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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
( หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 )
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
:
ภาษา (ไทย) : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
ภาษา (อังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Thai Classical
Dance and Performing Arts
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศป.บ. (นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts
(Thai Classical Dance and Performing Arts)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.F.A. (Thai Classical Dance and Performing Arts)
3. วิชาเอก
นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง รหัสหลักสูตรใหม่
2563 ...............................
6.2 คณะกรรมการประจำคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2562
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรของสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ .......................
วันที่ ............................... ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ....................... วันที่ ...............................ให้ความเห็นชอบใน
การนำเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ .............. วันที่ ...............................
ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งที่ .................. วันที่ ...............................
ได้อนุมัติหลักสูตรให้เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ............ ปีการศึกษา .........................
7. มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552 ใน
ปีการศึกษา 2565
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 นักแสดง
8.2 ศิลปิน
8.3 นักวิชาการด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
8.4 นักธุรกิจด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
8.5 บุคลากรทางการศึกษาในด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
8.6 อาชีพอิสระ

4

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา
ลำดับ
เลขประจำตัวบัตรประชาชน
1. นางสาวภคพร หอมนาน
อาจารย์ ศป.ด (ศิลปกรรมศาสตร์)
1-6001-00438-76-1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศป.บ. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นางสาววิภาวี อาขวานนท์
อาจารย์ ศศ.ม.ศิลปะการแสดง
1-1007-01541-36-6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศป.บ. ศิลปะการแสดง
(นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. นางสาวกรวิภา เลาศรีรัตนชัย อาจารย์ ศล.ม. (นาฏศิลป์ไทย)
1-7299-00092-55-6
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4.

5.

นางสาวบงกช ทิพย์สุมณฑา
1-4099-00863-98-9

นายธนสิทธิ์ ชมชิด
1-7699-00247-24-0

อาจารย์

อาจารย์

ศศ.ม.ศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศป.บ. ศิลปะการแสดง
(นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศศ.ม.ศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศป.บ. ศิลปะการแสดง
(นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา
2561
2559
2556
2561
2556

2560
2554

2561
2556

2561
2556
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิล ปะการแสดง มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครปฐมได้วางแผนในการจัดทำหลักสูตรโดยคำนึงถึง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
ชาติที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต โดยนำแผนพัฒนาในระดับชาติมาพิจารณาประกอบกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจนได้มาซึ่งหลักสูตร ดังนี้
1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) ซึ่งมีเป้าหมาย
หลัก คือ ยกระดับให้ประชาชนในชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยแนวทางต่าง ๆ ทั้งการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะการศึกษา พัฒนา
นวัตกรรม ปรับ หลักสูตรและผลิตบัณฑิต ให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต
จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายหลัก ที่
ต้องการจะยกระดับให้ประชาชนในชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยแนวทางการใช้นวัตกรรม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์และศิล ปะการแสดง เป็นหนึ่งในหลักสูตรที ่เ น้น
นวั ต กรรมการเรี ย นรู ้ ไ ม่ว ่า จะเป็ น การประดิษ ฐ์ท ่ า รำ การแสดงต่ า ง ๆ จึ ง ให้ ค วามสำคั ญ กับการ
จัดการศึกษาที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม
2) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีวิสัยทัศน์ว่าด้วย คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขและสอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและการเปลี ่ ย นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมุ ่ ง พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นทุ ก คน
ให้มีคุณลักษณะและทักษะ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะ
ด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทัน
สื่อ ทักษะด้า นคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ทักษะอาชี พ และทั ก ษะ
การเรียนรู้ ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
จากแผนการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว เห็นได้ว ่าตรงกับเป้าหมายและเนื้อหาของหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในรายวิชา
ประกอบการฝึกปฏิบัติในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของโลก
ศตวรรษที่ 21 ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
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3) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ ประชาชาติมั่งคั่ง
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้ า หมาย จึ ง ได้ ม ี ก ารวางยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ว้ 6 ประการ ได้ แ ก่ ด้ า นความมั ่ น คง ด้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาทางสังคม ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และด้านการปรับสมดุลและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
จากยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวใน 6 ยุทธศาสตร์นี้ จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป็นยุทธศาสตร์ที่หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์
และศิลปะการแสดงนำมาเป็นหลัก ในการวางแผนหลักสูตร กล่าวคือ มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมซึ่ง
รวมถึงสถาบันการศึกษาร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นเรื่อง
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นเป็นฐาน ซึ่งเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ฯ สามารถตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ชาติได้
4) แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2562-2566 มียุทธศาสตร์ที่มุ่งผลิต
บัณฑิตนักปฏิบ ัติร องรับ การพัฒ นาประเทศและเป็น พลังปัญญาของท้ องถิ่น โดยกำหนดประเด็ น
ยุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับ
การพัฒนาประเทศ มีทักษะ สมรรถนะและความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ ภายใต้
วัฒนธรรมความเป็นไทย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
จากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบั ณ ฑิต
สาขานาฏศิ ล ป์ แ ละศิ ล ปะการแสดงนำมาเป็ น หลั ก ในการวางแผนหลั ก สู ต ร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ มีทักษะ สมรรถนะและ
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ ภายใต้วัฒนธรรมความเป็นไทย ซึ่งทำให้เนื้อหา
ของหลักสูตร ฯ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นอย่างยิ่ง ตอบโจทย์
การมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับการพัฒนาประเทศและเป็นพลังปัญญาของท้องถิ่น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรมซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นจากการผสมผสานของวัฒนธรรมจากคนเชื้อ
ชาติต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ให้คงอยู่และปลูกฝังเยาวชนไทยให้เกิดความรักในวัฒนธรรมของตนเอง นอกจากนี้รัฐได้ประกาศให้
สถานศึกษาเป็น ที่ บ ่ มเพาะการสานต่ อวั ฒ นธรรมให้ แ ก่ เยาวชนได้ อ ย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ จึงควรมี
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การส่งเสริมให้มีการบรรจุวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงไว้ในหลักสูตร รวมทั้งสอดแทรกรายวิชาที่
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นการวางแผนจัดทำหลักสูตรนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงจึงมุ่งเน้น
การยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศั กยภาพพร้อมทำงานในประชาคมอาเซียนทางด้านนาฏศิลป์และ
ศิลปะการแสดง อีกทั้งยังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่เข้มแข็งยั่งยืน ตลอดจนสืบสาน
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทวารวดี และถ่ายทอดค่านิยมที่ดีงามให้แก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไปในอนาคต
12. ผลกระทบต่อหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านวิชาการ วิชาชีพ โดยต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีดังนั้น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์
และศิลปะการแสดง จึงจะเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการประกอบอาชีพ โดยเน้นการพัฒนา
บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
12.2 ความเกี่ยวข้องของพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมุ่งพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ
ความเกี่ยวข้องของพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากผลกระทบสถานการณ์หรือ
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมต่อการผลิตบัณฑิตตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ผูกพันต่อท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณภาพ มีความสามารถพัฒนางานสู่การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวิชาชีพ อีกทั้งยังทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ดังนั้นหลักสูตรจึงมุ่งเน้นและส่งเสริมให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
ต้องเป็นผู้รู้จริง มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความสามารถทางด้านการประกอบธุรกิจ นาฏศิลป์และ
ศิลปะการแสดง ไม่ว่าจะเป็นด้านทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
13. ความสัมพันธ์(ถ้ามี)กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
จัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
จัดการเรียนการสอนโดยสาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จากทุกวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
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13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/กลุ่มวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
สาขาวิชาดำเนินการจัดผู้สอนแต่ละรายวิชาโดยดำเนินการวางแผนร่วมกันของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรในการกำหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลเพื่อให้นักศึกษาได้
บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร

หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
อนุรักษ์ สร้างสรรค์ นาฏศิลป์ไทยและการแสดงร่วมสมัยสู่สากล
1.2 ความสำคัญ
สาขาทางด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงเป็นมรดกของมนุ ษยชาติและความเป็นไทย จึงเป็น
ศาสตร์และศิลป์ที่สำคัญยิ่งต่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติ เพราะปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงความเป็นชาติ
ไทยคือศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติในข้อ 4.4.4 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ยังตรงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในประเด็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และสอดคล้องกันกับปรัชญาของสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น นอกจากนี้
ทางสาขาวิชาได้มีการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ย วข้อง พบว่า เป็น สาขาวิช าที่มีความขาดแคลนในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน นอกจากนี้
สาขาวิช ายังมุ่งเน้น ผลิตบัณฑิตนักปฏิ บัติบนพื้ นฐานจริยธรรมและคุ ณธรรมต่อวิช าชี พ เพื่อให้ มี
ประสิทธิภาพและเป็นกำลังสำคัญในอนาคต
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะด้านนาฏศิล ป์และศิล ปะการแสดง และสามารถ
ประยุกต์ความรู้เพื่อประกอบอาชีพ
1.3.2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดี และมีคุณธรรม จริยธรรม ต่อวิชาชีพ
1.3.3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และการสร้างสรรค์
ทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
1.3.4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การนำเสนองานทางด้านนาฏศิลป์และ
ศิลปะการแสดง
1.3.5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ มีจิตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์
และศิลปะการแสดงสู่สากล
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ 1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
กำหนด
แห่งชาติอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
2. ติ ด ตามประเมิ น การประกั น
คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รอย่ า ง
ต่อเนื่องทุกปี
2. มีการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม มี ก ารจั ด ชั ่ ว โมงพบอาจารย์ ที่ บันทึกรายงานการเข้าพบ
ต่อวิช าชีพ ให้แก่น ักศึ ก ษาตลอด ปรึกษาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยการ อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละ
นำหลักธรรมในการดำเนิ น ชี วิ ต สัปดาห์
การจบหลักสูตร
ให้ ก ั บ นั ก ศึ ก ษาและติ ด ตามผล
อย่างต่อเนื่อง
3. พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการเรี ย น
การสอน การวิจัย บริการ วิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มี
ประสบการณ์จากการนำความรู้ไป
ปฏิบัติงานจริง

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอน การวิจัย บริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้
ทำงานบริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก

1. ผลงานทางวิชาการ
2. การเข้ า ร่ ว มอบรมพั ฒ นา
ตนเองกับหน่วยงานใน
ระดับอุดมศึกษา

หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ทั้งนี้การจัดการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วย การจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน โดยกำหนดให้ระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต
มีสัดส่วนเทียบเคียงกัน ได้กับการศึกษาภาคปกติ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
มิถุนายน
–
กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
พฤศจิกายน
–
กุมภาพันธ์
ทั้งนี้กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ภาคผนวก ก )
3. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่มหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา กำหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1. การปรับตัวของนักศึกษาใหม่ในช่วงแรกที่เปลี่ยนจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามา
เป็นการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
2. นั ก ศึ ก ษาแรกเข้ า มีพ ื ้ นฐานความรู ้ ในระดั บ ที่ แ ตกต่ างกั น อาจเกิ ด การได้ เ ปรียบ
เสียเปรียบทางการศึกษา
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2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษา
1. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย /คณะ/สาขาวิชา โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาและคณาจารย์ผู้สอน ตลอดจนผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา
2. จัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในชั้นเรียน และกิจกรรมเสริมเฉพาะหลักสูตร
ที่มีการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในระดับอุดมศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
คาดว่าจะรับเข้าศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2563
30
30
-

จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
30

2567
30
30
30
30
120
30

2.6 งบประมาณตามแผน
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เท่ากับ 24,800 บาท/คน/ปี ดังนั้น สาขา
นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ขอเสนอตั้งงบประมาณรายรับตามจำนวนนักศึกษาแรกเข้าปีละ 30 คน
ดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2563
2564
2565
2566
2567
ค่าบำรุงการศึกษา (บาท)
744,000 1,488,000 2,232,000 2,976,000 3,720,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (บาท)
24,000
48,000
72,000
96,000
120,000
รวมรายรับ
768,000 1,536,000 2,304,000 3,072,000 3,840,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดำเนินการ
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดำเนินงาน
1.3 ทุนการศึกษา
1.4 รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย

รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จำนวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2563

2564

ปีงบประมาณ
2565
2566

1,632,000 1,713,600 1,799,280 1,889,244
200,000 206,000 212,180 218,545
153,600 307,200 460,800 614,400
1,985,600 2,226,800 2,472,260 2,722,189
50,000

51,000

52,020

2567
1,983,706
225,102
768,000
2,976,808

53,060

54,122

50,000
51,000
52,020
53,060
2,035,600 2,277,800 2,524,280 2,775,250
30
60
90
120
67,853
37,963
28,048
23,127

54,122
3,030,930
120
20,206

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ข)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
มีการเทียบโอนหน่วยกิต เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ค)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2563) มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสำหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และ
หมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒ ิระดับปริญญาตรี
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ดังนี้
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
94
หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาแกน
24
หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
57
หน่วยกิต
2.1) วิชาเอกบังคับ
36
หน่วยกิต
2.2) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาศิลปะนิพนธ์และวิชาชีพทางนาฏศิลป์
13
หน่วยกิต
และศิลปะการแสดง
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
Xxxxxxx
Xxxxxxx
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
Xxxxxxx
Xxxxxxx

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)

น(ท-ป-ค)

15

(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ)
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
Xxxxxxx
Xxxxxxx
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
Xxxxxxx
Xxxxxxx
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (บังคับ)
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อ
Xxxxxxx
Xxxxxxx
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
Xxxxxxx
Xxxxxxx
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (บังคับ)
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
Xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
Xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx
ข้อกำหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)

น(ท-ป-ค)

หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)

น(ท-ป-ค)

หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)

น(ท-ป-ค)

3 หน่วยกิต
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รหัสวิชา
8071101
8071102
8071103
8071104
8072105
8072106
8073107
8073108

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาแกน
ชื่อวิชา
ประวัตินาฏศิลป์ไทย
History of Thai classical dance
ปริทัศน์วรรณกรรมศิลปะการแสดง
Reviewing Literature of Performing Arts
ประวัติศิลปะการแสดง
Introduction to Performing Arts
ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 1
English for Performing Arts
ทฤษฏีเพื่อศิลปะการแสดง
Theories in Performing Arts
การออกแบบและการสร้างการแสดง
Performing arts Designing and Creating
หลักการวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
Analysis and Criticism
ระเบียบวิธีวิจัยงานนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
Performing arts Research

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
2.1 วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
8071201
นาฏศิลป์เบื้องต้น
Basics of Thai Classical Dance
8071202
การแต่งหน้าเพื่อการแสดง
Makeup Techniques for performance
8071203
รำหน้าพาทย์
Nah Paht Dance
8071204
การแสดงเบื้องต้น
Basics of performance
8072205
นาฏศิลป์ตะวันตก
Western Dance

94 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

57
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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8072206
8072207
8072208
8072209
8073210
8073211
8074212

นาฏยอาภรณ์ประดิษฐ์1
Dance Costume Making 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 2
English for Performing Arts
นาฏศิลป์ร่วมสมัย1
Contemporary Dance
ศิลปะการแสดงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
Performing Arts for Community
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
Intellectual Property Laws
ผลงานค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์
Creative Thinking Performance
สัมมนาศิลปะการแสดง
Seminar in Performing Arts

2.2) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
ด้านนาฏศิลป์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
8071301
ระบำมาตรฐาน
Thai Classical Group Dance
8072302
นาฏยอาภรณ์ประดิษฐ์ 2
Dance Costume Making
8072303
รำเดียวและรำคู่
Thai Classical Solo and Duo Dances
8072304
กลวิธีการรำตามขนบ
Traditional Thai Classical Dance Methodology
8072305
ระบำเบ็ดเตล็ด
Miscellaneous Dance
8072306
นาฏศิลป์อาเซียน
ASEAN Dance
8073307
การแสดงละครรำ
Thai Dance (“Ram”) Performance

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)

21 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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8073308

