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คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจ้าพระยา 



 

ค ำน ำ 
 

หลกัสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560) เป็นหลกัสูตรปรบัปรุงจาก
หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขานาฏยศลิป์ พ.ศ.2554  โดยไดน้ ามาปรบัปรุงเพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบั กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ี
สาขาศลิปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) ภายในประกอบด้วยสาระ 8 หมวด  ได้แก่ หมวดที่ 1 
ขอ้มลูทัว่ไป  หมวดที ่2 ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสตูร  หมวดที ่3 ระบบการจดัการศกึษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพฒันาคณาจารย์  หมวดที่ 7 การประกัน
คุณภาพหลกัสตูร  และหมวดที ่8 การประเมนิและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสตูร 

การปรบัปรุงหลกัสูตรครัง้นี้ได้ปรบัปรุงรายวิชา เนื้อหาในรายวชิาให้มคีวามทนัสมยั และ
สอดคล้องกบัมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 และความตอ้งการของสงัคม พรอ้มสอดแทรกเนื้อหาเพือ่สง่เสรมิคุณสมบตั ิคุณลกัษณะอนั
พงึประสงค์ เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรทางด้านนาฏยศลิป์ที่มีสามารถทัง้ในด้านวชิาการ การสร้างสรรค์ 
ปฏบิตังิานไดจ้รงิและใชเ้ป็นประโยชน์ในการประกอบวชิาชพีทางดา้นนาฏยศลิป์  

 
สาขาวชิานาฏยศลิป์  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

 
 



 

 

สารบญั 
 

 หน้า 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลกัสตูร  
2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา 
3. วชิาเอก 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูร 
5. รปูแบบของหลกัสตูร 
6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพจิารณาอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูร 
7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน 
8. อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษา 
9. ชื่อ นามสกุล  เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศกึษา

ของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรสาขาวชิานาฏยศลิป์ 
10. สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณา 

ในการวางแผนหลกัสตูร 
12. ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความ

เกีย่วขอ้งกบัพนัธกจิของสถาบนั 
13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของ
สถาบนั 

หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

หมวดท่ี 3  ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1. ระบบการจดัการศกึษา 
2. การด าเนินการหลกัสตูร 
3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  
5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรอืงานวจิยั 

 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
 

4 
5 
 

5 
 

6 
 

7 
7 
8 

10 
10 
10 
13 
52 
52 



 

 

สารบญั (ต่อ) 
 

 หน้า 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสตินกัศกึษา 
2. การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นแต่ละดา้น 
3. มาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบ

มาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา 
หมวดท่ี  5  หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิตนักศึกษา 

1. กฎระเบยีบหรอืหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนิสตินกัศกึษา 
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 

หมวดท่ี  6  การพฒันาคณาจารย ์
1. การเตรยีมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 
2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

หมวดท่ี 7   การประกนัคณุภาพหลกัสูตร 
1. การก ากบัมาตรฐาน 
2. บณัฑติ 
3. นกัศกึษา 
4. อาจารย ์
5. หลกัสตูร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเ้รยีน 
6. สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
7. ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หมวดท่ี 8   การประเมินและปรบัปรงุหลกัสูตร 
1. การประเมนิและประสทิธผิลของการสอน 
2. การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม 
3. การประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสตูร 
4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรบัปรุงหลกัสตูร 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ประวตัแิละผลงานทางวชิาการของอาจารย์ผูร้บัผดิชอบ

หลกัสตูรและอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
ภาคผนวก ข  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร 

56 
56 
58 
67 

 
80 
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88 
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105 

 



 

 

สารบญั (ต่อ) 
 

 หน้า 
ภาคผนวก ค   รายงานการวพิากษ์หลกัสตูร 
ภาคผนวก ง    เอกสารสรุปการปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสตูร และตาราง

เปรยีบเทยีบเนื้อหาสาระการปรบัปรุงหลกัสตูร(กรณีหลกัสตูร
ปรบัปรุง) 

ภาคผนวก จ การก าหนดรหสัวชิาและขอ้มลูเกีย่วกบัจ านวนชัว่โมงในการ
จดักจิกรรมแต่ละวชิา 

ภาคผนวก ฉ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศของมหาวทิยาลยัราชภฏั 
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

 

109 
116 
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หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา   
 

คณะ    มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
 

ภาควิชา   มนุษยศาสตรแ์ละศลิปกรรม 
 

สาขาวิชา   นาฏยศลิป์ 
 

หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 

1. รหสัและช่ือหลกัสูตร  
รหสัหลกัสตูร  25511741103644 
ชื่อหลกัสตูรภาษาไทย หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิานาฏยศลิป์  
ชื่อหลกัสตูรภาษาองักฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Dance 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ภาษาไทย  ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ (นาฏยศลิป์) 
ชื่อย่อภาษาไทย  ศป.บ. (นาฏยศลิป์) 
ชื่อเตม็ภาษาองักฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts (Dance) 
ชื่อย่อภาษาองักฤษ  B.F.A. (Dance) 

  
3. วิชาเอก(ถ้ามีแขนงวิชา) 

ไม่ม ี
 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกติ 
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5. รปูแบบของหลกัสูตร 
5.1 รปูแบบ 
 หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ   
   หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ  

 ☐  หลกัสตูรปรญิญาตรแีบบกา้วหน้าทางวชิาการ 

☐ หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาชพี  

 ☐  หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาชพี   

 ☐ หลกัสตูรปรญิญาตรแีบบกา้วหน้าทางวชิาชพี  

☐ หลกัสตูรปรญิญาตรปีฏบิตักิาร  

 ☐  หลกัสตูรปรญิญาตรปีฏบิตักิาร   

 ☐ หลกัสตูรปรญิญาตรแีบบกา้วหน้าปฏบิตักิาร  
 

5.2 ภาษาท่ีใช้ 
ภาษาไทยเป็นภาษาหลกั  

 
5.3 การรบัเข้าศึกษา 

รบัทัง้นิสตินกัศกึษาไทย และต่างชาตทิีส่ามารถใชภ้าษาไทยไดด้ ี 
 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
เป็นหลกัสตูรเฉพาะของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ผูส้ าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตรจะไดร้บัปรญิญาศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานาฏยศลิป์เพยีง

สาขาวชิาเดยีว 
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร 
6.1  สถานภาพของหลกัสตูร 

☐ หลกัสตูรใหม่ 
 หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 ปรบัปรุงจากหลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
นาฏยศลิป์ เริม่ใชม้าตัง้แต่ปีการศกึษา 2555 ปรบัปรุงครัง้สุดทา้ยเมื่อปีการศกึษา พ.ศ. 2554  
 

6.2  การพจิารณาอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูร 
ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการ

น าเสนอหลกัสตูรต่อสภามหาวทิยาลยัในการประชุมครัง้ที่ 2/2560 วนัที ่24 เดอืน กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560    
สภามหาวทิยาลยัอนุมตัิ /เห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุม ครัง้ที่ 2/2560  วนัที่  24 เดอืน กุมภาพนัธ์
พ.ศ. 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสตูรมคีวามพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบั
ปรญิญาตร ีสาขาศลิปกรรมศาสตร ์พ.ศ. 2558 ในปีการศกึษา 2562 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
 8.1 นกัแสดงศลิปินทางดา้นนาฏยศลิป์ 
 8.2 นกัออกแบบท่าร า ท่าเตน้ ทางดา้นนาฏยศลิป์ 
 8.3 ธุรกจิทีม่คีวามเกีย่วขอ้งทางดา้นนาฏยศลิป์ 
 8.4 นกัวชิาการ นกัวจิยัทางดา้นนาฏยศลิป์ 
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9. ช่ือ นามสกลุ  เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ
หลกัสูตร  

ท่ี 

ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ(สาขาวิชา) 

สถาบนั และปีพ.ศ.ท่ีส าเรจ็

การศึกษา 

1. นางณฐัภา  นาฏยนาวนิ 

3-1009-xxxxx-xx-x 
ผูช้่วย 

ศาสตราจารย ์

(นาฏยศลิป์) 

ศป.ด. (นาฏยศลิป์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2559 

วท.ม. (การจดัการ

นันทนาการ) 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 2551 

ศษ.บ. (นาฏศลิป์ไทย

ศกึษา) 

สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์, 2548 

2 นายคมชวชัร ์ พสรูจินัทร์

แดง 

1-1199- xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ศป.ด. (นาฏยศลิป์) 

ศศ.ม. (นาฏยศลิป์ไทย) 

ค.บ. (นาฏศลิป์ไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2559 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็

เจา้พระยา, 2550 

3. นางสาวกชกร  ชติทว้ม               

2-8099- xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ศศ.ม. (นาฏยศลิป์ไทย) 
 

ศษ.บ.(นาฏศลิป์ไทย                    

ศกึษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555 

สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์, 2551 

4. นายยุทธนา อมัระรงค ์

1-1405- xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ศล.ม. (นาฏศลิป์ไทย) 

ศบ. (นาฏศลิป์ไทย) 

สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์, 2559 

สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์, 2549 

5. นายธนกร  สรรยว์ราภภิ ู

3-1012- xxxxx-xx-x 

 

อาจารย ์

 

 

M.FA. (Dance 

Choreography) 

นศ.บ.(วารสาร) 

Korea National University of Arts

(สาธารณรฐัเกาหล)ี, 2558  

มหาวทิยาลยักรงุเทพ, 2548 

 
หมายเหตุ  ประวตั ิผลงานทางวชิาการ และภาระงานสอนดทูีภ่าคผนวก ก 
 
10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบนัเป็นยุคแห่งโลกาภิวตัน์เทคโนโลยแีละการสื่อสาร  ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนทางด้าน
ศลิปะและวฒันธรรมที่ข้ามสายพนัธุ์ซึ่งกนัและกนัโลกตะวนัตกมกีารพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ วฒันธรรม  
การเมอืง สงัคม  การคา้  การท่องเทีย่ว  ซึ่งในดา้นนาฏยศลิป์ที่ปรากฏเหน็ไดช้ดัเจนคอื  มคีณะนาฏยศลิป์
เอกชนและสถาบนัการศกึษาด้านนาฏยศลิป์เกดิขึ้นมากมาย การศกึษาศาสตร์นาฏยศลิป์อนัถอืเป็นมรดก
ทางวฒันธรรมทีส่ าคญัของมนุษยชาต ิ จงึเป็นสิง่จ าเป็นทีต่้องด าเนินการไปควบคู่กบัความเจรญิ ทางสงัคม  
เกดิเป็นการศกึษาภาพสะทอ้นของนาฏยศลิป์หรอืศลิปะการแสดงในแต่ละวฒันธรรมและในแง่มุมต่าง ๆ ท า
ใหเ้ขา้ใจแก่นแท้ของชวีติและโลกได้ดยีิง่ขึ้น  สามารถน าองค์ประกอบของศลิปะเหล่านี้มาใช ้เพื่อรบัมอืกบั
สถานการณ์ปัจจุบนัต่าง ๆ ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิความเขม้แขง็ทางดา้นสงัคมและเศรษฐกจิสบืไป  

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
ความเจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ทางเทคโนโลยแีละการสื่อสารรวมถงึการพฒันาของเศรษฐกจิ 

ส่งผลใหเ้กดิการรบัขนบวฒันธรรมทางนาฏยศลิป์และศลิปะการแสดงของโลกตะวนัตก  จงึจ าเป็นอย่างยิง่ที่
บุคลากรผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ในฐานะผู้พฒันาศิลปะและมรดกทางวฒันธรรมของชาติจะต้องรกัษา
ความมัน่คงทางศลิปศาสตรด์้านนาฏยศลิป์  รวมไปถงึศลิปะการแสดงทีส่ าคญั  อนัแสดงถงึเอกลกัษณ์ของ
มนุษยชาต ิ ดว้ยการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจในมรดกของแต่ละวฒันธรรม  น าไปสู่ความเขม้แขง็ของประชากรและ
ประเทศชาตทิีม่ ัน่คงได ้ 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 
12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

สถานการณ์จากโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกจิ  สงัคม  และศลิปวฒันธรรม  ส่งผลให้
เกิดความร่วมมอืของนานาประเทศ  เกิดการแลกเปลี่ยนมรดกทางศิลปวฒันธรรมอยู่เนื่อง ๆ ภาควิชา
มนุษยศาสตรแ์ละศลิปกรรม  สาขาวชิานาฏยศลิป์  จงึไดพ้ฒันาหลกัสูตรในเชงิรุกที่มศีกัยภาพ   เพื่อสรา้ง
ความมัน่คงเขม้แขง็ดา้นนาฏยศลิป์ของไทยและของสากล  โดยการผลติบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ
ทางดา้นนาฏยศลิป์ใหส้ามารถปฏบิตังิานหรอืพนัธกจิในองคก์รต่าง ๆ  ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  มีคุณธรรม
และจรยิธรรมในดา้นการประกอบอาชพีสุจรติ  หรอืแมแ้ต่การน าความรูท้างดา้นนาฏยศลิป์ไป พฒันาต่อยอด
ในการประกอบธุรกจิสว่นตวั  เช่น  บรษิทัทางดา้นการแสดง  ตลอดจนท าใหเ้กดิดุลยภาพในแงธุ่รกจิ  สง่ผล
ในทศิทางทีด่ขีึน้ต่อเศรษฐกจิของไทยในระดบัสากล  หรอืการต่อยอดความรูเ้พือ่ศกึษาต่อ ในระดบัทีส่งูขึน้ 
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12.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
                มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา เป็นสถาบนัอุดมศกึษาทีมุ่่งเน้นเรื่องความก้าวหน้า 
“มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพระดบัสากลชัน้น า”  ตามหลักปรชัญาของมหาวิทยาลัย มุ่งมัน่ที่จะสร้าง
คุณภาพการศกึษา พฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ผลติ
บณัฑติคุณภาพทีเ่ป่ียมดว้ยคุณธรรม มสีุขภาพอนามยัทีด่ ีมทีกัษะทางวชิาการ มทีกัษะทางภาษาการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก โดยมีวิสัยทัศน์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
มาตรฐานสากลและตดิอนัดบั 1 ใน 150 มหาวทิยาลยัของเอเชยีในปี 2561 มุ่งเน้นเรื่องความก้าวหน้าทาง
วชิาการ การบรกิารวชิาการ และศลิปวฒันธรรม ดงัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 5 ประการ ประกอบด้วย 1. 
สรา้งบณัฑติคุณภาพสูส่งัคม 2. วจิยั สรา้งองคค์วามรู ้และนวตักรรม 3. บรกิารวชิาการเพือ่พฒันาไปสู่สงัคม
แห่งการเรยีนรู ้4. สง่เสรมิและเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมไทยสูส่ากล และ 5. พฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอ่ืน 

   หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ไดแ้ก่ (1) กลุ่มวชิาภาษา  (2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์     
(3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์และ (4) กลุ่มวชิาพลศกึษา 
   หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิานาฏยศลิป์ 
   หมวดวชิาเลอืกเสร ี
 

13.2   กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

 ☐ หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิา..... 
   หมวดวชิาเลอืกเสร ี

 
13.3 การบริหารจดัการ 

              ในการจดัการเรยีนการสอนมกีารประสานงานกบัสาขาวชิา/คณะต่าง ๆ ที่จดัรายวชิา  ซึ่งนิสติ  
นักศกึษาในหลกัสูตรนี้จะต้องไปเรยีนโดยวางแผนร่วมกนัระหว่างผูเ้กี่ยวขอ้ง ตัง้แต่ผูบ้รหิารและคณาจารย์
ผูส้อน ซึง่อยู่ต่างสาขาวชิา/คณะ เพือ่ก าหนดเนื้อหาและกลยุทธก์ารสอน ตลอดจนการวดัผลและประเมนิผล               
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หมวดท่ี 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสตูร 
 
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

1.1 ปรชัญา 
 มุ่งผลติบณัฑติทางดา้นนาฏยศลิป์ทัง้นาฏยศลิป์ไทยและนาฏยศลิป์สากล ให้มคีวามรูค้วามสามารถ

ในด้านทฤษฎี  ด้านปฏิบตัิ  ความคดิสร้างสรรค์ มทีกัษะผู้น า ก้าวทนักระแสโลก รวมถึงการวจิยัและ
พฒันาทางดา้นนาฏยศลิป์ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ สง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมและมารยาทอนัดงีาม 
เพือ่ด ารงไวซ้ึง่ศลิปวฒันธรรมของมนุษยชาต ิ

 
1.2 ความส าคญั 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ผลิตบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทางด้านนาฏยศิลป์         

ครัง้แรกเมื่อปี พ.ศ. 2523  รวมเวลาถงึปัจจุบนั 36 ปี  แสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัและความเอาใจใส่ต่อ
ศลิปวฒันธรรมอนัเป็นมรดกทีเ่ก่าแก่ของชาต ิเนื่องจากนาฏยศลิป์เป็นสิง่มนุษยส์รา้งสรรคข์ึน้ เพือ่ใหเ้กดิ
ความรื่นเรงิบนัเทงิใจ หรอืเป็นพืน้ฐานส าคญัทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึศลิปวฒันธรรมและความเจรญิรุ่งเรอืงของ
ชาติได้เป็นอย่างดี และปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านนาฏยศิลป์ เช่น 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค รวมทัง้
มหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชนอกีจ านวนไม่น้อย  ดว้ยความพรอ้มของบุคลากรและการมเีครอืข่ายทาง
วชิาการที่เข้มแขง็  ประกอบกบัผลการส ารวจความต้องการศึกษาต่อในระดบัปรญิญาตรใีนสาขานี้มี
จ านวนมาก  เพื่อเพิม่ศกัยภาพของบณัฑติทางด้านนาฏยศลิป์ในประเทศไทย  การใหบ้รกิารทางศกึษา  
การท านุบ ารุงและการอนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรม  นาฏยศลิป์หรอืศลิปะการแสดง  จงึไดป้รบัปรุงและพฒันา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏยศิลป์ฉบับนี้ขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพด้าน
นาฏยศลิป์ 

 
1.3 วตัถปุระสงค ์ 

1)  เพือ่ผลติบณัฑติใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม และมารยาทอนัด ี  
2)  เพือ่ผลติบณัฑติใหม้ทีกัษะความรูท้างประวตันิาฏยศลิป์ไทย นาฏยศลิป์สากล และนาฏยศลิป์

ร่วมสมยั 
3)  เพือ่ผลติบณัฑติใหม้ทีกัษะทางปัญญาสามารถน าทฤษฎทีางนาฏยศลิป์สูก่ารปฏบิตัทิาง

นาฏยศลิป์ 
4)  เพือ่ผลติบณัฑติใหม้ทีกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
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5)  เพือ่ผลติบณัฑติใหม้ทีกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
6)  เพือ่ผลติบณัฑติใหม้ทีกัษะการประยุกตศ์าสตรท์างดา้นนาฏยศลิป์และการบรหิารจดัการสู่

นาฏยศลิป์นิพนธแ์ละ/หรอืการน าเสนอผลงานทางนาฏยศลิป์ 
   
2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 

 หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานาฏยศลิป์ (หลกัสตูรปรบัปรุง 2560)  มแีผนการพฒันา
ปรบัปรุงทีม่รีายละเอยีดของแผนยุทธศาสตรแ์ละตวับ่งชีก้ารพฒันาปรบัปรุง  ดงันี้ 
 
แผนพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. ปรบัปรุงหลกัสตูรศลิปกรรม 

ศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา

นาฏยศลิป์ ใหม้มีาตรฐานตามที ่ 

สกอ.  ไดก้ าหนด 

-พฒันาหลกัสตูรใหม้พีืน้ฐานจาก

หลกัสตูร ในระดบัชาตทิีท่นัสมยั       

-ตดิตามผลการประเมนิหลกัสตูร

อย่างต่อ เนื่องและสม ่าเสมอ 

-เอกสารการปรบัปรุง

หลกัสตูร                        

-รายงานผลการประเมนิ

หลกัสตูร                         

-ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ

การพฒันาหลกัสตูร            

-รายงานการประชุม

คณะกรรมการพฒันา

หลกัสตูร 

2. จดัท าหลกัสตูรปรบัปรุงฉบบั

ร่างเพือ่ ใหต้อบสนองต่อความ

ตอ้งการบุคลากรใน

ตลาดแรงงานหรอืหน่วยงานทัง้

องคก์รภาครฐัและเอกชน 

-เชญิผูท้รงคุณวุฒจิากสถาบนั  

การศกึษา ทัง้ภาครฐัและเอกชน 

รวมทัง้ผูป้ระกอบการมาร่วมกนั

วพิากษ์หลกัสตูร                        

-ปรบัปรุงหลกัสตูรตามผลการ

วพิากษ์จากผูท้รงคุณวุฒ ิ

-รายงานผลการวพิากษ์จาก

ผูท้รงคุณวุฒ ิ                   

-หลกัสตูรฉบบัปรบัปรุง 

3. การพฒันาการเรยีนการสอน  

โดยพฒันาบุคลากรในดา้น

การศกึษา  ดา้นการวจิยัการ

เรยีนการสอน 

-สนบัสนุนใหอ้าจารยท์ าวจิยัเพือ่

พฒันาการเรยีนการสอน               

-สนบัสนุนแหล่งทุนในการตพีมิพ์

เผยแพร่ ผลงานวจิยั  ทัง้ในและ

-รอ้ยละของอาจารยป์ระจ า  

ทีม่งีานวจิยั                       

-รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่

มผีลงานวจิยัไดร้บัการ
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แผนพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

ต่างประเทศ                             

-สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วม

ประชุมหรอืสมัมนาวชิาการและ

น าเสนอผลงานวจิยั  ทัง้ในและ

ต่างประเทศ                                 

-สนบัสนุนใหอ้าจารยศ์กึษาต่อ  

ศกึษาดงูานและท าวจิยั                

-บูรณาการการเรยีนการสอนกบั

การบรกิารวชิาการ   

ตพีมิพเ์ผยแพร่                          

-รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่

เขา้ร่วมประชุมหรอืสมัมนา

วชิาการหรอืน าเสนอ

ผลงานวจิยั                      

-รอ้ยละของอาจารยป์ระจ า

ลา ศกึษาต่อ  ศกึษาดงูาน 

และท าวจิยั                           

-รอ้ยละของกจิกรรมหรอื

โครง การบรกิารวชิาการ

และวชิาชพีที ่ตอบสนอง

ความตอ้งการ  การพฒันา

และเสรมิสรา้งความ 

เขม้แขง็ของสงัคมต่อ

อาจารย ์ประจ า 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1  ระบบ 

 ระบบการจดัการศกึษา ใชร้ะบบทวภิาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิ               
1 ภาคการศกึษาปกต ิมรีะยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ 

 
1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 

  มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคฤดูร้อน โดยขึ้นอยู่กบัการพจิารณาของคณะกรรมการประจ า
หลกัสูตร ทัง้นี้ก าหนดะยะเวลาการจดัการจดัการเรยีนการสอน จ านวน 8 สปัดาห์ หรอืไม่เกนิ 9 
สปัดาห์ต่อภาคการศกึษา และจ านวนหน่วยกติต้องมสีดัส่วนเทยีบเคยีงกนัได้กบัการศกึษาภาค
ปกต ิ

 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาคใหเ้ป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็

เจ้าพระยา ว่าด้วยการโอนหรอืเทยีบโอนผลการเรยีนและการยกเว้นการเรยีนรายวชิา พ.ศ.2549 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เขา้สูร่ะบบ พ.ศ.2554 
 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา โดย ภาคต้น ด าเนินการ
ในเดอืนสงิหาคม - เดอืนธนัวาคม ภาคปลาย ด าเนินการในเดอืนมกราคม - เดอืนพฤษภาคม 
และภาคฤดรูอ้น ด าเนินการในเดอืนพฤษภาคม - เดอืนกรกฎาคม 

 
2.2 คณุสมบติัของผู้เข้าศึกษา 

  1. เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า 
  2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือในระดบัเทียบเท่าจากสถาบัน 
การศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรบัรอง 
  3. เป็นผู้มีความสามารถด้านนาฏยศิลป์ (ไทยหรือสากล) หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจา้พระยา  พจิารณาแลว้เหน็สมควรใหม้สีทิธิส์มคัรเขา้รบัการศกึษาได้ 

 4. เป็นผูม้คีวามสามารถในการฟัง  พดู  อ่าน  เขยีน  และเขา้ใจภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี 
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    5. เป็นผู้มทีกัษะทางปัญญา  และมสีุขภาพร่างกายสมบูรณ์แขง็แรง  ไม่เป็นอุปสรรคต่อ การ
เรยีนการสอน  
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  นิสติ  นักศึกษา  ที่เข้ามาศึกษาในหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตร์บณัฑติ  สาขาวชิานาฏยศิลป์        
(หลักสูตรปรับปรุง 2559)  อาจประสบปัญหาต่าง ๆ ระหว่างเปิดภาคการศึกษาหรือขณะ
ท าการศึกษา  โดยได้สรุปปัญหาของนิสติ  นักศึกษาแรกเข้า  ซึ่งเทียบเคยีงจากหลกัสูตร พ .ศ. 
2554  ดงันี้ 
 1)  ปัญหาในดา้นการปรบัตวั  จากการเปลีย่นสงัคมระดบัมธัยมมาเป็นอุดมศกึษา 
 2)  ทกัษะพืน้ฐานทางนาฏยศลิป์ในแต่ละคนมไีม่เท่ากนั และ/หรอืไม่เพยีงพอ 
 3)  ปัญหาการขาดแคลนทุนทรพัย์ 

 
2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษา 
 1)  จดัโครงการหรอืประชาสมัพนัธ์ไปยงัสถาบนัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาทัว่ประเทศ 
เพื่อทราบถึงลักษณะของการจดัการเรียนการสอนทางนาฏยศิลป์ การแนะน า นักเรียน  นิสิต
นกัศกึษาทีม่คีวามสนใจเขา้ศกึษาต่อในหลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวชิานาฏยศลิป์ 
 2)  ระหว่างเปิดภาคการศึกษาจัดให้มีการฝึกฝนทักษะปฏิบัติทางนาฏยศิลป์ให้กับนิสิต  
นกัศกึษาในสาขาวชิานาฏยศลิป์  ทีต่อ้งการเพิม่พนูความรู ้ เพือ่เป็นการฝึกฝนและพฒันาศกัยภาพ
ให้กับ นิสิต  นักศึกษาในแต่ละคน โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา
นาฏยศลิป์และรุ่นพี ่
 3)  แนะน านิสติ  นกัศกึษาเกีย่วกบักองทุนกูย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.) 

 
2.5 แผนการรบันักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี  

ปี

การศึกษา 

จ านวนนิสิตนักศึกษา 
จ านวนบณัฑิตท่ีคาดว่า 

จะส าเรจ็การศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 รวม  

2560 30 - - - 30 คาดว่าจะมผีูจ้บการศกึษา 

ตลอดหลกัสตูร ปีละ 30 คน   

เริม่ส าเรจ็การศกึษาปี 2563 

2561 30 30 - - 60 
2562 30 30 30 - 90 
2563 30 30 30 30 120 
2564 30 30 30 30 120 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรบั (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรบั 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมาณแผ่นดนิ 

   - งบด าเนินการ 

    

24,000.00 

 

48,000.00 

 

72,000.00 

 

96,000.00 

 

96,000.00 

   - งบลงทุน 

      - ค่าครุภณัฑ ์

 

500,000.00 

 

600,000.00 

 

700,000.00 

 

 

900,000.00 

 

900,000.00 

เงนิบ ารุงการศกึษา 594,000.00 1,188,000.00 1,782,000.00 2,376,000.00 2,376,000.00 

รวมรายรบั 1,118,000.00 1,836,000.00 2,554,000.00 3,372,000.00 3,372,000.00 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบด าเนินการ 

   - ค่าตอบแทน 

 

200,000.00 

 

400,000.00 

 

600,000.00 

 

800,000.00 

 

800,000.00 

   - ค่าใชส้อย 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 400,000.00 

   - ค่าวสัดุ 70,400.00 220,800.00 371,200.00 501,600.00 501,600.00 

   - ค่าด าเนินการ 

ระดบัมหาวทิยาลยั 

 

223,600.00 

 

367,200.00 

 

510,800.00 

 

674,400.00 

 

674,400.00 

2. งบลงทุน 

   - ค่าครุภณัฑ ์

 

500,000.00 

 

600,000.00 

 

700,000.00 

 

900,000.00 

 

900,000.00 

รวมรายจ่าย 1,094,000.00 1,788,000.00 2,482,000.00 3,276,000.00 3,276,000.00 

จ านวนนักศึกษา 30 คน 60 คน 90 คน 120 คน 120 คน 

 

ค่าใช้จ่ายต่อหวัต่อปี 

ในการผลิตบณัฑิต 

 
 

29,688.00 29,688.00 29,688.00 29,688.00 29,688.00 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชัน้เรยีน 

☐ แบบอื่น ๆ (ระบุ) Click here to enter text. 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบนัอดุมศึกษา 
การยกเวน้หรอืเทยีบโอนหน่วยกติไดต้ามระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา

ว่าด้วย การโอนหรอืเทยีบโอนผลการเรยีน และการยกเว้นการเรยีนรายวชิา พ.ศ.2549 และประกาศ
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา เรื่อง หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์เขา้สู่
ระบบ พ.ศ.2554  
 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
3.1 หลกัสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกติ 

3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวชิาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตรของกระทรวงศกึษาธกิารและมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีสาขาศลิปกรรมศาสตร์ พ.ศ.
2558 (มคอ1) ดงันี้ 

1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกติ 
 1.1)  วชิาศกึษาทัว่ไปบงัคบั   23 หน่วยกติ 

 (1) กลุ่มวชิาภาษา      9  หน่วยกติ 
 (2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์    7  หน่วยกติ 
 (3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์    6  หน่วยกติ 
 (4) กลุ่มวชิาพลศกึษา    1  หน่วยกติ 

 1.2)  วชิาศกึษาทัว่ไปเลอืก  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
 (1) กลุ่มวชิาภาษา   ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกติ 
 (2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกติ 
 (3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกติ 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกติ 
 2.1)  วชิาแกน ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกติ 
 2.2)  วชิาเฉพาะดา้น ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกติ 
    2.3)  วชิาเอก ไม่น้อยกว่า        46 หน่วยกติ 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกติ 
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3.1.3 รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า  32   หน่วยกิต 

1.1) วิชาศึกษาทัว่ไปบงัคบั ไม่น้อยกว่า  23 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต 
9111101 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  3(2-2-5) 

 Thai for Communication  

9111102 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  3(2-2-5) 

 English for Communication  

9111103 ภาษาองักฤษใน

ชวีติประจ าวนั 

 3(2-2-5) 

 English in Everyday Use  

 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  7 หน่วยกิต 
9121101 ทกัษะชวีติ 3(3-0-6) 

 Life Skills  

9121102 สงัคมไทยและสงัคมโลกในศตวรรษที ่21 3(3-0-6) 

 Thai and Global Society in 21st Century   

9121103 ความเป็นพลเมอืง 1(1-0-2) 

 Active Citizenship  

 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
9131101 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีน

ชวีติประจ าวนั 

 3(2-2-5) 

 Science and Technology in Everyday Use 

9131102 ทกัษะการเรยีนรูแ้ละแก้ปัญหาเชงิคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics  

 (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา 1  หน่วยกิต 
9141101 กจิกรรมทางกายเพือ่ชวีติ             1(0-2-1) 

 Physical Activities  for  Life  

 
1.2) วิชาศึกษาทัว่ไปเลือก  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
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9112101 ภาษาและวฒันธรรมลาว      3(2-2-5) 

 Lao Language and Culture 

9112102 ภาษาและวฒันธรรมพม่า  3(2-2-5) 

 Burmese Language and Culture 

9112103 ภาษาและวฒันธรรม

เวยีดนาม 

   3(2-2-5) 

 Vietnamese Language and Culture 

9112104 ภาษาและวฒันธรรมเขมร  3(2-2-5) 

 Cambodian Language and Culture 

9112105 ภาษาและวฒันธรรมมลายู  3(2-2-5) 

 Malay Language and Culture 

9112106 ภาษาและวฒันธรรมจนี  3(2-2-5) 

 Chinese Language and Culture 

9112107 ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่ น  3(2-2-5) 

 Japanese Language and Culture 

9112108 ภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี  3(2-2-5) 

 Korean Language and Culture 

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์    ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
9122201 การจดัการสมยัใหม่และภาวะผูน้ า    3(3-0-6) 

 Modern Management and Leadership  

9122202 การสือ่สารในชวีติประจ าวนั  3(3-0-6) 

 Communications in Everyday Use 

9122204 ความสุขแห่งชวีติ  3(3-0-6) 

 Happiness of Life  

 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์      ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
9132201 เทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่สงัคมออนไลน์  3(2-2-5) 

 Information Technology and Social Media  

9132202 เทคโนโลยสีือ่ดจิทิลัในชวีติประจ าวนั  3(2-2-5) 

 Digital Media Technology in Everyday Use  
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9132203 เทคโนโลยเีพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 3(3-0-6) 

 Technology for Sustainable Development 

9132204 สุขภาพและความงาม   3(3-0-6) 

 Health and Aesthetics  
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า  101    หน่วยกิต 
2.1) วิชาแกน      ไม่น้อยกว่า  13    หน่วยกิต 

2100201  ภาษาองักฤษเพือ่การท างาน 3(2-2-5) 

 English for Work  

2100202  การออกแบบสารสนเทศเพือ่การน าเสนอ 2(2-0-4) 

 Information Design for presentation  

2100203  กฎหมายในชวีติประจ าวนั 2(2-0-4) 

 Law in daily life  

2100204  ทกัษะภาษาสูอ่าเซยีน 2(1-2-3) 

 ASEAN Language Skills  

9122203 สุนทรยีะทางศลิปกรรม  3(3-0-6) 

 Aesthetics of Fine and Applied Arts  

2121103  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎทีางดา้นนาฏยศลิป์ไทย 3(3-0-6) 

 History and Theory of Thai Dance  

2121104  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎทีางดา้นนาฏยศลิป์

สากล 

3(3-0-6) 

2.2) วิชาเฉพาะด้าน      ไม่น้อยกว่า  42   หน่วยกิต 
2121203  ทกัษะนาฏยศลิป์ไทย1 3(2-2-5) 

 Thai Dance Skill 1  

2121204 ทกัษะนาฏยศลิป์ไทย 2 3(2-2-5) 

 Thai Dance Skill 2  

2121205  ระบ าเบด็เตลด็ 3(2-2-5) 

 General Thai Classical Dance  

2121206  การแต่งกายเพือ่การแสดงนาฏยศลิป์ไทย 3(2-2-5) 

 Costumes for Thai Cultural Performance  
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2121207  นาฏยศลิป์พืน้เมอืง 3(2-2-5) 

 Thai Folk Dance  

2121208  บลัเลต ์1 3(2-2-5) 

 Ballet 1  

2121209  บลัเลต ์2 3(2-2-5) 

 Ballet 2  

2121210  แจ๊สด๊านซ ์1 3(2-2-5) 

 Jazz Dance 1  

2121211  แจ๊สด๊านซ ์2 3(2-2-5) 

 Jazz Dance 2  

2121212  โมเดริน์ด๊านซ ์1 3(2-2-5) 

 Modern Dance 1  

2121213  การออกแบบนาฏยศลิป์ไทย 1 3(2-2-5) 

 Thai dance choreography 1  

2121214 การออกแบบนาฏยศลิป์สากล 1 3(2-2-5) 

 Western dance choreography 1  

2121215 การเตน้เบือ้งตน้ 3(2-2-5) 

 Basic dance  

2121216  นาฏยศลิป์สมยันิยม 3(2-2-5) 

 Trends in Western Dance  

2121217 นาฏยศลิป์เพือ่ออกงานสงัคม 3(2-2-5) 

 Dance for sociability  

2121218  นาฏยศลิป์เพือ่บุคลกิภาพ 3(2-2-5) 

 Dance  for improve personality  

2121306  ทกัษะนาฏยศลิป์ไทย 3 3(2-2-5) 

 Thai Dance Skill 3  

2121307  ทกัษะนาฏยศลิป์ไทย4 3(2-2-5) 

 Thai Dance Skill 4 
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2121308  ร าหน้าพาทย ์ 3(2-2-5) 

 Na Paat  

2121309 ร าฉุยฉาย 3(2-2-5) 

 Chui Chai  

2121310  โมเดริน์ด๊านซ ์ 2 3(2-2-5) 

 Modern Dance 2  

2121311  โมเดริน์ด๊านซ ์ 3 3(2-2-5) 

