิภาคตะวันตก   

 ยกเลิกรายวิชา 

  2052716     นาฏศิลป์และการละครตะวันออก  3(2-2-5) 

Oriental Dramatic Arts and  play    

การแสดงของนาฏศิลป์และการละครในแต่ละภูมิภาค

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

ตะวันออก เลือกฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสม 

  2052713     นาฏศิลป์และการละครตะวนัตก3(2-2-5) 
Western Dramatic Arts and  play   

การแสดงของนาฏศิลป์และการละครในยุคต่างๆของ

ภูมิภาคตะวันตก  เลือกฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสม 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2052210     การพูดและการฝึกเสียง 3(2-2-5) 

Speck  and  Voice  Training  

องค์ประกอบ  ทฤษฎีการพูด  และการฝกึเสยีง  ฝึกการ
พูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดง 

 

 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 

 

 
 

  2051303     การบริหารและการจัดการด้านการแสดง3(2-2-5) 

Dance and Drama Management 
หลักการและแนวคิดการบริหารโรงละคร คณะละคร และ

การแสดงนาฏศิลป์และการละครประจ าโรงและสัญจร  

 ยกเลิกรายวิชา 

  2051502     โมเดิร์นด๊านซ์ 1      

3(2-2-5) 

Modern  Dance  I 

ประวัติความเป็นมาของโมเดิร์นดานซ์ ฝึกการเต้น

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

โมเดิร์นดานซ์เบื้องต้นจากเพลงง่าย ๆ    

  2053505     โมเดิร์นด๊านซ์ 2      
3(2-2-5) 

Modern  Dance  II 

(ต้องเรียนรายวิชา  2051501  โมเดิร์นด๊านซ์ 1    มา

ก่อน) 
ฝึกการเต้นโมเดิรน์ดานซ์ในทา่ทีย่ากขึ้น  ฝึกสรา้งสรรค์

ระบ าในแนวโมเดิรน์ด๊านซ ์

 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2053615     การออกแบบฉากและแสง   3(2-2-5) 

Setting  and  Light  Design 

หน้าที่และความส า คัญของฉากในละคร  หลักการ
ออกแบบฉากและแสงขัน้พ้ืนฐาน  การท าฉากจ าลอง  ฝึกออกแบบฉาก

และแสงประกอบการแสดง 

 ยกเลิกรายวิชา 

    2052304    เพลงและการขับร้องเพื่อการแสดง       3(2-2-5) 

Songs and Singing  for  Performing  Arts 

ชนิดของเพลงไทย  องค์ประกอบของการร้องเพลงไทย ฝกึ

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

ร้องเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง  ระบ า  ร า  ฟ้อน  ละคร  โขน   

  2051213     ร าวงและมหรสพหลวง 3(2-2-5) 
Ramwong and Entertainments in    Royal 

Festivals 

ศึกษาที่มาและความหมายของเพลง และวัตถุประสงค์ของการ

ร าวง และการแสดงในแบบมหรสพหลวง  ด้านท่ าร า  การแต่งกาย  
ท่วงท านอง  จังหวะที่ ใช้ในการร าและโอกาสที่ ใช้ในการแสดง   ฝึกร าวง

มาตรฐาน  ระเบง  โมงคลุ่ม และกุลาตีไม้  ฯลฯ 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2. กลุ่มวิชาเอกเฉพาะทาง  
    ให้เรียน 3 กลุ่ม  27  หน่วยกิต 
    2.1 นาฏศิลป์ไทย/นาฏศิลป์พื้นบ้าน  9  หน่วยกิต 

  

  2053110     การสร้างละครร า        3(2-2-5) 

Dance and Drama Workshop  
ฝึกสร้างละครร าโดยพิจารณาเพลง  เครื่องแต่งกาย ฉาก 

ให้เหมาะสมคัดเลือกตวัละคร 

และผู้รับผิดชอบหน้าที่ตา่งๆและปฏิบตัิงานสรา้ง 

ละครร าเลือกจัดกจิกรรมการแสดงตามความเหมาะสม 

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

      2.2 การแสดง                  9  หน่วยกิต 
2052612     การแสดง 1         3(2-2-5) 

Acting I 

เทคนิคการแสดงเบื้องต้น  การเตรียมความพร้อมของ
ร่างกาย และอารมณ์ตามบทบาท ฝึกการท าละครส าหรับเด็ก  

 ยกเลิกรายวิชา 

  2052613     การแสดง 2        3(2-2-5) 

Acting II 
(ต้องเรียนรายวิชา  2052603  การแสดง 1  มาก่อน) 

ค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง น ามาเรียบเรยีง

เป็นบทที่มีความยาวไม่เกิน 1 ชั่วโมง สร้างสรรค์เป็นชุดการแสดงแสง 
สี เสียง และองค์ประกอบอื่นๆ อย่างสร้างสรรค์ แต่ได้มาตรฐาน พร้อม

