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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 



  

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. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
 
4 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
5 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

 
6 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 7 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 9 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 9 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 9 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 12 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการ

ฝึกงาน) 
33 

 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 34 
หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 35 

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 35 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 36 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 

หลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

39 



                                                                                 ข 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 
หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 45 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 45 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 45 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 46 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 47 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 47 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 47 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 48 
 1. การก ากับมาตรฐาน 48 
 2. บัณฑิต 48 
 3. นักศึกษา 49 
 4. อาจารย์ 50 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 51 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 54 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 56 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 58 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 58 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 58 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 58 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 58 

ภาคผนวก  60 
 ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

 
 

61 
 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 84 
 ภาคผนวก ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ที่ 784/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง 

 
 
 

95 
 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร     

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
 

97 
 ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 103 
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สารบัญ (ตอ่) 
 
 
ภาคผนวก ฉ  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ                     

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 

หน้า 
 

113 

 ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความ
ต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 

121 
 ภาคผนวก ซ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
 

133 
 ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตร    

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม ่
พ.ศ. 2562 กับมาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตร ีสาขาศิลปกรรม
ศาสตร์ พ.ศ. 2558  

 

 
 
 

144 
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :    
ภาษาไทย  :   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) 
 ชื่อย่อ  :    ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)  

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts) 
 ชื่อย่อ  :    B.F.A. (Performing Arts) 

 
3. วิชาเอก   ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   
                      



                                                                                 2 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562  

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการน า เสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้ งที่  12 / 2560 
เมื่อวันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งที่ 6 / 2561 เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 ภาครัฐ ประกอบด้วย  
  8.1.1 ต าแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ระดับปฏิบัติการ กระทรวงวัฒนธรรม 
   - สังกัดส านักงานรัฐมนตรี         
   - สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง  
   - สังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
   - ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
   - สังกัดกรมศิลปากร 
   - ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
   - ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน) 
   - หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
  8.1.2 ต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศิลปะและวัฒนธรรมประจ ามหาวิทยาลัยต่างๆ 
 8.1.3 ต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมในส่วนราชการ
และหน่วยงานต่างๆ  
 8.1 .4 ต าแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ส านักวัฒนธรรม  กีฬาและการท่องเที่ ย ว
กรุงเทพมหานคร 
 8.1.5 ต าแหน่งอาจารย์ (หากเรียนเพิ่มเติม) ที่สอนในสถานศึกษาวิชาศิลปะการแสดง 
 8.2 งานเอกชน ประกอบด้วย 
  8.2.1 เป็นนักแสดงด้านศิลปะการแสดง 
  8.2.2 เป็นนักจัดการแสดงงานทางศิลปะการแสดง เช่น ทีมงานออร์แกไนซ์ (Organize) 
  8.2.3 นักออกแบบการแสดง (Choreographer) 
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  8.2.4 นักบริหารจัดการวัฒนธรรมทางด้านศิลปะการแสดง 
  8.2.5 นักจัดรายการสื่อวิทยุและโทรทัศน์ทางด้านศิลปะการแสดง 
  8.2.6 พิธีกรในงานสังคมและงานทางด้านศิลปะการแสดง 
 8.3 งานอิสระ ประกอบด้วย 
  8.3.1 นักวิจัยอิสระทางด้านศิลปะการแสดง 
  8.3.2 นักวิชาการอิสระทางด้านศิลปะการแสดง 
  8.3.3 นักออกแบบเครื่องแต่งกาย (Costume Designer) 
  8.3.4 ช่างแต่งหน้า / นักออกแบบการแต่งหน้าแฟชั่น (Make-up Artist) 
  8.3.5 นักจัดการกองถ่ายท าภาพยนตร์ และการผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ 
 8.4 องค์กรอิสระ (NGO) ประกอบด้วย 
  8.4.1 มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพ่ือสังคม 
  8.4.2 มูลนิธิศิลปะเพ่ือมวลมนุษย์ 
  8.4.3 มูลนิธิศิลปะบ าบัด  
  8.4.4 หุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะท านาย 
  8.4.5 มูลนิธินาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก 
 8.5 รับราชการ 
 
9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ -
สาขาวิชา 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1. นางสาว 
นัฏภรณ์ 
พูลภักดี 

อาจารย์ ศศ.ม. 
(ศิลปะการแสดง) 
ศษ.บ. 
(นาฏศิลป์ไทย) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

2559 
 

2551 

2. นาย 
ณัฏฐ์พัฒน์ 
ผลพิกุล 

อาจารย์ ศศ.ม. 
(นาฏยศิลป์ไทย) 
ศป.บ. 
(นาฏยศิลป์
ตะวันตก) 
 
 
 
 
 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2558 
 

2554 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ -
สาขาวิชา 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

3. นายดุสิตธร 
งามยิ่ง 

อาจารย์ ปร.ด. 
(วัฒนธรรม
ศาสตร์) 
ศศ.ม. 
(โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์) 
ค.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 
 
ศศ.บ. 
(นาฏศิลป์ไทย) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
วิทยาลัยนาฏศิลปสมทบ 
ในสถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล 

2557 
 
 

2553 
 
 

2550 
 

 
 

2536 

4. นางสาว 
รัชฌกร 
พลพิพัฒน์สาร 

อาจารย์ ศศ.ม. 
(การจัดการทาง
วัฒนธรรม) 
ศล.บ. 
(ศิลปะการแสดง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 
 
 

2549 

5. นางสาว 
พัชรินทร์ 
ร่มโพธิ์ชื่น 

อาจารย์ ศศ.ม. 
(การจัดการ
ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม) 
ศศ.บ. 
(นาฏศิลป์และการ
ละคร) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

2558 
 
 
 

2551 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
       หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 – 2565) จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม และสร้างสรรค์ผลผลิตที่ตอบสนอง ความ
ต้องการในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอด
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ผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี      
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยยึดหลัก “ไทยแลนด์ 4.0” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และ “บนฐานรากชุมชนที่แข็งแรง” พร้อมขานรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต          
การพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ชุมชน อ าเภอ จังหวัด ตลอดจนระดับภูมิภาค บนพื้นฐานของการใช้องค์
ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดง และภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ
สอดคล้องกับเป้าหมายรวมของประเทศ ตามแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
เพ่ือสนองพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยสรุปคือ 
มุ่งพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตน พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งต้องตระหนักถึงเป้าหมาย 
ภารกิจ และบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีองค์ความรู้ในวิชาที่สอนและพัฒนาต่อยอดให้ทันใน
สถานการณ์ปัจจุบัน มีศักยภาพในการแนะแนวให้บัณฑิตมีอาชีพที่มั่นคง ปลูกฝังทัศนคติที่ดีและ     
จิตอาสาในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ          

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) นอกจากยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ า
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตแล้ว สิ่งส าคัญคือการพัฒนาเศรษฐกิจ
ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น ๆ นั่นก็คือ การใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม โดยการ
เตรียมความพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในท้องถิ่น เพ่ือน ามาใช้
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก ๆ มิติ ทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม ขยายผลไปทางเศรษฐกิจ ยกระดับ
ศักยภาพของศิลปะการแสดงท้องถิ่นมุ่งสู่ระดับประเทศ โดยมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์งานด้าน
ศิลปะการแสดงและการพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน และวัฒนธรรม ท าให้
เกิดงานศิลปะการแสดงที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจต่อไป กระบวนการที่เกิดขึ้นอาจอยู่ในรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ ๆ มีจุดเน้นเฉพาะเจาะจงที่ชัดเจน น าไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์
และการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจ เพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและบริการเชิงสร้างสรรค์ 

 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง มุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นก าลังส าคัญ                        

มีความรอบรู้ในศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง มีทักษะการออกแบบสร้างสรรค์ โดยน าเอกลักษณ์และ             
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักชี้ทาง ต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดง เพ่ือบูรณาการ
กับวิถีชีวิตชุมชน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่นตามหลักไทยแลนด์ 4.0 มาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ เสริมภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรม ให้ท้องถิ่นและชุมชนมีความแข็งแรง มีแผนบริหาร
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จัดการที่ดี ปรับทิศทางการสืบสาน มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม และพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสม
กับยุคสมัยใหม่ ทั้งยังช่วยสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี นอกเหนือจากการสอนคือ การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง
พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา      
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ า รุงรักษา 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทย
ฐานะครู การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาศิลปะการแสดง จึงมีการด าเนินการจัดการเพื่อให้สนอง
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาศิลปะการแสดง      
เน้นการเรียนรู้เชิงรุก ฝึกการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ด้านพันธกิจเพ่ือ
สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา
ผู้เรียน ให้มีทักษะส าคัญ ด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดออกแบบสร้างสรรค์ การคิดเชิงผลิตภาพ     
การมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติและเสริมสร้างพลังให้
ชุมชนและท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสา  เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือก

เสรีได้ 
13.3 การบริหารจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางแผนการด าเนินงานร่วมกัน ใน
การจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 
และการประเมินหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
รอบรู้ในศาสตร์แห่งศิลปะการแสดงอย่างมีทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการและสานต่อ

ด้วยจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
1.2  ความส าคัญ   

น าเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักชี้ทาง ในการต่อยอดองค์ความรู้ทาง
ศิลปะการแสดง เพ่ือบูรณาการกับวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยสร้างทักษะทางศิลปะการแสดง เสริมภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมที่มีในชุมชนและ
ท้องถิ่นให้แข็งแรง มีแผนบริหารจัดการที่ดี สร้างทักษะการออกแบบศิลปะการแสดงที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ให้มีมูลค่าเพ่ิมกลายเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือชุมชนและอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ พัฒนาสร้างสรรค์ และจัดการศิลปะการแสดง ให้
กลายเป็นวัฒนธรรมของชุมชนได้ 

1.3  วัตถุประสงค์  
1.3.1 มีความรู้ทางสุนทรียศาสตร์ที่เอ้ือต่อศิลปะการแสดง เพ่ือให้มีความเข้าใจในศาสตร์แต่

ละศาสตร์ร่วมกัน 
1.3.2 มีความรู้ทางประวัติศิลปะการแสดง ทั้ งประวัติศิลปะการแสดงไทย ประวัติ

ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน ประวัติศิลปะการแสดงตะวันตก ประวัติศิลปะการแสดงร่วมสมัย และประวัติ
วรรณกรรมการละคร 
 1.3.3 มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีศิลปะการแสดง องค์ประกอบทางศิลปะการแสดง 
การออกแบบเพ่ือการแสดง และวิวัฒนาการของการคิดของศิลปะการแสดง 
 1.3.4 มีความรู้และความเข้าใจในทักษะปฏิบัติทางศิลปะการแสดง และสามารถถ่ายทอด
ออกมาได ้
 1.3.5 มีการประยุกต์ศาสตร์ทางศิลปะการแสดง และการบริหารจัดการ 
 1.3.6 น าองค์ความรู้ เ พ่ือสร้างศิลปะการแสดงนิพนธ์  และการน าเสนอผลงานทาง
ศิลปะการแสดง 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.  พัฒนาหลักสูตรศิลปกรรม   
ศ าสต รบั ณฑิ ต  ส าขา วิ ช า
ศิลปะการแสดง ให้มีมาตรฐาน 
ไม่ ต่ ากว่ ามาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  ที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลง 
และความต้องการก าลังคนใน
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
เ พ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตร 
2. ส ารวจความต้ องการด้ าน
ความรู้ 

1. รายงานผลการด าเนินงาน 
2. นักศึกษาอย่างน้อย ร้อยละ 
90 ผ่านสหกิจศึกษา 
3. เอกสารการประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
4. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
และความต้องการของภาครัฐ 
และเอกชน 

ทักษะ และคุณลักษณะของ
นั ก ศึ ก ษ า ร ะดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
สาขาวิชาศิลปะการแสดง ของ
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือน ามา
พัฒนาหลักสูตร 
3. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงผู้ใช้บัณฑิต ให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
4.  ประสานความร่วมมื อกับ
ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ในการจัดกิจกรรม
การ เ รี ยนก ารสอน  และฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
5. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 
สม่ าเสมอ 

5. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บัณฑิตไม่ต่ ากว่า  3.5 จาก
ระดับ 5 