 Modern Dance 3  

2121312  แจ๊สดานซ ์3 3(2-2-5) 

 Jazz Dance 3  

2121313  นาฏยศลิป์ส าหรบัเชยีรล์ดีดิ้ง 3(2-2-5) 

 Dance for Cheerleading  

2121314  การวจิยัทางดา้นนาฏยศลิป์ไทย 3(2-2-5) 

 Thai Dance in research  

2121315  การวจิยัทางดา้นนาฏยศลิป์สากล 3(2-2-5) 

 Western Dance in research  

2121316  การสรา้งเครื่องแต่งกายทางดา้นนาฏยศลิป์ไทย 3(2-2-5) 

 Create Costumes for Thai Cultural 

Performance 

 

2121317  การสรา้งเครื่องแต่งกายทางดา้นนาฏยศลิป์สากล 3(2-2-5) 

 Creative Costumes for Western Dance  

2121318  การออกแบบนาฏยศลิป์ไทย 2 3(2-2-5) 

 Thai dance choreography 2  

2121319  การออกแบบนาฏยศลิป์สากล 2  3(2-2-5) 

 Western dance choreography 2  

2121320  อตัลกัษณ์นาฏยศลิป์ 3(2-2-5) 

 Identity in Dance  

2121321  นาฏยภวิฒัน์ 3(2-2-5) 

 GIobaIization of Dance  
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2121322  การวจิารณ์ภาพยนตร ์ 3(2-2-5) 

 Criticism in Film  

2121323  ปรชัญาพืน้ฐานนาฏยศลิป์  3(3-0-6) 

 Basic Philosophy in Dance  

2121405  ร าเดีย่วมาตรฐาน 3(2-2-5) 

 Solo  

2121406  บลัเลต ์3 3(2-2-5) 

 Ballet 3  

2.3) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  46   หน่วยกิต 
    2.3.1) กลุ่มวิชาบงัคบั ไม่น้อยกว่า  36   หน่วยกิต 

2121101  การเคลื่อนไหวเบือ้งตน้ในนาฏยศลิป์ 3(2-2-5) 

 Basic Movement for Dance  

2121102  นาฏยศลิป์ไทยเบือ้งตน้ 3(2-2-5) 

 Basic for Thai Dance  

2121201  พืน้ฐานการวจิยัและการเขยีนรายงานทางดา้น

นาฏยศลิป์ 

3(2-2-5) 

 Introduction for  dance research  

2121202  หลกัส าคญัของการสรา้งสรรคผ์ลงานทางดา้น

นาฏยศลิป์ 

3(2-2-5) 

 Principles of Creative Dance  

2121301  การแต่งหน้าเพือ่การแสดง 3(2-2-5) 

 Stage Make up  

2121302  นาฏยศลิป์อาเซยีน 3(2-2-5) 

 ASEAN Dance  

2121303  หลกัและวธิกีารจดัการแสดงงานนาฏยศลิป์ 3(2-2-5) 

 Principles and  Dance Management  

2121304  เทคโนโลยใีนนาฏยศลิป์  3(2-2-5) 

 Technology in Dance 
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2121305  นาฏยศลิป์เพือ่ชุมชุน 3(2-2-5) 

 Dance for Community  

2121402 สมัมนานาฏยศลิป์ 3(2-2-5) 

 Seminar in Dance  

2121403  ภาษาองักฤษส าหรบันาฏยศลิป์ 3(2-2-5) 

 English Language for Dance  

2121404  การจดัการธุรกจินาฏยศลิป์  3(2-2-5) 

 Dance Business Management  

       (2.3.2)  กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์      ไม่น้อยกว่า  5  หน่วยกิต 
2121401  นาฏยศลิป์นิพนธ์ 5(2-6-10) 

 Thesis in Dance  

       (2.3.3)  ประสบการณ์ภาคสนาม     ไม่น้อยกว่า  5  หน่วยกิต 
2121407  ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางนาฏยศลิป์ 5(0-300-0) 

 Professional Field Experience for Dance  
 

      3) หมวดวิชาเลือกเสรี            ไม่น้อยกว่า  6    หน่วยกิต  
  ใหเ้ลอืกเรยีนวชิาใด ๆ ในหลกัสตูรมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยาโดยไม่

ซ ้ากบัรายวชิาที่เคยเรยีนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวชิาที่ก าหนดให้เรยีนโดยไม่นับหน่วยกติรวมใน
เกณฑก์ารส าเรจ็หลกัสตูรของสาขาวชิานี้ 

 
3.1.4 แผนการศึกษา   

สาขาวชิานาฏยศลิป์ จดัแผนการเรยีนรายภาค ดงันี้ 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
91XXXXX วชิาศกึษาทัว่ไปบงัคบั 11 หน่วยกติ 
21211XX วชิาแกน 3 หน่วยกติ 

2121102 นาฏยศลิป์ไทยเบือ้งตน้ 3(2-2-5) 

รวม 17 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วชิาศกึษาทัว่ไปบงัคบั 12 หน่วยกติ 

21211XX วชิาแกน 3 หน่วยกติ 

2121101 การเคลื่อนไหวเบือ้งตน้ในนาฏยศลิป์ 3(2-2-5) 
รวม 18 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วชิาศกึษาทัว่ไป (กลุ่มภาษา) 3 หน่วยกติ 

21002XX วชิาแกน 3 หน่วยกติ 

2121201 พืน้ฐานการวจิยัและการเขยีนรายงานทางดา้น

นาฏยศลิป์ 

3(2-2-5) 

2121202 หลกัส าคญัของการสรา้งสรรคผ์ลงานทางดา้น

นาฏยศลิป์ 

3(2-2-5) 

21212XX วชิาเฉพาะดา้น 9 หน่วยกติ 

รวม 21 

  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
91XXXXX วชิาศกึษาทัว่ไปเลอืก (กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร)์ 
3 หน่วยกติ 

91XXXXX วชิาศกึษาทัว่ไปเลอืก (กลุ่มวทิยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร)์ 

3 หน่วยกติ 

21002XX วชิาแกน 4 หน่วยกติ 

21212XX วชิาเฉพาะดา้น 9 หน่วยกติ 

รวม 19 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2121301 การแต่งหน้าเพือ่การแสดง 3(2-2-5) 
21213XX วชิาเฉพาะดา้น  15 หน่วยกติ  
xxxxxxx วชิาเลอืกเสร ี1 3(x-x-x) 

รวม 21 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2121302 นาฏยศลิป์อาเซยีน 3(2-2-5) 
2121303 หลกัและวธิกีารจดัการแสดงงานนาฏยศลิป์ 3(2-2-5) 
2121304 เทคโนโลยใีนนาฏยศลิป์ 3(2-2-5) 
2121305 นาฏยศลิป์เพือ่ชุมชน 3(2-2-5) 
21213XX วชิาเฉพาะดา้น 6 หน่วยกติ 
xxxxxxx วชิาเลอืกเสร ี2 3(x-x-x) 

รวม 21 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2121401 นาฏยศลิป์นิพนธ์ 5(2-6-10) 
2121402 สมัมนานาฏยศลิป์ 3(2-2-5) 
2121403 ภาษาองักฤษส าหรบันาฏยศลิป์ 3(2-2-5) 
2121404 การจดัการธุรกจินาฏยศลิป์ 3(2-2-5) 
21214XX วชิาเฉพาะดา้น 3 หน่วยกติ 

รวม 17 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2121407 ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางนาฏยศลิป์ 5(0-300-0) 

รวม 5 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

 

(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
9111101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 

 Thai for Communication  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการสื่อสาร การฝึกทกัษะการรบัสารและส่งสารอย่างสร้างสรรค์  
การบูรณาการทกัษะการส่งสาร และรบัสารเพื่อใชใ้นชวีติประจ าวนั การตคีวาม การรูเ้ท่าทนัสาร การใช้
ภาษาเพือ่การสือ่สารในสงัคมปัจจุบนั 

An introductory of language for communication; practicing language skills for 
creative receiving and sending message; integrating language skills for communication in 
everyday use; message interpretation and literacy; language usage for communication in current 
society 

 
9111102 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 

 English for Communication  

โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในงานเขียนภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง  ๆ  
ในชีวติประจ าวนั การฝึกใช้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่านและเขยีนเพื่อการ
สือ่สารในชวีติประจ าวนั ทัง้ในเหตุการณ์ทีเ่ป็นอดตี ปัจจุบนัและอนาคต  

English structures in various forms of English writing in everyday use; practice using 
English structures for communication in listening, speaking, reading, and writing skills in everyday 
use in the past, present, and future situations  
 
9111103 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั 3(2-2-5) 

 English in Everyday Use  

ทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษในชวีติประจ าวนั การใชค้ าศพัท์ในชวีติประจ าวนั การฟัง  
การพดู การอ่าน การเขยีน ในสถานการณ์ต่าง ๆ การทกัทายและการพดูถงึกจิวตัรประจ าวนั งานอดเิรก  
การเดนิทางท่องเทีย่วและโรงแรม การซื้อสนิคา้ การสัง่อาหารและเครื่องดื่ม การบอกเวลา วนั เดือน ปี 
การสมคัรงาน การน าเสนอในทีท่ างาน 
 Communication skills in everyday use; everyday vocabularies usage; listening, 
speaking, reading, and writing in various situations; greeting and routine conversations; hobby; 
travelling and hotels; shopping; food and beverage ordering; time and date telling; job 
applications; presentation in working places 
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9112101 ภาษาและวฒันธรรมลาว 3(2-2-5) 

 Lao Language and Culture  

ลกัษณะและความเป็นมาของภาษาลาว ทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขยีนในชวีติประจ าวนั 
ศลิปะ วฒันธรรม และประเพณีลาวในบรบิทของประชาคมอาเซยีน 
 Background and characteristics of Lao language; listening, speaking, reading, and 
writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Laos as one of the ASEAN context 
 
9112102 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 3(2-2-5) 

 Burmese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาพม่า ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชวีติประจ าวนั ศลิปะ วฒันธรรม และประเพณีพม่าในบรบิทของประชาคมอาเซยีน 

Background and characteristics of Burmese language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Myanmar as one of the ASEAN 
context 

 
9112103 ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 3(2-2-5) 

 Vietnamese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชวีติประจ าวนั ศลิปะ วฒันธรรม และประเพณีเวยีดนามในบรบิทของประชาคมอาเซยีน 
 Background and characteristics of Vietnamese language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Vietnam as one of the 
ASEAN context 
 
9112104 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 3(2-2-5) 

 Cambodian Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเขมร ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชวีติประจ าวนั ศลิปะ วฒันธรรม และประเพณีเขมรในบรบิทของประชาคมอาเซยีน 

 Background and characteristics of Cambodian language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Cambodia as one of the 
ASEAN context 
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9112105 ภาษาและวฒันธรรมมลายู 3(2-2-5) 

 Malay Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษามลายู ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชวีติประจ าวนั ศลิปะ วฒันธรรม และประเพณีมลายใูนบรบิทของประชาคมอาเซยีน 

 Background and characteristics of Malay language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Malaysia as one of the ASEAN 
context 

 
9112106 ภาษาและวฒันธรรมจีน 3(2-2-5) 

 Chinese Language and Culture  

ลกัษณะและความเป็นมาของภาษาจนี ทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขยีนในชวีติประจ าวนั 
ศลิปะ วฒันธรรม และประเพณีจนีในบรบิทของประชาคมอาเซยีนและเอเชยีตะวนัออก 

Background and characteristics of Chinese language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of China as one of the ASEAN and 
East Asian context 
 
9112107 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น 3(2-2-5) 

 Japanese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาญี่ปุ่ น ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชวีติประจ าวนั ศลิปะ วฒันธรรม และประเพณีญีปุ่่ นในบรบิทของประชาคมอาเซยีนและเอเชยีตะวนัออก 

Background and characteristics of Japanese language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Japan as one of the ASEAN and 
East Asian context 

 
9112108 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 3(2-2-5) 

 Korean Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชวีติประจ าวนั ศลิปะ วฒันธรรม และประเพณีเกาหลใีนบรบิทของประชาคมอาเซยีนและเอเชยีตะวนัออก 

Background and characteristics of Korean language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Korea as one of the ASEAN and 
East Asian context 
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9121101 ทกัษะชีวิต 3(3-0-6) 

 Life Skills  

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวัน ทักษะเฉพาะบุคคล  ทักษะการ
ติดต่อสื่อสาร ทักษะสังคมและทักษะการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตน ความฉลาดทางอารมณ์ 
สุขภาพจติและการปรบัตวั  คุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์การคดิวเิคราะห ์ตดัสนิใจและ
แกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์การท างานเป็นทมี การด ารงชวีติอย่างพอเพยีง     
 Necessary skills for everyday use; intrapersonal skills; communication skills; social 
and occupational skills; self- development; emotional quotient; mental health and adjustment; 
virtue, ethics, and values; critical thinking, decision making, and problem solving; team working; 
living a self-sufficient life 
 
9121102 สงัคมไทยและสงัคมโลกในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

 Thai and Global Society in 21st Century   

 สงัคมไทยในบรบิทโลกในมติปิระวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรมไทย ประชากร วฒันธรรมไทย 
บทบาทและความเคลื่อนไหวของศาสนา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน โครงการ
พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ปราชญ์ท้องถิ่น สมาคม
ประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซยีน) บรบิทของของกลุ่มประเทศสมาชกิ และคุณูปการของ
สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรสีุรยิวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ต่อมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยาและ
ประเทศชาต ิ 
 Thai society in the global society in the dimension of history, Thai civilization, 
population, Thai culture as well as the movement of religion; self- sufficiency economy for the 
sustainable development; the royal projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (King Rama 
IX) ; the local scholars; the context of ASEAN community and ASEAN nations; the contributions 
of Somdej Chow Phya Sri Sury Wongse (Chuang Bunnag)  to Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University and Thailand 
 
9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2) 

 Active Citizenship 

หลกัการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์ทรงเป็น
ประมุข ความหมาย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง จิตส านึกสาธารณะ ทศันคติ และค่านิยมในความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ ผลกระทบจากการทุจรติทีส่ง่ผลเสยีหายต่อสงัคมและประเทศชาติ 
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Fundamental principles of constitutional monarchy; definition of rights and 
responsibilities of active citizens; civic-mindedness, attitudes, and values in integrity among the 
students as well as awareness of the disastrous effects of corruption on the society and country 

 
9122201 การจดัการสมยัใหม่และภาวะผู้น า 3(3-0-6) 

 Modern Management and Leadership  

แนวคดิ ทฤษฎกีารจดัการ การจดัการองคป์ระกอบการและหน้าทีต่่าง ๆ ในองคก์ร การใช้
เทคโนโลยเีพื่อการจดัการองคก์ร แนวคดิ ทฤษฎภีาวะผู้น าและการท างานเป็นทมี จรยิธรรมและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม 
 Concepts and theories of management, the component management, and various 
functions in organizations; implementation of technology for organizational management; 
concepts and theories of leadership and team work; ethics and social responsibilities 
 
9122202 การส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 

 Communications in Everyday Use  

ความหมายของการสื่อสาร สื่อประเภทต่าง ๆ การรูเ้ท่าทนัสื่ออย่างมวีจิารณญาณ ความ
น่าเชื่อถอืและคุณค่าเนื้อหาสาร ผลกระทบของสื่อ การบรโิภคสื่ออย่างเขา้ใจในชวีติประจ าวนั การใชส้ื่อ
อย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมไม่ละเมดิสทิธิส์ว่นบุคคล จรยิธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 Definitions of communication; types of media; media literacy on the basis of 
consideration; creditability and content values; media impact; media consumption with 
understanding in everyday use; using media with social responsibility and without violating 
personal rights; morality, ethics, and related laws 
 
9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม 3(3-0-6) 

 Aesthetics of Fine and Applied Arts  

ความหมายและทฤษฎีทางสุนทรยีะ กระบวนการเรยีนรู้ ประสบการณ์ และการประเมนิ
คุณค่าทางความงามของศลิปกรรม ดา้นดนตร ีดา้นนาฏศลิป์ และดา้นทศันศลิป์ 
 Definitions and theories of aesthetics; learning process, experience, and 
appreciation of fine and applied arts; music, performing arts, and visual arts 
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9122204 ความสุขแห่งชีวิต 3(3-0-6) 

 Happiness of Life  

ความหมาย ความส าคญัและปัจจยัที่ท าให้เกิดความสุข แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ความสุข ศลิปะการด าเนินชวีติทีม่คีวามสุข สนัตสิุข การคดิเชงิบวก ความสุขกบัการท างาน งานอดเิรก
กบัการสรา้งความสุข  จติสาธารณะเพือ่ความสุขของผูอ้ื่น 

Definitions, importance, and factors creating happiness; concepts and theories 
concerning happiness; art of living a happy life; peace; positive thinking; happiness at work; 
hobbies and creation of happiness; public mind for others’ happiness 

 
9131101 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั 3(2-2-5) 

 Science and Technology in Everyday Use  

การแสวงหาความรู้จากโลกธรรมชาตทิัง้ทางด้านชวีภาพและกายภาพ ความส าคญัของ
กระบวนการคดิทางวทิยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั สารเคมเีป็นพษิและอนัตรายจาก
สารเคม ีภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ และความส าคญัของการด ารงชวีติแบบ
สมดุล 

Knowledge inquiry from natural world both in biological and physical fields; 
importance of scientific thinking process; technology in everyday use; toxic chemicals and 
chemical hazards; global warming and climate change; importance of balanced living 
 
9131102 ทกัษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 

 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics 

การพฒันาทกัษะการคดิแบบองคร์วมเชงิตรรกศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์หลกัการแกปั้ญหา
และวธิกีารใชเ้หตุผล ขอ้มูลและการวเิคราะหข์อ้มูลเบื้องตน้ แบบจ าลองทางคณิตศาสตรเ์บื้องตน้ ทกัษะ
การค านวณเพือ่การเรยีนรูแ้ละแกปั้ญหา 
 Logical and mathematical holistic thinking skills development; problem- solving 
principles and reasoning methods; data and basic data analysis; fundamental mathematical 
model; calculation skills for learning and problem solving 
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9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสงัคมออนไลน์ 3(2-2-5) 

 Information Technology and Social Media  

ความหมาย องคป์ระกอบ ความส าคญั และประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศ ฮารด์แวร ์ 
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์การสื่อสารสมยัใหม่ การสื่อสารขอ้มูลและอนิเทอร์เน็ต พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ สื่อ
สงัคมออนไลน์ ภยัคุกคามและความปลอดภยัในเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสงัคมออนไลน์ กฎหมาย
และจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่สงัคมออนไลน์ในชวีติประจ าวนัอย่างสรา้งสรรค์ 

Definitions, components, importance, and benefits of information technology; 
hardware; software; modern communication equipment; data communication and Internet; e-
commerce; social media; threats and security in information technology and social media; laws 
and ethics in using everyday information technology and social media creatively 

 
9132202 เทคโนโลยีส่ือดิจิทลัในชีวิตประจ าวนั 3(2-2-5) 

 Digital Media Technology in Everyday Use  

หลกัการของสื่อดจิทิลั กระบวนการผลติสื่อดจิทิลั การใช้เทคโนโลยใีนการคน้ควา้ขอ้มูล 
เพื่อผลิตสื่อดจิิทลั เทคนิคการน าเสนอสารสนเทศด้วยสื่อดจิิทลั การเผยแพร่สื่อดิจิทลัในที่สาธารณะ 
จรรยาบรรณในการน าเสนอสือ่ดจิทิลั กฎหมายเกีย่วกบัลขิสทิธิแ์ละทรพัยส์นิทางปัญญา 

Principles of digital media; digital media production; data presentation planning; 
information presentation techniques using digital media; public presentation and digital media 
publishment; ethics in digital media presentation; laws concerning copyright and intellectual 
property 

 
9132203 เทคโนโลยีเพื่อการพฒันาท่ียัง่ยืน 3(3-0-6) 

 Technology for Sustainable Development 

ความหมายและความส าคญัของเทคโนโลย ีประเภทของเทคโนโลย ีกระบวนการพฒันา
ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มประชากร             
การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การสรา้งสรรคส์งัคม กระบวนการด าเนินการดา้นเทคโนโลยเีพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยืน 

Definitions and importance of technology; types of technology; development process 
of technology; appropriate technology; use of technology to solve problems caused by increased 
population; using technology wisely to develop a society; technological process for sustainable 
development 
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9132204 สุขภาพและความงาม  3(3-0-6) 

 Health and Aesthetics  

 ระบบและหน้าที่ของร่างกายมนุษย์ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในแต่ละช่วงวยั การดูแล
ป้องกนั การสรา้งเสรมิสุขภาพ ศาสตรก์ารชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ อาหาร ยาและผลติภณัฑส์ุขภาพ 
เพือ่ความงามในชวีติประจ าวนั วทิยาการดา้นสุขภาพและความงาม และเพศศกึษาน่ารูใ้นวยัรุ่น 

Human body systems and functions; common health problems in various age 
groups and prevention; health enhancement; anti- aging and regenerative science; food, drugs, 
and health products for aesthetic in every use; health and aesthetic science; sex education in 
adolescence 
 
9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต 1(0-2-1) 

 Physical Activities for Life  

ความหมาย ความรู ้ความเขา้ใจ และความส าคญัในพืน้ฐานของกจิกรรมทางกาย ขัน้ตอน 
ในการปฏบิตัิกิจกรรมทางกายทัง้ในชวีติประจ าวนัและยามว่าง เพื่อการมสีุขภาพอนามยัที่ดีโดยผ่าน  
การปฏิบตัิ กิจกรรมการเคลื่อนไหว การป้องกนัและดูแลสุขภาพ การเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกาย 
กิจกรรมกีฬาไทย กีฬาสากล กิจกรรมการออกก าลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวทางกายอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 Definitions, knowledge, understanding, and importance of physical activity 
foundations; steps in physical activity performance both in everyday and leisure time in order to 
possess good health and sanitation by practicing physical activities, protecting and taking care of 
health, strengthening physical fitness, and playing Thai and international sports including physical 
exercise, recreation, and other relevant physical activities 
 

(2) หมวดวิชาศึกษาเฉพาะ 
2100201 ภาษาองักฤษเพื่อการท างาน  

English Language for work 

3(2-2-5) 

การอ่านโฆษณารบัสมคัรงาน การเขยีนประวตัยิ่อ การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การ

กรอกแบบฟอรม์สมคัรงาน การสมัภาษณ์งาน และบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพือ่การท างาน 

Reading job advertisements; writing a resume; writing a cover letter; filling an 

application form; job interview; various situational conversations for work                          

 



 
31 

 

2100202 การออกแบบสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ  

Information Design for presentation 

2(2-0-4) 

ความหมาย ประโยชน์ของการออกแบบสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศและการ

อา้งองิ การใชภ้าษาส าหรบัการน าเสนอ เทคนิคการออกแบบส าหรบัผูไ้ม่ใช่นกัออกแบบส าหรบัการ

น าเสนอ 

Definition, benefit of information design; information seeking and references; 

language use for presentation; designing techniques for non-designers for presentation 

 

2100203 กฎหมายในชีวิตประจ าวนั  

Law in daily life 

2(2-0-4) 

หลกักฎหมายรฐัธรรมนูญ และความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป กฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ว่าด้วยสภาพบุคคล นิตกิรรมสญัญา ละเมดิ เอกเทศสญัญา ทรพัย์ ครอบครวั มรดก 

และกฎหมายอาญาเบือ้งตน้    

Principle of Constitutional Law; introduction to law, Civil and Commercial Law, 

Law of Person, Juristic Act and Contracts, Tort, Specific Contract, Property, Family, 

Succession and Principle of Criminal Law 

 

2100204 ทกัษะภาษาสู่อาเซียน  

ASEAN Language Skills 

2(1-2-3) 

การฟัง พดู อ่าน และเขยีนภาษาที ่3 เพือ่การสือ่สารในชวีติประจ าวนั การสมคัรงาน 

และการท างานในบรบิทของประชาคมอาเซยีน (+3) 

Listening, speaking, reading, and writing skills in a third language for 

communication in everyday use; applying for a job and working in the ASEAN +3 context 

 

2121101 การเคล่ือนไหวเบือ้งต้นในนาฏยศิลป์  

Basic Movement Skill in Dance 

3(2-2-5) 

ฝึกท่วงท่าและการเคลื่อนไหวร่างกายในระดบัพืน้ฐาน ซึ่งสามารถประยุกต์ใชใ้นทาง

นาฏยศลิป์รูปแบบต่าง ๆ และความสมดุลของการเคลื่อนไหวร่างกาย การใชพ้ลงัของร่างกายเพื่อ

ประโยชน์ในการแสดงนาฏยศลิป์ไทย 
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Training body how to practice dance movement on a beginner’s level, with an 

emphasis on form and body movement, can improve balance and fluidity of the body— and 

can be used in dance in various ways. 

 

2121102 นาฏยศิลป์ไทยเบือ้งต้น  

Basic for Thai Dance 

3(2-2-5) 

ประวตัคิวามเป็นมา รูปแบบ วตัถุประสงค ์และฝึกปฏบิตักิารร าเพลงชา้และเพลงเรว็ 

เพลงหน้าพาทย์เชดิ-เสมอ รวมถงึฝึกท่าร าการเดิน การคลาน ขึ้นเตยีง ลงเตยีง และนาฏยศพัท์

เบือ้งตน้ สว่นจดัสว่นต่าง ๆ ของร่างกายใหเ้หมาะสมผูศ้กึษานาฏยศลิป์ไทยได ้

An overall course in Thai classical dance, that delves into the specifics of 
history, style, and pace—it highlights movements such as “NaPaat/Sherd/Sa-mer,” including 
how to tread, crawl, and climb up and down the historical Thai bed; as well as basic Thai 
dance vocabulary and proper form for the dance student.  
 

2121103 

 

ประวติัศาสตรแ์ละทฤษฎีทางด้านนาฏยศิลป์ไทย  

History and Theory of Thai Dance 

3(3-0-6) 

ประวตัิ ต้นก าเนิด พัฒนาการ หลกัการและทฤษฎีของนาฏยศิลป์ไทยในแต่ละยุค

สมยัทีเ่กีย่วกบันาฏยลกัษณ์ และองคป์ระกอบการแสดงประเภทต่าง ๆ 

The history, origin, and development of Thai classical dance theories in 
different periods—relating to the various elements of dance in the Thai performing arts. 
 

2121104 ประวติัศาสตรแ์ละทฤษฎีทางด้านนาฏยศิลป์สากล  

History and Theory of Western Dance 

3(3-0-6) 

ประวตั ิต้นก าเนิด พฒันาการ  หลกัการและทฤษฎีนาฏยศลิป์ตะวนัตกในแต่ละยุค

สมยั พรอ้มทัง้นาฏยศพัทแ์ละองคป์ระกอบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบันาฏยศลิป์ตะวนัตก 

The history, origin, and development of Western dance theories in different 
periods—including Western dance vocabulary related to various elements of Western dance 
in the Western performing arts. 
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2121201 พื้นฐานการวิจยัและการเขียนรายงานทางด้านนาฏยศิลป์ 

Introduction to dance research 

3(2-2-5) 

ระเบยีบวธิวีจิยั กระบวนทางวทิยาศาสตรใ์นการวจิยัทัว่ไป และทีส่อดคลอ้งกบังาน

สรา้งสรรคท์างศลิปะแขนงต่าง ๆ แหล่งวชิาการต่าง ๆ พรอ้มทัง้หลกัเกณฑ ์ปฏบิตักิารคน้คว้าวจิยั 

และเขยีนรายงานทางดา้นนาฏยศลิป์ 

General research methodologies, processes, and guidelines—with a 
concentration in the creative arts for writing reports in dance research.  

 

2121202 หลกัส าคญัของการสร้างสรรคผ์ลงานทางด้านนาฏยศิลป์  

Principles of Creative Dance 

3(2-2-5) 

หลกัการและความส าคญัของการสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏยศิลป์ เครื่องมอืการ

สรา้งสรรค์การเคลื่อนไหว หลกัการในการเลอืกใชเ้ครื่องแต่งกาย เวท ีฉาก แสง รวมไปถงึการใช้

หลกัการใชร้่างกายการเคลื่อนไหว หลกัการน าท่าทางในชวีติประจ าวนั เพื่อการสรา้งสรรคผ์ลงาน

ทางนาฏยศลิป์ 

The importance of principles and imagination in the development of dance as 
a whole, relating to utilizing costumes, lighting, stage set-up, dance movement and daily life 
as a means of inspiration in the creative process.   

 
2121203 ทกัษะนาฏยศิลป์ไทย1  

Thai Dance Skill 1 

3(2-2-5) 

ประวตัคิวามเป็นมา รปูแบบ วตัถุประสงคข์องการร าเพลงแม่บทใหญ่ และแม่บทเลก็ 

นาฏยศพัท ์ภาษาท่า สามารถวเิคราะหแ์ละน าไปประยุกตใ์ช้ในการนาฏยศลิป์ไทยได ้

The history, form, and purpose of learning “Mae Bpod Yai” and “Mae Bpod 
Lek”, also known as the standard Thai classical dance—relating to Thai dance language and 
vocabulary for the use of Thai performing arts. 
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2121204 ทกัษะนาฏยศิลป์ไทย 2  

Thai Dance Skill 2 

3(2-2-5) 

ประวัติความเป็นมา ความหมาย วัตถุประสงค์ และวิวัฒนาการการแสดงระบ า

มาตรฐานของนาฏยศลิป์ไทย รวมถงึนาฏยศพัท์ รูปแบบ ลกัษณะและวธิกีารทีใ่ชใ้นการแสดงระบ า

มาตรฐาน สาธติและฝึกปฏบิตัริะบ ามาตรฐานได ้

The history of the origin, meaning, purpose, and evolution of Thai classical 

dance— including Thai dance vocabulary, form, characters, methodology, and 

demonstrations of the standard Thai dance performance. 

 

2121205 ระบ าเบด็เตลด็  

General Thai Classical Dance 

3(2-2-5) 

ประวตัิความเป็นมา ต้นก าเนิด วตัถุประสงค์และพฒันาการของการแสดงระบ า

เบด็เตลด็ในดา้นเนื้อรอ้ง เพลงดนตร ีเพลงขบัร้อง โอกาสทีใ่ชใ้นการแสดง สาธติและฝึกปฏบิตัทิ่า

ร าระบ าเบ็ดเตล็ดที่ปรากฏในการแสดงโขน การแสดงละคร และประดษิฐ์ขึ้นตามวาระและโอกาส

ส าคญัได ้

The history of origin, early years, purpose, and the development of Thai 

classical dance performances in the nature of the songs that accompany these 

performances, such as musical instruments and song lyrics— as well as learning how to 

recognize opportunities in dance performances, practicing the classical dance called the 

“Khon,”  how to perform in a theater setting, and inventing creative dances for special 

occasions. 

 

2121206 การแต่งกายเพื่อการแสดงนาฏยศิลป์ไทย  

Costumes for Thai Cultural Performance 

3(2-2-5) 

ประวตัคิวามเป็นมา ต้นก าเนิด พฒันาการ และลกัษณะเครื่องแต่งกายนาฏยศิลป์

ไทย  สาธิตและฝึกปฏิบัติ  การแต่งกายแบบต่าง ๆ ตามขนบนิยมและสมยันิยมในการแสดง

นาฏยศลิป์ไทยได ้
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The history of origin, early years, purpose of costumes and accessories used 

in Thai classical dance performances—including the various styles and ways to dress which 

follow the popular trends and tradition of Thai classical dance performances. 

 

2121207 นาฏยศิลป์พื้นเมือง  

Thai Folk Dance 

3(2-2-5) 

ประวตัคิวามเป็นมา ววิฒันาการของนาฏยศลิป์พืน้เมอืงที่ปรากฏในประเทศไทยแต่

ละภูมิภาค รูปแบบการแสดง แนวคิด จงัหวะ การเคลื่อนไหว เครื่องแต่งกาย ลักษณะเฉพาะ

นาฏยศลิป์พืน้เมอืงในแต่ละทอ้งถิน่ สาธติและปฏบิตัทิ่าร านาฏยศลิป์พืน้เมอืงได ้

The history of origin, evolution of folk dance that has emerged in Thailand, 

styles of performance, the art of rhythm— as well as recent developments, how to dress in 

costume, demonstrations of traditional folk dances by region, and how to properly perform 

the Thai folk dance. 

   

2121208 บลัเลต์ 1  

Ballet 1 

3(2-2-5) 

องคค์วามรูท้างดา้นทฤษฎแีละปฏบิตักิารเตน้บลัเลตร์ะดบัพืน้ฐาน มุ่งเน้นการจดัส่วน     

ต่าง ๆ ของร่างกาย ท่วงท่า ลลีาการเคลื่อนไหว เสรมิสร้างศกัยภาพทางด้านร่างกาย ตลอดจน

สุนทรยีะและนาฏยศพัทท์ีเ่กีย่วกบับลัเลต ์

Knowledge of theory and practice in basic ballet, focusing on specific parts of 
the body and the gracefulness of each movement—while empowering the body, improving 
aesthetic, and expanding vocabulary related to ballet. 

 

2121209 บลัเลต์ 2  

Ballet 2 

3(2-2-5) 

องค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบตัิการเต้นบลัเลต์ต่อจากรายวชิาบลัเลต์ 1 

โดยมุ่งเน้นถงึการทรงตวั การหมุน การกระโดดลอยตวัและความหลากหลายของท่วงท่า รวมไปถงึ

การประกอบท่าและการแสดงร่วมกนัในรปูแบบต่าง ๆ 
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Knowledge of theory and practice in ballet as a continuation of the course titled 
“Ballet 1,” focusing on balance, turning, jumping, and the various movements in ballet 
dance—including how to assemble a performance for various occasions. 

 

2121210 แจส๊ดา๊นซ์ 1  

Jazz Dance 1  

3(2-2-5) 

ฝึกปฏบิตักิารเต้นแจ๊สระดบัพืน้ฐาน มุ่งเน้นความรู้ ความเขา้ใจในการใชส้่วนต่าง ๆ 

และจดัระเบยีบร่างกาย รวมไปถงึท่วงท่า ลลีา และจงัหวะของการเคลื่อนไหวตามหลกัการของการ

เตน้แจ๊ส อย่างมสีุนทรยีะ 

A comprehensive knowledge of basic jazz dance— emphasizing facts, an 
understanding of how to use parts of the body, and how to properly set one’s stance—
including a lesson on graceful movement and rhythm, based on the principles of jazz dance. 
 

2121211 แจส๊ดา๊นซ์ 2  

Jazz Dance 2 

3(2-2-5) 

องคค์วามรูท้างดา้นทฤษฎแีละฝึกปฏบิตักิารเต้นแจ๊ส มุ่งเน้นความคล่องแคล่วในการ

เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การจดัวาง การหมุนตวั การกระโดดลอยตวั ตลอดจนรูปแบบ

ของการเคลื่อนไหวไปยงัทศิทางที่หลากหลาย รวมทัง้ฝึกการเต้นร่วมกบัจงัหวะดนตร ีที่มคีวาม

กระชบั รวดเรว็กว่าปกต ิเพือ่ความช านาญในการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย 

Knowledge of theory and practice in jazz dance, with a focus in fluency in 
movement, body alignment, turning, and jumping—as well as adeptness in moving in various 
directions and training with music of a faster pace for further endurance and skillful control 
of body movements. 
 

2121212 โมเดิรน์ดา๊นซ์ 1  

Modern Dance 1 

3(2-2-5) 

การปรบัและประยุกต์ใช้หลกัการและทฤษฎีการเคลื่อนไหวร่างกายจดัวางต าแหน่ง

ของส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย และลลีาการเคลื่อนไหว เพื่อใหเ้กดิสุนทรยีะตามความคดิและความเชื่อ

ของกลุ่มศลิปิน รวมทัง้ใหค้วามรูถ้งึความเป็นมาของปรชัญาโมเดริน์ด๊านซ์ 
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Studying how to adapt and apply principles and theories of body positioning 
and rhythmic movement to learn the aesthetics, ideas, and beliefs of various eras in dance—
focusing on artists such as Isadora Duncan, Ruth St. Denis, and Martha Graham; 
additionally, this course includes a look into the history and philosophy of the modern dance 
form. 

 

2121213 การออกแบบนาฏยศิลป์ไทย 1 

Thai dance choreography 1 

3(2-2-5) 

ขัน้ตอน องคป์ระกอบ กระบวนการในการสรา้งสรรคผ์ลงานทางดา้นนาฏยศลิป์ไทย

ที่สอดคล้องกับ วตัถุประสงค์หรือแนวความคิดของการแสดง ความต้องการของสงัคม  สภาพ

เศรษฐกิจ การศึกษา ตลอดจนพฒันาแนวความคิดสู่การน าเสนอผลงานเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของสงัคม 

Steps, elements, and processes relating to Thai classical dance, emphasizing 

objectives, thinking, and concepts of the art of performing— keeping in mind the needs of 

society, economic stability, the education of Thai classical dance, and how it can be used 

as a developmental means to benefit the economy. 

