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สารบัญ 
หน้า 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 1.  รหัสและชื่อหลักสูตร  1 
 2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3.  วิชาเอก  1 
 4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5.  รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตร  2 
 7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   2 
 8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9.  ชื่อ นามสกุลต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  3 
 10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
 11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 4 
       11.1การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยด้วยนวัตกรรมจากนโยบาย

ประเทศไทย  4.0  และการเติบโตของจังหวัดพิษณุโลกในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งของประเทศ
ไทย 

4 

       11.2 การเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 5 
       11.3 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย 6 
 12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 11.2และ 11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธ

กิจของสถาบัน  
6 

 12.1 นโยบายประเทศไทย 4.0 และจังหวัดพิษณุโลกในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคในเขต
ภาคเหนือตอนล่างส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
นเรศวร  

6 

       12.2 การเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียนของประเทศไทย  8 
 12.3 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ

เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร  
9 

 13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ /ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  10 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
 1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 11 
 2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 12 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 13 
 1.  ระบบการจัดการศึกษา  13 
 2.  การด าเนินการหลักสูตร 13 
 3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 15 
      3.1 หลักสูตร 15 
           3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  15 
           3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 15 
           3.1.3 รายวิชา 16 



 

 3 

สารบัญ )ต่อ( 
หน้า 

 
            3.1.4 แผนการศึกษา 24 
            3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  31 
       3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 62 
            3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 62 
            3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 64 
            3.2.3 อาจารย์พิเศษ 65 
 4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 65 
 5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 66 
หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 70 
 1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 71 
 2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของวิชาศึกษาทั่วไป 75 
 3.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก)  64 
 4.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
81 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 89 
 1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 89 
 2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 89 
 3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 93 
หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 94 
 1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 94 
 2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 95 
หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 96 
 1.  การก ากับมาตรฐาน  96 
 2.  บัณฑิต  97 
 3.  นิสิต  97 
 4.  คณาจารย์ 99 
 5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 100 
 6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้           105 
 7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 108 
หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 113 
 1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 113 
 2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 114 
 3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 114 
 4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 115 
ภาคผนวก 116 
ภาคผนวก ก. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 117 
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สารบัญ )ต่อ( 
หน้า 

 
ภาคผนวก ข. สาระการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  
                 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

131 

ภาคผนวก ค. ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 140 
ภาคผนวก ง. ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 147 
ภาคผนวก จ. ผลการวิพากษ์หลักสูตร 150 
ภาคผนวก ฉ. สรุปผลส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 153 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 

 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561  
 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการแสดง   
 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย   :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย    
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Thai Performing Arts   

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็มภาษาไทย  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย)   
        ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts (Thai Performing Arts) 
 
  ชื่อย่อภาษาไทย  :  ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :  B.A. (Thai Performing Arts) 
 
3.วิชาเอก ไม่มี 
 
4.จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร    132 หน่วยกิต 
 
5.รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 
5.2 ภาษาที่ใช้     การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ตามเกณฑ์ที่คณะก าหนด 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น     เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
5.6 ประเภทของหลักสูตร     ปริญญาตรีทางวิชาการ   
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 ก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ปรับปรุงจาก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
 6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยนเรศวรเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
คณะท างานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ ในการประชุม 
ครั้งที่ ……4/2561......วันที่.....15.......เดือน....กุมภาพันธ์.....พ.ศ….2561…. 
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม 
ครั้งที่ ............วันที่ ............เดือน..................พ.ศ.………… 
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
ครั้งที่ ............วันที่ ...........เดือน.................พ.ศ.……….… 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา  2563 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1.งานศิลปวัฒนธรรม เช่น นาฏศิลปิน นักวิชาการวัฒนธรรม นักจัดการด้านศิลปะ เป็นต้น 
2.งานวิชาการ เช่น นักเขียน นักวิเคราะห์ นักวิจัย นักวิจารณ์ เป็นต้น 
3.งานสร้างสรรค์ เช่น นักออกแบบท่าการแสดง นักออกแบบแสงสีประกอบการแสดง เป็นต้น 
4.งานธุรกิจการแสดง เช่น รับจัดงานการแสดง เปิดร้านเช่าเครื่องแต่งกาย รับผลิตเครื่องแต่งกายและ
อุปกรณ์การแสดง เป็นต้น 
5.งานสื่อสารมวลชน เช่น พิธีกร นักข่าว นักจัดรายการ นักกิจกรรมสังคม เป็นต้น 
6.งานการสอน เช่น ครู – อาจารย์ สอนนาฏศิลป์ไทย (หากสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้อง
ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพ่ิมเติมหลังส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย) 
7.งานศิลปินอิสระ  
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9.ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

 
ที ่

 
ชื่อ - นามสกุล 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิ

การศึกษา 

 
สาขาวิชา 

 
ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา 

 
ประเทศ 

 
ปีท่ีส าเร็จ
การศกึษา 

ภาระการสอน 
)ชม./สัปดาห์( 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด 

หลักสูตรนี้ 
1 นางสาวจิตติมา นาคีเภท อาจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 
คติชนวิทยา 
นาฏยศิลป์ไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2556 
2547 

10 10 

ศป.บ. นาฏยศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2542 
2 นางสาวรัชดาพร สุคโต อาจารย์ ศศ.ม. นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2544 10 10 

ศป.บ. นาฏยศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2538 
3 นางรุ่งนภา ฉิมพุฒ อาจารย์ ศศ .ด.  

ศศ .ม.  
นาฏยศิลป์ไทย 
นาฏยศิลป์ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2559 
2541 

10 10 

ศป.บ. นาฏยศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2536 
4 นางสาวประภาศรี ศรีประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2545 10 10 

ศป.บ. นาฏยศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2543 
5 นางสาวอุบลวรรณ โตอวยพร 

 
 อาจารย์ ศศ.ม. 

ศป.บ. 
นาฏยศิลป์ไทย 
นาฏยศิลป์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2551 
2546 

10 10 



10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
   ในที่ตั้ง ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
    11.1 การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยด้วยนวัตกรรมจากนโยบายประเทศไทย 4.0 
และการเติบโตของจังหวัดพิษณุโลกในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งของประเทศไทย 
 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังจะก้าวสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายการพัฒนาประเทศของ
รัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)” 
โดยในอดีตประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะ “ท ามาก ได้น้อย” ซึ่งตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จะมุ่งเน้น
เป็น  “ท าน้อย ได้มาก”  ซึ่งจะท าให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 มิติ  คือ 
1.เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”  
2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม  
3.เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0”  จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน  4  องค์ประกอบส าคัญ  คือ 
เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหาร
จัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมแบบอัจฉริยะ (Smart Farming)โดยเกษตรกรจะต้องมีฐานะดีขึ้น และเป็นเกษตรกรใน
ลักษณะของผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
เปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบดั้งเดิม  ) Traditional SMEs) ซึ่งรัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือ
ตลอดเวลา ไปสู่การเป็นวิสาหกิจอัจฉริยะ (Smart Enterprises( และธุรกิจที่เติบโตแบบก้าวกระโดด (Startups) 
โดยทั้งสองรูปแบบเป็นการด าเนินธุรกิจที่มีศักยภาพสูงกว่า Traditional SMEs อย่างชัดเจน 
เปลี่ยนจากการบริการแบบดั้งเดิม (Traditional Services) ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่การบริการระดับสูง 
High Value Services หรือ Modern Services ซึ่งเป็นรูปแบบการบริการที่ใช้เทคโนโลยีและทักษะแรงงานขั้นสูง 
อันจะช่วยเสริมสร้างมูลค่าให้กับองค์กรภาคบริการได้เป็นอย่างมาก 
เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
 นอกจากนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่รัฐบาลได้วางเป้าหมายการพัฒนาของประเทศดังที่กล่าวมาแล้ว 
ในปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกได้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่เรียกว่า พิษณุโลก 2020 เขต
เศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกฉบับใหม่ ซึ่งนับว่ามี
ความสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลเช่นกัน ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามโครงการ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านต่างๆ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง หรือ GMS 
โครงการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ ACMECS แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ผังประเทศ ผัง
ภาคเหนือ และผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ของกรมโยธาธิการ และผังเมือง รวมทั้งแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขององค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ก าหนดให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์เศรษฐกิจ
การลงทุน ศูนย์การบริการ ศูนย์การกระจายสินค้า และศูนย์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในพ้ืนที่สี่แยกอินโดจีน 
 
นอกจากนั้นรัฐบาลปัจจุบัน  ได้มีนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม และขนส่ง โดยได้ประกาศ
อย่างแน่ชัดแล้วว่า ภายในปี พ.ศ. 2563 พ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกจะเป็นที่ตั้งของ ศูนย์การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ หรือ Phitsanulok Multimodal Transportation Center อันเป็นสถานีของรถไฟฟ้าความเร็วสูง สาย
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และที่ตั้งสถานีขนส่งสินค้าของรถไฟทางคู่สายปากน้ าโพ-เด่นชัย อันเนื่องมาจากจังหวัด
พิษณุโลกมีท าเลที่ตั้งที่เหมาะสม เป็นศูนย์กลางการค้าการขนส่งนั่นเอง 
 จากปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้ว ส่งผลให้มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับผลพวงดังกล่าวและเกิดการตื่นตัว 
รวมถึงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยเช่นเดียวกัน ที่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ
ให้ทันสมัยตอบรับกับการการเปลี่ยนแปลงของประเทศและจังหวัดพิษณุโลกดังกล่าว  
 
    11.2  การเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 
 ด้วยความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน  ระหว่างสมาชิกภาพของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
จากอดีตที่มีร่วมกันผ่านมาอย่างยาวนาน  บนพ้ืนฐานรากเหง้าทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม  ตลอดจนความเชื่อ  
ความศรัทธา  ทางจิตวิญญาณ และภูมิปัญญาที่ส าคัญยิ่งของตะวันออก  ที่โดยมากมาจากแหล่งเดียวกัน คือ 
อิทธิพลจากอู่อารยธรรมจีนและอินเดีย ตลอดจนกระแสการสร้างสรรค์อย่างในเชิงบูรณาการร่วมกัน  เป็นสากล
นานาชาติในปัจจุบันอีกด้วย   หากพิจารณาตามบริบททางสังคมและ ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย  ก็ย่อมท าให้ง่ายต่อ
การเข้าใจในการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และอยู่ร่วมกันของประเทศสมาชิกภาพได้อย่างดี  อันจะน าไปสู่
องค์ความรู้ในเชิงลึกท่ีมีความสัมพันธ์ต่อด้านอื่นๆ ด้วยการบูรณาการ  ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบรรดาประเทศสมาชิก
แต่ละประเทศ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้อย่างถูกต้อง  ลึกซึ้ง  โดยผ่านสถาบันการศึกษาเป็นส าคัญ  อันสืบเนื่องจาก
นโยบายความเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Education Hub) ตามนโยบายรัฐบาลจาก
แผนพัฒนาฉบับก่อนหน้า เพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนสมาคมอาเซียนให้ก้าวไกลและพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคม
โลก และเป็นรากฐานของการพัฒนาการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ยังคงสามารถน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในแผนพัฒนาประเทศฉบับปัจจุบัน ด้วยการบริหารจัดการ  การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้อย่างลึกซึ้ง  ทั้งศาสตร์และศิลป์ จาก
การฝึกฝน ทักษะ การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนในทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น  ได้อย่างหลากหลายเป็นอานิสงส์ที่สุด 
 ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จึงได้พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร  ตาม
นโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ในพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560 – 2564) เพ่ือสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืน  ในทางภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้านอย่างมี
ดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม  และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอ่ืนๆ รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” สร้างความม่ันคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง



 

 15 

เป็นหัวใจส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมน าไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนาอย่างถูกต้องและเหมาะสม   ให้
เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติ และการอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนเป็นประการ
ส าคัญ 
    11.3 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย 
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ เกิดขึ้นจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
เทคโนโลยี ที่ท าให้การใช้ชีวิตของผู้คนเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
และศักยภาพชีวิต  ในการท างานของผู้สูงอายุบางราย ยังคงอยู่ในสภาวะการน าไปใช้ได้อย่างดีเยี่ยม ประกอบกับ
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการท างานที่มีมากตามอายุ ท าให้ยังสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศฉบับ 4.0 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในการ
เตรียมพร้อมสมาชิกในสังคมที่นอกเหนือจากผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้เป็นบุคคลที่มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยที่มีความเข้มแข็งได้อย่างมีสุขภาวะที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และประเทศชาติ  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จึงได้ปรับปรุงหลักสูตร  เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยตระหนักถึงสุขภาวะด้านนามธรรม  ได้แก่ จิตใจ อารมณ์ความรู้สึก  ของผู้สูง
วัย ที่เกิดขึ้นได้จากการเป็นผู้เสพสุนทรียะ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และการใช้กระบวนสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์  
มาเป็นกลไกการเรียนรู้ของชีวิตแต่ละคน   เพ่ือให้เกิดการสร้างความรื่นรมย์ การบ าบัด การเสริมสร้างมโนภาพ  
จินตนาการ  และทัศนคติที่ดี ทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกและสติปัญญา ซึ่งเป็นนามธรรม ย่อมมี
ความสัมพันธ์กันอย่างส าคัญยิ่งต่อสุขภาพทางรูปธรรม  อันได้แก่ ร่างกาย  ส าหรับการน าไปสู่การสร้างสรรค์ด้าน
อ่ืนๆ ให้แก่สมาชิกผู้สูงวัย ซึ่งมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการใช้ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ต่อสภาวะทางกายภาพของสมาชิกในสังคม และการบูรณาการองค์ความรู้ ทางการสร้างสรรค์ใน
แบบสหสาขาวิชา เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ อันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งแห่งสถาบันทางสังคม  
ตั้งแต่ระดับมูลฐาน  คือครอบครัว  ขยายออกไปสู่สถาบันอ่ืนๆ  ของสังคม  ที่เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ประเทศชาติอย่างมั่นคง และยั่งยืน  ตามที่มีนโยบายมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคง
ของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และมีความคิดสร้างสรรค์ 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1, 11.2 และ 11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1  นโยบายประเทศไทย 4.0 และจังหวัดพิษณุโลกในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ผลกระทบจากนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเติบโตของจังหวัดพิษณุโลกในฐานะศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม อันเนื่องมาจากความ
เปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ อาทิ ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารจัดการของภาครัฐ ที่ท าให้
เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานของผู้คนเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก และพ้ืนที่ใกล้เคียง ท าให้เกิดการขยายตัวของสภาพความเป็น
ชุมชนและสังคมเมือง ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จ าเป็นต้อง
สร้างความชัดเจนอย่างมีมาตรฐาน  ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ในภูมิภาคที่มีความเป็นอัต
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ลักษณ์ของความเป็นไทย ทั้งรูปแบบ  กลวิธี และเนื้อหา  และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหลักสูตรนาฏศิลป์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ   
โดยได้วางแผนการด าเนินการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหลายประการ  ตอบสนองผ่านพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 ด้าน อันได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและกา รท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม   เป็นส าคัญ  มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตาม
ธรรมชาติของการเรียนการสอน  และการสร้างสรรค์ศิลปะ   ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ   ตลอดจนการสังเคราะห์ องค์ความรู้ ความสามารถ  ทางนาฏศิลป์ไทย  ส่งเสริมการผลิต
และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน  สามารถบูรณาการประยุกต์เชื่อมโยงเข้ากับกับศาสตร์อ่ืนๆ ได้ใน
แบบสหสาขาวิชา  และสามารถน าองค์ความรู้และทักษะนาฏศิลป์ไทยอย่างเชี่ยวชาญไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศ ได้อย่างสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของภาครัฐ  ด้วยการเตรียมความพร้อมด้านการ
เรียนการสอน  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์  ในเชิงปฏิบัติที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงใน
การบริหารจัดการองค์ความรู้บนรากฐานของความยั่งยืน  มั่นคง ต่อสังคมประเทศชาติและสิ่งแวดล้ อม  อาทิเช่น 
กระตุ้นให้อาจารย์มีการพัฒนาทางวิชาการ  ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง  
มีนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน  ที่เน้นการบูรณาการความคิดด้านนาฏศิลป์ การน าไปใช้และการแก้ปัญหา
อย่างสอดคล้องกันตามสภาพความเป็นจริงของสังคม โดยเน้นตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ สนับสนุนให้เกิดการน า
ทรัพยากรและองค์ความรู้ในท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์  อันจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์ทาง
นาฏศิลป์ ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนา การอนุรักษ์ การน ามาใช้ และการเผยแพร่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   
ส่งเสริมการท าจัดกิจกรรม  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน  และการเผยแพร่องค์ความรู้ทางนาฏศิลป์สู่ชุมชนท้องถิ่น ประเทศชาติ  ส่งเสริมให้
อาจารย์บูรณาการกระบวนการวิจัย/สร้างสรรค์  เข้ากับการเรียนการสอน  ให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนที่
แปลกใหม่อยู่เสมอ  และผลักดันให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริงด้วยการปฏิบัติการจัดการทางนาฏศิลป์และการฝึก
ฝีมือกับผู้ทรงคุณวุฒิทางนาฏศิลป์ ตลอดจนการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ  ได้แก่ นาฏศิลป์กับชุมชน นาฏศิลป์ส าหรับเด็ก และการฝึกงาน เป็นต้น  
ทั้งนี้ ในการผลิตบัณฑิตทางด้านนาฏศิลป์ไทย  ให้มีความเข้มข้นทั้งพ้ืนฐานองค์ความรู้ทางทฤษฎี และการปฏิบัติ
อย่างเชี่ยวชาญ ในระดับที่สามารถน าไปใช้ได้จริงตามมาตรฐานนาฏศิลป์ไทยและมาตรฐานนาฏศิลป์นะดับสากล 
หลักสูตรฯ จึงได้จัดรายวิชาเพ่ือรองรับคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังกล่าว อาทิ รายวิชา ทักษะนาฏศิลป์
ไทยตัวพระและตัวนาง 1-7 การออกแบบทางนาฏศิลป์   การจัดการนาฏศิลป์ นาฏศิลป์กับสื่อนวัตกรรม วิจัยทาง
นาฏศิลป์ สหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์ทางนาฏศิลป์ เป็นต้น  
นอกจากนี้ ยังมีการปลูกฝังและสนับสนุนบุคลากรและนิสิต  ตระหนักถึงความส าคัญต่อการวิจัยสร้างสรรค์ทาง
นาฏศิลป์  ที่เป็นการบูรณาการศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องเข้าสู่งานวิจัยสร้างสรรค์ เพ่ือให้ได้งานวิจัยสร้า งสรรค์ที่มี
คุณภาพ  ที่สัมฤทธิ์ผลสมบูรณ์เป็นรูปธรรม  ของการแสดงออก   ตามกระบวนการทางการสร้างสรรค์   อันเป็นผล
มาจากบริบททางด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง เพ่ือเป็นภาพสะท้อน และกระตุ้น
เตือน  สื่อสารกับสังคมและองค์กรได้อย่างเหมาะสม   ตลอดจนการเผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์  ออก
เผยแพร่สู่สังคม เพ่ือแสดงทิศทาง  กระแส และคุณประโยชน์ รวมทั้งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงศักยภาพของการสร้างสรรค์
ทางนาฏศิลป์  ของนิสิต บัณฑิตและคณาจารย์ที่มีต่อสังคม  ในท้องถิ่นและประเทศชาติตามล าดับ 
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ในด้านบริการวิชาการสู่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรฯ สนับสนุนนิสิตคณาจารย์และบุคลากร   ใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน  โดยมุ่งปลูกฝังแนวคิดในการน า  
ศิลปวัฒนธรรม ในท้องถิ่น  มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  
อันเป็นพ้ืนฐานแห่งความมั่นคงทางจิตใจ  ภูมิปัญญา ของสมาชิกในชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  และเป็นแนวทางที่
ผลักดันให้เกิดการบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรมอ่ืนๆ ต่อไป  ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์
ท้องถิ่น และการเก็บข้อมูลงานวิจัย  ด้วยการลงพ้ืนที่ศึกษาจากสถานที่จริง เพ่ือน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ทาง
นาฏศิลป์ ที่สามารถแสดงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละท้องถิ่น ภูมิภาค  
12.2   การเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียนของประเทศไทย  
ผลกระทบจากการเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาล และมหาวิทยาลัย
นเรศวรดังที่ได้กล่าวมาในข้อที่ 11.2 นั้น ท าให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ปรับปรุง
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นสากล สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับนานาชาติ และนโยบายดังกล่าว โดย
ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาใน 4 พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ การพัฒนา
ศักยภาพของตนเองด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
โดยเน้นทักษะด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางในการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน และการเตรียมความพร้อมของ
นิสิต จ าเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ยุคใหม่  ให้เป็นไปอย่างมีเป้าหมายรู้เท่าทันสถานการณ์ ปรับทัศนคติที่
ต้องตระหนักถึงเอกลักษณ์ความเป็นชาติอย่างเป็นสากล การสร้างความสามารถในการท างานร่วมกับผู้คนต่าง
วัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการเพ่ิมพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เพ่ือให้สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการเพ่ิมทักษะด้านการกระบวนการสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ การน าเสนอและ
เผยแพร่ อย่างมีเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในความเป็นไทย ด้วยกลวิธีกระบวนการแบบร่วมสมัย เพ่ือให้ทันกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันสังคม ที่การรับข่าวสารและการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล  มีความเปิดกว้างอย่างไร้ขอบเขต
จ ากัด  ด้านรูปแบบและพรมแดน 
ในฐานะการเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เพ่ือให้เกิดความลึกซ้ึงในเชิงองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนระหว่าง
สมาชิกในประชาคมอาเซียน หลักสูตรนาฏศิลป์ไทยที่ได้ปรับปรุงใหม่นี้ จึงเป็นการสร้างมาตรฐานทางการศึกษา  
แบบวิจัยสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์  ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีมาตรฐาน 
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สนับสนุนการท าวิจัยสร้างสรรค์  รวมทั้ง
วิจัยแบบทดลองปฏิบัติการ  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน มี
กลยุทธ์ส่งเสริมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิตอย่างเป็นระบบ  มีการจัดกิจกรรมในการให้ความรู้
ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือให้คณาจารย์เข้าใจระบบและกลไกการเสนอขอทุนวิจัยสร้างสรรค์อย่างชัดเจน  
ส่งเสริมให้อาจารย์บูรณาการกระบวนการวิจัยสร้างสรรค์เข้ากับการเรียนการสอน  เพ่ือตอบสนองการขับเคลื่อน
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่หมู่บ้าน/ชุมชนอย่างทั่วถึง  พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในการมีส่วนร่วมกับชุมชน พัฒนาระบบการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น เพ่ือสร้างการค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์  และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นอย่างสม่ าเสมอ  ส่งเสริม
การศึกษาด้านภาษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ อัตลักษณ์สังคมและ
วัฒนธรรม รวมทั้งเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมและทุนมนุษย์ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้ หลักสูตรได้ก าหนดให้การเรียนการสอนในรายวิชาทักษะ
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ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยมีความเป็นมาตรฐาน ด้วยการใช้นาฏยศัพท์ และมีความเป็นมาตรฐานสากลในรายวิชา 
การออกแบบทางนาฏศิลป์   การจัดการนาฏศิลป์ นาฏศิลป์กับสื่อนวัตกรรม วิจัยทางนาฏศิลป์ สหกิจศึกษา 
วิทยานิพนธ์ทางนาฏศิลป์ เป็นต้น  
12.3 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ดังที่ได้กล่าวมาในข้อที่ 11.3 นั้น หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  ได้เตรียมความพร้อมด้านหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและ
นโยบายดังกล่าว โดยผ่านพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยให้นิสิตมุ่งเน้นการสร้างแนวคิด
ในการน าผลงานสร้างสรรค์ และการใช้กระบวนการสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมายหลาย
กลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ โดยตระหนักถึงสุขภาวะด้านจิตใจของผู้สูงวัย ที่ในสั งคมวัฒนธรรมตะวันตกใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างสุขภาวะด้านจิตใจแก่สมาชิกในสังคม และแนวโน้มในสังคมไทยปัจจุบันสามารถใช้ประโยชน์
จากผลงานสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ที่เกิดขึ้นได้จากการเสพสุนทรียะ และการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์
งานนาฏศิลป์ เพ่ือสร้างความรื่นรมย์ เป็นตัวบ าบัด และกระตุ้นให้เกิดการเสริมสร้างมโนภาพที่ดี ทั้งทางด้านจิตใจ 
และสติปัญญา อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์อ่ืนๆ แก่สมาชิกผู้สูงวัย ที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการใช้ความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสภาวะทางกายภาพของสมาชิกในสังคม  ในร่างกายที่สมบูรณ์
ภายใต้จิตใจที่สดใสเบิกบาน ด้วยการน ากิจกรรมทางด้านการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไปสู่ชุมชน อาทิ การเผยแพร่
ผลงาน การสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกันกับชุมชนในรายวิชานาฏศิลป์กับชุมชน การเรียนรู้ทางการสร้างสรรค์เพ่ือใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในรายวิชานาฏศิลป์ส าหรับผู้สูงอายุ นอกจากนั้น ยังสนับสนุนบุคลากรและนิสิต ด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการสู่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องงานสร้างสรรค์
นาฏศิลป์ที่เป็นส่วนรวมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติทางด้านนามธรรมที่มีผลต่อความมั่นคงทางด้านจิตใจ 
ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ อันเป็นความส าคัญอันดับต้นในแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0  
ดังนั้นภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จึงเล็งเห็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขานาฏศิลป์ไทย   ที่ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ.2561  มีความส าคัญเพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
นาฏศิลป์ไทย นักสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ ผู้มีความสามารถบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์อ่ืนๆ ประยุกต์ใช้เพ่ือ
ก่อให้เกิดคุณค่าทางศิลปะ ทางด้านจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกและความงามตามหลักสุนทรียศาสตร์   โดยมุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้  
1.เป็นผู้มีความรู้ด้านศิลปะการแสดงและช านาญทักษะด้านนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง ตลอดจนสามารถออกแบบและ
สร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.สามารถประมวลองค์ความรู้ ส าหรับการวิเคราะห์ การวิจัย และการวิจารณ์งานทางด้านนาฏศิลป์ 
พร้อมทั้งสามารถบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์แขนงอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน สังคม และ
วัฒนธรรม 
 