2. พัฒนาบุคลากรเพ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการสอน 

1. อบรมอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการ
สอน การวัดผลและประเมินผล 
2. อาจารย์ทุกคนต้องเข้าอบรม
หลักสูตรการสอนรูปแบบต่างๆ     
การวัดผลและประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

1. โครงการอบรมอาจารย์เกี่ยวกับ
เทคนิคการสอน การวัดผลและการ
ประเมินผล 
2. รายงานผลการประเมินการ
สอนของอาจารย์ 
3. หลักฐานการส่งบุคลากรเข้า
ฝึกอบรมและเข้าร่วมประชุม
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

3. พัฒนาบุคลากรด้านองค์
ความรู้ให้ทันต่อความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี และองค์ความรู้
ใหม่ๆ สร้างเสริมประสบการณ์ 
แ ล ะ น า ค ว า ม รู้ ด้ า น
ศิลปะการแสดงมาใช้ในการ
ปฏิบัติการ 

1. สนับสนุนบุคลากรในการ
พัฒนาให้ทันต่อความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและองค์ความรู้ 
2. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและการบริการ
วิชาการแก่บุคคลของหน่วยงาน
ภายนอก 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการและงานวิจัยเพ่ือสร้าง
เสริ มประสบการณ์  กา รน า
ความรู้ด้านศิลปะการแสดงมาใช้
ในการปฏิบัติการ 

1. หลักฐานการส่งบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรมและเข้าร่ วม
ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ใ น
สาขาวิชาศิลปะการแสดงและ
วัฒนธรรม 
2. โครงการบริการวิชาการแก่
บุคคลของหน่วยงานภายนอก 
3. การจัดนิทรรศการศิลปะการแสดง 
4. งานวิจัยและงานวิชาการของ
อาจารย์และนักศึกษา 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมมี่ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2562 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  2.2.2 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  

  2.2.3 ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

ไม่มี 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

ไม่มี 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. ค่าลงทะเบียน 465,000 930,000 1,395,000 1,860,000 1,860,000 
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล      

2.1. งบบุคลากร 992,520 1,042,146 1,094,253 1,148,965 1,206,414 
2.2. งบด าเนินการ 21,000 42,000 63,000 84,000 84,000 
2.3. งบลงทุน      

2.3.1. ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 

2.3.2. ค่าครุภัณฑ ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
รวมรายรับ 1,968,520 2,504,146 3,042,253 3,582,965 3,640,414 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1.งบบุคลากร 992,520 1,042,146 1,094,253 1,148,965 1,206,414 
2.งบด าเนินการ      
    2.1.ค่าตอบแทน 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 
    2.2.ค่าใช้สอย 10,000 10,000 30,000 30,000 30,000 
    2.3.ค่าวัสดุ 21,000 42,000 63,000 84,000 84,000 
    2.4.ค่าสาธารณูปโภค 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 
3.งบลงทุน      
    3.1.ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 

    3.2.ค่าครุภัณฑ ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
4.เงินอุดหนุน      
    4.1.การท าวิจัย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
    4.2.การบริการวิชาการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

รวมรายจ่าย 1,667,120 1,737,746 1,830,853 1,906,565 1,964,014 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 21,681.66  บาท/คน/ปี 

 
2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาแกน จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
 2.3) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)  
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาแกน  
      บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า                6         หน่วยกิต 

 รหัส      ชื่อวิชา    น(ท-ป-ศ) 
HPP101 สุนทรียศาสตร์        3(2-2-5) 

Aesthetics 
HPP102 ประวัติศิลปะการแสดง      3(2-2-5) 

History of Performing Arts  
 

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
      เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า               60        หน่วยกิต 

รหัส    ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPP103 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 1      3(2-2-5) 

   Thai Dance Skills 1  
 HPP104 ทักษะนาฏศิลป์สากล 1      3(2-2-5) 
   Western Dance Skills 1 
 HPP105 บูรณศิลป์การละคร 1      3(2-2-5) 
   Integrated Arts of Drama 1 
 HPP106 มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะการแสดง    3(2-2-5) 

Folk Wisdom Heritage for Performing Arts  
HPP107 จารีตและขนบการแสดง       2(1-2-3) 
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  Traditional Performances  
รหัส      ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 
HPP108 ทักษะและเทคนิคในการออกแบบแต่งหน้าเพ่ือการแสดง  3(2-2-5) 

   Skills and Techniques in Make-Up Design for Performances  
HPP109 ศิลปะการแสดงท้องถิ่น      3(2-2-5) 

Folk Performing Arts 
HPP110  การแสดงพ้ืนบ้านสร้างสรรค์      3(2-2-5) 

Creative Folk Theatre 
HPP201  ทักษะนาฏศิลป์ไทย 2      3(2-2-5) 
  Thai Dance Skills 2    
HPP202  ทักษะนาฏศิลป์สากล 2      3(2-2-5) 

   Western Dance Skills 2 
 HPP203  บูรณศิลป์การละคร 2      3(2-2-5) 
   Integrated Arts of Drama 2 

HPP204 ดนตรีกับศิลปะการแสดง      2(1-2-3) 
  Music and Performing Arts 
HPP205  พัสตราภรณ์และศิราภรณ์       3(2-2-5) 

   Costumes and Decorations 
HPP206  ศิลปะการแสดงนานาชาติ      2(1-2-3) 

   International Performing Arts  
 HPP207 กฎหมายลิขสิทธิ์ส าหรับศิลปะการแสดง    3(2-2-5) 
   Copyright Law for the Performing Arts  

HPP208 สื่อนวัตกรรมการแสดง      3(2-2-5) 
   Innovative Performance Media 
 HPP209 ศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเที่ยว     2(1-2-3) 
   Performing Arts for Tourism  
 HPP210 การอนุรักษ์และจัดการงานทางศิลปะการแสดง   2(1-2-3) 

Conversation and Management of Performing Arts  
 HPP211 เพลงและการละเล่นท้องถิ่น     3(2-2-5) 
   Music and Folk Dancing  

HPP212  การแสดงศิลปะป้องกันตัว      3(2-2-5) 
   Performing Thai Martial Arts   

HPP213 มหรสพและการละเล่นของหลวง     3(2-2-5) 
   Entertainment in Royal Festivities 
 HPP214 ศิลปะการแสดงส าหรับเด็ก     3(2-2-5) 
   Performing Arts for Children 
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รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 

HPP215 วาทศิลป์การแสดง      3(2-2-5) 
   Voice and Speech Performances   
 HPP216  จิตวิทยาเพ่ือการแสดง      3(2-2-5) 
   Psychology for Performances 
 HPP217 ศิลปะการแสดงหุ่น      3(2-2-5) 
   Puppetry  

HPP218 พหุวัฒนธรรมศิลปะการแสดง     3(2-2-5) 
   Multicultural Performing Arts  

HPP219 โขน        3(2-2-5) 
   Thai Mask Play 
 HPP220 ละครไทย       3(2-2-5) 
   Thai Classical Drama 

HPP304 การเขียนบท       3(2-2-5) 
   Script Writing  

HPP305  การออกแบบเวทีทัศน์      3(2-2-5) 
   Stage Designing 
 HPP306  การก ากับการแสดง      3(2-2-5)
   Directing  

HPP307 การจัดการธุรกิจศิลปะการแสดง     2(1-2-3) 
   Performing Arts Business Management 

HPP309 สัมมนาด้านศิลปะการแสดง     3(2-2-5) 
   Seminars on Performing Arts  

HPP310 ศิลปะการแสดงเพื่อการศึกษา     3(2-2-5) 
  Performing Arts for Education  
HPP311 การน าเสนอผลงานด้านศิลปะการแสดง    3(2-2-5) 

   Presenting Performing Arts 
HPP312 การผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์     3(2-2-5) 

   Radio and Television Production  
HPP313 ศิลปะการแสดงบ าบัด      3(2-2-5) 

   Performing Arts Therapy 
  

2.3) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า   28   หน่วยกิต
         2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ  

   บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า      18         หน่วยกิต 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

HPP301  ทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง      3(2-2-5) 
   Advanced Thai Dance Skills  

HPP302 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย    3(2-2-5) 
   Contemporary Performing Arts Creation 

HPP303  บูรณศิลป์การละครขั้นสูง      3(2-2-5) 
   Advanced Integrated Arts of Drama  

HPP308 การวิจารณ์งานศิลป์      3(2-2-5) 
    Art Criticism 
 VLE311  การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับศิลปะการแสดง    3(2-2-5)
   English Usage for Performing Arts 
 VLE312  ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอศิลปะการแสดง   3(2-2-5)
   English for Presentation in Performing Arts   
 

        2.3.2) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์  
      บังคับเรียน จ านวนไม่น้อยกว่า  3   หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 HPP401          รังสรรค์นิพนธ์       3(2-2-5) 
 Thesis Creation 

 
2.3.3) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม จ านวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

โดยให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว  
    2.3.3.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

 

 รหัส  ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 HPP402  การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง   1(45) 
  Preparation for Cooperative Education in 

 Performing Arts 
 

 HPP404  สหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง   6(640) 
  Cooperative Education in Performing Arts  

 
  2.3.3.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รหัส      ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPP403      การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา 

     ศิลปะการแสดง 
  2(90) 

      Preparation for Professional Experience in  
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     Performing Arts 
รหัส      ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPP405      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง 5(450) 
      Professional Experience in Performing Arts  

 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
*** ข้อก าหนดเฉพาะ *** ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชา
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 

 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 

HPP             
VGE 
VLE 

หมู่วิชาศิลปะการแสดง 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxxxx ศึกษาท่ัวไป 7 
หมวดวิชาแกน HPP101 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

HPP103 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 1 3(2-2-5) 
HPP105 บูรณศิลป์การละคร 1 3(2-2-5) 
HPP106 มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะการแสดง 3(2-2-5) 
HPP109 ศิลปะการแสดงท้องถิ่น 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 22 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxxxx ศึกษาท่ัวไป 7 
หมวดวิชาแกน HPP102 ประวัติศิลปะการแสดง 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

HPP104 ทักษะนาฏศิลป์สากล 1 3(2-2-5) 
HPP107 จารีตและขนบการแสดง 2(1-2-3) 
HPP108 ทั กษะและ เทคนิ ค ในกา รออกแบบ

แต่งหน้าเพื่อการแสดง 
3(2-2-5) 

HPP110 การแสดงพ้ืนบ้านสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxxxx ศึกษาท่ัวไป 6 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

HPP201 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 2 3(2-2-5) 
HPP203 บูรณศิลป์การละคร 3(2-2-5) 
HPP204 ดนตรีกับศิลปะการแสดง 2(1-2-3) 
HPP205 พัสตราภรณ์และศิราภรณ์ 3(2-2-5) 
HPP206 ศิลปะการแสดงนานาชาติ 2(1-2-3) 
HPP207 กฎหมายลิขสิทธิ์ส าหรับศิลปะการแสดง 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxxxx ศึกษาท่ัวไป 6 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

HPP202 ทักษะนาฏศิลป์สากล 2 3(2-2-5) 
HPP208 สื่อนวัตกรรมการแสดง 3(2-2-5) 
HPP209 ศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเที่ยว 2(1-2-3) 
HPP210 ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ จั ด ก า ร ง า น ท า ง

ศิลปะการแสดง 
2(1-2-3) 

หมวดวิชาเอก VLE311 การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับศิลปะการแสดง 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx วิชาเลือกเสรี      3 

              รวมหน่วยกิต 22 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxxxx ศึกษาท่ัวไป 4 
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 

HPP304 การเขียนบท 3(2-2-5) 
HPP305 การออกแบบเวทีทัศน์ 3(2-2-5) 
HPP306 การก ากับการแสดง 3(2-2-5) 
HPP307 การจัดการธุรกิจศิลปะการแสดง 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเอก HPP302 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 3(2-2-5) 
            รวมหน่วยกิต 18 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา       ช่ือวิช     ชื่อวิชา                           รหัสวิชา หน่วยกิต 

 
 

หมวดวิชาเอก 

HPP301 ทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง 3(2-2-5) 
HPP303 บูรณศิลป์การละครขั้นสูง   3(2-2-5) 
HPP308 การวิจารณ์งานศิลป์ 3(2-2-5) 
VLE312 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 

ศิลปะการแสดง 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx วิชาเลือกเสรี      3 
รวมหน่วยกิต 15 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 
 

หมวดวิชาเอก 

HPP401 รังสรรค์นิพนธ์ 3(2-2-5) 
HPP402 

 
 