รำอาวุธ
Weaponry Dances
8073309
นาฏศิลป์ร่วมสมัย2
Contemporary Dance2
8073310
โขน
Khon (Thai Mask Dance)
8073311
การละเล่นของหลวง
Traditional Royal Performances
8073312
นาฏศิลป์สำหรับการบำบัด
Dance Therapy
8073313
การออกแบบพัฒนาสื่อการสอนสำหรับงานนาฏศิลป์
Instructional Media Design and Development for Dances
ด้านศิลปะการแสดง
8071401
ศิลปะการออกเสียงในการแสดง
Voice Training in Performing Arts
8072402
การออกแบบบท
Performing arts Designing Opus
8072403
กำกับการแสดง
Directing
8072404
จิตวิทยาสำหรับการแสดง
Psychology for Performing arts
8073405
บริหารจัดการและธุรกิจการแสดง1
Performance Business1
8073406
บริหารจัดการและธุรกิจการแสดง2
Performance Business2
8073407
สื่อมัลติมีเดียเพื่อศิลปะการแสดง
Multimedia for Performing Arts
8073408
เอกัตศิลปิน
Solo Artist
8073409
การบริหารและการจัดการแสดง
Managing and Operating Theatrical Performances
8073410
รังสรรค์ท่ารำเต้น
Dance Choreography

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
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8073411
8074412

ศิลปะการแสดงสำหรับเด็ก
Performing Arts for children
การศึกษาอิสระศิลปะการแสดง
Independent Study in Performing Arts

3) กลุ่มวิชาศิลปะนิพนธ์และวิชาชีพทางนาฏศิลป์
และศิลปะการแสดง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
8074501
ศิลปนิพนธ์
Degree Project
8074502
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Preparation of Career Experience
8074503
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Professional Practice in Performing Arts

3(1-4-4)
3(3-0-6)

13

หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
5(2-6-7)
3 (140)
5 (450)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

20

ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ อยู่ในระหว่างการดำเนินการทางมหาวิทยาลัย
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
1

2

3

4

5

6

7
ลำดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6,7

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชา

หมายเหตุ
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
1
หมายถึง
กลุ่มวิชาแกน
2
หมายถึง
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3
หมายถึง
กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านนาฏศิลป์
4
หมายถึง
กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านศิลปะการแสดง
5
หมายถึง
กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์และวิชาชีพทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง

22

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
8071101
8071102
8071201
8071202

ชื่อวิชา

ประวัตินาฏศิลป์
ปริทัศน์วรรณกรรมศิลปะการแสดง
นาฏศิลป์เบื้องต้น
การแต่งหน้าเพื่อการแสดง
รวม

หน่วยกิต
3(…-…-…)
3(…-…-…)
3(…-…-…)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
21

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ(วิชาแกน)
วิชาเฉพาะ(วิชาแกน)
วิชาเฉพาะ(วิชาเอกบังคับ)
วิชาเฉพาะ(วิชาเอกบังคับ)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
8071103
8071104
8071203
8071204
xxxxxxx

ชื่อวิชา

ประวัติศิลปะการแสดง
ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 1
รำหน้าพาทย์
การแสดงเบื้องต้น
กลุ่มวิชาเฉพาะ(วิชาเอกเลือก)
รวม

หน่วยกิต
3(…-…-…)
3(…-…-…)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(…-…-…)
21

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ(วิชาแกน)
วิชาเฉพาะ(วิชาแกน)
วิชาเฉพาะ(วิชาเอกบังคับ)
วิชาเฉพาะ(วิชาเอกบังคับ)
วิชาเฉพาะ(วิชาเอกเลือก)

23

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
8072105
8072205
8072206
8072207
xxxxxxx

ชื่อวิชา

ทฤษฎีเพื่อศิลปะการแสดง
นาฏศิลป์ตะวันตก
นาฏยอาภรณ์ประดิษฐ์ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 2
กลุ่มวิชาเฉพาะ(วิชาเอกเลือก)
รวม

หน่วยกิต
3(…-…-…)
3(…-…-…)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(…-…-…)
21

หมวดวิชา

วิชาเฉพาะ(วิชาแกน)
วิชาเฉพาะ(วิชาเอกบังคับ)
วิชาเฉพาะ(วิชาเอกบังคับ)
วิชาเฉพาะ(วิชาเอกบังคับ)
วิชาเฉพาะ(วิชาเอกเลือก)

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
8072106
8072208
8072209
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่อวิชา
การออกแบบและการสร้างการแสดง
นาฏศิลป์ร่วมสมัย
ศิลปะการแสดงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มวิชาเฉพาะ(วิชาเอกเลือก)
กลุ่มวิชาเฉพาะ(วิชาเอกเลือก)
รวม

หน่วยกิต
3(…-…-…)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(…-…-…)
3(…-…-…)
18

หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ(วิชาแกน)
วิชาเฉพาะ(วิชาเอกบังคับ)
วิชาเฉพาะ(วิชาเอกบังคับ)
วิชาเฉพาะ(วิชาเอกเลือก)
วิชาเฉพาะ(วิชาเอกเลือก)
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ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
8073107
8073210
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่อวิชา
หลักการวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อนาฏศิลป์และ
ศิลปะการแสดง
กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
กลุ่มวิชาเฉพาะ(วิชาเอกเลือก)
กลุ่มวิชาเฉพาะ(วิชาเอกเลือก)
กลุ่มวิชาเฉพาะ(วิชาเอกเลือก)
รวม

หน่วยกิต หมวดวิชา
3(…-…-…)
3(2-2-5) วิชาเฉพาะ(วิชาแกน)
3(3-0-6)
3(…-…-…)
3(…-…-…)
3(…-…-…)
18

วิชาเฉพาะ(วิชาเอกบังคับ)
วิชาเฉพาะ(วิชาเอกเลือก)
วิชาเฉพาะ(วิชาเอกเลือก)
วิชาเฉพาะ(วิชาเอกเลือก)

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
8073108
8074212
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานนาฏศิลป์และ
ศิลปะการแสดง
ผลงานค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์
กลุ่มวิชาเฉพาะ(วิชาเอกเลือก)
กลุ่มวิชาเฉพาะ(วิชาเอกเลือก)
กลุ่มวิชาเฉพาะ(วิชาเอกเลือก)
รวม

หน่วยกิต หมวดวิชา
3(…-…-…)
3(2-2-5) วิชาเฉพาะ(วิชาแกน)
3(2-2-5)
3(…-…-…)
3(…-…-…)
3(…-…-…)
18

วิชาเฉพาะ(วิชาเอกบังคับ)
วิชาเฉพาะ(วิชาเอกเลือก)
วิชาเฉพาะ(วิชาเอกเลือก)
วิชาเฉพาะ(วิชาเอกเลือก)
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ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
8074212
8074502

ชื่อวิชา
สัมมนาศิลปะการแสดง
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(140)

8074501

ศิลปนิพนธ์

5(2-6-7)

รวม

11

หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ(วิชาเอกบังคับ)
วิชาเฉพาะ(กลุ่มวิชาศิลป
นิพนธ์และวิชาชีพ)
วิชาเฉพาะ(กลุ่มวิชาศิลป
นิพนธ์และวิชาชีพ)

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
8074503

ชื่อวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หน่วยกิต
5(450)

รวม

5

หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ(กลุ่มวิชาศิลป
นิพนธ์และวิชาชีพ)

26

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ อยู่ในระหว่างมหาวิทยาลัยดำเนินการ

27

2. หมวดวิชาเฉพาะ
1.) กลุ่มวิชาแกน
รหัสวิชา
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
8071101
ประวัตินาฏศิลป์ไทย
3(3-0-6)
History of Thai classical dance
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทยในสมัยสุโขทัย
ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ประเภทระบำ รำ ฟ้อน โขน ละคอน
History, background and significances involving Thai classical dance from
Sukhotai to Rattanakosin period regarding Rabam, Rum, Fon, Khon and Lakhon
performances
8071102

ปริทัศน์วรรณกรรมศิลปะการแสดง
3(3-0-6)
Reviewing Literature of Performing Arts
วรรณกรรมที่ใช้ประกอบการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทย วิเคราะห์ โครงเรื่องบทบาทของตัวละคร การ
ใช้ภาษาของวรรณกรรม
Review of literature on Thai classical dance performances, including
analysis, plot, characters’ roles, and language use in literature.
8071103

ประวัตศิ ิลปะการแสดง
3(3-0-6)
History of Performing Arts.
ประวัติความเป็นมา ความหมายของศิลปะการแสดง ลักษณะการแสดงประเภทต่างๆ
ความสัมพันธ์ของการแสดงกับวิถีชีวิต สังคม ชุมชนท้องถิ่น วิวัฒนาการการแสดงทั้งการเต้นรำ
การ
ละคร ที่มีวิวัฒนาการตั้งแต่ยุคแรกที่มีหลักฐานจนถึงยุคปัจจุบัน ตลอดจนแนวคิดและผลงานของบุคคลที่
มีคุณูปการต่อวงการศิลปะการแสดงของไทยและของโลก
The histories and meanings of Performing arts in various types of local
societies’ performances, involving the evolution of acting dances and drama based on
the historical evidences from the earliest era to present day, as well as overview the
concepts of the important persons who made tremendous contributions to Thai and
world performing arts.
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8071104

ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 1
3(2-2-5)
English for Performing Arts 1
หลักการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้สื่อความหมาย อารมณ์
ความรู้สึก ถ่ายทอดผ่านบท และตัวละครของการแสดง
Principles of using English to communicate, listen, speak, read and write
in order to communicate meaning, emotions and feelings through scriptures. And the
characters of the show.
8072105

ทฤษฏีเพื่อศิลปะการแสดง
3(3-0-6)
Theory for Art of Acting
ทฤษฎี แนวคิ ด และหลั ก การที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งในศาสตร์ ท างด้ า นนาฏศิ ล ป์ แ ละ
ศิลปะการแสดง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับผลงานทางด้านวิชาการในอนาคต
Theory, concept and principle regarding to the science of dancing art and
acting art for applying to the future academic works.
8072106

หลักการออกแบบการสร้างการแสดง
3 (2-2-5)
Design principles for creating performances
หลักการออกแบบการแสดง องค์ประกอบการแสดง จากการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล
แนวคิด ทฤษฏี แรงบันดาลใจ ไปสู่การออกแบบการแสดง และหลักการควบคุมฝึกซ้อมการแสดง
Performance design principles Performance elements From researching
and researching ideas, theories and inspiration to performing designs And principles of
control and rehearsing.
8073107

หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์นาฏศิลป์และศิลปการแสดง
3(2-2-5)
The Principles of Analysis and Criticism of Performing Arts.
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวิเคราะห์และวิจารณ์การแสดง องค์ประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ การละคร บทละครไทยและบทละครต่างประเทศ ตลอดจนการชมการแสดง คิดวิเคราะห์
หลักการและเหตุผลของเรื่องไปสู่การวิจารณ์ผลงานการแสดง
Overview of principles,concepts,and theories in analyzing and criticizing
theatrical compositions of both Thai and foreign drama,in order to analyze reasons and
principles found in storylines and criticize overall productions.
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8073108

ระเบียบวิธีวิจัยงานนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Performing Arts Research for Thai Classical Dance and Performing Arts
ระเบียบวิธีการวิจัย ขอบเขต ความหมาย และระเบียบวิธีวิจัยศิลปะการแสดงขั้น
พื้นฐาน การค้นคว้าเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อการวิจัยสำหรับ ศิลปะการแสดงสามารถนำมาสร้างสรรค์
ผลงาน ศิ ล ปะการแสดง หรื อ ศึ ก ษาความเป็น มาและกระบวนการตามแนวคิด ที่ ศ ึก ษาค้น คว้าได้
Research’s methodology, scope, and definition, including the
fundamental research methodology of performing arts and defining the idea (concept)
for the research of performing arts; and such research can be adapted, performed and
analyzed or being studied their historical background and process according to the
research’s results.
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
2.1 วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
8071201
นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น
3(1-4-4)
Basics of Thai Dancing Art
พื้นฐานนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น ฝึกทักษะปฏิบัติการรำเพลงช้า เพลงเร็ว รำเชิดเสมอ
รำแม่บทใหญ่ และนาฏยศัพท์ ปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายตามจารีตนาฏศิลป์ไทย ได้แก่ ท่านั่ง
ท่าคลาน ท่ายืน ท่าเดิน ท่าหมอบคลานและท่าขึ้น ลงเตียง
Basics of Thai dancing art focuses on rehearsing dancing in slow rhythm
songs, fast rhythm songs, Chirt Sa Muer dance, Mae Bot Yai dance and dancing glossary,
performing Thai dance body movement including sitting gesture, crawling gesture,
standing gesture, walking gesture, sleeping gesture.
8071202

การแต่งหน้าเพื่อการแสดง
3(1-4-4)
Makeup Techniques for performance
ความสำคัญของการแต่งหน้าในแต่ละยุคสมัย องค์ประกอบและรูปแบบของใบหน้า
หลั ก การแต่ง หน้ าเบื้ อ งต้ น วิ ธ ี ก ารปรั บรูป หน้ า วิ ธ ี ก ารแต่ง หน้า เนื ่อ งในโอกาสต่ า ง ๆ แต่ ง หน้า
ประกอบการแสดง และออกแบบสร้างสรรค์รูปแบบการแต่งหน้า
The elements and shapes of faces, the basic principles of makeup, the
adjustment of face shapes, techniques of makeup on various occasions, and the creative
design of makeup for each looks.
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8071203

รำหน้าพาทย์
3(1-4-4)
Nah Paht Dance
ประวัติความเป็นมา เพลง ดนตรี และการรำหน้าพาทย์ ตลอดจนฝึกปฏิบัติกลวิธี
การรำเพลงหน้าพาทย์เพลงต่าง ๆ ของตัวพระและตัวนาง
The history, background, song and music in Nah Paht dance; learn types
of song and occasions to use them as well as practicing performing techniques of
Nah Paht song both for male and female protagonist appropriately.
8071204

การแสดงเบื้องต้น
3(1-4-4)
basics of acting
การฝึกทักษะในการใช้ร่างกาย การใช้เสียงทักษะด้านการจัดการอารมณ์ความรู้สึ ก
ทักษะด้านการสื่อสารที่ชัดเจน ทั้งการพูดและภาษากาย
Practicing on body movement and voice, the emotional management skill
and the clear communication both in speech and body languages.
8072205

นาฏศิลป์ตะวันตก
3(1-4-4)
Western dancing art
นาฏศิลป์ตะวันตกแนวความคิดและรูปแบบ วิธีการนำเสนอศิลปะการแสดงนาฏศิลป์
ตะวันตก ฝึกปฏิบัติเบื้องต้น อาทิ แจ็สดานซ์ โมเดิร์นดานซ์ พ็อพดานซ์ บัลเลต์
The concepts and formation of western dancing and the presentation of
art in western style. Practicing the basic dances of jazz dance, modern dance, pop dance
and ballet.
8072206

นาฏยอาภรณ์ประดิษฐ์ 1
3(2-2-5)
Dance Costume Making 1
ความเป็ น มา หลั ก การและวิ ธ ี ก ารแต่ ง กายละครไทยทั ้ ง การแต่ ง กายยื น เครื ่ อ ง
และ แบบลำลองของตัวละครพระ และตัวละครนาง และสามารถออกแบบเครื่องแต่งกายได้
The background, principle and method of dressing in Thai plays both in
royal style dressing and informal style dressing in male protagonist and female
protagonist.
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8072207

ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 2
3(2-2-5)
English for acting 2
ทักษะการนำเสนองานด้านศิลปะการแสดง การเขียนประวัติการแสดง คำศัพท์เฉพาะ
การนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ตลอดจนเทคนิค วิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพ การ
แสดงออกเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์งาน
Presentation skills in performing arts Writing of performance information,
specific terminology, presentation of performance related information, as well as
techniques for communicating in English, personality, expression for interviewing.
8072208

นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1
3(1-4-4)
Contemporary Dance 1
ประวัติความเป็นมาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ในรูปแบบ
นาฏศิลป์ร่วมสมัย การออกแบบท่ารำ ท่าเต้น จินตนาการและความรู้สึกทางอารมณ์
Historical background of the use of creativeness and creative process for
contemporary dance, ritual dance design, dance design, imagination, and emotional
feelings.
8072209

ศิลปะการแสดงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(2-2-5)
Performing Arts and Local Wisdom
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบทแวดล้อมทางสังคมศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง ตลอดจนอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะการแสดง
Knowledge and understanding of local wisdom in accordance of
surrounding social, educational, art and cultural, performing art contexts as well as the
conservation, development and creation of performing art pieces.
8073210

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Intellectual Property Laws
สิทธิทางกฎหมายที่ให้เจ้าของสิทธิ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาโดยมุ่งเน้น
ศึกษาทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์ตลอดจนศึกษาข้อกฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์ และการ
ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ รวมไปถึงการป้องกันและการได้มา ซึ่งสิทธิ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
ศิลปะการแสดง
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The legal rights of the works that are made from owners’ creativity by
focusing on Intellectual Property types as well as infringement laws and being infringed
and prevention and acquisition of rights including performing arts laws.
8073211

ผลงานค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์
3(1-4-4)
Creative Research
หลั ก การ การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล และสร้ า งสรรค์ ผ ลงานการแสดงประกอบไปด้ ว ย
การประดิษฐ์ท่ารำ ท่าเต้น เพลง ดนตรี เครื่องแต่งกาย และนำเสนอผลงานการแสดงในชั้นเรียน พร้อม
ทั้งจัดทำรูปเล่มการค้นคว้าและสรุปผล
The principles in creative research to produce theatrical performance
consisted of the creations of dance postures,choreography,musics,costumes ,and
performances with both presenting in class and book of summary researchs.
8074213

สัมมนาศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Seminar in Performing Arts
กระบวนการจัดงานสัมมนา และจัดสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทย และ
ศิลปะการแสดงได้อย่างน่าสนใจ ตามกระบวนการการจัดสัมมนา นำเสนอ และสรุป ผลการจัดงาน
สัมมนา
The process in organising seminars and ability to organize enthusiastic
seminars in connection with topics related to Thai classical dance and other performing
arts according to the seminar’s organising process, presentation, and conclusion.
2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก
ด้านนาฏศิลป์
รหัสวิชา
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
8071301
ระบำมาตรฐาน
3(1-4-4)
Thai Classical Group Dance
องค์ป ระกอบการแสดง และฝึกปฏิบัติระบำมาตรฐานโดยเลือ กปฏิบัติต ามความ
เหมาะสม ในส่ ว นของบทบาทตั ว พระ ประกอบไปด้ ว ย ระบำมาตรฐานชุ ด ระบำกฤดาภิ น ิ ห าร
ระบำดาวดึงส์ ระบำพรหมาสตร์ ระบำเทพบันเทิง ระบำสี่บท และระบำย่องหงิด
Elements of acting and the appropriate selection of standard dance for
the male and female character roles including standard dance, Rabam Kridabhiniharn,
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Rabum Dowwa Dung, Rabum Bhrommas, Rabum Tebban Terng, Rabum See Bot, and
Rabum Yong Nguid.
8072302

นาฏยอาภรณ์ประดิษฐ์ 2
3(1-4-4)
Dance Costume Making
ความเป็นมา หลักและวิธีการออกแบบแต่งกาย ตลอดจนการ สร้างสรรค์และประดิษฐ์
เครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการแสดงและการนำไปประยุกต์ใช้
the background, principle and method of dressing including the
making of the costume for the plays and for plays’ adaptation.
8072303

รำเดียวและรำคู่
3(1-4-4)
Thai Classical Solo and Duo Dances
ประวัติ องค์ประกอบการแสดง และฝึกปฏิบัติรำเดี่ยว รำคู่โดยเลือกปฏิบัติตามความ
เหมาะสม ในส่วนของบทบาทตัวพระและตัวนาง อาทิ ลงสรงโทน (อิเหนา) สุหรานากงรำกริช ฉุยฉาย
พราหมณ์ พลายชุมพลแต่งตัว และปฏิบัติรำคู่ชุด รำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง พระไวยเกี้ยวนางวันทอง
ศุภลักษณ์อุ้มสม ย่าหรันตามนกยูง พลายบัวเกี้ยวนางตานี หรือเลือกตามความเหมาะสม
The historical and elemental studies of performances and training of Thai
classical solo and duo dances through the appropriate selection of roles between male
and female characters, for example, Long Song Tone (Inao), Surankong Ram Krit, Chuichai
Bhrama, Plai Chumpol Tangtua. Practicing the duo dance, for example, Ram Berk Rong
King Mai Nguen Thong, PhrawaivKaew Nang Wan Thong, Suphalak Aum Som, Yaran Tam
Nok-yung, Plai Bua Keaw Nang Tanee or all are appropriately selected based on male
and female characters.
8072304

กลวิธีการรำตามขนบ
3(1-4-4)
Traditional Thai Classical Dance Methodology
ประวัติ องค์ประกอบ และทฤษฏี ตลอดจนการปฏิบัติท่ารำตามขนบ ที่อยู่ในการแสดง
นาฏศิลป์ไทยเรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วยการรำประกอบพิธีกรรม การรำประกอบจารีต โดยเลือกปฏิบัติ
ตามความเหมาะสม ในส่วนของบทบาทตัวพระและตัวนาง
The historical, elemental, and theoretical studies including training in
accordance of traditions as appeared in Thai classical dance with the incorporation of
ritual dances and dances for accompanying with traditions, through the appropriate
selection of roles male and female characters.
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8072305

ระบำเบ็ดเตล็ด
3(1-4-4)
Miscellaneous Dance
ประวัติความเป็น มา องค์ประกอบการแสดง ตลอดจนฝึกปฏิบัติ ระบำเบ็ดเตล็ ด
ในชุดต่าง ๆ ทั้งการรำระบำโบราณคดีและระบำที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ รวมถึงการแสดงระบำที่อยู่ ใน
การแสดงละครรำตามความนิยม
History and acting elements as well as the practice of miscellaneous
dances such as the archaeological and miscellaneous dances including the mixture of
dance and Thai classical dance.
8072306

นาฏศิลป์อาเซียน
3(1-4-4)
ASEAN Dance
ความเป็น มา หลักการการแสดง องค์ประกอบการแสดงของนาฏศิล ป์ในอาเซียน
ตลอดจนฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์อาเซียน อาทิ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์กัมพูชา นาฏศิลป์ลาว นาฏศิลป์
อินโดนีเซีย นาฏศิลป์มาเลเซีย นาฏศิลป์ฟิลิปปินส์ นาฏศิลป์สิงคโปร์ นาฏศิลป์บรูไน นาฏศิลป์พม่า
นาฏศิลป์เวียดนาม (เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม)
Overview of histories and principles of performing arts in ASEAN dances;as
well as optional practice in ASEAN dances including Thai dances,Cambodia dances, Lao
dances, Indonesia dances, Malaysia dances, Philippines dances, Brunei ballets, Burmese
dances, and Vietnam dances.
8073307

การแสดงละครรำ
3(1-4-4)
Thai dancing dramas
องค์ประกอบการแสดง และกลวิธีการแสดงละครชาตรี ละครนอก ละครใน และ
ฝึกปฏิบัติการแสดง อาทิ ละครชาตรี ละครนอก ละครใน ในบทบาทตัวพระและตัวนาง
The acting composition and acting method of Chatri play, all-maleperformed play (La Korn Nok) and acting practice such as Chatri play, all-male-performed
play (La Korn Nok), all-female-performed play (La Korn Nai) in the roles of both male
and female protagonists.
8073308

รำอาวุธ
3(1-4-4)
Weaponry Dances
ประวัติความเป็นมา ประเภทของการรำที่ใช้อาวุธ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติรำที่ใช้อาวุธ ในการแสดงรำ
ตลอดจนในการแสดงละคร อาทิ อิเหนาตัดดอกไม้ฉายกริช, เกศสุริยงรบกุมภณฑ์, ดรสาแบหลา เป็นต้น
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History and background of dance categories involving the use of weapons
in different plays such as; Inao Tad Dokmai Chai Krish, Kesuriyong battles Khumbhon,
Dorasabalae and so on.
8073309

นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2
3(1-4-4)
ContemporaryDance 2
การฝึกปฏิบัติการเต้นและการรำในรูปแบบร่วมสมัย การจินตนาการ การสื่ออารมณ์ประกอบ
ดนตรีและจังหวะ เทคนิคการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย
Practice of contemporary dance and ritual dance, imagination, emotional feeling
expression with music and rhythm, and body movement techniques for contemporary
dance
8073310

โขน
3(1-4-4)
Khon
ประวัติความเป็นมา จารีต และองค์ประกอบในการแสดงโขน ตลอดจนฝึกปฏิบัติ
พื้นฐานในการแสดงตามลักษณะของตัวละคร
History, background, customs and compositions of Khon performance. As
well as, basic training in accordance of characters’ characteristics.
8073311

การละเล่นของหลวง
3(1-4-4)
Traditional Royal Performances
ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการแสดงที่สำคัญ เช่น วิธีการแสดง โอกาสที่แสดง และสถานที่
แสดง ของการแสดงแต่ละชนิด ฝึกปฏิบัติมหรสพ และการละเล่นของหลวง
History, background and evolution of significant performances such as in
performing techniques, occasions, and venues, of each category of performances,
physical training of royal performances.
8073312

นาฏศิลป์สำหรับการบำบัด
3(1-4-4)
Dance Therapy
หลักการ รูปแบบและวิธีการใช้กิจกรรมศิลปะการแสดงเป็น เครื่องมือ ในการบำบัด
ฟื้นฟู สมรรถภาพทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจและสังคมของผู้ที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ป่วย
คนพิการ ผู้ติดยาเสพติดผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส
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Applying principles, forms and approaches in using performing arts as
tools and activities in developing and restoring physical, cognitive, mind and social
capacities of persons in disabilities such as patients, disabled persons, drug addicts, and
disadvantaged persons.
8073313

การออกแบบพัฒนาสื่อการสอนสำหรับงานนาฏศิลป์
3(1-4-4)
Instructional Media Design and Development for Dances
การออกแบบสื ่ อ เพื ่ อ ใช้ ใ นการสอน แก้ ไ ขสื ่ อ ประเภทภาพ ข้ อ ความเสี ย ง
ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ และจัดทำโครงร่างเรื่องราว (story Board) การสร้าง พัฒนาเข้าใจการประยุกต์ใช้
โปรแกรมสื่อประสมมีทักษะ สร้างสื่อประสมนำเสนอ และเผยแพร่
Study background, media design for teaching including editing image,
audio, animation, video, and creating a story board, in order to improve skills in creating
multimedia presentation.
ด้านศิลปะการแสดง
รหัสวิชา
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
8071401
ศิลปะการออกเสียงในการแสดง
3(2-2-5)
Voice Training in Performing Arts
หลักทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บ ศิล ปะการเปล่ งเสีย งและการพู ด ให้ช ัด เจน
สอดคล้องกับบทบาทต่าง ๆ ฝึกหัดควบคุมระบบการหายใจการขยายเสียงให้กังวาน การผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อต่างๆ ในร่ า งกายการเคลื่ อ นไหวอิ ริ ย าบถต่ า ง ๆ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ คุ ณ ภาพของ
การเปล่ ง เสี ย ง ฝึ ก ออกเสี ย งพยั ญ ชนะและสระให้ ถูกต้อง ชัดเจนทั้งในการพูดและการอ่านโดย
นักศึกษาจากบทขับร้อง บทละครทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Theoretical and practical principles in voice and diction training for
dramatic role taking; practicing breath control, echo expansion, muscle relaxation, and
body movement for improving voice quality; delivering clear consonants and vowels in
speaking and reading from Thai and English songs and play scripts.
8072402

การออกแบบบท
3(2-2-5)
Performing arts Designing Opus
หลักการเขียน วิธีการปรับ วิธีการตัดต่อ บทละครประเภทต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการแต่ง
บทและบรรจุเพลงสำหรับการแสดง อาทิ บทอวยพร บทถวายพระพร การแสดงประกอบแสง สี เสียง
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Principles in composing, adjusting, and arranging different types of plays,
as well as designating songs for performances such as blessing dance, royal blessing
dance and light and sound shows.
8072403

กำกับการแสดง
3(1-4-4)
Play directing
หลักการกำกับการแสดง บทบาทและหน้าที่ของผู้กำกับการแสดง การเลือกใช้บท
ละคร การวิเคราะห์และตีความบทละคร ตลอดจนการสร้างภาพบนเวทีด้วยการวางตำแหน่งของ
นักแสดงและการใช้องค์ประกอบอื่น ๆ และการแก้ไขปัญหาจากฝ่ายต่าง ๆ
Principles of play directing, roles and responsibilities of plays directing,
choosing play script, analyzing and interpreting play script as well as creating scenery on
the stage by arranging actors’ position and other composition including solving problems.
8072404

จิตวิทยาสำหรับการแสดง
3(1-4-4)
Psychology for acting
แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาสำหรับการแสดง การใช้จิตวิทยาในฐานะผู้กำกับการแสดง
นักแสดง อาทิ ความฉลาดทางอารมณ์ ทฤษฎีการจูงใจ ทฤษฎีแรงขับ ทฤษฎีสัญชาตญาณ
Concept and theory of psychology for acting, the usability of psychology
as a director and an actor such as emotional quotient, theories of motivation, theories
of drive and theories of instinct.
8073405

บริหารจัดการและธุรกิจการแสดง 1
3(2-2-5)
Administration and acting business 1
จัดกระบวนการในการจัดการธุรกิจการแสดง ลักษณะการประกอบธุรกิจการแสดง
ปั จ จั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ หลั ก การพื ้ น ฐานเกี ่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ กระบวนการวางแผน
การจัดองค์กร การบริหารงานด้านต่าง ๆ ของธุรกิจการแสดง
The arrangement in acting business management, types of acting business,
factors in operating business, basic principle in administration, planning progress,
organization and management of acting business.
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8073406

บริหารจัดการและธุรกิจการแสดง 2
3(2-2-5)
Administration and acting business 2
การจัดการธุรกิจการแสดง ลักษณะการประกอบธุรกิจการแสดง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสร้างธุรกิจด้านการแสดง
The arrangement in acting business management, types of acting business,
basic principle in making acting business.
8073407

สื่อมัลติมีเดียเพื่อศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Multimedia for Performing Arts
การใช้มัลติมีเดียเพื่อศิลปะการแสดง ตลอดจนลงมือปฏิบัติการใช้โปรแกรม Vegas
Pro 14.0 เพื่อการสร้างสรรค์ มัลติมีเดียศิลปะการแสดง และการตัดต่อเสียง เพลง ดนตรี เพื่อใช้ใน
การสร้างสรรค์งานแสดง
principles of multimedia for performing arts including learning Vegas Pro
14.0 for creating and developing multimedia for performing arts, including sound, song,
and music editing to create plays.
8073408

เอกัตศิลปิน
3(1-4-4)
Solo Artist
การคิดและออกแบบการแสดงเดี่ ยว โดยเรียนรู้รูป แบบองค์ ประกอบ การแสดง
แนวคิดการสร้างงานแสดง วิธีการนำเสนอ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการแสดง
เดี่ยว
Creating and designing a solo performance by learning forms, elements,
and concepts in producing and presenting a performance, including techniques and
problem solving approaches occurred in a solo performance.
8073409

การบริหารและการจัดการแสดง
3(2-2-5)
Managing and Operating Theatrical Performances
หลักการการออกแบบและองค์ประกอบการแสดง บทบาท หน้าที่ ในการควบคุม ดูแล
และสร้างสรรค์การออกแบบแสง สี เสียง เวที และสถานที่ในการแสดง ตลอดจนฝึกปฎิบัติการนำเสนอ
ผลงานบนเวที
Principles of production designs, roles and responsibilities, supervisions,
technological designs ; lightings, sounds , stages and the venues, as well as practicing in
order to finally present the production on the stage.
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8073410

รังสรรค์ท่ารำเต้น
3(1-4-4)
Dance Choreography
หลักการออกแบบท่ารำเต้นเบื้องต้น องค์ประกอบของการเคลื่อนไหวการสร้างสรรค์
การแสดง การออกแบบท่ารำเต้นพื้นฐานประกอบเพลง การออกแบบ องค์ประกอบ ทางการแสดง
ตลอดจนการนำเสนอผลงานในรูปแบบการแสดง
The study of basic principles in dance choreography, elements of
movements, performance creation, fundamental dance choreography for accompanying
with songs, performance production design and presentation of works in the form of
performance.
8073411