13.ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
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 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ที่เปดิสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น/หลักสูตรอื่น 
  รหัส   ชื่อวิชา     หน่วยกิต 

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Communicative English for Specific Purposes 

1 (1-2-0) 

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
Communicative English for Academic Analysis 

1 (1-2-0) 

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน
Communicative English for Research 
Presentation 

1 (1-2-0) 

 
 
 13.2 รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะอื่น/ภาควิชาอื่น 
  ไม่มี 
 
13.3 การบริหารจัดการ 
       ในกรณีรายวิชาที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ให้มีการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและการจัดสรรงบประมาณ 
โดยเป็นไปตามนโยบายของคณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลยันเรศวร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

    1.1 ปรัชญา ความส าคัญ 

นาฏศิลป์ เป็นศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์เพ่ือถ่ายทอดวิถีแห่งสุนทรียะให้ประจักษ์ออกมาในรูปแบบของ
ศิลปะการแสดง ซึ่งสะท้อนพุทธิภาวะของมนุษย์ที่มีวัฒนธรรม 

    1.2 ความส าคัญ 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มุ่งผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู้ทางด้าน
วิชาการด้วยการศึกษา การวิจัย ตลอดจนแสวงหาความรู้ในด้านศิลปะการแสดง ระบ า ร า เต้น การละเล่นพื้นบ้าน 
และการละคร ตลอดจนสามารถเขียนบท ออกแบบและสร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1.มีความรู้รอบ รู้ลึก ด้านนาฏศิลป์ไทย  

2.มีทักษะด้านนาฏศิลป์ไทย พร้อมทั้งสามารถสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์แขนงอ่ืน อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3.มีการวิจัย หาความรู้ด้วยตนเองด้านนาฏศิลป์อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.มีการอนุรักษ์และพัฒนานาฏศิลป์เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 

5.มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

6.มีความสามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

    1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.เป็นผู้มีความรู้ด้านศิลปะการแสดงและช านาญทักษะด้านนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง ตลอดจนสามารถออกแบบและ
สร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.สามารถประมวลองค์ความรู้ ส าหรับการวิเคราะห์ การวิจัย และการวิจารณ์งานทางด้านนาฏศิลป์ พร้อมทั้ง
สามารถบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์แขนงอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน สังคม และ
วัฒนธรรม 
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2.แผนพัฒนา/ปรับปรุง 

แผนพฒันาหลักๆ ที่เสนอในหลักสูตรจะสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) โดย ศ.ดร.กาญจนา เงารังสี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะมีแผนการพัฒนา 
กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ดังนี้ 

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1.ประเมินคุณภาพการศึกษาโดย
พิจารณาจากดัชนีตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงาน (KPI) 

ทบทวนผลการประเมินและวาง
แผนการปรับปรุงอย่างมีระบบและ
สม่ าเสมอ 

1.รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

2.ประเมินเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 
ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและ
เกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาเพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยีตามความต้องการของ
แหล่งจ้างงานระดับแนวหน้าของ
ประเทศ (Demand Base 
Competency) 

 1.ระดับความพึงพอใจของ
บัณฑิต นายจ้างผู้ประกอบการ
และผู้ใช้บัณฑิตในการใช้ความรู้
ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหรือ
ปฏิบัติงานกับนายจ้างหรือ
สถานประกอบการ 

2.เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ ทวิภาค   
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี ยกเว้นกรณีมีนิสิตตกแผนการศึกษา 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี 
 
2.การด าเนินการหลักสูตร  
    2.1 วัน–เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
จันทร์-ศุกร์    ในเวลาราชการ  
ภาคการศึกษาต้น   เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม  
ภาคการศึกษาปลาย   เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม  
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
     2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ หรือเทียบเท่า  
         2.2.2 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
     2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบันก าหนด ตามประกาศ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559” 
     2.2.4 คุณสมบัติความสามารถเฉพาะด้านนาฏศิลป์ไทย ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
  - ผู้สมัครต้องมีพ้ืนฐานทักษะนาฏศิลป์ไทยอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิง  
  - ผู้สมัครมีพ้ืนฐานทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้าน  
  - ผู้สมัครมีพ้ืนฐานทักษะนาฏศิลป์ตะวันตก 
  - ผู้สมัครมีพ้ืนฐานทักษะนาฏศิลป์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
                2.3.1 พื้นฐานความรู้ด้านปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยของนิสิตแต่ละคน มีความแตกต่างกัน  
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
     จัดโครงการปรับพ้ืนฐานด้านนาฏศิลป์ไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ในช่วง 4 
สัปดาห์ก่อนเริ่มการศึกษาในภาคการศึกษาแรก และติดตามผลพัฒนาการทางด้านทักษะปฏิบัติ  สนับสนุนให้นิสิต
เข้าร่วมการฝึกซ้อมทักษะปฏิบัติในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน   รวมทั้งให้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 3 - - 20 20 20 
ชั้นปีที่ 4 - - - 20 20 

จ านวนนิสิตทั้งหมด 20 40 60 80 80 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - - 20 

    
2.6 งบประมาณตามแผน  
            2.6.1 ประมาณการงบประมาณรายรับ )หน่วย: บาท( 

รายละเอียดรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 
รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตลอดหลักสูตร) เท่ากับ 15,000 บาท/คน 
 
      2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย )หน่วย: บาท( 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
 1. งบบุคลากร 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 
 2. งบด าเนินการ 794,000 794,000 794,000 794,000 794,000 
   2.1 ค่าตอบแทน 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 
   2.2 ค่าใช้สอย 398,000 398,000 398,000 398,000 398,000 
   2.3 ค่าวัสดุ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
 3. งบเงินอุดหนุน 166,000 166,000 166,000  166,000  166,000  
   3.1 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 
   3.2 โครงการเสริมหลักสูตร/พัฒนานิสิต 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 
 4. งบลงทุน  ได้รับสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  

รวม 2,400,000  2,400,000  2,400,000  2,400,000  2,400,000  
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     2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 120,000 บาทต่อคน  
 
 2.7 ระบบการศึกษา 
      จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559” 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
     เป็นไปตาม “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559” 
 
3. หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  
      3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  132  หน่วยกิต  
     3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2558 

โครงหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   1.1 วิชาบังคับ 
   1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
2.หมวดวิชาเฉพาะ 
   2.1 รายวิชาแกน 
     2.1.1 วิชาบังคับ 
     2.1.2 วิชาเลือก 
   2.2รายวิชาเฉพาะด้าน 
     2.2.1 วิชาบังคับ 
     2.2.2 วิชาเลือก 
   2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
   2.4 การฝึกงาน/สหกิจศึกษา/การฝึกอบรมหรือ
ฝึกงานในต่างประเทศ 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

ไม่น้อยกว่า 30 
 
 

ไม่น้อยกว่า 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 6 

30 
30 
1 
96 
9 
3 
6 
87 
57 
18 
6 
6 
 

ไม่น้อยกว่า 6 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 132 
 
 
 
 
     3.1.3 รายวชิาในหลักสูตร  
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     รายวิชาที่เปิดสอนส าหรับนิสิตที่เรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ประกอบไปด้วย
รายวิชาต่อไปนี้ 
     รายวชิาในหมวดต่างๆ 
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า       จ านวน     30  หน่วยกิต  
 ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า จ านวน     12 หน่วยกิต 
001201 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills 
3(2-2-5) 

001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Fundamental English 

3(2-2-5) 

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา 
Developmental English 

3(2-2-5) 

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Purposes 

3(2-2-5) 

  2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่าจ านวน 6  หน่วยกิต 
 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้  

001221 สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า  
Information Science for Study and Research  

3(2-2-5) 

001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม   
Language, Society and Culture 

3(2-2-5) 

001223 ดุริยางควิจักขณ์   
Music Appreciation 

3(2-2-5) 

001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน   
Arts in Daily Life  

3(2-2-5) 

001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต 
Life Privacy 

3(2-2-5) 

001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
Way of Living in the Digital Age 

3(2-2-5) 

001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา 
Music Studies in Thai Culture 

3(2-2-5) 

001228 ความสุขกับงานอดิเรก 
Happiness with Hobbies 

3(2-2-5) 

  
 
  3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า  จ านวน    6  หน่วยกิต 
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 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้  
001231 ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน  

Philosophy of Life for Sufficient Living 
3(2-2-5) 

001232 กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต   
Fundamental Laws for Quality of Life  

3(2-2-5) 

001233 ไทยกับประชาคมโลก   
Thai State and the World Community 

3(2-2-5) 

001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
Civilization and Local Wisdom 

3(2-2-5) 

001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม    
Politics, Economy and Society  

3(2-2-5) 

001236  การจัดการการด าเนินชีวิต   
Living Management 

3(2-2-5) 

001237  ทักษะชีวิต   
Life Skills 

3(2-2-5) 

001238 การรู้เท่าทันสื่อ   
Media Literacy 

3(2-2-5) 

001239 ภาวะผู้น ากับความรัก 
Leadership and Compassion 

3(2-2-5) 

 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า จ านวน   6  หน่วยกิต  
 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้  

001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
Man and the Environment  

3(2-2-5) 

001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน   
Introduction to Computer Information Science 

3(2-2-5) 

001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน   
Mathematics and Statistics in Everyday Life 

3(2-2-5) 

001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน   
Drugs and Chemicals in Daily Life 

3(2-2-5) 

001275 อาหารและวิถีชีวิต    
Food and Life Style 

3(2-2-5) 

001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว   
Energy and Technology around Us  

3(2-2-5) 

001277  พฤติกรรมมนุษย์   3(2-2-5) 
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Human Behavior 
001278 ชีวิตและสุขภาพ    

Life and Health 
3(2-2-5) 

001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
Science in Everyday Life 

3(2-2-5) 

 
5.กลุ่มวิชาพลานามัย บังคับไม่นับหน่วยกิต      จ านวน  1 หน่วยกิต 

001281  กีฬาและการออกก าลังกาย   
Sports and Exercises 

1(0-2-1) 

 
 
2.หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า    96 หน่วยกิต 
2.1. วิชาแกน        9   หน่วยกิต 
     2.1.1 วิชาแกนบังคับ ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
  

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Communicative English for Specific Purposes 

1(0-2-1) 

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
Communicative English for Academic Analysis 

1(0-2-1) 

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน
Communicative English for Research Presentation 

1(0-2-1) 

         
      2.1.2 วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
      นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  
 

208001 การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
Thai Language Writing for Communication 

3(2-2-5) 

784201 ปรัชญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาตนเองในศตวรรษท่ี 21 
Philosophy and Religion for Self-development in 
the 21st Century 

3(3-0-6) 

776261 ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน 
ASEAN Languages, Culture and Folklore 

3(3-0-6) 

  
 
 2.2. วิชาเฉพาะด้าน       87 หน่วยกิต 
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       2.2.1.  วิชาบังคับ        69 หน่วยกิต 
 
1.รายวิชาทฤษฎีนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์นานาชาติ      12  หน่วยกิต   

202101  นาฏปริทรรศน์      
Introduction to World Performing Arts 

3(3-0-6) 

202102  นาฏประวัติ      
Performing Arts History 

3(3-0-6) 

202103  นาฏทฤษฏีและการวิจารณ์   
Performing Arts Theories and Critical 

3(3-0-6) 

202251  นาฏวรรณกรรมและดนตรี   
Performing Arts Literature and Music 

3(3-0-6) 

 
2.รายวิชาทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทย        27  หน่วยกิต  
      โดยเรียนวิชาต่อไปนี้              6 หน่วยกิต 

202281 นาฏศิลป์ภาคเหนือตอนล่าง      
Dance in the Lower Northern Region Areas 

3(2-2-5) 

202121  นาฏศิลป์ร่วมสมัย     
Contemporary Dance 

3(2-2-5) 

และเลือกเรียนกลุ่มทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ  
หรือ ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง          21 หน่วยกิต 

202111 ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 1     
Thai Dance Skill for Male Character I 

3(2-2-5) 

202112  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 1     
Thai Dance Skill for Female Character I 

3(2-2-5) 

202113  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 2     
Thai Dance Skill for Male Character II 

3(2-2-5) 

202114 ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 2     
Thai Dance Skill for Female Character II 

3(2-2-5) 

202211  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 3     
Thai Dance Skill for Male Character III 

3(2-2-5) 

202212  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 3     
Thai Dance Skill for Female Character III 

3(2-2-5) 

202213  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 4     
Thai Dance Skill for Male Character IV 

3(2-2-5) 

202214 ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 4     3(2-2-5) 



 

 29 

Thai Dance Skill for Female Character IV 
202311 ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 5     

Thai Dance Skill for Male Character V 
3(2-2-5) 

202312  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 5     
Thai Dance Skill for Female Character V 

3(2-2-5) 

202313  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 6     
Thai Dance Skill for Male Character VI 

3(2-2-5) 

202314  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 6     
Thai Dance Skill for Female Character VI 

3(2-2-5) 

202411  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 7     
Thai Dance Skill for Male Character VII 

3(2-2-5) 

202412  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 7     
Thai Dance Skill for Female Character VII 

3(2-2-5) 

 
3.รายวิชาการวิจัยทางด้านนาฏศิลป์                6   หน่วยกิต 

202231 การวิจัยทางนาฏศิลป์ 1     
Performing Arts Research I 

 3(3-0-6) 

202332  การวิจัยทางนาฏศิลป์ 2     
Performing Arts Research II 

3(3-0-6) 

 
4.รายวิชาการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์                    12  หน่วยกิต 

202341 การออกแบบทางนาฏศิลป์  1  
Choreography I  

3(2-2-5) 

202342  การออกแบบทางนาฏศิลป์  2    
Choreography II 

3(2-2-5) 

202499 วิทยานิพนธ์ทางนาฏศิลป์  
Performing Arts Senior Project 

6  หน่วยกิต 

 
5.รายวิชาบริหารจัดการทางด้านนาฏศิลป์          3   หน่วยกิต 

202371 การจัดการนาฏศิลป์   
Performing Arts Management 

3(2-2-5) 

6.รายวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศทางด้านนาฏศิลป์          3  หน่วยกิต 
202261 นาฏศิลป์กับสื่อนวัตกรรม     

Performing Arts and Media  
3(2-2-5) 

 7.รายวิชาฝึกงาน                       6   หน่วยกิต 



 

 30 

202496 
หรือ 

การฝึกงาน 
Professional Training 

6   หน่วยกิต 

202497 
หรือ 

สหกิจศึกษา  
Co-operative Education 

6   หน่วยกิต 

202498 
 

การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
International Academic or Professional Training 

6  หน่วยกิต 

       
     2.2.2 วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า  18    หน่วยกิต 
ให้นิสิตเลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 
 รายวิชานาฏศิลป์ไทย 

202315 ละครดึกด าบรรพ์ 
Lakorn Duk-Dum-Ban 

3(2-2-5) 

202316 ร าอาวุธ 
Weapons Dance 

3(2-2-5) 

202317 ร าวงมาตรฐาน 
Standard Dance 

3(2-2-5) 

 รายวิชานาฏศิลป์พื้นบ้าน 
202382 นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ 

Northern Folk Dance 
3(2-2-5) 

202383 นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ 
Southern Folk Dance 

3(2-2-5) 

202384 นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคอีสาน 
North-Eastern Folk Dance 

3(2-2-5) 

202385 นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคกลาง 
Central Folk Dance 

3(2-2-5) 

 รายวิชานาฏศิลป์นานาชาติ 
202322 นาฏศิลป์อาเซียน 

ASEAN Performing Arts 
3(2-2-5) 

202323 นาฏศิลป์ตะวันออก 
Eastern Performing Arts 

3(2-2-5) 

202324 นาฏศิลป์ตะวันตก 
Western Performing Arts 

3(2-2-5) 

202325 ละครพูด 
Play 

3(2-2-5) 

 รายวิชานาฏศิลป์กับชุมชน 
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202372 นาฏศิลป์ส าหรับเด็ก 
Performing Arts for Children 

3(2-2-5) 

202373 นาฏศิลป์ส าหรับผู้สูงอายุ 
Performing Arts for Elder 

3(2-2-5) 

202374 นาฏศิลป์ส าหรับการบ าบัด 
Performing Arts for Therapy 

3(2-2-5) 

202375 นาฏศิลป์กับชุมชน 
Performing Arts and Local Communities 

3(2-2-5) 

 
 รายวิชานาฏศิลป์บูรณาการกับศาสตร์แขนงอ่ืน 

202333  นาฏศิลป์กับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   
Performing Arts and Intellectual Property Law 

3(3-0-6) 

202352 นาฏเทพปกรณัม 
Sacred Dance 

3(3-0-6) 

202386 นาฏศิลป์กับมานุษยวิทยาและวัฒนธรรม 
Performing Arts, Socio-Anthropology and Culture 

3(3-0-6) 

 
 รายวิชาออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า 

202344 การออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรับงานนาฏศิลป์ 
Costumes Design for Performing Arts 

3(2-2-5) 

202345 การแต่งหน้าส าหรับงานนาฏศิลป์ 
Make up Design for Performing Arts 

3(2-2-5) 

 รายวิชาออกแบบบทและดนตรี 
202362 การออกแบบบทระบ าส าหรับงานนาฏศิลป์ 

Script Design for Performing Arts (Dance) 
3(2-2-5) 