 

2121214 การออกแบบนาฏยศิลป์สากล 1 

Western dance choreography 1 

3(2-2-5) 

ขัน้ตอน องค์ประกอบ กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์

ตะวนัตกที่สอดคล้องกบั วตัถุประสงค์หรอืแนวความคดิของการแสดง ความต้องการของสงัคม 

สภาพเศรษฐกจิ การศกึษา  ตลอดจนพฒันาแนวความคดิสูก่ารน าเสนอผลงานเพือ่ตอบสนองความ

ตอ้งการของสงัคม 

Steps, elements, and processes relating to Western dance, emphasizing 
objectives, thinking, and concepts of the art of performing—keeping in mind the needs of 
society, economic stability, the education of Western dance, and how it can be used as a 
developmental means to benefit the economy.  
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2121215 การเต้นเบือ้งต้น  

Basic dance 

3(2-2-5) 

ฝึกปฏบิตักิารเต้นเบื้องต้นในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อเสรมิสร้างทกัษะการเต้นตามแบบ

ศลิปิน ลูกทุ่ง และเคป๊อป 

Basic dance training in form and styles influenced by celebrities, the music genre “ Look 

Toong” also known as Thailand’s country music, and K-pop. 

 

2121216 นาฏยศิลป์สมยันิยม  

Trends in Western Dance 

3(2-2-5) 

องค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบตัินาฏยศลิป์สมยันิยม มุ่งเน้นรูปแบบ การ

แสดงออก ที่มีลักษณะเฉพาะหรือได้รับความนิยมในช่วงเวลานัน้  ๆ ที่จะเห็นได้จากสื่อทาง

เทคโนโลยทีัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่สรา้งเสรมิทกัษะและความรอบรูข้องผูเ้รยีน 

Knowledge of the theory and practice of dance trends, focusing on expression 
and patterns that are unique and popular in Western dance—these trends can be observed 
in the media of Western culture as a form of enhancement in the student’s skill set and 
knowledge. 

 

2121217 นาฏยศิลป์เพื่อออกงานสงัคม  

Dance for sociability 

3(2-2-5) 

ความหมาย แนวคดิ และบทบาทของงานนาฏยศลิป์กบัการออกงานสงัคม ฝึกปฏบิตัิ

ร าวงมาตรฐาน การเตน้ลลีาศ เพือ่สามารถน าไปใชใ้นงานสงัคมต่าง ๆ  

The meaning, concept, and role of dancing in a social environment—this is a 
demonstrative course connecting ballroom dancing and Thai dancing, with the purpose of 
dancing in social engagements. 

 

2121218 นาฏยศิลป์เพื่อบุคลิกภาพ  

Dance  for Improve Personality 

3(2-2-5) 

ฝึกปฏิบตัิทางด้านการเต้นการร าเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยการขบัจงัหวะ การใช้

ร่างกายในการเคลื่อนไหว เพื่อพฒันาทกัษะในการจดัระเบียบร่างกายทางการเคลื่อนไหวและ

บุคลกิภาพทีส่ามารถน าไปปรบัใชไ้ดใ้นชวีติประจ าวนั 
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Basic Thai classical dance and Western dance training, with an emphasis on 
rhythm and controlling body movement—for the purpose of developing body movement and 
improving mental health/personality, which can be applied to one’s daily life. 

 

2121301 การแต่งหน้าเพื่อการแสดง  

Stage Make up 

3(2-2-5) 

องคค์วามรูท้างดา้นทฤษฎแีละปฏบิตักิารแต่งหน้าเพื่อการแสดง วเิคราะหโ์ครงสร้าง

ใบหน้า สผีวิ การออกแบบและเลอืกสเีพื่อแต่งหน้า การเลือกใช้อุปกรณ์ในการแต่งหน้า รวมถึง

กระบวนการในการแต่งหน้าและวธิกีารแต่งหน้าเพือ่การแสดงแบบต่าง ๆ 

Knowledge of the theory and practice of applying makeup for performances—
including how to analyze facial structure, identify skin color and apply the right shade 
accordingly, designing faces for various performances, how to select tools for different 
purposes, learning different procedures for applying makeup, and how to apply makeup for 
different occasions. 
 

2121302 นาฏยศิลป์อาเซียน  

ASEAN Dance 

3(2-2-5) 

ประวตัคิวามเป็นมา ตน้ก าเนิด รปูแบบของนาฏยศลิป์  ตลอดจนสาธติและฝึกปฏบิตัิ

ศลิปะการแสดงของประเทศกลุ่มอาเซยีนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละประเทศได ้

History, origin, dance form, and demonstrations of dance practices from 
various ASEAN countries, showcasing style and uniqueness from each country. 
 

2121303 หลกัและการจดัการแสดงงานนาฏยศิลป์  

Principles and  Dance Management 

3(2-2-5) 

วเิคราะห์บท ภูมหิลงั และลกัษณะตวัละคร ก าหนดภูมหิลงัของตวัละคร ฝึกก ากบั

การแสดงพืน้ฐาน แนวคดิ รปูแบบ และองคป์ระกอบ ทีส่มัพนัธก์บัการแสดงและการก ากบัการแสดง

นาฏยศลิป์ 

An analysis of background and storyline, including persona and backstory of 
characters—as well as basic training in directing, conceptual thinking, form, and elements 
related to performing and directing dance.  
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2121304 เทคโนโลยีในนาฏยศิลป์  

Technology in Dance   

3(2-2-5) 

หลกัการ ความส าคญั อทิธพิล และความสมัพนัธ์ของววิฒันาการทางความคดิและ

การสร้างสรรค์ทางศิลปะกับเทคโนโลยี ทัง้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการน าคอมพิวเตอร์มา

ประยุกตใ์ชใ้นงานนาฏยศลิป์ 

Understanding principles, and the significance, influence, and evolution of the 
creative arts in Thailand—including the connection between idea and creativity in technology, 
theoretically and practically, for the use of computers and technology of other kinds to be 
applied to dance. 

 

2121305 นาฏยศิลป์เพื่อชุมชุน  

Dance for Community 

3(2-2-5) 

การบูรณาการกระบวนการวจิยัสู่การสร้างสรรคผ์ลงานทางนาฏยศลิป์ เพื่อน าเสนอ

นาฏยศิลป์ที่สามารถสะท้อนแง่มุมต่าง ๆ ของชุมชนโดยใช้เครื่องมือทางการวิจัยเข้ามาเป็น

ส่วนประกอบส าคญัในการสร้างสรรค์ รวมถงึการแสดงในพื้นที่เฉพาะ (Site specific) เพื่อให้นิสติ

เขา้ไปมสีว่นร่วมกบัชุมชน 

Integrating research to help aid in the process of creating dance performances, 

as a form of introducing new visions and perspectives that will reflect in dance, with a firm 

backing in the creative elements— including performance that is site- specific, that will 

assimilate student work into the community.      

 

2121306 ทกัษะนาฏยศิลป์ไทย 3  

Thai Dance Skill 3 

3(2-2-5) 

ประวตัคิวามเป็นมา และความหมายของการแสดงที่น ามาจดัการแสดงเป็นร าคู่จาก

การแสดงโขนหรอืละครร าของไทย ไดแ้ก่ เนื้อเรื่อง เครื่องแต่งกาย ลลีา ท่าทาง จงัหวะ และท านอง

เพลง สาธติและฝึกปฏบิตัริ าคู่ได ้

The history and origin of the Thai dance performance called the “Khon,” which 

is traditionally performed as a duo— including lessons on storyline, costume, personality, 

movement, rhythm, melody, and a demonstration on the dance itself. 
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2121307 ทกัษะนาฏยศิลป์ไทย 4  

Thai Dance Skill 4 

3(2-2-5) 

ประวตัคิวามเป็นมา และความหมายของการแสดงที่น ามาจดัการแสดงเป็นชุดเป็น

ตอนจากการแสดงละครร าของไทย ไดแ้ก่ เนื้อเรื่อง เครื่องแต่งกาย ลลีา ท่าทาง จงัหวะ และท านอง

เพลง สาธติและฝึกปฏบิตักิารแสดงเป็นชุดเป็นตอนจากละครร าได ้

The history, origin, and meaning of Thai classical dance and its various series—
including lessons on storyline, costume, personality, movement, rhythm, melody, and a 
demonstration on the dances themselves as per the various series of Thai classical dance.  
 

2121308 ร าหน้าพาทย ์ 

Na Paat 

3(2-2-5) 

ประวตัคิวามเป็นมา ความหมาย ความส าคญัของเพลงหน้าพาทยธ์รรมดา เพลงหน้า

พาทยช์ัน้กลาง และเพลงหน้าพาทยช์ัน้สงู รวมถงึนาฏยศพัท ์เพลงดนตรทีีใ่ชบ้รรเลง โอกาสทีใ่ชใ้น

การร าเพลงหน้าพาทย ์และฝึกปฏบิตัริ าหน้าพาทยใ์นแต่ละประเภทได ้

The history, meaning, and significance of the dance “Pleng Na Paat,”  and its 

various versions, which can be broken down to the standard “Pleng Na Paat,”  the middle 

“Pleng Na Paat,”  and the highest level of “Pleng Na Paat”— including dance vocabulary, 

music, the opportunities embedded in dancing the “Pleng Na Paat,”  and learning how to 

dance the different types of “Pleng Na Paat”. 

 

2121309 ร าฉุยฉาย  

Chui Chai 

3(2-2-5) 

ประวตัคิวามเป็นมา ความหมาย และววิฒันาการของการร าฉุยฉายแบบต่าง ๆ ที่

ปรากฏในการแสดงโขน การแสดงละครร า การแสดงเบกิโรง หรอืทีป่ระดษิฐ์ขึ้นใหม่ตามวาระและ

โอกาสส าคญั รวมถงึนาฏยศพัท์ ลกัษณะและวธิกีารที่ใช้ในการร าฉุยฉาย สาธติและฝึกปฏบิตัิร า

ฉุยฉายได ้
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The history, meaning, and evolution of the various styles of the “Chui Chai” 

dance that appears in the Thai classical dance “Khon”—with lessons in performing the dance 

in theater, prelude dance, and new choreography which is consistent with the time, as well 

as taking on Thai classical dance vocabulary, characters of the “Chui Chai”  dance, and a 

formal demonstration on how to perform the dance. 

 

2121310 โมเดิรน์ดา๊นซ์  2  

Modern Dance 2 

3(2-2-5) 

องค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติโมเดิร์นด๊านซ์ต่อจากโมเดิร์นด๊านซ์ 1 

มุ่งเน้นววิฒันาการของนาฏยศลิป์สากลสมยัใหม่ที่มอีิทธพิลต่อสงัคมนาฏยศลิป์สากลในประเทศ

ไทย แนวคดิ วธิกีารแสดง รูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย และลกัษณะเฉพาะของนาฏยศลิป์สาธติ

และฝึกปฏบิตันิาฏยศลิป์สากลสมยัใหม่ได ้

Knowledge of the theory and practice of modern dance, as a continuation from 

“Modern Dance 1,” focusing on the evolution of dance from international influences; concept, 

performance way, form, movement, uniqueness of dance demonstration and modern dance 

practice. 

 

2121311 โมเดิรน์ดา๊นซ์ 3   

Modern Dance 3 

3(2-2-5) 

องค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติโมเดิร์นด๊านซ์ต่อจากโมเดิร์นด๊านซ์ 2 

มุ่งเน้นการแสดงโมเดริน์ด๊านซ์จากเรื่องราวชวีติ เชงินามธรรม เชงิการเมอืงหรอืความงามในศาสตร์

ต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รยีนไดส้ามารถหาแนวทางที่เป็นเอกลกัษณ์ของตนเองได ้ตามแนวความคดิด้าน

ปรชัญาของโมเดริน์ด๊านซ์ 

Knowledge of the theory and practice of Modern Dance as a continuation from 

the course “Modern Dance 2,”  focusing on performances influenced by real life stories, 

politics, and beauty in the many kinds of arts— to promote discovery, and a self- fulfilled 

journey in bringing students to find a way to create their own identity in dance, by following 

the philosophy of Modern Dance. 
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2121312 แจส๊แดนซ์ 3  

Jazz Dance 3 

3(2-2-5) 

องคค์วามรูท้างดา้นทฤษฎแีละฝึกปฏบิตักิารเต้นแจ๊สต่อจากแจ๊สด๊านซ์ 2 มุ่งเน้นการ

ใชล้กัษณะการเต้นแจ๊สด๊านซ์ขัน้สูง เพือ่ฝึกฝนและสามารถปรบัประยุกต์สู่รปูแบบทีห่ลากหลาย ทัง้

ในดา้นการจดัวางสรรีะร่างกาย ความเขา้ใจในรูปแบบการเต้นแจ๊สที่ปรากฏขึน้อยู่ในสงัคม เพื่อให้

เกดิสุนทรยีะและการออกแบบลลีาการเคลื่อนไหวร่างกายตามรปูแบบการเตน้แจ๊ส 

Knowledge of dance theory and practice of Jazz Dance, as a continuation from 
the course “Jazz Dance 2,” comprised of a higher level of training, for an application to other 
styles of dance—lessons include how to manage body positions, how to understand Jazz 
Dance styles that appear in society, and how to properly choreograph performances in the 
likeness of the Jazz Dance style. 

 

2121313 นาฏยศิลป์ส าหรบัเชียรลี์ดด้ิง  

Dance for Cheerleading 

3(2-2-5) 

องค์ความรู้ในเรื่องประวัติความเป็นมา พัฒนาการ รูปแบบ กฏกติกาและ

ลกัษณะเฉพาะของการแสดงเชยีร์ลดีดิ้งแบบสากล รวมไปถงึการฝึกปฏบิตันิาฏยศลิป์เพื่อเชยีร์ลี

ดดิง้ในการแสดงเชยีร ์           ลดีดิง้ทัง้ในรปูแบบของไทยและนานาชาต ิ

Knowledge of the history, development, style, and rules & regulation of 

international cheerleading dance— including incorporating the dance as an influence in the 

dance performance, for a multicultural performance that represents cheerleading dance. 

 

2121314 การวิจยัทางด้านนาฏยศิลป์ไทย 

Thai Dance in research 

3(2-2-5) 

องค์ความรู้และทฤษฎีเบื้องต้นของการวิจัยทางมนุษยศาสตร์ และการวิจัยทาง              

นาฏยศลิป์ด้ไทยด้านประวตัศิาสตร ์ทฤษฎ ีท่าทาง รูปแบบ ดนตร ีและเครื่องแต่งกายนาฏยศลิป์ 

การวจิยัโดยใช้ความรู้ด้านสงัคมวิทยา มนุษยวทิยา และประวติิศาสตร์ทางด้านนาฏยศิลป์ ไทย          

ฝึกวธิกีารด าเนินการวจิยั ฝึกการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล วเิคราะหข์อ้มูล และการ

เขยีนรายงานวจิยั จนถงึปฏบิตักิารท าวจิยัอย่างเป็นรปูธรรม 
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Knowledge of theories and research in the humanities— including research in 

Thai dance history, theory, form, music, and costume, as well as research using the 

knowledge of sociology anthropology, and the history of Thai dance practice as a means of 

carrying out research, training for collecting data, monitoring data, analyzing data, and writing 

reports that will contribute to the larger picture of substantial research in this field. 

 

2121315 การวิจยัทางด้านนาฏยศิลป์สากล  

Western Dance in research 

3(2-2-5) 

องค์ความรู้และทฤษฎีเบื้อต้นของการวิจัยทางมนุษยศาสตร์ และการวิจัยทาง

นาฏยศลิป์สากลในดา้น ประวตัศิาสตร ์ทฤษฎ ีท่าทาง รปูแบบ ดนตร ีและเครื่องแต่งกายนาฏยศลิป์ 

การวิจัยโดยใช้ความรู้ด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และประวิติศาสตร์ทางด้านนาฏยศิลป์

ตะวนัตก ฝึกวธิกีารด าเนินการวจิยั ฝึกการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล วเิคราะหข์อ้มลู 

และการเขยีนรายงานวจิยั จนถงึปฏบิตักิารท าวจิยัอย่างเป็นรปูธรรม 

Knowledge of theories and research in the humanities— including research in 

Western dance history, theory, form, music, and costume, as well as research using the 

knowledge of sociology anthropology, and the history of Western dance practice as a means 

of carrying out research, training for collecting data, monitoring data, analyzing data, and 

writing reports that will contribute to the larger picture of substantial research in this field. 

 

2121316 การสร้างเคร่ืองแต่งกายทางด้านนาฏยศิลป์ไทย  

Create Costumes for Thai Cultural Performance 

3(2-2-5) 

ประวตัคิวามเป็นมา ต้นก าเนิด พฒันาการ และลกัษณะเครื่องแต่งกายนาฏยศิลป์

หรอืละครร าของไทย ฝึกปฏบิตักิารออกแบบและสรา้งเครื่องแต่งกาย เครื่องประดบั ศริาภรณ์ที่ใช้

ในการแสดงละครร าได ้

Knowledge of the history, origin, development, and style of Thai classical 

dance costumes— including learning how to design and make costumes, accessories, and 

headbands for the Thai classical dance performance. 
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2121317 การสร้างเคร่ืองแต่งกายทางด้านนาฏยศิลป์สากล  

Creative Costumes for Western Dance 

3(2-2-5) 

ประวตัิความเป็นมา ต้นก าเนิด พฒันาการ และลกัษณะเครื่องแต่งกายนาฏยศลิป์

สากล ฝึกปฏบิตักิารออกแบบและสรา้งเครื่องแต่งกาย เครื่องประดบั ศริาภรณ์ทีใ่ชใ้นการแสดงเต้น

ได ้

Knowledge of the history, origin, development, and style of Western dance 

costumes— including learning how to design and make costumes, accessories, and 

headbands for the Western dance performance. 

 

2121318 การออกแบบนาฏยศิลป์ไทย 2 

Thai dance choreography 2 

3(2-2-5) 

องค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีตลอดจนเครื่องมอืและหลกัการในการสร้างสรรค์ผลงาน

ทางด้านนาฏยศิลป์ไทย ที่สามารถสะท้อนบริบทของสงัคมผ่านการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน

นาฏยศิลป์ไทย เพื่อให้ผลงานมีมาตรฐานสู่บริบท สงัคมโลก พร้อมที่จะน าเสนอผลงานเข้าสู่

เทศกาลต่าง ๆ ในระดบัสากล 

Knowledge of the theory and principles of Thai classical dance, which equips 

the student with tools for creating a Thai classical dance performance of the highest 

standard, that will properly reflect the context of Thai society— utilizing this creative lens to 

make a cultural contribution to the world, the student is to take this course with the intent of 

presenting their work in various international dance festivals. 

 

2121319 การออกแบบนาฏยศิลป์สากล 2  

Western dance choreography 2 

3(2-2-5) 

องค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีตลอดจนเครื่องมอืและหลกัการในการสร้างสรรค์ผลงาน

ทางดา้นนาฏยศลิป์ตะวนัตก ทีส่ามารถ สะทอ้นบรบิทของสงัคมผ่านการสรา้งสรรคผ์ลงานทางด้าน

นาฏยศลิป์ตะวนัตก เพื่อให้ผลงานมมีาตรฐานสู่บรบิท สงัคมโลก พร้อมที่จะน าเสนอผลงานเขา้สู่

เทศกาลต่าง ๆ ในระดบัสากล 
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Knowledge of the theory and principles of Western dance, which equips the 

student with tools for creating a Western dance performance of the highest standard, that 

will properly reflect the context of Thai society—utilizing this creative lens to make a cultural 

contribution to the world, the student is to take this course with the intent of presenting their 

work in various international dance festivals. 

 

2121320 อตัลกัษณ์นาฏยศิลป์  

Identity in Dance 

3(2-2-5) 

อตัลกัษณ์ของนาฏยศลิป์ไทยและสากลในแต่ละชุดการแสดง ในด้านการวเิคราะห์

แนวคิด ลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวในนาฏยศิลป์ ตลอดจนการ

ถ่ายทอดผลงานเพือ่การอนุรกัษ์องคค์วามรูท้างนาฏศลิป์ 

Understanding the identities of Thai classical dance and Western dance in 

each performance— honing in on analysis, concepts, form, and body movement that is 

particular in each style of dance, allowing the student to identify the direction of the dance 

performance, and have a more heightened awareness and knowledge of dance 

performances. 

 

2121321 นาฏยภิวฒัน์  

GIobaIization of Dance 

3(2-2-5) 

การแพร่กระจาย การรบัรู ้ความสมัพนัธ์ เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และผลกระทบของ

นาฏยศิลป์ รวมถึงศิลปะการแสดงประเภทต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร 

Understanding how to globalize dance— utilizing means such as public 

relations, raising awareness, enhancing the human connection, economy, environmental 

circumstances, spreading the impact of dance and its different styles, as well as tapping into 

the development of information and communication technologies. 
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2121322 การวิจารณ์ภาพยนตร ์ 

Criticism in Film 

3(2-2-5) 

การวจิารณ์ การแสดงคดิเหน็ และน าเสนอมุมมองที่มตี่อภาพยนตร์รูปแบบต่าง ๆ               

การวิเคราะห์สาระส าคญัที่อยู่ในเนื้อหาของภาพยนตร์ทัง้ของไทยและนานาชาติ และฝึกการ

วพิากษ์วจิารณ์ภาพยนตรอ์ย่างเสรใีนเชงิสรา้งสรรค์ 

Training on how to openly criticize, review, and offer a variety of perspectives 

on films of different natures—a comprehensive analysis of the essence of the content of the 

film, both locally (Thailand) and internationally. 

 

2121323 ปรชัญาพื้นฐานนาฏยศิลป์  

Basic Philosophy in Dance 

3(3-0-6) 

ความเป็นมาของปรชัญาของนาฏยศลิป์ พฒันาการนาฏยศลิป์ที่ส าคญัของโลก ใน

ฐานะเป็นสื่อกลางของสงัคมและวฒันธรรม เน้นการพจิารณาส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ของ

ปรชัญาการแสดงนาฏศลิป์ หรอืการเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบต่าง ๆ ของการแสดงนาฏยศลิป์ 

The history of philosophy in dance, including the significance of developments 

of dance in the world, and its role as an expressive medium and connection between society 

and culture— the focus, being, to respect the relationship of philosophy and dance, and its 

developmental changes in the various components of dance. 

 

2121401 นาฏยศิลป์นิพนธ ์ 

Thesis in Dance 

5(2-6-10) 

การน าองค์ความรู้ปละประสบการณ์ด้านการแสดงสร้างผลงานสร้างสรรค์ทางด้าน

นาฏยศลิป์ โดยมุ่งเน้นกระบวนการน าเสนอ รูปแบบของการแสดง รวมไปถงึการจดัแสดงผลงาน

นาฏยศลิป์นิพนธ ์โดยมกีระบวนการคน้ควา้การวจิยัเบือ้งตน้ส าหรบันาฏยศลิป์อย่างเป็นรูปธรรม 

By focusing on the format of presentation, including exhibitions of dance thesis 
and research discovery processes for concrete dance, the course seeks to bring in 
knowledge and experience in the creative works of dance— for the purposes of creating an 
informative and cohesive thesis. 
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2121402 สมัมนานาฏยศิลป์ 

Seminar in Dance 

3(2-2-5) 

การอภปิราย การน าเสนอ การวเิคราะห์วจิารณ์เกี่ยวกบัองค์ความรูแ้ละผลงานทาง

นาฏยศลิป์และศลิปะการแสดงทัง้ของไทยหรอืนานาชาต ิในด้านการร่ายร า การตคีวาม รูปแบบ

โครงสรา้ง ฉันทลกัษณ์ทีป่รากฏในวรรณกรรม ฯลฯ หรอืวธิกีารและการบรกิารจดัการ หลกัเกณฑ์

การแสดงนิทรรศการทางนาฏศลิป์และศลิปะการ 

The art of debating, presenting, and analyzing critically about the knowledge 
and performance in dance and the performing arts of Thailand as well as internationally—
pertaining to the field of dance, interpretation, structure of form, rhythmic nature of literary 
works, etc.—as well as in the field of management and guidelines for dance/art exhibitions. 

 

2121403 ภาษาองักฤษส าหรบันาฏยศิลป์  

English Language for Dance 

3(2-2-5) 

ฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษดา้นการพูด การฟัง การอ่าน การเขยีน มุ่งเน้นการสื่อสาร          

การถ่ายทอด การน าไปใช้เพื่อน าเสนอรายงาน ผลงาน โครงงานทางด้านนาฏยศิลป์หรือ

ศลิปะการแสดงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามเหมาะสม 

Practicing English language skills— such as speaking, listening, reading, and 

writing while emphasizing the art of communicating—with the purpose of relaying said 

information for reports, presentations, projects for the dance community, or for performances 

when appropriate. 

 

2121404 การจดัการธรุกิจนาฏยศิลป์  

Dance Business Management 

3(2-2-5) 

บทบาทของงานนาฏยศลิป์และการจดัการแสดงในระดบัสัง่การ การด าเนินธุรกจิดา้น

นาฏยศลิป์ ฝึกจดัระบบการจดัการธุรกจินาฏยศลิป์ 

Learning of the various roles of management positions in the field of dance, 

how to move it forward as a business opportunity, and how to instill successful systems that 

handles the business aspect of the dance. 
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2121405 ร าเด่ียวมาตรฐาน  

Solo 

3(2-2-5) 

ประวตัิความเป็นมา แนวคิด รูปแบบ ความหมายของลีลาท่าร า เครื่องแต่งกาย              

นาฏยศัพท์และจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์ในกระบวนท่าร่ายร าของการร าเดี่ยว สาธิตและฝึก

ปฏบิตักิารร าเดีย่วมาตรฐาน 

Learning the history, concept, style, meaning, costume, vocabulary, and unique 

rhythms pertaining to the process of dancing in a solo show— this course includes a 

demonstration as well as a lecture on nurturing the student to reach the base standard of 

performing in a solo show. 

 

2121406 บลัเลต์ 3  

Ballet 3 

3(2-2-5) 

องคค์วามรูท้างดา้นทฤษฎแีละฝึกการเตน้บลัเลตร์ะดบัขัน้สงู ซึง่ต่อเนื่องจากรายวชิา

บลัเลต์2 โดยมุ่งเน้นการเต้นบลัเลต์ที่มลีกัษณะเฉพาะในการเต้นเดี่ยวรวมไปถงึเพลงประกอบการ

เคลื่อนไหวอย่างมลีลีาและอารมณ์ในการแสดง 

Knowledge of the theory and practice of advanced ballet, as a continuation of 

the course “ Ballet 2,”  which focuses on solo ballet performances— including an 

understanding of the background music, how to rhythmically move in the realm of ballet, and 

channeling expressive emotions for the dance. 

 

2121407 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนาฏยศิลป์  

Professional Field Experience for Dance 

5(0-300-0) 

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางนาฏยศลิป์หรอืศลิปะการแสดง ภายในองค์กรภาครฐั

หรอืเอกชนตามความสนใจและความถนัดของนิสติ นักศกึษา ภายใต้การความคุมของอาจารย์ที่

ปรึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก การเขียนรายงานการฝึกวิชาชีพจากการฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ การประชุมหรอืสมัมนาเพื่อน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพฯ โดยต้องผ่านการ

ประเมนิจากหน่วยงานภายนอกและอาจารย์ที่ปรกึษาตามระเบียบของมหาวทิยาลยัราชภัฏบ้าน

สมเดจ็เจา้พระยา 
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3.2 ช่ือ นามสกลุ  เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของ              

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และอาจารยพิ์เศษสาขาวิชานาฏยศิลป์ 
3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ท่ี 

ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ(สาขาวิชา) 

สถาบนั และปีพ.ศ.ท่ีส าเรจ็

การศึกษา 

1. นางณฐัภา  นาฏยนาวนิ 

3-1009-xxxxx-xx-x 
ผูช้่วย 

ศาสตราจารย ์

(นาฏยศลิป์) 

ศป.ด. (นาฏยศลิป์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2559 

วท.ม. (การจดัการ

นันทนาการ) 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 2551 

ศษ.บ. (นาฏศลิป์ไทย

ศกึษา) 

สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์, 2548 

2 นายคมชวชัร ์ พสรูจินัทร์

แดง 

1-1199- xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ศป.ด. (นาฏยศลิป์) 

ศศ.ม. (นาฏยศลิป์ไทย) 

ค.บ. (นาฏศลิป์ไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2559 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็

เจา้พระยา, 2550 

3. นางสาวกชกร  ชติทว้ม               

2-8099- xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ศศ.ม. (นาฏยศลิป์ไทย) 
 

ศษ.บ. (นาฏศลิป์ไทย 

ศกึษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555 

สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์, 2551 

4. นายยุทธนา อมัระรงค ์

1-1405- xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ศล.ม. (นาฏศลิป์ไทย) 

ศบ. (นาฏศลิป์ไทย) 

สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์, 2559 

สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์, 2549 

5. นายธนกร  สรรยว์ราภภิ ู

3-1012- xxxxx-xx-x 

 

อาจารย ์

 

 

M.FA. (Dance 

Choreography) 

นศ.บ.(วารสาร) 

Korea National University of Arts

(สาธารณรฐัเกาหล)ี, 2558  

มหาวทิยาลยักรงุเทพ, 2548  

A look into the professional field of dance, this course seeks to equip the 
student with real-world experiences pertaining to dance and the arts, within organizations 
(public or private) that fall in their realm of interest and align with the ability of the student, 
and under the supervision of their advisors—writing vocational papers of their professional 
experiences, presenting at conferences or seminars to showcase the results of their findings, 
and an overall evaluation from their advisors, as well as professors from 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University. 
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ท่ี 

ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ(สาขาวิชา) 

สถาบนั และปีพ.ศ.ท่ีส าเรจ็

การศึกษา 

6 นางสาวมนัสว ี ศรรีาชเลา              

1-4499- xxxxx-xx-x 

 

อาจารย ์ ปร.ด. (วฒันธรรม

ศาสตร)์ 

กศ.ม. (บรหิาร

การศกึษา) 

ศป.บ. (นาฏยศลิป์ไทย)  

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2556 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2553 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2551 

7. นายเอกรตัน์  รุ่งสว่าง 

1-1014- xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การจดัการทาง

วฒันธรรม) 

ศป.บ. (นาฏยศลิป์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2557 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552 

8. นางสาวธติมิา  อ่องทอง 
1-5399-xxxx-xx-x 

อาจารย ์
 

ศศ.ม.(นาฏยศลิป์ไทย) 
ร.บ. (ความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศ)  
ศป.บ.(นาฏยศลิป์ไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2557
มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2556 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554 

หมายเหตุ  ประวตั ิผลงานทางวชิาการ และภาระงานสอน ดทูีภ่าคผนวก ก   
 
  3.2.2 อาจารยพิ์เศษ  

ท่ี 
ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ(สาขาวิชา) 

สถาบนั และปีพ.ศ.ท่ีส าเรจ็

การศึกษา 
1. นายคมสันฐ หัวเมืองลาด 

3-4799- xxxxx-xx-x  

อาจารย ์ ศศ.ม. (การบรหิารงาน
วัฒนธรรม) 
ศษ.บ. (นาฏศิลปไ์ทย) 
 

 
ปวส.(นาฏศลิป์ไทย โขน)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
2545 
วิทยาลัยนาฏศิลปสมทบ  

คณะนาฏดุรยิางคศิลป์ วิทยาลัย
เทคโนโลยี อาชีวศึกษา, 2526 
วิทยาลัยนาฏศิลป, 2524 

2. นางสาวตวงฤดี ถาพรพาส ี

3-102- xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ค.บ. (ภาษาไทย) 
ปวส. (นาฏศิลป์ไทย 
ละคร)  

วิทยาลัยครูธนบุรี, 2529 
วิทยาลัยนาฏศิลป, 2517 
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4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม  
 เนื่องจากสาขาวชิานาฏยศลิป์ มวีตัถุประสงคใ์หบ้ณัฑติในหลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบ์ณัฑติ เป็นผู้
มีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่กระบวนการท างานจริงดงันัน้จึงจดัให้มีรายวิชาการฝึกงานทาง
นาฏยศลิป์ หรอืศลิปะการแสดง ซึ่งนิสติทัง้ 2 กลุ่มวชิา  ได้แก่ กลุ่มวชิานาฏยศลิป์ไทย และกลุ่มวชิา
นาฏยศลิป์สากล จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาดงักล่าวเป็นบงัคบั 
 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  1)  ทกัษะในการปฏบิตังิานจากสถานประกอบการ ตลอดจนความเขา้ใจในหลกัการและความ 
จ าเป็นในการเรยีนรูท้างทฤษฎมีากยิง่ขึน้ 

  2)  บูรณาการองคค์วามรูท้ีศ่กึษามาเพือ่น าไปแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์จรงิ 
3)  มมีนุษยสมัพนัธแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดด้ ี
4)  มรีะเบยีบวนิัย ตรงต่อเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมองคก์รตลอดจนสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

สภาพแวดลอ้มของสถานประกอบการได ้
 

 4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศกึษาที ่2 ของปีการศกึษาที ่4 
 

 4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 
จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศกึษา 

 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั 

 ข้อก าหนดในการท าโครงงานของสาขาวชิานาฏยศลิป์ จะต้องเป็นหวัข้อที่ได้รบัการอนุมตัิจาก
อาจารยท์ีป่รกึษา หรอือาจารยป์ระจ าวชิา หรอืประธานสาขาวชิานาฏยศลิป์ 

 
  5.1 รายวิชา นาฏยศลิป์นิพนธ ์ 
 

 5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
   หลกัสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานาฏยศลิป์ มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันางาน
ดา้นนาฏยศลิป์ไทย และนาฏยศลิป์สากลในประเทศไทยใหม้คีวามก้าวหน้าและยัง่ยนื ตลอดจนน าความรู้
ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ในด้านการส่งเสรมิ รกัษาและ
อนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม เพื่อเพิม่ศกัยภาพทางการส่งเสรมิและพฒันาศลิปะการแสดงของมนุษยชาติที่
เป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมของแต่ละที่ไปสู่ความเป็นสากล ดงันัน้จงึก าหนดให้นิสติ นักศกึษาจดัที่
นาฏยศลิป์นิพนธ ์ภายใตก้ารควบคุมของคณาจารยภ์ายในสาขาวชิา และ/หรอือาจารยท์ีป่รกึษา 
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  5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   1)  นิสติมคีวามสามารถในดา้นการวจิยัในสาขาวชิานาฏยศลิป์ หรอืศลิปะการแสดง โดย
ใชก้ระบวนการวจิยั 
   2)  สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะในผลงาน การสร้างสรรค์ และพฒันาผลงานทาง
นาฏยศลิป์ 
   3)  สรา้งสรรค ์ประยุกต ์พฒันา และอนุรกัษ์ศลิปะการแสดงของไทยและสากล ใหเ้ป็นที่
ยอมรบัในระดบัประเทศ 
   4)  สามารถน าประสบการณ์ความรู้ไปสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ ศิลปะการแสดง หรือ
งานวจิยัไดด้ว้ยตนเอง 
 

  5.1.3 ช่วงเวลา 
   ภาคการศกึษาที ่1 ของปีการศกึษาที ่4   
 

  5.1.4 จ านวนหน่วยกิต 
   จ านวน 5  หน่วยกติ   
 

  5.1.5 การเตรียมการ 
   หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวชิานาฏยศลิป์ ก าหนดใหน้ิสติ นกัศกึษา ศกึษา
รายวชิาวจิยัทางนาฏยศลิป์ รวมถงึศกึษาในหมวดรายวชิาบงัคบัทุกรายวชิาบงัคบัทัง้หมด ก่อนทีจ่ะท า
การลงทะเบยีนเพือ่ศกึษาและขออนุมตักิารท าโครงงาน (วชิานาฏยศลิป์นิพนธ)์ จดัใหม้อีาจารยท์ีป่รกึษา
ประจ าโครงงาน  