ศิลปะการแสดงสำหรับเด็ก
3(1-4-4)
Performing Arts for children
จิ ต วิ ท ยาศิ ล ปะการแสดงร่ ว มกั บ เด็ ก การสร้ า งเรื ่ อ งการแสดงประกอบเสี ย ง
การเคลื่อนไหวร่างกาย การจินตนาการภาพ หุ่น การรำและการเต้น การเล่านิทาน การร้องเพลงและ
การเลียนแบบ
psychology of performing arts with children, creating a sound show, body
movement, imagination, puppets, dance, storytelling, singing and imitation.
8074412

การศึกษาอิสระศิลปะการแสดง
3(3-0-6)
Independent Study in Performing Arts
ค้นคว้าหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงตามความสนใจของแต่ละบุคคลโดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มวิชา สร้างผลงานและเขียนรายงาน การนำเสนอผลงานสู่สาธารณชน โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินผล
Research in performing arts based on individual’s interest under
supervision from advisers the department; creating and writing report presenting to the
public audiences inspected and estimated by committee of experts.
3) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์และวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
8074501
ศิลปนิพนธ์
5(2-6-7)
Degree Project
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงนำเสนอในรูปแบบทักษะการแสดงอย่างใดอย่าง
หนึ่งโดยได้รับอนุมัติจากลุ่มวิชาและจัดทําคู่มือประกอบ
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Performance projects presented in any forms of Performing arts in
Consultation and permission of the department. Report this work Apartment. Report the
work and study process through promptbook.
8073402

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3(140)
Preparation of Career Experience
ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตามสถานประกอบการภายนอกสถานศึ ก ษา ฝึ ก อบรมบุ ค ลิ ก ภาพ ข้ อ ปฏิ บ ั ติ และเก็ บ ชั ่ ว โมงฝึ ก
ปฏิบัติงาน
Basic knowledge in task performing, preparation for readiness before
external professional internship, personality and procedures training and collection of
professional training hours.
8074403

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6(450)
Career Experience Training
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการฝึ กงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเรียนรู้วิธี ทำงาน
การตัดสินใจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมั่นใจในการเข้าสู่อาชีพในการใช้ชีวิตจริง
Career experience training in actual operational sites in order to obtain
the understanding of operational procedures and decision making,and preparing for
readiness and confidence before undergoing real-life career.
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3.2 ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำ
ดับ
1

2

3

4

5

ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
นางสาวภคพร หอมนาน
1-6001-00438-76-1

ตำ
แหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา/ปีที่จบ

อาจารย์ ศป.ด. (ศิลปกรรมศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559
ศป.บ. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2556
นางสาววิภาวี อาขวานนท์ อาจารย์ ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง)
1-1007-01541-36-6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,2561
ศป.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,2556
นางสาวกรวิภา เลาศรีรัตนชัย อาจารย์ ศล.ม. (นาฏศิลป์ไทย)
1-7299-00092-55-6
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,2560
ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,2554
นางสาวบงกช ทิพย์สุมณฑา อาจารย์ ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง)
1-4099-00863-98-9
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,2561
ศป.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,2556
นายธนสิทธิ์ ชมชิด
อาจารย์ ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง)
1-7699-00247-24-0
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,2561
ศป.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,2556

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา
2563

2564

2565

2566

2567

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ลำ
ดับ
1

2

3

4

5

6

7

ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
นางสาวภคพร หอมนาน
1-6001-00438-76-1

ตำ
แหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา/ปีที่จบ

อาจารย์ ศป.ด. (ศิลปกรรมศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559
ศป.บ. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2556
นางสาววิภาวี อาขวานนท์ อาจารย์ ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง)
1-1007-01541-36-6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,2561
ศป.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,2556
นางสาวกรวิภา เลาศรีรัตนชัย อาจารย์ ศล.ม. (นาฏศิลป์ไทย)
1-7299-00092-55-6
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,2560
ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,2554
นางสาวบงกช ทิพย์สุมณฑา อาจารย์ ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง)
1-4099-00863-98-9
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,2561
ศป.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,2556
นายธนสิทธิ์ ชมชิด
อาจารย์ ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง)
1-7699-00247-24-0
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,2561
ศป.บ. ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,2556
นางสาวอุมาพร สิทธิบูรณาญา อาจารย์ น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ม. (กฎหมายอาญา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายอรรถ อารีรอบ
อาจารย์ ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา
2563

2564

2565

2566

2567

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลำ
ดับ

ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ตำ
แหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา/ปีที่จบ

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา
2563

2564

2565

2566

2567

1

นางสาวปัณณทัต โพธิเวชกุล

อาจารย์

M.F.A (Theater Performance)
Chicago College of Performing
Arts, Roosevelt University

6

6

6

6

6

2

นางสาวธนิสรา แก้วอินทร์

อาจารย์

นศ.บ. (วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ
โทรทัศน์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศศ.ม. (บริหารวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6

6

6

6

6

3

นายนภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์ ผู้บริหาร
บริษัท เก้า
องศาศิลป์
และ
นักแสดง
อิสระ
นางสาวภมรรัตน์ โพธิ์สัตย์ คีตศิลปิน
หญิง
นางสาวรังสิมา อิทธิพรวณิชย์ ครู
ผู้สอน และ
เจ้าของ
กิจการ
Actionplay
studio

ศล.ม. (นาฏศิลป์ไทยศึกษา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

6

6

6

6

6

ศศ.บ (ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นศ.บ. (สื่อสารการแสดง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MA. (Theatre Directing)
Essex University

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

ว่าที่เรือตรี ธนพงษ์
ผลาขจรศักดิ์

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิจัยสังคม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(ศิลปการละคร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6

6

6

6

6

4
5

6

อาจารย์
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึกประสบการณ์ในสาขาวิชานาฎศิลป์และศิลปะการแสดง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และ
ประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้แก่ สถานศึกษา โรงละคร บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ กองถ่าย สถานีโทรทัศน์ ภายใต้ การดูแลของ
อาจารย์นิเทศก์ อย่างน้อย 2 สัปดาห์
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม นักศึกษาสามารถ
(1) เกิดทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการณ์ ประยุกต์จากหลักการ แนวคิด
เข้าไปเพิ่มความชำนาญในวิชาชีพ
(2) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(3) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
(4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานประกอบการณ์ได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง มีความรู้ความสามารถและทักษะ นำไป
พัฒนาวิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน ทางด้านนาฏศิ ลป์และศิลปะการแสดงในระดับ สากลได้อย่า งมี
คุณภาพ
5.1 คำอธิบายโดยย่อ
ค้น คว้า เรีย บเรีย งนาฏศิล ป์และศิล ปะการแสดง ในรูปแบบงานวิจัย พร้อมนำเสนอ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีทักษะการค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ในลักษณะของ การสร้างสรรค์
ผลงานทางด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จำนวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
มีการให้ความรู้ในการทำโครงงาน มีการค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ในลักษณะ
ของผลงานสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
5.6 กระบวนการประเมินผล
ติดตามกระบวนการการทำงานแต่ละขั้นตอนของนักศึกษา การนำเสนอผลงานสู่สาธารณชน

หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

ด้านการสร้างสรรค์และการประยุกต์

ด้านการบริหารจัดการงานการแสดง

ทักษะทางด้านการนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ

ด้านบุคลิกภาพและภาวะความเป็นผู้นำ ความ
รับผิดชอบ ตลอดจนมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. จัดโครงการฝึกอบรม เพิ่มพูนทักษะ
ทางด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
2. จัดโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ
ว ิ ช า ช ี พ ท า ง ด้ า นน าฏ ศ ิ ลป ์ แ ละ
ศิลปะการแสดง
1. จัดโครงการฝึกอบรม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ จากประสบการณ์วิชาชีพ
จนนำไปสู่การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
การประยุกต์
1. จัดโครงการฝึกอบรม การบริหาจัดการ
งานการแสดง เชิงศิลปวัฒนธรรมและ
เชิงพาณิชย์
1. จัดโครงการฝึกอบรม ปฏิบัติการด้าน
การสื ่ อ สารและการใช้ ภ าษาเชิ ง
วิชาการ
2. จัดโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. จัดโครงการฝึกอบรม ด้านบุคลิกภาพ
และภาวะความเป็นผู้นำ
2. จั ด กิ จ กรรมเข้า ค่ ายจิ ตอาสาสำหรับ
นักศึกษา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่ าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
โดยเน้น การเข้าชั้น เรีย นให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่ มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
เป็น ต้น นอกจากนี ้ อาจารย์ผ ู ้ส อนทุ ก คนต้ อ งสอดแทรกเรื ่ อ งคุ ณธรรมและจริย ธรรม ในการสอน
ทุกรายวิชาตลอดจนเป็น แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมใน การสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่อง
นักศึกษาที่ ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่
ได้รับมอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.1.2 ความรู้
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจสาระสำคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐาน
ชีวิตในเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล
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3) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติและ
นานาชาติ
4) บูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ ของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
4) ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นักศึกษานำเสนอ
5) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
3) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
4) กำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็น ไปได้
ที่จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
5) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละนวั ต กรรม
ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) การอภิปรายกลุ่ม
3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
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ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมิน
จากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก
2) เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้า ที่ และ
ความรับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือ
องค์กรอย่างเหมาะสม
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้อง
ประสานงานกับ ผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูล จาการสัมภาษณ์บุ คคลอื่น หรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวัง ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
1) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์การที่ไปปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผู้นำ
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมิ น จากพฤติก รรมและการแสดงออกของนั ก ศึ ก ษา ในการนำเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความ
ครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
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2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการดำเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ ภ าษาไทยและภาษาต่ า งประเทศในการสื่ อ สารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนำเสนอ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล
การแปล ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมิน ผลการเรี ยนรู ้ด ้า นทั ก ษะการวิเ คราะห์เ ชิ งตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมิ น จากเทคนิ ค การนำเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เ ครื ่ อ งมื อ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
1) ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บ ายถึ ง ข้ อ จำกั ด เหตุ ผ ลใน
การเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน
2) การทดสอบการวิเคราะห์ข้ อมูล โดยข้อสอบ การทำรายงานกรณี และ
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

51

4) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) การเป็นต้นแบบที่ดี
2) กำหนดกติกาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานให้ชัดเจน
3) การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้อง
4) การกำหนดกิจกรรมจิตอาสา
2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) วัดและประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะปฏิบัติงานจริง
2) วัดและประเมินผลจากการเข้าชั้นเรียนและติดตามส่งงานครบ ตรงต่อเวลา
ที่กำหนด
3) การตรวจสอบผลงานที่ค้นคว้าจากแหล่งอ้างอิงได้ถูกต้องและครบถ้วน
4) การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีจิตอาสา
2.2.2 ความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่มีความสำคัญกับรายวิชา
2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ สำคัญกับ
รายวิชา
3) มีความรู้ ความเข้าใจในด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงที่สัมพันธ์กับ
บริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
4) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในวิชาชีพของตน
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้
1) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน และองค์ความรู้จากการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ
โดยผ่านกระบวนการและวิธีการสอนในรูแปแบบต่าง ๆ
2) การนำหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
มาสอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้จริง
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับองค์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสถานที่จริง
2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้
1) ตรวจสอบกระบวนการทำงานและผลลัพธ์ของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง
3) การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค
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4) ประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.2.3 ทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงทั ก ษะทางด้ า นความคิ ด อย่ า งมี ร ะบบและมี ว ิ จ ารณญาณ
ในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์
2.2.3.2กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) จัดกิจกรรมการระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยงองค์
ความรู้พร้อมทั้งสรุปผลการเรียนรู้
2) จัดกิจกรรมการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ภายในสาขาวิชานาฏศิลป์และ
ศิลปะการแสดง
3) การแก้ไขปัญหาในการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากการนำเสนอผลงานการอภิปรายจากการระดมสมองทางด้าน
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์การเชื่อมโยงและการสรุปผลการเรียนรู้
2) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการปฏิบัติการออกแบบสร้างสรรค์
3) ประเมินจากผลของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถรับผิดชอบในบทบาทผู้นำ ผู้ตามและการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้
อย่างเหมาะสม
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานตนเองและงานส่วนรวม
3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น
2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) การมอบหมายให้ทำกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน
2) จัดกิจกรรมการนำเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม
3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

53

2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) สังเกตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน
2) สังเกตความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
3) ประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาและนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้ภาษา
ในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและนำเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายให้ ส ื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากหนั ง สื อ ตำรา เอกสารงานวิ จ ั ย และ
สื่ออินเทอร์เน็ตในฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้
2) การใช้เทคโนโลยี ทางภาษาและการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ในการนำเสนอ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่าง ๆ
2.2.5.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ด ้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ตรวจผลงานการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากหนั ง สื อ ตำรา เอกสารงานวิ จ ั ย และ
สื่ออินเทอร์เน็ต
2) ตรวจผลงานการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูล
3) ตรวจงานการวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่าง ๆ
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3. แผนที่แ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลั กสูตรสู่ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
แผนที่กระจายความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาต่อมาตรฐานการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลัก
หรือรับผิดชอบรอง ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ อยู่ในระหว่างการดำเนินการของมหาวิทยาลัย
3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
3.2.1 คุณธรรมจริยธรรม
1. ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
3.2.2 ความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจสาระสำคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐาน
ชีวิตในเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล
3. รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติและ
นานาชาติ
4. บูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
1. สามารถแสดงทักษะทางด้านความคิดอย่างมีระบบและมีว ิจารณญาณ
ในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์
3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถรับผิดชอบในบทบาทผู้นำ ผู้ตามและการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้
อย่างเหมาะสม
2. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานตนเองและงานส่วนรวม
3. สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเคารพในความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
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3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาและนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้ภาษาใน
การค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและนำเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
4. แผนที ่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ จ ากหลั ก สู ต รสู ่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาต่อมาตรฐานการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าแต่
ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง(ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2 ) โดย
ระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้

56

แผนที่กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู้

กลุ่ม รหัสและชื่อรายวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม
1

2

ความรู้
3

1

2

ทักษะปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3

4

1

2

3

1

2

3

1























2

หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
8071101

ประวัตินาฏศิลป์ไทย





8071102

ปริทัศน์วรรณกรรมศิลปะการแสดง











8071103

ประวัติศิลปะการแสดง











8071104

ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 1

8072105

ทฤษฎีเพื่อศิลปะการแสดง



8072106

การออกแบบและการสร้างการแสดง



8073107

หลักการวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อนาฏศิลป์และ
ศิลปะการแสดง





8073108

ระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
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ผลการเรียนรู้

กลุ่ม รหัสและชื่อรายวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4

1

1



ความรู้

1

2

3

1

2

หมวดวิชาเฉพาะ
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง(วิชาเอกบังคับ)
8071201
นาฏศิลป์เบื้องต้น



8071202

การแต่งหน้าเพื่อการแสดง

8071203

รำหน้าพาทย์

8071204

การแสดงเบื้องต้น





8072205

นาฏศิลป์ตะวันตก





8072206

นาฏยอาภรณ์ประดิษฐ์ 1





























8072207

ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 2

8072208

นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1



8072209

ศิลปะการแสดงกับภูมปิ ัญญาท้องถิ่น



8073210

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

8073211

ผลงานค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์

8074212

สัมมนาศิลปะการแสดง













































3



















2





3

2

3















ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
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ผลการเรียนรู้

คุณธรรมจริยธรรม
กลุ่ม รหัสและชื่อรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
2.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
วิชาเอกเลือก(นาฏศิลป์)
8071301
ระบำมาตรฐาน
8072302

นาฏยอาภรณ์ประดิษฐ์ 2

8072303

รำเดียวและรำคู่

8072304

กลวิธีการรำตามขนบ

8072305

ระบำเบ็ดเตล็ด

8072306

นาฏศิลป์อาเซียน

8073307

การแสดงละครรำ

8073308

รำอาวุธ

8073309

นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2

8073310

โขน

8073311

การละเล่นของหลวง

8073312

นาฏศิลป์สำหรับการบำบัด

8073313

การออกแบบพัฒนาสื่อการสอนสำหรับงาน
นาฏศิลป์

1

2





3

ความรู้
1

2





ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะปัญญา
3

4





1

2

3









1

2

3







ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2
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ผลการเรียนรู้