202363 การออกแบบบทละครส าหรับงานนาฏศิลป์ 
Script Design for Performing Arts (Play) 

3(2-2-5) 

202364 การออกแบบเพลงส าหรับงานนาฏศิลป์ 
Music Design for Performing Arts 

3(2-2-5) 

 รายวิชาออกแบบองค์ประกอบทางนาฏศิลป์ 
202365 การออกแบบแสงส าหรับงานนาฏศิลป์ 

Lighting Design for Performing Arts 
3(2-2-5) 

202366 การออกแบบเวทีส าหรับงานนาฏศิลป์ 
Stage Design for Performing Arts 

3(2-2-5) 

รายวิชาออกแบบสร้างงานทางนาฏศิลป์ 
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202343 สหวิทยาการทางนาฏศิลป์ 
Interdisciplinary for Performing Arts 

3(2-2-5) 

  
รายวิชานาฏศิลป์กับภาษาอังกฤษ 

202391 นาฏศิลป์กับภาษาอังกฤษ  1   
Performing Arts and English I 

3(2-2-5) 

202392  นาฏศิลป์กับภาษาอังกฤษ  2  
Performing Arts and English II 

3(2-2-5) 

202393 นาฏศิลป์กับภาษาอังกฤษ  3   
Performing Arts and English III 

3(2-2-5) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า         6    หน่วยกิต 
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสถาบันอื่นที่ไม่ได้เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป
เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4 แผนการศึกษา 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ก าหนดให้นิสิตศึกษาวิชาต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษาและแต่
ละชั้นปี ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

ชั้นปีที่  1 
ภาคการศึกษาต้น 

 
001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
3(2-2-5) 

 
001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

General Education 
3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
General Education 

3(2-2-5) 

202101 นาฏปริทรรศน์ 
Introduction to world Performing Arts 

3(3-0-6) 
 

202102 นาฏประวัติ 
Performing Arts History 

3(3-0-6) 

202111 
 

หรือ 

ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 1 
Thai Dance Skill for Male Character I 

3(2-2-5) 

202112 ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 1  
Thai Dance Skill for Female Character I 
 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
001201 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills 
3(2-2-5) 

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา 
Developmental English 

3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
General Education 

3(2-2-5) 

001xxx กีฬาและการออกก าลังกาย (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 
Spots and Exercises 

1(0-2-1) 

202103 นาฎทฤษฎีและการวิจารณ์ 
Performing Arts Theories and Critical 

3(3-0-6) 

202121 นาฏศิลป์ร่วมสมัย 
Contemporary Dance 

3(2-2-5) 

202113 
 

หรือ 

ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 2 
Thai Dance Skill for Male Character II 

3(2-2-5) 

202114 ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 2 
Thai Dance Skill for Female Character II 
  

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic Purposes 
3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
General Education 

3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาแกน (เลือก) 
Core Course 

3(x-x-x) 

202261 นาฏศิลป์กับสื่อนวัตกรรม 
Performing Arts and Media 

3(2-2-5) 

202281 นาฏศิลป์ภาคเหนือตอนล่าง 
Dance in the Lower Northern Region Areas 

3(2-2-5) 

202xxx วิชาเลือก  
Elective Course 

3(x-x-x) 

202211 
 

หรือ 

ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 3 
Thai Dance Skill for Male Character III 

3(2-2-5) 

20212 ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 3  
Thai Dance Skill for Female Character III 

3(2-2-5) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

General Education 
3(2-2-5) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
General Education 

3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาแกน (เลือก) 
Core Course 

3(x-x-x) 

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Communicative English for Specific Purposes 

1(0-2-1) 

202251 นาฏวรรณกรรมและดนตรี 
Performing Arts Literature and Music 

3(3-0-6) 

202231 การวิจัยทางนาฏศิลป์ 1 
Performing Arts Research I  

3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  
Free Elective Course 

3(x-x-x) 

202213 
 

หรือ 

ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 4 
Thai Dance Skill for Male Character IV 

3(2-2-5) 

202214 ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 4  
Thai Dance Skill for Female Character IV 
 

3(2-2-5) 

 รวม 22 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 3 
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ภาคการศึกษาต้น 
 

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 
Communicative English for Academic Analysis 

1(0-2-1) 

202332 การวิจัยทางนาฏศิลป์ 2 
Performing Arts Research II 

3(3-0-6) 

202341 การออกแบบทางนาฏศิลป์ 1 
Choreography I 

3(2-2-5) 

202xxx วิชาเลือก 
Elective Course  

3(x-x-x) 

202xxx วิชาเลือก  
Elective Course 

3(x-x-x) 

202311 
 

หรือ 

ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 5 
Thai Dance Skill for Male Character V 

3(2-2-5) 

202312 ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 5 
Thai Dance Skill for Female Character V 
 

3(2-2-5) 

 รวม 16 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน 

Communicative English for Research Presentation 
1(0-2-1) 

202371 การจัดการนาฏศิลป์ 
Performing Arts Management 

3(2-2-5) 

202342 การออกแบบทางนาฏศิลป์ 2 
Choreography II 

3(2-2-5) 

202xxx วิชาเลือก  
Elective Course 

3(x-x-x) 

202xxx วิชาเลือก  
Elective Course 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  
Free Elective Course 

3(x-x-x) 

202313 
 

หรือ 

ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 6 
Thai Dance Skill for Male Character VI 

3(2-2-5) 

202314 ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 6 
Thai Dance Skill for Female Character VI 
 

3(2-2-5) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

 
202499 วิทยานิพนธ์ทางนาฏศิลป์ 

Performing Arts Senior Project 
6 หน่วยกิต 

202xxx วิชาเลือก  
Elective Course 

3(x-x-x) 

202411 
 

หรือ 

ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 7 
Thai Dance Skill for Male Character VII 

3(2-2-5) 

202412 ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 7 
Thai Dance Skill for Female Character VII 
 

3(2-2-5) 

 รวม 12 หน่วยกิต 
 
 
 
 

ชั้นปีที่  4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
202496 

หรือ 
การฝึกงาน 
Professional Training 
 

6 หน่วยกิต 

202497 
 

หรือ 

สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 

202498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
International Academic or Professional Training 
 

6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
001201          ทักษะภาษาไทย       3(2-2-5) 
                 Thai Language Skills 
  ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทยในบริบทสังคมไทย  และในฐานะเครื่องมือการสื่อสาร  เรียนรู้ชนิด
ของสารประเภทวรรณกรรมร่วมสมัยอย่างกว้างขวางหลากหลาย ทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ปลูกฝังจิตวิสัยความรักการอ่าน รวมทั้งฝึกทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์เนื้อหาเพ่ือพิจารณาคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าหรือความเกี่ยวข้องกับสังคมไทย สังคมโลกในบริบทต่างๆ (เศรษฐกิจ การเมือง 
สภาวการณ์ต่างๆ) ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย โดยเน้นทักษะการอ่านและการเขียนเป็นส าคัญ 
  
The importance and characteristics of Thai language in Thai society as a meaning making tool. 
Learning about various kinds of modern media, including newspapers and electronic media. 
Cultivating reading habits and practicing analyzing and criticizing literary values, especially relations 
and values in Thai and global societies in various contexts (economics and politics in different 
situations) along with developing Thai language skills, especially reading and writing. 
 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน          3(2-2-5) 
            Fundamental English 
  การพัฒนาการฟังภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารใน
บริบทต่างๆ ในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
          Development of basic English listening, speaking, reading skills and grammar for 
communication in various contexts in preparation for a global society. 
 
001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา                 3(2-2-5) 
       Developmental English 
  การได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถปลูกฝังทักษะด้านต่างๆ ในศตวรรษที่ 21    
และการพัฒนาในด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์  เพ่ือให้เข้าใจและสามารถสื่อสารข้อมูลที่แท้จริง
ของโลกท่ีใช้ในบริบทที่เก่ียวข้องที่แตกต่างกัน 
         Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills and develop 
in the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to understand and communicate 
real-world information used in different relevant context. 
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001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ        3(2-2-5) 
            English for Academic Purposes 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน  การเขียนงาน  และการศึกษาค้นคว้าเชิง
วิชาการในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
            The development of English skills with an emphasis on academic reading, writing, 
and researching in preparation for a global society. 
 
 

001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  การจัดการความรู้ 
การเลือก การสังเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยใน
การใฝ่หาความรู้ มีความขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์และกตัญญูต่อแผ่นดิน 
     The meaning and importance of information; types of information sources; 
access to different sources of information; application of information technology and 
communication; media and information literacy; knowledge managements; selection, synthesis, 
and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in 
students; diligences; patience; honesty; and gratitude to the country. 
 
 

001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                 3(2-2-5) 
           Language, Society and Culture  
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา  และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม พิจารณา
โลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านภาษา  ทั้งภาษาพูด ภาษาสัญลักษณ์  โครงสร้างทางสังคมและ
วัฒนธรรมในความหมายใหม่ที่ก้าวพ้นพรมแดน  การแปรเปลี่ยนและการใช้ภาษาในโลกพ้นพรมแดน 
  The relationship between language and society as well as language and culture in 
terms of the ways in which language reflects society and culture. The study includes verbal and 
symbolic communication, new meanings of social and cultural structure, changes of language, 
and usages in a borderless world. 
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001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
   Arts in Daily Life 
  พ้ืนฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ความหมายคุณค่าและความแตกต่าง รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ทัศนศิลป์ โสตศิลป์       
โสตทัศนศิลป์ และศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงานขั้น
พ้ืนฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น
และสากลได ้  
  Art fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, 
differences and the relationship between the various categories of works of art, including fine art, 
applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art through the artistic experience 
and basic practice on various types of art for developing knowledge, understanding and 
indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, harmonized with the social 
context in both the global and local levels. 
 
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต       3)2-2-5( 
Life Privacy 
ปรัชญาและความรู้พ้ืนฐานทางด้านความเป็นส่วนตัว หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายทางด้านความเป็นส่วนตัว ความ
เป็นส่วนตัวด้านข้อมูล ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัยและเคหสถาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพิทักษ์สิทธิ์ความ
เป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวในชีวิตประจ าวัน 
Philosophy and basic knowledge of privacy.  Human rights, privacy law. Privacy regarding private 
information, health, residence, and information technology. Protection of privacy, privacy in daily 
life. 
 
001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล       3)2-2-5( 
Ways of Living in the Digital Age 
  พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์สื่อสารประเภท
ต่างๆ  การสืบค้น  วิเคราะห์  ประเมินค่า  สิทธิและการสร้างสรรค์  ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ของตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 
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  Development of skills in media usage, various computer equipment utilization, 
inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness and individual 
responsibility to the society in communication behaviors. 
 
 

001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา       3)2-2-5( 
Music Studies in Thai Culture 
 

ลักษณะและพัฒนาการของดนตรีประเภทต่างๆ ในวิถีชีวิต รวมทั้งบทบาทหน้าที่ คุณค่า 
ด้านสุนทรียภาพและความส าคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม 
Uniqueness and development of various genres of music in Thai culture,  
Including their roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and 
Thai culture. 
 
001228  ความสุขกับงานอดิเรก       3)2-2-5( 
  Happiness with Hobbies 
  แนวคิดความสุข  องค์ประกอบพ้ืนฐานของการสร้างความสุขในการด าเนินชีวิต  การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ผลงานจากงานอดิเรกเพ่ือส่งเสริมความสุขในชีวิตและสังคม   
  Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking, 
creation of works from hobbies to promote life and social happiness. 
 
 
001229   รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อ่ืน ชีวิตที่มีความหมาย      3)2-2-5( 
Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 
   สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณค่าความหมายในการใช้ชีวิต การรู้จักรับฟังผู้อ่ืนอย่างลึกซึ้ง 
การดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตน การเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน การค านึงถึงบริบทด้ านสังคมเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
Mindfulness; self-reflection; meaning of life; deep listening; handling 
emotions; empathy and consideration of the social, economic, cultural, and environmental 
context; living and working constructively with others. 
 



 

 44 

001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5)  
  Philosophy of Life for Sufficient Living 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนินชีวิต 
ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผู้มี
ชื่อเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม 
Basic philosophical and conceptual knowledge on worldviews, attitudes,  
philosophy for life, lifestyle, valuable experiences and factors or conditions which influence 
success in all aspects of life and professions, develop one’s quality of life to benefit society. 
 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต       3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรมการใช้สื่อในยุคดิจิทัล 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
กฎหมายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษท่ี 21  
   The laws concerning the quality of student life, such as basic rights, human rights, 
media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the laws relating to 
the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the developments in the 21st 
century. 
 
 
001233 ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 
  Thai State and the World Community  
   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ   
ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต  การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง  การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
   Relations between Thailand and the world community under changes over time  
from the premodern period  to the present day and roles of Thailand in the world forum, including 
future trends, applications of knowledge in self-improvement, ethic of life management and being 
a good citizen of Thailand and the world. 
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001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น     3(2-2-5) 
  Civilization and Local Wisdom 
อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญา- 
ท้องถิ่น  และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual 
practices, beliefs, and conservation, development and preservation of local wisdom. 
 
001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 
Politics, Economy and Society 
  ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการเมืองระดับสากล  
การเมืองพ้ืนฐาน  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา  การปกครองประเทศไทย  ระบบ
เศรษฐกิจโลก  ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพ้ืนฐาน  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย  มนุษย์กับสังคม  สังคมวิทยาพ้ืนฐาน  การจัดระเบียบสังคม  การขัดเกลาทางสังคม  ลักษณะสังคม  
เอกลักษณ์สังคมไทย  รวมถึงการประยุกต์หลักวิชา  เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตให้อยู่รอดได้ตามกระแสโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศไทย 
  Meaning and relationship of politics, economy, and society; development of 
international politics; fundamental politics; politics and the adjustment of developed and 
developing countries; Thai politics; world-economic systems; influences of globalization in terms 
of economy; fundamental economy; the development of the economy and society of Thailand;  
man and society; fundamental sociology; social order; social refinement; social characteristics; 
uniqueness of Thai society; the application of the body of knowledge to one’s living in a dynamic 
world of change in politics, economy, and society; and relationships of the world and Thai 
systems. 
 
001236  การจัดการการด าเนนิชีวิต      3(2-2-5) 
Living Management  
   ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ธรรมชาติของมนุษย์ และปัจจัยสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืน
ในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรู้เท่าทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตให้ทันสมัย
รู้จักการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการด าเนินชีวิตท่ามกลางพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่
จ าเป็นต้องมีบทบาทเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
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  Living management: knowledge and skills concerning role, duty, and human nature 
as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility, thinking skills, 
and being updated with modern science and technology in daily life. Living ethically along the 
dynamics of the 21st century, which is essential to the members of the ASEAN community as well 
as the world community. 
 
001237 ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 
  Life Skills  
  ความรู้ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม การปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุ่น และการปรับตัว ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์และการก าหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสร้ างปฏิสัมพันธ์ในสังคมและในสังคมข้าม
วัฒนธรรม ทักษะการเพ่ิมผลผลิตและรับผิดชอบต่อผลผลิต และทักษะการสร้างภาวะผู้น าและการรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ 
  Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as a 
member of a family and a member of a society which includes an adaptation to changes in a 
society, life and 21st century career skills, flexibility and adaptability skills, creativity and self-
direction skills, intra-social and cross culture interaction skills, productivity and accountability 
skills, leadership and responsibility skills. 
 
001238 การรู้เท่าทันสื่อ       3(2-2-5) 
Media Literacy 
กระบวนการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ  ทฤษฎีสื่อศึกษา ได้แก่ มายา
คติ สัญญะศาสตร์ แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อร่วมสมัย และสื่อดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะห์
สารที่มาพร้อมกับสื่อแต่ละประเภทดังกล่าวได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน 
  Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy. 
Understanding of media effect theories, such as myth semiology and advertising concept, 
attributes and influence of contemporary and digital media, including analyzing contents on every 
current platform. 
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001239 ภาวะผู้น ากับความรัก       3(2-2-5) 
Leadership and Compassion 
ความส าคัญของผู้น า  ผู้น าในศตวรรษที่ 21  การเรียนรู้ด้วยความรัก  การใช้ชีวิตด้วยความรัก  การเป็นพลโลก  
พลเมืองที่ดี  ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการท ากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเป็นแนวทางในการท าจริงของผู้เรียน 
The importance of a leader, leadership in the 21 st century, learning and living with love, good 
global citizenship, studying good practices of conducting public activities as a guideline for 
learner’s own activities. 
 
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน     3 )2-2-5( 
Western Music in Daily Life 
สุนทรียภาพทางดนตรี องค์ประกอบ โครงสร้าง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภทของบทเพลงใน
ชีวิตประจ าวัน หลักการวิจารณ์และชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกต์ทางดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน  
Aesthetics of music, elements, structure, and the history of Western music. Style of music in 
daily life. Criticism and admiration of music. The application and process of Western music in 
daily life. 
 
001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม    3 )2-2-5( 
Creative Thinking and Innovation 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเข้าถึงจิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของปัญหา การสร้างและการเลือก
แนวความคิด การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บข้อมูล การด าเนินผ่านวงจรของ
การออกแบบ/สร้าง/ทดสอบซ้ าๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การท างานให้ส าเร็จในทีมงาน  พหุสาขา การ
ระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และการจัดการกับความขัดแย้ง 
Innovation development process; means of accessing customers’ mind and discovering the roots 
of problems; generating and selecting ideas, creating rough prototypes, testing in the field and 
extracting information, quick and efficient design-build-test cycles, getting things done as a 
multidisciplinary team: brainstorming, making decisions, giving constructive comments, and 
managing conflicts.  
 
 
001251    พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม     3(2-2-5) 
Group Dynamics and Teamwork 
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  พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุ่ม การพัฒนาการของลักษณะต่างๆ ของกลุ่ม 
สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่มของบุคคล การคล้อยตามกลุ่ม การเปลี่ยนทัศนคติของ
กลุ่ม การสื่อสารภายในกลุ่ม รูปแบบของการท างานเป็นทีม แนวทาง การสร้างทีมงาน และเครือข่าย ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม ปัจจัยที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและฝึกการปฏิบัติงานเป็นทีม 
  Various behaviors regarding group behavior, development of group 
characterization, group environments, interpersonal relations versus group involvement, group 
persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, teamwork model, guideline to 
create team and network, group unity, factors enhancing teamwork, and practice of teamwork. 
 
001252    นเรศวรศึกษา       3(2-2-5) 
Naresuan  Studies 
พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งเน้นศึกษาพระราชกรณียกิจในการบริหารราชการแผ่นดินในด้าน
ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศที่สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของคนไทยที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ 
เช่น การแสวงหาความรู้   ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ และความอดทนต่อ
การเผชิญปัญหา 
Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning over the kingdom, such as 
economy, society, and international affairs reflecting Thai identity in various aspects, namely the 
pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, sacrifice, loyalty, and tolerance in the 
face of problems. 
 
001253 การเป็นผู้ประกอบการ               3 )2-2-5( 
  Entrepreneurship  
การปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นการค้นหาแนวความคิดใหม่ทางธุรกิจ การประเมินโอกาสใน
การหาตลาดใหม่ และการเริ่มธุรกิจใหม่โดยเน้นการระบุธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้และการประเมินความอยู่รอดของ
ธุรกิจใหม่นั้น การวิเคราะห์สิ่งกีดขวางความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจใหม่นั้น  เรียนรู้ความกดดันจากการก่อตั้ ง
ธุรกิจใหม่ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของผู้ประกอบการ  แนะน ามุมมองเชิงทฤษฎีทั้งด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เครือข่ายทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ 
กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน    
The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find business ideas, evaluation 
of new market opportunities and starting a new venture; focuses on identifying and evaluating 
new ventures, and how to recognize the barriers to success. Exposure to the stresses of a start-
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up business, the uncertainties that exist, and the behavior of entrepreneurs.  Theoretical overview, 
entrepreneurs, entrepreneurship's links with other disciplines, and entrepreneurial networks and 
alliances.  Strategies for sustainable survival. 
 
001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม          3(2-2-5) 
    Man and the Environment 
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และระบบนิเวศบริการ  
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการรองรับมลภาวะของโลก  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  Ecosystems and biodiversity, man-nature and ecosystems, human structure and 
system change that effects the environment, planetary boundary, climate change, sustainable 
development goals, environmental ethics and consciousness building, and environmental public 
participation. 
 
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน     3(2-2-5) 
Introduction to Computer Information Science 
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีใน
อนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการท างานของ
คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเสี่ยงในการใช้งานระบบ 
การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพร่สื่อทางเว็บ การ
ออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 
Evolution of computer technology from past to present and a possible  
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer network, 
Internet and applications on the Internet, risks of system usage, data management, information 
system, office automation software, multimedia technology, web-based media publishing, web 
design and development, and the influence of technology on man and society. 
 
001273  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
Mathematics and Statistics in Everyday Life 
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ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย การวัดในมาตราวัดต่างๆ การหาพ้ืนที่ผิว
และปริมาตร การค านวณภาษี ก าไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด ขั้นตอนในการส ารวจข้อมูล  วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และการตัดสินใจเชิงสถิติ
เบื้องต้น 
Fundamental knowledge of mathematics and statistics for everyday life, including measurement 
in different types of unit systems, surface area and volume of geometric shapes, tax, profit, 
depreciation, interest and discount, process of data survey, data collection methods, introduction 
to data analysis and presentation, probability, and introduction to statistical decision making. 
 

 
001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
           Drugs and Chemicals in Daily Life  
ความรู้เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงเครื่องส าอางและยาจากสมุนไพรที่
ใช้ในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
Basic knowledge of drugs and chemicals, nutrition, food supplements, including cosmetics and 
herbal medicinal products commonly used in daily life and related to health as well as their 
proper selection and management for health and environmental safety. 
 