เขียนคู่มือประกอบการแสดงและท าวีซีดีทั้งเสียงและภาพ 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2053616     การก ากับการแสดง 2  
                 3(2-2-5) 

Directing  II 

(ต้องเรียนรายวิชา  2052602  การก ากบัการแสดง  1  มา

ก่อน) 

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

วิเคราะห์ตัวละครในเชิงจิตวิทยาจากบทละครแนวต่างๆ 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาบทบาท  ตัวละครที่มีความ

ซับซ้อนมากขึ้น  ฝึกก ากบัการแสดงละครองก์เดียวจบ  หรือละครสั้น
ความยาวไม่เกิน 1 ชั่วโมง   

      2.3 การออกแบบและการผลิต  9  หน่วยกิต 
2053614     การผลิตละครวิทยุและวิทยุโทรทัศน์  3(2-2-5) 

Soap opera on Radio and  Televition 
เทคนิค และองค์ประกอบของการท างานละครวิทยุและ

ละครโทรทัศน์ ศึกษาดูงานการปฏิบัติการในสถานประกอบการที่

เกี่ยวข้องกับวิทยุและโทรทัศน์ในชุมชน  ฝึกปฏิบัติการท าละครวิทยุ
และละครโทรทัศน์ 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2052709     การออกแบบเครื่องแต่งกาย  

                3(2-2-5) 
Costume  Design   

หน้าที่และความส าคัญ ของเครื่องแต่งกายที่มีต่อการ

แสดงทั้งละครไทยและละครสากล  ฝึกออกแบบเครื่องแต่งกายละคร

ร่วมสมัย   

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

  2053711     การผลิตส่ือทางการแสดง     

                3(2-2-5) 

Media  Production 
ขั้นตอนวิธีการผลิตสื่อทางการแสดงที่ได้มาตรฐานของ

การแสดงพ้ืนบ้าน  การแสดงนาฏศิลป์  การแสดงละคร  เลือกปฏิบัติ

อย่างใดอย่างหนึ่ง  ต้องมีคู่มือการใช้สื่อที่ได้มาตรฐาน 

 ยกเลิกรายวิชา 

  3. กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ เลือกเรียน  6  หน่วยกิต 
2562308     กฎหมายธุรกิจ         3(3-0-6) 

Business  Lew 

ศึกษาหลั กกฎหมายทั่วไป  องค์กรธุรกิจ   กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ  ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วย  นิติ

กรรม  สัญญา  หนี้   และเอกเทศสัญญา  กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน

สินเชื่อ  กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน  การคุ้มครองของผู้บริโภค

และป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม  กฎหมายเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการ  และ
การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ  กฎหมายแรงงาน  และกฎหมายเกี่ยวกับ

การค้าเสรี 

 ยกเลิกรายวิชา 

  3541102     หลักการตลาด  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

Principles  of  Marketing 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของการตลาดในฐานะเป็น

กิจกรรมหลักทางการธุรกิจหนึ่ง  โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา  โดยเน้น
แนวคิดการตลาดสมัยใหม่  บทบาทและผลกระทบที่ส าคัญของการตลาด  

ระบบตลาด  และเป้าหมายแรงจูงใจ  พฤติกรรมผู้บริโภค  และกระบวนการ

บริหารการตลาดเบื้องต้น 

  3561105     หลักการบริหารธุรกิจ        

                 3(3-0-6) 

Principle  of  Management 

ศึกษ าลั กษ ณ ะพ้ืน ฐาน ท างธุรกิ จ   รูปแ บบ กา ร
ประกอบการทางธุรกิจ  ประเภทของธุรกิจ  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  

กระบวนการจัดการรวมถึงศึกษาหน้าที่หลักในการบริหารธุรกิจ  ใน

ด้านการบริหารการตลาด  การบริหารการผลิต  การบรหิารทรัพยากร
มนุษย์  และการบริหาการเงิน  ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบ

ธุรกิจ 

 ยกเลิกรายวิชา 

  3562313     การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์3(2-2-5) 
Business  Management  with  Computer  

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

Applications 

ศึกษาการน าคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือเพ่ือจัดการ

งานด้านต่าง ๆ  ของธุรกิจ  การใช้งานประยุกต์ทั่วไป  เช่น  โปรแกรม
ประมวลผลค า  โปรแกรมประยุกต์เฉพาะด้านทางธุรกิจ  รวมถึง

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

  3601101     การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
                 3(3-0-6) 

Human  Resource  Management 

ความเป็นมา  ทฤษฎีและหลักในการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ขอบข่ายหน้าที่   ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  การวเิคราะห์งาน  การวางแผนก าลงัคน  การสรรหา  