 
  5.1.6 กระบวนการประเมินผล 
   หลกัสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานาฏศลิป์ ก าหนดโดยให้มกีารสอบหวัข้อ
โครงงาน (โดยวธิกีารสอบปากเปล่า) โดยอาจารยท์ีป่รกึษาจะพจิารณาจากหวัขอ้ของนิสติ นักศกึษาใน
เบื้องแรกและคณะกรรมการจะด าเนินการสอบหวัขอ้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด โดยพจิารณาจากความรูค้วาม
เขา้ใจ การน าเสนอ การตอบประเดน็ค าถาม ฯลฯ เมื่อผลงานโครงงานมคีวามชดัเจนเป็นรูปธรรม จะจดั
ใหม้กีารสอบดว้ยการจดัการแสดงผลงาน โดยเชญิผูท้รงคุณวุฒใินดา้นนัน้ ๆ มาเป็นคณะกรรมการพเิศษ
และคอยใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิ  
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 5.2 รายวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนาฏยศิลป์ 
  

  5.2.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
   ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางนาฏยศลิป์หรอืศลิปะการแสดง ภายในองค์กรภาครฐัหรอื
เอกชนตามความสนใจและความถนัดของนิสติ นักศึกษา ภายใต้การความคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก การเขยีนรายงานการฝึกวชิาชพีจากการฝึกประสบการณ์วชิาชพี การประชุม
หรือสมัมนาเพื่อน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ โดยต้องผ่านการประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอกและอาจารยท์ีป่รกึษาตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา  
 

  5.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   1)  นิสิตมีความสามารถฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน                      
ตามระยะเวลาทีห่ลกัสตูรไดก้ าหนด 
   2)  นิสติมคีวามเขา้ใจ ทราบถงึกระบวนการในการแกไ้ขปัญหาขณะปฏบิตังิานในองคก์ร 
   3) นิสิตสามารถสร้างสรรค์ ประยุกต์ พฒันา องค์ความรู้เดิมที่ได้จากการศึกษาใน
มหาวทิยาลยั และน าไปปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานในองคก์ร 
   4)  นิสติไดร้บัประสบการณ์ และเหน็แนวทางในการประกอบอาชพี มเีจตคตทิีด่ตี่อสาย
งาน และใชว้ชิาชพีนาฏยศลิป์อย่างมคีุณธรรม 
 

  5.2.3 ช่วงเวลา 
   ภาคการศกึษาที ่2 ของปีการศกึษาที ่4    
 

  5.2.4 จ านวนหน่วยกิต 
   จ านวน 5  หน่วยกติ  
 

  5.2.5 การเตรียมการ 
   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ก าหนดโดยให้มีการฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีของนิสติ โดยอาจารยท์ีป่รกึษาจะพจิารณาจากความรูแ้ละความสามารถนิสติ เพื่อ
สรรหาหน่วยงานรองรบันิสติ โดยนิสติจะต้องเตรยีมการศกึษาขอ้มูลและหน่วยงานในองค์กรนัน้ๆเพื่อ
เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้  
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  5.2.6 กระบวนการประเมินผล 
   หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานาฏศลิป์ ก าหนดโดยใหม้กีารหาหน่วยงาน
ที่มีความสอดคล้องกับสายวิชานาฏยศิลป์  โดยจดัอาจารย์นิเทศเพื่อเป็นที่ปรึกษาของนิสิตฝึกงาน            
ในเบื้องแรกและคณาจารย์ในสาขาวิชา จะด าเนินการจัดอบรมในเบื้องต้น เพิ่มเติมข้อมูลความรู้             
ความเข้าใจ ในการปฏิบตัิงาน การตอบประเด็นค าถาม  เมื่อนิสติออกฝึกงานตามหน่วยงานที่ได้รบั
มอบหมายแลว้ อาจารยน์ิเทศจะด าเนินการลงพื้นทีเ่พื่อประเมนิใหค้ะแนนนิสติฝึกงานตามกระบวนการ 
หลงัจากเสรจ็การฝึกประสบการณ์เสร็จสิ้น นิสติจะต้องจดัท ารูปเล่มบณัฑตินิพนธ์เป็นขัน้ตอนสุดท้าย
ของการส าเรจ็การศกึษา 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา 
คณุลกัษณะพิเศษ กลยุทธห์รือกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ 
ถ่อมตน เสยีสละ และท ำหน้ำที่เป็น
พลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง 
วชิำชพี และสงัคม 

ส่งเสรมิ และสอดแทรกเรื่องจรยิธรรมทำงด้ำนวชิำกำร และ
จรรยำบรรณทำงด้ำนวชิำชีพ เช่น กำรปฏิบตัิตนเป็นผู้ที่มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถทำงด้ำนนำฏยศลิป์ 
ตลอดจนกำรปฏิบัติตนให้เหมำะสมในฐำนะเป็นผู้ศึกษำ
ศิลปะทำงนำฏยศิลป์ มีควำมรอบรู้กฎหมำยเบื้องต้นที่
เกี่ยวกบัศลิปะ รวมถงึกำรมคีุณธรรม จติส ำนึกสำธำรณะต่อ
วฒันธรรมชุมชนต่ำงๆ และสำมำรถแสดงออกและพฒันำ
ทกัษะทำงศลิปะต่อสงัคมได ้ 

2.สำมำรถน ำควำมรู้ทัง้ภำคทฤษฎี
และภำคปฏิบัติประยุกต์ใช้ในกำร
ประกอบวิชำชีพและกำรศึกษำต่อ
ในระดบัสงู 

มุ่งเน้นควำมรูใ้หก้บัผูเ้รยีนทัง้ 2 แขนง ไดแ้ก่ นำฏยศลิป์ไทย 
และนำฏยศิลป์สำกล มกีำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ร่วมกันได้อย่ำงเหมำะสม  ตลอดจนสำมำรถสร้ำงสรรค์
ผลงำนทำงดำ้นนำฏยศลิป์ สื่อสำรและน ำเสนอแนวคดิอย่ำง
เป็นรปูธรรม เพือ่ประกอบอำชพีไดใ้นอนำคต 

3 . มี ค ว ำ ม รู้ ทั น ส มั ย ใ น ด้ ำ น
นำฏยศิลป์ หรอืศิลปะกำรแสดง มี
ควำมรูค้วำมสำมำรถ ในกำรพฒันำ
ควำมรู้ เพื่อพัฒนำตนเอง พัฒนำ
งำนและพฒันำสงัคม 

กำรแสดงออกทีแ่สดงถงึควำมสรำ้งสรรค ์มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนได้
ศกึษำคน้ควำ้ดว้ยตวัเอง เช่น กำรน ำเสนอผลงำนทำงกำร
แสดงนำฏยศลิป์ ผลงำนสรำ้งสรรคช์ุดใหม่ทีต่อบสนอง
ตนเองและสงัคม หรอืกจิกรรมจติอำสำ เป็นตน้ รวมไปถงึมี
ควำมรู ้ควำมเขำ้ใจและควำมสำมำรถในกำรคดิ วเิครำะห ์
และประเมนิคุณค่ำสุนทรยีศำสตรท์ำงดำ้นนำฏยศลิป์ได้
อย่ำงมวีจิำรณญำณ  

4. มทีกัษะดำ้นกำรคดิวเิครำะห ์
กำรปฏบิตั ิและกำรแกไ้ขปัญหำ
อย่ำงเป็นระบบและเหมำะสม มี
ควำมอดทนต่อปัญหำและอุปสรรค 

มุ่งเน้นเสรมิสรำ้งและพฒันำควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ ทกัษะกำร
คดิ วเิครำะห ์สงัเครำะห ์ในกำรอนุรกัษ์และสรำ้งสรรค์
ผลงำนทำงดำ้นนำฏยศลิป์ รวมถงึกำรมอบหมำยงำนทัง้ที่
เป็นโครงงำน ทัง้แบบบุคคลและแบบกลุ่ม มกีำรตัง้ค ำถำม 
กำรโตแ้ยง้อย่ำงมเีหตุผล เพือ่น ำไปสูก่ำรวเิครำะห ์ปฏบิตัิ
และกำรน ำไปใชไ้ดจ้รงิ ในกำรแกไ้ขปัญหำ มคีวำม
รบัผดิชอบทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่น โดยเป็นกจิกรรมหรอื
โครงงำนทีเ่ป็นระบบ เช่น กำรจดัสรรงำน จดัสรรระบบ และ
กำรจดัสรรเวลำ เป็นตน้ 
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คณุลกัษณะพิเศษ กลยุทธห์รือกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา 
 

5.รูจ้กัแสวงหำควำมรูด้ำ้น
นำฏยศลิป์หรอืศลิปะกำรแสดงดว้ย
ตนเองจำกระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ สำมำรถแลกเปลีย่น
ควำมรูไ้ดอ้ย่ำงถูกตอ้งและ
เหมำะสม  

กำรมอบหมำยงำนทีต่อ้งศกึษำคน้ควำ้ดว้ยตนเอง และ
น ำเสนอผลงำนทีไ่ดศ้กึษำ ส่งเสรมิใหเ้กดิกำรแสวงหำควำมรู้
ทีท่นัสมยั กำรเผยแพร่ กำรถำมตอบ กำรแลกเปลีย่นควำมรู้
ไดอ้ย่ำงเหมำะสม อกีทัง้ยงัเป็นผูท้ีม่คีุณลกัษณะและ
คุณสมบตักิำรเป็นผูเ้รยีนนำฏยศลิป์ทีด่ ีในกำรจดักำรเรยีนรู ้
แสวงหำควำมรูใ้หม่ๆ ทนัสมยัและรูเ้ท่ำทนัต่อสภำพกำรณ์
ในปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่ำงด ีรวมไปถงึกำรมคีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจ 
และควำมสำมำรถใชส้ือ่และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมำ
ใชก้บังำนทำงดำ้นนำฏยศลิป์ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ   

6.มคีวำมสำมำรถท ำงำนกบัผูอ้ื่น
เป็นหมู่คณะ 

มคีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจ และควำมสำมำรถในกำรใชภ้ำษไทย
และภำษำต่ำงประเทศในกำรสือ่สำร กำรเรยีนกำรสอน ต่อ
ตนเองและผูอ้ื่นไดด้ ีเช่น ในกำรท ำโครงงำน หรอืกจิกรรม
กลุ่มในวชิำเรยีน เป็นตน้ เพื่อเสรมิสรำ้งใหผู้เ้รยีนได้
แลกเปลีย่น เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั และสรำ้งสำมำรถพฒันำ
ทกัษะกำรเขำ้สงัคมและควำมฉลำดทำงอำรมณ์ไดอ้ย่ำง
ถูกตอ้ง  

7.มคีวำมตระหนกัในคุณค่ำของ
ศลิปวฒันธรรม และอนุรกัษ์เพือ่
ด ำรงไวซ้ึ่งเอกลกัษณ์ของชำต ิ

มุ่งสง่เสรมิดำ้นศลิปวฒันธรรม กำรอนุรกัษ์ และกำร
สรำ้งสรรคผ์ลงำนทำงดำ้นนำฏยศลิป์ เช่น ฝึกปฏบิตัทิกัษะ 
กำรแสดงนำฏยศลิป์จำกผูเ้ชีย่วชำญในกรมศลิปำกร 
โดยตรง กำรจดักจิกรรม กำรศกึษำดงูำน ตลอดจนกำร
แสดงผลงำนทำงศลิปวฒันธรรม เป็นตน้ อกีทัง้รำยวชิำใน
หลกัสตูรมุ่งเน้นกำรแสดงออกและพฒันำทกัษะทำงดำ้น
ศลิปวฒันธรรมอย่ำงถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รยีน เพือ่เป็นกำร
ถ่ำยทอดองคค์วำมรูท้ีถู่กตอ้งและเพือ่อนุรกัษ์เพือ่ด ำรงไวซ้ึง่
เอกลกัษณ์ของชำต ิ  
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มคีุณธรรม จรยิธรรม 
ในกำรด ำเนินชวีติ 
2. มคีวำมซื่อสตัยส์ุจรติ 
3. มคีวำมฉลำดทำงอำรมณ์  
4. มจีติส ำนึกสำธำรณะ  

1. กำรบรรยำย  
2. กำรสำธติ  
3. กำรอภปิรำย  
4. กำรสอนทีส่อดแทรกคุณธรรม
จรยิธรรม โดยใชเ้อกสำรและสือ่
ต่ำงๆ  
5. กำรสอนโดยใชก้ำรเรยีนรูจ้ำก
กรณีศกึษำ บทบำทสมมุต ิ
สถำนกำรณ์จ ำลอง เกม 
6. กำรเรยีนรูใ้นกจิกรรมทีใ่ห้
ผูเ้รยีนไดป้ฏบิตัใินสถำนกำรณ์จรงิ  
7. กำรก ำหนดพฤตกิรรม ขอ้
ปฏบิตั ิเพือ่ใหผู้เ้รยีนปฏบิตัติำม 
8. กำรจดักจิกรรมกำรเรยีน         
กำรสอนและมอบหมำยงำน 

1. ประเมนิจำกกำรสงัเกต
พฤตกิรรม ปฏสิมัพนัธใ์นชัน้
เรยีน กำรอภปิรำยในชัน้เรยีน 
หรอื กำรเขำ้ร่วมกจิกรรมต่ำงๆ  
2. ประเมนิจำกกำรปฏบิตังิำน
หรอืผลงำน 
3. ประเมนิจำกกำรวเิครำะห์ 
ใบงำน รำยงำน ผลงำน หรอื
ผลผลติของผูเ้รยีน 
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 2) ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มคีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจ 
ในเนื้อหำวชิำ 
2. มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ 
ในควำมเป็นไทย ภำษำและ
วฒันธรรมอำเซยีน 
3. มคีวำมสำมำรถน ำควำมรูไ้ป
พฒันำตนเอง  
 

1. กำรบรรยำย  
2. กำรสำธติ  
3. กำรอภปิรำย  
4. กำรฝึกปฏบิตักิำร  
5. กำรท ำโครงกำรโครงงำน 
6. กำรสอนทกัษะกำรสบืคน้ 
ทกัษะกำรเรยีนรูต้่ำงๆ เพือ่
น ำไปใชใ้น 
กำรเรยีนรูผ้่ำนกำรแสวงหำควำมรู้ 
ดว้ยตนเอง  
7. กำรสอนโดยใชก้ำรเรยีนรูจ้ำก
กรณีศกึษำ สถำนกำรณ์จ ำลอง 
เกม หรอืสถำนกำรณ์จรงิ  
8. กำรศกึษำดงูำนหรอืเชญิ
วทิยำกรผูเ้ชีย่วชำญทีม่ี
ประสบกำรณ์ตรงมำ 
เป็นวทิยำกรเฉพำะเรื่อง 

1. กำรทดสอบย่อย แบบฝึกหดั 
2. กำรสอบปลำยภำค และ/หรอื 
กำรสอบกลำงภำค  
3. ประเมนิจำกใบงำน รำยงำน
ผลงำน หรอืผลผลติของผูเ้รยีน 
4. ประเมนิจำกกำรน ำเสนอ
รำยงำน หรอืผลงำนของผูเ้รยีน 
5. ประเมนิจำกกำรสงัเกต
พฤตกิรรม ปฏสิมัพนัธใ์นชัน้
เรยีน กำรอภปิรำยในชัน้เรยีน 
หรอื 
กำรมสีว่นร่วมในกำรตอบค ำถำม 

 
3) ด้านทกัษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มทีกัษะกำรแสวงหำ
ควำมรู ้ตดิตำม                    
กำรเปลีย่นแปลงของบรบิท
ทำงสงัคมเพือ่พฒันำตนเอง 
2. มทีกัษะกำรคดิวเิครำะห ์ 
คดิสงัเครำะห ์คดิอย่ำงมี
เหตุผล คดิอย่ำงมี
วจิำรณญำณ และ 
คดิแบบองคร์วม  
3. มคีวำมสำมำรถแก้ปัญหำ
อย่ำงสรำ้งสรรค ์

1. กำรบรรยำย  
2. กำรสำธติ  
3. กำรอภปิรำย  
4. กำรฝึกปฏบิตักิำร  
5. กำรท ำโครงกำร โครงงำน  
6. กำรวเิครำะหส์งัเครำะหข์อ้มูล
จำกกำรสบืคน้ กำรบรรยำย 
เอกสำรและ 
สือ่ต่ำงๆ เพือ่น ำไปสูก่ำรอภปิรำย  
กำรน ำเสนอในชัน้เรยีน 

1. กำรทดสอบย่อย แบบฝึกหดั 
2. กำรสอบปลำยภำค และ/หรอื 
กำรสอบกลำงภำค 
3. ประเมนิจำกกจิกรรม ใบงำน 
รำยงำน ผลงำน ผลผลติ หรอื 
กำรน ำเสนอของผูเ้รยีน 
4. ประเมนิจำกกำรอภปิรำย 
หรอืกำรแสดงควำมคดิเหน็ใน
ชัน้เรยีน กำรมสีว่นร่วมในกำร
ตอบค ำถำม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
7. กำรศกึษำดูงำน เรยีนรูน้อก
สถำนที ่เรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์ 
เรยีนรูจ้ำกชุมชน เรยีนรูจ้ำกสภำพ
จรงิ  
8. กำรสอนโดยใชก้ำรเรยีนรูจ้ำก
กรณีศกึษำ สถำนกำรณ์จ ำลอง 
เกม เพือ่น ำไปสูก่ำรสงัเครำะห ์
วเิครำะห ์และวพิำกษ์ 
9. กำรสอนทกัษะกำรสบืคน้ 
ทกัษะกำรเรยีนรูต้่ำงๆ เพือ่
น ำไปใช ้
ในกำรเรยีนรูผ้่ำนกำรศกึษำคน้ควำ้ 
ดว้ยตนเอง 

 
4) ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มคีวำมเขำ้ใจควำมต่ำง 
ดำ้นวฒันธรรม และควำมต่ำง 
ดำ้นกระบวนทศัน์ 
2. มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ประเทศชำต ิพรอ้มเป็น
สมำชกิประชำคมอำเซยีน และ
ประชำคมโลก 
3. มภีำวะผูน้ ำ และ
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน
ร่วมกนั 
 

1. กำรสอนโดยเน้นกำรสรำ้ง
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงผูเ้รยีนกบั
ผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูส้อน ผูเ้รยีน
กบับุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  
2. กำรสอนโดยกำรจดักจิกรรม
กลุ่ม เพือ่สง่เสรมิกำรปฏบิตังิำน               
ในฐำนะผูน้ ำ ผูต้ำมทีด่ ีโดยผ่ำน
กจิกรรมกำรท ำรำยงำน โครงกำร 
โครงงำน เพือ่กำรน ำเสนอ 
3. กำรสอนโดยใชก้ำรเรยีนรูจ้ำก
บทบำทสมมุต ิกรณีศกึษำ หรอื
สถำนกำรณ์จ ำลอง เพือ่เรยีนรู้ 
กำรปรบัตวั บทบำท               
ควำมรบัผดิชอบ และบทบำท          
ควำมเป็นผูน้ ำและผูต้ำม 

1. ประเมนิจำกกำรสงัเกต
พฤตกิรรม ปฏสิมัพนัธใ์นชัน้
เรยีน 
ควำมรบัผดิชอบ กำรมสีว่นร่วม 
ในกจิกรรมต่ำงๆ ทีไ่ดร้บั
มอบหมำย 
2. ประเมนิจำกทกัษะกำร
แสดงออก 
ในภำวะผูน้ ำ ผูต้ำมจำก
สถำนกำรณ์กำรเรยีนกำรสอนที่
ก ำหนด 
3. ประเมนิจำกควำมสำมำรถ 
ในกำรท ำงำน กำรปฏบิตังิำน
ร่วมกนั  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
4. กำรศกึษำดงูำน เรยีนรูน้อก
สถำนที ่เรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์ 
เรยีนรูจ้ำกชุมชน เรยีนรูจ้ำก              
สภำพจรงิ 

4. ประเมนิจำกกำรน ำเสนอ  
ใบงำน รำยงำน ผลงำน หรอื
ผลผลติของผูเ้รยีน 

   
5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. มทีกัษะกำรสือ่สำร 
2. มทีกัษะกำรวเิครำะหเ์ชงิ
ตวัเลข  
3. มทีกัษะและสำมำรถใช้
นวตักรรมและเทคโนโลย ี
อย่ำงสรำ้งสรรคแ์ละรูเ้ท่ำทนั 
 

1. กำรบรรยำย  
2. กำรสำธติ  
3. กำรสอนโดยสง่เสรมิกำรเรยีนรู้
ทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ และ 
กำรสือ่สำรไดห้ลำกหลำยรูปแบบ 
4. กำรสอนโดยมอบหมำยให้
ผูเ้รยีนไดใ้ชก้ำรสือ่สำรทัง้กำรพดู 
กำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขยีน
ระหว่ำงผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีน
กบัผูส้อน และบุคคลอื่นๆ 
5. กำรสอนโดยใชก้ำรเรยีนรูจ้ำก
กรณีศกึษำ บทบำทสมมุต ิ
สถำนกำรณ์จ ำลอง  

1. ประเมนิจำกกำรสงัเกต
พฤตกิรรม กำรสือ่สำร                  
กำรมสีว่นร่วม หรอื 
กำรตดิต่อผูส้อนผ่ำนระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรเขำ้
ร่วมกจิกรรมต่ำงๆ 
2. ประเมนิจำกควำมสำมำรถ 
ในกำรอธบิำย อภปิรำย หรอื 
กำรน ำเสนอ 
3. ประเมนิจำกใบงำน รำยงำน 
ผลงำน หรอืผลผลติของผูเ้รยีน  
ทัง้ในดำ้นกำรสบืคน้ขอ้มลู  
กำรวเิครำะหข์อ้มลู                  
กำรประมวลผล  และกำรใช้
นวตักรรมและเทคโนโลย ี 
เพือ่กำรน ำเสนอในรูปแบบ 
ทีเ่หมำะสม 
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 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1.ซื่อสตัยส์ุจรติ มวีนิยั และมี
ควำมรบัผดิชอบต่อตนเอง
และสงัคม   
2.มทีศันคตทิีเ่ปิดกวำ้ง 
ยอมรบัฟังแนวคดิของผูอ้ื่น 
3.มจีติอำสำ จติส ำนึก
สำธำรณะ 
 
 

1 . ก ำ รอภิป ร ำยกลุ่ ม ใน เ รื่ อ ง
คุณธรรมและคุณธรรมวิชำชีพ
นำฏยศลิป์ 
2.ปลูกฝังสอดแทรกเรื่องควำม
กตญัญกูตเวท ีทีพ่งึมขีองผูเ้รยีน
ทุกคนโดยวธิปีฏบิตัโิครงกำรพธิี
ไหวค้ร ูและกำรเคำรพนบัถอืครู
บำอำจำรย ์ในฐำนะผูป้ระสทิธ์
ประสำทวชิำควำมรู ้ 
3.กำรอภิปรำยกลุ่มในเรื่องควำม
รบัผดิชอบในฐำนะนำฏศลิปิน กำร
ท ำ นุ บ ำ รุ ง  แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ศลิปวฒันธรรม 
4.กำรสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมและกระตุ้นให้มีกำร
น ำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ ำวนั 
เช่น ท ำประโยชน์แก่ส่วนรวม 
ควำมเสยีสละ ควำมซื่อสตัย ์ฯลฯ 
5.กำรปลูกฝังให้นิสติ นักศึกษำมี
ระเบียบวนิัย โดยเน้นกำรเข้ำชัน้
เรยีนใหต้รงเวลำตลอดจนกำรแต่ง
กำยให้เป็นไปตำมระเบียบของ
มหำวิท ย ำลัย  ร ว มทั ้ง ค ว ำม
รบัผดิชอบต่อตวัเอง และสงัคม 

1.ประเมนิจำกควำมตรงต่อเวลำ
ของนิสติ นักศกึษำในกำรเขำ้ชัน้
เรียน กำรส่งงำนตำมก ำหนด
ระยะเวลำให้ได้รับมอบหมำย 
และกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2.ประเมินจำกควำมมีวินัยและ
ควำมพร้อมเพรียงของนิสิต 
นกัศกึษำ ในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม
ในหลกัสตูร 
3.ปรมิำณกำรกระท ำทุจรติใน
กำรสอบวดัผลต่ำงๆ 
4.ประเมนิจำกควำมรบัผดิชอบ
ในหน้ำทีท่ี่ๆ ไดร้บัมอบหมำย 
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 2) ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.รอบรูใ้นศำสตรท์ำง
ศลิปกรรม และศำสตรอ์ื่นที่
เกีย่วขอ้ง 
2.มีควำมสำมำรถในกำร
คน้ควำ้ แกปั้ญหำ และพฒันำ
ทำงด้ำนศิลปกรรมศำสตร์
อย่ำงเป็นระบบ 
3.มคีวำมรูใ้นทำงศลิปะที่
สมัพนัธก์บับรบิททำงสงัคม 
ภูมปัิญญำและวฒันธรรม 
4.มคีวำมรูเ้กี่ยวกบัมำตรฐำน
หรอืธรรมเนียมปฏบิตัใินกำร
ป ร ะ ก อ บ วิ ช ำ ชี พ ด้ ำ น
ศลิปกรรมศำสตรใ์นสำขำวชิำ
ทีศ่กึษำ 

1.กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดย
เ น้นหลักกำรทำงทฤษฎีแ ล ะ
ปฏบิตั ิทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตำมลกัษณะ
ของรำยวชิำตลอดจนเนื้อหำสำระ
ของรำยวชิำ 
2.มกีำรศกึษำดงูำนทำงนำฏยศลิป์
หรือศิลปะกำรแสดง สร้ำงสรรค์
และจัดองค์ควำมรู้ ให ม่ๆทำง
นำฏยศลิป์ เช่น ทกัษะปฏบิตัทิำง
น ำฏยศิ ล ป์  น ำฏยป ร ะ ดิษ ฐ์  
สัมมนำนำฏยศิล ป์และนำฏย
นิพนธ ์ฯลฯ 
3.ในรำยวิชำมีกำรฝึกหดัในด้ำน
กำรสร้ำงสรรค์และปฏบิตักิำรจรงิ 
ในผลงำนนำฏยศลิป์ เพือ่ฝึกระบบ
วธิกีำรคดิอย่ำงเป็นเหตุผล เขำ้ใจ
หลัก ขอ งก ำ รแสด ง ใ นแต่ ล ะ
ประเภท 
4.มีกำรเรียนรู้และศึกษำจำก
สถำนกำรณ์จริง โดยจัดแสดง
ผลงำนในแต่ละภำคกำรศกึษำเพื่อ
บูรณำกำรรำยวชิำต่ำงๆ ตลอดจน
ฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพในสถำน
ประกอบกำร หน่วยงำน หรือ
องคก์ร 

1.กำรทดสอบย่อย 
2.กำรสอบกลำงภำคกำรศกึษำ
และสอบปลำยภำคกำรศกึษำ 
3.กำรประเมนิจำกรำยงำนทีน่ิสติ 
นกัศกึษำจดัท ำ เช่น ผลงำน
นำฏยศลิป์สรำ้งสรรค ์ผลงำน
นำฏยประดษิฐ ์หรอืผลงำน
นำฏยศลิป์นิพนธ ์ทีน่ิสติได้
จดัท ำ ฯลฯ 
4.ประเมนิจำกกกำรน ำเสนอ
ผลงำนปลำยภำคกำรศกึษำ และ
หรอื จำกกำรฝึกประสบกำร
วชิำชพี 

 
 
 
 
 
 
 

 



64 
 

 

3) ด้านทกัษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.สำมำรถคน้ควำ้ รวบรวม 
และประเมนิขอ้มลู จำก
แหล่งขอ้มลูทีห่ลำกหลำย
อย่ำงมวีจิำรณญำณ 
2.สำมำรถวเิครำะห ์
สงัเครำะห ์และเสนอแนว
ทำงแกไ้ขปัญหำไดอ้ย่ำง
สรำ้งสรรค ์
3.สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้
กบัศำสตรอ์ื่นเพือ่สรำ้งสรรค์
ผลงำนทำงวชิำกำรและ
วชิำชพีได ้
4.มคีวำมคดิสรำ้งสรรค ์และ
มปีฏภิำณไหวพรบิในกำร
สรำ้งผลงำน 
 
 

1.มกีำรคดิ กำรวเิครำะห ์กำร
สงัเครำะห ์และกำรสรุปควำมใน
เนื้อหำรำยวชิำ 
2.กำรฝึกกระบวนกำรคดิอย่ำง
สรำ้งสรรคต์ัง้แต่เริม่เขำ้ศกึษำ 
สง่เสรมิใหใ้ชห้ลกัสุนทรยีศำสตร์
ดำ้นนำฏยศลิป์เป็นสือ่น ำทำงไปสู่
กระบวนกำรสรำ้งสรรคง์ำนทำง
ศลิปะกำรแสดง 
3.จดักำรเรยีนกำรสอนโดยยดึ
ผูเ้รยีนเป็นส ำคญั ดว้ยกำร
แกปั้ญหำจำกสถำนกำรณ์จ ำลอง 
และกำรน ำเสนอผลงำนปลำยภำค
กำรศกึษำ 
4.จดัใหม้กีำรฝึกปฏบิตังิำนใน
สถำนประกอบกำร หน่วยงำนหรอื
องคก์รเพือ่เป็นกำรเรยีนรูแ้ละ
ศกึษำวธิกีำรแกปั้ญหำใน
สถำนกำรณ์จรงิ 
5.กำรอภปิรำยกลุ่มในรำยวชิำ
ต่ำงๆ เพือ่แสดงทศันคตอิย่ำงเสร ี

1.ประเมนิจำกกำรทดสอบในชัน้
เรยีนต่ำงๆ โดนวธิกีำรออก
ขอ้สอบแบบปรนยัทีใ่หน้ิสติ 
นกัศกึษำ อธบิำยแนวควำมคดิ
ของกำรแก้ปัญหำ และหำวธิกีำร
แกปั้ญหำ และพยำยำม
หลกีเลีย่งขอ้สอบแบบอตันยั 
2.ประเมนิจำกกำรอภปิรำยกลุ่ม 
และ/หรอืกำรน ำเสนอผลงำน
ปลำยภำคกำรศกึษำ 
3.ประเมนิควำมพงึพอใจจำก
สถำนประกอบกำร หน่วยงำน
หรอืองคก์ร 
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4) ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.มภีำวะผูน้ ำ เขำ้ใจบทบำท
หน้ำทีข่องตนเอง รบัฟังควำม
คดิเหน็ของผูอ้ื่น และมนุษย
สมัพนัธท์ีด่ ี
2.มคีวำมรบัผดิชอบต่องำน
ของตนเอง และสำมำรถ
ท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงมี
ประสทิธภิำพ 
3.สำมำรถแสดงควำมคดิเหน็
อย่ำงมเีหตุผล ตรงไปตรงมำ 
และเคำรพในควำมคดิเหน็ที่
แตกต่ำง 
 
 
 

1.กระตุ้นใหน้ิสตินกัศกึษำ ให้
แสดงออกถงึลกัษณะของควำม
เป็นผูน้ ำ โดยจดัใหม้กีำรท ำงำน
เป็นกลุ่ม มกีำรผลดัเปลีย่นกำร
เป็นหวัหน้ำกลุ่ม กำรน ำเสนอ
ผลงำนหน้ำชดัเรยีน 
2.จดักจิกรรมกำรเรยีนรูใ้น
รำยวชิำใหน้ิสติ นกัศกึษำ ได้
คน้ควำ้แบบร่วมมอืกนั และฝึก
กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม เพือ่แสดง
ทกัษะในกำรท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่น
ไดเ้ป็นอย่ำงด ี
3.สอดแทรกเรื่องควำมรบัผดิชอบ
ต่อตนเองและสงัคม ควำมมี
มนุษยสมัพนัธอ์นัดตี่อบุคคลรอบ
ขำ้ง ในรำยวชิำต่ำงๆ 
 

1.ประเมนิจำกคุณสมบตัติ่ำงๆ
โดยสงัเกตจำก พฤตกิรรมบุคคล 
2.ประเมนิจำกพฤตกิรรมกำร
แสดงออกของนิสติ นกัศกึษำ ใน
กำรน ำเสนอรำยงำนกลุ่มในชัน้
เรยีน และ/หรอืกจิกรรมกำร
เรยีนกำรสอนอื่นๆในรำยวชิำ 
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5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.สำมำรถสือ่สำรดว้ยกำรพูด 
ฟัง อ่ำน เขยีนในกำรสือ่สำร
โดยทัว่ไป ตลอดจนใชว้ธิกีำร
สือ่สำรทำงศลิปกรรม และ
น ำเสนองำนไดอ้ย่ำงมี
ประสทิธภิำพ 
2.สำมำรถเลอืกใชเ้ทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรสบืคน้
ขอ้มลูเพือ่กำรสรำ้งสรรค์
ผลงำนหรอืกำรน ำเสนอ
ผลงำนไดอ้ย่ำงมี
ประสทิธภิำพ 
3.มคีวำมสำมำรถในกำร
ประยุกตใ์ชค้วำมรูเ้ชงิตวัเลข 
หรอืเทคโนโลยทีีเ่หมำะสม
ส ำหรบังำนศลิปกรรม 
 
 

1.ใหน้ิสติ นกัศกึษำ ศกึษำคน้ควำ้
หำควำมรูด้ว้ยตนเองเพือ่น ำเสนอ
ผลงำน และสือ่สำรทำงนำฏยศลิป์
ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
2.มอบหมำยงำนใหน้ิสติ 
นกัศกึษำ ใชเ้ทคโนโลยี
สำรสนเทศตดิตำมควำมกำ้วหน้ำ
ทำงวชิำกำรดำ้นนำฏยศลิป์หรอื
ศลิปะกำรแสดง 
3.กำรมอบหมำยงำนโดยใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศแทนกำร
สือ่สำร เช่น กำรมอบหมำยงำน 
กำรสง่ผ่ำนจดหมำย 
อเิลคทรอนิกส ์หรอือภปิรำย
ผลงำนผ่ำนเวปไซตต์่ำงๆ 

1.ประเมนิจำกกำรน ำเสนอ
รำยงำนหรอืโครงงำน สำมำรถ
ไดอ้ย่ำถูกตอ้งเหมำะสม 
2.กำรประเมนิจำกกำรน ำเสนอ 
จำกกำรรูจ้กัใชเ้ทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรสือ่สำรเพื่อ
ผลงำนทำงดำ้นนำฏยศลิป์หรอื
ศลิปะกำรแสดง 
3.กำรน ำเสนอผลงำนหรอืกำร
สรำ้งสรรคผ์ลงำนนำฏยศลิป์ใน
ชัน้เรยีนและในวงวชิำกำรดำ้น
นำฏยศลิป์หรอืศลิปะกำรแสดง 
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6) ด้านทกัษะพิสยัอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.สำมำรถใชท้กัษะปฏบิตัิ
ทำงศลิปกรรมศำสตรใ์นกำร
สรำ้งสรรคผ์ลงำนของตนเอง 
 
 
 
 

1.รำยวชิำในหลกัสตูรรอ้ยละ 80 
เป็นรำยวชิำทีมุ่่งเน้นใหผู้เ้รยีน
ตระหนกัถงึคุณค่ำของ
ศลิปวฒันธรรมไทย โดย
สอดแทรกในรูปแบบกำรอภปิรำย 
บรรยำย ปฏบิตั ิและกำร
สรำ้งสรรค ์
2.มกีจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนที่
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษำและ
คน้ควำ้ขอ้มลูเพือ่สรำ้งสรรค์
ผลงำนนำฏยศลิป์ของตนเอง 
3.รำยวชิำนำฏยศลิป์นิพนธ์มุ่งให้
นิสติใชท้กัษะทีไ่ดศ้กึษำเพือ่
ปฏบิตัทิำงนำฏยศลิป์ในกำร
สรำ้งสรรคผ์ลงำนของตนเอง 
 

1.ประเมนิจำกกำรเรยีนรูใ้นแต่
ละรำยวชิำ 
2.ประเมนิจำกกำรศกึษำคน้ควำ้
ในรปูแบบกำรวจิยั และกำร
สรำ้งสรรคผ์ลงำนในรปูแบบ
ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
3.ประเมนิผลจำกกำรน ำเสนอ
ผลงำนต่ำงๆ ของนิสติ นกัศกึษำ 
 

 
3.  มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
   มำตรฐำนผลกำรเรยีนรู้จ ำแนกเป็น 2 ส่วน คอื มำตรฐำนผลกำรเรยีนรู้หมวดวชิำศกึษำทัว่ไป 
และมำตรฐำนผลกำรเรยีนรูห้มวดวชิำเฉพำะ สรุปไดด้งันี้ 

3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
1) ด้านคณุธรรมจริยธรรม 

1.1) มคีุณธรรมจรยิธรรมในกำรด ำเนินชวีติ 
1.2) มคีวำมซื่อสตัยส์ุจรติ 
1.3) มคีวำมฉลำดทำงอำรมณ์  
1.4) มจีติส ำนึกสำธำรณะ  