 
001275 อาหารและวิถีชีวิต      3(2-2-5) 
Food and Life Style  
บทบาทและความส าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค 
อาหารในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรมการ
บริโภคของไทย  เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อความต้องการของ
ร่างกาย  อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวัตน์  ความตระหนัก และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
  Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption  
behavior around the world, including the influence of foreign cultures on Thai consumption 
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selection according to basic needs, 
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food choices, information for purchasing food, and food and life style in the age of globalization 
with the awareness of environmental conservation. 
 
 
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว     3(2-2-5) 
Energy and Technology around Us  
ความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงาน และเทคโนโลยีใกล้ตัว  ที่มาของพลังงาน  พลังงานไฟฟ้า  พลังงาน                                        
เชื้อเพลิง  พลังงานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน  การบริโภคพลังงานทางอ้อม  สถานการณ์
พลังงานกับสภาวะโลกร้อน  สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรักษ์พลังงานอย่างมี       
ส่วนร่วม  การใช้พลังงานอย่างฉลาด  การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน 
Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy sources  and knowledge 
about electrical energy, fuel energy, and alternative energy; relationship between technology and 
energy consumption; direct and indirect energy consumption; global warming and related energy 
situation; current issues and relationship to energy and technology; participation in energy 
conservation; efficient energy use; and proactive approach to energy issues. 
 
 
001277 พฤติกรรมมนุษย์        3(2-2-5) 
  Human Behavior 
ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม  พื้นฐานทาง ชีวภาพของ
พฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวข้องกับการมีสติ  การรับรู้ 
เรียนรู้ ความจ า และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ  พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม  พฤติกรรมอปกติ  
รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Knowledge of human behavior such as behavioral concepts; biological basics and mechanisms of 
human behaviors; mindfulness, meditation, consciousness and involved substances; sensory 
perception, learning and memory, language; intelligence and other quotients; social behaviors; 
abnormal behaviors; human behavioral analysis and applications in daily life. 
 
 

001278   ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 
   Life and Health  
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ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ   การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละช่วงวัย  รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
  Life and health behavior, health care and promotion for each age group, including 
the implementation of health knowledge and skills for continuous improvement of the quality of 
life for oneself and others. 
 

001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
      Science in Everyday Life 
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของ
โลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เคมี พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสาร
โทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
The role of science and technology with concentration on both biological and physical science 
and integration of earth science in everyday life, including organisms and environments, 
chemicals, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth, space and the new 
frontier of science and technology. 
 
001281 กีฬาและการออกก าลังกาย     1)0-2-1( 
  Sports and Exercises 
  

  การเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
  Playing sports, exercises for improvement of physical fitness, and physical fitness 
test. 

 
202101 นาฏปริทรรศน์                     3)3-0-6( 
  Introduction to World Performing Arts 
 
รูปแบบเนื้อหา หน้าที่ และสุนทรียะของนาฏศิลป์ที่ส าคัญของโลก 
The study of the world performing arts in terms of their contents, duties and aesthetics. 
202102 นาฏประวัติ        3(3-0-6) 
  Performing Arts History 

ความเป็นมาของนาฏศิลป์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ วิถีชีวิต  สังคม วัฒนธรรม 
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The study of background history of performing arts up to the present time in terms of the ways 
of life, societies and cultures.  

 
202103  นาฏทฤษฎีและการวิจารณ์       3(3-0-6) 
Performing Arts Theories  
 
  แนวคิดทฤษฎีทางนาฏศิลป์และการวิจารณ์งานทางศิลปะ 
Preforming Arts theories and The practice of Art Criticisms. 
 
 
202111  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 1      3(2-2-5) 
  Thai Dance Skill for Male Character I 
 
  การฝึกปฏิบัติร่างกายให้พร้อมและถูกต้องตามหลักนาฏศิลป์พื้นฐาน     ในบทบาทของตัวพระ
ด้วยแบบฝึกหัด ได้แก่ เพลงช้า เพลงเร็ว และเพลงแม่บทใหญ่ เป็นต้น 
The practice of standard dance patterns in the beginning level including Ram Pleng Cha, Ram 
Pleng Rew, and Ram Mae Bot Yai for a male character.  
 
 
202112  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 1      3(2-2-5) 
  Thai Dance Skill for Female Character I 
 
การฝึกปฏิบัติร่างกายให้พร้อมและถูกต้องตามหลักนาฏศิลป์พื้นฐาน      ในบทบาทของตัวนางด้วยแบบฝึกหัด ได้แก่ 
เพลงช้า เพลงเร็ว และเพลงแม่บทใหญ่ เป็นต้น 
The practice of standard dance patterns in the beginning level including Ram Pleng Cha, Ram 
Pleng Rew, and Ram Mae Bot Yai for a female character. 

202113  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 2      3(2-2-5) 
  Thai Dance Skill for Male Character II 
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การฝึกปฏิบัติร่างกายเพ่ือสื่อความหมายประกอบบท (ร าตีบท) โดยใช้แบบฝึกหัดจากบทระบ ามาตรฐานและเพลง
หน้าพาทย์ชั้นต้น ในบทบาทของตัวพระ 
The practice of standard dance patterns from the Dance Patterns and Solo Dance Patterns to 
express meanings with accompanying songs (Ram Tee Bot) in Plays for a male character.  

 
202114  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 2      3(2-2-5) 
  Thai Dance Skill for Female Character II 
 
การฝึกปฏิบัติร่างกายเพ่ือสื่อความหมายประกอบบท (ร าตีบท) โดยใช้แบบฝึกหัดจากบทระบ ามาตรฐานและเพลง
หน้าพาทย์ชั้นต้น ในบทบาทของตัวนาง 
The practice of standard dance patterns from the Dance Patterns and the Solo Dance Patterns to 
express meanings with accompanying songs (Ram Tee Bot) in Plays for a female character.  

 
202121 นาฏศิลป์ร่วมสมัย       3(2-2-5) 
Contemporary Dance  

  การฝึกออกแบบภาษาท่าจากแนวคิดร่วมสมัย รวมทั้งองค์ความรู้ประกอบทางด้านการสื่อสาร 
ผ่านวิธีคิด รูปแบบ การน าเสนอในการประกอบสร้างการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย 
The practice of creating designs, concepts, contents, and dance gestures for contemporary dance 
as well as the study of elements in terms of scenes, costumes, lights, and sounds for stage 
performances.  
 
 
 
 
202211  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 3      3(2-2-5) 
Thai Dance Skill for Male Character III 
  
การฝึกปฏิบัติการร าหน้าพาทย์ชั้นกลางการแสดงละครนอก ระบ า ร าคู่ ร าเดี่ยวในละครนอกและความรู้ประกอบ
ด้านบทละคร บทบาทของตัวละคร เครื่องแต่งกาย เพลงและดนตรีประกอบการแสดงในบทบาทของตัวพระ 
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The practice of Lakorn Nork including its dance gestures and the knowledge of script writing, 
character’ roles, costumes, and accompanying songs for a male character. 

 
202212  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 3      3(2-2-5) 
Thai Dance Skill for Female Character III 
 
การฝึกปฏิบัติการร าหน้าพาทย์ชั้นกลางการแสดงละครนอก ระบ า ร าคู่ ร าเดี่ยวในละครนอกและความรู้ประกอบ
ด้านบทละคร บทบาทของตัวละคร เครื่องแต่งกาย เพลงและดนตรีประกอบการแสดงในบทบาทของตัวนาง 
The practice of Lakorn Nork including its dance gestures and the knowledge of script writing, 
character’ roles, costumes, and accompanying songs for a female character. 

 
202213  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 4      3(2-2-5) 
Thai Dance Skill for Male Character IV 
 
การฝึกปฏิบัติการร าหน้าพาทย์ชั้นสูง การแสดงละครชาตรี ระบ า ร าคู่ ร าเดี่ยวในละครชาตรีและความรู้ประกอบ
ด้านบทละคร บทบาทของตัวละคร เครื่องแต่งกาย เพลงและดนตรีประกอบการแสดงในบทบาทของตัวพระ 
The practice of performing Lakorn Chatri, dance gestures in Lakorn Chatri and the knowledge of 
script writing, character roles, costumes, and accompanying songs for a male character.  

 
 
202214  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 4      3(2-2-5) 
Thai Dance Skill for Female Character IV 
 
การฝึกปฏิบัติการร าหน้าพาทย์ชั้นสูง การแสดงละครชาตรี ระบ า ร าคู่ ร าเดี่ยวในละครชาตรีและความรู้ประกอบ
ด้านบทละคร บทบาทของตัวละคร เครื่องแต่งกาย เพลงและดนตรีประกอบการแสดงในบทบาทของตัวนาง 
The practice of performing Lakorn Chatri, dance gestures in Lakorn Chatri and the knowledge of 
script writing, character roles, costumes, and accompanying songs for a female character.  

 
202231 การวิจัยทางนาฏศิลป์ 1       3(3-0-6) 
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  Performing Arts Research I  

  ขอบเขต ความหมาย และระเบียบวิธีการวิจัยทางนาฏศิลป์ขั้นพ้ืนฐาน 

Scope, meaning, and research methodology for basic performing arts. 

 
202251 นาฏวรรณกรรมและดนตรี      3(2-2-5( 
  Performing Arts Literature and Music 

  ทฤษฎีนาฏวรรณกรรมการละคร การน าวรรณกรรมมาปรับใช้เพื่อการแสดง การตัดต่อบทละคร 
วิธีการปรับบทละครชนิดต่างๆ และการบรรจุเพลงเพื่อการแสดง 

The study of literature concentrating on application of literature to performances and the analysis 
of elements in aspect of literatures and performances. 

 
202261  นาฏศิลป์กับสื่อนวัตกรรม      3(2-2-5) 
Performing Arts and Media  

การจัดการองค์ความรู้ด้านสื่อนวัตกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อการรับรู้และการสื่อแสดงในงานทางนาฏศิลป์ 

The use of multimedia to design program, special effects, and presentations in performing arts. 

202281 นาฏศิลป์ภาคเหนือตอนล่าง      3(2-2-5) 
  Dance in the Lower Northern Region Areas  

ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย การปฏิบัติท่าร าพื้นฐานและการออกแบบ
การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
The study of history, development, characteristics, genre, and accompanying music of Performing 
Arts in the Lower Northern Region Areas as well as the practice of the dance patterns. 
 
202311  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 5      3(2-2-5) 
Thai Dance Skill for Male Character V 
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การฝึกปฏิบัติการแสดงละครพันทาง ระบ า ร าคู่ ร าเดี่ยวในละครพันทางและความรู้ประกอบด้านบทละคร บทบาท
ของตัวละคร เครื่องแต่งกาย เพลงและดนตรีประกอบการแสดงในบทบาทของตัวพระ 
The practice of performing Lakorn Phanthang, dance gestures in Lakorn Phanthang and the 
knowledge of script writing, character roles, costumes, and accompanying songs for a male 
character.  

 
202312  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 5      3(2-2-5) 
Thai Dance Skill for Female Character V 
 
การฝึกปฏิบัติการแสดงละครพันทาง ระบ า ร าคู่ ร าเดี่ยวในละครพันทางและความรู้ประกอบด้านบทละคร บทบาท
ของตัวละคร เครื่องแต่งกาย เพลงและดนตรีประกอบการแสดงในบทบาทของตัวนาง 
The practice of performing Lakorn Phanthang, dance gestures in Lakorn Phanthang and the 
knowledge of script writing, character roles, costumes, and accompanying songs for a female 
character.  

 
 
 
 
 
202313  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 6      3(2-2-5) 
Thai Dance Skill for Male Character VI 
 
การฝึกปฏิบัติการแสดงละครใน ร าคู่ ร าเดี่ยวในละครในและความรู้ประกอบด้านบทละคร บทบาทของตัวละคร 
เครื่องแต่งกาย เพลงและดนตรีประกอบการแสดงในบทบาทของตัวพระ 
 The practice of dance patterns and dance gestures of the principal male character in La–Khon–
Nai (Thai classical musical play).  

 
202314  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 6      3(2-2-5) 
Thai Dance Skill for Female Character VI 
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การฝึกปฏิบัติการแสดงละครใน ร าคู่ ร าเดี่ยวในละครในและความรู้ประกอบด้านบทละคร บทบาทของตัวละคร 
เครื่องแต่งกาย เพลงและดนตรีประกอบการแสดงในบทบาทของตัวนาง 
The practice of dance patterns and dance gestures of the principal female character in La–
Khon–Nai (Thai classical musical play). 

 
202315 ละครดึกด าบรรพ์       3(2-2-5) 
  Lakorn Duk-Dum-Ban 
 
  การฝึกปฏิบัติการแสดงละครดึกด าบรรพ์ ความรู้ประกอบด้านบทละคร บทบาทของตัวละคร 
เครื่องแต่งกาย เพลงและดนตรีประกอบการแสดงในบทบาทของตัวพระ-นาง 
The practice of performing dance patterns and dance gestures of the principal male character in 
Duk – Dum – Ban play (Thai classical musical play). 

 
202316 ร าอาวุธ         3(2-2-5) 
  Weapons Dance 
   
  ประวัติ ประเภท ดนตรี การใช้อาวุธ และการฝึกปฏิบัติร าอาวุธในการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
  The history, types, music, the use of weapons, and the dance patterns imitating 
the use of those weapons in Thai performing arts. 
  
202317 ร าวงมาตรฐาน        3(2-2-5) 
  Standard Dance 
 
  การฝึกปฏิบัติร าวงมาตรฐาน พัฒนาการ รูปแบบ นาฏยศัพท์ และหลักนาฏศิลป์เบื้องต้น 
  The practice of standard dance patterns and the study about its development, 
patterns, terminology, and basic principals.   
 
202322 นาฏศิลป์อาเซียน       3(2-2-5) 
ASEAN Performing Arts  

  รูปแบบ เนื้อหา และหน้าที่ของนาฏศิลป์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา 
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เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาราม และฟิลิปปินส์ 
The study of the patterns, contexts and roles of dances in Southeast Asia: Burma, Thai, Lao, 
Cambodia, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, and the Philippines. 
 
202323 นาฏศิลป์ตะวันออก       3(2-2-5) 
  Eastern Performing Arts 
 
  รูปแบบ เนื้อหา และหน้าที่ของนาฏศิลป์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
  The patterns, contexts, and roles of performing arts in East Asia.  
 
202324 นาฏศิลป์ตะวันตก       3(2-2-5) 
Western Performing Arts  

  รูปแบบ เนื้อหา และหน้าที่ของนาฏศิลป์ตะวันตกประเภทบัลเลต์และแจ๊ส 
The study of the dance patterns, contexts, and roles of Ballet and Jazz. 
 
202325 ละครพูด        3(2-2-5) 
  Play 

รูปแบบ เนื้อหา และหน้าที่ของละครพูด 
The study of the patterns, contexts, and roles of play. 
 
202332  การวิจัยทางนาฏศิลป์ 2       3(3-0-6) 
Performing Arts Research II 

ขอบเขต ความหมาย และระเบียบวิธีการวิจัยนาฏศิลป์ขั้นสูง  
Scope, meaning, and research methodology for advanced performing arts. 
 

202333 นาฏศิลป์กับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา     3(3-0-6) 
  Performing Arts and Intellectual Property Law 

  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวข้องกับนาฏศิลป์ ว่าด้วยลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงใน
ประเทศไทยและนานาชาติ การป้องกันและการได้มาซึ่งสิทธิตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะการแสดง
อ่ืนๆ 
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  The study of Intellectual Property Law concerning performing arts: rights of the 
performers locally and internationally and issues relating to performances. 
 
202341 การออกแบบทางนาฏศิลป์ 1      3(2-2-5) 
Choreography I  
  ทฤษฎีและวิธีการออกแบบสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ จากแนวคิด ข้อมูล แรงบันดาลใจ แบบ
ร่าง ประกอบสร้าง  ฝึกซ้อม แสดง และประเมินผล 
Theory and methodology for designing performing arts from concepts, information, inspiration in 
relation to performance and evaluation.  
 

202342 การออกแบบทางนาฏศิลป์ 2      3(2-2-5) 
Choreography II 
  การออกแบบการแสดงนาฏศิลป์ จากการก าหนดแนวคิด ข้อมูล แรงบันดาลใจ สู่แบบร่าง การ
ทดลอง การประกอบสร้าง การสื่อแสดง และการประเมินผล 
Designing performing arts from concepts, information, inspiration in relation to performance and 
evaluation. 
  
 
 
202343 สหวิทยาการทางนาฏศิลป์     3(2-2-5) 
  Interdisciplinary for Performing Arts 

การถอดแบบความคิด การเชื่อมโยงโครงข่ายของงานด้านวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบที่ใช้ในการสื่อแสดง จากตัวบท และบริบท ตาม
แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง  

The interpretation of interdisciplinary concepts for performing arts including the art of writing, 
visual art, creative art, and the art of playing music leading to the change and development in 
performing elements in different contexts.    

 
202344 การออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรับงานนาฏศิลป์    3(2-2-5) 
  Costumes Design for Performing Arts 
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  ความเป็นมา หลักและวิธีการแต่งกายตลอดจนการออกแบบ การสร้างเครื่องแต่งกายเพ่ืองานทาง
นาฏศิลป์และการประยุกต์ใช้ 
  The history, principals, and costumes as well as costume design for performing arts 
and its application. 
 
202345 การแต่งหน้าส าหรับงานนาฏศิลป์      3(2-2-5) 
  Make up Design for Performing Arts 

  ทฤษฎี เทคนิค วิธีการ การออกแบบและฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าเพื่อการแสดงในรูปแบบต่างๆ 
  Theory, techniques, methods, designs, and practice for the performance make up 
for different events. 
 
202352  นาฏเทพปกรณัม        3(3-0-6) 
  Sacred Dance 
  รูปแบบ เนื้อหา และหน้าที่ของการร่ายร าอันศักดิ์สิทธิ์ จากพระคัมภีร์  ต านาน  วรรณกรรม  เรื่อง
เล่าของชนชาติต่างๆ 
The study of dances relating to mythology form scripture, myth, literature, and international 
folklores including sacred dances from different countries. 

 
202362 การออกแบบบทระบ าส าหรับงานนาฏศิลป์    3(2-2-5) 
  Script writing Design for Performing Arts (Dance) 

  รูปแบบ เนื้อหา โครงสร้างภาษา และฉันทลักษณ์ เพ่ือการเขียนบทส าหรับการแสดงและส าหรับ
การก ากับเวทีของการแสดงแบบระบ า 
  The patterns, contents, language structures, and prosody for script writing and 
stage management in dance performances. 
 
202363 การออกแบบบทละครส าหรับงานนาฏศิลป์    3(2-2-5) 
  Script writing Design for Performing Arts (Play) 

  รูปแบบ เนื้อหา โครงสร้างภาษา และฉันทลักษณ์ เพ่ือการเขียนบทส าหรับการแสดงและส าหรับ
การก ากับเวทีของการแสดงแบบละคร 
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  The patterns, contents, language structures, and prosody for script writing and 
stage management in stage plays. 
 
202364 การออกแบบเพลงส าหรับงานนาฏศิลป์     3(2-2-5) 
  Music Design for Performing Arts 
  ประเภทของดนตรี เนื้อร้อง ท านอง จังหวะ คุณลักษณะพิเศษของเสียงดนตรี อารมณ์เพลง การ
ออกแบบเสียงพิเศษเพ่ือการแสดง การตีความและความสัมพันธ์ของเพลงเพ่ือการแสดง 
  The types of music, lyrics, rhythms, special attributes of each sound, feeling, and 
the design of sound effects for plays in relation to interpretation. 
 
202365 การออกแบบแสงส าหรับงานนาฏศิลป์     3(2-2-5) 
Lighting design for Performing Arts 
แนวคิด ทฤษฎีการปฏิบัติ ด้านแสงและการออกแบบแสงส าหรับงานด้านศิลปะการแสดง เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาทักษะและ

รูปแบบเฉพาะตัวของผู้เรียนในฐานะนักออกแบบ  

The concepts, theories, and design of lighting leading to skill enhancement for each individual lighting 

designer.  

 

202366 การออกแบบเวทสี าหรับงานนาฏศลิป์    3(2-2-5) 

Stage design for Performing Arts 
แนวคิด ทฤษฎี ปฏิบัติการ การออกแบบพื้นที่ส าหรับการแสดงเพ่ือพัฒนาทักษะ ตลอดจนเรียนรู้การใช้เครื่องมือประกอบสร้างสื่อที่

เหมาะสมในการสื่อสารแนวคิดเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

The concepts, theories, practice, and stage design to improve skill as well as learning to use appropriate tools 

to express the content leading to creativity development. 

202371 การจัดการนาฏศิลป ์       3(2-2-5) 
Performing Arts Management  
  การจัดการด้านการแสดงนาฏศิลป์ คณะนาฏศิลป์ โรงละคร นาฏศิลป์สัญจร การเผยแพร่
นาฏศิลป์ในต่างประเทศ การประมูลงานนาฏศิลป์ในรูปแบบของงานหารายได้และงานไม่หวังผลก าไร 
Management in performing arts, performing staff, theater, mobile unit, introduction of 
performing arts in foreign countries, performing arts auction concerning profitable and non 
profitable projects. 
 
202372  นาฏศิลป์ส าหรับเด็ก       3(2-2-5) 
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Performing Arts for Children  

  จิตวิทยาการจัดการแสดงส าหรับเด็ก การสร้างเรื่อง การจินตนาการ การแสดงประกอบเสียง ภาพ 
หุ่น ระบ า ร า เต้น การเล่านิทาน และการร้องเพลง 
Child performance psychology, imagination, story creativity, body movements, imitation, singing, 
storytelling, performance accompanying with sound, drawings, puppets and dances. 
 
202373 นาฏศิลป์ส าหรับผู้สูงอายุ       3(2-2-5) 
  Performing Arts for Elder 
  แนวคิด รูปแบบ และหน้าที่ของนาฏศิลป์ที่เป็นส่วนส าคัญในการสร้างสุขภาพทางกายและทางใจ
ส าหรับผู้สูงอายุ 
  The concepts, forms and roles of performing arts as an important factor to promote 
good health physical and mental health. 
 