การคัดเลือก  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  แรงงานสัมพันธ์ 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2551202     มิติทางเศรษฐกิจและการจัดการ   ภาครัฐ     3(3-0-

6) 

            Dimension Economy and Public Administration   

ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
จุลภาค มหภาค สภาพทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

 

 

 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

นโยบายด้านเศรษฐกิจของภาครฐั การจัดหาและการใช้ทรัพยากร การ

บริโภค  การผลิต  การตลาด  สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า 

การลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไข 

 

 

 
 

 

   2051618  สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์   3(2-2-5) 
Aesthetics of Dramatic Arts 

ประวัติความเป็นมา ลักษณะและประเภทของการ

แสดง โขน ละคร ระบ า ร า ฟ้อน และนาฏศิลปพ้ื์นเมือง 

อภิปราย  เปรียบเทียบ วิเคราะห์ลกัษณะที่นิยมว่าดีงามในดา้น
ลีลา ท่าร า ท่วงท านองเพลง และจดักิจกรรมให้สอดคล้องกับ

เนื้อหา 

- รายวิชาใหม่ 

   2053904 สัมมนาการพฒันาองค์ความรูแ้ละนวตักรรม

ทางด้านนาฏศิลป์   1(0-3-2)  

Seminar on knowledge development and innovation 

in Dramatic Arts 
          ศึกษากระบวนการ  ขั้นตอนการจัดสมัมนา  รูปแบบ  

- รายวิชาใหม่ 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

และจัดกิจกรรมสัมมนาวชิาการทางด้านนาฏศิลป์ เพ่ือสร้าง

กระบวนการค้นหา องค์ความรู้ด้านนาฏศิลปใ์นเรื่องทีส่นใจ 

   2051616 พิธีไหวค้รนูาฏศิลป์ไทย    3(2-2-5)       

Thai Dramatic Arts Teachers Observation Ceremony             

             ที่มาและความส าคัญในพิธกีรรมของพิธีไหว้ครู 

ความหมายของเพลงหนา้พาทยท์ี่ใช้ในการประกอบพิธีไหว้คร ู
ขั้นตอนการประกอบพิธีไหว้ครู ปฏิบตัิพ้ืนฐานนาฏยศัพท ์ภาษา

ท่านาฏศิลป ์ขนบจารตีทางนาฏศิลป์ และฝึกปฏบิัติร าเพลงช้า 

เพลงเร็ว (ระบ า) หรือ เพลงช้า เพลงเร็ว (ตัด) และเพลงหน้า

พาทย์ในพิธีไหว้ครู 

- รายวิชาใหม่ 

   2051215  ทักษะนาฏศิลป์ไทย   3(2-2-5)  

Thai Dramatic Arts Skills 
               ประวัติความเป็นมาของแม่บทใหญ่  องค์ประกอบ

ของการแสดง กระบวนร า   ฝึกปฏิบตัิการร าแม่บทใหญ่ แม่บท

เล็ก 

- รายวิชาใหม่ 

   2052718  การจัดการเรยีนรู้นาฏศิลป์ในหลักสูตร

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 3(2-2-5)  

- รายวิชาใหม่ 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

Dramatic Learning Management in Elementary and 

Secondary School             

           ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มวชิา
นาฏศิลป์ระดับประถมและมัธยมศึกษา ศึกษาเอกสาร ประกอบ

หลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรูแ้ละจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก

ประถมและมัธยมศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิค

การสอน แนวทางการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มวชิาเฉพาะ 
การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู ้การใช้เทคโนโลยี การวดัผล

ประเมินผลการเรียนรู ้การวางแผนการจดัการเรยีนรู้ แนวโนม้

ของการจัดการเรียนรูแ้ละการพัฒนาการเรียนรูโ้ดยใช้การวิจยั 

การฝึกปฏิบัติการจดัการเรียนรูใ้นสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์จริง 

   2053309 การบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์    3(2-2-5) 
Business management for Dramatics 

         บริหารจัดการ การเขียนโครงการการแสดงนาฏศิลป ์

บทบาทหนา้ทีแ่ละบคุคลทีเ่กี่ยวข้องกบัการแสดง การจดั

งบประมาณ บทบาทของงานนาฏศิลปใ์นเชิงพานชิย ์การด าเนนิ

- รายวิชาใหม่ 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

ธุรกิจด้านนาฏศิลป์ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

   2053507  นาฏศิลป์เปรียบเทียบ   3(2-2-5) 
Comparative Dance 

ความรู้พ้ืนฐาน ประวัติความเปน็มาของนาฏศิลป์ตะวันออก 

ตะวันตก และนาฏศิลป์อาเซียน  วิเคราะห์ เปรยีบเทยีบ

องค์ประกอบของการแสดง หนา้ที่ การปฏสิัมพันธ์  รูปแบบการ
แสดง ฝึกปฎิบัติให้สอดคลอ้งตามความเหมาะสมรวมทัง้และ

ออกแบบแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรยีน 

- รายวิชาใหม่ 

   2052717 นาฏศิลป์เบ้ืองต้นส าหรับคร ู3(2-2-5) 

Basic Dance for Teachers 

           ความรู้พ้ืนฐาน หลกัทฤษฎ ีและการปฏิบตัิทา่นาฏย

ศัพท์ ภาษาท่า ทักษะการเคลือ่นไหวและท่าร าประกอบเพลง
ชุดการแสดงนาฏศิลปไ์ทยอย่างง่าย  ร าวงมาตรฐาน ระบ า

ดอกบัว ร าเชิญพระขวัญ ร าอธิษฐาน และเพลงปลุกใจ หรือ

เพลงอื่นตามความเหมาะสม และออกแบบแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผูเ้รียน 

- รายวิชาใหม่ 

   2053707  ภาษาอังกฤษส าหรับครูนาฏศิลป์  3(2-2-5)  - รายวิชาใหม่ 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

English for dramatic teacher 

           การพัฒนาทกัษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาองักฤษ การ

สื่อสารและเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษในการสอนนาฏศิลป์ 
การสื่อความหมาย การสืบค้นสารสนเทศ การใช้ศัพท์เทคนคิ

ทางด้านนาฏศิลปแ์ละด้านการแสดง 

   2051408  การแสดงโนรา   3(2-2-5) 
Nora dance 

          ประวัติ  พัฒนาการ  องค์ประกอบ  การจดัการแสดง  

โอกาสของการแสดงระเบยีบวธิีการฝึกหดัโนรา  เทคนคิแนวคิด

พ้ืนฐานของการร าโนรา  ฝึกปฏบิัติการร าโนราสิบสองท่า  บท
ครูสอน  บทสอนร า และบทปฐม  วิเคราะหบ์ทกลอนโนราแบบ

ต่าง ๆ   ฝึกปฏิบัติทักษะการท าบท  สองชั้น  สามชั้น  ตาม

ความเหมาะสมฝึกแสดงละครโนราแบบเรือ่งสั้น  และละคร
โนราที่แต่งบทขึน้ใหม่ตามสมัยนยิม 

- รายวิชาใหม่ 

   2051409  การร้องเพลงบอก    3(2-2-5) 

Pleng Bog singing 
            ประวัติ  พัฒนาการ  องค์ประกอบ  การจัดการแสดง  

- รายวิชาใหม่ 

225 



226 

 

 

ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

โอกาสของการแสดงระเบยีบวธิีการฝึกรอ้งเพลงบอก วิเคราะห์

บทร้องเพลงบอก ฝึกปฏบิัตทิักษะการรอ้งและสร้างสรรค์บท

ร้องเพลงบอก 

   2051410  การแสดงหนงัตะลุง   3(2-2-5) 

Shadow puppets Thailand 

         ศึกษาประวัติความเปน็มา องค์ประกอบของการแสดง
หนังตะลุง ศึกษาดนตรี ฝึกปฏบิัติทกัษะการแสดงหนังตะลุง 

และสร้างสรรค์ผลงานการแสดงหนังตะลุง 

- รายวิชาใหม่ 

   2052401  การแสดงลิเกป่า     3(2-2-5) 

Musical folk drama 

          ศึกษาประวัติความเปน็มา องค์ประกอบของการแสดง

ลิเกป่า ศึกษาดนตร ีฝึกปฏบิัติทกัษะการแสดงลิเกป่า และ
สร้างสรรค์ผลงานการแสดงลิเกป่า 

- รายวิชาใหม่ 

   2052402  การแสดงมะโย่ง    3(2-2-5) 
Ma yong show 

         ศึกษาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของการแสดง

มะโย่ง ศึกษาดนตรี ฝึกปฏิบตัิทกัษะการแสดงมะโย่ง และ

- รายวิชาใหม่ 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

สร้างสรรค์ผลงานการแสดงมะโย่ง 

 

   2051411  การแสดงรองเง็ง     3(2-2-5) 

Rong-Ngeng dance 

         ศึกษาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของการแสดง

รองเง็ง ศึกษาดนตรี ฝึกปฏิบตัิทักษะการแสดงรองเง็ง และ
สร้างสรรค์ผลงานการแสดงรองเง็ง 

- รายวิชาใหม่ 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

3 8003 0035x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายธีรวัฒน์  ช่างสาน ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2554 

ศ.ม. นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 

ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยา

เขตเทเวศร์ 

2530 

3 3499 0097x xx x อาจารย์ นายทองพูล  มุขรักษ์ ศ.ม. นาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2557 