กลุ่ม รหัสและชื่อรายวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
วิชาเอกเลือก(ศิลปะการแสดง)
8071401
ศิลปะการออกเสียงในการแสดง































8072402

การออกแบบบท































8072403

กำกับการแสดง















8072404

จิตวิทยาสำหรับการแสดง





8073405

บริหารจัดการและธุรกิจการแสดง 1























8073406

บริหารจัดการและธุรกิจการแสดง 2























8073407

สื่อมัลติมีเดียเพื่อศิลปะการแสดง

















8073408

เอกัตศิลปิน















8073409

การบริหารและการจัดการแสดง







8073410

รังสรรค์ท่ารำเต้น





8073411

ศิลปะการแสดงสำหรับเด็ก





8074412

การศึกษาอิสระศิลปะการแสดง
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ผลการเรียนรู้
คุณธรรม
จริยธรรม
กลุ่ม รหัสและชื่อรายวิชา

ความรู้

ทักษะปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2



































หมวดวิชาเฉพาะ
3.กลุ่มวิชาศิลปะนิพนธ์และวิชาชีพmทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
8074501

ศิลปนิพนธ์





8074502

เตรียมฝึกปะสบการณ์วิชาชีพ





8074503

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ































หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ก) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ค)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
กำหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่สามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิช าให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิ ชามี
การประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของ
ข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
จัดให้มี การทวนสอบในระดับหลักสูตรโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผลอย่างชัดเจน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษาเพื่อ
นำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรรวมทั้งประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยมี
ขั้นตอนดำเนินการดังนี้
2.2.1 ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต
ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษาในด้านของระยะเวลา ในการหางานทำ
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ
โดยมีการติดต่อขอเข้าสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจใน
บัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น
โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสถึงระดับความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ความพร้อมและคุณสมบัติ ด้ านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึก ษาใน
สถานศึกษานั้น ๆ
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2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ
ในส่ ว นของความพร้ อ มและความรู ้ จ ากสาขาที ่ เ รี ย นตามหลั ก สู ต รเพื ่ อ นำมาใช้
ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
จากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าประเมินหลักสูตรอาจารย์พิเศษและผู้ประกอบการ
มาประเมินหลักสูตรต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
2.2.6 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้
1) จำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นเชิงประจักษ์ต่อสาธารณะชน
2) จำนวนกิจกรรมทีท่ ํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่สู่ชุมชนท้องถิ่น
3) จำนวนกิจกรรมจิตอาสาในองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1 มีความประพฤติดี
3.1.2 ผ่านกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกำหนด
3.1.3 มีระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยนครปฐมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3.1.4 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและเกณฑ์การประเมินผล
3.1.5 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3.1.6 ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 2.00
3.1.7 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยนครปฐมกำหนด
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา
ต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย นครปฐมกำหนด มิฉะนั้น
อาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น

หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
หลักสูตรได้วางแผนในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียด
หลักสูตรและการจัดทำรายละเอียดของวิชา นอกจากนี้มีการจัดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่
ให้มีความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะฯ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน จากการให้อาจารย์
ใหม่สังเกตการณ์สอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และจัดระบบให้คำแนะนำ พี่เลี้ยงแก่อ าจารย์ใหม่
อีกทั้งจัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีสอน กลยุทธ์ใน
การสอน และการวัดผลประเมินผลในรายวิชา
2.1.2 สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยน
ทัศนะความคิดเห็นกับผู้ชำนาญการ
2.1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยสายตรงในสาขาวิชา อีกทั้งยังสนับสนุนด้านการฝึกอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามองค์กร
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
2.2.2 พัฒนาให้ผู้สอนศึกษาต่อเมื่อทำงานได้ระยะหนึ่ง
2.2.3 สนับสนุนให้ผู้สอนทำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
2.2.4 ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่
2.2.5 สนับสนุนผู้สอนมีภารกิจด้านบริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคม เพื่อให้สามารถนำประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.6 จัดโครงการเพื่อศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.7 มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลเพื่อธำรงรักษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพ

หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การดำเนินงานของหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น 6 องค์ ป ระกอบ ดั ง นี ้ 1) การกำกั บ มาตรฐาน
2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
1. การกำกับมาตรฐาน
1.1 มีคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการประจำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้กำกับ ดูแล และให้
คำแนะนำ ตลอดจนแนวปฏิบ ัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทำหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาทุกๆ 5 ปี
1.3 อาจารย์ผู้สอนทำหน้าที่จัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 วางแผนจัดการเรียนการสอน ดำเนินการ
จัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชา จัดทำ มคอ.5 และมคอ.6 ที่รับผิดชอบเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพ
2. บัณฑิต
2.1 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณา
จากผลลัพธ์การเรียนรู้ และทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจ
ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
2.2 บัณฑิตมีงานทำ โดยพิจารณาจากการทำการสำรวจภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตทุก ๆ ปี
การศึกษา
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทำการประชุมกำหนดคุณสมบัติการรับนักศึกษาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
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3.1.2 ทำการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาโดยการสอบความรู ้ พ ื ้ น ฐานในรายวิ ช าความรู ้ ท ั ่ ว ไป
ภาษาอังกฤษ การสอบภาคปฏิบัติด้านสมรรถนะของสาขาวิชา และการสอบสัมภาษณ์
3.1.3 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับสาขาวิชา โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา
มีการชี้แจงระบบการลงทะเบียนเรียน แจกคู่มือนักศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการปรับพื้นฐานของ
นักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.1.4 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับมหาวิทยาลัย เช่น การปฐมนิเ ทศ
นั กศึกษาใหม่ การเข้าค่ายทักษะทางวิชาการ การอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
3.2 การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษาทั้งในเรื่องวิชาการ เช่น
การลทะเบียนเรียน การถอน-เพิ่มรายวิชาเรียน และการปรับตัวของนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมี
ชั่วโมง homeroom สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3.3 การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
3.3.1 มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษาทุกปีการศึกษา
3.3.2 มีการรายงานผลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
3.3.3 มีการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาทำ
แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล
3.3.4 กรณีที่นักศึกษาพบปัญหาสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทำการประชุมหารือร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาและจัดการข้อร้องเรียน
ต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการสำรวจความพึงพอใจของการจัดการข้อร้องเรียน
4. อาจารย์
4.1 การพัฒนาอาจารย์
4.1.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อส่งเสริมอาจารย์ในการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถของอาจารย์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้วยการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม
อบรมสัมมนาหรือประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ในระดับที่สูงขึ้น
4.1.2 มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ง เสริ ม อาจารย์ ใ นหลั ก สู ต รให้ ท ำผลงานวิ ช าการ อาศั ย กลไกของ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยใช้ เ ป็ น เงื ่ อ นไขในการต่ อ สั ญ ญาจ้ า งของอาจารย์ ตลอดจนมี โ ครงการพี ่ เ ลี ้ ย ง
ด้านการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อยกตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น
4.2 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่
4.2.1 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รทำการวิ เ คราะห์ อ ั ต รากำลั ง ระยะเวลา 5 ปี และ
ทำแผนการรับ อาจารย์ใ หม่ ในกรณี ที่ ส าขามีค วามต้อ งการอาจารย์ ใหม่เ พิ่ ม เติม จึ ง ทำบั นทึ กถึง
มหาวิทยาลัย เพื่อขอรับอาจารย์ใหม่เพิ่มเติมหรือทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุ
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4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการประชุมกำหนดคุณสมบัติการรับอาจารย์ใหม่ให้มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.3 คุณภาพอาจารย์
4.3.1 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รกำกั บ ติ ด ตาม กระตุ ้ น การทำผลงานทางวิ ช าการ
ที่มีคุณภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำสาขาวิชา
พร้อมทั้งติดตามการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.3.2 ประธานสาขาวิชาติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
สำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารงานของสาขาวิชาทุกปี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาทันสมัย
5.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบ ควบคุม กำกับการพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด
5.1.2 การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรมีขั้นตอนดังนี้
1) คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต รทำการประชุ ม เพื ่ อ เตรีย มการในการปรั บปรุง
หลักสูตรและเสนอของบประมาณต่อมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงหลักสูตร
2) สาขาวิช าจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒ นาหลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัย
โดยคณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบที ่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ คื อ
มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย
2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน และผู้แทนองค์กร
วิชาชีพอย่างน้อย 1 คน
3) สาขาวิชาจัดทำร่างหลักสูตร (มคอ.2) พร้อมทั้งทำการวิพากษ์หลักสูตรให้มีโครงการ
และเนื้อหาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4) สาขาวิชานำเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจำคณะพิจารณา พร้อมดำเนินการ
ปรับแก้ตามคำแนะนำ
5) สาขาวิ ช านำเสนอหลั ก สู ต รต่ อ คณะกรรมการกำกั บ มาตรฐานหลั ก สู ต ร
คณะกรรมการกลั ่ น กรองหลั ก สู ต รของสภาวิ ช าการ สภาวิ ช าการ คณะกรรมการกลั ่ น กรองงาน
วิชาการ พิจารณา พร้อมดำเนินการปรับแก้ตามคำแนะนำ
6) สาขาวิชานำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พิจารณาและ
อนุมัติการเปิดหลักสูตร
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7) สาขาวิ ช าดำเนิ น การปรั บ แก้ ห ลั ก สู ต รตามคำแนะนำของคณะกรรมการ
สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม และส่ ง ข้ อ มู ล หลั ก สู ตร (มคอ.2) ให้ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ
อุ ด มศึ ก ษาผ่ า นระบบพิจ ารณาความสอดคล้อ งของหลั ก สู ต รระดับ อุ ด มศึก ษา (CHE Curriculum
Online: CHECO) ภายใน 30 วัน หลักงจากที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอนุมัติการเปิดหลักสูตร
5.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย
กำหนดภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การกำหนดผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมประชุม
เพื่อกำหนดผู้ส อน โดยพิจารณาถึงความชำนาญในเนื้อหาที่ส อน ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย์
5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีระบบ กลไก กำกับกระบวนการเรียนการสอน
ในการจัดทำมคอ.3, 4, 5 และ 6 ดังนี้
1) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชารับผิดชอบจัดทำมคอ.3, 4, 5 และ 6 โดยวางแผน
การจัดการเรียนการสอน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบ
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีห น้าที่กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัด ทำ
มคอ.3, 4, 5 และ 6 ให้ส อดคล้ อ งกับ แผนที่ แสดงการกระจายความรั บผิดชอบต่ อผลการเรี ย นรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของรายวิชาต่าง ๆ
3) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาส่งมคอ.3 และ 4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา และ
มคอ.5 และ 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว้ในมคอ.3 และ 4 พร้อมทั้ง
พิจารณาให้เกรด โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ตรวจทานผลการเรียน รวบรวมผลการเรียน
ของรายวิช าต่าง ๆ ส่งไปยังคณะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนำส่งสำนักส่งเสริมวิช าการและ
งานทะเบียน
5.3.2 มีการประเมินผลหลังการเรียนของรายวิชาโดยผู้เรียน
5.3.3 มีการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยผู้เรียนผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล
5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สาขาวิชาจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางศิลปะการแสดงเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาตลอด
หลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในวิชาชีพ
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5.5 การดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.5.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
5.5.2 อาจารย์ ผ ู ้ ส อนจั ด ทำรายละเอี ย ดของรายวิ ช าและรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
5.5.3 อาจารย์ ผ ู ้ ส อนจั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผ ล
การดำเนิน การของประสบการณ์ภ าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5.5.4 สาขาวิชาจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
5.5.5 สาขาวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ระบบการดำเนินงานของสาขาวิชาในการสนับสนุนการเรียนรู้ สาขาวิชามีระบบและกลไกการ
ดำเนินงานเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้
6.1.1 อาจารย์ผู้สอนเสนอรายชื่อสิ่งสนับสนุนที่ต้องการ เช่น หนังสือ สื่อ ตำราสื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
ความเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
6.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการของบประมาณจากมหาวิทยาลัย และจัดสรร
งบประมาณสำหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการ
6.1.3 ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยผู้เรียน ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
6.2 การปรับปรุง ผลการประเมิน ความพึ งพอใจของนักศึ ก ษาและอาจารย์ต ่ อสิ ่ งสนั บ สนุ น
การเรียนรู้
นำผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ สิ ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ โ ดยผู ้ เ รี ย นและผู ้ ส อน
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา มาใช้ในการพิจารณาเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ
ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
(1) อาจารย์ป ระจำหลักสูตรอย่ างน้ อยร้ อยละ 80 มีส ่ว นร่ว มใน
การประชุ ม เพื ่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวน การดำเนิ น งาน
หลักสูตร
(2) มีร ายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่ส อดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ส าขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ ทุกรายวิชา
(4) จัดทำรายงานผลการดำเนิน การของรายวิชา และรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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2

3

4

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ปีที่
5

70

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน

ปีที่
1

ปีที่
2

ปีที่
3

ปีที่
4

(10) จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับ 5.0

√

√

√

√

ปีที่
5

√

√

√

√

หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการก่อนการสอนมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยคณะผู้สอนหรือสาขาวิช า
พร้อมทั้งปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและวิธีการสอน โดยช่วงหลังการสอน มีการวิเคราะห์
และประเมินผลโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลจากการเรียนของนักศึกษาโดยนำผลการประเมิน
ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะมารวบรวมเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข และกำหนดให้ประธานสาขาวิชาและ
คณะผู้สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมิ น ทั ก ษะของอาจารย์ ใ นการสอน สามารถประเมิ น ผลโดยนั ก ศึ ก ษาและ
คณะกรรมการหลักสูตรในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกุลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย
วัตถุป ระสงค์ ของรายวิช า เกณฑ์การประเมินผลรายวิช าและการใช้ส ื่ อ การสอนในแต่ล ะรายวิ ช า
ผ่านระบบการประเมินออนไลน์ (ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล)
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิน หลักสูตรในภาพรวมจะมีการรวบรวมข้อมูล ทั้งหมดเพื่อปรับ ปรุงและพัฒ นา
หลักสูตร ตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา โดยสำรวจข้อมูล
จากนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินผลจากการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จาการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒินำมาวิเคราะห์ จะทำให้ทราบถึงปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา เพื่อนำปัญหาที่พบมาเสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) ทั้งนี้การปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุก ๆ 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
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ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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ภาคผนวก ค
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
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ภาคผนวก ง
คณะกรรมการดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
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ภาคผนวก จ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ

ลำดับ

เลขประจำตัว
ประชาชน

1

1-6001-00438-76-1

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์ ดร.

ชื่อ – สกุล
นางสาวภคพร หอมนาน

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สูงสุด
ศป.ด. ศิลปกรรมศาสตร์
ศศ.ม. นาฏยศิลปไทย
ศป.บ. นาฏยศิลป์

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชา /
ประสบการณ์สอน

ปี
2561 ประสบการณ์สอน
2559 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-ปัจจุบัน
2556 วิชาที่สามารถสอน

1) ปริทัศน์วรรณกรรมศิลปะการแสดง
2) กลวิธกี ารรำตามขนบ
3) รำเดียวรำคู่
4) ระบำมาตรฐาน
5) ระเบียบวิธีวจิ ัยงานนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
6) สัมมนาศิลปะการแสดง
7) นาฏศิลป์ร่วมสมัย
8) การศึกษาอิสระศิลปะการแสดง
9) ศิลปนิพนธ์
10) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
- ภคพร หอมนาน และคณะผู้สร้างสรรค์. ชุด
เทิดพระเกียรติคุณสุนทรี. งานศิลปกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ การเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 2. 26 กรกฎาคม 2562. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- ภคพร หอมนาน และคณะผู้สร้างสรรค์. ชุด นารีศรีนค
ราทวาปฐม. งานมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย
ครั้งที่ 2. 29 พฤศจิกายน 2562. ลานวัฒนธรรมคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.