202374 นาฏศิลป์ส าหรับการบ าบัด      3(2-2-5) 
  Performing Arts for Therapy 
  แนวคิด รูปแบบ และหน้าที่ของนาฏศิลป์ที่เป็นส่วนส าคัญในการบ าบัดทางกายและทางใจส าหรับ
ผู้ป่วย 
  The concept, forms, and roles of performing arts as an importantly physical and 
mental therapy for patients. 
 
202375 นาฏศิลป์กับชุมชน       3(2-2-5) 
  Performing Arts and Local Communities 
  แนวคิด รูปแบบ ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์กับชุมชนท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ประยุกต์ใช้ การแก้ปัญหาและฝึกปฏิบัติการจัดการแสดงนาฏศิลป์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้สู่ชุมชน 
  The concepts, forms, and relationship between performing arts and local 
communities to exchange and apply knowledge for problem solving and the practice of 
conducting performing arts to enhance performing skills.    
 

202382 นาฏศิลป์พืน้บ้านภาคเหนือ      3(2-2-5) 

  Northern Folk Dance 
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  ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย การปฏิบัติท่าร าพื้นฐาน
ของนาฏศิลป์พ้ืนบ้านภาคเหนือ 
  The history, development, characteristics, types, accompanying music, costumes, 
and the practice of basic dance patterns in Northern Thailand. 
 
202383 นาฏศิลป์พืน้บ้านภาคใต้      3(2-2-5) 

  Southern Folk Dance 

  ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย การปฏิบัติท่าร าพื้นฐาน
ของนาฏศิลป์พ้ืนบ้านภาคใต้ 
  The history, development, characteristics, types, accompanying music, costumes, 
and the practice of basic dance patterns in Southern part of Thailand. 
 
 
202384 นาฏศิลป์พืน้บ้านภาคอีสาน      3(2-2-5) 

  North-Eastern Folk Dance 

  ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย การปฏิบัติท่าร าพื้นฐาน
ของนาฏศิลป์พ้ืนบ้านภาคอีสาน 
  The history, development, characteristics, types, accompanying music, costumes, 
and the practice of basic dance patterns in north-eastern part of Thailand. 
 
202385 นาฏศิลป์พืน้บ้านภาคกลาง      3(2-2-5) 

  Central Folk Dance 

  ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย การปฏิบัติท่าร าพื้นฐาน
ของนาฏศิลป์พ้ืนบ้านภาคกลาง 
  The history, development, characteristics, types, accompanying music, costumes, 
and the practice of basic dance patterns in Central part of  Thailand. 
  

202386 นาฏศิลป์กับมานุษยวิทยาและวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
Performing Arts, Socio-Anthropology and Culture  
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  หลักและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา ในมิติท่ีสัมพันธ์กับวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการด ารงอยู่และการ
เปลี่ยนแปลงทางนาฏศิลป์ 
  Anthropological theories and principles in cultural dimension affecting the 
existence and change in performing arts. 
 
202391 นาฏศิลป์กับภาษาอังกฤษ 1        3(2-2-5) 
Performing Arts and English I  
  การสื่อความหมาย ความคิด อารมณ์ บุคลิกของตัวละครในบริบทของละครเพลงด้วย
ภาษาอังกฤษ 
Study of scene plays, character’s characteristics, the use of tones of voice, facial expressions, 
gestures and movements to express meaning, thought and feelings of each of characters in 
context of English musical play. 
  
 
202392 นาฏศิลป์กับภาษาอังกฤษ 2      3(2-2-5) 
Performing Arts and English II 
  การสื่อความหมาย ความคิด อารมณ์ บุคลิกของตัวละครในบริบทของละครพูดร้อยแก้วด้วย
ภาษาอังกฤษ 
  Study of scene plays, character’s characteristics, the use of tones of voice, facial 
expressions, gestures, and movements to express meaning, thought and feelings of each of 
characters in context of English prose. 
 
202393 นาฏศิลป์กับภาษาอังกฤษ 3      3(2-2-5) 
Performing Arts and English III 
  การสื่อความหมาย ความคิด อารมณ์ บุคลิกของตัวละครในบริบทของละครพูดร้อยกรองด้วย
ภาษาอังกฤษ 
Study of scene plays, character’s characteristics, the use of tones of voice, facial expressions, 
gestures, and movements to express meaning, thought and feelings of each of characters in 
context of poetic prose. 
 
202411 ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 7      3(2-2-5) 
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Thai Dance Skill for Male Character VII 
การฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบมาตรฐานขั้นสูงจนเกิดความเชี่ยวชาญและสามารถแสดงต่อหน้า
สาธารณชนได้ในบทบาทของตัวพระ 
The study and practice of Thai dance with experts in order to gain experience and competency 
for public performance for a male character. 
 
202412  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 7      3(2-2-5) 
Thai Dance Skill for Female Character VII 
การฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบมาตรฐานขั้นสูงจนเกิดความเชี่ยวชาญและสามารถแสดงต่อหน้า
สาธารณชนได้ในบทบาทของตัวนาง 
The study and practice of Thai dance with experts in order to gain experience and competency 
for public performance for a female character. 

 

202496 การฝึกงาน         6 หน่วยกิต  
Professional Training  

การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์ และไม่
น้อยกว่า 350 ชั่วโมง  
Professional training related to the student’s field of study in an institute or workplace of 
prospective employers for 16 weeks and with the minimum training period of 350 hours. 
 
202497 สหกิจศึกษา         6 หน่วยกิต  
Co-operative Education  

การฝึกปฏิบัติงานในเรื่องที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้
มีความช านาญในการใช้ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ 
Professional training in the area relating to the students’ field of study in the government or 
private sector, both in and outside Thailand to be fluent in using Performing Arts skill. 
 
202498   การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ     6 หน่วยกิต 
  International Academic or Professional Training 
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  การฝึกปฏิบัติงานโดยได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานาฏศิลป์ ใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีความช านาญในวิชาชีพนาฏศิลป์ โดยฝึกไม่ต่ ากว่า
สามเดือน 
Professional training to receive first-hand experience on work relating to Performing Arts in the 
public or private sector located in the country or overseas to gain fluency in Performing Arts with 
the training period of not less than three months. 
 
202499 วิทยานิพนธ์ทางนาฏศิลป์      6 หน่วยกิต 
  Performing Arts Senior Project  

การค้นคว้า สร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
Conducting a research in dramatic arts, creating a dramatic performance, and presenting it to 
public. 
 
 
 
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ             1)0-2-1( 
  Communicative English for Specific Purposes 

  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  English listening and speaking English with emphasis on pronunciation, 
vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional purposes. 
 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ   1)0-2-1( 
  Communicative English for Academic Analysis 
  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรียน 
   English listening and speaking with emphasis on summarizing, analyzing, 
interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to students’ educational 
fields. 
  
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน             1)0-2-1( 
  Communicative English for Research Presentation 
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  การน าเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  Oral presentations on academic research related to students’ educational fields 
with effective delivery in English. 
 
208001 การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3)2-2-5( 
Thai Language Writing for Communication 
วิธีการเขียน ย่อหน้า โวหาร และเรื่องราว ฝึกการใช้ภาษาเขียนให้เหมาะสมกับ 
บุคคลตามโอกาสและสถานที่ เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
How to write paragraphs, speeches, and stories; practicing the use of proper written language for 
a particular person, occasion, and place with the aims for the effective and creative 
communication.   
 
 
776261 ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน     3(3-0-6) 

ASEAN Languages, Culture and Folklore 

ระบบ โครงสร้างและความหมายของภาษาในอาเซียน ดนตรี ศิลปะการแสดง และ คติชนประเภทต่างๆ ของ
ประเทศไทยในประชาคมอาเซียน ที่สะท้อนความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ 

System, structure and meaning in languages of ASEAN, music and performing arts, and variety of 
folklore in ASEAN countries which reflect linguistic, cultural and ethnic diversities. 

 

784201 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเองในศตวรรษที่ 21  3(3-0-6) 

  Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century 

  ศึกษารูปแบบ แนวคิด และวิธีการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาและศาสนาที่ส าคัญ ศึกษานัก
ปรัชญาเมธีตัวอย่างผู้ที่ได้พัฒนาตนเองจนสามารถเข้าใจโลกและชีวิต อันจะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาตนเองและ
ปรับตัวให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในโลกศตวรรษท่ี 21 

  Study the forms, concepts and methods of self-development in major 
philosophical and religious principles; study model philosophers whose self-development has led 
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them to attain the understanding of the world and of life which is fundamental to self-
development and self-adjustment to live a happy life in the 21st century. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายของเลขรหัสวิชา  )รายวิชาศึกษาทั่วไป( 
1.เลขสามตัวแรก  
  001   หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2.เลขสามตัวหลัง 
 2.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย)      หมายถึง  วิชาศึกษาท่ัวไป  ปี พ.ศ.2555 
 2.2 เลขรหัสตัวที่สอง (หลักสิบ)  หมายถึง  หมวดหมู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 - กลุ่มวิชาภาษา   ประกอบด้วย 
  เลข  0   หมายถึง  ภาษาไทย 
  เลข  1   หมายถึง  ภาษาอังกฤษ 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       ประกอบด้วย 
  เลข  2    หมายถึง  รายวิชาด้านมนุษยศาสตร์ 
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       ประกอบด้วย 
เลข  3   หมายถึง  รายวิชาด้านสังคมศาสตร์ 
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์          ประกอบด้วย 
เลข  7   หมายถึง  รายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ 
 - กลุ่มวิชาพลานามัย        ประกอบไปด้วย 
  เลข  8         หมายถึง  รายวิชาด้านพลานามัย 
              2.3 เลขรหัสสุดทา้ย (หลักหน่วย) หมายถึง อนุกรมในกลุ่มรายวิชา 
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ความหมายเลขรหัสวิชา  
เลขรหัส 3 ตัวแรก มีความหมายดังนี้ 
เลขรหัส 202   หมายถึง  สาขาวิชานาฏศิลป์ 
เลขรหัส 3 ตัวหลัง มีความหมายดังนี้ 
เลขรหัสตัวแรก  หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน 
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง  รายวิชาด้านต่าง ๆ ในกลุ่มวิชาเอกดังนี้ 
      หมายเลข 0   หมายถึง รายวิชาด้านทฤษฎี ประวัติความเป็นมา การวิจารณ์ 
         หมายเลข 1   หมายถึง รายวิชาด้านปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 
         หมายเลข 2   หมายถึง  รายวิชาด้านปฏิบัตินาฏศิลป์นานาชาติ 
         หมายเลข 3   หมายถึง รายวิชาด้านการวิจัยและกฎหมาย 
         หมายเลข 4   หมายถึง รายวิชาด้านการออกแบบทางนาฏศิลป์ เครื่องแต่งกาย แต่งหน้า 
         หมายเลข 5   หมายถึง รายวิชาด้านวรรณกรรม การเขียนบท 
         หมายเลข 6   หมายถึง รายวิชาด้านการออกแบบบท สื่อ องค์ประกอบงานนาฏศิลป์ 
        หมายเลข 7   หมายถึง รายวิชาด้านการจัดการและชุมชน 
        หมายเลข 8   หมายถึง รายวิชาด้านวัฒนธรรมและนาฏศิลป์พื้นบ้าน  
 หมายเลข 9  หมายถึง สหกิจศึกษา/วิทยานิพนธ์/ฝึกงาน/ภาษาอังกฤษ 
เลขรหัสตัวหลัง หมายถึง  ล าดับวิชาในรายวิชาต่าง ๆ  
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3.2 ชื่อ สกุล และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 
 
 

 
ที ่

 
ชื่อ - นามสกุล 

 
ต าแหน่ง 

 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา 

 
ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา 

 
ประเทศ 

 
ปีท่ีส าเร็จ
การศกึษา 

ภาระการสอน 
)ชม./สัปดาห์( 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด 
หลักสูตร
นี้แล้ว 

1 นางสาวจิตติมา นาคีเภท อาจารย์ ศศ.ด.  
ศศ.ม.  

คติชนวิทยา
นาฏยศิลป์ไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2556 
2547 

10 10 

ศป.บ นาฏยศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2542 
2 นางสาวรัชดาพร สุคโต อาจารย์ ศศ.ม.  นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2544 10 10 

ศป.บ.  นาฏยศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2538 
3 นางรุ่งนภา ฉิมพุฒ อาจารย์ ศศ.ด.  

ศศ.ม.  
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏยศิลป์ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2559 
2541 

10 10 

ศป.บ.  นาฏยศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2536 
4 นางสาวประภาศรี ศรีประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม.  นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2545 10 10 

ศป.บ.  นาฏยศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2543 
5 นางสาวอุบลวรรณ โตอวยพร 

 
อาจารย์ ศศ.ม.  

ศป.บ.  
นาฏยศิลป์ไทย 

นาฏยศิลป์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2551 
2546 

10 10 
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3.2.2 อาจารย์ผู้ประจ าหลักสูตร 

 
 
 

 
ที ่

 
ชื่อ - นามสกุล 

 
ต าแหน่ง 

 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา 

 
ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา 

 
ประเทศ 

 
ปีท่ีส าเร็จ
การศกึษา 

ภาระการสอน 
)ชม./สัปดาห์( 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด 
หลักสูตร
นี้แล้ว 

1 นางสาวจิตติมา นาคีเภท อาจารย์ ศศ.ด.  
ศศ.ม.  

คติชนวิทยา
นาฏยศิลป์ไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2556 
2547 

10 10 

ศป.บ นาฏยศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2542 
2 นางสาวรัชดาพร สุคโต อาจารย์ ศศ.ม.  นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2544 10 10 

ศป.บ.  นาฏยศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2538 
3 นางรุ่งนภา ฉิมพุฒ อาจารย์ ศศ.ด.  

ศศ.ม.  
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏยศิลป์ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2559 
2541 

10 10 

ศป.บ.  นาฏยศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2536 
4 นางสาวประภาศรี ศรีประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม.  นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2545 10 10 

ศป.บ.  นาฏยศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2543 
5 นางสาวอุบลวรรณ โตอวยพร 

 
อาจารย์ ศศ.ม.  

ศป.บ.  
นาฏยศิลป์ไทย 

นาฏยศิลป์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2551 
2546 

10 10 
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3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 

 
ที่ 

 
ชื่อ - นามสกุล 

 
ต าแหน่ง 

 
คุณวุ
ฒิ 

 
สาขาวิชา 

 
ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา 

 
ประเทศ 

 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
)ชม./สัปดาห์( 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด 
หลักสูตร
นีแ้ล้ว 

1 นางสาวจิตติมา นาคีเภท อาจารย ์ ศศ.ด.  
ศศ.ม.  

คติชนวิทยานาฏยศิลป์ไทย มหาวิทยาลยันเรศวร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2556 
2547 

10 10 

ศป.บ นาฏยศิลป ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ไทย 2542 
2 นางสาวรัชดาพร สุคโต อาจารย ์ ศศ.ม.  นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ไทย 2544 10 10 

ศป.บ.  นาฏยศิลป ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ไทย 2538 
3 นางรุ่งนภา ฉิมพฒุ อาจารย ์ ศศ.ด.  

ศศ.ม.  
นาฏยศิลป์ไทยนาฏยศิลปไ์ทย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ไทย 
ไทย 

2559 
2541 

10 10 

ศป.บ.  นาฏยศิลป ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ไทย 2536 
4 นางสาวประภาศรี ศรีประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม.  นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ไทย 2545 10 10 

ศป.บ.  นาฏยศิลป ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ไทย 2543 
5 นางสาวอุบลวรรณ โตอวยพร 

 
อาจารย ์ ศศ.ม.  

ศป.บ.  
นาฏยศิลป์ไทย 

นาฏยศิลป ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2551 
2546 

10 10 

6 นางสาวภูริตา เรืองจิรยศ อาจารย ์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

นาฏยศิลป์ไทย 
นาฏศิลป์ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 
ไทย 

2551 
2547 

10 10 

7 นายณัฐวฒัน์ สิทธิ อาจารย ์ ศศ.ม. 
ศป.บ. 

การจัดการทางวฒันธรรม 
ทัศนศิลป ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2551 
2545 

10 10 
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8 นายวรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน อาจารย ์ ศศ.ม 
ศศ.บ. 

วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป ์
นาฏศิลป์ไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 
ไทย 

2557 
2548 

10 10 



 3.2.4 อาจารย์พิเศษ 
         ไม่มี 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต  มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่
การท างานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ  หรือสหกิจศึกษา ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาการฝึกงาน ที่นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชานี้ โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   
การศึกษา วิชาสหกิจศึกษา หรือ การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ดังต่อไปนี้ 
 4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
(มาตรฐานการเรียนรู้ 2.1.1) 
2.มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม  
(มาตรฐานการเรียนรู้ 2.1.2) 
3.ใช้หลักการและเหตุผล เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
(มาตรฐานการเรียนรู้ 2.1.3) 
4.มีจรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ (มาตรฐานการเรียนรู้ 2.1.4) 
     4.1.2 ด้านความรู้ 
       1.มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของเนื้อหาวิชานาฏศิลป์ไทย   
       (มาตรฐานการเรียนรู้ 2.2.1) 
       2.สามารถวิเคราะห์รูปแบบนาฏศิลป์ การคิดสร้างสรรค์ การจัดการแสดง การประเมินผล และการติดตาม
สรุปผลของงานอย่างเป็นระบบตามหลักองค์ความรู้ทางนาฏศิลป์ และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง (มาตรฐานการเรียนรู้ 
2.2.2) 
       3.มีการพัฒนาความรู้ และทักษะทางนาฏศิลป์อย่างต่อเนื่อง   
        (มาตรฐานการเรียนรู้ 2.2.3) 
       4.มีความรู้ความสามารถในการ บูรณาการความรู้ทางด้านนาฏศิลป์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
       (มาตรฐานการเรียนรู้ 2.2.5) 
 4.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
       1.ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ (มาตรฐานการเรียนรู้ 2.3.1) 
       2.สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสถานการณ์ เพ่ือใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
(มาตรฐานการเรียนรู้ 2.3.2) 
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 4.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ได้เป็นอย่างดี(มาตรฐานการ
เรียนรู้ 2.4.1) 
       2.สามารถวางแผนด าเนินการแก้ไขปัญหาและรับผิดชอบในการด าเนินงานของส่วนตัวและส่วนรวมทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตาม(มาตรฐานการเรียนรู้ 2.4.2) 
 4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       1.สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน พร้อมทั้งเลือกรูปแบบของการสื่อสาร  และ
น าเสนอข้อมูลทางนาฏศิลป์ได้อย่างเหมาะสม    (มาตรฐานการเรียนรู้ 2.5.2) 
 4.1.6  ด้านทักษะพิสัย  
       1.มีความสามารถในทักษะนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์นานาชาติ (มาตรฐานการเรียนรู้ 2.6.1) 
       2.มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้นาฏศิลป์ต่างๆ และการบริหารจัดการการแสดงนาฏศิลป์
(มาตรฐานการเรียนรู้ 2.6.2) 
       3.สามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติ การสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานนาฏศิลป์  
        (มาตรฐานการเรียนรู้ 2.6.3) 
 
      4.2 ช่วงเวลา  
  นิสิตลงทะเบียนเพ่ือศึกษาวิชาสหกิจศึกษา หรือการฝึกงาน/การฝึกอบรมหรือฝึกงานใน
ต่างประเทศ ในภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 4 
 
      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 นิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือนในการท างานกับสถานประกอบการที่คณะอนุมัติ
ให้ไปฝึกงาน โดยคณะจะต้องแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การฝึกงาน เพ่ือก ากับดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตในความ
ดูแล อย่างไรก็ตามตารางการฝึกงานมอบให้ผู้บังคับบัญชาของนิสิตที่สถานประกอบการต่างๆเป็นผู้ก าหนดและ
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศก์ ก่อนการฝึกงานของนิสิตเสร็จสิ้น อาจารย์นิเทศก์ต้องเดินทางไปสอบถาม
ผลการปฏิบัติงานของนิสิตจากผู้บังคับบัญชาที่ท างานด้วยตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง (ยกเว้นบางกรณีเช่นการนิเทศ
การฝึกงานต่างประเทศ ให้ขึ้นกับความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย) และเมื่อการฝึกงานยุติลง นิสิตจะต้อง
น าเสนอผลงานเป็นรายบุคคลทั้งด้วยงานเขียนและน าเสนอผลการท างานก่อนสิ้นภาคการศึกษานั้นๆ จัดเต็มเวลา
ใน 1 ภาคการศึกษา/สถานประกอบการ ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
5.ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
การท าโครงงานหรือผลงานสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ บรรจุลงในรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีเป็นหลัก  โดย
มีจุดมุ่งหมายให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ต่างๆ ที่เรียนมา เพ่ือท าการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ ตามระเบียบวิธีการวิจัยสายมนุษยศาสตร์หรือศิลปกรรมศาสตร์ โดยสาขาวิชาจะก าหนดให้นิสิตได้เรียนรู้
พ้ืนฐานการท าวิจัยในรายวิชาการวิจัยทางนาฏศิลป์ ในปีการศึกษาที่ 2 และปีการศึกษาที่ 3 และรายวิชาการ
ออกแบบทางนาฏศิลป์ 1 และ 2 ในปีการศึกษาท่ี 3  ก่อนท าวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองในปีการศึกษาที่ 4 ภายใต้การ
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ก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนิสิตต้องน าเสนอผลการศึกษาวิจัยต่อคณาจารย์ 
น าเสนอรูปเล่มและการแสดงผลงานตามแบบระเบียบวิธีวิจัยเมื่อถึงปลายภาคการศึกษา 
เงื่อนไข  :  นิสิตต้องผ่านการประเมินผลในรายวิชาการวิจัยทางนาฏศิลป์ 1 รายวิชาการวิจัยทางนาฏศิลป์ 2  
รายวิชาการออกแบบทางนาฏศิลป์ 1 และรายวิชาการออกแบบทางนาฏศิลป์ 2  จึงจะสามารถลงทะเบียน   
รายวิชาวิทยานิพนธ์ทางนาฏศิลป์ได้ 
 