 2) ด้านความรู้ 
2.1) มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในเนื้อหำวชิำ  
2.2) มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในควำมเป็นไทย ภำษำและวฒันธรรมอำเซยีน 
2.3) มคีวำมสำมำรถน ำควำมรูไ้ปพฒันำตนเอง  
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3) ด้านทกัษะทางปัญญา 
3.1) มทีกัษะกำรแสวงหำควำมรู ้ตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงของบรบิททำงสงัคมเพือ่พฒันำ

ตนเอง 
3.2) มทีกัษะกำรคดิวเิครำะห ์คดิสงัเครำะห ์คดิอย่ำงมเีหตุผล คดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ 

และคดิแบบองคร์วม  
3.3) มคีวำมสำมำรถแก้ปัญหำอย่ำงสรำ้งสรรค ์

 4) ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และความรบัผิดชอบ 
4.1) มคีวำมเขำ้ใจควำมต่ำงดำ้นวฒันธรรม และควำมต่ำงดำ้นกระบวนทศัน์ 
4.2) มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ประเทศชำต ิพรอ้มเป็นสมำชกิประชำคมอำเซยีน และ

ประชำคมโลก 
4.3) มภีำวะผูน้ ำ และควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกนั 

 5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1) มทีกัษะกำรสือ่สำร 
5.2) มทีกัษะกำรวเิครำะหเ์ชงิตวัเลข  
5.3) มทีกัษะและสำมำรถใชน้วตักรรมและเทคโนโลยอีย่ำงสรำ้งสรรคแ์ละรูเ้ท่ำทนั 

3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ 
 1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม   

1.1)  ซื่อสตัยส์ุจรติ มวีนิยั และมคีวำมรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม   
 1.2)  มทีศันคตทิีเ่ปิดกวำ้ง ยอมรบัฟังแนวคดิของผูอ้ื่น 

1.3)  มจีติอำสำ จติส ำนึกสำธำรณะ 
2) ด้านความรู้ 

2.1)  รอบรูใ้นศำสตรท์ำงศลิปกรรม และศำสตรอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 2.2)  มคีวำมสำมำรถในกำรคน้ควำ้ แกปั้ญหำ และพฒันำทำงดำ้นศลิปกรรมศำสตรอ์ย่ำง

เป็นระบบ 
2.3)  มคีวำมรูใ้นทำงศลิปะทีส่มัพนัธก์บับรบิททำงสงัคม ภูมปัิญญำและวฒันธรรม 
2.4)  มคีวำมรูเ้กีย่วกบัมำตรฐำนหรอืธรรมเนียมปฏบิตัใินกำรประกอบวชิำชพีดำ้น

ศลิปกรรมศำสตรใ์นสำขำวชิำทีศ่กึษำ 
3) ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.1)  สำมำรถคน้ควำ้ รวบรวม และประเมนิขอ้มลู จำกแหล่งขอ้มลูทีห่ลำกหลำยอย่ำงมี
วจิำรณญำณ 

 3.2)  สำมำรถวเิครำะห ์สงัเครำะห ์และเสนอแนวทำงแกไ้ขปัญหำไดอ้ย่ำงสรำ้งสรรค ์
3.3)  สำมำรถบูรณำกำรควำมรูก้บัศำสตรอ์ื่นเพือ่สรำ้งสรรคผ์ลงำนทำงวชิำกำรและ

วชิำชพีได ้
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3.4)  มคีวำมคดิสรำ้งสรรค ์และมปีฏภิำณไหวพรบิในกำรสรำ้งผลงำน 
 4) ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1)  มภีำวะผูน้ ำ เขำ้ใจบทบำทหน้ำทีข่องตนเอง รบัฟังควำมคดิเหน็ของผูอ้ื่น และ
มนุษยสมัพนัธทืีด่ ี

 4.2)  มคีวำมรบัผดิชอบต่องำนของตนเอง และสำมำรถท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงมี
ประสทิธภิำพ 

4.3)  สำมำรถแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงมเีหตุผล ตรงไปตรงมำ และเคำรพในควำมคดิเหน็
ทีแ่ตกต่ำง 

5) ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1)  สำมำรถสือ่สำรดว้ยกำรพดู ฟัง อ่ำน เขยีนในกำรสื่อสำรโดยทัว่ไป ตลอดจนใช้

วธิกีำรสือ่สำรทำงศลิปกรรม และน ำเสนองำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
 5.2)  สำมำรถเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรสบืคน้ขอ้มลูเพือ่กำรสรำ้งสรรคผ์ลงำน

หรอืกำรน ำเสนอผลงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
5.3)  มคีวำมสำมำรถในกำรประยุกตใ์ชค้วำมรูเ้ชงิตวัเลข หรอืเทคโนโลยีทีเ่หมำะสม

ส ำหรบังำนศลิปกรรม 
6) ด้านทกัษะพิสยัอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

6.1)  สำมำรถใชท้กัษะปฏบิตัทิำงศลิปกรรมศำสตรใ์นกำรสรำ้งสรรคผ์ลงำนของตนเอง 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

  ควำมรบัผดิชอบหลกัของรำยวชิำ           ควำมรบัผดิชอบรองของรำยวชิำ 

รายวิชา 
1.ด้าน 

คณุธรรมจริยธรรม 
2.ด้านความรู ้ 3. ด้านทกัษะปัญญา 

4.ด้านทกัษะ 
ความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรบัผิดชอบ 

5.ด้านทกัษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตวัเลข  

การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาศึกษาทัว่ไปบงัคบั 
9111101 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร                 

9111102 ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำร                 

9111103 ภำษำองักฤษใน
ชวีติประจ ำวนั 

                

9121101 ทกัษะชวีติ                 

9121102 สงัคมไทยและสงัคมโลก 
ในศตวรรษที ่21 

                

9121103 ควำมเป็นพลเมอืง                 

9131101 วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ในชวีติประจ ำวนั 
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รายวิชา 
1.ด้าน 

คณุธรรมจริยธรรม 
2.ด้านความรู ้ 3. ด้านทกัษะปัญญา 

4.ด้านทกัษะ 
ความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรบัผิดชอบ 

5.ด้านทกัษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตวัเลข  

การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9131102 ทกัษะกำรเรยีนรูแ้ละ

แกปั้ญหำ 
เชงิคณิตศำสตร ์

                

9141101 กจิกรรมทำงกำยเพือ่ชวีติ                 

วิชาศึกษาทัว่ไปเลือก 
9112101 ภำษำและวฒันธรรมลำว                 

9112102 ภำษำและวฒันธรรมพม่ำ                 

9112103 ภำษำและวฒันธรรม
เวยีดนำม 

                

9112104 ภำษำและวฒันธรรมเขมร                 

9112105 ภำษำและวฒันธรรมมลำยู                 

9112106 ภำษำและวฒันธรรมจนี                 

9112107 ภำษำและวฒันธรรมญีปุ่่ น                 

9112108 ภำษำและวฒันธรรมเกำหล ี                 
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รายวิชา 
1.ด้าน 

คณุธรรมจริยธรรม 
2.ด้านความรู ้ 3. ด้านทกัษะปัญญา 

4.ด้านทกัษะ 
ความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรบัผิดชอบ 

5.ด้านทกัษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตวัเลข  

การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9122201 กำรจดักำรสมยัใหม่และ 

ภำวะผูน้ ำ 
                

9122202 กำรสือ่สำรในชวีติประจ ำวนั                 

9122203 สุนทรยีะทำงศลิปกรรม                 

9122204 ควำมสุขแห่งชวีติ                 

9132201 เทคโนโลยสีำรสนเทศและ 
สือ่สงัคมออนไลน์ 

                

9132202 เทคโนโลยสีือ่ดจิทิลั 
ในชวีติประจ ำวนั 

                

9132203 เทคโนโลยเีพือ่กำรพฒันำ 
ทีย่ ัง่ยนื 

                

9132204 สุขภำพและควำมงำม                  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

  ควำมรบัผดิชอบหลกัของรำยวชิำ           ควำมรบัผดิชอบรองของรำยวชิำ 

รายวิชา 

1.ด้าน
คณุธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 
3.ด้านทกัษะ
ปัญญา 

4.ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และ 
ความรบัผิด 

ชอบ 

5.ด้านทกัษะ 
การวิเคราะห์ 

เชิงตวัเลข  
การส่ือสารและ 

การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6.ด้าน
ทกัษะ 

พิสยัอ่ืนๆ 
(ถ้ามี) 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
2121101 กำรเคลื่อนไหวเบือ้งตน้ในนำฏยศลิป์                   
2121102 นำฏยศลิป์ไทยเบือ้งตน้                   
2121103 ประวตัศิำสตรแ์ละทฤษฎทีำงดำ้น

นำฏยศลิป์ไทย 
                  

2121104 ประวตัศิำสตรแ์ละทฤษฎทีำงดำ้น

นำฏยศลิป์สำกล 
                  

2121201 พืน้ฐำนกำรวจิยัและกำรเขยีนรำยงำน

ทำงดำ้นนำฏยศลิป์ 
                  

2121202 หลกัส ำคญัของกำรสรำ้งสรรคผ์ลงำน

ทำงดำ้นนำฏยศลิป์ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

  ควำมรบัผดิชอบหลกัของรำยวชิำ           ควำมรบัผดิชอบรองของรำยวชิำ 

รายวิชา 

1.ด้าน
คณุธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 
3.ด้านทกัษะ
ปัญญา 

4.ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และ 
ความรบัผิด 

ชอบ 

5.ด้านทกัษะ 
การวิเคราะห์ 

เชิงตวัเลข  
การส่ือสารและ 

การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6.ด้าน
ทกัษะ 

พิสยัอ่ืนๆ 
(ถ้ามี) 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
2121203 ทกัษะนำฏยศลิป์ไทย 1                   
2121204 ทกัษะนำฏยศลิป์ไทย 2                   
2121205 ระบ ำเบด็เตลด็                    
2121206 กำรแตง่กำยเพื่อกำรแสดงนำฏยศลิป์

ไทย 
                  

2121207 นำฏยศลิป์พืน้เมอืง                   
2121208 บลัเลต ์1                   
2121209 บลัเลต ์2                   

2121210 แจ๊สด๊ำนซ์ 1                   

2121211 แจ๊สด๊ำนซ์ 2                   

2121212 โมเดริน์ด๊ำนซ์ 1                   
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

  ควำมรบัผดิชอบหลกัของรำยวชิำ           ควำมรบัผดิชอบรองของรำยวชิำ 

รายวิชา 

1.ด้าน
คณุธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 
3.ด้านทกัษะ
ปัญญา 

4.ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และ 
ความรบัผิด 

ชอบ 

5.ด้านทกัษะ 
การวิเคราะห์ 

เชิงตวัเลข  
การส่ือสารและ 

การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6.ด้าน
ทกัษะ 

พิสยัอ่ืนๆ 
(ถ้ามี) 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
2121213 กำรออกแบบนำฏยศลิป์ไทย 1                   
2121214 กำรออกแบบนำฏยศลิป์สำกล 1                   
2121215 กำรเตน้เบือ้งตน้                     
2121216 นำฏยศลิป์สมยันิยม                   
2121217 นำฏยศลิป์เพื่อออกงำนสงัคม                   
2121218 นำฏยศลิป์เพื่อบุคลกิภำพ                   
2121301 กำรแตง่หน้ำเพื่อกำรแสดง                   

2121302 นำฏยศลิป์อำเซยีน                   

2121303 หลกัและวธิกีำรจดักำรแสดงงำน

นำฏยศลิป์ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

  ควำมรบัผดิชอบหลกัของรำยวชิำ           ควำมรบัผดิชอบรองของรำยวชิำ 

รายวิชา 

1.ด้าน
คณุธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 
3.ด้านทกัษะ
ปัญญา 

4.ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และ 
ความรบัผิด 

ชอบ 

5.ด้านทกัษะ 
การวิเคราะห์ 

เชิงตวัเลข  
การส่ือสารและ 

การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6.ด้าน
ทกัษะ 

พิสยัอ่ืนๆ 
(ถ้ามี) 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
2121304 เทคโนโลยใีนนำฏยศลิป์                   
2121305 นำฏยศลิป์เพื่อชมุชน                   
2121306 ทกัษะนำฏยศลิป์ไทย 3                     
2121307 ทกัษะนำฏยศลิป์ไทย 4                   
2121308 ร ำหน้ำพำทย ์                   
2121309 ร ำฉุยฉำย                   
2121310 โมเดริน์ด๊ำนซ์ 2                   

2121311 โมเดริน์ด๊ำนซ์ 3                   

2121312 แจ๊สด๊ำนซ์ 3                   

2121313 นำฏยศลิป์ส ำหรบัเชยีรล์ดีดิง้                   
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

  ควำมรบัผดิชอบหลกัของรำยวชิำ           ควำมรบัผดิชอบรองของรำยวชิำ 

รายวิชา 

1.ด้าน
คณุธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 
3.ด้านทกัษะ
ปัญญา 

4.ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และ 
ความรบัผิด 

ชอบ 

5.ด้านทกัษะ 
การวิเคราะห์ 

เชิงตวัเลข  
การส่ือสารและ 

การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6.ด้าน
ทกัษะ 

พิสยัอ่ืนๆ 
(ถ้ามี) 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
2121314 กำรวจิยัทำงดำ้นนำฏยศลิป์ไทย                   
2121315 กำรวจิยัทำงดำ้นนำฏยศลิป์สำกล                   
2121316 กำรสรำ้งเครื่องแตง่กำยทำงดำ้น

นำฏยศลิป์ไทย 
                    

2121317 กำรสรำ้งเครื่องแตง่กำยทำงดำ้น

นำฏยศลิป์สำกล 
                  

2121318 กำรออกแบบนำฏยศลิป์ไทย 2                   
2121319 กำรออกแบบนำฏยศลิป์สำกล 2                   
2121320 อตัลกัษณ์นำฏยศลิป์                   

2121321 นำฏยภวิฒัน์                   
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

  ควำมรบัผดิชอบหลกัของรำยวชิำ           ควำมรบัผดิชอบรองของรำยวชิำ 

รายวิชา 

1.ด้าน
คณุธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 
3.ด้านทกัษะ
ปัญญา 

4.ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และ 
ความรบัผิด 

ชอบ 

5.ด้านทกัษะ 
การวิเคราะห์ 

เชิงตวัเลข  
การส่ือสารและ 

การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6.ด้าน
ทกัษะ 

พิสยัอ่ืนๆ 
(ถ้ามี) 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
2121322 กำรวจิำรณ์ภำพยนตร ์                   
2121323 ปรชัญำพืน้ฐำนนำฏยศลิป์                   
2121401 นำฏยศลิป์นิพนธ ์                    
2121402 สมัมนำนำฏยศลิป์                   
2121403 ภำษำองักฤษส ำหรบันำฏยศลิป์                   
2121404 กำรจดักำรธุรกจินำฏยศลิป์                   
2121405 ร ำเดีย่วมำตรฐำน                   

2121406 บลัเลต ์3                   

2121407 ฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีทำงดำ้น

นำฏยศลิป์ 
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หมวดท่ี  5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิตนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน(เกรด) 

การประเมนิผลการเรยีนใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยาว่าดว้ย 
การประเมนิผลการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2550 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูร้ะดบัรายวชิา ขณะนิสตินกัศกึษายงัไม่ส าเรจ็การศกึษา 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏยศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ.2560)                       

มกีระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้นิสิต  นักศึกษาทุกด้าน  ตามที่ก าหนดไว้ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ โดยก าหนดให้นิสติ  นักศกึษา  ประเมนิผลการเรยีนการ
สอนในทุกรายวชิา  และมคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบและการตดัสนิผลการเรยีน  
และจดัท ารายงานผลการทวนสอบเพือ่เป็นหลกัฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรยีนรูเ้ป็นประจ าทุกปี  
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร หลงัจากนิสตินกัศกึษาส าเรจ็การศกึษา 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏยศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ.2560)                           
มกีระบวนการทวนสอบการมอีาชีพหรอืการศกึษาต่อของนิสติ  นักศกึษา  หลงัส าเรจ็การศกึษาตามที่
ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตโิดยประเมนิการมอีาชพี  การศกึษาต่อ 
และจดัท ารายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการมีอาชีพของนิสติ  นักศึกษาที่จบหลกัสูตร
ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิานาฏยศลิป์  เป็นประจ าทุกปี 

 
3.  เกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 

การส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตรเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจ้าพระยา 
ว่าดว้ย การประเมนิผลการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2550 
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หมวดท่ี  6 การพฒันาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 
 1.1 จดัปฐมนิเทศแนะน ำนโยบำยกำรจดักำรเรียนกำรสอนและบทบำทหน้ำที่ของอำจำรย์ระดับ
ปรญิญำตร ี พรอ้มทัง้แนะแนวถงึนโยบำยของคณะและมหำวทิยำลยั 
 1.2 ชีแ้จงเป้ำหมำยของกำรผลติบณัฑติและรำยละเอยีดและรำยละเอยีดต่ำง ๆ ในหลกัสตูร 
 1.3 ก ำหนดใหอ้ำจำรยใ์หม่สงัเกตวธิแีละรปูแบบกำรสอนของคณำจำรยใ์นสำขำวชิำนำฏยศลิป์ 
 1.4 ชีแ้จงในดำ้นกำรบรกิำรวชิำกำรของคณะและเรื่องระบบกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 
 1.5 มรีะบบอำจำรยพ์ีเ่ลีย้งเพือ่แนะน ำและเป็นทีป่รกึษำใหก้บัอำจำรยใ์หม่ 

 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์
  2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

 2.1.1 สง่เสรมิใหค้ณำจำรยเ์ขำ้ร่วมกำรอบรม  กำรสมัมนำและกำรฝึกปฏบิตัทิีเ่กี่ยวกบักำรเรยีน
กำรสอน  กำรวดัและกำรประเมนิผล 
 2.1.2 สนบัสนุนกำรศกึษำต่อ  ศกึษำดงูำน  เพือ่เพิม่พนูควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ของคณำจำรย ์ 
และน ำควำมรูท้ีไ่ดม้ำปรบัใชใ้นกำรจดักำรเรยีนกำรสอน  กำรวดัและกำรประเมนิผล 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 2.2.1 มหำวทิยำลยั  ส ำนกัวจิยัและกำรพฒันำ  และคณะ  จดัสรรทุนสนบัสนุนใหค้ณำจำรยท์ ำวจิยั  
เพือ่ตอบสนองต่อนโยบำยกำรศกึษำแห่งชำต ิ
 2.2.2 สง่เสรมิใหค้ณำจำรยเ์ขำ้ร่วมและน ำเสนอผลงำนวจิยัในกำรประชุมหรอืสมัมนำในระดบัชำติ
และนำนำชำต ิ
 2.2.3 สง่เสรมิใหค้ณำจำรยผ์ลติผลงำนทำงวชิำกำรในรูปแบบต่ำง ๆ ทีเ่ป็นสำยวชิำชพีโดยตรง  
ทัง้ทีเ่ป็นผลงำนสรำ้งสรรค ์ และ/หรอืผลงำนเอกสำรหรอืงำนวจิยั 
 2.2.4 สง่เสรมิใหค้ณำจำรยไ์ดศ้กึษำต่อในระดบัสงูขึน้  เพือ่เพิม่พนูควำมรูเ้ฉพำะทำงใหก้บั
สำขำวชิำนำฏยศลิป์ 
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หมวดท่ี 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

1. การก ากบัมาตรฐาน 
 หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิานาฏยศลิป์ ฉบบัปรบัปรุงพ.ศ. 2560  มผีลการด าเนินการ
เกีย่วกบัการก ากบัมาตรฐานของหลกัสตูรตามเกณฑใ์นระดบัปรญิญาตรอีย่างครบถว้น   
 นอกจากนี้หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาไทย มกีารปรบัปรุงหลกัสูตรตามระยะเวลาที่
ก าหนด  จากหลกัสูตรเดิมของปี พ.ศ. 2549  ได้พฒันาเป็นหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ(TQF)               
ซึ่งเป็นหลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2554  และครบรอบปรบัปรุงอีกครัง้ในปี พ.ศ. 2560 โดยได้น ามา
ปรบัปรุงเพื่อให้สอดคล้องกบั กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) รวมทัง้หลักสูตรมีการด าเนินงาน
ครบถว้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา  มกีารด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามตวับ่งชีข้องการประกนั
คุณภาพการศกึษา 
 
2. บณัฑิต  

หลกัสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิานาฏยศลิป์ ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560  มุ่งผลติบณัฑติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อรองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                    
และมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีสาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) จากสาระส าคญัตาม
ประกาศดงักล่าว  หลกัสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิานาฏยศลิป์  จงึก าหนดกรอบมาตรฐานการ
เรยีนรูท้ีค่าดหวงัตาม TQF 6 ดา้น ตาม มคอ.1 ของสาขาวชิานาฏยศลิป์ คอื 

1. ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 
2. ดา้นความรู ้
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลย ี
6. ดา้นทกัษะพสิยัทางดา้นนาฏยศลิป์ 
โดยหลกัสตูรจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งตามแผนทีก่ระจายความรบัผดิชอบของ 

หลกัสตูร (Curriculum Mapping)  เพือ่ใหไ้ดบ้ณัฑติตามคุณลกัษณะทีก่ าหนด 
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3. นักศึกษา 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏยศิลป์ ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560  มีกรอบการ

ด าเนินงานในเรื่องเกี่ยวกบันักศึกษาตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร เช่น การรบันักศึกษา  
การเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา การส่งเสรมิและพฒันา การควบคุมการดูแลการใหค้ าปรกึษาวชิาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดบัปรญิญาตร ี อตัราการคงอยู่ของนักศึกษา  อตัราการส าเร็จการศึกษา  
ความพงึพอใจและผลการจดัขอ้เรยีกรอ้งของนกัศกึษา เป็นตน้  

 
4. อาจารย ์

หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิานาฏยศิลป์ ฉบบัปรบัปรุงพ.ศ. 2560  มกีรอบในการ
ด าเนินงานในเรื่องเกี่ยวกบัอาจารย์ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดบัหลกัสูตร เช่น  การบรหิารและ
พฒันาอาจารย์  การรบัและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลกัสูตร  การบรหิารอาจารย์  การส่งเสรมิและพฒันา
อาจารย์  ร้อยละของอาจารย์ที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอก  ร้อยละของอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวชิาการ  ผลงาน
ทางวชิาการของอาจารย ์เป็นตน้ 
 
5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิานาฏยศิลป์ ฉบบัปรบัปรุงพ.ศ. 2560  มกีรอบในการ
ด าเนินงานในเรื่องเกี่ยวกบัหลกัสูตร  ตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร  สาระของรายวชิาใน
หลักสูตร  หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร  ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  และวตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตรควรปรบัปรุงหลกัสูตรใหท้ันสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตร์นาฏยศลิป์  การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน การก ากบักระบวนการเรยีนการสอน  การจดัการเรยีนการสอนทีม่กีารฝึก
ปฏบิตัใินระดบัปรญิญาตร ีการบูรณาการพนัธกจิต่างๆ กบัการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตร ี ประเมนิผล
การเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ การตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา การก ากบัการ
ประมนิผลการจดัการเรยีนการสอนและประเมนิหลกัสตูร  (มคอ.5, มคอ. 6 และ มคอ. 7) 

 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีกรอบใน                    
การด าเนินงานในเรื่องเกี่ยวกบัสิง่สนับสนุนการเรยีนรู้  สอดคล้องกบัระบบการด าเนินงานของสาขาวชิา                 
คณะและมหาวทิยาลยั โดยจดัหาสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูต้ามความตอ้งการและความจ าเป็นของหลกัสตูร 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสีว่นร่วม 

ในการประชุมเพือ่วางแผนตดิตามและทบทวนการด าเนินงาน

หลกัสตูร 
     

(2) มรีายละเอยีดของหลกัสตูรตามแบบมคอ.2 สอดคลอ้งตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาต/ิมาตรฐานคุณวุฒริะดบั

ปรญิญาตร ีสาขาศลิปกรรมศาสตร ์พ.ศ.2558 (มคอ1) 
     

(3) มรีายละเอยีดของรายวชิาและรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนามตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อย 

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 
     

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงานผล 

การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วนัหลงัสิน้สุดภาคการศกึษาทีเ่ปิด

สอนใหค้รบทุกรายวชิา 

     

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรตามแบบมคอ.7 

ภายใน 60 วนัหลงัสิน้สุดปีการศกึษา 
     

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนิสติ/นกัศกึษาตามมาตรฐาน 

ผลการเรยีนรูท้ีก่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 

รอ้ยละ25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 
     

(7) ท าการประเมนิในปีการศกึษาปีแรกและมกีารพฒันา /ปรบัปรุง

การจดัการเรยีนการสอนกลยุทธก์ารสอนหรอืการประเมนิผล

การเรยีนรูจ้ากผลการประเมนิการด าเนินงานทีร่ายงานใน 

มคอ.7 ปีทีแ่ลว้  

     

(8) คณาจารยใ์หม่(ถา้ม)ีทุกคนไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน า 

ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(9) คณาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการและ/หรอื

วชิาชพีอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน(ถา้ม)ี ไดร้บั 

การพฒันาวชิาการ และ /หรอืวชิาชพีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อ

ปี 

     

(11) ระดบัความพงึพอใจของนิสติ/นกัศกึษาปีสุดทา้ย/บณัฑติ

ใหม่ทีม่ตี่อคุณภาพหลกัสตูรเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 
     

(12) ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ตี่อบณัฑติใหม่เฉลีย่

ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรงุหลกัสตูร 
 

1. การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 
 1.1.1 ก่อนการสอน 
  อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏยศิลป์  ประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคการศึกษา  เพื่อพจิารณา

โครงการสอนของรายวชิาทีจ่ะเปิดสอน  แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะและขอค าแนะน า  เพื่อน าไป
วางแผนกลยุทธก์ารสอนส าหรบัรายวชิาทีอ่าจารยแ์ต่ละคนรบัผดิชอบ 

 1.1.2 ระหว่างสอน 
  อาจารย์ผู้สอนสงัเกตพฤติกรรมนิสติ  นักศึกษา  ที่แสดงถึงความเข้าใจ  สอบถามจากนิสติ  

นักศึกษา  ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการสอน  ด้วยการสัมภาษณ์  การสนทนา  หรือใช้
แบบสอบถาม 

 1.1.3 หลงัการสอน 
  อาจารย์ผูส้อนประเมนิผลการเรยีนรู้ของนิสติ  นักศกึษา  จากพฤตกิรรมทีแ่สดงออก  การท า

กจิกรรมแบบฝึกหดั  และผลการสอบ  ผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิจะน ามาพฒันาประสทิธภิาพกลยุทธก์ารสอน  
ประกอบกับการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและวิธีสอน  และ/หรือด้านนาฏยศิลป์หรือ
ศลิปะการแสดง 
 
  1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   1.2.1 ระหว่างสอน 
    คณะกรรมการประเมนิของสาขาวชิา/ภาควชิา/คณะ  ประเมนิการสอนของคณาจารย์จาก
การสงัเกตในชัน้เรยีน  ถงึวธิกีารสอน  สื่อการสอน  กจิกรรม/งานที่มอบหมายให้แก่นิสติ  นักศกึษา  และ
ความสอดคลอ้งกนักบัโครงการสอน 
   1.2.2 หลงัการสอน 
    1.2.2.1 นิสติ  นักศกึษา ประเมนิการสอนทุกปลายภาคการศกึษา  โดยใช้แบบประเมินที่
สาขาวชิา/ภาควชิา/คณะ/มหาวทิยาลยั  ก าหนดให ้
    1.2.2.2 คณะกรรมการหลกัสตูร  ประชุมร่วมกนัเพือ่พจิารณาประสทิธภิาพ กลยุทธก์ารสอน
กบัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนของนิสติ  นกัศกึษา  โดยพจิารณาร่วมกบัผลจากแบบประเมนิในขอ้ 1.2.2.1 
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2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
  2.1 การท าวจิยัเพื่อประเมินคุณภาพหลกัสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสติ นักศึกษา
ปัจจุบนั และบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 
  2.2 การประเมินวิพากษ์หลกัสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
ด าเนินการหลกัสตูร การเยีย่มชม และการสมัภาษณ์อาจารยแ์ละนิสติ นกัศกึษา 
  2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิต 
หลกัสตูรและการส ารวจภาวการณ์ไดง้านท าของบณัฑติ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 
  ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปี  ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพในระดับสาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ  โดยคณบดีแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและจาก
สถาบนัการศกึษาอื่น 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุหลกัสูตร 
  4.1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏยศิลป์ ทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนใน
รายวชิาทีร่บัผดิชอบระหว่างภาคการศกึษา และปรบัปรุงเมื่อสิน้ภาคการศกึษา จากนัน้น าเสนอต่อประธาน
สาขา/หวัหน้าภาควชิา ในการประชุมของสาขาวชิา/ภาควชิา/คณะ ทุกภาคการศกึษา 
  4.2 สาขาวชิานาฏยศลิป์ ตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ในหมวดที ่7 ขอ้ 7 จากการประเมนิ
คุณภายภายในสาขาวชิา/ภาควชิา/คณะ และวางแผนปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิ 
  4.3 ประชุมอาจารย์ประจ าหลกัสูตร พจิารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานทีไ่ด้จากการประเมนิ
ขอ้ 2 และขอ้ 3 และวางแผนปรบัปรุง/พฒันาการด าเนินงานของหลกัสูตรทุก 5 ปี 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ประวติัและผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรและอาจารยป์ระจ า

หลกัสตูร 
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ประสบการณ์สอน 
1.  วชิาระบ ามาตรฐาน  
2.  วชิาร าฉุยฉาย   
3.  วชิาระบ าเบด็เตลด็   
4.  วชิานาฏยศลิป์พืน้เมอืง  
5.  วชิานาฏยศลิป์นิพนธ์ 
6.  วชิานาฏศลิป์พืน้เมอืง  
7.  วชิาฉุยฉาย  
8.  วชิาการจดัการงานนาฏศลิป์เชงิธุรกจิ  
9.  วชิาการวจิยัดา้นนาฏศลิป์และการแสดง  
 

ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 
1. วชิานาฏยศลิป์ไทยเบือ้งตน้ 
2. วชิาระบ าเบด็เตลด็ 
3. วชิานาฏยศลิป์พืน้เมอืง 
4. วชิาทกัษะนาฏยศลิป์ไทย 2 
5. วชิาร าฉุยฉาย 
6. วชิาการจดัการธุรกจินาฏยศลิป์ 
7. วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
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ช่ือ-สกลุ      นายคมชวชัร ์พสรูจินัทรแ์ดง 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
สงักดั     ภาควชิามนุษยศาสตรแ์ละศลิปกรรม คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
     มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ.2559   ศลิปกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑติ (นาฏยศลิป์)  
       จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 พ.ศ.2554   ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (นาฏยศลิป์ไทย)   
       จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 พ.ศ.2550   ครุศาสตรบณัฑติ (นาฏศลิป์ไทย)   
       มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
  
สาขาท่ีเช่ียวชาญ   นาฏยศลิป์ไทย (โขน-พระ) และละครร าไทย   
 
ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการในลกัษณะอ่ืน 
คมชวชัร ์พสรูจินัทรแ์ดง. (2559). โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและงานสร้างสรรคส์ู่สากลครัง้ท่ี 2. 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559. โรงละครมหาวิทยาลัยผู้สูงวัยเทียนจิน. สาธารณรัฐประชาชนจีน .                       
(การแสดงนาฏยศลิป์) 

คมชวชัร ์พสรูจินัทรแ์ดง. (2558). โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและงานสร้างสรรคส์ู่สากลครัง้ท่ี 1. 
วนัที่ 4-9 พฤศจิกายน 2558. โรงละครมหาวิทยาลัยผู้สูงวัยเทียนจิน. สาธารณรัฐประชาชนจีน .             
(การแสดงนาฏยศลิป์) 

 
ประสบการณ์สอน 

1.  วชิาฟ้อนร าไทย    
2.  วชิานาฏยศลิป์ปรทิรรศน์  
3.  วชิาประวตัแิละทฤษฎนีาฏยศลิป์ 
4.  วชิาการเคลื่อนไหวเบือ้งตน้ในนาฏยศลิป์  
5.  วชิาร าฉุยฉาย 
6.  วชิากฎหมายเบือ้งตน้ส าหรบันาฏยศลิป์  
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7.  วชิาร าหน้าพาทย ์  
8.  วชิาละครร าปรทิศัน์   
9.  วชิาการแสดงเป็นชุดเป็นตอน 
10. วชิานาฏศลิป์อาเซยีน   
11. วชิาภาษาองักฤษส าหรบันาฏยศลิป์ 
12. วชิาหลกัส าคญัของการสรา้งสรรคผ์ลงานทางนาฏยศลิป์  
13. วชิาการแสดงและก ากบัการแสดง  
14. วชิาพธิไีหวค้รูนาฏศลิป์ไทย  
15. วชิาการแสดงเป็นชุดเป็นตอน  
16. วชิาหน้าพาทย ์ 
17. วชิาโขน 
18. วชิาภาษาองักฤษส าหรบันาฏศลิป์และการแสดง 
 

ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 
1. วชิาประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎทีางดา้นนาฏยศลิป์ไทย 
2. วชิาพืน้ฐานการเขยีนวจิยัและการเขยีนรายงานทางดา้นนาฏยศลิป์ 
3. วชิาหลกัส าคญัของการสรา้งสรรคผ์ลงานทางดา้นนาฏยศลิป์ 
4. วชิาทกัษะนาฏยศลิป์ไทย 3 
5. วชิาร าหน้าพาทย ์
6. วชิาร าฉุยฉายการออกแบบนาฏยศลิป์ไทย 2 
7. วชิาภาษาองักฤษส าหรบันาฏยศลิป์ 
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ช่ือ-สกลุ      นางสาวกชกร ชติทว้ม 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
สงักดั     ภาควชิามนุษยศาสตรแ์ละศลิปกรรม คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
     มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ.2555   ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (นาฏยศลิป์ไทย)  
       จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 พ.ศ.2551   ศกึษาศาสตรบณัฑติ (นาฏศลิป์ไทยศกึษา)  
       สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์  
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ   นาฏยศลิป์ไทย (ละคร-พระ)  และละครร าไทย 
 
ผลงานทางวิชาการ 
วิจยั 
กชกร ชิตท้วม. (2560). นาฏยศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด จกัรีราชภฏั. มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. (ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจา้พระยา). (จ านวน 386 หน้า) 

 
ผลงานวิชาการในลกัษณะอ่ืน 
กชกร ชติทว้ม. (2559). โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและงานสร้างสรรคส์ู่สากลครัง้ท่ี 2. วนัที ่23 

พฤศจิกายน 2559. โรงละครมหาวทิยาลัยผู้สูงวยัเทียนจิน. สาธารณรฐัประชาชนจีน . (การแสดง
นาฏยศลิป์) 

กชกร ชติทว้ม. (2558). โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและงานสร้างสรรคส์ู่สากลครัง้ท่ี 1. วนัที ่4-9 
พฤศจิกายน 2558. โรงละครมหาวทิยาลัยผู้สูงวยัเทียนจิน. สาธารณรฐัประชาชนจีน . (การแสดง
นาฏยศลิป์)  

 
ประสบการณ์สอน 

1. วชิาการวจิยัทางนาฏยศลิป์  
2. วชิาพืน้ฐานนาฏยศลิป์ไทย 
3. วชิาระบ ามาตรฐาน   
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4. วชิาร าฉุยฉาย   
5. วชิานาฏยประดษิฐ์นาฏยศลิป์ไทย  
6. วชิาระบ าเบด็เตลด็   
7. วชิาการแต่งหน้าเพือ่การแสดง  
8. วชิานาฏยศลิป์นิพนธ์ 
9. วชิาการแสดงและก ากบัการแสดง  
10. วชิาร าพืน้ฐาน  
11. วชิาการแต่งกายและการแต่งหน้า  
 

ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 
1. วชิาพืน้ฐานการเขยีนวจิยัและการเขยีนรายงานทางดา้นนาฏยศลิป์ 
2. วชิาทกัษะนาฏยศลิป์ไทย 1 
3. วชิาระบ าเบด็เตลด็ 
4. วชิาทกัษะนาฏยศลิป์ไทย 2 
5. วชิาการวจิยัทางดา้นนาฏยศลิป์ไทย 
6. วชิาการออกแบบนาฏยศลิป์ไทย 1 
7. วชิานาฏยศลิป์นิพนธ์ 
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ช่ือ-สกลุ  นายยุทธนา อมัระรงค ์
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
สงักดั   ภาควชิามนุษยศาสตรแ์ละศลิปกรรม คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
   มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ.2559    ศลิปมหาบณัฑติ (นาฏศลิป์ไทย)  
        สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์  
 พ.ศ.2549     ศลิปบณัฑติ (นาฏศลิป์ไทย)   
        สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ 
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ นาฏยศลิป์ไทย (โขน-ยกัษ์) ละครร าไทย และนาฏยศลิป์ไทยร่วมสมยั 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการในลกัษณะอ่ืน 
ยุทธนา อมัระรงค.์ (2559). โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและงานสร้างสรรคส์ู่สากลครัง้ท่ี 2. วนัที ่