2

1-1007-01541-36-6

อาจารย์

นางสาววิภาวี อาขวานนท์

ศศ.ม.
ศป.บ.

ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดง
(นาฏศิลป์ไทย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา

2561 ประสบการณ์สอน
2556
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน
วิชาทีส่ ามารถสอน
1) นาฏศิลป์เบื้องต้น
2) ทฤษฏีเพื่อศิลปะการแสดง
3) การแสดงเบื้องต้น
4) การบริหารจัดการและธุรกิจการแสดง1
5) การแสดงละครรำ
6) การบริหารจัดการและธุรกิจการแสดง2
7) รำหน้าพาทย์
8) กำกับการแสดง
9) การศึกษาอิสระศิลปะการแสดง
10) ศิลปนิพนธ์
11) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผลงานวิชาการและงานวิจัย

- วิภาวี อาขวานนท์และคณะผู้สร้างสรรค์. ชุด
นารีศรีนคราทวาปฐม. งานมหกรรมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 2. 29 พฤศจิกายน
2562. ลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี.

3

1-7299-00092-55-6

อาจารย์

นางสาวกรวิภา เลาศรีรตั นชัย

ศล.ม.
ศษ.บ.

นาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทย

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2560
2554

ประสบการณ์สอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน
วิชาทีส่ ามารถสอน
1) ประวัตินาฏศิลป์ไทย
2) กลวิธีการรำตามขนบ
3) รำอาวุธ
4) ระบำมาตรฐาน
5) รำเดียวรำคู่
6) รำหน้าพาทย์
7) ศิลปะการแสดงกับภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
8) นาฏยอลังการ
9) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
10) โขน
11) การศึกษาอิสระศิลปะการแสดง
12) ศิลปนิพนธ์
ผลงานวิชาการและงานวิจัย

- กรวิภา เลาศรีรัตนชัยและคณะผู้สร้างสรรค์.
ชุด นารีศรีนคราทวาปฐม. งานมหกรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 2. 29
พฤศจิกายน 2562. ลานวัฒนธรรมคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี.

4

1-4099-00863-98-9

อาจารย์

นางสาวบงกช ทิพย์สุมณฑา

ศศ.ม.
ศป.บ.

ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดง
(นาฏศิลป์ไทย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา

2561
2556

ประสบการณ์สอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน
วิชาทีส่ ามารถสอน
1) นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น
2) ปริทัศน์ศิลปะการแสดง
ศิลปะการออกเสียงในการแสดง
3) การแสดงละครรำ
4) หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์
5) รำหน้าพาทย์
6) ผลงานค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์
7) การศึกษาอิสระศิลปะการแสดง
8) ศิลปนิพนธ์
9) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผลงานวิชาการและงานวิจัย

- บงกช ทิพย์สุมณฑาและคณะผูส้ ร้างสรรค์.
ชุด นารีศรีนคราทวาปฐม. งานมหกรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 2. 29
พฤศจิกายน 2562. ลานวัฒนธรรมคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี.

5

1-7699-00247-24-0

อาจารย์

นายธนสิทธิ์ ชมชิด

ศศ.ม.
ศป.บ.

ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดง
(นาฏศิลป์ไทย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา

2561
2556

ประสบการณ์สอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน
วิชาทีส่ ามารถสอน
1) การแต่งหน้าเพื่อการแสดง
2) นาฏยอาภรณ์ประดิษฐ์ 1
3) การออกแบบและการสร้าง
การแสดง
4) นาฏยอาภรณ์ประดิษฐ์ 2
5) สื่อมัลติมเี ดียเพื่อการแสดง
6) การศึกษาอิสระศิลปะการแสดง
7) ศิลปะนิพนธ์
8) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
- ธนสิทธิ์ ชมชิดและคณะผูส้ ร้างสรรค์. ชุด นารี
ศรีนคราทวาปฐม. งานมหกรรมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 2. 29 พฤศจิกายน
2562. ลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี.

ภาคผนวก ฉ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและสถานประกอบการและนักเรียน
ที่มีต่อสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
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แบบสารวจ: แนวโน้มความต้องการบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
คาชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจควำมต้องกำรใช้บัณฑิตและคุณลักษณะของบัณฑิตทำงด้ำนนำฏศิลป์และ
ศิลปะกำรแสดง
2. ขอควำมอนุเครำะห์กรอกข้อมูลและกำเครื่องหมำยถูก () ให้ครบถ้วนตำมควำมเหมำะสม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. สถำนภำพในหน่วยงำน
 ผู้บริหำรระดับสูง
 ผู้บริกำรระดับกลำง
 ผู้บริหำรระดับล่ำง
 อื่น ๆ

ระบุตำแหน่ง...........................................................................................................
ระบุตำแหน่ง...........................................................................................................
ระบุตำแหน่ง............................................................................................................
ระบุตำแหน่ง...........................................................................................................

2. ลักษณะสถำนประกอบกำรของท่ำน
 สถำนศึกษำสังกัด /ระดับ  ประถม  มัธยม  อุดมศึกษำ  กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
 หน่วยงำนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  โรงเรียนเอกชน
 บริษัท /ห้ำงร้ำน
 ธนำคำร
 สำนักพิมพ์
 โรงพิมพ์
 อื่นๆ ระบุ .........................................................
3. จำนวนผู้ปฏิบัติงำนที่มีวุฒิกำรศึกษำทำงด้ำนนำฏศิลป์และศิลปะกำรแสดง
 สูงกว่ำปริญญำตรี จำนวน………….คน  ปริญญำตรีจำนวน……………….คน
 ต่ำกว่ำปริญญำตรี จำนวน………….คน  ไม่มผี ู้ปฏิบัติงำนที่มีวุฒิกำรศึกษำทำงด้ำนนี้
4. หน่วยงำนของท่ำนต้องกำรบัณฑิตที่มีวุฒิกำรศึกษำทำงด้ำนนำฏศิลป์และศิลปะกำรแสดงเข้ำทำงำน หรือไม่
 ต้องกำร (ระบุจำนวนที่ควรจะมี/จำเป็นต้องมีในหน่วยงำนของท่ำน)
 ไม่ต้องกำร
จำนวน  1 คน
 2 คน
 3 คน
 4 คน
 5 คน
5. หน่วยงำนของท่ำนมีสถำนประกอบกำรณ์รองรับบัณฑิตหรือไม่
 มี
 ไม่มี
 กำลังดำเนินกำรให้มี
6. ท่ำนคิดว่ำ ชื่อสำขำวิชำ “นำฏศิลป์และศิลปะกำรแสดง” นี้เหมำะสมหรือไม่
 เหมำะสม ไม่เหมำะสม ควรใช้ชื่อว่ำ (โปรดระบุ) .........................................................................
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ส่วนที่ 2 คุณลักษณะในวิชาชีพและคุณสมบัติทั่วไปของบัณฑิตทางด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงที่ต้องการและ
คาดหวัง
2.1 คุณลักษณะในวิชาชีพ
ระดับควำมต้องกำร/คำดหวัง
คุณลักษณะในวิชำชีพที่ต้องกำรและคำดหวัง
ด้านนาฏศิลป์
1. ควำมสำมำรถในกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย
2. ควำมสำมำรถในกำรแสดงนำฏศิลป์ร่วมสมัย
3. ควำมสำมำรถในกำรแสดงนำฏศิลป์ตะวันตก
ด้านศิลปะการแสดง
4. ควำมสำมำรถในทักษะกำรแสดงเบื้องต้น
5. ควำมสำมำรถในกำรกำกับกำรแสดง
6. ควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อศิลปะกำรแสดง
7. ควำมสำมำรถในกำรแต่งหน้ำ ทำผม
ด้านการสร้างสรรค์
8. ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ท่ำรำ ท่ำเต้น รูปแบบใหม่
9. ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์เครื่องแต่งกำย
10. ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดงเพื่อพัฒนำท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการการแสดง
11. ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรกำกับเวที
12. ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนเบื้องหลังเวที(แบล็คสเตจ)
13. ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรจัดระบบไฟ แสง สี เสียง
ด้านวิชาชีพครู
14. ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรออกแบบพัฒนำสื่อกำรสอนสำหรับ
งำนนำฏศิลป์

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
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ระดับควำมต้องกำร/คำดหวัง
คุณสมบัติทั่วไปของบัณฑิตที่ต้องกำรและคำดหวัง

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด
(1)
(2)
(3)
(4) (5)

1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
2. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ
3. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ และไตร่ตรองอย่ำงมีเหตุมผี ล
4. มีควำมเป็นประชำธิปไตย
ระดับควำมต้องกำร/คำดหวัง
คุณสมบัติทั่วไปของบัณฑิตที่ต้องกำรและคำดหวัง
5. มีควำมละเอียดรอบคอบ ประณีต
6. มีควำมกระตือรือร้น ขยัน สู้งำน
7. มีควำมสำมำรถในกำรนำเสนอและกล้ำแสดงควำมคิดเห็น
8. มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ดี
9. มีควำมเป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี
10. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ และมีวิสัยทัศน์
11. ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงำน
12. มีควำมอดทน อดกลั้น
13. มีคุณธรรม จริยธรรมและควำมซื่อสัตย์
14. มีควำมรับผิดชอบ ตรงต่อเวลำ
15. รู้จักกำรเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
16. มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปญ
ั หำและกล้ำตัดสินใจ
17. มีบุคลิกภำพที่ดี
18. มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จกั กำลเทศะ

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
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2.3 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์/ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
ระดับควำมต้องกำร
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด
(1)
(2)
(3)
(4) (5)

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดี มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
ต่อวิชำชีพ และสังคม
2. มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ของตนเองและศำสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ สำมำรถประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสมในกำรประกอบวิชำชีพ และ
กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. มีควำมสำมำรถในกำรจัดระบบควำมคิด รู้จักคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์
แก้ปัญหำได้และมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
4. มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้ที่ทันสมัย และพัฒนำควำมรู้เพื่อ
พัฒนำตนเองพัฒนำงำน และพัฒนำสังคม
5. มีควำมใฝ่รู้ สู้งำน มีวิ นัยในตนเอง มีควำมเป็นกัลยำณมิ ตร สำมำรถ
ติดต่อสื่อสำรและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำง

ระดับควำมต้องกำร
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
คุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่ำ รู้และเข้ำใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญต่อกำร
ดำรงตนและกำรปฏิบัติงำน
2. มีวินัย ตรงต่อเวลำ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
วิชำชีพและสังคม
3. เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำ และ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์
4. ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทำงกำย วำจำ และใจ
5. ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
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ด้านความรู้
1. มีควำมรอบรู้ กว้ำงไกล และติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรในวิชำที่
ศึกษำ รวมทั้งเข้ำใจหลักกำรและประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ
2. เข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรวิจัยและสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ได้ทั้งใน
กำรศึกษำและประกอบวิชำชีพ
3. รู้ เ ท่ ำ ทั น สำรสนเทศและควำมรู้ สำมำรถวิ เ ครำะห์ แ ละประเมิ น
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก
4. สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในวิชำที่ศึกษำกับควำมรู้ในศำสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

--------------------ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม---------.
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แบบสารวจ: แนวโน้มความต้องการบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
คาชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจควำมต้องกำรใช้บัณฑิตและคุณลักษณะของบัณฑิตทำงด้ำนนำฏศิลป์และ
ศิลปะกำรแสดง
2. ขอควำมอนุเครำะห์กรอกข้อมูลและกำเครื่องหมำยถูก () ให้ครบถ้วนตำมควำมเหมำะสม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 ชำย 30
หญิง 70
2. ลักษณะสถำนประกอบกำรของท่ำน
 สถำนศึกษำสังกัด /ระดับ  ประถม 10  มัธยม 13
 อุดมศึกษำ 13  กำรศึกษำตำม
อัธยำศัย
 หน่วยงำนรำชกำร 4
 โรงเรียนเอกชน 20
 บริษัท /ห้ำงร้ำน 40
 อื่นๆ ระบุ .........................................................
3. ประสบกำรณ์กำรทำงำน
 1-5 ปี
 10 ปีขึ้นไป
 5-10 ปี
4. หน่วยงำนของท่ำนต้องกำรบัณฑิตที่มีวุฒิกำรศึกษำทำงด้ำนนำฏศิลป์และศิลปะกำรแสดงเข้ำทำงำน หรือไม่
 ต้องกำร 72 (ระบุจำนวนที่ควรจะมี/จำเป็นต้องมีในหน่วยงำนของท่ำน)
 ไม่ต้องกำร 28
จำนวน  1 คน 35
 2 คน 30
 3 คน 7
 4 คน
 5 คน
5. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรรองรับบัณฑิตเข้ำทำงำนหรือไม่
 มี 42
 ไม่มี 36
 กำลังดำเนินกำรให้มี 22
6. ท่ำนคิดว่ำ ชื่อสำขำวิชำ “นำฏศิลป์และศิลปะกำรแสดง” นี้เหมำะสมหรือไม่
 เหมำะสม 95  ไม่เหมำะสม 5 ควรใช้ชื่อว่ำ (โปรดระบุ) .........................................................................
ส่วนที่ 2 คุณลักษณะในวิชาชีพและคุณสมบัติทั่วไปของบัณฑิตทางด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงที่ต้องการและ
คาดหวัง
2.1 คุณลักษณะในวิชาชีพ
ระดับควำมต้องกำร/คำดหวัง
คุณลักษณะในวิชำชีพที่ต้องกำรและคำดหวัง

น้อยที่สุด
(1)

น้อย
(2)

ปำนกลำง มำก มำกที่สุด
(3)
(4)
(5)

ด้านนาฏศิลป์
1. ควำมสำมำรถในกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย

38

62

107

2. ควำมสำมำรถในกำรแสดงนำฏศิลป์ร่วมสมัย

4

3. ควำมสำมำรถในกำรแสดงนำฏศิลป์ตะวันตก

45

51

42

48

ระดับควำมต้องกำร/คำดหวัง
คุณลักษณะในวิชำชีพที่ต้องกำรและคำดหวัง

น้อยที่สุด
(1)

น้อย
(2)

ปำนกลำง มำก มำกที่สุด
(3)
(4)
(5)

ด้านศิลปะการแสดง
4. ควำมสำมำรถในทักษะกำรแสดงเบื้องต้น

46

54

5. ควำมสำมำรถในกำรกำกับกำรแสดง

40

47

13

6. ควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อศิลปะกำรแสดง

4

4

92

6

94

38

62

3

39

59

2

49

45

4

6

10

31

53

12. ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนเบื้องหลังเวที
(แบล็คสเตจ)

38

17

45

13. ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรจัดระบบไฟ แสง สี เสียง

38

30

32

51

49

7. ควำมสำมำรถในกำรแต่งหน้ำ ทำผม
ด้านการสร้างสรรค์
8. ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ท่ำรำ ท่ำเต้น รูปแบบใหม่
9. ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์เครื่องแต่งกำย
10. ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดงเพื่อพัฒนำท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการการแสดง
11. ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรกำกับเวที

ด้านวิชาชีพครู
14. ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรออกแบบพัฒนำสื่อกำรสอนสำหรับ
งำนนำฏศิลป์
2.2 คุณสมบัติทั่วไปของบัณฑิต
ระดับควำมต้องกำร/คำดหวัง
คุณสมบัติทั่วไปของบัณฑิตที่ต้องกำรและคำดหวัง

น้อยที่สุด
(1)

น้อย
(2)

ปำนกลำง มำก มำกที่สุด
(3)
(4)
(5)

1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่

2

36

62

2. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ

29

32

39

108

3. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ และไตร่ตรองอย่ำงมีเหตุมผี ล

4

96

4. มีควำมเป็นประชำธิปไตย

8

92

5. มีควำมละเอียดรอบคอบ ประณีต

3

97

6. มีควำมกระตือรือร้น ขยัน สู้งำน

2

98

27

40

4

96

7. มีควำมสำมำรถในกำรนำเสนอและกล้ำแสดงควำมคิดเห็น

33

8. มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ดี

ระดับควำมต้องกำร/คำดหวัง
คุณสมบัติทั่วไปของบัณฑิตที่ต้องกำรและคำดหวัง

น้อยที่สุด
(1)