      5.1. ค าอธิบายโดยย่อ 
  โครงงาน และ/หรือ ผลงานสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ที่นิสิตสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใน
การท างานโครงการหรือผลงานสร้างสรรค์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน หรือ ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยมีขอบเขตท่ีสามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
      5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านการค้นคว้าวิจัย  และการสร้างสรรค์ผลงาน 
  5.2.2 มีทักษะการท างานด้านการจัดการกระบวนการท าโครงงาน  การสร้างสรรค์ และงานวิจัย 
  5.2.3 มีการพัฒนาด้านทัศนคติการท างานเชิงสร้างสรรค์  และการวิจัย   
  5.2.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ไม่น าความรู้ที่ศึกษามาไปใช้ประกอบมิจฉาชีพ ไม่บิดเบือนข้อมูลในการ
ถ่ายทอดข้อมูล ไม่แอบอ้าง เอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
 
      5.3. ช่วงเวลา  
  การวิจัยทางนาฏศิลป์ 1   ภาคการศึกษาปลาย ของปีการศึกษาที่ 2  
  การวิจัยทางนาฏศิลป์ 2    ภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษาที่ 3 
  การออกแบบทางนาฏศิลป์ 1  ภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษาที่ 3 
  การออกแบบทางนาฏศิลป์ 2  ภาคการศึกษาปลาย  ของปีการศึกษาที่ 3 
  วิทยานิพนธ์ทางนาฏศิลป์  ภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษาที่ 4 
 
      
      5.4. จ านวนหน่วยกิต 
  การวิจัยทางนาฏศิลป์1           3      หน่วยกิต 
  การวิจัยทางนาฏศิลป์ 2    3      หน่วยกิต 
  การออกแบบทางนาฏศิลป์ 1   3      หน่วยกิต  
  การออกแบบทางนาฏศิลป์ 2   3      หน่วยกิต  
  วิทยานิพนธ์ทางนาฏศิลป์   6      หน่วยกิต  
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5.5. การเตรียมการ  
 5.5.1 การเตรียมการก่อนลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ 
  ก่อนนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีในปีการศึกษาสุดท้ายนั้น นิสิตต้อง
ผ่านการประเมินผลในรายวิชาการวิจัยทางนาฏศิลป์ 1 รายวิชาการวิจัยทางนาฏศิลป์ 2 รายวิชาการ
ออกแบบทางนาฏศิลป์ 1 และรายวิชาการออกแบบทางนาฏศิลป์ 2  จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชา วิทยานิพนธ์
ทางนาฏศิลป์ได้  โดยนิสิตจะได้เรียนรู้วิธีการหาหัวข้อวิจัย วิธีการสืบค้นข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้หลัก
พ้ืนฐานในการท าวิจัย  การเขียนโครงร่าง แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการเขียนรายงานผลการค้นคว้า 
องค์ประกอบในงานสร้างสรรค์ และการน าเสนอผลงาน 
 
 5.5.2   การบริหารจัดการ 
  ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่นิสิตต้องเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ประมาณ 2 สัปดาห์   นิสิตต้องส่งโครง
ร่างวิทยานิพนธ์และการเขียนรายงานการค้นคว้า ในหัวข้อที่ตนเองสนใจซึ่งอาจเป็นหัวข้อเดียวกับในรายวิชาการ
ออกแบบทางนาฏศิลป์  2 หรือไม่ก็ได้ โดยส่งมายังอาจารย์ประจ ารายวิชา เพ่ือท าการสอบหัวข้อ โดยคณะกรรมการ
ภายในของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ทั้งนี้ให้นิสิตเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยเลือกจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
  หลังจากนั้น  สาขาวิชาจะประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นทางการ นิสิต
ต้องจัดท าแผนการด าเนินงานเสนออาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรายงานความก้าวหน้า
ในการท าวิทยานิพนธ์เป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ช่วยก าหนดประเด็นที่
นิสิตต้องรายงานให้ทราบในแต่ละครั้ง นิสิตทุกคนต้องสร้างสรรค์ผลงานให้เสร็จสิ้นประมาณสัปดาห์ที่ 14 ของภาค
การศึกษานั้น ระหว่างที่นิสิตด าเนินงานนั้นสาขาวิชาจัดให้มีการสอบโดยคณะกรรมการภายในเป็นระยะๆ เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพของผลงาน และนิสิตต้องน าเสนอผลการรายงานการค้นคว้าต่อที่ประชุมคณาจารย์และนิสิต
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ประมาณสัปดาห์ที่ 15 ของภาคการศึกษา โดยจัดการแสดงผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าวบน
เวที ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือประเมินผลงานซึ่งบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้ารับชมได้ 
จากนั้นภายในสัปดาห์ที่ 18 นิสิตส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามแบบระเบียบวิธีวิจยัให้อาจารย์ที่ปรึกษา และ
อาจารย์ประจ ารายวิชา อนึ่งก าหนดการเรื่องระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับก าหนดการของคณะ
และมหาวิทยาลัยในช่วงเวลานั้นได้  
 
      5.6 กระบวนการประเมินผล 
 5.6.1  เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
  การวัดผลและประเมินผลพิจารณาจากประเด็น 3 ประเด็น 
  1.  สอบหัวข้อและเค้าโครงวิจัย  โดยผ่านมติคณะกรรมการภายในหลักสูตร 
  2.  สอบโดยการจัดการแสดงผลงานบนเวที เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยประเมินผล 
     จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  3.  สอบสรุปเนื้อหา  โดยจัดท าเป็นรูปเล่มตามระเบียบวิธีวิจัย 
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   5.6.2 ระดับข้ัน 
  การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ คิดเป็นระดับขั้น 2 แบบคือ ผ่าน หรือ S (Satisfactory) หรือ 
ไม่ผ่าน หรือ U (Unsatisfactory)  โดยใช้เกณฑ์ค่าระดับขั้นดังนี้ 
  คะแนนรวมร้อยละ 60 หรือมากกว่า หมายถึง ผ่าน หรือ S (Satisfactory)  
        คะแนนรวมร้อยละ 0-59 หมายถึง ไม่ผ่าน หรือ U (Unsatisfactory)  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

นอกจากนี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยและคณะก าหนดให้  กล่าวคือ นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ต้องเรียนรู้ที่จะ “เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา” และคณะมนุษยศาสตร์สอนให้นิสิตรู้จัก  
“เก่งวิชาการ เด่นคุณธรรม น าทักษะชีวิต” คุณลักษณะเด่นของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทยพึงมี คือ  บัณฑิตทีมีความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์ไทย ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มี
ศักยภาพด้านการวิจัย การวิเคราะห์ งานด้านนาฏศิลป์ พร้อมทั้งสามารถบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในการบริการวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ  ส่งเสริมการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การ
สร้างสรรค์ และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ มีความสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงาน 

 กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตก าหนดได้ดังนี้ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 
1.มีความโดดเด่นเรื่องความอ่อนน้อม
ถ่อมตน ความซื่อสัตย์ และมีจิตอาสา 

1.คณะมีกิจกรรมภาคบังคับประจ าหลักสูตรให้นิสิตเข้าร่วมเพ่ือ
ปรับแต่งบุคลิกภาพให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และปลูกฝัง
คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ และความมีจิตอาสาให้แก่นิสิตทุกคน 
2.สอดแทรกความรู้เรื่องคุณธรรมด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน 
ความซื่อสัตย์ และความมีจิตอาสาให้แก่นิสิตผ่านเนื้อหาในรายวิชา
หรือกิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมาย 

2. มีความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์ไทย 1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติ 1 – 7 เพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านการปฏิบัติที่สมบูรณ์ โดยมีศิลปินแห่งชาติหรือ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทุกๆปีการศึกษา 
2. จัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่เป็นองค์ประกอบหลักทางนาฏศิลป์ 
เช่น ทฤษฏี ประวัติ สุนทรียศาสตร์ และวรรณกรรม 
3. จัดโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นการพัฒนานิสิตและส่งเสริมให้นิสิต
เข้าร่วมการประกวด ทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอก 

3. มีศักยภาพด้านการวิเคราะห์ การวิจัย 
งานด้านนาฏศิลป์ พร้อมทั้งสามารถ
บูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

1. จัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่เป็นนาฏศิลป์นานาชาติและศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น  นาฏศิลป์  นาฏศิลป์ร่วมสมัย เทคโนโลยีเพื่อ
ศิลปะการแสดง นาฏศิลป์กับดนตรี  การจัดการนาฏศิลป์ เป็นต้น 
2. จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้นิสิต ฝึกการคิดวิเคราะห์ 
ผ่านกระบวนการวิจัยทางนาฏศิลป์ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 
3. มอบหมายงานให้นิสิตฝึกการบูรณาการความรู้ศาสตร์ต่าง โดย
การประดิษฐ์ผลงานสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์  
4. จัดท าความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหรือ
หนว่ยงานทางวัฒนธรรม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือให้มีการบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน 

4. มีความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงาน 

1. จัดให้นิสิตปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  
2. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ก่อนการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
3. จัดการประเมินผลการฝึกงานของนิสิต พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
กับนิสิต  เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงตนเองก่อนส าเร็จการศึกษา 

 

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
1.1 ปฏิบัติตนเป็นคนตรงต่อเวลา 
มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
และมีจิตสาธารณะ 

1.ผู้สอนแจ้งระเบียบหรือกติกาของ
รายวิชาให้ผู้เรียนถือปฏิบัติตลอด
ภาคการศึกษาและ/หรือ 
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/
กิจกรรม/โครงงานที่ส่วนหนึ่งได้มี
การสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรม
และจริยธรรม การรับผิดชอบและ
การเข้าเรียนตรงเวลา และการไม่
ทุจริตในการสอบหรือคัดลอก
ผลงานของผู้อ่ืนและ/หรือ 
3.วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม หรือกรณีศึกษา
ของบุคคลตัวอย่างที่ใช้คุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมทางวิชาการ การท า
โครงงานที่ใช้แนวคิด วิธีการ
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1.ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียน
การสอน การมาเรียน การส่งงาน
ตรงเวลา และไม่ทุจริตในการสอบ
หรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น และ/
หรือ 
2.ประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงงาน/การท างานเป็น
กลุ่ม/การเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิต
สาธารณั 
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2. ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
2.1 มีความรอบรู้ในภาษา/
วัฒนธรรม/แนวคิดและความรู้
เกี่ยวกับปรัชญา/มีรสนิยมทาง
สุนทรียะทางศิลปะและดนตรี 
 

ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้เน้น
ด้านภาษา/วัฒนธรรม/แนวคิดและ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา 

ประเมินผลจากการทดสอบใน
รูปแบบต่างๆ/งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

2.2 มีความรู้ความสามารถใน
การบูรณาการความรู้กับศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องหรือมีความรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก 
ท าให้รักโลก รักธรรมชาติ รัก
สิ่งแวดล้อมและสามารถอยู่รอดใน
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้
เพ่ือท าให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมไทย สังคมอาเซียนและสังคม
โลก 
 

-ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึก
บูรณาการศาสตร์ที่เรียนกับศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ 
-บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ
การสาธิตและฝึกในห้องปฏิบัติการ 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็น
ฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยบูรณาการกับการ
ท างาน 
-ศึกษานอกสถานที่ 
-ใช้การสอนแบบทีม 
-ใช้การเรียนการสอนโดยชุมชนเป็น
ฐาน 
-ใช้การสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐาน 
-ใช้การปฏิบัติงานกับสถาน
ประกอบการ 

-ประเมินผลจากคุณภาพผลงาน
ของนิสิต และ/หรือ 
-ประเมินผลจากคุณภาพผลงาน
ของนิสิต 
-ประเมินความรู้และทักษะโดยการ
ทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ 
สอบปากเปล่า และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-ประเมินทัศนคติของการเรียนรู้
โดยการใช้แบบสอบถามหรือแบบ
รายงานตนเอง 
-ประเมินผลโดยแหล่ง
ประสบการณ์วิชาชีพ/สถาน
ประกอบการ 
-ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัด
ความรู้ 
 

2.3 ให้มีความรู้เพ่ือน าไปพัฒนา
ทักษะการใช้ชีวิต การดูแลตนเอง 
และด ารงตนอย่างมีความสุข 
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
3.1  รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และแสวงหาข้อเท็จจริงจากแหล่ง
ความรู้ที่หลากหลาย หรือสามารถ
น าความรอบรู้ด้านต่างๆที่เก่ียวข้อง
ไปใช้ให้เกิดการรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก 
ท าให้รักโลก รักธรรมชาติ รัก
สิ่งแวดล้อมและสามารถอยู่รอดใน
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
จริง ท าให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมไทย สังคมอาเซียนและสังคม
โลก 
 

-ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึก
การคิดวิเคราะห์และมีโอกาส
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
-ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนรู้จัก
คัดสรรข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ 
-ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนน า
ข้อมูลมาตอบโจทย์/แก้ปัญหาทาง
วิชาการหรือต่อยอดความรู้อย่าง
เป็นระบบ และ/หรือ 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็น
ฐาน 
-ศึกษานอกสถานที่ 
-ใช้การสอนแบบทีม 
-ใช้การสอนแบบเน้นกิจกรรม 

-ประเมินผลจากคุณภาพผลงาน
ของนิสิต และ/หรือ 
-ประเมินความรู้และทักษะโดยการ
ทดสอบแบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ 
สอบปากเปล่า 
-ประเมินกระบวนการท างานเป็น
ทีมและการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-ประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา 
-ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัด
ความรอบรู้ 

3.2 รู้จักประเมินข้อมูลที่ได้หรือ
สามารถเชื่อมโยงความรู้แบบองค์
รวมได้ และคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้
และมีผลงานนวัตกรรม 
 
3.3 สามารถน าข้อมูลที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการท างานหรือมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
ศตวรรษท่ี 21 และมีคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
4.1 สามารถท างานเป็นทีม มีความ
เป็นผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ 

-ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่ม 
-ผู้สอนมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งที่เรียน และ/หรือ 
-ผู้สอนใช้การเรียนการสอนที่เน้น
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ
ตนเองและเพ่ือนร่วมกลุ่ม 
-ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นคว้าเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
-ใช้การเรียนการสอนแบบเน้น
ท างานเป็นทีม 
-ใช้การเรียนแบบบูรณาการ 

-ประเมินจากพฤติกรรมหรือ
คุณภาพผลงานของนิสิต และ/หรือ 
-ประเมินความรับผิดชอบการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนในกิจกรรม
ต่างๆ 
-ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับ
มอบหมายและวัดผลแบบประเมิน
โดยให้เพื่อนในกลุ่มประเมิน
พฤติกรรมการท างาน 
-ประเมินทัศนคติของการใช้ชีวิต
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการ
ใช้แบบสอบถามหรือแบบประเมิน
ตนเอง 

4.2 ปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่ต่าง
วัฒนธรรมได้ หรือสามารถท างานที่
ได้รับมอบหมายให้ลุล่วง 

  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็บรวมรวมข้อมูลประมวลผล แปล
ความหมาย และน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศอย่างถูกต้อง และรู้เท่า
ทัน 

-ผู้สอนมอบหมายงานที่ให้ผู้เรียนใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล 
-ผู้สอนมอบหมายงานที่ใช้ภาษาใน
การพูดและการเขียนหรือการ
น าเสนองาน และ/หรือ 
-ผู้สอนบรรยายในชั้นเรียนและถาม
ตอบ การสาธิตและฝึกภายใน
ห้องปฏิบัติการ 
-ใช้การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
-ใช้การสอนแบบการทดลองเป็น
ฐาน 
-ใช้การสอนโดยโครงงานเป็นฐาน 
-ใช้การสอนโดยบูรณาการกับการ
ท างาน 

-ประเมินจากคุณภาพของผลงาน
ของผู้เรียน และ/หรือ 
-ประเมินความสามารถในการ
สื่อสารทั้งการพูด การเขียน การ
น าเสนอจากผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย หรือจากการสัมมนา 
-ประเมินความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนอ
จากผลงานที่ได้รับมอบหมาย หรือ
จากการสัมมนา 

5.2 แสดงออกถึงความสามารถใน
การสื่อสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปประเด็นเนื้อหา ทั้งการพูดและ
การเขียน หรือการน าเสนองานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะ )วิชาเอก(  

 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้  6 ด้านที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  ก าหนดไว้ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม   จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

     1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

     1.1.3 ใช้หลักการและเหตุผล เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู่อ่ืน 

     1.1.4 มีจรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     1.2.1 อบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  สอดแทรกในบทเรียนโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัวและส่งgสริมการ
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมที่สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย  หรือหน่วยงานอื่น ๆ เป็นผู้จัดขึ้น 

     1.2.2 มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตมีความรับผิดชอบโดยตั้งกฎเกณฑ์ การส่งงาน การเข้าชั้นเรียน ตลอดจนการ
สอบ และการเตรียมตัวก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง 

     1.2.3 มอบหมายให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชา    คณะ มหาวิทยาลัย และเปิดให้มีการอภิปราย
ในชั้นเรียน 

     1.2.4 มอบหมายงาน โดยมุ่งเน้นเรื่องการมีจรรยาบรรณท้ังในทางวิชาการ 

     1.2.5 ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในสายวิชาชีพนาฏศิลป์ไทย  

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

          1.3.1 ใช้แบบสังเกตพฤติกรรม    ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้เรียน   ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนโดยเพื่อนนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน  และผู้ใช้บัณฑิต 

     1.3.2 ประเมินจากการตรงเวลาความรับผิดชอบของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

           1.3.3 ประเมินจากงานที่มอบหมาย 

     1.3.4 ประเมินจากการอ้างอิงงานวิชาการในงานที่มอบหมาย 
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2. ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านด้านความรู้ 

     2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของเนื้อหาวิชานาฏศิลป์ไทย 

     2.1.2 สามารถวิเคราะห์รูปแบบนาฏศิลป์ การคิดสร้างสรรค์ การจัดการแสดง การประเมินผล และการติดตาม
สรุปผลของงานอย่างเป็นระบบตามหลักองค์ความรู้ทางวิชาชีพนาฏศิลป์ และสาขาที่เก่ียวข้อง 

     2.1.3 มีการพัฒนาความรู้ และทักษะทางนาฏศิลป์อย่างต่อเนื่อง 

     2.1.4 มีการพัฒนาความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์และข้อ
ค้นพบทางนาฏศิลป์ 

     2.1.5 มีความรู้ความสามารถในการ บูรณาการความรู้ทางด้านนาฏศิลป์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     2.2.1 ให้ความรู้ผู้เรียนในเนื้อหาสาระและทฤษฎีทางนาฏศิลป์ตลอดจนความ สัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับ
สังคมไทย 

    2.2.2 เน้นการฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การออกภาคสนามเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรงเพ่ือให้เข้าใจ 

    2.2.3 สอดแทรกเรื่องการใช้หลักตรรกะในการคิด วิเคราะห์ทางนาฏศิลป์และการท างานต่างๆ รวมทั้งการให้
ความรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผลในแง่ของการปฏิบัติการ   

    2.2.4 จัดล าดับรายวิชาให้มีเนื้อหาสอดคล้องต่อเนื่องกัน มีรูปแบบการสอนหลากหลาย ได้แก่ การบรรยาย 
อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

           2.2.5 สอดแทรกตามเนื้อหารายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โดย
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น การศึกษาดูงาน เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

    2.2.6 กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการสอนที่เปิดกว้างทางแนวคิดและเรียนรู้จากการค้นคว้า 

    2.2.7 จัดการเรียนการสอนแบบองค์รวม เพ่ือให้เห็นความส าคัญของการเชื่อมโยงกันระหว่างศาสตร์ต่างๆ  เน้น
การฝึกปฏิบัติ การออกภาคสนามเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรงและเพ่ือให้เข้าใจมากข้ึน  
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2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     2.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน      สอบภาคปฏิบัติ การท า
แบบฝึกหัด การท ารายงาน 

     2.3.2 ประเมินจากการน าเสนอรายงานการวิจัย  

     2.3.3 ประเมินผลจากผลงานสร้างสรรคท์างนาฏศิลป์ 

     2.3.4 ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน      สอบภาคปฏิบัติ การท า
แบบฝึกหัด การท ารายงาน 

        2.3.5 ประเมินผลจากโครงการวิทยานิพนธ์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     3.1.1 ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

     3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสถานการณ์ เพื่อใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

     3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา  วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาทางนาฏศิลป์ได้ 

     3.3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะทางนาฏศิลป์มาร่วมพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงาน
สร้างสรรค ์

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     3.2.1 มอบหมายงานให้นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือจากการสัมมนา การท าโครงงาน การท าวิจัย   

     3.2.1 จัดกิจกรรมลงพ้ืนที่เพ่ือให้นิสิตวิเคราะห์สถานการณ์จริงเพื่อให้มองเห็นปัญหา และแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง 

     3.2.3 จัดให้มีรายวิชาที่ให้นิสิตฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับกระบวนการท าวิจัยตั้งแต่การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
จนถึงสรุปผลและอภิปราย 

     3.2.4 การทดสอบหรือมอบหมายงาน โดยมีการตั้งค าถามหรือปัญหา อันน าไปสู่การหาผลวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือการเปรียบเทียบข้อมูล 

     3.2.5 จัดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและการสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ ที่มีการบูร
ณาการทางความคิด 
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3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     3.3.1 ประเมินจากผลงาน การปฏิบัติงาน วิธีคิด วิธีการแก้ปัญหาในระหว่างท างาน/กิจกรรมของนิสิต 