ศศ.บ. นาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2546 

1 1014 0104x xx x อาจารย์ นางสาวญาดา  จุลเสวก กศ.ม. ศิลปศึกษา 

(ศิลปะการแสดงศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

2560 

ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ 2553 

3 1020 0237x xx x อาจารย์ นางสุภาวดี  หนูเจริญ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2546 

ค.บ. นาฏศิลป์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2524 
3 9499 0024x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางเกศริน  มนูญผล กศ.ด. การวิจัยและการพัฒนา

หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2544 

กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2526 
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เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

ประสานมิตร 
กศ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(สงขลา) 
2524 
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6.   โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 

เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ปรากฏดังน้ี 

หมวดวิชา 

เกณฑ์ 
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

มาตรฐานและเกณฑ์ 
การรับรองปริญญาตรี 

ทางการศึกษา 

(หลักสูตร 4ปี) 

หลักสูตรเดิม 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

ศึกษาทั่วไป 30 30  30 

เฉพาะด้าน 92 94  100 

    สาระวิชาชีพครู - 22  26 

    ปฏิบัติการสอน - 12  14 

    วิชาเอก - 60  60 

เลือกเสรี 6 6  6 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 128 130 160 136 
 

                                                                                          รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

             

 

             (ลงชื่อ) 

                                                                           (                                        ) 

                 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

                    อธิการบดี 

                                                                         วันที่........  เดือน...............  พ.ศ. 2562 

                                                                                รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ 
มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา  

และสาระความรู้และสมรรถนะ 

เนื้อหาสาระกลุ่มวิชาชีพครู  
(มคอ.1) 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน  
หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

(ก) มาตรฐานความรู้   

1. การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม

และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  
3(2-2-5)      

1002101 นโยบายและการบรหิาร
คุณภาพการศึกษา              3(2-2-5)    

 1. ค่านิยมของครู คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชพีครู 
จิตวิญญาณครู และปรัชญาความ
เป็นครู 

1001103 คุณธรรม จรยิธรรม

จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ ความเปน็
ครู                                 3(2-2-5)                         

 2. ปรัชญาการศึกษา 1021102 การพัฒนาหลกัสูตร 3(2-2-5)  

2. จิตวิทยาพัฒนาการ, จิตวิทยา
การศึกษาและจิตวิทยาให้ค าปรกึษา
ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ 

3. จิตวิทยาส าหรับครูเพ่ือจัดการ
เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปญัหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

1051106 จิตวิทยาส าหรบัคร ู 3(2-2-5) 

3. เนื้อหาวิชาทีส่อน หลักสตูร 
ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยใีน
การจัดการเรยีนรู้ 

4. หลักสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ 

1021102 การพัฒนาหลกัสูตร 3(2-2-5) 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ

การเรียนรู้                         3(2-2-5) 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-

2-5) 

2053708  การออกแบบเทคโนโลยี

ส าหรับนาฏศิลป ์ 3(2-2-5) 

 5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ

การเรียนรู้                         3(2-2-5) 

4. การวัดประเมินผลการเรยีนรู้ 
และการวิจัยเพ่ือแก้ปญัหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1042109 การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้                             3(2-2-5) 
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มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา  

และสาระความรู้และสมรรถนะ 

เนื้อหาสาระกลุ่มวิชาชีพครู  
(มคอ.1) 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน  
หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

 7. การวิจัยและการพัฒนานวตักรรม

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

1043415 การวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรยีนรู้                         

3(2-2-5) 

5. การใช้ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

8. ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู     1131503 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร

ส าหรับครู                         2(1-2-3) 

9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
                                     3(2-2-5) 
9000137 ภาษาอังกฤษส าหรบัทกัษะ
การท างาน                        3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ

การเรียนรู้                         3(2-2-5) 

6. การออกแบบและการด าเนนิการ

เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 1002101 นโยบายและการบรหิาร

คุณภาพการศึกษา       3(2-2-5) 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์

วิชาชีพ 

  

การฝึกประสบการณว์ิชาชีพระหว่าง

เรียน 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1022802 ฝึกปฏบิัติงานวิชาชีพ 1 1(45) 

1023836 ฝึกปฏบิัติงานวิชาชีพ 2 1(45) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะ 

1024809 ปฏิบัตกิารสอน 

ในสถานศึกษา 1                   6(270) 

1024810 ปฏิบัตกิารสอน 

ในสถานศึกษา 2                   6(270) 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ. 2562 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ

สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรส่ีปี) 
พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

1. มค่ีานิยมร่วม ตระหนักและยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างาน

ของครู  การพัฒนาความรู้สึก ถึง

ตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อ

วิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อ
วิชาชีพครูและชุมชน 

1 . ตระหนั กและยึดผู้ เ รียน เป็ น
ศูนย์กลางของการท างานของครู 
2. มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง 
3. มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและ
ชุมชน 

1001103 คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็น

ครู        3(2-2-5)  