น้อย
(2)

ปำนกลำง มำก มำกที่สุด
(3)
(4)
(5)

9. มีควำมเป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี

2

98

10. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ และมีวิสัยทัศน์

38

62

11. ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงำน

2

98

12. มีควำมอดทน อดกลั้น

100

13. มีคุณธรรม จริยธรรมและควำมซื่อสัตย์

100

14. มีควำมรับผิดชอบ ตรงต่อเวลำ

100

15. รู้จักกำรเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

2

98

16. มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปญ
ั หำและกล้ำตัดสินใจ

6

94

3

92

10

90

17. มีบุคลิกภำพที่ดี

5

18. มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จกั กำลเทศะ
2.3 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์/ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
ระดับควำมต้องกำร
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

น้อยที่สุด
(1)

น้อย
(2)

ปำนกลำง มำก มำกที่สุด
(3)
(4)
(5)

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดี มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
ต่อวิชำชีพ และสังคม

2

98

2.มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ของตนเองและศำสตร์ที่เกีย่ วข้องทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ สำมำรถสร้ำงสรรค์และประยุกต์ใช้ในกำรประกอบวิชำชีพได้
อย่ำงเหมำะสม

5

95

109

3. มีควำมสำมำรถในกำรจัดระบบควำมคิด รู้จักคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์
และแก้ปัญหำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์

2

98

4. มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้ที่ทันสมัย และพัฒนำควำมรู้
เพื่อพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน และพัฒนำสังคม

10

90

5. มีควำมใฝ่รู้ สู้งำน มีวินัยในตนเอง สำมำรถติดต่อสื่อสำรและทำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดีและมีจิตอำสำ

3

97

ระดับควำมต้องกำร
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

น้อยที่สุด
(1)

น้อย
(2)

ปำนกลำง มำก มำกที่สุด
(3)
(4)
(5)

คุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ปฏิ บั ติ ต นเป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ในด้ ำ นควำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
เสียสละ มีวินัย ตรงต่อเวลำและมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตนเอง

100

2. มีจิตอำสำและมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตนเอง

2

98

3. มีทัศนคติที่เปิดกว้ำง ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น

3

97

1. มีควำมรู้ในหลักกำร แนวคิด ทฤษฎีที่มีควำมสำคัญกับรำยวิชำ

44

56

2. มีควำมเข้ำใจและสำมำรถอธิบำยในหลักกำร แนวคิด ทฤษฏีที่สำคัญ
กับรำยวิชำ

48

52

3. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในด้ำนนำฏศิลป์และศิลปะกำรแสดงที่สัมพันธ์
กับบริบททำงสังคม ภูมิปัญญำและวัฒนธรรม

43

57

4. มีควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนหรือธรรมเนียมปฏิบัติในวิชำชีพของตน

2

98

ด้านความรู้

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

--------------------ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม----------
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แบบสารวจสาหรับนักเรียน (หลักสูตรเป็นผู้จัดเก็บและวิเคราะห์แบบสารวจ)
ในการสารวจความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษา
หลักสูตรนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชำย
ระดับกำรศึกษำ

หญิง
มัธยมศึกษำปีที่ 6

ปวช

ปวส

ตอนที่ 2
2.1 ด้านหลักสูตรนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
หัวข้อสารวจ

ระดับควำมต้องกำร/คำดหวัง

ข้อเสนอ
น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด แนะอื่น
1
2
3
4
5
ๆ
(ระบุ)

1) ควำมสนใจในหลักสูตรนำฏศิลป์และศิลปะกำรแสดง
(ศป.บ.)
2) ควำมสนใจในหลักสูตรครุศำสตร์บัณฑิต (คบ.)
3) ควำมสำมำรถทำงด้ำนนำฏศิลป์
4) ควำมสำมำรถทำงด้ำนศิลปะกำรแสดง
5) สถำนภำพหลังจบกำรศึกษำเพือ่ ประกอบอำชีพ
6) ควำมสนใจในกำรศึกษำต่อในสำขำวิชำนำฏศิลป์และ
ศิลปะกำรแสดง

2.2 ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
........................................
**แบบสารวจนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตร ขอความร่วมมือให้นักศึกษาสารวจตามสภาพจริง**
*****ขอขอบคุณในความร่วมมือ*****

111

แบบสารวจสาหรับนักเรียน (หลักสูตรเป็นผู้จัดเก็บและวิเคราะห์แบบสอบถาม)
ในการสารวจความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษา
หลักสูตรนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชำย จำนวน 17 คน
หญิง จำนวน 83 คน
ระดับกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำปีที่ 6 จำนวน 100 คน
ตอนที่ 2
2.1 ด้านหลักสูตรนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
หัวข้อสารวจ

ระดับความต้องการ/คาดหวัง
ปาน
น้อยที่สุด น้อย
มาก มากที่สุด
กลาง
1
2
4
5
3

1) ควำมสนใจในหลักสูตรนำฏศิลป์และศิลปะกำรแสดง (ศป.บ.)
2) ควำมสนใจในหลักสูตรครุศำสตร์บัณฑิต (คบ.)
3) ควำมสำมำรถทำงด้ำนนำฏศิลป์
4) ควำมสำมำรถทำงด้ำนศิลปะกำรแสดง
5) สถำนภำพหลังจบกำรศึกษำเพือ่ ประกอบอำชีพ
6) ควำมสนใจในกำรศึกษำต่อในสำขำวิชำนำฏศิลป์และ
ศิลปะกำรแสดง

4
11
5

2

10
30
19
11
2

9
47
6
10
10

ข้อเสนอ
แนะอื่น ๆ
(ระบุ)

77
12
89
71
89
86

2.2 ข้อเสนอแนะ
- อยากให้มีวิชาเต้นด้วยค่ะ
- ถ้ามีวิชาร้องเพลงจะดีมากค่ะ
- ดีใจที่มีสาขานี้และอยากเข้ามาเรียนมากเลยค่ะ
- ชอบที่มีวิชาตะวันตก
- ราอาวุธน่าสนใจครับ
**แบบสารวจนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตร ขอความร่วมมือให้นักศึกษาสารวจตามสภาพจริง**
*****ขอขอบคุณในความร่วมมือของนักศึกษาทุกคน*****

ภาคผนวก ช
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2558

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

ภาคผนวก ซ
สรุปข้อเสนอแนะ และการปรับแก้ไขหลักสูตร
ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
การวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

130

สรุปข้อเสนอแนะ และการปรับแก้ไขหลักสูตร
ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
การวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. จำนวนหน่วยกิตค่อนข้างน้อยเกินไป แนะนำให้เพิ่มจำนวนหน่วยกิต
ก่อนวิพากษ์หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
ปรับตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
2. ปรับข้อมูลอาชีพที่สามารถประกอบได้ เรียงความสำคัญและความน่าจะเป็น
ก่อนวิพากษ์หลักสูตร
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) ครู อาจารย์
2) บุคลากรทางการศึกษาในด้านนาฏศิลป์
3) นักแสดง / ศิลปิน
4) นักวิชาการด้านการแสดง
5) นักธุรกิจด้านศิลปะการแสดง
6) อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ปรับตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) นักแสดง / ศิลปิน
2) นักวิชาการด้านศิลปะการแสดง
3) นักธุรกิจด้านศิลปะการแสดง
4) นักสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม
5) บุคลากรทางการศึกษาในด้านนาฏศิลป์
6) อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
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3. ข้อ 11.2 ในเรื่องของสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม แก้ไขเป็น
วัฒนธรรมกับวัตถุวัฒนธรรม ปรับข้อมูลให้เป็นเชิงบวก รักษาของ สร้างสรรค์สิ่งใหม่
ก่อนวิพากษ์หลักสูตร
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสัง คมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่อง
ระเบีย บวิน ัย มีความเห็น แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และขาดความรับผิดชอบ
นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่
ก่อให้เกิด การนำเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่ น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่และให้เยาวชนไทยรักในความเป็นวัฒนธรรมของ
ตนเอง นอกจากนี้รัฐได้ประกาศให้สถานศึกษาเป็นที่บ่มเพาะ การสานต่อวัฒนธรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชนได้ดีที่สุด จึงควรมีการส่งเสริมให้มีการบรรจุวิชานาฏศิลป์ ไทยและศิลปะการแสดงไว้ใน
หลักสูตรท้องถิ่น ดังนั้นการวางแผนจัดทำหลักสูตรนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงจึงมุ่งเน้นพัฒนา
ผู้ที่มีความรู้ความสามรถด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงซึ่งสามารถถ่ายทอดค่านิยมที่ดีงามแก่
เยาวชนรุ่นหลังต่อไปในอนาคต
ปรับตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสั งคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่อง
ระเบีย บวิน ัย มีความเห็น แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และขาดความรับผิดชอบ
นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม การนำเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่และ
ให้เยาวชนไทยรักในความเป็นวัฒนธรรมของตนเอง นอกจากนี้รัฐได้ประกาศให้สถานศึกษาเป็นที่
บ่มเพาะการสานต่อวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนได้ดีที่สุด จึงควรมีการส่งเสริมให้มีการบรรจุ
วิชานาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงไว้ในหลักสูตร รวมทั้งสร้างรายวิชาที่ส อดคล้องกั บการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นการวางแผนจัดทำหลักสูตรนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงจึงมุ่งเน้น
พัฒนาผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ซึ่งสามารถ สืบสาน อนุรักษ์
และถ่ายทอด ค่านิยมที่ดีงามแก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไปในอนาคต
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรับปรัชญามหาวิทยาลัย คำ เพิ่มประโยคก้าวล้ำมากกว่าความเป็นไทย พัฒนาสร้างสรรค์สู่
สากล
ก่อนวิพากษ์หลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง สืบสานวัฒนธรรม
เลิศล้ำผลงาน เพื่อรักษาความเป็นไทย
ปรับตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง สืบสานวัฒนธรรม
ไทย เลิศล้ำผลงาน เพื่อรักษาความเป็นไทย ตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสร้างสรรค์ผลงาน
สู่สากล
2. ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นอนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์
ก่อนวิพากษ์หลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติที่มีศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีลักษณะที่พึงประสงค์
ดังนี้
1. มีความรู้ในหลักของศาสตร์ทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางทฤษฏี
และปฎิบัติ สามารถสร้างสรรค์ผลงานเพื่อประกอบอาชีพได้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงให้เป็นศิลปินที่มีความรู้ ความสามารถ
คุณธรรม จริยธรรม ประกอบอาชีพ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ปรับตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ
มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติที่มีศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. มีความรู้ในหลักของศาสตร์ทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางทฤษฏี
และปฎิบัติ สามารถผลิตผลงานเพื่อประกอบอาชีพได้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงให้เป็นศิลปินที่มีความรู้ ความสามารถ
คุณธรรม จริยธรรม ประกอบอาชีพ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสร้างสรรค์ผลงานสู่สากล
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ในการจัดหมวดของหลักสูตรให้ตรงกับ มคอ.1
2. คำที่ใช้ควรใช้คำเหมือนกัน เลือกอย่างใดอย่างนึ่งว่าจะใช้คำว่า กลุ่มวิชา หรือหมวดวิชา
3. จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด เพิ่มจาก 120 เป็น 128 หน่วยกิต
ก่อนวิพากษ์หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

120
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาเอกบังคับ
2.2) วิชาเอกเลือก
2.3) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์
2.4) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

84
27
57
27
19
5
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

128
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต

92
24
18
50
18
21
5
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ปรับตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาแกน
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง บังคับ
(3) กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
2.1) วิชาเอกบังคับ
2.2) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
2.3) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์
2.4) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
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3. ด้านรายวิชา
3.1รวมวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันและสามารถนำมารวมเป็นวิชาเดียวได้ พร้อมทั้งปรับชื่อ
วิชา คำอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุม ให้มีเนื้อหาครบถ้วน

-

รายวิชาเดิม
วิชาประวัตินาฏศิลป์
วิชาประวัติศิลปะการแสดง
วิชาจรรยาบรรณศิลปิน
วิชาบริหารจัดการปละธุรกิจการแสดง
วิชาการจัดการธุรกิจศิลปะการแสดง
วิชาจารีตนาฏศิลป์ไทย
วิชาทฤษฎีศิลปะการแสดง
วิชาการแสดงละครรำ 1
วิชาการแสดงละครรำ 2
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์การแสดง
สื่อมัลติมีเดียเพื่อศิลปะการแสดง
รายวิชาการออกแบบเพลงสำหรับการแสดง

รายวิชาหลังปรับตามคำแนะนำ
ประวัตินาฏศิลป์ไทย
วิชาบริหารจัดการปละธุรกิจการแสดง
วิชาทฤษฎีศิลปะการแสดง
วิชาการแสดงละครรำ
สื่อมัลติมีเดียเพื่อศิลปะการแสดง

3.2 เพิ่มเติมชื่อรายวิชา
รายวิชาเดิม
รายวิชาหลังปรับตามคำแนะนำ
- วิชาการออกแบบเพลงสำหรับการแสดง รายวิชาการออกแบบบทและเพลงสำหรับ
การแสดง
- วิชานาฏศิลป์เบื้องต้น
วิชานาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น
3.3 ตรวจเช็ค ปรับ แก้ภาษาอังกฤษในการเขียนชื่อและคำอธิบายหลักสูตร
3.4 เพิ่มรายวิชา
รายวิชาเดิม
-

รายวิชาหลังปรับตามคำแนะนำ
- วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น
- วิชาศิลปะการแสดงกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
-วิชาบริหารจัดการและธุรกิจการแสดง 2
- วิชานาฏยอลังการ
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3.5 ย้ายรายวิชาบางวิชาจัดให้อยู่ในกลุ่มวิชาวิชาบังคับ
รายวิชาเดิม
- วิชาอาภรณ์ประดิษฐ์ อยู่ในวิชาเลือก

หลังปรับตามคำแนะนำ
- เป็นวิชาบังคับ

- วิชาการแสดงเบื้องต้น

- ย้ายไปเป็นวิชาบังคับ

3.6 แก้ไขอธิบายรายวิชา
รายวิชาเดิม
หลังปรับตามคำแนะนำ
- วิชาทฤษฎีเพื่อศิลปะการแสดง
- วิชาทฤษฎีเพื่อศิลปะการแสดง
ศ ึ ก ษ า ท ฤ ษ ฎ ี ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง กั บ เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปะการแสดง
ศิล ปะการแสดงของตะวันออก ตะวันตก ที ่ ม ี เ นื ้ อ หาองค์ ป ระกอบด้ า นต่ า งๆ ที่
และศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย
ประกอบกั น ขึ ้ น เป็ น การแสดง เช่ น
การกำกับการแสดงการแสดง ฉาก แสงและ
ดนตรี เพื ่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจอั น จะ
นำไปสู่ การวิจักษ์และวิจารณ์การแสดงได้
- วิชาปริทัศน์วรรณกรรมการแสดง
- วิชาปริทัศน์วรรณกรรมการแสดง
ศึกษาเข้าใจ และเห็นคุณค่าของงานหนังสือ ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดงโดยมีเนื้อหา
บทประพันธ์ทุกชนิด ทั้งร้อยแก้ว และร้อย จากการเกิ ด การพั ฒ นา กา รคงอยู่
กรองของไทยเพื ่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจ การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ เนื้อหา และ
อั น จะนำไปสู ่ ก ารวิ จ ั ก ษ์ และวิ จ ารณ์ บ ท บ า ท ด ้ า น ส ั ง ค ม เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ แ ล ะ
การแสดงได้
วัฒ นธรรมของตะวันออก ตะวันตกและ
ไทย
หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิน
1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
- หมวดวิชาเฉพาะด้าน ให้ปรับแก้ยึดตาม มคอ.1 (ในหน้า 55 )
หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
-
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. ตารางตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการ
- ตรวจสอบให้ตรงตาม มคอ.1
หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
-