     3.3.2 ประเมินจากการน าเสนอรายงานการวิจัย  

             3.3.3 ประเมินผลจากผลงานสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ 

             3.3.4 ประเมินผลจากโครงการวิทยานิพนธ์ 

     3.3.5 ประเมินจากผลงานที่มีลักษณะบูรณาการ สร้างสรรค์และเป็นองค์ความรู้ใหม่   

     3.3.6 ใช้ผลประเมินจากสถานประกอบการ 

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ได้เป็นอย่างดี 

     4.1.2 สามารถวางแผนด าเนินการแก้ไขปัญหาและรับผิดชอบในการด าเนินงานของส่วนตัวและส่วนรวมทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตาม 

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     4.2.1 ก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้อง
ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวบุคคล 

           4.2.2 มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มและก าหนดโจทย์ กติกา และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการถ่ายทอดความรู้และการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน 

            4.3.2 ประเมินผลการด าเนินโครงการ และงานกลุ่ม 

            4.3.3 ประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

     4.3.4 ผลการประเมินจากสถานประกอบการ 
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5. ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

     5.1.1 มีทักษะการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการศึกษา ค้นคว้า  สร้างสรรค์และน าเสนอผลงานทาง
นาฏศิลป์ได้อย่างเหมาะสม 

     5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน พร้อมทั้งเลือกรูปแบบของการสื่อสารและ
น าเสนอข้อมูลทางนาฏศิลป์ได้อย่างเหมาะสม  

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

     5.2.1 กระตุ้นให้นิสิตใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า ประมวลผล และน าเสนองานได้ 

     5.2.2 มอบหมายงานให้นิสิตฝึกและน าเสนองานโดยเน้นให้มีการสื่อสารที่กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น เป็นขั้น
เป็นตอน 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคดิวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

     5.3.1 ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย อภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน และ
สาธารณะชน 

     5.3.2 ประเมินผลการเรียนรู้จากการน าเสนอและอภิปรายผลงานในชั้นเรียน และการน าเสนอสู่สาธาณชน 

6. ด้านทักษะพิสัย 

6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

     6.6.1 มีความสามารถในทักษะนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์นานาชาติ 

     6.6.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้นาฏศิลป์ต่างๆ และการบริหารจัดการการแสดงนาฏศิลป์ 

     6.6.3 สามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติ การสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานนาฏศิลป์ 
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6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

     6.2.1 การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์นานาชาติโดย
การศึกษาและฝึกซ้อมด้วยตนเองนอกเวลาเรียน 

     6.2.2 มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการน านาฏศิลป์แขนงต่างๆ มาประยุกต์ 

     6.2.3 การฝึกประสบการณ์การแสดงนาฏศิลป์และการบริหารจัดการการแสดงนาฏศิลป์จากสถานการณ์จริง 

     6.2.4 มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการสร้างสรรค์และน าเสนอผลงาน นาฏศิลป์ในรูปแบบต่างๆ  

6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

     6.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้จากการการพัฒนาทักษะปฏิบัติรายบุคคล 

     6.3.2 ประเมินผลการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์การแสดงนาฏศิลป์  การจัดการแสดง 

     6.3.3 ประเมินผลจากโครงงานและการจัดการแสดงทางนาฏศิลป์ 
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา )Curriculum Mapping)   

   4.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนคณะ) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู้ 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวชิาภาษา 
001201 ทักษะภาษาไทย            
001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน            
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา            
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ            
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

001221  สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า                  

001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม             
001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                     
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต                
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล               

001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา                   
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ผลการเรียนรู้ 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

001228 ความสุขกับงานอดเิรก                  

ผลการเรียนรู้ 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ )ต่อ( 
001229 รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย                  

001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน            
001242 การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม                
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพยีงในชีวิตประจ าวัน            

001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต            
001233 ไทยกับประชาคมโลก           

001234 อารยธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น            
001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม           

001236 การจัดการการด าเนินชีวติ            
001237 ทักษะชีวิต           

001238 การรูเ้ท่าทันสื่อ            
001239 ภาวะผู้น ากับความรัก           

001251 พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม           

001252 นเรศวรศึกษา            
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ผลการเรียนรู้ 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

001253 การเป็นผู้ประกอบการ           

001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม           

ผลการเรียนรู้ 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

001272 คอมพิวเตอรส์ารสนเทศขั้นพื้นฐาน            

001273 คณติศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน           

001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน            

001275 อาหารและวิถีชีวิต           

001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว           

001277 พฤติกรรมมนุษย ์            

001278 ชีวิตและสุขภาพ            

001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            

กลุ่มวชิาพลานามัย 
001281 กีฬาและออกก าลังกาย             
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์ 
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ            
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ผลการเรียนรู้ 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิง
วิชาการ 

           

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน            

208001 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร            
ผลการเรียนรู้ 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์ )ต่อ( 
784201 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเองใน
ศตวรรษที ่21 

          

776261 ภาษา วัฒนธรรมและคตชินอาเซียน           
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      4.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) 
 ความรับผิดชอบหลัก  

ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

ผลการเรียนรู้ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก 
202101 นาฏปริทรรศน ์                     
202102 นาฏประวัต ิ                     
202103 นาฏทฤษฏีและการวิจารณ ์                     
202251 นาฏวรรณกรรมและดนตร ี                     
202281 นาฏศลิป์ภาคเหนือตอนล่าง                     
202121 นาฏศลิป์ร่วมสมัย                     
202111 ทักษะนาฏศลิป์ไทยตัวพระ 1                     
202112 ทักษะนาฏศลิป์ไทยตัวนาง 1                     
202113 ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 2                     
202114 ทักษะนาฏศลิป์ไทยตัวนาง 2                     
202211 ทักษะนาฏศลิป์ไทยตัวพระ 3                     
202212 ทักษะนาฏศลิป์ไทยตัวนาง 3                     
202213 ทักษะนาฏศลิป์ไทยตัวพระ 4                     
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ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

ผลการเรียนรู้ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก )ต่อ( 
202214 ทักษะนาฏศลิป์ไทยตัวนาง 4                     
202311 ทักษะนาฏศลิป์ไทยตัวพระ 5                     
202312 ทักษะนาฏศลิป์ไทยตัวนาง 5                     
202313 ทักษะนาฏศลิป์ไทยตัวพระ 6                     
202314 ทักษะนาฏศลิป์ไทยตัวนาง 6                     
202411 ทักษะนาฏศลิป์ไทยตัวพระ 7                     
202412 ทักษะนาฏศลิป์ไทยตัวนาง 7                     
202231 การวิจัยทางนาฏศิลป์ 1                      
202332 การวิจัยทางนาฏศิลป์ 2                      
202341 การออกแบบทางนาฏศลิป์ 1                     
202342 การออกแบบทางนาฏศลิป์ 2                     
202499 วิทยานิพนธ์ทางนาฏศิลป ์                     
202371 การจัดการนาฏศิลป ์                     
202261 นาฏศลิป์กับสื่อนวัตกรรม                      
202397 สหกิจศึกษา                      
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ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

ผลการเรียนรู้ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก )ต่อ( 
202498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานใน
ต่างประเทศ 

                    

202315 ละครดึกด าบรรพ์                     
202316 ร าอาวุธ                     
202317 ร าวงมาตรฐาน                     

202382 นาฏศลิป์พ้ืนบ้านภาคเหนือ                     
202383 นาฏศลิป์พ้ืนบ้านภาคใต ้                     
202312 ทักษะนาฏศลิป์ไทยตัวนาง 5                     
202384 นาฏศลิป์พ้ืนบ้านภาคอสีาน                     
202385 นาฏศลิป์พ้ืนบ้านภาคกลาง                     
202322 นาฏศลิป์อาเซียน                     
202323 นาฏศลิป์ตะวันออก                     
202324 นาฏศลิป์ตะวันตก                     
202325 ละครพูด                     
202372 นาฏศลิป์ส าหรับเด็ก                     



 
 

 
 

88 

ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

202373 นาฏศลิป์ส าหรับผู้สูงอาย ุ                     
202374 นาฏศลิป์ส าหรับการบ าบัด                     
202375 นาฏศลิป์กับชุมชน                     
202333 นาฏศิลป์กับกฎหมายทรัยพ์สินทาง
ปัญญา  

                    

202352 นาฏเทพปกรณัม                     
202386 นาฏศลิป์กับมานุษยวิทยาและ
วัฒนธรรม 

                    

202344 การออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรับ
งานนาฏศิลป ์

                    

202345 การแต่งหน้าส าหรับงานนาฏศิลป ์                     
202362 การออกแบบบทระบ าส าหรับงาน
นาฏศิลป ์

                    

202363 การออกแบบบทละครส าหรับงาน
นาฏศิลป ์

                    

202364 การออกแบบเพลงส าหรบังาน
นาฏศิลป ์

                    

202365 การออกแบบแสงส าหรับงาน
นาฏศิลป ์
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ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

202366 การออกแบบเวทีส าหรับงาน
นาฏศิลป ์

                    

202343 สหวิทยาการทางนาฏศลิป์                     
202391 นาฏศลิป์กับภาษาอังกฤษ 1                     
202392 นาฏศลิป์กับภาษาอังกฤษ 2                     
202393 นาฏศลิป์กับภาษาอังกฤษ 3                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน )เกรด( 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ. 2559  (ดูภาคผนวก ก) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
รายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

- คณะกรรมบริหารหลักสูตรประจ าคณะ (ที่ไม่ใช่ผู้สอน) ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) ในแต่
ละภาคการศึกษา 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าคณะจะท าการคัดเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาโดยใช้วิธีสุ่มเลือกโดยไม่แจ้งให้ผู้สอนทราบล่วงหน้า 

- รายวิชาใดท่ีมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) ไม่ผ่าน
มาตรฐานให้ผู้สอนจัดท าแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนเสนอต่อทางคณะเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนในรายวิชานั้น 

2.2 เกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
สรุปสาระส าคัญคือ  

                1.1 บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป (ข้อ 2 ในประกาศ)  

                 1.2 สถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษามหาวิทยาลัยนเรศวร NULC เป็นผู้จัดสอบ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง (ข้อ 5 ในประกาศ)  

                 1.3  ทดสอบทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการน าไปใช้ โดยใช้ข้อสอบที่เทียบค่าได้กับ 
TOEFL, IELTS, CU-TEP เป็นต้น (บทน าและข้อ 6 ในประกาศ)  

                 1.4  นิสิตเริ่มสอบได้ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้นเป็นต้นไป  
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2.3 การทวนสอบมาตรฐานความรู้ภาคปฏิบัติทางนาฏศิลป์ไทย สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ได้ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทยส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี  เพ่ือเป็นการวัดผลการเรียนรู้ทางด้านทักษะนาฏศิลป์ไทยที่ได้ศึกษามาตลอดระยะเวลา 4 ปี และ
เพ่ือเป็นการน าความรู้  ความสามารถและประสบการณ์จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการแสดงร าเดี่ยว
มาตรฐานทางนาฏศิลป์ไทยสู่สาธารณชนได้ 

2.3.1 คุณสมบัติผู้เข้าสอบ 

2.3.1.1 เป็นนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการประเมินผลการเรียนในรายวิชาทักษะ
นาฏศลิป์ไทยตัวพระ 1 – 6 หรือทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 1- 6 จึงจะมีสิทธิ์สอบ 

2.3.3.2 กรณีสอบไม่ผ่าน นิสิตไม่มีสิทธิ์ในการสอบร าเดี่ยวมาตรฐาน และจะต้องด าเนินการสอบใหม่ในปี
การศึกษาถัดไป 

    2.3.2 การเปิดสอบ 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จะท าการเปิดสอบวัดความรู้ภาคปฏิบัติด้านนาฏศิลป์ไทยระหว่างเดือนสิงหาคม – 
เดือน ธันวาคม (ภาคการศึกษาต้น) โดยนิสิตจะต้องสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบทั้งสองช่วง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนรวม 

ทั้งนี้หากนิสิตไม่ผ่านการทวนสอบมาตรฐานความรู้ภาคปฏิบัติที่ทางสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยจัดสอบขึ้น  
นิสิตจะต้องเข้ารับการทวนสอบมาตรฐานความรู้ภาคปฏิบัติทางนาฏศิลป์ไทยใหม่ในปีการศึกษาถัดไป 

 

2.3.3 เกณฑ์การทวนสอบ 

การทวนสอบมาตรฐานความรู้ภาคปฏิบัติทางนาฏศิลป์  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1.การทวนสอบประมวลความรู้ภาคปฏิบัติด้านทักษะนาฏศิลป์ไทย 

2.การทวนสอบการแสดงร าเดี่ยวมาตรฐานทางนาฏศิลป์ไทย 

 

1.การทวนสอบประมวลความรู้ภาคปฏิบัติทางนาฏศิลป์ไทย 

 กรรมการสอบ  

คณาจารย์ในสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ไม่น้อยกว่า 3 คน 

 ข้อสอบ 
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  ข้อสอบประกอบด้วยทักษะทางนาฏศิลป์ไทยประจ าหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมดที่นิสิตได้เรียนมา
ตลอดระยะเวลา 4 ปี โดยแบง่ออกเป็น 3 ระดับ   ดังนี้ 

หน่วยการเรียนรู้ ระดับการเรียนรู้ 

เพลงฝึกหัดชั้นต้น ชั้นต้น  /  Beginner 

เพลงร าคู่ชั้นต้น 

เพลงร าคู่ชั้นสูง ชั้นกลาง / Intermediate 

เพลงหน้าพาทย์ 

เพลงร าเดี่ยว ชั้นสูง  /  Advance 

 

ในการสอบแต่ละหน่วยการเรียนรู้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้ออกข้อสอบโดยการ
ประชุมเพ่ือก าหนดเพลงประจ าหน่วยที่จะใช้สอบ  โดยจัดสอบ 5 หน่วยการเรียนรู้ข้อสอบหน่วยละ 1 เพลง รวม
ทั้งสิ้น 5 เพลง  

เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อสอบประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ข้อสอบหน่วยละ 1 เพลง เพลงละ 20 คะแนน รวม
คะแนนเต็มทั้งสิ้น 100 คะแนน โดย 1 เพลงมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

รายละเอียดการให้คะแนน คะแนน 

ความถูกต้องของท่าร า 8 คะแนน 

ความถูกต้องของจังหวะ 6 คะแนน 

ลีลา/ความสามารถ 6 คะแนน 

 

นิสิตจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบ ร้อยละ 60 ของคะแนนรวม หากนิสิตมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์
จะไม่สามารถเข้าทวนสอบการจัดการแสดงร าเดี่ยวมาตรฐานทางนาฏศิลป์ไทยได้ 
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2. การทวนสอบการแสดงร าเดี่ยวมาตรฐานทางนาฏศิลป์ไทย 

กรรมการสอบ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิทางนาฏศิลป์ไทยจากหน่วยงานภายนอก ไม่ต่ ากว่า 3 ท่าน 

ข้อสอบ 

 นิสิตเป็นผู้เลือกชุดการแสดงร าเดี่ยวมาตรฐานทางนาฏศิลป์ไทย 1 ชุด ด้วยตนเอง แล้วน าเสนอบนเวทีต่อ
คณะกรรมการและสาธารณชน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 คะแนนรวมทั้งสิ้น  100 คะแนน  โดยแบ่งวิธีการให้คะแนนดังนี้ 

รายละเอียดการให้คะแนน คะแนน 

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของท่าร า  30 คะแนน 

ลีลาและความต่อเนื่องของท่าร า 20 คะแนน 

การใช้จังหวะและการใช้พ้ืนที่ในการแสดง  15 คะแนน 

ความถูกต้องของเครื่องแต่งกาย และการใช้อุปกรณ์
ประกอบการแสดง 

15 คะแนน 

ดนตรีประกอบการแสดง  10 คะแนน 

อารมณ์ร่วมในการแสดง  10 คะแนน 

 

** นิสิตจะต้องได้ผลการประเมินจากคณะกรรมการภายนอก  ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 จึงจะถือว่า “ผ่าน” 
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2.4 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

ส ารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต อย่างต่อเนื่องและน าผลประเมินที่ได้มาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน 

การประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยองค์กรระดับสากล โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในระยะเวลาต่างๆ  

 (3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง
พอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ  ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้น
ในสถานศึกษานั้น ๆ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เป็นไปตามประกาศ  “ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2559  
ข้อ 19 “การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี” (ภาคผนวก ก)  
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 

1.การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1จัดโครงการปฐมนิเทศ หรือแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ฐานะ

ครูผู้สอน  ในฐานะบุคลากรของคณะ  ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและภาระงาน   
 1.2 อาจารย์ใหม่ควรผ่านการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
           1.3จัดการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
อุดมศึกษา (TQF) 
          1.4 จัดทีมอาจารย์พี่เลี้ยงเพ่ือให้ค าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
          2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล 
                2.1.1ก าหนดให้อาจารย์ ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียน                   
การสอน การวัดและการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการเป็นประจ าทุกปี 
    2.1.2 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน     การจัดการเรียน
การสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอน ที่สามารถน าไปใช้บูรณาการกับการเรียนการ
สอนได้ 
       2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
              2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ ได้รับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ หรือวิชาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างเสริมประสบการณ์และเพ่ิมพูนศักยภาพเฉพาะตนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง        

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการ 
ประเมินผลที่ทันสมัย 
  2.2.3 อาจารย์ควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม 
  2.2.4 ส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ได้พัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
  2.2.5 ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก รวมทั้งส่งเสริมให้มีการขอทุน
สนับสนุนงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งยังน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน 
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน  
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์ มีหน้าที่ในการ ก ากับมาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้  
1.1  ก ากับให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนอย่างน้อย 5 คน และให้เป็นไปตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และ แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ทราบ  
1.2  ก ากับให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1.2.1 มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
1.2.2 มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น  ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้ อย 1 รายการ 
ในรอบ 5 ป ีย้อนหลัง  
1.3  ก ากับให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนอย่างน้อย 5 คนและให้มีคุณสมบัติตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

      1.3.1 มีคุณวุฒิขัน้ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

        1.3.2 มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 

รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง  

1.4 ก ากับให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กล่าวคือ เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มี คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  

1.5 ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด กล่าวคือ พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
ประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือน าข้อมูล ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี  
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 2. บัณฑิต 

คณะกรรมการหลักสูตรมีหน้าที่ก ากับดูแลหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ระดับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทั้งนี้ คณะมนษุยศาสตร์ด าเนินการ ส ารวจความต้องการแรงงานและความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับ

การประมาณความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการรับนิสิต  

 

3. นิสิต 

    3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

          3.1.1 การรับนิสิต  

   การรับนิสิตเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะกรรมการผู้รบัผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมใน

การพิจารณาใบสมัครเข้าศึกษา หลักฐานประกอบการสมัครและการสิบสัมภาษณ์ เพ่ือให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่

ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

          3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

       หลักสูตรจัดให้มีการปรับพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และเพ่ือปรับท่า

ร าให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยด าเนินการก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ระยะเวลา 1 เดือน เป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้

คณะมนุศาสตร์ได้ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัว

เทคนิคการเรียนรู้ กฎระเบียบในมหาวิทยาลัยที่ควรทราบ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตร

จัดให้ รวมทัง้ การพบอาจารย์ที่ปรึกษา  

   3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  

         3.2.1 สร้างความร่วมมือกับหนว่ยงานต่างๆ ทัง้ในและนอกประเทศในด้านวิชาการและด้านสร้างสรรค์

เพ่ือให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้  

3.2.2 จดัให้มีการเรียนการสอนที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการแก่ชุมชน เช่น การจัดการแสดงทางนาฏศิลป์ 
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โดยการบรูณาการรายวิชาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเข้ากิจกรรมของชุมชน เพ่ือให้หลักสูตรได้มีส่วนร่วมกับชุมชน 

และเป็นการบูรณาการสรรพวิชาเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป  

3.3.3 จดัให้นิสิตมปีระสบการณ์การปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาจากการท างานจริงในรายวิชาการ ฝึกงาน หรือ สห

กิจศึกษา  

3.2.4 พัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 

-ปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาตามท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เห็นสมควรทั้งนี้ทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยการเรียนรู้แบบ 3R และ 7C  

3R  ได้แก่  

□ Reading (อ่านออก) 

□ (W)Riting (เขียนได้)  

□ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น)  

7C  ได้แก่  

□ Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคดิอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ

แก้ปัญหา)  

□ Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)  

□ Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์)  

□ Collaboration, Teamwork and Leadership(ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า)  

□ Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ)  

□ Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  

□ Career and Learning Skills(ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้) สร้างความ ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน

และนอกประเทศในการส่งนิสิตเข้าร่วมเพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย 

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาควิชา เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21  



 
 

 98 

    3.3 กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน )การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ และผลการ

จัดการข้อร้องเรียนของนิสิต(  

- คณะกรรมการหลักสูตรจัดท าสรุปจ านวนนิสิตรายภาคการศึกษา เพ่ือก ากับดูแลอัตราการคงอยู่ และการส าเร็จ

การศึกษาของนิสิต  

- คณะกรรมการหลักสูตรท าการส ารวจความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของนิสิต ได้แก่ ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปี

สุดท้ายต่อหลักสูตร และความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

หลักสูตรต่อไป  

- คณะกรรมการหลักสูตรสรุปข้อร้องเรียนของนิสิต (หากมี) และรายงานต่อภาควิชาทุกภาคเรียน  

4. คณาจารย์ 

   4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

4.1.1 การรับและการแตง่ต้ังอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

       หลักสูตรมีเป้าหมายในการมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาการและพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาและการบริหารหลักสูตร 

        โดยมีระบบและกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังต่อไปนี้  

        1. ภาควิชาพิจารณาคุณสมบัติความเหมาะสมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานอุม

ศึกษา พ.ศ.2558 และ แจ้งให้แก่คณะฯ ทราบ 

        2. คณะฯ ด าเนินการเสนอแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและส่งไปยังกองบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