23 พฤศจกิายน 2559. โรงละครมหาวทิยาลยัผูสู้งวยัเทยีนจนิ. สาธารณรฐัประชาชนจนี. (การแสดง
นาฏยศลิป์)  

ยุทธนา อมัระรงค.์ (2559). ผลงานสร้างสรรคช์ุดนักษัตร. การประกวดผลงานนวตักรรมสายอุดมศกึษา 
ประจ าปี 2559. วนัที ่20 สงิหาคม 2559. โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์ 
เซน็ทรลัเวลิด.์ กรุงเทพฯ. (การแสดงนาฏยศลิป์) 

  
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 

1. วชิาการเคลื่อนไหวเบือ้งตน้ในนาฏยศลิป์ 
2. วชิาทกัษะนาฏยศลิป์ไทย 4 
3. วชิาการออกแบบนาฏยศลิป์ไทย 2 
4. วชิานาฏยศลิป์อาเซยีน 
5. วชิาหลกัและการจดัแสดงนาฏยศลิป์ 
6. วชิาการจดัการธุรกจินาฏยศลิป์ 
7. วชิาการออกแบบนาฏยศลิป์สากล 1 
8. วชิาโมเดริน์ด๊านซ ์2 
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ช่ือ-สกลุ      นายธนกร สรรยว์ราภภิู 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
สงักดั     ภาควชิามนุษยศาสตรแ์ละศลิปกรรม คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
     มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ.2558   Dance (Choreography) 
       Korea National University of Arts  
 พ.ศ.2548   นิเทศศาสตรบณัฑติ  
       มหาวทิยาลยักรุงเทพ  
  
สาขาท่ีเช่ียวชาญ   นาฏยศลิป์สากลและนิเทศศาสตร์  
 
ผลงานทางวิชาการ 
วิจยั 
ธนกร สรรยว์ราภภิู. (2559). การยอมรบับุคคลภายนอกชุมชนบ้านแขกสะท้อนผ่านนาฏยศิลป์ร่วม

สมยั. มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. (ไดร้บัทุนสนบัสนุนจากสถาบนัวจิยัและพฒันา  
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา). (จ านวน 139 หน้า) 

 
บทความวิชาการ 
ธนกร สรรยว์ราภภิู. (2559). กรณีศกึษาผลงานนาฏยศลิป์ร่วมสมยัชุด Homelessness: โดยมุ่งเสนอ

ประสทิธภิาพการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูแ้สดงและผูช้ม. วารสารสารสนเทศ, ปีที ่15(ฉบบัที ่2 
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2559). (TCI 2  หน้า 13-22  จ านวน 10 หน้า) 

ธนกร สรรยว์ราภภิู. (2559). โครงการสรา้งสรรคผ์ลงานวจิยัเชงิศลิปะโดยมุ่งเน้นการน าเสนออตัลกัษณ์พื้น
ถิ่นย่านกุฎีจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน.  ครุศาสตร์สาร, ปีที่ 10 (ฉบับที่ 1 มกราคม-
มถิุนายน 2559). (TCI 1  หน้า 103-114  จ านวน 12 หน้า) 

 
ผลงานวิชาการในลกัษณะอ่ืน 
ธนกร สรรยว์ราภภิู. (2559). โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและงานสร้างสรรคส์ู่สากลครัง้ท่ี 2. วนัที ่

23 พฤศจกิายน 2559. โรงละครมหาวทิยาลยัผูส้งูวยัเทยีนจนิ. สาธารณรฐัประชาชนจนี. (การแสดง
นาฏยศลิป์)  
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ธนกร สรรยว์ราภภิู. (2559). Homelessness. International Solo Festival 2016. วนัที ่7-8 พฤษภาคม 
2559. หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร. (การแสดงนาฏยศลิป์) 

 
ประสบการณ์สอน 
 1. วชิาประวตัแิละทฤษฎนีาฏยศลิป์  
 2. วชิาการเคลื่อนไหวเบือ้งตน้ในนาฏยศลิป์  
 3. วชิาสรรีวทิยาและกายวภิาคส าหรบันาฏยศลิป์ 
 4. วชิานาฏยศลิป์ร่วมสมยั 1   
 5. วชิาแจสแดนซ ์2  
 6. วชิานาฏยศลิป์สากลสรา้งสรรค์ 
 7. วชิานาฏยศลิป์ร่วมสมยั 2 
 8. วชิานาฏยนฤมติศลิป์ 
 9. วชิาวฒันธรรมชุมชนวพิธิ 
 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 

1. วชิาประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎทีางดา้นนาฏยศลิป์สากล 
2. วชิาหลกัส าคญัของการสรา้งสรรคผ์ลงานทางดา้นนาฏยศลิป์ 
3. วชิาการแต่งหน้าเพือ่การแสดง 
4. วชิาเทคโนโลยใีนนาฏยศลิป์ 
5. วชิานาฏยศลิป์เพือ่ชุมชน 
6. วชิาสมัมนานาฏยศลิป์นาฏยศลิป์ 
7. วชิาภาษาองักฤษส าหรบันาฏยศลิป์ 
8. วชิาโมเดริน์ด๊านซ ์1 
9. วชิาแจ๊สด๊านซ ์3 
10. วชิาการออกแบบนาฏยศลิป์สากล 2 
11. วชิาโมเดริน์ด๊านซ ์3 
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ช่ือ-สกลุ      นางสาวมนสัว ีศรรีาชเลา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
สงักดั     ภาควชิามนุษยศาสตรแ์ละศลิปกรรม คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
     มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ.2556   ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (วฒันธรรมศาสตร)์  
       มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 พ.ศ.2553   การศกึษามหาบณัฑติ (การบรหิารการศกึษา)  
       มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 พ.ศ.2551   ศลิปกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (นาฏยศลิป์) 
       มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ   นาฏยศลิป์ไทย (ละคร – พระ) และวฒันธรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิชาการ 
Manutsawee Srirachlao.  2556.  A Form of Conservation and Inheritance for Ceremonial Dance 

inAncient Ruins of Southern Isan. Asian Social Science. Vol. 9, No. 7; 2013, 200. (หน้า 
200-206  จ านวน 7 หน้า) 

 
ผลงานวิชาการในลกัษณะอ่ืน        
มนัสว ีศรรีาชเลา. (2559). โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและงานสร้างสรรคส์ู่สากลครัง้ท่ี 2. วนัที่ 

23 พฤศจกิายน 2559. โรงละครมหาวทิยาลยัผูสู้งวยัเทยีนจนิ. สาธารณรฐัประชาชนจนี. (การแสดง
นาฏยศลิป์) 

มนัสว ีศรรีาชเลา. (2558). โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและงานสร้างสรรคส์ู่สากลครัง้ท่ี 1. วนัที่ 
4-9 พฤศจกิายน 2558. โรงละครมหาวทิยาลยัผูสู้งวยัเทยีนจนิ. สาธารณรฐัประชาชนจนี. (การแสดง
นาฏยศลิป์)  
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ประสบการณ์สอน 
1.  วชิานาฏยศลิป์ปรทิรรศน์   
2. วชิาประวตัแิละทฤษฎนีาฏยศลิป์  
3.  วชิาการเคลื่อนไหวเบือ้งตน้ในนาฏยศลิป์  
4.  วชิาการวจิยัทางนาฏยศลิป์  
5.  วชิาการแต่งหน้าเพือ่การแสดง   
6.  วชิานาฏยศลิป์ไทยสรา้งสรรค ์ 
7.  วชิานาฏยนฤมติศลิป์ 
8.  วชิาภาษาองักฤษส าหรบันาฏยศลิป์ 
9.  วชิานาฏยศลิป์เปรยีบเทยีบ   
10. วชิาการแสดงและก ากบัการแสดง  
11. วชิาการแต่งกายและการแต่งหน้า  
12. วชิาการวจิยัทางนาฏศลิป์และการแสดง   
 

ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 
1.  วชิาประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎทีางดา้นนาฏยศลิป์ไทย 
2.  วชิาการแต่งกายเพือ่การแสดงนาฏยศลิป์ไทย 
3.  วชิาการแต่งหน้าเพือ่การแสดง 
4.  วชิานาฏยศลิป์อาเซยีน 
5.  วชิาหลกัและการจดัการแสดงนาฏยศลิป์ 
6.  วชิานาฏยศลิป์เพือ่ชุมชน 
7.  วชิาสมัมนานาฏยศลิป์ 
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ช่ือ-สกลุ      นายเอกรตัน์ รุ่งสว่าง 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
สงักดั     ภาควชิามนุษยศาสตรแ์ละศลิปกรรม คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
     มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ.2557   ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  (การจดัการทางวฒันธรรม) 
       จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 พ.ศ.2552   ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ (นาฏยศลิป์)  
       จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ   นาฏยศลิป์ไทย (ละคร-พระ) และการจดัการทางวฒันธรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการในลกัษณะอ่ืน 
เอกรตัน์ รุ่งสว่าง. (2559). โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและงานสร้างสรรคส์ู่สากลครัง้ท่ี 2. วนัที่ 

23 พฤศจกิายน 2559. โรงละครมหาวทิยาลยัผูสู้งวยัเทยีนจนิ. สาธารณรฐัประชาชนจนี. (การแสดง
นาฏยศลิป์) 

เอกรตัน์ รุ่งสว่าง. (2558). โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและงานสร้างสรรคส์ู่สากลครัง้ท่ี 1. วนัที่ 
4-9 พฤศจกิายน 2558. โรงละครมหาวทิยาลยัผูสู้งวยัเทยีนจนิ. สาธารณรฐัประชาชนจนี. (การแสดง
นาฏยศลิป์)  

 
ประสบการณ์สอน 
 1.  วชิานาฏยศลิป์ปรทิรรศน์   
 2.  วชิาการวจิยัทางนาฏยศลิป์  
 3.  วชิาพืน้ฐานนาฏยศลิป์ไทย   
 4.  วชิานาฏยประดษิฐน์าฏยศลิป์ไทย  
 5.  วชิาละครร าปรทิศัน์   
 6.  วชิานาฏยศลิป์ไทยสรา้งสรรค์ 
 7.  วชิาโขน 
 8.  วชิานาฏยศลิป์พืน้เมอืง 
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ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 
1. วชิาทกัษะนาฏยศลิป์ไทย 1 
2. วชิานาฏยศลิป์พืน้เมอืง 
3. วชิาการวจิยัทางดา้นนาฏยศลิป์ไทย 
4. วชิาการออกแบบนาฏยศลิป์ไทย 1 
5. วชิาการสรา้งเครื่องแต่งกายทางดา้นนาฏยศลิป์ไทย 
6. วชิาทกัษะนาฏยศลิป์ไทย 4 
7. วชิาร าเดีย่วมาตรฐาน 
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ช่ือ-สกลุ  นางสาวธติมิา อ่องทอง 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์  

สงักดั   ภาควชิามนุษยศาสตรแ์ละศลิปกรรม คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
   มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ.2557 ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (นาฏยศลิป์ไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ.2556 รฐัศาสตรบณัฑติ (ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ)  

มหาวทิยาลยัรามค าแหง   
 พ.ศ.2554 ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ (นาฏศลิป์ไทย)  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ นาฏยศลิป์ไทย นาฏยศลิป์พืน้บา้น  
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิชาการ 
ธติมิา อ่องทอง. (2559). IACS Pragram and Jaipong in Thailand. ใน Making Southeast Asia and 

Beyond, 15-16 มกราคม 2559, ประเทศไทย, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ หน้า 23-33. (จ านวน 
10 หน้า) 

 
ประสบการณ์การสอน 

1. ผูช้่วยสอน สงักดัคณะศลิปกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วชิาทกัษะทางนาฏยศลิป์ 
2. วทิยากรพเิศษนาฏยศลิป์ไทยแก่นกัเรยีนไทยมหาวทิยาลยัยนูนานนอรม์อล ณ นครคุนหมงิ 

ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 
3.  วทิยากรโครงการพฒันาครูผูส้อนนาฏศลิป์ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน    
    จงัหวดัพะเยา) 
4.  ผูช้่วยสอน สงักดัคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร ์สาขาวชิาศลิปะและการ  
    แสดงมหาวทิยาลยัพะเยา วชิาศลิปกรรมปรทิรรศน์ วชิาการแต่งหน้า  

 
 

http://www.faa.chula.ac.th/site/pdf/master'sdegree.2.pdf
http://www.faa.chula.ac.th/site/pdf/master'sdegree.2.pdf
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ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 
1. วชิานาฏยศลิป์ไทยเบือ้งตน้ 
2. วชิาระบ าเบด็เตลด็ 
3. วชิานาฏยศลิป์พืน้เมอืง 
4. วชิาทกัษะนาฏยศลิป์ไทย 2 
5. วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชพี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร 
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ค าสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

ที ่๘๑๖ /๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันา/ปรบัปรุงหลกัสตูร  

หลกัสตูร ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานาฏยศลิป์ 
------------------------------------------------------------ 

 
ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อใหก้ารพฒันาหลกัสูตรเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  จงึ
ขอแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันา/ปรบัปรุงหลกัสตูร หลกัสตูร ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานาฏยศลิป์ 
ดงัรายนามต่อไปนี้  
 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ชลลดา     พงศพ์ฒันโยธนิ ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย ์ดร.ทชัชญา      วรรณบวรเดช กรรมการ 
 ๓. อาจารยว์รญัญา           กติวิงศว์ฒันชยั กรรมการ 
 ๔. อาจารยก์นัยาวรรนธ์      ก าเนิดสนิธุ์ กรรมการ 
 ๕. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กุลสรินิทร์  อภริตัน์วรเดช กรรมการ 
 ๖. อาจารยบ์ูรณจติร       แกว้ศรมีล กรรมการ 
 ๗. อาจารย ์ดร.มงคล          สมกติตกิานนท์ กรรมการ 
 ๘. อาจารยส์ริชิยั        เอีย่มสะอาด กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ควบคุม ดแูลและใหค้ าปรกึษาในการด าเนินการหากเกดิปัญหาระหว่างการปฏบิตังิาน 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานจดัท าหลกัสูตร 
 ๑. ผูช้่วยศาสตราจารยณ์ฐัภา    นาฏยนาวนิ  ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารยค์มชวชัร ์      พสรูจินัทรแ์ดง รองประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย ์ดร.มนสัว ี      ศรรีาชเลา  กรรมการ 
 ๔. อาจารยก์ชกร        ชติทว้ม   กรรมการ 
 ๕. อาจารยเ์อกรตัน์       รุ่งสว่าง   กรรมการ 
 ๖. อาจารยว์ทิวสั        กรมณีโรจน์  กรรมการ 
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 ๗. อาจารยธ์นกร        สรรยว์ราภภิู  กรรมการและเลขานุการ 
 
 หน้าท่ี ๑. จดัการโครงการ ก าหนดการประชุม และวางแผนการด าเนินงาน 
       ๒. ประสานงานกบักรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ 
       ๓. ดแูลและควบคุมการด าเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
       ๔. ด าเนินการพฒันาหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
(TQF) 
 
๓. วิทยากรผู้วิพากษ์หลกัสูตร 
 ๑. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภชยั   จนัทรส์ุวรรณ  ประธานกรรมการ 
 ๒. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จนิตนา   สายทองค า  กรรมการ 
 ๓. อาจารยค์มสนัฐ           หวัเมอืงลาด  กรรมการ 
 ๔. อาจารย ์ดร.ธรากร          จนัทนะสาโร  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าท่ี ทบทวนและน าเสนอขอ้คดิเหน็ใหห้ลกัสตูร ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานาฏยศลิป์ 
ใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF) พ.ศ.2552  
 
๔. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 
 ๑. อาจารยธ์นกร            สรรยว์ราภภิู  ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารยว์ทิวสั        กรมณีโรจน์  กรรมการ 
 ๓. อาจารยก์ชกร        ชติทว้ม   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าท่ี  ๑. จดัท าเอกสารหลกัสตูร เพือ่เตรยีมการจดัการประชุม 
 ๒. จดัท ารปูเล่ม เพือ่น าเสนอทีป่ระชุมคณบด ีสภาวชิาการ และสภามหาวทิยาลยั 

 
๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 
 ๑. อาจารยค์มชวชัร ์          พสรูจินัทรแ์ดง           ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารยเ์อกรตัน์          รุ่งสว่าง   กรรมการ 
 ๓. นายหลกัเขต            วงษ์ทน   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าท่ี ๑. ประสานงานการจดัหาสถานทีแ่ละหอ้งประชุม 
 ๒. จดัเตรยีมสือ่อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ส าหรบัใชใ้นการประชุม 

 
๖. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 ๑. ผูช้่วยศาสตราจารยณ์ฐัภา     นาฏยนาวนิ  ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย ์ดร.มนสัว ี          ศรรีาชเลา  กรรมการ 
 ๓. นายสนิธไ์ชย            ตน้สกุลชยัสนัต ิ           กรรมการและเลขานุการ 
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 หน้าท่ี ๑. วางแผนงบประมาณและด าเนินการเบกิจ่ายใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงั 
  ๒. จดัเตรยีมเอกสารเบกิจ่าย 
  ๓. ยมืเงนิทดรองจ่าย 
 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ๑. อาจารยว์ทิวสั        กรมณีโรจน์   ประธานกรรมการ 
 ๒. ผูช้่วยศาสตราจารยณ์ฐัภา    นาฏยนาวนิ   กรรมการ 
 ๓. นางสาวณฐักาญจน์      รตันพนัธ์    กรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้าท่ี ๑. จดัท าและเกบ็รวบรวมแบบประเมนิผลการด าเนินงาน 
  ๒. สรุปวเิคราะหข์อ้มลูและจดัท ารายงานผลเสนอมหาวทิยาลยั 

 
 

สัง่  ณ  วนัที ่   ๑    กุมภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายงานการวิพากษ์หลกัสตูร 
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รายงานการวิพากษ์หลกัสูตร 
หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ 

             หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2559 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

วนัจนัทรท่ี์ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 
          ณ ห้องประชุม 2706 A ชัน้ 6   

อาคารเจ้าพระยาสุรวงศว์ฒันศกัด์ิ (โต บุนนาค) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
สาขาวิชา ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้จ ัดให้มีการวิพากษ์

หลักสูตร หลกัสูตร ศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานาฏยศิลป์ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 เมื่อ 2 
พฤษภาคม 2559 ณ หอ้งประชุม 2706 A ชัน้ 6 โดยมผีูท้รงคุณวุฒวิพิากษ์หลกัสตูร ประกอบดว้ย 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภชยั  จนัทรส์ุวรรณ   
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จนิตนา สายทองค า    
3. อาจารย ์คมสนัฐ   หวัเมอืงลาด    
4. อาจารย ์ดร.ธรากร  จนัทนะสาโร    
ผลการวพิากษ์หลกัสตูรมดีงันี้ 

 
ประเดน็ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒิุ 

1.หน้าปก  ให้ปรบัเปลี่ยนจากหลกัสูตรปี 2559 เป็นปี 2560 ให้เว้น

วรรคหลงัค าว่าหลกัสตูร 

2.ค าน า ให้ปรับแก้คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

เป็น พ.ศ.2558 

3.หมวดที ่1 ปรบัแกร้ปูแบบการจดัวาง ค าผดิ  

4.หมวดที ่2 ปรบัแก้วตัถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกบัการเรยีนรู้ทัง้ 5 

ดา้น  

5.หมวดที ่3 ยกประเด็นคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไปไว้ในหมวดที่ 1 

ปรบัแกร้หสัวชิา รายละเอยีดในแต่ละวชิา  

6. หมวดที ่4 ใหป้รบัแกจุ้ดขาวจุดด า  
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ประเดน็ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒิุ 

7. หมวดที ่5 ตรวจเชคการเกณฑป์ระเมนิของนิสติ 

8.ภาคผนวก ใหเ้ชคคุณวุฒขิองอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
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รายงานการวิพากษ์หลกัสูตร 
หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ 

             หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2559 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

วนัจนัทรท่ี์ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
          ณ ห้องประชุม 2706 A ชัน้ 6   

อาคารเจ้าพระยาสุรวงศว์ฒันศกัด์ิ (โต บุนนาค) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
สาขาวิชา ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้จ ัดให้มีการวิพากษ์

หลักสูตร หลกัสูตร ศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานาฏยศิลป์ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 เมื่อ 2 
พฤษภาคม 2559 ณ หอ้งประชุม 2706 A ชัน้ 6 โดยมผีูท้รงคุณวุฒวิพิากษ์หลกัสตูร ประกอบดว้ย 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภชยั  จนัทรส์ุวรรณ   
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จนิตนา  สายทองค า    
3. อาจารย ์คมสนัฐ   หวัเมอืงลาด    
4. อาจารย ์ดร.ธรากร  จนัทนะสาโร    
ผลการวพิากษ์หลกัสตูรมดีงันี้ 

 
ประเดน็ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒิุ 

1.หน้าปก  ปรบัสดัสว่นของและรปูแบบการจดัวาง 

2.ค าน า ใหป้รบัค าใหเ้ขา้ใจงา่ยและชดัเจน ไม่ใชภ้าษาฟุ่มเฟือย 

3.หมวดที ่1 ให้ตัดคุณวุฒิที่ไม่ใช่ปริญญาออกจากประวัติการศึกษา

อาจารยเ์นื่องจากจะมรีายละเอยีดในภาคผนวกดา้นใน  

4.หมวดที ่2 ปรบัแก้วตัถุประสงค์ให้เป็นภาษาที่ชดัเจนตรงประเด็นใน

การเรยีนการสอน  

5.หมวดที ่3 ปรบัแก้หน่วยกิตตามนโยบายของมหาวทิยาลยัและปรบั

วชิาหลกัตามคณะ และการใช้ภาษาองักฤษให้ตรงกับชื่อ

ภาษาไทย  

6. หมวดที ่4 ใหป้รบัแกจุ้ดขาวจุดด า โดยใหเ้น้นเพยีงจุดด าอย่างเดยีว 
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ประเดน็ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒิุ 

7. หมวดที ่5 การประเมนิผลใหเ้ป็นตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

8.ภาคผนวก ปรบัรายละเอยีดคุณวุฒแิละผลงานวชิาการ รวมทัง้ผลงาน

วชิาการอื่นๆ  
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รายงานการวิพากษ์หลกัสูตร 
หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ 

             หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2559 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

วนัจนัทรท่ี์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
          ณ ห้องประชุม 2706 A ชัน้ 6   

อาคารเจ้าพระยาสุรวงศว์ฒันศกัด์ิ (โต บุนนาค) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
สาขาวิชา ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้จ ัดให้มีการวิพากษ์

หลักสูตร หลกัสูตร ศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานาฏยศิลป์ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 เมื่อ 2 
พฤษภาคม 2559 ณ หอ้งประชุม 2706 A ชัน้ 6 โดยมผีูท้รงคุณวุฒวิพิากษ์หลกัสตูร ประกอบดว้ย 
   1. รองศาสตราจารย ์ดร.ศุภชยั  จนัทรส์ุวรรณ   
    2. รองศาสตราจารย ์ดร.จนิตนา สายทองค า    
   3. อาจารย ์ดร. คมสนัฐ  หวัเมอืงลาด    
   4. อาจารย ์ดร.ธรากร  จนัทนะสาโร    

ผลการวพิากษ์หลกัสตูรมดีงันี้ 
 

ประเดน็ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒิุ 

1.หน้าปก  ใหป้รบัเปลีย่นรปูแบบการเวน้วรรคใหเ้ป็นไปตามรปูแบบ 

2.ค าน า เพิม่เตมิมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีสาขาศลิปกรรม

ศาสตร ์(มคอ.1) 

3.หมวดที ่1 ปรบัค าในปรชัญาใหส้ัน้กระชบั ตดัโคลงกลอนทิง้  

4.หมวดที ่2 ปรบัแก้วตัถุประสงคเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัปรญิญาตร ีสาขาศลิปกรรมศาสตร ์

5.หมวดที ่3 ปรบัหมวดรายละเอยีดรายวชิาบงัคบั และรายวชิาเลอืก  

6. หมวดที ่4 ให้ปรบัแก้จุดด าให้เกิดความสมเหตุสมผลและไม่ต้องมี

จ านวนมาก 

7. หมวดที ่5 - 
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ประเดน็ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒิุ 

8.ภาคผนวก ให้เชคคุณวุฒิของอาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตร ปรับ

จ านวนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรใหเ้หลอืเพยีง 3 ท่าน

เท่านัน้  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
เอกสารสรปุการปรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูร  

และตารางเปรียบเทียบเน้ือหาสาระการปรบัปรงุหลกัสตูร 
(กรณีหลกัสตูรปรบัปรงุ) 
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เอกสารสรปุการปรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูร 
และตารางเปรียบเทียบเน้ือหาสาระการปรบัปรงุหลกัสตูร 

หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

--------------------------------------------------------- 
เหตุผลในการปรบัปรงุแก้ไข 
 มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านนาฏยศิลป์  ทัง้วิชานาฏยศิลป์ไทยและนาฏยศิลป์สากล ให้ความรู้
ความสามารถในดา้นทฤษฎ ี ดา้นปฏบิตั ิ ความคดิสรา้งสรรค ์ ความเป็นมอือาชพี มทีกัษะผูน้ า กา้วทนั
กระแสโลก รวมถึงการวจิยัและพฒันาทางด้านนาฏยศิลป์  หรอืศิลปะการแสดงทัง้ในระดบัชาติ และ
นานาชาต ิ สรา้งเสรมิและสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมและมารยาทอนัดงีาม เพือ่ด ารงไวซ้ึง่ศลิปวฒันธรรม
ของมนุษยชาต ิ
 
สาระในการปรบัปรงุแก้ไข 

ปรับเปลี่ยนรายวิชาศึกษาทัว่ให้เป็นตามนโยบายของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา ปรบัรายวชิาเฉพาะเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการอนุรกัษ์และท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม นอกจากนัน้มีปรับชื่อรายวิชาให้มีความทันสมัยตามกระแสบริบทโลก ซึ่งจะ
ด าเนินการทัง้ในการเรยีนการสอนในนาฏยศิลป์ไทยและนาฏยศิลป์สากลอันเป็นจุดมุ่งหมายในการ
ด าเนินการของสาขาวิชานาฏยศิลป์ อีกทัง้พฒันารูปแบบหลกัสูตรเพื่อให้นิสติ/นักศึกษาที่เข้าศึกษา
สามารถน าความรูค้วามสามารถไปพฒันาต่อยอดเสรมิสรา้งในการประกอบอาชพีและ/หรอืเพื่อศกึษาต่อ
ในระดบัทีส่งูขึน้ต่อไปไดใ้นอนาคต  
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ตารางเปรียบเทียบเน้ือหาสาระการปรบัปรงุหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

กบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ 
หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2554 

 
หลกัสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลกัสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2560 

ส่ิงท่ี
ปรบัปรงุ 

ช่ือหลกัสูตร ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 
ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชานาฏยศิลป์ 
ภาษาองักฤษ : Bachelor of Fine and 
Applied Arts Program in Dance  

ช่ือหลกัสูตร ศิลปกรรมศาสตร
บณัฑิต 
ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชานาฏยศิลป์ 
ภาษาองักฤษ : Bachelor of Fine and 
Applied Arts Program in Dance  

 
 

ไม่เปลีย่น 

ช่ือปริญญา 
ช่ือเตม็ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตร
บณัฑิต (นาฏยศิลป์) 
ช่ือย่อภาษาไทย : ศป.บ. (นาฏยศิลป์) 
ช่ือเตม็ภาษาองักฤษ: Bachelor of 
Fine and Applied Arts (Dance) 
ช่ือย่อภาษาองักฤษ: B.F.A. (Dance) 

ช่ือปริญญา 
ช่ือเตม็ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตร
บณัฑิต (นาฏยศิลป์) 
ช่ือย่อภาษาไทย : ศป.บ. (นาฏยศิลป์) 
ช่ือเตม็ภาษาองักฤษ: Bachelor of 
Fine and Applied Arts (Dance) 
ช่ือย่อภาษาองักฤษ: B.F.A. (Dance) 

 
 
 
  ไม่เปลีย่น 

ปรชัญา 
มุ่งผลติบณัฑติทางดา้นนาฏศลิป์ ในแขนงวชิา
นาฏศลิป์ไทยและนาฏศลิป์สากล ใหม้คีวามรู้
ความสามารถในดา้นทฤษฎ ีดา้นปฏบิตั ิความคดิ
สรา้งสรรค ์ความเป็นมอือาชพี รวมถงึการวจิยั
และพฒันาทางนาฏยศลิป์หรอืศลิปะการแสดงทัง้
ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิสรา้งเสรมิและ
ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมและมารยาทอนัดงีาม 
เพื่อด ารงไวซ้ึง่ศลิปวฒันธรรมของมนุษยชาต ิดงั
ปณิธานทีว่่า “อนุรกัษ์อย่างรูคุ้ณค่า พฒันาอย่าง
สรา้งสรรค ์หมัน่เจยีระไนบณัฑติ ผลติงาน
ศลิปวฒันธรรม” 

ปรชัญา 
มุ่งผลติบณัฑติทางดา้นนาฏศลิป์ ในแขนงวชิา
นาฏศลิป์ไทยและนาฏศลิป์สากล ใหม้คีวามรู้
ความสามารถในดา้นทฤษฎ ีดา้นปฏบิตั ิ
ความคดิสรา้งสรรค ์ความเป็นมอือาชพี มี
ทกัษะผูน้ า กา้วทนักระแสโลก รวมถงึการวจิยั
และพฒันาทางนาฏยศลิป์ หรอืศลิปะการแสดง
ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิสรา้งเสรมิและ
ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมและมารยาทอนัดี
งาม เพื่อด ารงไวซ้ึง่ศลิปวฒันธรรมของ
มนุษยชาต ิ 
 

 
ปรบัปรุง
ปณิธาน โดย
เพิม่ทกัษะ
ผูน้ า กา้วทนั
กระแสโลก 
ในการ
ตอบสนอง
ความตอ้งการ
ทางการตลาด
มุ่งสู่สากล
มากยิง่ขึน้ 

วตัถปุระสงค ์ วตัถปุระสงค ์ ปรบั
วตัถุประสงค์
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หลกัสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลกัสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2560 

ส่ิงท่ี
ปรบัปรงุ 

1. เพื่อผลติบณัฑติใหม้คีุณธรรมและจรยิธรรม
ทางดา้นนาฏยศลิป์ 
2. เพื่อผลติบณัฑติใหม้คีวามรูค้วามสามารถ และ
ความเป็นมอือาชพีในการคน้ควา้ เพื่อการอนุรกัษ์
และพฒันาศาสตรน์าฏยศลิป์ 
3. เพื่อผลติบณัฑติใหม้ทีกัษะทางปัญญาและ
ความคดิสรา้งสรรคใ์นศาสตรน์าฏยศลิป์ 
4. เพื่อผลติบณัฑติใหม้ทีกัษะความสมัพนัธ ์
ความรบัผดิชอบ และความเป็นผูน้ า 
5. เพื่อผลติบณัฑติใหม้ทีกัษะในการคดิวเิคราะห ์
การสงัเคราะห ์การสื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรบัการคน้ควา้ การอนุรกัษ์ และ
พฒันาศาสตรน์าฏยศลิป์ 
6. เพื่อผลติบณัฑติใหม้สุีนทรยีะ รสนิยม 
พฤตกิรรมสรา้งสรรคท์างนาฏยศลิป์ และให้
ความส าคญัต่อการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ทัง้
ของชาตแิละนานาชาต ิ

1. เพื่อผลติบณัฑติใหม้คีวามรูท้าง
สุนทรยีศาสตร ์

2. เพื่อผลติบณัฑติใหม้คีวามรูท้างประวตัิ
นาฏยศลิป์ไทย นาฏยศลิป์สากล และ
นาฏยศลิป์ร่วมสมยั 

3. เพื่อผลติบณัฑติใหม้ทีกัษะทางทฤษฎี
นาฏยศลิป์ทัง้องคป์ระกอบศลิปะและ
ออกแบบนาฏยศลิป์ววิฒันาการ 

4. เพื่อผลติบณัฑติใหม้ทีกัษะปฏบิตัทิาง
นาฏยศลิป์ 

5. การประยุกตศ์าสตรท์างดา้นนาฏยศลิป์และ
การบรหิารจดัการ 

6. นาฏยศลิป์นิพนธแ์ละ/หรอืการน าเสนอ
ผลงานทางนาฏยศลิป์  

ใหส้อดคลอ้ง
กบัมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบั
ปรญิญาตร ี
สาขา
ศลิปกรรม
ศาสตร ์พ.ศ. 
2558 มุ่งมัน่
ใหน้ิสติเกดิ
ความรูค้วาม
เขา้ในศาสตร์
นาฏยศลิป์
อย่างแทจ้รงิ 
เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อ
การน าไป
ประกอบ
อาชพีและ
การศกึษาต่อ
ในอนาคต 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกติ 

 
เพิม่หน่วยกติ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ
 หน่วยกติ 
(1) กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วย
กติ 
(2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์6 หน่วยกติ 
(3) กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์6 หน่วยกติ 
                                          
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
ไม่น้อยกว่า    32  หน่วยกติ 
1.1) วชิาศกึษาทัว่ไปบงัคบั 23หน่วยกติ 
(1) กลุ่มวชิาภาษา 9 หน่วยกติ 
(2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์7 หน่วยกติ 
(3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร ์6 หน่วยกติ 
(4) กลุ่มวชิาพลศกึษา 1 หน่วยกติ 
 

 
 
มกีารเพิม่
ลดรายวชิา 
และมี
การบูรณา
การรายวชิา 
เพือ่ใหเ้กดิ
ประสทิธภิา
พในการ
เรยีนการ
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หลกัสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลกัสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2560 

ส่ิงท่ี
ปรบัปรงุ 

(4) กลุ่มวชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี9 หน่วยกติ 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  95 หน่วยกิต 
2.1) วชิาแกน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
2.2) วชิาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกติ 
2.3) กลุ่มวชิาประสบการณ์วชิาชพี  
 ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกติ 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

1.2) วชิาศกึษาทัว่ไปเลอืก 
 ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ 
(1) กลุ่มวชิาภาษา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วย
กติ 
(2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ 
(3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร ์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต 
2.1) วชิาแกน ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกติ 
2.2) วชิาเฉพาะดา้น ไม่น้อยกว่า 89 
หน่วยกติ 
2.3) วชิาพืน้ฐานวชิาชพีและวชิาชพี    
 ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกติ 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  
 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

สอนมาก
ยิง่ขึน้ 

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
2001101 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สารและ

การสบืคน้สารสนเทศ 
3 (3-0-6) 

 

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
9111101 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

3(2-2-5) 
 

ปรบัรหสั
วชิา  
ชื่อวชิา 
จ านวน
หน่วยกติ
(บรรยาย-
ปฏบิตั)ิ และ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

2001102  ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
3 (3-0-6) 

9111102ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
3(2-2-5) 

ปรบัรหสั
วชิา  
ชื่อวชิา 
จ านวน
หน่วยกติ

 9111103ภาษาองักฤษในชวีติประจ าวนั 
3(2-2-5) 
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หลกัสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลกัสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2560 

ส่ิงท่ี
ปรบัปรงุ 

(บรรยาย-
ปฏบิตั)ิ และ
ค าอธบิาย
รายวชิา 
และแยก
รายวชิา
ออกเป็น 2 
รายวชิา 

2001103 ภาษาและวฒันธรรมเพือ่นบา้น  
3(3-0-6) 

9112101ภาษาและวฒันธรรมลาว 
3(2-2-5) 

ปรบัรหสั
วชิา  
ชื่อวชิา 
จ านวน
หน่วยกติ
(บรรยาย-
ปฏบิตั)ิ และ
ค าอธบิาย
รายวชิา 
และแยก
รายวชิา
ออกเป็น 8 
รายวชิา 

9112102ภาษาและวฒันธรรมพม่า 
3(2-2-5) 

9112103ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 
3(2-2-5) 

9112104ภาษาและวฒันธรรมเขมร 
3(2-2-5) 

9112105ภาษาและวฒันธรรมมลายู 
3(2-2-5) 

9112106ภาษาและวฒันธรรมจนี 
3(2-2-5) 