HPP403 
 

การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชา           
ศิลปะการแสดง  
หรือ  
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา 
ศิลปะการแสดง   

1(45) 
 
 

2(90) 

รวมหน่วยกิต 4 หรือ 5 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 
หมวดวิชาเอก 

 

HPP404 
 

HPP405 
 

สหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
หรือ  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

6(640) 
 
 

5(450) 
รวมหน่วยกิต 6 หรือ 5 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 
รหัส     ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPP101  สุนทรียศาสตร์       3(2-2-5) 
  Aesthetics 
  แนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะการแสดง 
ดนตรี วรรณกรรม และความสัมพันธ์กับบริบททางด้านสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ โดยมุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
HPP102 ประวัติศิลปะการแสดง      3(2-2-5) 
  History of Performing Arts 
  ความเป็นมา และความส าคัญ ประวัติศิลปะการแสดงไทย ประวัติศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้าน ประวัติศิลปะการแสดงตะวันตก ประวัติศิลปะการแสดงร่วมสมัย ประวัติวรรณกรรม            
การละคร เป็นต้น 
 
HPP103 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 1      3(2-2-5) 
  Thai Dance Skills 1  
  ฝึกทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นต้น การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายให้สัมพันธ์กัน 
และลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์ไทย เช่น นาฏยศัพท์ ภาษาท่า ร าเพลงช้า – เร็ว (ตัด) ร าแม่บทเล็ก 
เป็นต้น 
 
HPP104 ทักษะนาฏศิลป์สากล 1      3(2-2-5) 
  Western Dance Skills 1 
  ฝึกทักษะนาฏศิลป์สากลขั้นต้น การจัดระเบียบ การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย และท่าเทคนิคเบื้องต้น เช่น การเต้นบัลเล่ต์ การเต้นแจ๊ส การเต้นโมเดิร์น เป็นต้น 
 
HPP105 บูรณศิลป์การละคร 1      3(2-2-5) 
  Integrated Arts of Drama 1 

ฝึกทักษะการแสดงขั้นต้น บูรณาการงานทางด้านการละครขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ร่างกาย 
ความคิด จิตใจ การสังเกต สมาธิ จินตนาการ เสียง และการเคลื่อนไหว เพ่ือน าไปใช้ในประสบการณ์
ชีวิตจริง 
 
HPP106  มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะการแสดง    3(2-2-5) 
  Folk Wisdom Heritage for Performing Arts 
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  การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปสู่ผลงาน
ทางด้านศิลปะการแสดง 
รหัส     ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
HPP107  จารีตและขนบการแสดง      2(1-2-3) 
  Traditional Performances 
  ความเป็นมา และความส าคัญ แนวทางปฏิบัติที่สืบต่อกันมาของพิธีกรรมทางด้าน
ศิลปะการแสดง   
 
HPP108 ทักษะและเทคนิคในการออกแบบแต่งหน้าเพื่อการแสดง   3(2-2-5) 
  Skills and Techniques in Make-Up design for Performances  

ปฏิบัติการแต่งหน้าเพ่ือการแสดง เทคนิค วิธีการ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ 
ส าหรับประยุกต์ใช้ในการออกแบบการแต่งหน้าในการแสดงรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม  
  
HPP109  ศิลปะการแสดงท้องถิ่น       3(2-2-5) 
  Folk Performing Arts  
  ความเป็นมา และความส าคัญ ศิลปะการแสดงท้องถิ่ นของไทย ได้ แก่  
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต การแต่งกาย ดนตรี ท่าร าและลีลาการแสดง ฝึกปฏิบัติการแสดง
ท้องถิ่นตามความเหมาะสม 
 
HPP110  การแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
  Creative Folk Theatre 
  การสร้างสรรค์งานการแสดงขึ้นใหม่โดยความร่วมมือกับศิลปินพื้นบ้านในท้องถิ่น 
 
HPP201  ทักษะนาฏศิลป์ไทย 2      3(2-2-5) 
  Thai Dance Skills 2  
  ฝึกทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นกลาง ระบ ามาตรฐาน ระบ าโบราณคดี และระบ าเบ็ดเตล็ด 
เช่น ระบ าดาวดึงส์ ระบ ากฤดาภินิหาร ระบ าเทพบันเทิง ระบ าทวารวดี ระบ าเชียงแสน ระบ าลพบุรี 
ระบ าศรีวิชัย ระบ าสุโขทัย ระบ านพรัตน์ เป็นต้น 
 
HPP202  ทักษะนาฏศิลป์สากล 2      3(2-2-5) 
  Western Dance Skills 2 
  ฝึกทักษะนาฏศิลป์สากลขั้นกลาง เช่น การเต้นบัลเล่ต์ การเต้นแจ๊ส การเต้นโมเดิร์น 
ทั้งแบบโซโล่เดี่ยวและเข้าคู่ รวมไปถึงเทคนิคความสัมพันธ์ระหว่างคู่เต้น  การควบคุมร่างกาย
ประกอบการเคลื่อนไหว เป็นต้น 
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รหัส     ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
HPP203  บูรณศิลป์การละคร 2      3(2-2-5) 
  Integrated Arts of Drama 2 
  ฝึกทักษะการแสดงขั้นกลาง เน้นการวิเคราะห์ ตีความบทละคร วิธีการเข้าถึงตัว
ละคร การใช้พื้นท่ีของเวที 
 
HPP204  ดนตรีกับศิลปะการแสดง      2(1-2-3) 
  Music and Performing Arts  
  ความเป็นมา และความส าคัญ ดนตรีตะวันตก ดนตรีตะวันออก ดนตรีไทย ดนตรี
พ้ืนบ้าน และดนตรีในบริบทที่เก่ียวข้องกับศิลปะการแสดง  
 
HPP205  พัสตราภรณ์และศิราภรณ์      3(2-2-5) 
  Costumes and Decorations 

ปฏิบัติการแต่งกายเพ่ือการแสดง เทคนิค วิธีการ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์  
ส าหรับประยุกต์ใช้ในการออกแบบการแต่งกายเพ่ือการแสดงในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม  
 
HPP206 ศิลปะการแสดงนานาชาติ     2(1-2-3) 
  International Performing Arts  
  ฝึกทักษะและศึกษาความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของศิลปะการแสดงนานาชาติ 
 
HPP207 กฎหมายลิขสิทธิ์ส าหรับศิลปะการแสดง    3(2-2-5) 
  Copyright Law for the Performing Arts 
  ความเป็นมา และความส าคัญ กฎหมายลิขสิทธิ์ ประเภทของงานที่มีลิขสิทธิ์        
การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ การได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์         
การละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ และสิทธิของนักแสดง 
 
HPP208 สื่อนวัตกรรมการแสดง      3(2-2-5) 
  Innovative Performance Media 
  พัฒนาการของสื่อ การใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี สื่อสมัยใหม่ และเทคนิคพิเศษ
รูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการแสดง 
 
HPP209  ศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเที่ยว     2(1-2-3) 
  Performing Arts for Tourism   
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  ความเป็นมา และความส าคัญ บทบาท สถานการณ์ พัฒนาการของศิลปะการแสดง 
วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะการแสดง 
 
รหัส     ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
HPP210 การอนุรักษ์และจัดการงานทางศิลปะการแสดง   2(1-2-3) 
  Conservation and Management of Performing Arts 
  แนวคิด ทฤษฎี หลักการและแนวทางในการอนุรักษ์และจัดการงานศิลปะการแสดง
ให้คงอยู่ และมีคุณค่า มีชีวิต 
 
HPP211 เพลงและการละเล่นท้องถิ่น     3(2-2-5) 
  Music and Folk Dancing 
  ความเป็นมา และความส าคัญ เพลงและการละเล่นท้องถิ่นของไทย คติชนวิทยา    
ค าประพันธ์ การใช้ภาษา ท่วงท านองเพลง เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงส าหรับการละเล่นของท้องถิ่น 
ฝึกปฏิบัติเพลงและการละเล่นท้องถิ่น  
 
HPP212 การแสดงศิลปะป้องกันตัว     3(2-2-5) 
  Performing Thai Martial Arts  
  ความเป็นมา และความส าคัญ วิวัฒนาการของการแสดงศิลปะป้องกันตัว ฝึกปฏิบัติ 
เช่น ดาบเดี่ยว ดาบโล่ พลองกับพลอง พลองกับไม้สั้น กระบี่ เป็นต้น 
 
HPP213 มหรสพและการละเล่นของหลวง     3(2-2-5) 
  Entertainment in Royal Festivities 
  ความเป็นมา และความส าคัญ รูปแบบการแสดงมหรสพและการละเล่นของหลวง 
ฝึกปฏิบัติ ได้แก่ ระเบ็ง โมงครุ่ม กุลาตีไม้ แทงวิสัย กระอ้ัวแทงควาย ร าโคม เป็นต้น 
 
HPP214 ศิลปะการแสดงส าหรับเด็ก     3(2-2-5) 
  Performing Arts for Children 
  ความเป็นมา และความส าคัญ ศิลปะการแสดงส าหรับเด็กในวัยต่างๆ ฝึกปฏิบัติ เช่น 
เพลงในน้ ามีปลา ในนามีข้าว ระบ าอธิษฐาน ร าเชิญพระขวัญ ระบ าดอกบัว พร้อมทั้งออกแบบการ
แสดงกับเพลงสมัยใหม่ เป็นต้น 
 
HPP215  วาทศิลป์การแสดง      3(2-2-5) 
  Voice and Speech Performances 
  หลักการ เทคนิค และฝึกปฏิบัติศิลปะการออกเสียง การพูดตามบุคลิกของตัวละคร 
การพูดตามบทบาทที่สมมติ การพูดในอารมณ์ต่างๆ   
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รหัส     ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
HPP216 จิตวิทยาเพื่อการแสดง      3(2-2-5) 
  Psychology for Performances 
  ความเป็นมา และความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎี พฤติกรรมของมนุษย์ในเชิงจิตวิทยา 
ฝึกวิเคราะห์การแสดงตามหลักจิตวิทยา  
 
HPP217  ศิลปะการแสดงหุ่น      3(2-2-5) 
  Puppetry     
  ความเป็นมา และความส าคัญ ประเภทของหุ่น การสร้างหุ่น ดนตรีและการขับร้อง
ประกอบการแสดงหุ่น รูปแบบการแสดงหุ่น ฝึกปฏิบัติ เช่น หุ่นกระบอก หุ่นละครเล็ก หุ่นนิ้วมือ       
หุ่นคน เป็นต้น  
  
HPP218 พหุวัฒนธรรมศิลปะการแสดง     3(2-2-5) 
  Multicultural Performing Arts 
  แนวคิด ทฤษฎี วิเคราะห์ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วิถีชีวิต การด ารงอยู่ 
รูปแบบของกลุ่มคนในสังคมท่ีส่งผ่านศิลปะการแสดง เช่น จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี เป็นต้น 
 
HPP219 โขน        3(2-2-5) 
  Thai Mask Play 
  ความเป็นมา วิวัฒนาการของโขนประเภทต่างๆ รูปแบบการแสดงโขน การแต่งกาย 
บทพากษ์และบทเจรจา เครื่องดนตรี และเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ท่าร าและลีลาที่ใช้ในการแสดง 
ฝึกปฏิบัติ เช่น การฝึกหัดเบื้องต้น การตีบท กราวใน กราวนอก ปะทะทัพ เป็นต้น 
 
HPP220 ละครไทย       3(2-2-5) 
  Thai Classical Drama 
  ความเป็นมา วิวัฒนาการของละครไทยประเภทต่างๆ รูปแบบการแสดงละครไทย 
การแต่งกาย เครื่องดนตรีและเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง บทละคร ท่าร าและลีลาที่ใช้ในการแสดง  
ฝึกปฏิบัติ เช่น ละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอนหาปลา ละครพันทาง เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพลายบัว
เกี้ยวนางตานี ตอนนางวันทองห้ามทัพ เป็นต้น 
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รหัส     ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
HPP301  ทักษะนาฏศิลป์ไทยข้ันสูง     3(2-2-5) 
  Advanced Thai Dance Skills 
  ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยชั้นสูง ประเภทร าเดี่ยว ร าคู่ ร าเข้าพระเข้านาง ได้แก่         
ร าฉุยฉายพราหมณ์ ร าฉุยฉายเบญกาย ร าฉุยฉายวันทอง ร าฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง ร ารจนาเสี่ยงพวงมาลัย        
ร าพลายบัวเกี้ยวนางตานี เป็นต้น 
 