ภาคผนวก ฌ
สรุปข้อเสนอแนะ และการปรับแก้ไขหลักสูตร
ตามคำแนะนำของคณะกรรมการประจำคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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สรุปข้อเสนอแนะ และการปรับแก้ไขหลักสูตร ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
การวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ก่อนวิพากษ์หลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยังขาดข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อประกอบการวางแผนหลัก
สูตร์
ปรับตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มข้อมูลตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) ยกระดับให้ประชาชน มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยแนวทางต่าง ๆ รวมถึงการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิ จัย และพัฒนาบุคลากร การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขและสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลัก 6 ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้
เป็น กรอบในการจัดทำแผนให้ส อดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมาย ให้บรรลุวิสัยทัศน์โดยยึดเป้าหมาย
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (พ.ศ.2562-2566) ยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติรองรับการพัฒนาประเทศและเป็นพลังปัญญาของท้องถิ่น ซึ่งมีประเด็นที่สอดคล้องในการวางแผน
หลักสูตร

หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ก่อนวิพากษ์หลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง มีคุณธรรม จริยธรรม
ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล
ปรับตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุรักษ์ สร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยและการแสดงร่วมสมัยสู่สากล

นำ
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2. ความสำคัญ
ก่อนวิพากษ์หลักสูตร
ปัจจุบันหลักสูตรในสถานศึกษาได้มีการจำแนกประเภทศาสตร์ของนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงไว้เป็น
สองแขนง ได้แก่ หลักสูตรศิลปศึกษา 5 ปี และ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี ซึ่งในสังคม
ปัจจุบันอาชีพประเภทธุรกิจการแสดงได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการมากขึ้นและกำลังเป็นที่ต้องการ
ของตลาดทางสังคม ทั้งนี้ผู้จัดทำหลักสูตรจึงได้จัดทำแบบสอบถามความต้องการของสถานประกอบการที่
เป็นผู้ใช้บัณฑิตเพื่อสำรวจความต้องการของตลาด จึงได้ข้อสรุปเพื่ อจัดทำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ที่มุ่งพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านนาฏศิลป์
และศิลปะการแสดง ตลอดจนการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจรวมไปถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมใน
วิชาชีพ ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง จึงนับได้ว่าเป็น
สถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมุ่งเน้นพัฒนา
บัณฑิตให้มีประสิทธิภาพและเป็นกำลังสำคัญในอนาคต
ปรับตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาทางด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงเป็นมรดกของมนุยชาติและความเป็นไทย จึงเป็นศาสตร์และ
ศิลป์ที่สำคัญยิ่งต่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติ เพราะปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงความเป็นชาติไ ทยคื อ
ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับแผนยุทธศาสตร์ชาติใน
ข้อ 4.4.4 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้
ยังตรงกับ พัน ธกิจ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐมในประเด็นการทำนุบำรุงศิล ปวัฒ นธรรม แ ละ
สอดคล้องกันกับปรัชญาของสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น นอกจากนี้ทาง
สาขาวิชาได้มีการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พบว่า เป็นสาขาวิชาที่มีความขาดแคลนในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้สาขาวิ ชายังมุ่งเน้น
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานจริยธรรมและคุณธรรมต่อวิชาชีพ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นกำลัง
สำคัญในอนาคต
3. วัตถุประสงค์
ก่อนวิพากษ์หลักสูตร
1.3.4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทั ก ษะการวิเ คราะห์เชิงตัว เลข ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.3.5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ความรับผิดชอบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ปรับตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ
1.3.4. เพื ่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ม ี ท ั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ การนำเสนองานทางด้ า นนาฏศิ ล ป์ และ
ศิลปะการแสดง
1.3.5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ มีจิตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์และ
ศิลปะการแสดงสู่สากล
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4. แผนพัฒนาปรับปรุง
2. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของผู้ใช้บัณฑิตและ
เปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ตลอดจน
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

3. พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการ
เรี ย น การสอน การวิ จั ย
บริการ วิชาการและทำนุบำรุง
ศ ิ ล ป ะ ว ั ฒ น ธ ร ร ม ใ ห ้ มี
ประสบการณ์ จ ากการนำ
ความรู้ไปปฏิบัติงานจริง

ก่อนวิพากษ์หลักสูตร
ติ ด ตามความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้
บั ณ ฑิ ต และการเปลี ่ ย นแปลงใน
สังคมตลอดจนความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอน การวิจัย บริการวิชาการ
และทำนุ บ ำรุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมให้
ทำงานบริ ก ารวิ ช าการแก่ อ งค์กร
ภายนอก

1. รายงานความพึงพอใจของ
ผู ้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต ในทั ก ษะความรู้
ความสามารถการทำงานใน
สถานประกอบการณ์
2. แผนปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของผู้ใช้บัณฑิตและ
เปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ตลอดจน
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
1. ปริมาณงานด้านการเรียน
การสอน บริการวิชาการและ
ทำนุบำรุงศิล ปวัฒนธรรมต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร
2. ผลงานทางวิชาการ

ปรับตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ
2. มี ก ารปลู ก ฝั ง จริ ย ธรรม
คุ ณ ธรรมต่ อ วิ ช าชี พ ให้ แ ก่
นักศึกษาตลอดการจบ
หลักสูตร

มี ก ารจั ด ชั ่ ว โมงพบอาจารย์ ที่ บันทึกรายงานการเข้าพบ
ปรึกษาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยการ อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละ
นำหลั ก ธรรมในการดำเนิ น ชี วิ ต สัปดาห์
ให้กับนักศึกษาและติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง

3. พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการ
เรี ย น การสอน การวิ จั ย
บริการ วิชาการและทำนุบำรุง
ศ ิ ล ป ะ ว ั ฒ น ธ ร ร ม ใ ห ้ มี
ประสบการณ์ จ ากการนำ
ความรู้ไปปฏิบัติงานจริง

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอน การวิจัย บริการวิชาการ
และทำนุ บ ำรุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมให้
ทำงานบริ ก ารวิ ช าการแก่ อ งค์กร
ภายนอก

1. ปริมาณงานด้านการเรียน การ
สอน บริการวิชาการและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร
2. ผลงานทางวิชาการ
3. การเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง
กับหน่วยงานในระดับอุดมศึกษา
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาเดิม
นาฏศิลป์เบื้องต้น
ทักษะพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ท่านาฏย
ศั พ ท์ ต ่ า งๆ ตามประเภทผู ้ แ สดง การปฏิ บ ั ติ
ท่าทาง และการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องในบทบาท
ตัวพระและตัว นาง พร้อมทั้งฝึกทักษะปฏิบ ัติ
การรำ เพลงช้า เพลงเร็ว รำเชิดเสมอและรำ
แม่บทใหญ่

หลังปรับตามคำแนะนำ
นาฏศิลป์เบื้องต้น
พื ้ น ฐานนาฏศิ ล ป์ ไ ทยเบื ้ อ งต้ น ฝึ ก ทั ก ษะ
ปฏิบัติการรำเพลงช้า เพลงเร็ว รำเชิดเสมอ รำ
แม่ บ ทใหญ่ และนาฏยศั พ ท์ ปฏิ บ ั ต ิ ก าร
เคลื ่ อ นไหวร่ า งกายตามจารี ต นาฏศิ ล ป์ ไ ทย
ได้แก่ ท่านั่ง ท่าคลาน ท่ายืน ท่าเดิน ท่าหมอบ
คลานและท่าขึ้น ลงเตียง

ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 1
หลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง
การฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น เพื ่ อ การสื ่ อ สาร
เบื้องต้น การสื่อความหมาย ความคิด อารมณ์
ของบุคลิกตัวละครในแต่ละบริบทของการแสดง
แ ล ะ ศ ั พ ท ์ เ ท ค น ิ ค เ บ ื ้ อ ง ต ้ น ท ี ่ เ ก ี ่ ยว กั บ
ศิลปะการแสดงฯลฯ

ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 1
หลักการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ฟัง พูด
อ่ า น เขี ย น เพื ่ อ ใช้ ส ื ่ อ ความหมาย อารมณ์
ความรู้สึก ถ่ายทอดผ่านบท และตัวละครของ
การแสดง

ศิลปะการแสดงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะการแสดงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะการแสดงกับภูมิปัญญาท้อ งถิ่น
ความรู ้ ความเข้ า ใจ เกี ่ ย วกั บ ภู มิ
ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไป ปัญญาท้องถิ่นตามบริบทแวดล้ อ มทางสั ง คม
ถึงศิลปะการแสดงในจังหวัดนครปฐมตลอดจน
ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง ตลอดจน
สร้างสรรค์ผลงาน การแสดงที่เกี่ยวข้อง
อนุ ร ั ก ษ์ พั ฒ นา และสร้ า งสรรค์ ผ ลงานด้ า น
ศิลปะการแสดง
หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์เ พื่อนาฏศิลป์
และศิลปการแสดง
หลั ก การวิ เ คราะห์ แ ละการวิ จ ารณ์
สามารถแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้
ทราบถึงโครงสร้าง องค์ประกอบ หลักการและ
เหตุผลของเรื่อง จนสรุปได้ว่าแต่ละส่วนเป็น
อย่างไร เพื่อเปรีย บเทีย บองค์ป ระกอบต่า งๆ
และสามารถนำมาวิจ ารณ์ก ารแสดงจากองค์
ความรู้

หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์เ พื่อนาฏศิลป์
และศิลปการแสดง
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวิเคราะห์
และวิจารณ์การแสดง องค์ประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ การละคร บทละครไทยและบทละคร
ต่ า งประเทศ ตลอดจนการชมการแสดง คิ ด
วิเคราะห์หลักการและเหตุผลของเรื่องไปสู่การ
วิจารณ์ผลงานการแสดง
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ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 2
ศึ ก ษาคำศั พ ท์ แ ละภาษาที ่ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับตำแหน่งงานต่าง ๆ ในการ
ปฏิ บ ั ติ ง าน อุ ป กรณ์ เ ครื ่ อ งใช้ ใ นสำนั ก งาน
ตลอดจนมารยาทในการปฏิบ ัต ิตนในสถานที่
ทำงาน ผู้เรียนมีโอกาสในการฝึกตน รวมถึงการ
เรีย นรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างในที่ทำงานระดับ
สากล

ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 2
ทักษะการนำเสนองานด้าน
ศิ ล ปะการแสดง การเขี ย นประวั ต ิ ก ารแสดง
คำศัพท์เฉพาะ การนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การแสดง ตลอดจนเทคนิ ค วิ ธ ี ก ารสื ่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพ การแสดงออกเพื่อใช้
ในการสัมภาษณ์งาน

นาฏศิลป์ตะวันตก
ศิ ล ปะการแสดงนาฏศิ ล ป์ ต ะวั น ตก
โมเดิร์นดานซ์ ทั้งทางด้านแนวความคิด รูปแบบ
เนื้อหา วิธีการนำเสนอ ดนตรีประกอบ เครื่อง
แต่งกาย และฝึกปฏิบัติเบื้องต้น

นาฏศิลป์ตะวันตก
นาฏศิ ล ป์ต ะวั น ตกแนวความคิ ดและ
รู ป แบบ วิ ธ ี ก ารนำเสนอศิ ล ปะการแสดง
นาฏศิลป์ตะวันตก ฝึกปฏิบัติเบื้องต้น อาทิ แจ็ส
ดานซ์ โมเดิร์นดานซ์ พ็อพดานซ์ บัลเลต์

นาฏศิลป์อาเซียน
ความเป็นมา แนวคิด และหลักการทาง
นาฏศิลป์อาเซียน ตลอดจนฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์
ไทยขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญ
เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายจังหวะ และลีลา
เพื่อให้เข้าใจในหลักการรำของนาฏศิลป์ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

นาฏศิลป์อาเซียน
ความเป็ น มา หลั ก การการแสดง
องค์ประกอบการแสดงของนาฏศิลป์ในอาเซียน
ตลอดจนฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ น าฏศิ ล ป์ อ าเซี ย น อาทิ
นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์กัมพูชา นาฏศิลป์ลาว
นาฏศิ ล ป์ อ ิ น โดนี เ ซี ย นาฏศิ ล ป์ ม าเลเซี ย
นาฏศิลป์ฟิลิปปินส์ นาฏศิลป์สิงคโปร์ นาฏศิลป์
บรูไน นาฏศิลป์พม่า นาฏศิลป์เวียดนาม (เลือก
ปฏิบัติตามความเหมาะสม)

การออกแบบบท
การออกแบบบท
เรี ย นรู ้ ว ิ ธ ี ก ารแต่ ง บท ละคร บท
หลักการเขียน วิธีการปรับ วิธีการตัด
ประพันธ์ บทร้อง และบรรจุเพลงทำนอง เพื่อ ต่อ บทละครประเภทต่างๆ ตลอดจนวิธีการแต่ง
การแสดง
บทและบรรจุเพลงสำหรับการแสดง อาทิ บท
อวยพร บทถวายพระพร การแสดงประกอบแสง
สี เสียง
ผลงานค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์
ค้นคว้า สร้างสรรค์การแสดง ประกอบ
ไปด้วย การประดิษฐ์ท่ารำ ท่าเต้น เพลงเครื่อง
แต่งกาย และการนำเสนอผลงานการแสดงใน
ชั้นเรียน

ผลงานค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์
หลั ก การ การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล และ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานการแสดงประกอบไปด้ ว ย
การประดิ ษ ฐ์ ท ่ า รำ ท่ า เต้ น เพลง ดนตรี
เครื่องแต่งกาย และนำเสนอผลงานการแสดงใน
ชั้นเรียน พร้อมทั้งจัดทำรูปเล่มการค้นคว้าและ
สรุปผล
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บริหารจัดการและธุรกิจการแสดง
จัดกระบวนการในการจัดการธุรกิจการ
แสดง ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ การแสดง
ปัจ จัย ที่เกี่ย วข้ อ งกับ ธุ ร กิจ หลักการพื้ น ฐาน
เกี ่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ กระบวนการ
วางแผนการจัดองค์กร การบริหารงานด้านต่าง
ๆ ของธุรกิจการแสดง

การบริหารและการจัดการแสดง
หลักการการออกแบบและ
องค์ประกอบการแสดง บทบาท หน้าที่ ในการ
ควบคุม ดูแล และสร้างสรรค์การออกแบบแสง
สี เสียง เวที และสถานที่ในการแสดง ตลอดจน
ฝึกปฎิบัติการนำเสนอผลงานบนเวที

หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิน
1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ก่อนวิพากษ์หลักสูตร
3.2.1 คุณธรรมจริยธรรม
1. ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. มีทัศนคติที่เปิดกว้างยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
3. มีจิตอาสาจิตสำนึกสาธารณะ
ปรับตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2.1 คุณธรรมจริยธรรม
1. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ
มีวินัย ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
2. มีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
3. มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ก่อนวิพากษ์หลักสูตร
3.2.2 ความรู้
1. รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ
3. มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
4. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบอาชีพ ด้านศิลปกรรม
ศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา
ปรับตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2.2 ความรู้
1. มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่มีความสำคัญกับรายวิชา
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2. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญกับรายวิชา
3. มีความรู้ ความเข้าใจในด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
4. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในวิชาชีพของตน
ก่อนวิพากษ์หลักสูตร
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
1. สามารถค้น คว้ารวบรวม และประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูล ที่หลากหลายอย่างมี
วิจารณญาณ
2. สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้
4. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
ปรับตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
1. สามารถแสดงทักษะทางด้านความคิดอย่างมีระบบและมีวิจารณญาณ ในการวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์

ก่อนวิพากษ์หลักสูตร
3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี
2. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานของตนเอง และสามารถทำงานร่ ว มกั บ ผู ้ อ ื ่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. สามารถแสดงความคิดเห็นอย่ างมีเหตุผ ล ตรงไปตรงมา และเคารพความคิดเห็นที่
แตกต่าง
ปรับตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถรับ ผิดชอบในบทบาทผู้นำ ผู้ตามและการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม
2. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานตนเองและงานส่วนรวม
3. สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น มีวินัย ตรง
ต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
2. มีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
3. มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
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ก่อนวิพากษ์หลักสูตร
3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการ
สื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือ
การนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิง ตัวเลข หรือเทคโนโลยี ที่เหมาะสมสำหรับ
งานศิลปกรรม
ปรับตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาและนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้ภาษาในการค้นคว้า
ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและนำเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
- ปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
-