1021102 การพัฒนาหลกัสูตร 3(2-2-5) 

1051106 จิตวิทยาส าหรบัคร ู 3(2-2-5) 

2051616 พิธีไหว้ครูทางนาฏศิลป์

 3(2-2-5) 

2052717 นาฏศิลปเ์บื้องต้นส าหรับครู          

             3(2-2-5) 
2052718 การจดัการเรยีนรู้นาฏศิลปใ์น

หลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    

              3(2-2-5) 

2. เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณ

ครูและยึดม่ันใน จรรยาบรรณของ
วิช าชี พ ค รู  ป ฏิ บั ติห น้ าที่ ต า ม

อุดมการณ์ความเปน็ครดู้วยความรกั 

ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจรติ รับผิดชอบต่อ

วิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอา
ใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการ

เรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติ

ตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้าน

1. มีจิตวิญญาณครูและยึดม่ันใน 
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
2. ปฏิบัติหน้าทีต่ามอุดมการณค์วาม
เป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชพี อุทิศตน
และทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรง
บันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และ
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
3. มีความพอเพียงและประพฤติตน
เป็ น แบ บ อย่ างที่ ดี ทั้ง ทา งด้า น
วิชาการและวิชาชีพ 

1001103 คุณธรรม จริยธรรม

จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็น

ครู                                  3(2-2-5)  

1021102 การพัฒนาหลกัสูตร 3(2-2-5) 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

                                   3(2-2-5) 

1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 3(2-2-5) 

1051106 จิตวิทยาส าหรบัคร ู 3(2-2-5) 
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วิชาการและวิชาชีพ 1131503 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

ส าหรับครู                         2(1-2-3) 

2051617 การละครไทยและบุคคล

ส าคัญในวงการนาฏศิลป ์  3(2-2-5) 

2051215 ทักษะนาฏศิลป์ไทย     

3(2-2-5) 
2051618 สุนทรยีภาพทางนาฏศิลป ์       

3(2-2-5) 

3. เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมี

ปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์การคิดขั้นสูง มี

ความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ 
สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของ

โลก การสร้างสัมมาชีพและความ

ม่ันคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความ

เพียร มุ่งม่ัน  มานะ บากบั่น  ใฝ่

เรียนรู้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่
เรียนรู้และรอบรู้ทนัสมัย ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์การคิดขั้นสูง  มี
ความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ 
สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของ
โลก 
2. มีความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บาก
บั่น  ใฝ่ เรียนรู้มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็น
บุคคลที่เรียนรูแ้ละรอบรูท้ันสมัย ทนั
ต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต   3(2-2-5) 

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5) 

9000410 การบรหิารจดัการสุขภาพ  

                                     3(2-2-5) 

1002101 นโยบายและการบรหิาร
คุณภาพการศึกษา               3(2-2-5)                         

1042109 การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้                         3(2-2-5) 

1043415 การวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรยีนรู ้

                                    3(2-2-5) 

1051106 จิตวิทยาส าหรบัคร ู 3(2-2-5) 

2052218 ระบ ามาตรฐาน  3(2-2-5) 

2052219 ร าเดี่ยวร าคู่       3(2-2-5) 
2051407 นาฏศิลปพ้ื์นเมืองสี่ภาค และ

การแสดงท้องถิ่น  3(2-2-5) 

2051408 การแสดงโนรา   3(2-2-5) 
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2051410 การแสดงหนงัตะลุง 3(2-2-5) 

2052401 การแสดงลิเกป่า   3(2-2-5) 
2052402 การแสดงมะโย่ง  3(2-2-5) 

2051411 การแสดงรองเง็ง   3(2-2-5) 

4. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เป็ น ผู้ มีทั กษ ะศตวรร ษที่  21 มี

ความสามารถคิดวิเคราะห์  การคิด

ขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะ
การท างานเป็นทีม มีทักษะข้าม

วัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี 

สารสนเท ศสมัยใหม่ การปลี่ยน

แปลงของสังคมและของโลก มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้า

ให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหา

ความรู้ พัฒนาความรู้งานวิจัย และ

สร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเอง
ผู้เ รียนให้เต็มตามศักยภาพ  ตาม

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

1. เป็นผู้ มีทักษะศตวรรษที่  21 มี
ความสามารถคิดวิเคราะห์  การคิด
ขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะ
การท างานเป็นทีม มีทักษะข้าม
วัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเท ศสมัยใหม่ การปลี่ยน
แปลงของสังคมและของโลก 
2. แสวงหาความรู้พัฒนาความรู้
งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพ่ือ
พัฒนาตนเองผู้ เ รียน ให้เต็มตาม
ศักยภาพ ตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ชีวิต 3(2-2-5) 

1021102 การพัฒนาหลกัสูตร 3(2-2-5) 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