HPP302 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย    3(2-2-5) 
  Contemporary Performing Arts Creation  
  ทักษะการออกแบบศิลปะการแสดง โดยน าแนวคิดและทฤษฎีสมัยเก่าและสมัยใหม่
มาบูรณาการ เพ่ือสร้างสรรค์การแสดงอย่างมีหลักการ 
 
HPP303  บูรณศิลป์การละครขั้นสูง      3(2-2-5) 
  Advanced Integrated Arts of Drama  
  ฝึกปฏิบัติทักษะการแสดง ตามความสนใจหรือความต้องการของผู้เรียน 
 
HPP304 การเขียนบท       3(2-2-5) 
 Script Writing 
   หลักการเขียนบทละคร การเขียนบทรายการ การตัดต่อบท การวิเคราะห์เกี่ยวกับ
โครงเรื่อง ลักษณะตัวละคร ปรัชญา ความคิด การใช้ภาษาในการเขียนบทละครเพื่อการแสดง 
 
HPP305  การออกแบบเวทีทัศน์      3(2-2-5) 
 Stage Designing 
  ทฤษฎี แนวคิด หลักการ บทบาท การออกแบบฉาก แสง สี เสียง เพื่อการแสดง การ
เขียนผังเวที การใช้แสง สี เสียงประกอบการแสดง การใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง เทคนิค        
การจัดเวที การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างสรรค์งาน 
 
HPP306  การก ากับการแสดง      3(2-2-5)
  Directing 
  ทฤษฎี แนวคิด หลักการ ทักษะ วิธีการก ากับการแสดง ฝึกปฏิบัติก ากับการแสดง
พร้อมบทละคร บทบาทหน้าที่ของผู้ก ากับการแสดง  
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รหัส     ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
HPP307 การจัดการธุรกิจศิลปะการแสดง     2(1-2-3) 
  Performing Arts Business Management 
  ทฤษฎี แนวคิด หลักการ โครงสร้าง รูปแบบ บทบาท หน้าที่ของฝ่ายต่างๆ           
การบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด การหาแหล่งเงินทุนงบประมาณ  การประชาสัมพันธ์          
การบริหารทรัพยากรบุคคล และองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะการแสดง  ฝึกปฏิบัติ
บริหารงานศิลปะการแสดง 
 
HPP308 การวิจารณ์งานศิลป์     3(2-2-5) 
  Art Criticism  
  วิจารณ์งานทางด้านศิลปะการแสดง โดยน าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมา
วิเคราะห์ผ่านการน าเสนออย่างมีหลักการ 
   
HPP309 สัมมนาด้านศิลปะการแสดง     3(2-2-5) 
  Seminars on Performing Arts 
  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง      
ในศิลปะการแสดง เสนอโครงงานทางศิลปะการแสดง 
 
HPP310 ศิลปะการแสดงเพื่อการศึกษา     3(2-2-5) 
  Performing Arts for Education  
  หลักการ พัฒนาการทางด้านศิลปะการแสดงมาใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา  และ
สร้างเสริมคุณภาพทางด้านการศึกษา 
   
HPP311 การน าเสนอผลงานด้านศิลปะการแสดง    3(2-2-5) 
  Presenting Performing Arts 
  น าเสนอผลงานจากประสบการณ์ทักษะวิชาชีพทางด้านศิลปะการแสดง และด้านอ่ืนๆ     
ที่เก่ียวข้องอย่างมีระบบ และสร้างสรรค์ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 
HPP312 การผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์     3(2-2-5) 
  Radio and Television Production 
   
  บทบาท หน้าที่  ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ องค์ประกอบ และปัจจัย                    
ที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ รูปแบบต่างๆ อย่างมีขั้นตอน นับตั้งแต่
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การเตรียมการผลิตไปจนถึงการน าเสนอรายการ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การตัดต่อขั้นพ้ืนฐาน          
รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติรายการวิทยุ โทรทัศน์เบื้องต้น 
รหัส     ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
HPP313 ศิลปะการแสดงบ าบัด      3(2-2-5) 
  Performing Arts Therapy  
   บูรณาการศาสตร์ทางจิตวิทยาเข้ากับศิลปะการแสดง การบ าบัดทางจิตเวช             
ที่ประยุกต์ใช้กิจกรรมทางศิลปะการแสดงเพ่ือค้นหาข้อบกพร่อง ความผิดปกติของกระบวนการ        
ทางจิตใจ และพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ศึกษากรณีตัวอย่างกิจกรรมศิลปะการแสดงบ าบัดทั้งไทย
และต่างประเทศ เพ่ือน ามาปรับใช้กับชุมชนหรือโรงเรียน 
 
HPP401  รังสรรค์นิพนธ์       3(2-2-5) 
     Thesis Creation 
    ออกแบบสร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดงตามความถนัด น าเสนอผลงาน             
ในรูปแบบงานวิจัย และจัดแสดงผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  
HPP402  การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง      1(45) 
  Preparation for Cooperative Education in Performing Arts   
  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการรับรู้ลักษณะอาชีพและโอกาส         
ของการประกอบอาชีพในด้านศิลปะการแสดง พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
 
HPP403  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง   2(90)  
     Preparation for Professional Experience in Performing Arts        
  จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          
ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ    
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐานภาคปฏิบัติ
ในงานและกิจกรรมส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านศิลปะการแสดง 
 
HPP404  สหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง      6(640) 
  Cooperative Education in Performing Arts 
  ปฏิบัติงานจริงด้านศิลปะการแสดงอย่างมีระบบและกระบวนการเสมือนเป็นศิลปิน 
ผู้สร้างสรรค์งาน โดยจัดให้มีการร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรภาครัฐและบริษัทเอกชน เรียนรู้
กระบวนการด าเนินงาน ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน โดยเสนอ
ในรูปแบบโครงงาน 
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รหัส     ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
HPP405  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง      5(450) 
  Professional Experience in Performing Arts 
  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านศิลปะการแสดงในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งทางภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพศิลปะการแสดง พร้อมทั้ง
เขียนรายงานผลการศึกษาเม่ือเสร็จสิ้นการฝึกภาคสนามแล้ว  
 
VLE311  การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับศิลปะการแสดง   3(2-2-5)
  English Usage for Performing Arts 
  ฝึกทักษะด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร 
การใช้ศัพท์เทคนิคส าหรับศิลปะการแสดง 
 
VLE312  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอศิลปะการแสดง   3(2-2-5) 
 English for Presentation in Performing Arts 
   ฝึกทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ
ศิลปะการแสดง  
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1 
 
 

 

นางสาวนัฏภรณ์  พูลภักดี อาจารย ์ ศศ.ม.
(ศิลปะการแสดง)  
ศษ.บ.  
(นาฏศิลป์ไทย) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สวนสุนันทา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบรุ ี

2559 
 

2551 
 

2 นายณัฏฐ์พัฒน์ ผลพิกุล อาจารย ์ ศศ.ม.  
(นาฏยศิลปไ์ทย)  
ศป.บ.  
(นาฏยศิลป์
ตะวันตก)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

2558 
 

2554 

3 นายดุสิตธร  งามยิ่ง   อาจารย ์ ปร.ด.  
(วัฒนธรรมศาสตร์)  
ศศ.ม.  
(โบราณคดสีมัย
ประวัติศาสตร์) 
ค.ม.  
(การบริหาร
การศึกษา) 
 
ศศ.บ.  
(นาฏศิลป์ไทย) 

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธาน ี
วิทยาลัยนาฏศิลปสบทบ 
ในสถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล 

2557 
 

2553 
 
 

2550 
 
 
 

2536 

4 
 

นางสาวรัชฌกร  
พลพิพัฒน์สาร 

อาจารย ์ ศศ.ม. 
(การจัดการทาง
วัฒนธรรม)  
ศล.บ. 
(ศิลปะการแสดง)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2553 
 
 

2549 

5 นางสาวพัชรินทร์  
ร่มโพธิ์ช่ืน 

อาจารย ์ ศศ.ม.  
(การจัดการ
ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม) 
ศศ.บ.  
(นาฏศิลป์และการ
ละคร) 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

2558 
 
 
 

2551 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล า
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์ 
2562 2563 2564 2565 

1 
 
 

 

นางสาว 
นัฏภรณ์   
พูลภักดี 

อาจารย ์ ศศ.ม.
(ศิลปะการแสดง)  
 
ศษ.บ.  
(นาฏศิลป์ไทย) 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี
ราชมงคล
ธัญบุร ี

12 12 12 12 

2 นายณัฏฐ์พัฒน์ 
ผลพิกุล 

อาจารย ์ ศศ.ม.  
(นาฏยศิลปไ์ทย)  
ศป.บ.  
(นาฏยศิลป์
ตะวันตก)  

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   

12 12 12 12 

3 น า ย ดุ สิ ต ธ ร  
งามยิ่ง   

อาจารย ์ ปร.ด.  
(วัฒนธรรมศาสตร์)  
ศศ.ม.  
(โบราณคดสีมัย
ประวัติศาสตร์) 
ค.ม.  
(การบริหาร
การศึกษา) 
 
 
 
 
ศศ.บ.  
(นาฏศิลปไ์ทย) 
 

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
 
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
จังหวัด
ปทุมธาน ี
วิทยาลัยนาฏ
ศิลปสบทบ
ในสถาบัน
เทคโนโลย ี
ราชมงคล 

12 12 12 12 

4 นางสาวรัชฌกร  
พลพิพัฒน์สาร 

อาจารย ์ ศศ.ม.  
(การจัดการทาง
วัฒนธรรม)  
ศล.บ. 
ศิลปะการแสดง  

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
 
มหาวิทยาลยั
สงขลา 
นครินทร์   

12 12 12 12 
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ล า
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์ 
2562 2563 2564 2565 

5 นางสาว 
พัชรินทร์ 
ร่มโพธิ์ช่ืน 

อาจารย ์ ศศ.ม.  
(การจัดการ
ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม) 
ศศ.บ.  
(นาฏศิลป์และการ
ละคร) 

มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
 
 
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
จันทรเกษม 

12 12 12 12 

  
3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
 

ล า
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

ส าเร็จจาก ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์ 
2562 2563 2564 2565 

1 นางฉันทนา   
เอี่ยมสกุล 
 

รอง 
ศาสตราจารย์ 

ค.ม.  
(การบริหาร
การศึกษา)  
 
 
 
    
ศษ.บ.  
(นาฏศิลป์ไทย) 
 
 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
จังหวัด
ปทุมธานี  
วิทยาลัย 
นาฏศิลป
สมทบ 
วิทยาลัย
เทคโนโลยี
และ
อาชีวศึกษา 

6 6 6 6 

   ป.ม.ช. 
(นาฏศิลป์)   

วิทยาลัย 
นาฏศิลป  
กรมศิลปากร 

 
 
 

   

 2 นายสมชาย 
พูลพิพัฒน์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ศษ.ม. 
(การอุดมศึกษา) 
 
ค.บ. 
(นาฏศิลป์ไทย) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลา
นครินทร์ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
พระนคร 

6 6 6 6 

3 นายมาโนช 
บุญทองเล็ก 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
(เทคนิคศึกษา) 
 
 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
ธัญบุรี 

6 6 6 6 
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ศศ.ม.  
(ไทยศึกษา) 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ล า
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

ส าเร็จจาก ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์ 
2562 2563 2564 2565 

   ศษ.บ. 
(นาฏศิลป์ไทย) 

สถาบัน
เทคโนโลยี
ราชมงคล 

    

4 นางศรัณยพัชร์ 
ศรีเพ็ญ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
(วัฒนธรรม
ศาสตร์) 
ศศ.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 
ค.บ. 
(นาฏศิลป์) 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
 
วิทยาลัยครู
สวนสุนันทา 

6 6 6 6 

5 นายวิชัย  
สวัสด์ิจีน 

อาจารย์ ศศ.ม. 
(นาฏยศิลป์) 
ศป.บ. 
(นาฏยศิลป์) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 

6 นายวนศักดิ์  
ผดุงเศรษฐกิจ 
 

อาจารย์ อ.ม. 
(ศิลปะการละคร) 
ศล.บ. 
(ศิลปะการแสดง) 

จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย
สงขลา 
นครินทร์ 
วิทยาเขต
ปัตตานี 

6 6 6 6 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  

จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตร
ได้ก าหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาบังคับและให้มีแผนการเรียนส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชา                       
ศิลปะการแสดง เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ก็จะเป็นการ
อนุโลมให้เรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาศิลปะการแสดงแทน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมี

ความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านศิลปะการแสดง 

และแก้ปัญหาทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือได้
อย่างเหมาะสม 

4.1.3 พัฒนาบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
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4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

ข้อก าหนดในการท ารังสรรค์นิพนธ์ ต้องเป็นหัวข้อที่ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานทางด้าน
ศิลปะการแสดง ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย จัดท าเป็นรูปเล่มพร้อมวีดีทัศน์ และต้องส่งตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
รังสรรค์นิพนธ์ เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงที่นักศึกษาสนใจ โดยศึกษาค้นคว้า

หลักการทฤษฎี มาเป็นแนวทางสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

 นักศึกษาสามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้จากการท ารังสรรค์นิพนธ์ ไปใช้ในการพัฒนางาน
ทางด้านศิลปะการแสดง หรือการประกอบอาชีพ 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
มีก าหนดการให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาค้นคว้า การวางแผน การด าเนินงาน กระบวนการ

สร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะการแสดง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การ
จัดท ารายงานการวิจัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท ารังสรรค์นิพนธ์ การสร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะการแสดง 

และรายงานการวิจัย ส าหรับการจัดสอบการน าเสนองานรังสรรค์นิพนธ์ต้องมีอาจารย์ในหลักสูตรสอบ
ไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม จิตส านึ ก
สาธารณะในสาขาวิชาศิลปะการแสดง มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

อาจารย์ผู้สอนได้สอดแทรกเนื้อหาและกิจกรรมที่
ส่ ง เสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษามี
จิตส านึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม  

1.2 มีความรู้ในหลักของศาสตร์ทางด้าน
ศิลปะการแสดง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดง
เพ่ือประกอบอาชีพได้ 

อาจารย์ผู้สอนได้สอดแทรกเนื้อหาและกิจกรรมให้
นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองทางด้านศิลปะการแสดง ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เป็นความรู้ ในหลักของศาสตร์ทางด้าน
ศิลปะการแสดง สามารถปรับกระบวนการคิดอย่างมี
หลักการ การออกแบบสร้างสรรค์ ให้เป็นไปตาม
วิวัฒนาการของศาสตร์ทางด้านศิลปะการแสดง เพ่ือ
น าไปใช้ประกอบอาชีพได้ 

1.3 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
ส ัง เคราะห ์ และประเม ินค ุณค ่าทาง
สุนทรียะได้อย่างมีวิจารณญาณ  

อาจารย์ผู้สอนได้สอดแทรกเนื้อหาและกิจกรรมให้
นักศึกษาได้ฝึกคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบ
สร้างสรรค์ และประเมินคุณค่าทางสุนทรียะของ
ผลงานด้านศิลปะการแสดงได้อย่างเหมาะสมและมี
วิจารณญาณ 

1.4 มีความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน และมีทักษะในการจัดการทางด้าน
ศิลปะการแสดง 

อาจารย์ผู้สอนได้สอดแทรกกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งยังเพ่ิม
กิ จ ก ร รม เ ส ริ มทั ก ษ ะ ใน ก า ร จั ด ก า ร ทา ง ด้ า น
ศิลปะการแสดง 

1 . 5 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร แ ล ะน า เ ส น อ
แนวความคิดที่เป็นรูปธรรม ผ่านผลงาน
ทางด้านศิลปะการแสดง 

อาจารย์ผู้สอนได้สอดแทรกกิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
ทักษะทางด้านการสื่อสารและน าเสนอแนวความคิดที่
เป็นรูปธรรม โดยผ่านผลงานทางด้านศิลปะการแสดง 
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของงานทางด้าน
ศิลปะการแสดง ระหว่างนักศึกษากับบุคคลภายนอก 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การ
เผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้ จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
 
 

1 . 6 ส า ม า ร ถ ใ ช้ ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และใช้
เทคโนโลยีได้ดี 

อาจารย์ผู้สอนได้สอดแทรกเนื้อหาและกิจกรรม เพ่ือ
ส่ ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่ า งประเทศในการสื่ อสารงานทางด้ าน
ศิลปะการแสดง และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการท างาน
และสื่อสารงานทางด้านศิลปะการแสดง พร้อมฝึก
ปฏิบัติจริง 

1.7 สามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะ
ทางด้านศิลปะการแสดงได้ตามความถนัด
และความสามารถเฉพาะตน 

อาจารย์ผู้สอนได้สอดแทรกกิจกรรม เพ่ือแสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกและพัฒนาทักษะ
ทางด้านศิลปะการแสดงได้ตามความถนัดและ
ความสามารถเฉพาะตัวนักศึกษา อันประกอบไปด้วย
นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล และศิลปะการละคร 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     
     2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
     3) มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้ อ่ืน  เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน เคารพ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติของสถาบันและสังคม  
   2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     1) การเป็นแบบอย่าง 
     2) ก าหนดกติกาเกี่ยวกับเวลาการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ชัดเจน 
     3) การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าโดยระบุแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
     4) การก าหนดกิจกรรมที่มีจิตอาสา 
   2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
     2) ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและการส่งส่งงานครบ ตรงเวลาที่ก าหนด 
     3) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีการอ้างอิงครบถ้วน ถูกต้อง การไม่คัดลอกผลงาน
ของผู้อื่น (plagiarism)   
     4) การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีจิตอาสา 
 2.2 ความรู้ 
      2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
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     1) มีความรู้  ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
     2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
     3) มีความรู้ในทางศิลปะการแสดงที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม 
     4) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
   2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
     1) ใช้กระบวนการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based-Learning) ซึ่งเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่อง
นั้นๆ โดยผ่านกระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
       1.1) การสอนแบบโครงงาน (Project-Based-Learning) 
       1.2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)  
       1.3) การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry cycle) 
     2) น าหลักทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติทางด้านศิลปะการแสดงสอดแทรกเข้าไปใน
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง วางแผนงานอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมินคุณค่า 
     3) จัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งตัวบุคคล องค์กรและสถานที่ 
       3.1) เชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสาขาศิลปะการแสดง ร่วม
บรรยายและฝึกปฏิบัติ 
       3.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่ วมกับองค์กรต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสาขา
ศิลปะการแสดง เพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานในสถานที่จริง   
   2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน 
     2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง 
     3) การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค 
     4) ประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
      2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
     2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ
ตนเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
     3) มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงานทางด้าน
ศิลปะการแสดง  
   2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
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     1) จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง
ความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ 
     2) กิจกรรมการโต้วาที 
     3) จัดกิจกรรมปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาศิลปะการแสดง การออกแบบ
สร้างสรรค ์
     4) การแก้ไขปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง 
      2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
     1) ประเมินจากการน าเสนอผลการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ 
     2) ประเมินจากข้อมูล เนื้อหาที่น ามาใช้ในการโต้วาที 
     3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการปฏิบัติการ การออกแบบสร้างสรรค์ทางด้าน
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
     4) ประเมินจากผลของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  
     2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 
     3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็น
ที่แตกต่าง  
   2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
     1) การมอบหมายให้ท ากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
     2) จัดกิจกรรมการน าเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม 
     3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
       2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
       1) สังเกตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
     2) สังเกตการแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและสังเกต
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
     3) สังเกตความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
     4) จัดกิจกรรมการสะท้อนความคิด (Reflection) 
     5) ประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง 
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 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
     2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
      2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1) การมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต และ
ฐานข้อมูลต่างๆ   
     2) การใช้เทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ในการน าเสนอข้อมูล เช่น 
การจัดท า power point การจัดท าแผนที่ความคิด (Mind Map) เป็นต้น  
     3) การฝึกวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
   2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1) ตรวจผลงานการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต 
     2) ตรวจผลงานการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอข้อมูล  
     3) ตรวจงานการวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่างๆ   
  2.6.  ทักษะพิสัย 
      2.6.1 การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
     สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางสาขาวิชาศิลปะการแสดงในการสร้างสรรค์ผลงานของตน 
   2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  
     1) การฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวทางสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้แก่ นาฏศิลป์ไทย 
นาฏศิลป์สากลและการละคร 
      2) จัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติ  โดยเชิญวิทยากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องทางศิลปะการแสดง บรรยายและร่วมฝึกปฏิบัติ 
     3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
       2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  
     1) การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติการจากรายวิชาในสาขาศิลปะการแสดง 
     2) การประเมินผลจากผลลัพธ์ของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ  
     3) การประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 
1. HPP101 สุนทรียศาสตร์                 

2. HPP102 ประวัติศิลปะการแสดง                 
3. HPP103 ทักษะนาฏศิลป์ไทย                  

4. HPP104 ทักษะนาฏศิลป์สากล 1                 

5. HPP105 บูรณศิลป์การละคร 1                 

6. HPP106 มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะการแสดง                 
7. HPP107 จารีตและขนบการแสดง                 
8. HPP108 ทักษะและเทคนิคในการออกแบบแต่งหน้า
เพื่อการแสดง 

               
 

9. HPP109 ศิลปะการแสดงท้องถิ่น                 

10. HPP110 การแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์                 
11. HPP201 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 2                  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 
12. HPP202 ทักษะนาฏศิลป์สากล 2                 

13. HPP203 บูรณศิลป์การละคร                 

14. HPP204 ดนตรีกับศิลปะการแสดง                 

15. HPP205 พัสตราภรณ์และศิราภรณ์                 

16. HPP206 ศิลปะการแสดงนานาชาติ                 

17. HPP207 กฎหมายลิขสิทธิ์ส าหรับศิลปะการแสดง                 

18. HPP208 สื่อนวัตกรรมการแสดง                 

19. HPP209 ศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเที่ยว                 
20. HPP210 ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ จั ด ก า ร ง า น ท า ง
ศิลปะการแสดง 

                

21. HPP211 เพลงและการละเล่นท้องถิ่น                 
22. HPP212 การแสดงศิลปะการป้องกันตัว                  

23. HPP213 มหรสพและการละเล่นของหลวง                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 
24. HPP214 ศิลปะการแสดงส าหรับเด็ก                 

25. HPP215 วาทศิลป์การแสดง                 

26. HPP216 จิตวิทยาเพื่อการแสดง                 

27. HPP217 ศิลปะการแสดงหุ่น                 

28. HPP218 พหุวัฒนธรรมศิลปะการแสดง                 

29. HPP219 โขน                 

30. HPP220 ละครไทย                 

31. HPP301 ทักษะนาฏศิลป์ไทยข้ันสูง                 

32. HPP302 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย                 

33. HPP303 บูรณศิลป์การละครขั้นสูง                 

34. HPP304 การเขียนบท                  

35. HPP305 การออกแบบเวทีทัศน ์                 

36. HPP306 การก ากับการแสดง                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 
37. HPP307 การจัดการธุรกิจศิลปะการแสดง                 

38. HPP308 การวิจารณ์งานศิลป์                 

39. HPP309 สัมมนาด้านศิลปะการแสดง                 

40. HPP310 ศิลปะการแสดงเพื่อการศึกษา                 
41. HPP311 การน าเสนอผลงานด้านศิลปะการแสดง                 
42. HPP312 การผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์                 
43. HPP313 ศิลปะการแสดงบ าบัด                 
44. HPP401 รังสรรค์นิพนธ ์                 
45. HPP402 ก า ร เ ต รี ย ม ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า
ศิลปะการแสดง 

                

46.  HPP403 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชา ชีพ
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

       
 

        

47. HPP404 สหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง                 
48. HPP405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 

49. VLE311 การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับศิลปะการแสดง                 
50. VLE312 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ ก า ร น า เ ส น อ
ศิลปะการแสดง 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 2.1.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบ การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

 2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของ
ข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  

2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา เพ่ือ

น าใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งประเมินคุณภาพหลักสูตร 
2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาใน

ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาส ถึง
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

2.2.5 การประเมินต าแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.6 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์พิเศษและผู้ประกอบการ มาประเมิน