9112107ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่ น 
3(2-2-5) 

9112108ภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี
3(2-2-5) 

1002101  การพฒันาพฤตกิรรมมนุษย์ 
3 (3-0-6) 

 

9121101ทกัษะชวีติ 
3(3-0-6) 

 

ปรบัรหสั
วชิา  
ชื่อวชิา และ
ค าอธบิาย
รายวชิา 
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หลกัสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลกัสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2560 

ส่ิงท่ี
ปรบัปรงุ 

2003101  สงัคมไทยและสงัคมโลก  
3(3-0-6) 

9121102สงัคมไทยและสงัคมโลก 
ในศตวรรษที ่21 

3(3-0-6) 

ปรบัรหสั
วชิา  
ชื่อวชิา และ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

- 9121103ความเป็นพลเมอืง 
1(1-0-2) 

ปรบัเพิม่
รายวชิา 

- 9122201การจดัการสมยัใหม่และ 
ภาวะผูน้ า 
3(3-0-6) 

ปรบัเพิม่
รายวชิา 

- 9122202การสือ่สารในชวีติประจ าวนั 
3(3-0-6) 

ปรบัเพิม่
รายวชิา 

2002102 สุนทรยีนิยม 
3(3-0-6) 

9122203สุนทรยีะทางศลิปกรรม 
3(3-0-6) 

 
 

ปรบัรหสั
วชิา  
ชื่อวชิา และ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

- 9122204ความสุขแห่งชวีติ 
3(3-0-6) 

ปรบัเพิม่
รายวชิา 

2003102 ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
3 (3-0-6) 

9131101วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีน
ชวีติประจ าวนั 

3(2-2-5) 
 

ปรบัรหสั
วชิา  
ชื่อวชิา 
จ านวน
หน่วยกติ
(บรรยาย-
ปฏบิตั)ิ และ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

4004102  การคดิและการตดัสนิใจ  
3 (2–2–5) 

9131102ทกัษะการเรยีนรูแ้ละ 
แกปั้ญหาเชงิคณิตศาสตร์ 

3(2-2-5) 

ปรบัรหสั
วชิา  
ชื่อวชิา และ
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หลกัสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลกัสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2560 

ส่ิงท่ี
ปรบัปรงุ 

 ค าอธบิาย
รายวชิา 

4004103 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
บูรณาการ 
3(2-2-5) 

9132201เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
สือ่สงัคมออนไลน์ 

3(2-2-5) 
 

ปรบัรหสั
วชิา  
ชื่อวชิา และ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

- 9132202เทคโนโลยสีือ่ดจิทิลั 
ในชวีติประจ าวนั 

3(2-2-5) 

ปรบัเพิม่
รายวชิา 

- 9132203เทคโนโลยเีพื่อการพฒันา 
ทีย่ ัง่ยนื 
3(3-0-6) 

ปรบัเพิม่
รายวชิา 

4004101 วทิยาศาสตรเ์พือ่คุณภาพชวีติ 
3(2-2-5) 

9132204สุขภาพและความงาม 
3(3-0-6) 

 

ปรบัรหสั
วชิา  
ชื่อวชิา 
จ านวน
หน่วยกติ
(บรรยาย-
ปฏบิตั)ิ และ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

- 9141101กจิกรรมทางกายเพือ่ชวีติ 
1(0-2-1) 

ปรบัเพิม่
รายวชิา 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 หมวดวิชาแกน (พื้นฐานคณะ) 
2100101 การอ่านภาษาองักฤษเพือ่ชวีติ 
2100102 ภาษาองักฤษเพือ่การน าเสนอ 
2100103 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สารมโน
ทศัน์ในสงัคม 
2100104 ศลิปะเพือ่พฒันามนุษย์ 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 หมวดวิชาแกน 
2100201 ภาษาองักฤษเพือ่การท างาน 

2100202 การออกแบบสารสนเทศเพือ่

การน าเสนอ 

2100203 กฎหมายในชวีติประจ าวนั 

2100204 ทกัษะภาษาสูอ่าเซยีน 

ปรบัเปลีย่น
รหสั
รายวชิา/ 
ชื่อรายวชิา 
และ 
รายละเอยีด
ของรายวชิา
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หลกัสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลกัสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2560 

ส่ิงท่ี
ปรบัปรงุ 

2100105 สงัคมศาสตรเ์พือ่ชวีติ ใหม้คีวาม
ทนัสมยัและ
สอดคลอ้ง
กบัสภาพ
สงัคม
ปัจจุบนัมาก
ยิง่ขึน้ 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ 
     2.2.1 วิชาบงัคบัร่วม 
2103101 นาฏยศลิป์ปรทิศัน์ 
2103102 ประวตัแิละทฤษฎนีาฏยศลิป์ 
2103103 จารตี วฒันธรรม และพธิกีรรม 
2103104 การเคลื่อนไหวเบือ้งตน้ใน
นาฏยศลิป์ 
2103201 สรรีะวทิยาและกายวภิาคส าหรบั
นาฏยศลิป์ 
2103202 การวจิยัทางนาฏยศลิป์ 
     2.2.2 วิชาเอกบงัคบัเรียน 
แขนงวิชานาฏยศิลป์ไทย 
2103203 พืน้ฐานนาฏยศลิป์ไทย 
2103204 ระบ ามาตรฐาน 
2103205 ร าฉุยฉาย 
2103206 นาฏยประดษิฐน์าฏยศลิป์ไทย 
2103302 ร าหน้าพาทย ์
2103303 ละครร าปรทิศัน์ 
2103304 การร าเดีย่วมาตรฐาน 
2103305 การแสดงเป็นชุดเป็นตอน 
2103306 นาฏยศลิป์ไทยสรา้งสรรค ์
2103312 นาฏยศลิป์อาเซยีน 
2103313 โขน 
แขนงวิชานาฏยศิลป์สากล 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
     2.2.1. กลุ่มวิชาบงัคบั 
2121101 การเคลื่อนไหวเบือ้งตน้ใน
นาฏยศลิป์ 
2121102 ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎี
ทางดา้นนาฏยศลิป์ไทย 
2121103 นาฏยศลิป์ไทยเบื้องตน้ 
2121104 ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎี
ทางดา้นนาฏยศลิป์สากล 
2121201 พืน้ฐานการวจิยัและการเขยีน
รายงานทางดา้นนาฏยศลิป์ 
2121202 หลกัส าคญัของการสรา้งสรรค์
ผลงานทางดา้นนาฏยศลิป์ 
2121301 การแต่งหน้าเพือ่การแสดง 
2121302 นาฏยศลิป์อาเซยีน 
2121303 หลกัและวธิกีารจดัการแสดง
งานนาฏยศลิป์ 
2121304 เทคโนโลยใีนนาฏยศลิป์ 
2121305 นาฏยศลิป์เพือ่ชุมชน 
2121401 นาฏยศลิป์นิพนธ์ 
2121402 สมัมนานาฏยศลิป์ 
2121403 ภาษาองักฤษส าหรบั
นาฏยศลิป์ 
2121404 การจดัการธุรกจินาฏยศลิป์  

ปรบัเปลีย่น
กลุ่มวชิา
เฉพาะเป็น
วชิาเฉพาะ
ดา้น / 
ปรบัเปลีย่น
รหสัวชิา
รายวชิา 
และ
รายละเอยีด
รายวชิา 
โดยน าวชิา
พืน้ฐานการ
วจิยัและการ
เขยีน
รายงาน
ทางดา้น
นาฏยศลิป์ 
นาฏยศลิป์
นิพนธ ์
ภาษาองักฤ
ษส าหรบั
นาฏยศลิป์ 
การจดัการ
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หลกัสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลกัสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2560 

ส่ิงท่ี
ปรบัปรงุ 

2103207 พืน้ฐานนาฏยศลิป์สากล 
2103208 บลัเลต ์1 
2103209 แจสแดนซ ์1 
2103210 นาฏยประดษิฐน์าฏยศลิป์สากล 
2103307 นาฏยศลิป์ร่วมสมยั 1 
2103308 นาฏยศลิป์สากลสมยัใหม่ 
2103309 บลัเลต ์2 
2103310 แจสแดนซ ์2 
2103311 นาฏยศลิป์สากลสรา้งสรรค์ 
2103312 นาฏยศลิป์อาเซยีน 
2103313 โขน 
2103315 นาฏยศลิป์ร่วมสมยั 2 
2103316 นาฏยศลิป์นฤมติศลิป์ 

ธุรกจิใน
นาฏยศลิป์
และสมัมนา
นาฏยศลิป์ 
เพือ่มุ่งเน้น
ความ
เชีย่วชาญ
ใหแ้ก่นิสติ
ในสาขาวชิา
นาฏยศลิป์ 
ทัง้ทางดา้น
วชิาการ 
การ
สรา้งสรรค ์
และการ
จดัการ
เพือ่ให้
ผูเ้รยีน
สามารถน า
ความรูไ้ป
ประกอบ
วชิาชพีได้
ในอนาคต  
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หลกัสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลกัสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2560 

ส่ิงท่ี
ปรบัปรงุ 

      2.2.3 วิชาเอกเลือก 
แขนงวิชานาฏยศิลป์ไทย 
2103211 ระบ าเบด็เตลด็ 
2103213 กฏหมายเบือ้งตน้ส าหรบั
นาฏยศลิป์ 
2103214 การแต่งหน้าเพือ่การแสดง 
2103215 ทกัษะคอมพวิเตอรเ์พือ่
นาฏยศลิป์ 
2103216 นาฏยศลิป์พืน้เมอืง 
2103314 เครื่องแต่งกายนาฏยศลิป์ไทย 
2103318 การวเิคราะหแ์ละวจิารณ์
นาฏยศลิป์ 
2103319 ภาษาองักฤษส าหรบันาฏยศลิป์ 
2103320 นาฏยศลิป์เปรยีบเทยีบ 
2103321 นาฏยจารกึพืน้ฐาน 
2103322 นาฏยศลิป์กบับรบิททางสงัคม 
2103323 วฒันธรรมชุมชนวพิธิ 
แขนงวิชานาฏยศิลป์สากล 
2103207 พืน้ฐานนาฏยศลิป์สากล 
2103208 บลัเลต ์1 
2103209 แจสแดนซ ์1 
2103210 นาฏยประดษิฐน์าฏยศลิป์สากล 
2103307 นาฏยศลิป์ร่วมสมยั 1 
2103308 นาฏยศลิป์สากลสมยัใหม่ 
2103309 บลัเลต ์2 
2103310 แจสแดนซ ์2 
2103311 นาฏยศลิป์สากลสรา้งสรรค์ 
2103312 นาฏยศลิป์อาเซยีน 
2103313 โขน 
2103315 นาฏยศลิป์ร่วมสมยั 2 
2103316 นาฏยศลิป์นฤมติศลิป์  

     2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก  
2121203 ทกัษะนาฏยศลิป์ไทย 1 
2121204 ระบ าเบด็เตลด็ 
2121205 การแต่งกายเพือ่การแสดง
นาฏยศลิป์ไทย 
2121206 ทกัษะนาฏยศลิป์ไทย 2 
2121207 การออกแบบนาฏยศลิป์ไทย 1 
2121208 นาฏยศลิป์พืน้เมอืง 
2121209 บลัเลต ์1 
2121210 แจ๊สด๊านซ ์1 
2121211 โมเดริน์ด๊านซ ์1 
2121212 บลัเลต ์2 
2121213 แจ๊สด๊านซ ์2 
2121214 การออกแบบนาฏยศลิป์สากล
1 
2121215 การเตน้เบือ้งตน้ 
2121216 นาฏยศลิป์สมยันิยม 
2121217 นาฏยศลิป์เพือ่ออกงานสงัคม 
2121218 นาฏยศลิป์เพือ่บุคลกิภาพ 
2121219 ลลีาประกอบเพลง 
2121306 การวจิยัทางดา้นนาฏยศลิป์
ไทย 
2121307 ทกัษะนาฏยศลิป์ไทย 3 
2121308  ร าหน้าพาทย ์
2121309 การสรา้งเครื่องแต่งกาย
ทางดา้นนาฏยศลิป์ไทย 
2121310 ร าฉุยฉาย 
2121311 ทกัษะนาฏยศลิป์ไทย 4 
2121312 การออกแบบนาฏยศลิป์ไทย 2 
2121313 การวจิยัทางดา้นนาฏยศลิป์
สากล 

ปรบัเปลีย่น
วชิาเอก
เลอืกจาก
การแยก
แขนงวชิา
เป็นกลุ่ม
วชิาเลอืก /
ปรบัเปลีย่น
รหสัวชิา
รายวชิา 
และ
รายละเอยีด
รายวชิา 
โดย
ปรบัเปลีย่น
รายชื่อวชิา
ใหม้คีวาม
ชดัเจนมาก
ยิง่ขึน้ มกีาร
เพิม่รายวชิา
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการ
จดัการทาง
นาฏยศลิป์
เขา้ไป
เพือ่ใหน้ิสติ
ทีไ่ดเ้รยีน
สามารถ
เลอืกน า
ความรูไ้ปใช้
ตามความ
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หลกัสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลกัสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2560 

ส่ิงท่ี
ปรบัปรงุ 

2121314 โมเดริน์ด๊านซ ์2 
2121315 แจ๊สดานซ ์3 
2121316 นาฏยศลิป์ส าหรบัเชยีรล์ดีดิง้ 
2121317 การสรา้งเครื่องแต่งกาย
ทางดา้นนาฏยศลิป์สากล 
2121318 การออกแบบนาฏยศลิป์สากล
2 
2121319 โมเดริน์ด๊านซ ์3 
2121320 อตัลกัษณ์นาฏยศลิป์ 
2121321 นาฏยภวิฒัน์ 
2121322 การวจิารณ์ภาพยนตร ์
2121323 ปรชัญาพืน้ฐานนาฏยศลิป์ 
2121405 ร าเดีย่วมาตรฐาน 
2121406 บลัเลต ์3  

ถนดัของตน
และเพือ่
ประโยชน์ที่
มากกว่า
การแสดง
หรอืการ
สรา้งสรรค์
เท่านัน้ และ
เพิม่
ทางเลอืกใน
รายวชิา
นาฏยศลิป์
เพือ่ออก
งานสงัคม
และ
นาฏยศลิป์
เพือ่
บุคลกิภาพ
เป็น
ทางเลอืกที่
ใหผู้ส้นใจ
สามารถน า
ความรูใ้น
รายวชิาไป
เป็น
ประโยชน์
ไดจ้รงิ 
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หลกัสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลกัสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2560 

ส่ิงท่ี
ปรบัปรงุ 

2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2203401 การฝึกประสบการวชิาชพีทาง
นาฏยศลิป์ 

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
2121407  ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทาง
นาฏยศลิป์ 

ปรบัเปลีย่น
จากกลุ่มฝึก
ประสบการ
ณ์วชิาชพี 
เป็นวชิา
พืน้ฐาน
วชิาชพีและ
วชิาชพี /
ปรบัเปลีย่น
รหสัวชิา
รายวชิา 
และ
รายละเอยีด
รายวชิา 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
การก าหนดรหสัวิชาและข้อมูลเก่ียวกบัจ านวนชัว่โมงในการจดักิจกรรม 

แต่ละวิชา 
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การก าหนดรหสัวิชาและข้อมูลเก่ียวกบัจ านวนชัว่โมงในการจดักิจกรรมแต่ละวิชา 
 
รหสัวิชาส าหรบัหลกัสูตร 

โดยในสว่นของหลกัสตูร ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานาฏยศลิป์ ไดจ้ าแนกกลุ่มวชิาโดย
ก าหนดรหสัวชิาก ากบัตามแต่ละกลุ่มวชิา ดงันี้ 
ตวัอย่าง  รหสัวิชา  2121101  การเคลื่อนไหวเบือ้งตน้ในนาฏยศลิป์ 
 2       1       21      1    0   1  

      คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
      ภาควชิามนุษยศาสตรแ์ละศลิปกรรม 
      สาขาวชิานาฏยศลิป์ 
      ชัน้ปีที ่1 
      บงัคบัเลอืก 
      ล าดบัวชิาที ่1 ของกลุ่มวชิาทีต่อ้งศกึษาในชัน้ปีทีร่ะบุ

ไว ้ 
การก าหนดข้อมูลเก่ียวกบัจ านวนชัว่โมงการจดักิจกรรมแต่ละวิชา 
 การก าหนดจ านวนชัว่โมงในการท ากจิกรรมการเรยีนรูไ้ดก้ าหนด ดงันี้  
 จ านวนหน่วยกติ หมายถงึ จ านวนเวลาเรยีนทีม่กีารบรรยายและการปฏบิตั ิใหก้ าหนดเหมอืนกนั 
คอื กรณีที่มกีารบรรยาย  1 ชัว่โมง  มนี ้าหนักเท่ากบั 1 หน่วยกิต และการปฏิบตัิ  2  ชัว่โมง มนี ้าหนัก
เท่ากบั 1 หน่วยกติ เช่นกนั 
 
การก าหนดข้อมูลเก่ียวกบัจ านวนชัว่โมงการจดักิจกรรมแต่ละวิชา 
 การก าหนดจ านวนชัว่โมงในการท ากจิกรรมการเรยีนรูไ้ดก้ าหนด ดงันี้  
 จ านวนหน่วยกติ หมายถงึ จ านวนเวลาเรยีนทีม่กีารบรรยายและการปฏบิตั ิใหก้ าหนดเหมอืนกนั 
คอื กรณีที่มกีารบรรยาย  1 ชัว่โมง  มนี ้าหนักเท่ากบั 1 หน่วยกิต และการปฏิบตัิ  2  ชัว่โมง มนี ้าหนัก
เท่ากบั 1 หน่วยกติ เช่นกนั 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
………………….. 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗   
สภามหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ ๑       ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า  “ ขอ้บงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ว่าดว้ย
การประเมินผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ขอ้  ๒      บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ  หรือประกาศใดท่ีขดักบัขอ้บงัคบัน้ี  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
 ขอ้  ๓      ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีส าหรับนิสิต นกัศึกษา ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐  เป็นตน้ไป   
 ขอ้  ๔      ในขอ้บงัคบัน้ี  
  “ มหาวิทยาลยั ”  หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
  “ สภา ”     หมายถึง สภามหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
  “ อธิการบดี   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
  “ นิสิต ”  หมายถึง ผูท่ี้เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัเตม็เวลา 
  “ นกัศึกษา” หมายถึง ผูท่ี้เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัไม่เต็มเวลาหรือตามโครงการอ่ืนใดท่ี
ไม่ใช่นิสิต 
 ขอ้ ๕    ใหมี้การประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลกัสูตรเป็น ๒ ระบบ ดงัน้ี 
                 (๑)   ระบบค่าระดบัคะแนน  แบ่งเป็น ๘ ระดบั 
  ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดับคะแนน 
        A   ดีเยีย่ม                   ๔.๐ 
        B+   ดีมาก                   ๓.๕ 
        B   ดี                    ๓.๐ 
        C+   ดีพอใช ้                          ๒.๕ 
        C   พอใช ้                     ๒.๐ 
        D+   อ่อน                          ๑.๕ 
        D   อ่อนมาก                     ๑.๐ 
        E   ตก                           ๐.๐ 
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ระบบน้ีใชส้ าหรับการประเมินรายวิชาท่ีเรียนตามหลกัสูตรในรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนและนบัหน่วยกิต
ในการจบ ค่าระดบัคะแนนท่ีถือวา่สอบไดต้ามระบบน้ี  ตอ้งไม่ต ่ากวา่  “D”  ถา้นิสิต นกัศึกษาไดค้่า 
ระดบัคะแนน ‘’E’’  ตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได ้หรือเขา้รับการฝึกอบรมในเน้ือหาวิชาท่ี
เทียบไดก้บัมาตรฐานรายวิชานั้นๆ แทนการลงทะเบียนเรียนใหม่  การฝึกอบรมแทนการลงทะเบียนใหม่
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยั แลว้ให้เปล่ียนค่าระดบัคะแนนวิชาท่ีสอบตกนั้นเป็น  “PS”   กรณี
วิชาเลือกถา้ไดค้่าระดบัคะแนน “ E “ สามารถเปล่ียนไปลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนแทนได ้  
 ส่วนการประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  ถา้ไดค้่าระดบัคะแนนต ่ากวา่ “ C “ ถือวา่สอบตก  นิสิต นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่   

(๒)   ระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน  ก าหนดสัญลกัษณ์การประเมิน  ดงัน้ี 
   ระดับการประเมิน   ความหมายของการประเมิน 
  PD  ( Pass with Distinction )    ผา่นดีเยีย่ม   
  P    ( Pass )    ผา่น 
  F    ( Fail )   ไม่ผา่น 
 ระบบน้ีใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาท่ีหลกัสูตรบงัคบัให้เรียนเพิ่มตามขอ้ก าหนดเฉพาะและ
รายวิชาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดใหเ้รียนเพิ่ม   

รายวิชาท่ีไดผ้ลการประเมินเป็น “ F “ นิสิต นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได ้ หรือใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมแทนจนกวา่จะสอบผา่น 
 ขอ้ ๖   สัญลกัษณ์อ่ืน ๆ มีดงัน้ี 

Au ( Audit ) ใชส้ าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง  โดยไม่นบัหน่วยกิต 
 W  ( Withdraw ) ใชส้ าหรับการบนัทึกกรณีดงัต่อไปน้ี  

   (๑)   นิสิต นักศึกษาไดรั้บอนุมติัให้ยกเลิกรายวิชาเรียนนั้นก่อนก าหนดสอบปลาย
ภาคไม่นอ้ยกวา่ ๒ สัปดาห์  
   (๒)  นิสิต นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการเรียนในภาคเรียนนั้น   
   (๓)  นิสิต นกัศึกษาถูกสั่งใหพ้กัการเรียนหลงัจากลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแลว้ 
   (๔)  รายวิชาเลือกท่ีไดรั้บการอนุมติัใหไ้ปเรียนวิชาอ่ืนแทน 
                         PS (Pass with Satisfaction)  ใช้ส าหรับการบนัทึกรายวิชาท่ีไดรั้บค่าระดบัคะแนน “ E “  
ใหส้ามารถลงทะเบียนเรียนใหม่ได ้แลว้ใหเ้ปล่ียนค่าระดบัคะแนนนั้น เป็น “ PS “   
 I ( Incomplete ) ใชส้ าหรับบนัทึกการประเมินท่ีไม่สมบูรณ์ในรายวิชาท่ีนกัศึกษายงัท างาน
ไม่เสร็จเม่ือส้ินภาคเรียน หรือขาดสอบ นิสิต นกัศึกษาท่ีได ้“ I “  ตอ้งด าเนินการขอรับการประเมิน  เพื่อ
เปล่ียนระดบัคะแนนใหเ้สร็จส้ินภายในภาคเรียนถดัไป 
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 ขอ้ ๗    รายวิชาท่ีไดรั้บการยกเวน้การเรียน  ตามระเบียบเก่ียวกบัการยกเวน้การเรียนให้ผลการ
ประเมินเป็น “P“ 

ขอ้ ๘    การลงทะเบียนเรียนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ 
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่
เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

ขอ้ ๙  นิสิต นักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรี (๒ ปีหลงัอนุปริญญา) จะลงทะเบียน
รายวิชาท่ีซ ้าหรือรายวิชาเทียบเท่ากบัรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว้ในระดบัอนุปริญญาไม่ได ้ หากลงทะเบียน
ซ ้ าให้เวน้การนบัหน่วยกิต  เพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษาอยู่  ยกเวน้รายวิชาท่ีเคย
สอบไดม้าแลว้เกิน ๑๐ ปี นับตั้งแต่ภาคเรียนท่ีสอบได ้ ในรายวิชานั้นถึงวนัท่ีเขา้ศึกษาตามหลกัสูตรท่ี
ก าลงัศึกษาอยูใ่หเ้รียนซ ้าได ้
 ขอ้  ๑๐  การหาระดบัคะแนนเฉล่ีย 
             (๑)   ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคและค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  ให้คิดเป็นเลข
ทศนิยม ๒ ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ  ส าหรับรายวิชาท่ีมีผลการเรียน “ I “ ยงัไม่น าหน่วยกิตมารวมเป็น
ตวัหารเฉล่ีย 
   (๒)    กรณีสอบตก  ตอ้งลงทะเบียนเรียนซ ้ าหรือเปล่ียนไปเรียนวิชาอ่ืน     ไม่ตอ้งนับ
หน่วยกิตท่ีสอบตกเป็นตวัหารเฉล่ีย 
   (๓)    กรณีท่ีนิสิต นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนซ ้ากบัวิชาท่ีสอบไดแ้ลว้  หรือเรียนรายวิชาท่ี
ระบุไวใ้นหลกัสูตรเทียบเท่า  ให้นบัหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนเฉล่ียเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนคร้ังสุดทา้ย
เท่านั้น   แลว้ใหเ้ปล่ียนรายวิชาท่ีเรียนซ ้านั้น ใหไ้ดรั้บผลการเรียนเป็น “ Au” 
 ขอ้ ๑๑  ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นทุกขอ้  ดงัน้ี 
   (๑)    มีความประพฤติดี 
   (๒)   สอบไดร้ายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลกัสูตร  รวมทั้งรายวิชาท่ีสภาก าหนดใหเ้รียนเพิ่ม 
   (๓)    ไดร้ะดบัค่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ ๒.๐๐ 
   (๔)     มีเวลาเรียนไม่ต ่ากว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๒ ปี  ไม่ต ่า
กว่า ๖ ภาคเรียนปกติ  ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๔ ปี   และไม่ต ่ากว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีเรียน
หลกัสูตร ๕ ปี 
    (๕)    มีสภาพเป็นนิสิต ไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา ติดต่อกนัในกรณีเรียนหลกัสูตร ๒ ปี  ไม่
เกิน ๘  ปีการศึกษา ติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๔ ปี  และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาติดต่อกนัในกรณี
เรียนหลกัสูตร ๕ ปี 
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 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  (ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา)  มีเวลาเรียนไม่ต ่ากว่า ๘ ภาค
การศึกษาปกติในกรณีเรียนหลกัสูตร ๒ ปี   และไม่ต ่ากวา่ ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ  ในกรณีเรียนหลกัสูตร 
๔ ปี  และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา   ในกรณีเรียนหลกัสูตร ๒ ปี   ไม่เกิน ๑๒ ปี
การศึกษา   ในกรณีเรียนหลกัสูตร ๔  ปี  และไม่เกิน ๑๕  ปีการศึกษา  ในกรณีเรียนหลกัสูตร ๕  ปี  
 ท้ังนี้    ยกเว้นโครงการพิเศษท่ีจัดการศึกษานอกท่ีตั้ งให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลยัว่าด้วยโครงการน้ัน ๆ  

ขอ้ ๑๒  การพน้สภาพการเป็นนิสิต นกัศึกษา   
 นิสิต จะพน้สภาพการเป็นนิสิต  เม่ืออยูใ่นเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (๑)  ผลการเรียนไดร้ะดบัค่าคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า ๑.๖๐ เม่ือส้ินภาคเรียนปกติ  ภาค
เรียนท่ี ๒ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
 (๒)  ผลการประเมินไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า ๑.๘๐ ในภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนท่ี 
๔ ท่ี ๖ ท่ี ๘ ท่ี ๑๐  ท่ี ๑๒  และท่ี ๑๔   นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
 (๓)  นิสิตลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรก าหนด  แต่ยงัได้ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 
๑.๘๐ 
 (๔)  มีสภาพเป็นนิสิตครบ ๔  ปี  ติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๒ ปี  และครบ ๘  ปี
ติดต่อกนั  ในกรณีเรียนหลกัสูตร ๔  ปี และครบ ๑๐ ปี ติดต่อกนัในกรณีเรียนหลกัสูตร ๕ ปี  และขาด
คุณสมบติัตามขอ้ ๑๐.๓  ในการเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  จะพน้สภาพการเป็นนักศึกษา  เม่ือผลการประเมินไดร้ะดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  เม่ือส้ินภาคเรียนท่ี ๔ กรณีหลกัสูตร ๒ ปี และเม่ือส้ินภาคเรียนท่ี ๘ กรณี
เรียนหลกัสูตร ๔ ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสูตรก าหนด  แต่ยงัได้ระดับคะแนน
สะสมต ่ากวา่  ๑.๘๐  ไดร้ะดบัคะแนนต ่ากวา่  “ C “  ในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนบัจ านวนภาคเรียนใหน้บัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
 ขอ้ ๑๓  เม่ือนิสิต นักศึกษาเขา้เรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้  
และได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อท าค่า
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมใหถึ้ง ๒.๐๐ ทั้งน้ีตอ้งอยูใ่นระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ ๑๑.๕หรือตามระยะเวลา
ท่ีก าหนดสภาพการเป็นนกัศึกษาของโครงการจดัการศึกษาภาคพิเศษ นั้น ๆ 
 ขอ้ ๑๔  นิสิต นกัศึกษาท่ีทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด  ใหน้กัศึกษาผูน้ั้นไดรั้บผล
การเรียน “ E “  หรือ  “ F “  ตามระบบการประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น  และมหาวิทยาลยัพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณี  
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 ขอ้ ๑๕  ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจะไดรั้บเกียรตินิยม  ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
    (๑)  ระดบัปริญญาตรี  ( หลกัสูตร ๔ ปี ) เม่ือครบตามหลกัสูตรแลว้  ไดค้่าระดบัคะแนน

เฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ ๓.๖๐ จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง  ถา้ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกว่า 
๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 

  (๒) ระดบัปริญญาตรี  ( หลงัอนุปริญญา ) ตอ้งไดรั้บค่าคะแนนเฉล่ียสะสมจากระดบั
อนุปริญญา หรือเทียบเท่าไม่นอ้ยกวา่ ๓.๖๐ และเรียนครบหลกัสูตรโดยไดรั้บค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  
จากการศึกษาในมหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกวา่ ๓.๖๐ จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง ถา้ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมจากสถาบนัเดิม  และมหาวิทยาลยัน้ีไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั
สอง 
      (๓) สอบไดใ้นรายวิชาใดๆ ไม่ต ่ากวา่ “C” หรือ ไม่ได ้“PS” ตามระบบค่าระดบัคะแนน  
หรือไม่ได ้“F“ ตามระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน 
       ส าหรับผูท่ี้ได้รับค่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยม
อนัดบัหน่ึง แต่มีรายวิชาท่ีสอบไดค้่าระดบัคะแนน “D” ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 
      (๔)  นิสิต  มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๒  ปี  ไม่เกิน ๘ ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๔  ปี   และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติส าหรับหลกัสูตร ๕ ปี 
 นักศึกษาภาคพเิศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคเรียน ส าหรับหลกัสูตร ๒ ปีและไม่เกิน ๑๔ 
ภาคเรียน ส าหรับหลกัสูตร ๔  ปี 
 ขอ้ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี  และเป็นผูช้ี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจาก
การใชข้อ้บงัคบัน้ี   
 

     ประกาศ  ณ วนัท่ี   ๒๔   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐        

(ศาสตราจารยพ์รชยั    มาตงัคสมบติั) 
นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
เร่ืองแนวปฏิบติั ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 เพื่อให้การประเมนิผลการศกึษาส าหรบันิสติ นักศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็
เจา้พระยา ด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  มหาวทิยาลยัจงึก าหนดใหม้แีนวปฏบิตัดิงันี้ 
 ๑.   แนวปฏิบตัินี้ใช้ส าหรบันิสติ นักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัราชภฏับ้าน
สมเดจ็เจา้พระยา ทัง้ภาคปกตแิละภาคพเิศษ 
 ๒.   การมสีทิธิส์อบปลายภาคเรยีน ตอ้งอยู่ในเกณฑต์่อไปนี้ 
  ๒.๑  มเีวลาเรยีนในรายวชิานัน้ ๆ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ ของเวลาเรยีนทัง้หมด 
  ๒.๒   ในกรณีทีม่เีวลาเรยีนในรายวชิาใดน้อยกว่า ๘๐ แต่ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ ๖๐ ใหอ้ยู่ใน
ดุลยพนิิจของอาจารยป์ระจ าวชิา 
  ๒.๓  ในกรณีทีม่เีวลาเรยีนในรายวชิาใดน้อยกว่ารอ้ยละ ๖๐ จะไม่มสีทิธิส์อบในรายวชิา
นัน้ 
  ๒.๔   ผูไ้ม่มสีทิธิส์อบปลายภาคเรยีนจะไดร้บัการพจิารณาผลการเรยีนเป็น “ E “ 
   ผูม้สีทิธิส์อบแต่ขาดสอบปลายภาคเรยีน การพจิารณาให้มสีิทธิส์อบใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของอาจารยป์ระจ าวชิา หรอื คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
 ๓.  ระบบการประเมินผลการศึกษา ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตาม
หลกัสตูรเป็น ๒ ระบบ ดงันี้ 
  ๓.๑  ระบบค่าระดบัคะแนนแบ่งเป็น ๘ ระดบั 
 ระดบัคะแนน   ความหมายของผลการเรยีน  ค่าระดบัคะแนน 
  A    ดเียีย่ม     ๔.๐ 
  B+    ดมีาก     ๓.๕ 
  B    ด ี     ๓.๐ 
  C+    ดพีอใช ้    ๒.๕ 
  C    พอใช ้     ๒.๐ 
  D+    อ่อน     ๑.๕ 
  D    อ่อนมาก    ๑.๐ 
  E    ตก     ๐.๐ 
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   ระบบนี้ ใช้ส าหรับประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรในรายวิชาที่มีการ
ลงทะเบยีน และนบัหน่วยกติ  ระดบัคะแนนทีถ่อืว่าสอบไดต้ามระบบนี้ ตอ้งไม่ต ่ากว่า “D” ถา้ไดร้ะดบั
คะแนนในรายวชิาใดเป็น “E” ต้องลงทะเบยีนเรยีนใหม่จนกว่าจะสอบได ้ยกเวน้รายวชิาเลอืก ถ้าได้
ระดบัคะแนน “E” สามารถเปลีย่นแปลงไปลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาอื่นทีอ่ยู่ในหมวดและกลุ่มเดียวกนั
แทนได ้
   การลงทะเบยีนเรยีนใหม่ในรายวชิาเดมิ ทีไ่ดร้ะดบัคะแนน “E” ใหเ้ปลีย่นค่าระดบั
คะแนนวชิาทีส่อบตกนัน้เป็น "PS" 
   การประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วชิาชพี ถ้าไดร้ะดบัคะแนนต ่ากว่า “C” ถอืว่าสอบตก  นิสติ นักศกึษาจะต้องลงทะเบยีน
และฝึกประสบการณ์ใหม่  
  ๓.๒  ระบบไม่มคี่าระดบัคะแนน ก าหนดสญัลกัษณ์การประเมนิ ดงันี้ 
  ระดบัการประเมิน   ความหมายของผลการประเมิน 
  PD (Pass with Distinction)   ผ่านดเียีย่ม 
  P (Pass)     ผ่าน 
  F (Fail)      ไม่ผ่าน 
   ระบบนี้ ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่ม ตาม
ขอ้ก าหนดเฉพาะและรายวชิาที่สภาประจ าสถาบนัก าหนดให้เรยีนเพิม่ รายวชิาที่ได้ผลการประเมนิ
เป็น “F” นิสติ นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนและเรยีนใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 
  ๓.๓   สญัลกัษณ์อื่น ๆ  มดีงันี้ 
   Au (Audit) ใชส้ าหรบัการบนัทกึกรณีดงัต่อไปนี้ 
   (๑)  ส าหรบัการลงทะเบยีนเพือ่ร่วมฟัง โดยไม่นบัหน่วยกติ   
   (๒)  การปรบัผลการเรยีนของรายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนผดิเงื่อนไขตามหลกัสูตร 
เช่น การลงทะเบยีนเรยีนผดิล าดบัวชิาในในกลุ่มบุพวชิา 
   W (Withdraw) ใชส้ าหรบัการบนัทกึกรณีดงัต่อไปนี้ 
   (๑)  นิสติ นักศกึษาได้รบัอนุมตัใิห้ยกเลกิรายวชิาเรยีนเมื่อพ้นก าหนดเพิม่-ถอน 
ก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สปัดาห ์ 
   (๒)  นิสติ นกัศกึษาไดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการเรยีนในภาคเรยีนนัน้ 
   (๓)  นิสติ นกัศกึษาถูกสัง่ใหพ้กัการเรยีนหลงัจากลงทะเบยีนในภาคเรยีนนัน้แลว้ 
   (๔) รายวชิาเลอืกทีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหไ้ปเรยีนวชิาอื่นแทน 
   PS (Pass with Satisfaction) ใชส้ าหรบัการบนัทกึรายวชิาทีไ่ดร้บัค่าระดบัคะแนน 
"E" ใหส้ามารถลงทะเบยีนเรยีนใหม่ได ้ แลว้ใหเ้ปลีย่นค่าระดบัคะแนนนัน้ เป็น "PS" 
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   I (Incomplete)  ใชส้ าหรบับนัทกึการประเมนิผลการเรยีนทีไ่ม่สมบูรณ์ในรายวชิา
ที่นิสิต นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือขาดสอบ นิสิตนักศึกษาที่ได้ " I" ต้อง
ด าเนินการขอรบัการประเมนิ เพือ่เปลีย่นระดบัคะแนนใหเ้สรจ็สิน้ภายในภาคเรยีนถดัไป 
    นิสติ นักศกึษา ที่ได้รบัผลการประเมนิเป็น "I"  หากไม่มาติดต่อเพื่อขอรบัการ
แก้ไข  ภายในหนึ่งภาคการเรยีนนับจากการลงทะเบยีนในรายวชิาทีเ่ป็น " I" นัน้ ใหอ้าจารยผ์ูส้อนส่ง
คะแนนและประเมนิผลการเรยีนจากคะแนนทีม่อียู่เมื่อสิน้ภาคเรยีนดงักล่าว เพือ่สง่ค่าระดบัคะแนนมา
สาขาวชิา คณะ และส านกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบียน ตามล าดบั 
  นิสติ นกัศกึษาทีย่งัท างานไม่เสรจ็สิน้ภาคเรยีน ใหโ้ดยใหน้ิสติ นกัศกึษาตดิต่อทีอ่าจารย์
ผูส้อน 
 ๔. การนับภาคเรยีน   ให้นับรวมภาคเรยีนที่มกีารลงทะเบยีน   หรอื การลาพกัการเรยีน 
หรอื การขอคนืสภาพการศกึษา  เช่น 
  ภาคปกต ิ  นิสติ เริม่เขา้ศกึษาชัน้ปีที ่๑   
    ภาคเรยีนที ่๑ ลงทะเบยีนเรยีน         ภาคเรยีนที ่๒ ลาพกัการเรยีน 
    ชัน้ปีที ่๒   
    ภาคเรยีนที ่๑ ขอคนืสภาพการศกึษา ภาคเรยีนที ่๒ ลงทะเบยีนเรยีน         
  ใหน้บัว่ามสีภาพการเป็นนิสติ นกัศกึษา รวม ๔ ภาคเรยีน  
 ๕.  ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูช้ีข้าดในกรณีทีเ่กดิปัญหาเกีย่วกบัประกาศนี้ 
   