                                   3(2-2-5) 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ

การเรียนรู้                        3(2-2-5) 

1043415 การวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรยีนรู ้

                                    3(2-2-5) 

1022802 ฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ1  1(45) 

1023836 ฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ2  1(45) 

2053307 นาฏยประดิษฐ์                    

3(2-2-5) 

2051307 การออกแบบเครื่องแต่งกาย

และแต่งหน้า      3(2-2-5) 
2053708 การออกแบบเทคโนโลยี

ส าหรับนาฏศิลป ์     3(2-2-5) 

2053903 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม

ทางด้านนาฏศิลป ์     3(2-2-5) 
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2053904 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้

และนวัตกรรมทางด้านนาฏศิลป์          
1(0-3-2) 

5. เป็นผู้มีความสามารถสูงในการ

จัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถ
ในการจัดเนื้อหาสาระ ออกแบบ

กิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้

ถ่ายทอดความรู้สร้างแรงบันดาลใจ
และส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรยีนรู้

และมีความสุขในการเรียน โดยใช้

ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้

เท คนิ ค  วิธี กา รจั ด กา รเรี ย น รู้ 
กิจกรรมการเรยีนรู้ทีห่ลากหลาย สือ่ 

แหล่งเรียนรู้ชุมชน ภูมิปัญญาใน

ชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและ

ผู้ เ รี ย น  ที่ มี ค ว ามแ ตก ต่ างกั น 
สามารถ บูรณ าการค วามรู้ข้า ม

ศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย 

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์
การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และ

เทคโนโลยี (TPCK) เพ่ือพัฒนา การ

เรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนน าไปใช้

ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง 
ผู้เรียนและสังคม 

1. เป็นผู้มีความสามารถในการจัด
เนื้อหาสาระ ออกแบบกิจกรรม 
วางแผนและจัดการเรียนรู้ถ่ายทอด
ความรู้สร้างแรงบัน ดาลใจแล ะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรยีนรู้และ
มีความสุขในการเรียน 
2 .  มี กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
ภูมิปัญญาในชุมชนที่ เหมาะสมกับ
สาระวิชาและผู้ เรีย น  ที่ มีควา ม
แตกต่างกัน 
3. สามารถบูรณาการความรู้ข้าม
ศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

                                   3(2-2-5) 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ

การเรียนรู้                         3(2-2-5) 

1042109 การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ 3(2-2-5) 

1043415 การวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรยีนรู ้

                                     3(2-2-5) 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 

                                     6(270) 

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 

                                     6(270) 

2053507 นาฏศิลปเ์ปรยีบเทยีบ          

3(2-2-5) 

2053308 การจดัการแสดงวิพิธทัศนา      

3(2-2-5) 
2053309 การบรหิารจดัการแสดง

นาฏศิลป์        3(2-2-5) 

6. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจ

สังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มี

1. มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มี

จิตส านึกไทยและจิตส านกึสากล 

9000304 ชีวิตและเศรษฐกจิพอเพียง  
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จิตส านึกไทยและจิตส านึกสากล รู้

คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น  มีจิต

อาส า  แ ละด า เนิ น ชีวิต ตา มวิ ถี

ประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดม่ัน

ในความถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว 

ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระท า

ที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ 
และศักดิ์ ศรี  ความเป็นมนุษย์ มี

จิตส า นึกเป็ นพลเมืองไท ยแล ะ

พลเมืองโลก  

2. รู้คุณค่าและมีส่วนรว่มในการ

พัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทยและ

ท้องถิ่น 

3. มีจิตอาสา และด าเนนิชวีิตตามวถิี

ประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดม่ัน

ในความถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว 

ดี เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรี 

ความเป็นมนุษยมี์จิตส านกึเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

                                     3(2-2-5) 

9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 

                                   3(2-2-5) 

9000307 พลเมืองกับความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม                          3(2-2-5) 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

1. ช่ือ-สกุล  นายธีรวัฒน์  ช่างสาน 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (กลุ่มอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2554 

ศศ.ม. นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 

ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ธญับุรี 

2533 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 

 บทความวิจัย 

ธีรวัฒน์ ช่างสาน. (2560, มกราคม-มถินุายน). การพัฒนาเครื่องแต่งกายโนราในจังหวัด 

        นครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 12(1), 93-106. 