หลักสูตรต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (1) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคม
และประเทศชาติ (2) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น  
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์ 
รายละเอียดของหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
1.5 จัดเตรียมคูม่ืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
1.6 จัดปฐมนิเทศ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่ ง เสริมอาจารย์ ให้มี การเ พ่ิมพูนความรู้  สร้ าง เสริมประสบการณ์ ในสาขา
ศิลปะการแสดงหรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การ
สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        

การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดเวลา

ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน   

ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
2.  บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็นผู้
มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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  โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
3. นักศึกษา 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
 สาขาวิชาศิลปะการแสดงมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุก

คน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดย
อาจารย์ของสาขาวิชาศิลปะการแสดงทุกคนจะต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่
นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) 
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท า
กิจกรรมแก่นักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดย
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้งานท าไม่เกิน 3 เดือน 

 3.2.2 จากผลส ารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
    2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
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   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
   2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

4. อาจารย์ 
 4.1. การบริหารคณาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาศิลปะการแสดงหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง และต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง     

จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นทางสาขาวิชาศิลปะการแสดงต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษ
ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และ
อาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ า
กว่าปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง 
เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
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    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
    2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
    3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
 5.1 การบริหารหลักสูตร 
 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี ้

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ      
ในระดับอุดมศึกษา 
       2) ก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร  



52 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

หน้า52 

   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์ 
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาศิลปะการแสดงจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้
ทราบปัญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาศิลปะการแสดงสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้
ของผู้เรียน และใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี  สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา     ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร  และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ทุกภาคการศึกษา 
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  5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่     
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) ก าหนดผู้สอน 
   2) การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 – 4 
   3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
   4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
   5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย 
    ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการ 
    4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
    5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
    ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
    1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7)  
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    โดยด าเนินการดังนี้ 
    3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

  คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
   คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง 

1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 

 
ล าดับ รายการ จ านวน 

1 ห้องพักอาจารย์   3 
2 ห้องบรรยายและปฏิบัติการ 3 
3 ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 
4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2 
5 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
6 อาคารพยาบาล 1 
7 คอมพิวเตอร์ 4 
8   เครื่องปริ้นท์เตอร์ 2 

9   โทรทัศน์ 1 
10 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 
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     มีการจัดหาและจัดการห้องปฏิบัติการส าหรับภาคปฏิบัติที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
ศิลปะการแสดงอย่างเพียงพอต่อการเรียนการสอน 

2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่

สนับสนุนวิชาการทางสาขาวิชาศิลปะการแสดงและสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800 
รายการ มีต าราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาศิลปะการแสดง อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ 

  นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือสาขาวิชาศิลปะการแสดงกว่า 
150 เล่ม วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 200 เรื่อง และซีดีรอม 400 
แผ่น เพ่ือเป็นแหล่งความรู้เพ่ิมเติม 

 มีการจัดทรัพยากรการเรียนการสอนส าหรับภาคทฤษฎีอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
กับผู้เรียน เช่น ต ารา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ

ต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

   ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง 
และคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์  

 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ 

ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
    1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
    2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
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    3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA  
  
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

X X X X X 

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

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

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

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ หลังจาก
ท างานไปแล้ วอย่ า งน้อย  1  ปี  หลั งส า เ ร็ จการศึกษา เฉลี่ ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับ หลักสูตร         
และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มี
การวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และก าหนดประธานกรรมการประจ าหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่จาก มคอ. 3 
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
จาก มคอ. 7 

4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 
............................................. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพ่ือให้        
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี เป็นไปอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี” หมายความว่ า อธิ การบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด มห าว ิท ย า ล ัย ร า ชภ ัฏ ว ไ ล ยอล งก รณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์          
จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตั้ งจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี       
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ      
แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชา          
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชา             
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต      
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 
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โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยจะไม่
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้            
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว      
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
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9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน       
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ       

จัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร         
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อประกอบ     

การเรยีนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)     
ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน     

การสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8  ด า เนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่              
ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย     
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า        

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  และ         
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้    
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.7 ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ น า น า ช า ติ  (International Education) เ ป็ น ก า ร               
จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่ งอาจจะเป็ นความร่วมมือของสถานศึกษา               
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
สากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร 
โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่  2  (The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา     
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
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20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 5               
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10               

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย

กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด 4 
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
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22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  
23.1 ส า เร็ จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25 .1  นักศึกษา เต็ม เวลา  หมายถึ ง  นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียน เรี ยน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          
9 หน่วยกิต 

25.2 นักศึกษาไม่ เต็ มเวลา หมายถึ ง นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียนเรี ยน                                                                      
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน     
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
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หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา 
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า     
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
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อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ    
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 
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29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา  แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกต ิ
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย        
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ              
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         

3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ     
การประเมินผล 
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หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข้อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 

 
หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 
 

ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 
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ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ

หน่วยกิต 
 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 
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ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่  9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี          

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
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49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย 

49 . 2 . 3  ไ ด้ ศึ กษ า อยู่ ใ น สถ าบั น อุ ดม ศึ กษ า ม าแล้ ว ไ ม่ น้ อ ยกว่ า                                               
1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่

โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง

กันได้ 
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า      
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
ก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน         
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน     
ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
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การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบที่คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้

บันทึกเป็น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง 

ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ

กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 
(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน

รายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 
(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น

การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ

เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่ เกิน                

1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่            
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิช าเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชา               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็น             
ภาคการศึกษาด้วย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
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61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์              
การประเมินผล 

61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี แล ะ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
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63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน      

แต่ละคณะ 
 

หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         

1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุง่พัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีก่ว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรูไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
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ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท า
ให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของส านักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญา 

 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้  เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559   
เป็นต้นไป  
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้ สอนมีทั้ งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป  คณาจารย์คณะต่างๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ        
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   
ที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2559 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2559 ให้ครบตามโครงสร้าง    
ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1สถาบันอุดมศึกษา
อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ ใน
สัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต  

8.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้ 

  8.2.1 กลุ่มวิชาภาษา      11  หน่วยกิต 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   English for Communication 
 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3) 
   English for Study Skills Development 

VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ           4(2-4-6) 
   Language, Communication and Information Technology  
  8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   11  หน่วยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 
   To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก              4(2-4-6) 
Internationalization for Living in the ASEAN and  
Global Communities 

VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์               4(2-4-6) 
VRU Identities 

  8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  8  หน่วยกิต 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์         4(2-4-6)  

   Innovation and Scientific Thinking  
VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต              4(2-4-6) 

    Health for Quality of Life 
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8.3 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ 
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน       
การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร         
การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อ่ืน   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4(2-4-6) 
 Language, Communication and Information Technology  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจ าวัน และการท างาน เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า และน าเสนองานในรูปแบบต่างๆ มีทักษะการสื่อสาร การสื่อสาร
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างรู้เท่าทัน ตระหนักถึงความเสี่ยง
ในสังคมออนไลน์ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้ภาษา และเทคโนโลยี ตลอดจนมีทักษะการ
รู้สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม        มี
ทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
เพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อม
ในชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 
VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ         
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท า โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
    6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
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9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 

9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
    3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
    4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

9.3 ทักษะทางปัญญา 
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 

9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
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9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที ่ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
    1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 

9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในชั้นเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลต่างๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ที ่ รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะ 

ทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิารณญาณเพื่อการสื่อสาร           

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน           

5 VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ           

6 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร ์           

7 VGE107 สุขภาพเพื่อคณุภาพชีวิต           

8 
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก    

          

9 VGE109 อัตลักษณ์บณัฑติวไลยอลงกรณ ์           
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ที ่784/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดี ที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ณ ห้องศิลปะการแสดง (8505) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม 
1. อาจารย์นัฏภรณ์  พูลภักด ี  ประธาน 
2. อาจารย์ภานุมาศ  ผลพิกุล   กรรมการ 
3. อาจารย์รัชฌกร  พลพิพัฒน์สาร  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร. ดุสิตธร   งามยิ่ง  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพัชร์  ศรีเพ็ญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. อาจารย์ ดร. ธนะพัฒน์  พัฒน์กุลพิสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางสาวศิริมล    บุสสะ  ศิษย์เก่า 
8. อาจารย์พัชรินทร์   ร่มโพธิ์ชื่น กรรมการเลขานุการ  

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช บุญทองเล็ก  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. อาจารย์ ดร. กุสุมา  เทพรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายกฤษฎิ์   ชัยศิลบุญ  ผู้ใช้บัณฑิต 

 
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 อาจารย์นัฏภรณ์  พูลภักดี ประธานสาขา ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงร่างหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรพัฒนา พ.ศ. 2561 (ดังเอกสารแนบท้าย) 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญ และอาจารย์ ดร. ธนะพัฒน์ พัฒน์กุลพิสาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแก้ไขค าอธิบายรายวิชาเป็นดังนี้ 
 HPP 101 ศิลปะการแสดงเบื้องต้น (Basic Performing Arts)  
 พ้ืนฐานของศิลปะการแสดงในรูปแบบต่างๆ ทางด้านแนวคิด ความเชื่อ การน าเสนอคุณค่า 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในบทบาทของศิลปะการแสดง 
 HPP 102 ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง (History of Performing Arts) 
 ความเป็นมา ความส าคัญ และวิวัฒนาการทางศิลปะการแสดงของโลก ได้แก่ ศิลปะการแสดง
ตะวันออก ศิลปะการแสดงตะวันตก ฯลฯ รวมถึงแนวคิด และผลงานของบุคคลที่มีชื่อเสียงต่อวงการ
ศิลปะการแสดง 
 HPP 103 การเคลื่อนไหวส าหรับการแสดง (Movement for Performance) 
 หลักกายวิภาค ความสัมพันธ์ และการเคลื่อนไหวของร่างกาย การบริหารร่างกาย และ
กล้ามเนื้อ การใช้พลัง สมาธิ และความสมดุลของร่างกายในศิลปะการแสดง 
 HPP 104 พิธีไหว้ครูทางด้านศิลปะการแสดง (Ceremonies of drama teachers for Thai 
Performing Arts) 
 เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น “พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย” 
 ความเป็นมา ความส าคัญของพิธีไหว้ครู องค์ประกอบการจัดพิธีไหว้ครู ได้แก่ การจัดวาง
เศียรครู เครื่องสังเวย ผู้ประกอบพิธี การร าในพิธีไหว้ครู และจัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย 
 HPP 105 เพลงและการละเล่นพื้นบ้าน (The Music and Practice of Folk Dance)  
 เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น “เพลงและการละเล่นท้องถิ่น” 
 ความเป็นมา รูปแบบ และลักษณะของเพลงและการละเล่นท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึง
ฝึกปฏิบัติท่าร า และการแต่งกายที่ใช้ส าหรับการแสดง ได้แก่ เพลงเรือ เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว 
เพลงฉ่อย สะบ้ามอญ เป็นต้น 
 HPP 107 ศิลปะการแสดงท้องถิ่น (Folk Performances) 
 เนื่องด้วยค าอธิบายรายวิชา HPP 105 และ HPP 107 มีความคล้ายกันเป็นอย่างกัน จึงให้
ผนวกสองวิชานี้เข้าด้วยกัน 
 HPP 108 การแต่งหน้า แต่งกาย และเทคนิคพิเศษ (Make up Costumes and Special Effects) 
 เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น “การแต่งหน้า แต่งกาย เพ่ือศิลปะการแสดง 
 ความเป็นมา ความส าคัญ หลักการ และการออกแบบของการแต่งหน้า ท าผม และการแต่ง
กายภายในงานศิลปะการแสดง รวมถึงเทคนิคพิเศษแบบต่างๆ 
 HPP 111 นาฏยบันเทิง (Dancing Entertainment) 
 ความเป็นมา วิวัฒนาการ รูปแบบการแสดง การแต่งกาย บทประพันธ์ ดนตรี ฉาก ท่าร า และ
ลีลาประกอบการแสดง ได้แก่ ลิเก ล าตัด โขนสด และโนรา เป็นต้น 
 HPP 209 ภาษาอังกฤษเพ่ือศิลปะการแสดง (English for Performing Arts) 
 ค าศัพท์ บทสนทนา และส านวนที่ใช้ในศิลปะการแสดง โดยใช้ภาษาอังกฤษ น ามาสื่อสารด้วย
การอ่าน การพูด การฟัง และการเขียน ตามบทบาท สถานการณ์ต่างๆ 
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 HPP 301 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์ (Local Wisdom of Creation) 
 เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์เพ่ือศิลปะการแสดง” (Local Wisdom of 
Creation for Performing Arts) 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน รวมไปถึงภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด เรียนรู้ และ
พัฒนา พร้อมทั้งแสวงหาคุณค่า และตัวตน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และสื่อที่หลากหลาย สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับท้องถิ่น และชุมชน จนเกิดเป็นงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะการแสดง 
 HPP 304 ร าเดี่ยว (Thai Classical Solo) 
 เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น “นาฏศิลป์ไทย” (Thai Classical Dance) 
 องค์ประกอบการแสดง เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี และเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ลีลาท่า
ร า ปฏิบัติร าเดี่ยว ร าคู่ และระบ าเบ็ดเตล็ด 
 HPP 305 การเขียนบทเพื่อการแสดง (Play Writing for Performance) 
 เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น “การเขียนบทเพื่อศิลปะการแสดง” 
 หลักการเขียนบทละคร การตัดต่อบท การวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงเรื่อง ลักษณะตัวละคร 
ปรัชญา ความคิด การใช้ภาษาในการเขียนบทละคร 
 HPP 307 การน าเสนองานสร้างสรรค์ (Presentation Creativity) 
 เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น “กลยุทธ์การน าเสนองานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง” 
 ค้นคว้า วิธีการ แผนปฏิบัติงานในการน าเสนอ 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 อาจารย์นัฏภรณ์  พูลภักดี ประธานสาขา ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงก าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตร
พัฒนา พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องศิลปะการแสดง 
(8505) เวลา 10.00 น. 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

 เลิกการประชุม เวลา 12.30 น. 
 