       ประกาศ  ณ  วนัที ่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
         
 
            
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา) 
             รักษาราชการแทนอธิการบดี   
               มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เร่ือง กำหนดเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

 ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ ้านสมเด ็จเจ ้าพระยาท ี ่ ใช ้ ในป ัจจ ุบ ันให ้ม ีความเหมาะสมย ิ ่ งข ึ ้น  เพ ื ่อให ้ เป ็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘   และความเห็นชอบของ
ที่ประชุมคณบดี  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วาระที่ ๕.๓  วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  และ อธิการบดี อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และ ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ออก
ประกาศเก่ียวกับเกณฑก์ารลงทะเบียนเรียน หลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานี้  เรียกว่า  “กำหนดเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 ๒. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องกำหนดเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกาศ ณ วันที่ ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 
 ๓. ให้ใช้ประกาศนี้ สำหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย สำหรับการลงทะเบียนเรียนตั ้งแต่ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘   เป็นต้นไป                    
ตามรายละเอียดที่กำหนด ดังนี้ 
 ๓.๑ ภาคปกติ (สำหรับการลงทะเบียนเรียนปกติ) 
 ๑) การลงทะเบียน  นิสิตภาคปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้   รวมทั้งสิ้นไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต ในแต่
ละภาคการศึกษาปกติ  
 ๒) การเรียนสมทบภาค กศ.พ.  นิสิตภาคปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต (ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒) ทั้งนี้ต้องมีจำนวนหน่วยกิต รวมทั้งสองประเภทไม่
เกิน  ๒๒  หน่วยกิต  
 สำหรับนิสิต ภาคปกติ ที่เรียนสมทบภาค กศ.พ. ในภาคเรียนฤดูร้อนได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

- กำลังศึกษาอยู่เป็นปีการศึกษาที่ ๓ เป็นต้นไปนับแต่วันเข้าเรียน 

- ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 
 ๓) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   นิสิตภาคปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ได้ในชั้นปีที่ ๓ เป็นต้นไป สำหรับหลักสูตร ๔ ปี และชั้นปีที่ ๔ เป็นต้นไป สำหรับหลักสูตร ๕ ปี และ
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สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิตในภาคเรียนปกติ และสามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอ่ืนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในภาคเรียนฤดูร้อน 
 ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการสำเร็จการศึกษา
เกี่ยวกับคณุสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 
 ๓.๒ ภาค กศ.พ. (สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา) 
 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา 
 สำหรับระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา  พิจารณาได ้ดังนี้ 
 หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี (๕ ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา 

๔.  กรณีนิสิต นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของอธิการบดี   
     
 
         ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
       
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลนิดา เกณฑ์มา) 
                         รักษาราชการแทนอธิการบดี   
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
----------------------------- 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  แห่งพระราชบัญญติัมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   สภา
มหาวิทยาลยัจึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ ๑    ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสภามหาวิทยาลยับา้นสมเด็จเจา้พระยา  ว่าดว้ยการโอนหรือเทียบโอนผล
การเรียนและการยกเวน้การเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 ขอ้ ๒     ให้ใชร้ะเบียบน้ีส าหรับนิสิตนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นตน้ไป 

               บรรดาระเบียบ     ค  าส่ัง     หรือขอ้บงัคบัอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเวน้การเรียนรายวิชา  ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  ให้ใชร้ะเบียบน้ีแทน 

 ขอ้ ๓    ในระเบียบน้ี 

  “นิสิต” หมายความว่า ผูท่ี้ศึกษาเต็มเวลาในวนัท าการปกติของมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจา้พระยา 
  “นักศึกษา”  หมายความว่า  ผูท่ี้ศึกษา  อบรม  ตามโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั 
  “การโอนผลการเรียน”  หมายความว่า  การน าหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนของทุกรายวิชาท่ีเคย
ศึกษาจากหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัมาใช ้ โดยไม่ตอ้งศึกษารายวิชานั้นอีก 

  “การเทียบโอนผลการเรียน”    หมายความว่า  การน าหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนของรายวิชาท่ีเคย
ศึกษาจากหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาใช ้ โดยไม่ตอ้งศึกษารายวิชานั้นอีก 
  “การยกเว้นการเรียน”  หมายความว่า  การน าหน่วยกิตของรายวิชาจากหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั
หรือหลกัสูตรสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีเคยศึกษามาแลว้ซ่ึงมีเน้ือหาสาระความยากง่ายเทียบไดไ้ม่น้อยกว่า สามในส่ี ของ
รายวิชาในหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัและอยูใ่นระดบัเดียวกนัมาใช ้ โดยไม่ตอ้งศึกษารายวิชานั้นอีก 

  “การประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์” หมายความว่า  การน าความรู้และประสบการณ์จากการ 
ศึกษานอกระบบ   การศึกษาตามอธัยาศยั   การฝึกอบรม   หรือประสบการณ์การท างาน   มาขอประเมินเทียบกบัรายวิชาใน
หลกัสูตรของมหาวิทยาลยั  เพ่ือขอยกเวน้ไม่ตอ้งเรียนรายวิชานั้นอีก 

  “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบนัการศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนในระดบัหลงั
มธัยมศึกษาตอนปลาย  หลกัสูตรไม่ต ่ากว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่าท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
                         “ อธิการบดี ”   หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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 ขอ้ ๔  รายวิชาท่ีจะโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน  หรือยกเวน้การเรียน  ตอ้งสอบไดห้รือเคยศึกษา  ฝึกอบรม
มาแลว้ไม่เกิน ๑๐ ปี  นับถึงวนัท่ีเขา้ศึกษา โดยเร่ิมนับจากวนัท่ีส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดทา้ยท่ีมีผลการเรียน  
หรือวนัสุดทา้ยท่ีศึกษา  ฝึกอบรม  หรือมีประสบการณ์การท างานเป็นท่ียอมรับของคณะกรรมการประเมิน 
 ขอ้ ๕    ผูมี้สิทธิไดรั้บโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน  ไดแ้ก่ผูท่ี้มีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง    ดงัต่อไปน้ี 

(๑)   ผูท่ี้ศึกษาในมหาวิทยาลยัมาแล้ว     ซ่ึงยงัไม่ส าเร็จการศึกษาและไม่มีสภาพการเป็นนิสิต
นกัศึกษา แลว้กลบัเขา้มาศึกษาใหม่ 

(๒)  ผูท่ี้ขอยา้ยสถานศึกษาจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน 

(๓)  ผูท่ี้เปล่ียนสภาพจากนิสิตของมหาวิทยาลัย ภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นท่ีใช้
หลกัสูตรของมหาวิทยาลยั  หรือผูท่ี้ศึกษาตามโครงการอื่นท่ีใชห้ลกัสูตรของมหาวิทยาลยั  เปล่ียนสภาพเป็นนิสิตภาค
ปกติ 

(๔) ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาจากมหาวิทยาลยั  หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน 

ขอ้ ๖    เง่ือนไขในการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน 

(๑)  ผูข้อโอนตอ้งมีสภาพการเป็นนิสิตภาคปกติ   หรือนกัศึกษาตามโครงการอื่น อยา่งใดอยา่งหน่ึง  
  (๒)   ผูข้อโอนตอ้งไม่เคยถูกส่ังให้ออกจากสถานศึกษา      ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัว่าดว้ยการ
ประเมินผลการศึกษา 

(๓)   การโอนตอ้งโอนทั้งหมดทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษามา โดยไม่จ ากดัจ านวนหน่วยกิตท่ีขอโอน 

(๔)   การเทียบโอน  จ านวนหน่วยกิตท่ีไดรั้บการเทียบโอนรวมแลว้ตอ้งไม่เกิน สาม ใน ส่ี ส าหรับ
หลกัสูตรปริญญาตรี  และไม่เกิน หน่ึง ใน สาม  ส าหรับหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา  ของหน่วยกิตรวมขั้นต ่าซ่ึงก าหนดไวใ้น
โปรแกรมวิชาท่ีก าลงัศึกษาในมหาวิทยาลยั  และเม่ือไดรั้บการเทียบโอนแลว้ตอ้งมีเวลาศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัไม่นอ้ย
กว่า ๑ ปีการศึกษา 

ขอ้ ๗    ผูมี้สิทธ์ิไดรั้บยกเวน้การเรียน  ไดแ้ก่  ผูมี้คุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

(๑)  ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาหรือผูท่ี้เคยศึกษาจากมหาวิทยาลยั 

(๒) ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน    เขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยั 

(๓)   ผูท่ี้ผา่นการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั 
(๔) ผูท่ี้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอธัยาศยั  การฝึกอบรม  หรือมีประสบการณ์

การท างาน 

  ผูมี้สิทธิยกเวน้ตาม (๓)  และ (๔) ตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ส าหรับการขอยกเวน้การเรียนระดบัปริญญาตรี และมีความรู้พ้ืนฐานระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าส าหรับการขอ
ยกเวน้การเรียนระดบับณัฑิตศึกษา 

ขอ้ ๘     เง่ือนไขการยกเวน้การเรียน 

(๑) ตอ้งเป็นรายวิชาท่ีไดรั้บคะแนนไม่ต ่ากว่า C  ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และ B  ส าหรับ
หลกัสูตรบณัฑิตศึกษา หรือเทียบเท่า 

              (๒)  การขอยกเวน้การเรียนของผูศึ้กษาจากการศึกษานอกระบบ    การศึกษาตามอธัยาศยั   การ
ฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์การท างาน     ให้มหาวิทยาลัยก าหนดวิธีการหรือหลกัเกณฑ์การประเมินเทียบความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อยกเวน้การเรียน  โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั 
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  (๓)  ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมาแลว้   และเขา้ศึกษาในระดบัอนุปริญญา   หรือปริญญา
ตรี ในอีกโปรแกรมวิชาหน่ึง   ไดย้กเวน้การเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปทั้งหมด  โดยไม่น าเง่ือนไขขอ้ ๔ และ
ขอ้ ๘ (๑)  มาพิจารณา 
              (๔)  จ านวนหน่วยกิตท่ีไดรั้บการยกเวน้   รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน สาม ใน ส่ี  ส าหรับหลกัสูตรปริญญาตรี  
และไม่เกิน หน่ึง ใน สาม  ส าหรับหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา  ของหน่วยกิตรวมขั้นต ่าซ่ึงก าหนดไวใ้นโปรแกรมวิชาท่ีก าลงั
ศึกษาในมหาวิทยาลยั  และเม่ือไดรั้บการยกเวน้แลว้ตอ้งมีเวลาศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกว่าปีการศึกษา 

(๕)  รายวิชาท่ีไดรั้บการยกเวน้    ให้บนัทึกไวใ้นระเบียนการเรียนของนิสิตนกัศึกษา  โดยใชอ้กัษร
ยอ่“P”    ในช่องระดบัคะแนน  ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ผลการเรียนตามขอ้  ๘  (๓)   ให้นบัหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป  รวมในเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา  โดยไม่ตอ้งบนัทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ ๙    ผูท่ี้จะขอโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน หรือยกเวน้การเรียน  ต้องกระท าให้เสร็จส้ินตามเวลาท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 

 ข้อ ๑๐   การนับจ านวนภาคเรียนของผูท่ี้ได้รับการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน   หรือยกเวน้การเรียน
รายวิชาให้ถือเกณฑด์งัน้ี 

(๑)  นิสิตภาคปกติให้นบัจ านวนหน่วยกิตไดไ้ม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต  เป็น ๑ ภาคเรียน 

(๒)   ผูท่ี้ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นท่ีใชห้ลกัสูตรของมหาวิทยาลยั ให้นบัจ านวนหน่วยกิตไดไ้ม่เกิน 
๑๕ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคเรียน 

(๓)  การโอนผลการเรียนของนิสิต  นกัศึกษาตามขอ้ ๕ (๑)  ให้นบัเฉพาะภาคเรียนท่ีเคยศึกษาและมี
ผลการเรียน  นิสิต  นกัศึกษาตามขอ้ ๕ (๒), (๓)  และ (๔)  ให้นบัจ านวนภาคเรียนต่อเน่ืองกนั 

 ขอ้ ๑๑  ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเปิดหลกัสูตรใหม่  จะโอนหรือเทียบโอน นิสิต  นกัศึกษา เขา้ศึกษาไดไ้ม่เกิน
กว่าชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตให้มีนิสิต  นกัศึกษาเรียนอยูต่ามหลกัสูตรท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 
 ขอ้ ๑๒   การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน     หรือ     ยกเวน้การเรียน      ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลยั   
 ขอ้ ๑๓   ให้อธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย  เป็นผูมี้อ านาจพิจารณาอนุมติัการโอนหรือเทียบโอนผล
การเรียน  หรือการยกเวน้การเรียนรายวิชา 
 ขอ้ ๑๔   ผูไ้ดรั้บการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนไม่เสียสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม แต่ผูท่ี้ไดรั้บการ
ยกเวน้การเรียน  ไม่มีสิทธ์ิไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม 

 ขอ้ ๑๕   ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และเป็นผูพิ้จารณาวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดขึ้นจาก
การใชร้ะเบียบน้ี 
 

                   ประกาศ   ณ   วนัท่ี    ๒๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

(ศาสตราจารยพ์รชยั    มาตงัคสมบติั) 
นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
---------------------------- 

 โดยท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระดับ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอธัยาศยั เขา้สู่การศึกษาในระบบได ้เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาให้กบัประชาชน
อย่างทัว่ถึง เท่าเทียม และต่อเน่ือง ให้ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการสร้าง
สังคมฐานความรู้และพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิ วตัน์
และศกัยภาพการแข่งขนัระดบัประเทศ 
 อา้งถึงระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ว่าดว้ยการโอนหรือเทียบโอน
ผลการเรียนและการยกเวน้การเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙ อธิการบดีอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๒
(๘) มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ค าสั่งสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี ๑/๒๕๔๗ เร่ือง มอบอ านาจให้อธิการบดี ลงวนัท่ี ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ และมติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยัคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๒ วนัท่ี ๒๗ กุมภาพนัธ์ 
๒๕๕๒ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา  เร่ือง หลกัเกณฑ์การเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์เขา้สู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวนัท่ี ๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๒ และใหใ้ช้
ประกาศฉบบัน้ีแทน 
 

หมวดท่ี ๑  
เกณฑ์การเทียบโอน 

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์แก่นิสิต นกัศึกษามีเกณฑด์งัน้ี 
ข้อ ๑. ข้าราชการ 
 ใหพ้ิจารณาต าแหน่ง หรือยศท่ีครองอยู ่หรือเคยครองอยู ่โดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี 

1.1 ข้าราชการหรือพนักงานราชการทุกประเภทการเทียบโอนขึ้นอยู่กับต าแหน่งและอายุ
ราชการท่ีด ารงต าแหน่งนั้น โดยเทียบใหไ้ม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 

1.2 ต ารวจ หรือทหารพิจารณาจากยศ ท่ีด ารงอยู ่โดยเทียบใหไ้ม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
1.3 ผูพ้ิพากษา อยัการ หรือผูพ้ิพากษาสมทบ เทียบใหไ้ม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 

ข้อ ๒. สายการเมือง 
2.1 พิจารณาตามต าแหน่งทางการเมืองในระดบัประเทศ ไดแ้ก่ 
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ขา้ราชการฝ่ายการเมือง (การด ารงต าแหน่งในหน่วยราชการ) ไดแ้ก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่ีปรึกษา เลขานุการ หรือโฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี เป็นตน้ 

ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ไดแ้ก่ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
พิจารณาเทียบใหไ้ม่เกิน ๔๒ หน่วยกิต 

2.2 พิจารณาตามต าแหน่งทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
 ขา้ราชการฝ่ายการเมืองในราชการส่วนทอ้งถ่ิน เช่น ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผูว้่า

ราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการ รองประธานสภา ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นตน้ 

 ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองในราชการส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ สมาชิกสภาทอ้งถ่ินขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 พิจารณาตามจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง 
  สมยัท่ีหน่ึง เทียบใหไ้ม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต  
  สมยัท่ีสอง เทียบใหไ้ม่เกิน ๒๑ หน่วยกิต 
  สมยัท่ีสาม  เทียบใหไ้ม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 

ข้อ ๓. พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
 ใหอ้นุโลมเทียบเคียงหลกัเกณฑก์ารเทียบโอน ของขา้ราชการ 
ข้อ ๔. หน่วยงานภาคเอกชน 
 ๔.๑ กรณีเป็นเจา้ของกิจการ จะพิจารณาเป็นกรณีไป ทั้งน้ีเจา้ของกิจการตอ้งมีใบจดทะเบียน 
ใบทุนเรือนหุ้น ภาพถ่ายอายุงาน อายุบุคคล โดยอาจพิจารณาเกณฑ์อ่ืนๆ ประกอบดว้ย เช่น ขนาดธุรกิจ 
จ านวนพนกังานในสถานประกอบการ ระเยะเวลาประกอบการ และอ่ืนๆ ทั้งน้ีเทียบใหไ้ม่เกิน ๒๔ หน่วย
กิต 
 ๔.๒ ส าหรับผูท่ี้เป็นพนกังานบริษทัเอกชน พิจารณาจากสถานภาพทางต าแหน่งของบุคคล
นั้นๆ และระยะเวลาการท างาน ทั้งน้ีเทียบใหไ้ม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
 ๔.๓ กรณีผูป้ระกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆ เช่น ศิลปิน นักเขียน นักแปล และอ่ืนๆ เทียบตาม
ประสบการณ์และผลงานท่ีปรากฎ เทียบใหไ้ม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
ขอ้ ๕. นักบวชทุกศาสนา เทียบได้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต ขึ้นอยู่กับสมณศกัด์ิ หรือต าแหน่งท่ีได้รับใน
ศาสนานั้นๆ และจ านวนปีท่ีปฏิบติัศาสนกิจ 
ขอ้ ๖. การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ นอกเหนือตามท่ีประกาศใหย้ดึถือประกาศแนบทา้ย 
 

หมวดท่ี ๒  
วิธีประเมินความรู้ 

 วิธีการประเมินความรู้ เพื่อการเทียบความรู้ และประสบการณ์นั้นให้เลือกวิธีการประเมิน
ความรู้โดยอาจจะประเมินโดยการทดสอบ หรือประเมินจากแฟ้มสะสมงานหรืออาจจะใช้ทั้ง ๒ วิธี
ร่วมกนัก็ได ้ส าหรับวิธีการประเมิน มีดงัน้ี 
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 ข้อ ๑. การประเมินโดยการทดสอบ 
 ในการประเมินโดยการทดสอบนั้นคณะกรรมการอาจจะเลือกใชวิ้ธีใดวิธีหน่ึงหรือใชห้ลาย
วิธีร่วมกนัได ้ส าหรับการประเมินโดยการทดสอบ มีดงัน้ี 

๑.๑ การสอบขอ้เขียน 
 การสอบขอ้เขียนน้ีจะก าหนดโดยคณะกรรมการของสาขาวิชา เพื่อวดัความรู้ด้านเน้ือหา 
หรือความส าเร็จของผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาท่ีประสงค์จะเทียบความรู้และประสบการณ์ โดย
ขอ้สอบท่ีสร้างขึ้นตอ้งตรงตามวตัถุประสงค ์และค าอธิบายรายวิชา และตอ้งสอบไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ท่ี
มหาวิทยาลยั/คณะสาขาวิชาก าหนด 

๑.๒ การสอบปากเปล่า 
 เ ป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจในรายวิชา ท่ี นิสิตนักศึกษาเทียบความรู้  โดย
คณะกรรมการของสาขาวิชา ซ่ึงอาจจะประกอบดว้ยการสัมภาษณ์ ตั้งประเด็นตามหวัขอ้ใหมี้การอภิปราย
หรือตอบค าถามตามเน้ือหาสาระในค าอธิบายรายวิชานั้นๆ  

๑.๓ การทดสอบทกัษะปฏิบติั 
 การสอบทกัษะปฏิบติัเป็นการสอบทกัษะในการปฏิบติังาน โดยการให้นิสิตนักศึกษาท่ีขอ

เทียบความรู้  สาธิตหรือแสดงออกถึงความสามารถในการปฏิบติังานเพื่อตรวจสอบทกัษะ ความสามารถ
ท่ีสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีขอเทียบความรู้และประสบการณ์ 

๑.๔ การทดสอบอ่ืนๆ ท่ีทางมหาวิทยาลยั/คณะ เห็นชอบ 
มหาวิทยาลยั/คณะอาจก าหนดวิธีการทดสอบท่ีนอกเหนือจากวิธีการขา้งตน้ก็ไดเ้พื่อเป็นการ

วดัความรู้ความเขา้ใจใหส้อดคลอ้งกบัรายละเอียดในค าอธิบายรายวิชา 
๑.๕ การประเมินการศึกษา/อบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นการน าผลการศึกษาหรือการ

ฝึกอบรมขอเทียบความรู้และประสบการณ์ การประเมินจะด าเนินการโดยคณะกรรมการของสาขาวิชา 
พิจารณาขอ้มูลในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
  ๑.๕.๑ ผลการศึกษา/อบรมท่ีมุ่งหวงั 
  ๑.๕.๒ ระยะเวลาในการศึกษา/อบรม (๑ หน่วยกิต ใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ ชัว่โมง) 
  ๑.๕.๓ เน้ือหาของหลกัสูตรจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ค าอธิบายรายวิชาในหลกัสูตร 
  ๑.๕.๔ วิธีการประเมินความส าเร็จของผลการศึกษา/อบรม 

ข้อ ๒. การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 
การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน เป็นการรวบรวม ประมวลร่องรอยหลกัฐาน

แสดงความรู้ และประสบการณ์การท างานเพื่อขอเทียบความรู้ และประสบการณ์ในรายวิชาต่างๆ ซ่ึงตอ้ง
ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนครอบคลุมสาระในค าอธิบายรายวิชา รายละเอียด/
แนวทางในการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานมีดงัน้ี 

๒.๑ หลกัฐานแสดงความรู้ และประสบการณ์ 
หลกัฐานท่ีแสดงความรู้ และประสบการณ์ ไดแ้ก่ รายงาน บทความ เทปวีดีทศัน์ แผ่น

พบั พิมพเ์ขียว ภาพวาด งานประดิษฐ์ หรือตวัอย่างงานท่ีเกิดจากความคิดของนิสิตนักศึกษาท่ีขอเทียบ
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โอนความรู้ จดหมายรับรองจากผูเ้ช่ียวชาญ การสอบ/การประเมินผลเพื่อเล่ือนต าแหน่ง รางวลั สิทธิบตัร 
บนัทึกการฝึกวิชาทหาร ค าอธิบายเน้ือหาวิชาการฝึกอบรม เป็นตน้ 

๒.๒ ขั้นตอนการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 
ในการเสนอแฟ้มสะสมผลงานมีขั้นตอนดงัน้ี 
 ๒.๒.๑ การเลือกสาขา และค าอธิบายรายวิชาท่ีสอดคลอ้งกบัประสบกาณณ์ท่ีจะ

ขอเทียบความรู้ โดยนิสิตนกัศึกษาประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีมาก่อนแต่ละดา้นของตนวา่ ความรู้
ของตนท่ีมีอยูส่ามารถเทียบไดก้บัรายวิชาใดตามหลกัสูตรท่ีตอ้งการเทียบความรู้ 

 ๒.๒.๒ การรวบรวมหลกัฐานร่องรอย ท่ีแสดงความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์
ท่ีตรงกบัค าอธิบายรายวิชา 

 ๒.๒.๓ การบรรยายส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ประกอบหลกัฐานร่องรอย 
๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแฟ้มสะสมผลงาน 
มหาวิทยาลยัโดยคณะต่างๆ ก าหนดคณะกรรมการประเมินผลแฟ้มสะสมงาน ของ

นิสิตนักศึกษา โดยก าหนดให้เป็นอาจารยท่ี์เช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นๆ หรืออาจารยผ์ูส้อนรายวิชาท่ีขอ
เทียบเป็นผูป้ระเมินแฟ้มสะสมผลงาน ถา้ความรู้ตามท่ีแสดงในแฟ้มสะสมผลงานสอดคลอ้งกบัสาระใน
ค าอธิบายวิชาท่ีขอเทียบ ก็จะให้นิสิตนกัศึกษาเสนอแฟ้มสะสมผลงานไดรั้บการเทียบความรู้หรืออาจจะ
ขอให้นิสิตนกัศึกษาเทียบแสดงขอ้มูลหรือหลกัฐานเพิ่มเติม หรือใชวิ้ธีการอ่ืนๆ เช่น การสอบผ่านการวดั
ประเมินผลในรายวิชานั้นๆ 

 ข้อ ๓. การตัดสินผลการประเมิน 
 ๓.๑ มหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์เข้าสู่
การศึกษาในระบบ โดยก าหนดให้มีกรรมการจ านวน ๓ คน ประกอบด้วย  ประธานสาขาวิชา  และ
อาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาท่ีขอเทียบความรู้ และอาจารยอ่ื์นท่ีคณะเสนอแต่งตั้ง 
  ๓.๒ ผลการประเมินให้ด าเนินการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเร่ือง ข้อแนะน า
เก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีได้ในการเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญา ข้อ ข ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๙ 
กนัยายน ๒๕๔๕ 
  ๓.๓ การตดัสินผลการประเมินความรู้ อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ  

 
หมวดท่ี ๓ 

การเทียบความรู้และประสบการณ์ระดับปริญญาตรี 
 ขอ้ ๑. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือมีความรู้เทียบเท่า 
 ขอ้ ๒. การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาตามหลกัสูตรแต่ละระดับ
การศึกษาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั 
 ขอ้ ๓. วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องมหาวิทยาลยั 
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 ขอ้ ๔. การขอเทียบความรู้และประสบการณ์ ตอ้งได้รับผลการประเมินไม่ต ่ากว่าระดับ
คะแนน C หรือแตม้ระดบัคะแนน ๒.๐๐ ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาระดบัปริญญาตรี และใหบ้นัทึกผล
ของรายวิชาท่ีเทียบในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) โดยไม่น ามาคิดค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจ า
ภาคและค่าระดบัคะแนนเฉล่ียนสะสม 
 ขอ้ ๕. การบนัทึกผลการประเมินใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
 ขอ้ ๖. นิสิตนกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปีการศึกษา  
 ขอ้ ๗. เทียบโอนได้ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตร และการนับ
หน่วยกิตต่อภาคเรียนใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
 ขอ้ ๘. ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเปิดหลกัสูตรใหม่ จะเทียบโอนนิสิตนกัศึกษาเขา้ศึกษาไดไ้ม่
เกินชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตให้มีนิสิตนกัศึกษาเรียนอยูต่ามหลกัสูตรท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
แลว้ 
 

หมวดท่ี ๔ 
การเทียบความรู้และประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

 ขอ้ ๑.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี หรือมีความรู้เทียบเท่า 
 ข้อ ๒. การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรและระดับ
การศึกษาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั 
 ขอ้ ๓. วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา และเกณฑก์าร
ตดัสินของการประเมินในแต่ละวิธีใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
 ขอ้ ๔. ผลการประเมินจะตอ้งเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่าระดบัคะแนนตวัอกัษร B หรือแตม้คะแนน 
๓๐๐ หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตวัอกัษรและไม่น ามาคิดคะแนนผลการเรียน หรือค านวณแต้ม
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
 ขอ้ ๕. การบนัทึกผลการประเมินใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
 ขอ้ ๖. จ านวนหน่วยกิตท่ีไดรั้บการเทียบโอนรวมแลว้ ตอ้งไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวน
หน่วยกิตรวมขั้นต ่าซ่ึงก าหนดในหลกัสูตร ส่วนนิสิตนักศึกษาท่ีจบจากมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยาเทียบโอนไดต้ามรายวิชาท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีเทียบโอน  และเม่ือไดรั้บโอนแลว้ตอ้งมี
เวลาศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปีการศึกษา 
 ขอ้ ๗. ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเปิดหลกัสุตรใหม่ จะเทียบโอนความรู้แก่นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษา
ไดไ้ม่เกินชั้นปี และภาคการศึกษาดท่ีไดรั้บอนุญาตใหน้กัศึกษาเรียนอยูต่ามหลกัสูตรท่ีไดรั้บเห็นชอบ 
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หมวดท่ี ๕ 
เง่ือนไขการเทียบโอน 

ขอ้ ๑. ผูจ้ะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่การศึกษาในระบบตอ้งกระท าให้เสร็จ
ส้ินใน ๑ ปีการศึกษา ถา้ท าหลงัจากนั้นตอ้งช าระค่าปรับภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท ตามระเบียบสภาประจ า
สถาบนัราชภฏัว่าดว้ยการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา และจ่ายเงินเพื่อจดัการศึกษาภาคปกติ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

ขอ้ ๒.  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั 

ขอ้ ๓. ผูท่ี้จะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่การศึกษาในระบบ ไม่มีสิทธ์ิไดรั้บ
ปริญญาเกียรตินิยม 

ข้อ ๔. ให้อธิการบดีเป็นผูพ้ิจารณาวินิจฉัยและช้ีขาดปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้
ประกาศน้ี และประกาศน้ีมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

   
 

(รองศาสตราจารยสุ์พล  วุฒิเสน) 
อธิการบดี 

ประธานสภาวิชาการ 
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ประกาศแนบท้าย 
----------------------------- 

 

 ในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์แก่นิสิตนักศึกษาคณะกรรมการ อาจพิจารณาขอ้มูล
ประกอบ ดงัน้ี 

ข้อ ๑. ข้าราชการ 
 ใหพ้ิจารณาตามต าแหน่ง หรือยศท่ีครองอยู ่หรือเคยครองอยู ่โดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี 

 ๑.๑ ขา้ราชการพลเรือนทุกประเภท เทียบใหไ้ม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต ขึ้นอยูก่บัระดบัต าแหน่ง และ
อายรุาชการท่ีด ารงต าแหน่งนั้น 

 ๑.๒ ต ารวจ หรือทหาร พิจารณาจากยศท่ีด ารงอยู่ 
 สิบตรี-สิบเอก/เทียบเท่า จ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก/เทียบเท่า และ 
 ดาบต ารวจ/เทียบเท่า     เทียบใหไ้ม่เกิน    ๙ หน่วยกิต 
 ร้อยตรี-ร้อยโท/เทียบเท่า    เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๒ หน่วยกิต 
 ร้อยเอก/เทียบเท่า     เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๕ หน่วยกิต 

 พนัตรี-พนัโท/เทียบเท่า    เทียบใหไ้ม่เกิน  ๒๑ หน่วยกิต 
 พนัเอก/เทียบเท่าขึ้นไป    เทียบใหไ้ม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 

๑.๓ ผูพ้ิพากษา อยัการ หรือผูพ้ิพากษาสมทบ  เทียบใหไ้ม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 

ข้อ ๒. สายการเมือง 
 ๒.๑ พิจารณาตามต าแหน่งทางการเมือง 

 เลขานุการรัฐมนตรี และผูช่้วยรัฐมนตรี  เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต  
 ผูช่้วยรัฐมนตรี และท่ีปรึกษารัฐมนตรี   เทียบใหไ้ม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 
 รัฐมนตรีวา่การและรัฐมนตรีช่วยวา่การ  เทียบใหไ้ม่เกิน  ๓๐ หน่วยกิต 

 ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร  เทียบใหไ้ม่เกิน  ๔๒ หน่วยกิต 

 สมาชิกวุฒิสภา     เทียบใหไ้ม่เกิน  ๔๒ หน่วยกิต 

 ๒.๒พิจารณาตามวาระสมยั 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) 

 สมยัแรก      เทียบใหไ้ม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต  
 สมยัท่ีสอง      เทียบใหไ้ม่เกิน  ๓๐ หน่วยกิต 
 สมยัท่ีสาม      เทียบใหไ้ม่เกิน  ๓๖ หน่วยกิต 

 ส่ีสมยัขึ้นไป      เทียบใหไ้ม่เกิน  ๔๒ หน่วยกิต 

 ผูท้รงคุณวุฒิประจ า ส.ส./ส.ว.   เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 
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 ผูช่้วย ส.ส. หรือ ส.ว.    เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 

 เลขานุการ ส.ส.และ ส.ว.    เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 

 เลขานุการประธานวุฒิสภา หรือผูช่้วยประธานวุฒิสภา เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 

  ๒.๓ พิจารณาตามจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง 
๒.๓.๑ สมาชิกองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น สจ. สท. อบต. สก. สข. ก านนั ผูใ้หญ่บา้น 

และอ่ืนๆ 
         สมยัท่ีหน่ึง     เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต  
         สมยัท่ีสอง     เทียบใหไ้ม่เกิน  ๒๑ หน่วยกิต 
         สองสมยัขึ้นไป     เทียบใหไ้ม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 

 ๒.๓.๒ ประธานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่างๆ เช่น ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตรี หรือนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นตน้ 
เทียบใหไ้ม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต  

 ๒.๓.๓ ท่ีปรึกษารัฐมนตรี และท่ีปรึกษาต่างๆ พิจารณาเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี 
รวมทั้งผูที้ท างานในองคก์รสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เทียบใหไ้ม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 

 

ข้อ ๓. หน่วยงานภาคเอกชน 

 ส าหรับผูท่ี้เป็นพนกังานบริษทัเอกชน พิจารณาจากสถานภาพทางต าแหน่งของบุคคลนั้นๆ 
และพิจารณาตามอายงุานดงัน้ี 

 อายงุานต ่ากวา่ ๕ ปี     เทียบใหไ้ม่เกิน    ๙ หน่วยกิต 

 อายงุานมากกวา่ ๕ ปี แต่ไม่เกิน ๘ ปี   เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๒ หน่วยกิต 
 อายงุานมากกวา่ ๘ ปี แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี   เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๕ หน่วยกิต 

 อายงุานมากกวา่ ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๑๒ ปี  เทียบใหไ้ม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 

 อายงุานมากกวา่ ๑๒ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี  เทียบใหไ้ม่เกิน  ๒๑ หน่วยกิต 
 อายงุานมากกวา่ ๑๕ ปีขึ้นไป    เทียบใหไ้ม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 
 