5. ภาระการสอน 

2051616 พิธีไหว้ครูทางนาฏศิลป์ 3(2-2-5) 

2052219 ร าเดี่ยวร าคู่ 3(2-2-5) 

2053307 นาฏยประดิษฐ์ 3(2-2-5) 

2053308 การจัดการแสดงวิพิธทัศนา 3(2-2-5) 

2053903 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านนาฏศิลป์ 3(2-2-5) 

2053904 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านนาฏศิลป์ 1(0-3-2) 

2051307 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและแต่งหน้า 3(2-2-5) 

2051408 การแสดงโนรา 3(2-2-5) 

2051410 การแสดงหนังตะลุง 3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

1. ช่ือ-สกุล  นายทองพูล มุขรักษ์ 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

3. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

ศศ.ม. ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2557 

ศศ.บ. นาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2546 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 

 บทความวิจัย 

ทองพูล มุขรักษ์. (2557, พฤษภาคม-ตุลาคม). กระบวนท่าฟ้อนในการแสดงหมอล ากลอนวาด  

        อุบลราชธานี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University , 5(2), 185-194. 

5. ภาระการสอน 

   

2052108 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การแสดง 3(2-2-5) 

2051407 นาฏศิลป์พื้นเมืองสี่ภาค และการแสดงท้องถิ่น 3(2-2-5) 

2053904 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านนาฏศิลป์ 1(0-3-2) 

2051618 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์ 3(2-2-5) 

2052220 ระบ าโบราณคดี 3(2-2-5) 

2053507 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ 3(2-2-5) 

2053309 การบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์ 3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

1. ช่ือ-สกุล  นางสาวญาดา  จุลเสวก 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

3. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

กศ.ม. ศิลปศึกษา 

(ศิลปะการแสดงศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

2560 

ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ 2553 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 

 บทความวิชาการ 

ญาดา จุลเสวก. (2559, กรกฎาคม – ธันวาคม). การจัดการเรียนรู้ของครูนาฏศิลป์ไทย ตามนโยบาย  

        ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้. ศิลปกรรมศาสตร์, 21(1), 25-34. 

ญาดา จุลเสวก. (2560, มกราคม – มิถุนายน). การด ารงอยู่ของนาฏศิลป์ไทยในศตวรรษที่ 21.  

        ศิลปกรรมศาสตร์, 21(1), 48-61. 

5. ภาระการสอน 

 2051617 การละครไทยและบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์ 3(2-2-5) 

2051215 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 3(2-2-5) 

2052218 ระบ ามาตรฐาน 3(2-2-5) 

2053707 ภาษาอังกฤษส าหรับครูนาฏศิลป์ 3(2-2-5) 

2052717 นาฏศิลป์เบื้องต้นส าหรับครู 3(2-2-5) 

2052718 การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ในหลักสูตรประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา 
3(2-2-5) 

2053904 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านนาฏศิลป์ 1(0-3-2) 

2053708 การออกแบบเทคโนโลยีส าหรับนาฏศิลป์ 3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

 

1. ช่ือ – สกุล    นางสุภาวดี  หนูเจริญ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
3. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ
สูงสุด 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2545 

ค.บ. นาฏศิลป์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2524 
 

4. ผลงานทางวิชาการ  
  บทความวิชาการ 
ยุทธพงษ์ ต้นประดู่, สาวิตร พงษ์วัชร์ และสุภาวดี หนูเจริญ. (2562). บ้านชินประชา: มรดกวัฒนธรรม 
        การท่องเที่ยวร่วมสมัยแหง่ทะเลอนัดามัน. การประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยวและ 
        การโรงแรมร่วมสมัย คร้ังที่ 6 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ 2562. (น.71). มหาสารคาม:  
        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
5. ภาระการสอน 
   

2053903 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านนาฏศิลป์ 3(2-2-5) 

2053904 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านนาฏศิลป์ 1(0-3-2) 

2052718 การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ในหลักสูตรประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา 
3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

1. ช่ือ-สกุล  นางเกศริน  มนูญผล 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2544 

กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2526 

กศ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(สงขลา) 

2524 

4. ผลงานทางวิชาการ  
  บทความวิจัย 
ดาวุด ปวงชน, เอมอร สิทธิรักษ์ และเกศริน มนูญผล. (2559, มกราคม – มิถุนายน). การพัฒนาชุด 
        กิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบการบูรณาการของ Fogarty แบบ Nested เร่ืองทฤษฎีกราฟ 
        เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 9(1), 13-18. 
นิรมล คงรอด, เกศริน มนูญผล และเอมอร สิทธิรักษ์. (2559). การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เร่ืองการ 
        แยกตัวประกอบพหนุามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผลส าหรับนักเรียนชั้น 
        มัธยมศึกษาปีที่ 4. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559.  
       “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (หน้า 156-164). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 
        สุนันทา. 
5. ภาระการสอน 

2053708 การออกแบบเทคโนโลยีส าหรับนาฏศิลป์ 3(2-2-5) 

2052718 การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ในหลักสูตรประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา 
3(2-2-5) 

2053903 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านนาฏศิลป์ 3(2-2-5) 

2053904 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านนาฏศิลป์ 1(0-3-2) 
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ภาคผนวก ฉ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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