        3. คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่

คณะฯ เสนอและเมื่อเห็นชอบจึงส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

        4. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเมื่อพิจารณา

เห็นชอบ จึงจัดส่งให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ผู้
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รับผิดชอบหลักสูตรทุกปี เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารหลักสูตรในปีต่อไ ป  

        ในกรณีที่มีอาจารย์ใหม่ ทางคณะมนุษยศาสตร์ โดยงานบริการการศึกษาจะด าเนินการปฐมนิเทศให้อาจารย์

ใหม่ทราบเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งการบริหารจัดการหลักสูตร 

4.1.2 การบริหารอาจารย์ 

       ระบบการบริหารอาจารย์ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ใช้การวางแผน อัตราก าลัง

ของคณะมนษุยศาสตร์โดยค านึงถึงหลักสูตรที่เปิดในปัจจุบันและท่ีจะเปิดในอนาคต นอกจากนี้ ในระดับคณะฯ มี

การวางแผนอัตรากาลังและร่วมบริหารบุคลากรกับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารย์ทุกท่านจะได้รับทราบข้อก าหนดภาระงานต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร นอกจากนี้คณะฯ ได้ก าหนดให้การเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานซึ่ง

ปรากฏอยูใ่นการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  

4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรใช้ระบบและกลไกของคณะฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ประจ าหลักสูตรในการพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการโดยคณะมนษุยศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณ

ในการพฒันาศกัยภาพทางวิชาการให้แก่คณาจารย์คนละ 10,000 บาทต่อปี เพู่อใช้ในการร่วมประชุม สัมมนา 

อบรม หลังจากเข้าร่วมอาจารย์จะต้องระบุในแบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพู่อน าไปใช้เป็นส่วนหนู่ง 

ในการค านวณภาระงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบในส่วนของการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมี

กองทุนวิจัย จากเงินรายได้ที่จัดสรรมาจากแต่ละคณะเพ่ือให้อาจารย์ท าวิจัย โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถ

ขอรับทุนสนับสนุนในการท าวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัยทัง้ในและต่างประเทศได้ นอกจากนี้คณะ

มนุษยศาสตร์ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ แก่อาจารย์เพื่อพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยและพัฒนาด้านการเรียนการสอน

อีกด้วย  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

    5.1 การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องโดยการบริหารหลักสูตรใน 2 

ระดบั ได้แก่ ระดับหลักสูตร และระดับรายวิชา  
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ระดับหลักสูตร )เมื่อครบวงรอบหลักสูตร(  

คณะกรรมการผู้รบัผิดชอบหลักสูตรใช้กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรของคณะมนษุยศาสตร์ ภายใต้กรอบปรัชญา

และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด 2 โดยจัดให้มีการประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ระดับรายวิชา )ในระหว่างวงรอบการใช้หลักสูตร(  

คณะกรรมการผู้รบัผิดชอบหลักสูตรด าเนินการก ากับดูแลการใช้หลักสูตร การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการ

สอน การประเมินผู้เรียน และการจัดเอกสาร มคอ. ตามปฏิทินแผนงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.ก่อนเปิดภาคการศึกษามีระบบและกลไกการด าเนินงานดังนี้  

- คณะกรรมการหลักสตูรท าการส ารวจความต้องการสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสตูร  และ

ประชุมจัดผู้สอน โดยพิจารณาตามคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ตามท่ีระบุในเกณฑ์การบริหาร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และก าหนดผู้สอนตามสาขาวิชาที่จบและประสบการณ์

งานวิจัย   

- คณะกรรมการหลักสูตรแจ้งภาระการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนทราบ และก าหนดให้ ผู้สอนจัด 

ท า มคอ. 3 และจดัส่งให้แก่คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม และความทันสมัยของ

สาระรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลโดย  เน้นย้ าให้อาจารย์ผู้สอน

พิจารณามคอ.5 จากภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาก่อนหน้าด้วยและหากคณะกรรมการมี

ข้อเสนอแนะใดๆ จะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบและ พิจารณาปรับปรุง มคอ.3 ฉบับดงักล่าว 

ทัง้นี้จะต้องมีการประชุมพิจารณา มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพ่ือให้

อาจารย์ผู้สอนได้ปรับปรุงแก้ไขและส่งเอกสารมคอ.3 ให้แก่หลักสูตร ภาควิชาและคณะฯทันตาม

ก าหนดเวลา  

- คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณารายวิชาที่จะทวนสอบผลสัมฤทธิ์ููและแจ้งให้แก่อาจารย์ผู้สอน

ทราบเพ่ือจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

2. ในระหว่างภาคการศกึษามีระบบและกลไกการด าเนินงาน ดังนี้ 
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- คณะกรรมการหลักสูตรจัดประชุมชี้แจงให้แก่นิสิตได้ทราบถึงช่องทางการสอบถาม  หรือ

ร้องเรียนเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล   

- คณะกรรมการหลักสูตรจัดการประชุมเป็นประจ าเพ่ือพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารหลักสูตร   

- คณะกรรมการหลักสูตรจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยอิงตัวชี้วัดที่ระบุใน 

มคอ.2  

  3.เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  

- อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) พร้อมเสนอแผนการพัฒนา

ปรับปรุงรายวิชา เพ่ือให้เนื้อหารายวิชามีความเหมาะสมและทันสมยัในภาคการศึกษาหรือปี

การศึกษาถัดไป   

- คณะกรรมการหลักสตูรจัดการทวนสอบรายวิชาที่ก าหนดไว้ และจัดท าสรุปผลการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธ์ูของนิสิตแจ้งให้แก่ อาจารย์ผู้สอน ภาควิชา และคณะทราบ   

- คณะกรรมการหลักสตูรจัดท ารายงานผลการบริหารหลักสตูรประจ าภาคการศกึษา (มคอ.7) เพ่ือ

วิเคราะห์ผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าภาคการศึกษา และใช้ข้อมูลส าหรับการวางแผน

ปรับปรุงเนื้อหารายวิชากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ในการประเมินผลและจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสตูรพร้อมทัง้ข้อเสนอแผนการปรับปรุงเสนอต่อคณบดี   

  4.เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  

- คณะกรรมการหลักสตูรจัดท ารายงานผลการบริหารหลักสูตรประจ าปีการศกึษา  (มคอ.7) เพ่ือ

วิเคราะห์ผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าปีการศกึษาและใช้ข้อมูล เพ่ือการวางแผน

ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ในการประเมินผลและจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสตูรพร้อมทัง้ข้อเสนอแผนการปรับปรุงเสนอต่อคณบดี  

- จดัการประเมินคณุภาพหลักสูตรของตนเอง (SAR) โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสตูรและ  อาจารย์

ผู้สอนเข้าร่วมรับฟัง   

- จดัการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (CAR) และท ารายงานสรุปส่งให้แก่

คณะรับทราบต่อไป  
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 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา   

  5.2.1 การพิจารณาก าหนดผู้สอน  

- ในรายวิชาบังคบั การพิจารณาผู้สอนจะค านึงถึงคุณวุฒิประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเนื้อ 

หาที่สอน โดยพิจารณาประกอบกับผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชา

นั้นๆ  

- ในรายวิชาเลือก จะท าการส ารวจรายวิชาที่นิสิตต้องการเรียน และพิจารณาเปิดรายวิชาที่มีนิสิต

ต้องการเรียน และมีผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เพ่ือประโยชน์ต่อการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้นิสิตโดยตรง  

  5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน   

- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ููของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และ มคอ. 4 

(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา   

- มีการพฒันา / ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียน

รู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ของปีที่ผ่านมา   

  5.2.3 การบรูณาการพันธกิจต่างๆ กบัการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน (ผลติบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม)   

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ มีความเป็นผู้น าแข่งขนัในตลาดแรงงานได้และ

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล   

- บัณฑิตได้รับการปลูกฝังแนวคิดของการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน   

- เน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน การเรียนรู้นอกห้องเรียนรวมถึงการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริงโดยการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

-  มีการสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แก่นิสิตในการเรียน

รายวิชาต่างๆ  

5.3 การประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  
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5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิดังที่แตล่ะรายวิชาระบุไว้ใน มคอ.3 5.3.2 การ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต  

1) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

- ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤตกิรรมการแสดงออกตามปกติของนิสิต  

- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต  

2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างภาคการศึกษา  

- ประเมินจากการสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติ 

- ประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการส ารวจความคดิเห็นของผู้ใช้บัณฑิต  

   3)  ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา  

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างภาคการศึกษา  

- ประเมินจากการอภิปรายประเด็นเฉพาะในชั้นเรียน  

- ประเมินจากการสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติ  

- ประเมินจากรายงานการวิจัย  

   4)  ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   

- สังเกตพฤตกิรรมในชั้นเรียนและในการท างานกลุ่ม   

   5)  ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายที่ต้องใช้ทกัษะการสืบค้นข้อมลูด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

- ประเมินทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การ 

อภิปรายประเด็นเฉพาะ การท ารายงาน และการน าเสนอหน้าชั้นเรียน และผ่านการ

ทดสอบท้ังข้อเขียนและปฏิบัติ 
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   6) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

- ประเมินจากความสามารถในทักษะนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์นานาชาติ 

- ประเมินจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้นาฏศิลป์ต่างๆ และการบริหารการจัดการแสดง 

- ประเมินจากการพัฒนาทักษะปฏิบัติ การสร้างสรรค์และน าเสนอผลงาน 

5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสตูร  

การประเมินคณุภาพการศึกษาประจ าปีตามตัวบ่งชี้ในหมวดที ่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ระดบัหลักสตูรและหลักสูตรยังได้ก าหนดให้นิสิตได้ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและ ความสามารถด้านเทคโนโลยี

การสื่อสารก่อนจะส าเร็จการศึกษา 

6. สู่งสนับสนุนการเรียนรู้  

    6.1 ระบบการด าเนินงานของหลักสูตร คณะ สถาบัน เพู่อความพร้อมของสู่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งความ

พร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสู่งอ านวยความสะดวก หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ 

ระดบัมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวรมีระบบสนับสนุนการเรียนรู้โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน

หนว่ยงาน (กลไก) สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในด้านต่างๆ ได้แก่  

- ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรให้บริการข้อมลูในทุกสาขาวิชาในรูปแบบหนังสือ นิตยสาร วารสารสื่อ

สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ ฐานข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ 

โดยมีหนังสือภาษาไทยทั้งหมด 56,393 รายการ (155,691 เล่ม) และหนังสือภาษาออังกฤษทั้งหมด

17,942 รายการ (43,788 เล่ม) ในจ านวนดังกลา่ว เป็นหนังสือในหมวดภาษาและวรรณคดี ภาษาไทย

จ านวน 7,436 รายการ (22,015 เล่ม) และภาษาอังกฤษ จ านวน 2,582 รายการ (6,586 เล่ม)  

- สถานพฒันาวิชาการด้านภาษา ให้บริการต่างๆด้านภาษาอังกฤษ เช่น ห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อการ
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เรียนรู้ด้วยตนเอง หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาช่วย

ตรวจงานเขียนภาษาอังกฤษและการจัดสอบภาษาอังกฤษ  

- กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ

การใช้งานและการสืบค้นภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร  

- อาคารเรียนรวม QS และ ปราบไตรจักร ให้บริการห้องเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก พร้อมอุปกรณ์ สื่อ

โสตทัศนูปกรณ์  

ระดับคณะ  

คณะมนุษยศาสตร์มีระบบการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการพัฒนา

อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และหนังสือ สิ่งพิมพ์ โดยมีกลไกในการด าเนินงาน คือ หน่วยงานและภาควิชาต่างๆ 

ของคณะ โดยสามารถจะอธิบายระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และกระบวนการปรับปรุงผล

การประเมินความพึงพอใจในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน 3 ด้าน ได้แก่  

1. สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการสนับสนุนการเรียนรู้  

ทุกปีการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มีระบบการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยมีการส ารวจความพึงพอใจประจ าปี

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียนระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปไป ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่อาจารย์ประจ า

หลักสูตรจะได้แสดงความคิดเห็นและความต้องการโดยการส ารวจนี้ผลของการส ารวจจะถูกน าเข้าการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ และมีการหาแนวทางปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป  

2. วัสดุใช้สอยสิ้นเปลือง  

คณะจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อวัสดุใช้สอยสิ้นเปลืองโดยมีหน่วยพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบจัดซื้อและเบิก จ่าย

วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ตามความต้องการของอาจารย์  

3. หนังสือและสิ่งพิมพ์  

คณะฯจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อหนังสือและสิ่งพิมพ์ส าหรับแต่ละหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี 
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ระดับหลักสูตร 

เมื่อหลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือแล้ว หลักสูตรจะเปิดโอกาสให้ อาจารย์และนิสิตได้

เสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการในงบประมาณท่ีได้รับโดยคณะกรรมการหลักสูตรจะมีการประเมินความเหมาะสมใน

การจัดซื้อต่อไปนอกจากนี้อาจารย์และนิสิตสามารถเสนอชื่อหนังสือที่สนใจ ในงาน NU Book Fair และเสนอชื่อได้

ตลอดปีผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือเสนอให้ส านักหอสมดุ มหาวิทยาลัยนเรศวรด าเนินการต่อไป ทั้งนี้เมื่อมีวารสารหรือ

หนังสือใหม่ ห้องอ่านหนังสือประจ าคณะฯ จะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ ให้คณาจารย์ในภาควิชาทราบต่อไป  

    6.2 จ านวนสู่งสนับสนุนการเรียนรู้ทู่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยมีสถานที่และสื่อการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์และนิสิตในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนนิสิตใน

กลุม่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลา่วคือ มีส านักหอสมดุที่มีหนงัสือ ต ารา วารสารทางวิชาการสื่อมัลติมิูเดีย

และฐานข้อมลูภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นจ านวนมาก

(รายละเอียดดังข้อ 6.1) และมีสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาให้บริการสื่อทางภาษา การสอนภาษาเพ่ิมเติมการจัด

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและการตรวจแก้ไขงานภาษาอังกฤษ นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดหา

ทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้ภาษาเพ่ิมเติมอีกจ านวนหนึ่ง เช่น สื่อ มลัติมีเดียและหนังสือต าราต่างๆในห้องปฏัติูการ

เรียนรู้ด้วยตนเองและในห้องอ่านหนังสือคริสโตเฟอร์ แอล คอนลี่ 

    6.3   กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้  

คณะมนุษยศาสตร์ มีการส ารวจความพึงพอใจประจ าปีของนิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งอ านวยความ

สะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกภาคเรียน เช่น ห้องเรียน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ 

อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่นิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จะได้แสดง

ความคิดเห็นและความต้องการ โดยจะมีการรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พร้อมสรุป

ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน )Key performance Indicators)   

    7.1 ตัวบ่งช้ีหลัก )Core KPIs(  

         การประกนัคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน   ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

7.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

7.1.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

7.1.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

7.1.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30  วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

7.1.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ   
มคอ.7 ภายใน 60  วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 

X X X X X 

7.1.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 

7.1.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

7.1.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

7.1.9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

7.1.10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ต่อปี 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน   ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

7.1.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

7.1.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

 

เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 

 เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการเป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาต้องมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัว
บ่งชี้ในปีที่ประเมิน ผลการประเมินการด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ต่อเนื่องกัน 2 ปี จึงจะได้รับรองว่า
หลักสูตรมีมาตรฐานเพ่ือเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้อยู่ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

    7.2 ตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตร/สาขาวิชา 

หลักสตูรต้องมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของหลักสตูร/สาขาวิชา ดังนี้  

ตัวบ่งชี้การด าเนินงานของ

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ปีการศึกษา

2561 

ปีการศึกษา

2562 

ปีการศึกษา

2563 

ปีการศึกษา

2564 

ปีการศึกษา

2565 

7.2.1 ร้อยละของผลประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต

ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมที่ ไ ด้

คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5 

70 75 80 85 90 

7.2.2 ร้ อยละของผลประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต

ด้านความรู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

70 75 80 85 90 
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7.2.3 ร้อยละของผลประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต

ด้ า นทั กษะทา งปัญญา  ที่ ไ ด้

คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5 

70 75 80 85 90 

7.2.4 ร้อยละของผลประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบที่ได้

คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5 

70 75 80 85 90 

7.2.5 ร้อยละของผลประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต

ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข และการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ได้คะแนนเฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

70 75 80 85 90 

7.2.6 ร้ อยละของผลประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต

ด้านทักษะพิสัยที่ได้คะแนนเฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5 

70 75 80 85 90 
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7.3 ตัวบ่งช้ีระดับมหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะด้านทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจ

เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 
45 50 55 60 65 

2 ร้อยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 35 40 45 50 55 

3 ร้อยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

70 75 80 85 90 

4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

65 70 75 80 85 

5 นิสิต/บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1 1 1 1 1 

6 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะ 
บูรณาการศาสตร์ 

35 40 50 60 65 

7 ร้อยละของจ านวนโครงงาน/วิจัย/วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
ในลักษณะบูรณาการศาสตร์ 

3 5 7 10 11 

8 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยนิสิตในระดับปริญญาตรี - - - - - 
9 จ านวน start-up/ entrepreneurship  - - - - - 
10 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ เอกชน  

สถานประกอบการ ในประเทศ และ หรือต่างประเทศ 
1 1 1 1 1 

11 จ านวนพื้นที่เป้าหมาย (target area) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

- - - - - 
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ค านิยาม 

พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พ้ืนที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของ ภาคเหนือ  ภาคเหนือตอนล่าง  

นวัตกรรม หมายถึง  นวัตกรรม หมายถึง การน าความรู้และความคิด มาสร้างสรรค์ มาใช้ในการสร้างหรือ 

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการจัดการ และสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้เกิดสิ่งใหม่เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม  

สตาร์ทอัพ )Startup) หมายถึง ธุรกิจเกิดใหม่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมที่แตกต่างเพ่ือ 

สร้างมูลค่าเพ่ิมและมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว  

ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่ท าธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะท าให้สิ่งที่ตนต้องการเป็นจริง และเมื่อต้องเผชิญกับ

ปัญหาก็จะค้นหาหนทางเพ่ือให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งใจ 

7.4 เกณฑ์การประเมิน   

ส าหรับตัวบ่งชี้ 7.3 ซ่ึงเป็นตัวบ่งชี้ภายในมหาวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพจะก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินต่อไป 

ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรต้องพยายามก ากับดูแลให้บรรลุเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงเป็นปีที่ 3ของการใช้

หลักสูตรที่พัฒนาตาม มคอ. และต้องรักษาไม่ให้ต่ ากว่าเป้าหมายนี้ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่าง

ต่อเนื่อง  
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้วอาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ซึ่ง
รวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.5 (รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.6 
(รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการและจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปี
การศึกษาเม่ือสิ้นปีการศึกษาโดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) เพ่ือ
ใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 
และหากจ าเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระท าได้ 

เมื่อหลักสูตรได้ผลิตบัณฑิตรุ่นที่ 1 เสร็จสิ้น จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อและ
รายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวม โดยพิจารณาว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้
น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 

น าผลการวิเคราะห์จากการประเมินหลักสูตร  การส ารวจความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบัน  บัณฑิต ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้มีส่วนได้เสีย อาจารย์ผู้สอน  มาเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร และแต่งตั้ง
กรรมการจากภายในและภายนอกเพ่ือจัดท าร่างหลักสูตรร่วมกัน จากนั้นน าเสนอร่างแก่คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าคณะ และเสนอคณะกรรมการวิชาการ สภา
วิชาการและสภามหาวิทยาพิจารณาต่อไป 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้ประเมินจากนั้นคณะแจ้งผล
การประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

1.1.2 อาจารย์ทุกท่านจัดท าแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมินและเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะทราบ  

1.1.3 คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดท าเป็นประจ าทุกปี ในแต่ละ
โครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม 
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1. คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมินทักษะการ
สอนของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้นคณะแจ้งผลการประเมินให้
อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ 

  2. อาจารย์น าผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนมาปรับปรุงต่อไป      

 

2.การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรกระท าเมื่อได้ผลิตบัณฑิตแล้วอย่างน้อย 1 รุ่น และช่องทางในการสอบถามความ
คิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรท าได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

2.1 ให้บัณฑิตเป็นผู้ประเมิน 

2.2 ให้นิสิตปัจจุบันเป็นผู้ประเมิน 

2.3 ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ประเมิน 

2.4 ให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน 

2.5 ให้สถานประกอบการที่นิสิตฝึกงานเป็นผู้ประเมิน 

2.6 ให้ผู้ใช้บัณฑิตเป็นผู้ประเมิน 

จากนั้นน าผลการประเมินมาประมวล และน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อมกับ
รับฟังความคิดเห็นจากกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชนกรรมการประจ าสาขาและคณะ คณะกรรมการตรวจผล
การประเมินตนเองด้านคุณภาพการศึกษา และกรรมการผู้วิพากษ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

       3.1 คณะแต่งตั้งกรรมการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทยอย่างน้อย 3 คน ซึ่งควรเป็นกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการประกันคุณภาพของสาขาฯ 

3.2 คณะกรรมการน าผลการประเมินที่ได้จากกระบวนการในข้อ 1 และ ข้อ 2 และการสัมภาษณ์อาจารย์
ผู้สอนและนิสิต มาเป็นส่วนประกอบในการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
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4.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรน าผลการประเมินที่ได้จากกระบวนการในข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 
ข้างต้น มาพิจารณาวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นรูปธรรม 

4.2 เสนอแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้คณะกรรมการประจ าสาขาและคณะพิจารณา  

4.3 จัดเตรียมงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตร 

4.4 ขออนุมัติด าเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร และด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมี
คุณภาพ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ที่ ศธ. ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