 
         (ลงชื่อ)...........................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น)                 
         กรรมการและเลขานุการ 
 
 
         (ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
        (อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักดี) 
     ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดี ที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ณ ห้องศิลปะการแสดง (8505) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม 
9. อาจารย์นัฏภรณ์  พูลภักด ี  ประธาน 
10. อาจารย์ภานุมาศ  ผลพิกุล   กรรมการ 
11. อาจารย์รัชฌกร  พลพิพัฒน์สาร  กรรมการ 
12. อาจารย์ ดร. ดุสิตธร  งามยิ่ง   กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพัชร์  ศรีเพ็ญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. อาจารย์ ดร. ธนะพัฒน์ พัฒน์กุลพิสาร  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นางสาวศิริมล   บุสสะ   ศิษย์เก่า 
16. อาจารย์พัชรินทร์  ร่มโพธิ์ชื่น  กรรมการและเลขานุการ  

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช บุญทองเล็ก  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. อาจารย์ ดร. กุสุมา  เทพรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายกฤษฎิ์   ชัยศิลบุญ  ผู้ใช้บัณฑิต 

 
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 อาจารย์นัฏภรณ์  พูลภักดี ประธานสาขา ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงร่างหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรพัฒนา พ.ศ. 2561 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560   
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
 อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ผู้บันทึกรายงานการประชุม น าเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ครั้งที่ 1/2560   
วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศิลปะการแสดง (8505) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกท่านได้รับรองการประชุม 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ครั้งที่ 1/2560 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ร่วมกันเสนอรายวิชาเพ่ิม ดังนี้ 
 HPP 106 นาฏศิลป์ไทย (Thai Classical Dance)  
 องค์ประกอบการแสดง เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี และเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ลีลาท่า
ร า ปฏิบัติร าเดี่ยว ร าคู่ และระบ าเบ็ดเตล็ด 
 HPP 107 นาฏศิลป์สากล (Western Dance) 
 ความเป็นมา การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายในรูปแบบของการเต้น ท่ามือ ท่าเท้า  
การใช้ลมหายใจ ประกอบจังหวะดนตรีและเพลงสมัยใหม่ 
 3.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา     
เพ่ือความถูกต้อง 
 3.3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้เรียงล าดับเลขรหัสรายวิชาใหม่ให้ถูกต้อง 
 3.4 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้แก้ไขแผนการศึกษาในแต่ละชั้นปีให้มีความสอดคล้อง
กันในแต่ละวิชา ทุกชั้นปี อย่างต่อเนื่อง 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 อาจารย์นัฏภรณ์  พูลภักดี ประธานสาขา ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงก าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตร
พัฒนา พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ในวันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม             คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (8101) เวลา 09.00 น. 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

 เลิกการประชุม เวลา 12.30 น. 
 
         (ลงชื่อ)...........................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น)                 
         กรรมการและเลขานุการ 
 
         (ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
        (อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักดี) 
     ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการวิพากษห์ลักสูตร 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งที่ 1/2560 วันอังคาร ที ่30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้องประชุมอาคารกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 
1. อาจารย์นัฏภรณ์  พูลภักด ี  ประธาน 
2. อาจารย์ภานุมาศ  ผลพิกุล   กรรมการ 
3. อาจารย์รัชฌกร  พลพิพัฒน์สาร  กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. อาจารย์ ดร. ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายกฤษฎิ์  ชัยศิลบุญ  ผู้ใช้บัณฑิต 
7. อาจารย์พัชรินทร์  ร่มโพธิ์ชื่น  กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. อาจารย์ ดร. ดุสิตธร  งามยิ่ง  กรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ ดร. นราพงษ์ จรัสศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์ สมชาย  พูลพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  นางสาวฐิต์ณัฐ   สมบัติศิริ ผู้ใช้บัณฑิต 
6. นางสาวศิริมล   บุสสะ  ศิษย์เก่า 

 

เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 09.00 น. 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
 ข้อเสนอแนะของ อาจารย์ ดร. ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ มีดังนี้ 

1. วิชาทักษะที่ส าคัญของสาขาน้อยเกินไป 
2. วิชาทักษะขั้นสูงน้อยเกินไป 
3. ทางหลักสูตรต้องตอบโจทย์ชุมชน 
4. ไม่มีตัวต่อยอดของรายวิชา เพ่ือพัฒนาทักษะระดับสูง 
5. ตัวรายวิชาให้ความหมายที่กว้าง แต่ไม่ลึกในความรู้ 
6. ให้เพ่ิมรายวิชาที่เป็นเครื่องมือ ซึ่งรายวิชานี้เน้นลงชุมชน มองศิลปะการแสดงไปในเชิง

พัฒนา สร้างสรรค์ และออกแบบ  
7. แยกรายวิชาการแต่งหน้า แต่งกาย เพ่ือศิลปะการแสดง ออกจากกัน เพราะเนื้อหาทั้ง

ทฤษฎีและปฏิบัติมีมากทั้งสองแขนง 
8. แยกรายวิชาการออกแบบฉาก แสง สี เสียง เพ่ือศิลปะการแสดง ออกจากกัน เพราะ

เนื้อหาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมีมาก 



105 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

105 

 ข้อเสนอแนะของ นายกฤษฎิ์ ชัยศิลบุญ มีดังนี้ 
1. ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง ยังไม่พบรายวิชาที่ชวนเรียน 

เพราะแต่ละรายวิชาไม่มีจุดเด่น 
2. ตัวบ่งชี้ความสามารถของผู้เรียนคืออะไร ยกตัวอย่าง ผู้เรียนลงชุมชน => ชุมชนสอน 

=> ผู้เรียนต่อยอดให้ชุมชน ใช่หรือไม่ หรือผู้เรียนเป็นนักจัดการวัฒนธรรมที่ดี หรือผู้เรียนเป็น
นักแสดงที่ดี หรือผู้เรียนเป็นผู้ชม, ผู้ติดตาม, ผู้มีรสนิยมที่ดี 

3. มีรายวิชาใดบ้างที่ท าให้ผู้เรียนได้รู้ถึงความสามารถของเขาว่านี่คือสิ่งที่ใช่ส าหรับตัว
ผู้เรียน 
 
 ข้อเสนอแนะของ ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ มีดังนี้ 

1. ควรเปลี่ยนชื่อสาขาจากศิลปะการแสดงให้เป็น “วัฒนธรรมการแสดง” เนื่องด้วยคุณวุฒิ
สูงสุดของอาจารย์ในหลักสูตร 3 ใน 5 ท่าน ไม่ได้จบสาขาศิลปะการแสดงโดยตรง คือ 

  1.1 อาจารย์ ดร. ดุสิตธร งามยิ่ง  ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
  1.2 อาจารย์พัชรินทร์   ร่มโพธิ์ชื่น ศศ.ม.  (การจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม) 
  1.3 อาจารย์รัชฌกร พลพิพัฒน์สาร ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม) 
  

 ด้ ว ย เหตุ นี้ จึ ง ท า ให้ ไ ม่ ส า มารถ ใช้ ชื่ อ ส าขาศิ ลปะการแสดง ได้  ต ามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ความหมายของค า
ว่า “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” และ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” คือ ต้องมีวุฒิการศึกษาตรงหรือ
สัมพันธ์ตามสาขาที่ระบุ หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ทางศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ จึงเสนอชื่อสาขาวัฒนธรรมการแสดง (Cultural 
and Performing Arts)  เพราะทางคณะอาจารย์ทางสาขา มุ่ ง เน้น ให้ผู้ เ รี ยนได้ เ รี ยนรู้ ถึ ง
ศิลปะการแสดง สามารถออกแบบการแสดงได้ เข้าใจในทักษะ และสามารถน าเสนองานชุมชนออก
เผยแพร่สู่สาธารณะได้ และในศิลปะการแสดงยังมีวัฒนธรรมซึ่งเป็นตัวเล่าเรื่องราวก่อให้เกิด
ศิลปะการแสดงนั้นขึ้น 

2. แก้ไขปรัชญาโดยมุ่งเน้นถึงหลักสูตรว่าต้องการให้เด็กได้เรียนรู้อะไร โดยให้มีความ
สอดคล้องกับชื่อสาขาวัฒนธรรมการแสดง ได้บทสรุป ดังนี้ “รอบรู้ในศาสตร์  ทักษะสร้างสาน   
บูรณาการงานศิลป์  จรรยาบรรณวิชาชีพ” 

3. ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ได้ให้ค าแนะน าในการแก้ไขความส าคัญและ
วัตถุประสงค์ไว้ว่า ให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ได้ตั้งเอาไว้  

4. ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ได้ให้ค าแนะน าในเรื่องการก าหนดรายวิชา โดย
แบ่งปรัชญาของหลักสูตรแยกมาเป็นกลุ่มค า แล้วให้เปอร์เซ็นต์การเรียนรู้ของผู้เรียน จากนั้นจึง
ก าหนดรายวิชาว่าผู้เรียนควรจะเรียนอะไร อยู่ในกลุ่มไหนของปรัชญา  
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 ปรัชญาของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวัฒนธรรมการแสดง คือ                
“รอบรู้ในศาสตร์ ทักษะสร้างสาน บูรณาการงานศิลป์ จรรยาบรรณวิชาชีพ” สามารถแบ่งรายวิชาได้
ดังนี้ 
  4.1 รอบรู้ในศาสตร์ 30 เปอร์เซ็นต์ของการเรียนรู้ มีรายวิชา 
   - สุนทรียศาสตร์     3 หน่วยกิต (3-0-6) 
   - ทฤษฎีและขนบการแสดง  3 หน่วยกิต (1-2-6) 
   - มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะการแสดง 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
   - ดนตรีกับศิลปะการแสดง  3 หน่วยกิต (1-2-6) 
   - การวิเคราะห์และวิจารณ์งานศิลป์ 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
  4.2 ทักษะสร้างสาน 40 เปอร์เซ็นต์ของการเรียนรู้ มีรายวิชา 
   - ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 1   3 หน่วยกิต (0-3-6) 
   - ศิลปะการแสดงท้องถิ่น   3 หน่วยกิต (1-2-6) 
   - ปฏิบัตินาฏศิลป์ตะวันตก 1  3 หน่วยกิต (0-3-6) 
   - บูรณศิลป์การละคร 1   3 หน่วยกิต (1-2-6) 
   - ศิลปะการแสดงร่วมสมัย   3 หน่วยกิต (1-2-6) 
   - การออกแบบการแต่งหน้าเพ่ือการแสดง 3 หน่วยกิต (1-2-6) 
   - พัสตราภรณ์และศิราภรณ์  3 หน่วยกิต (1-2-6) 
   - ก ากับการแสดง    3 หน่วยกิต (1-2-6) 
   - การออกแบบเวทีทัศน์   3 หน่วยกิต (1-2-6) 
   - ภาษาอังกฤษส าหรับวัฒนธรรมการแสดง 3 หน่วยกิต (2-2-5) 
   - ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง  3 หน่วยกิต (2-2-5) 
  4.3 บูรณาการงานศิลป์ 30 เปอร์เซ็นต์ของการเรียนรู้ มีรายวิชา 
   - กฎหมายลิขสิทธิ์   3 หน่วยกิต (1-2-6) 
   - สื่อนวัตกรรมการแสดง   3 หน่วยกิต (1-2-6) 
   - การเขียนบทละคร   3 หน่วยกิต (2-2-5) 
   - การจัดการด้านศิลปะการแสดง  3 หน่วยกิต (2-2-5) 
   - รังสรรค์นิพนธ์    3 หน่วยกิต (1-2-6) 
  4.4 กลุ่มวิชาเลือก 
   - ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 2   3 หน่วยกิต (0-3-6) 
   - ปฏิบัตินาฏศิลป์ตะวันตก 2  3 หน่วยกิต (0-3-6) 
   - บูรณศิลป์การละคร 2   3 หน่วยกิต (1-2-6) 

5. ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ได้ให้ค าแนะน าในเรื่องการเขียนค าอธิบาย
รายวิชาว่า เขียนให้เห็นเป็นรูปธรรม ระบุชัดเจนในเนื้อหาของรายวิชานั้น เพ่ือสะดวกต่ออาจารย์
ผู้สอนในการเตรียมการสอนและการเขียน มคอ. 3 และตัดค าว่า “ศึกษา” ออก  
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6. ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ได้ให้ค าแนะน าในเรื่องการให้ค่าของการเรียนรู้ใน
แต่ละรายวิชา คือ ถ้าก าหนดทุกรายวิชา ๓ หน่วยกิต ค่าตัวเลขในวงเล็บ (a-b-c) รวมกันให้ได้ 9 โดย
แทนค่า a คือ ทฤษฎี b คือ ปฏิบัติ และ c คือ ศึกษาด้วยตนเอง 

7. ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ได้ให้ค าแนะน าในเรื่องวิชาภาษาอังกฤษ ต้อง
เรียนเพ่ิมจากวิชาศึกษาท่ัวไป ทั้งหลักสูตรต้องเรียนวิชาที่เก่ียวกับภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12   หน่วย
กิต ซึ่งก าหนดไว้ในรายวิชาของสาขาวัฒนธรรมการแสดงแล้ว คือ  

  7.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   VGE 103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  2 (1-2-3) 
   VGE 104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 2 (1-2-3) 
  7.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

   ภาษาอังกฤษส าหรับวัฒนธรรมการแสดง   3 (2-2-5) 
   ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง    3 (2-2-5) 
 
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 17.00 น. 
 
 
 
           (ลงชื่อ)...........................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
         (อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น)                 
            กรรมการและเลขานุการ 
 
 
         (ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
        (อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักดี) 
    ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ณ ห้องประชุมอาคารกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 
1. อาจารย์นัฏภรณ์  พูลภักด ี  ประธาน 
2. อาจารย์ภานุมาศ  ผลพิกุล   กรรมการ 
3. อาจารย์รัชฌกร  พลพิพัฒน์สาร  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร. ดุสิตธร  งามยิ่ง   กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ สมชาย พลพิพัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพัชร์  ศรีเพ็ญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. อาจารย์ ดร. ณฐภรณ์  รัตนชัยวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางสาวปาณยา  พงษ์เมืองปัก  ศิษย์เก่า 
9. อาจารย์พัชรินทร์  ร่มโพธิ์ชื่น  กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
7. ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ศาสตราจารย์ ดร. นราพงษ์ จรัสศรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายกฤษฎิ์   ชัยศิลบุญ  ผู้ใช้บัณฑิต 

 

เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 09.00 น. 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
 ข้อเสนอแนะของ อาจารย์ ดร. ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ มีดังนี้ 

1. เสนอให้เปลี่ยนชื่อวิชาทฤษฎีและขนบการแสดงมาเป็นวิชาจารีตและขนบการแสดงแทน 
เนื่องจากอ่านค าอธิบายรายวิชาแล้วดูสอดคล้องต้องกันกับชื่อวิชาที่แก้ไขนี้มากกว่า  และการใช้ค าว่า
ทฤษฎีไม่น่าสนใจในการชักจูงผู้เรียน  

2. ตามแผนการเรียน วิชาทักษะปฏิบัติในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 มีมากเกินไป 
ในขณะที่ภาคการศึกษาที่ 2 มีน้อย จึงเสนอให้ย้ายวิชาปฏิบัตินาฏศิลป์สากล 1 ไปภาคการศึกษาที่ 2 
และน าวิชาจารีตและขนบการแสดง ไปภาคการศึกษาท่ี 1 แทน 

3. เสนอชื่อภาษาอังกฤษในแต่ละวิชา ดังนี้ 
  วิชาปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 1    Thai Dance Practice I  
  วิชาบูรณศิลป์การละคร 1    Integrated Arts of Drama I 



109 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

109 

  วิชามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการแสดง Folk Wisdom Heritage for 
Cultural Performing Arts 

  วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   Intellectaul Property Law 
  วิชาเพลงและการละเล่นท้องถิ่น Music and Folk Dance 
  วิชาอัตลักษณ์พ้ืนบ้านการแสดงร่วมสมัย Identity of Contemporary 

Folk Performing Arts 
  วิชาการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับวัฒนธรรมการแสดง  English Used for Cultural 

Performing Arts 
  วิชาการแสดงศิลปะป้องกันตัว Performing Thai Martial 

Arts 
  วิชาสื่อนวัตกรรมการแสดง Innovative Performance 

Media 
  วิชาศิลปะการแสดงหุ่น Puppetry 
  วิชาวาทศิลป์การแสดง Voice and Performance 

Speech 
  วิชาพหุวัฒนธรรมการแสดง Multi – Cultural 

Performing Arts 
  วิชาปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยขั้นสูง Advanced Thai Dance 

Practice 
  วิชาบูรณศิลป์การละครขั้นสูง Advanced Integrated Arts 

of Drama 
  วิชาการเขียนบท Script Writing 
  วิชาการน าเสนอผลงานด้านวัฒนธรรมการแสดง Presenting Cultural 

Performing Arts 
  วิชารังสรรค์นิพนธ์ Thesis Creation 
 

 ข้อเสนอแนะของ รองศาสตราจารย์ สมชาย พลพิพัฒน์ มีดังนี้ 
1. ค าอธิบายรายวิชาต้องเปิดกว้าง ไม่ผูกมัดตนเองจนเกินไป  
2. ค าอธิบายรายวิชาที่ต้องแก้ไขดังต่อไปนี้ 

สุนทรียศาสตร์   
แนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะการแสดง 

ดนตรี วรรณกรรม และความสัมพันธ์กับบริบททางด้านสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ โดยมุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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วัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่น 
ความเป็นมา และความส าคัญ วัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นของไทย ได้แก่  

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต การแต่งกาย ดนตรี ท่าร าและลีลาการแสดง ฝึกปฏิบัติการแสดง
ท้องถิ่นตามความเหมาะสม 

การแสดงศิลปะป้องกันตัว  
ความเป็นมา และความส าคัญ วิวัฒนาการของการแสดงศิลปะป้องกันตัว ฝึกปฏิบัติ เช่น 

ดาบเด่ียว ดาบโล่ พลองกับพลอง พลองกับไม้ส้ัน กระบ่ี เป็นต้น 
ศิลปะการแสดงหุ่น 
ความเป็นมา และความส าคัญ ประเภทของหุ่น การสร้างหุ่น ดนตรีและการขับร้อง

ประกอบการแสดงหุ่น รูปแบบการแสดงหุ่น ฝึกปฏิบัติ เช่น หุ่นกระบอก หุ่นละครเล็ก หุ่นนิ้วมือ หุ่น
คน เป็นต้น 

พหุวัฒนธรรมการแสดง 
 แนวคิด ทฤษฎี วิเคราะห์ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วิถีชีวิต การด ารงอยู่ รูปแบบ
ของกลุ่มคนในสังคมท่ีส่งผ่านวัฒนธรรมการแสดง เช่น จังหวัดปัตตานี เป็นต้น 

บูรณศิลป์การละครขั้นสูง 
 ฝึกปฏิบัติทักษะการแสดง ตามความสนใจหรือความต้องการของผู้เรียน 

โขน 
 ความเป็นมา วิวัฒนาการของโขนประเภทต่างๆ รูปแบบการแสดงโขน การแต่งกาย บท
พากษ์และบทเจรจา เครื่องดนตรี และเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ท่าร าและลีลาที่ใช้ในการแสดง ฝึก
ปฏิบัติ เช่น การฝึกหัดเบื้องต้น การตีบท กราวใน กราวนอก ปะทะทัพ เป็นต้น 
 

 ข้อเสนอแนะของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพัชร์  ศรีเพ็ญ มีดังนี้ 
1. จุดเด่นของสาขาวัฒนธรรมการแสดง คือ ยังคงร าไทยได้อย่างสวยงาม รู้รากเหง้าของไทย 

 

ข้อเสนอแนะของ นางสาวปาณยา พงษ์เมืองปัก ในฐานะศิษย์เก่า มีดังนี้ 
1. ผู้ชมอยากดูการแสดงร่วมสมัยและไทยร่วมสมัย  

  

ปิดการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 17.00 น. 
 
 

           (ลงชื่อ)...........................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
        (อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น)                 
           กรรมการและเลขานุการ 
 
         (ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
        (อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักดี) 
     ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการวิพากษห์ลักสูตร 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งที่ 3/2561 วันอังคาร ที ่6 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมอาคารกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ผู้มาประชุม 

1. อาจารย์นัฏภรณ์  พูลภักด ี  ประธาน 
2. อาจารย์ณัฏฐ์พัฒน์  ผลพิกุล   กรรมการ 
3. อาจารย์รัชฌกร  พลพิพัฒน์สาร  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร. ดุสิตธร  งามยิ่ง   กรรมการ 
5. ศาสตราจารย์ ดร. นราพงษ์ จรัสศรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. อาจารย์พัชรินทร์  ร่มโพธิ์ชื่น  กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

1. อาจารย์สถาพร  สนทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร เวลา ๐๙.๐๐ น. 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
 ข้อเสนอแนะของ ศาสตราจารย์ ดร. นราพงษ์  จรัสศรี มีดังนี้ 

1. ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ใช้ภาษาไม่ก ากวม คือ จากเดิม 
“รอบรู้ในศาสตร์ ทักษะสร้างสาน บูรณาการงานศิลป์ จรรยาบรรณวิชาชีพ” ให้เป็น “รอบรู้ในศาสตร์
แห่งศิลปะการแสดงอย่างมีทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการและสานต่อด้วยจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ” 

2. เปลี่ยนชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา จากค าว่า “ปฏิบัติ” มาใช้ค าว่า “ทักษะ” 
แทน 

3. ปรับค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรให้กระชับและเข้าใจง่าย 
4. ปรับค าอธิบายรายวิชา HPP106 มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะการแสดง (Folk Wisdom 

Heritage for Performing Arts) มาเป็น “การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา ผ่านกระบวนการ
สร้างสรรค์ เพ่ือน าไปสู่ผลงานทางด้านศิลปะการแสดง” 

5. ปรั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า  HPP107 จ า รี ต แ ล ะข น บ ก า ร แ ส ด ง  ( Traditional 
Performances) มาเป็น “ความเป็นมาและความส าคัญ แนวทางปฏิบัติที่สืบต่อกันมาของพิธีกรรม
ทางด้านศิลปะการแสดง” 
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6. ปรับชื่อวิชาการแต่งหน้าเพ่ือการแสดง (HPP108) ให้มีความสอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชา มาเป็น “ทักษะและเทคนิคในการออกแบบแต่งหน้าเพ่ือการแสดง” 

7. เปลี่ยนชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ของรหัส HPP110 อัตลักษณ์พ้ืนบ้านการแสดง
ร่วมสมัย ให้กระชับและเข้าใจง่าย มาเป็น “HPP110 การแสดงพ้ืนบ้านสร้างสรรค์ (Creative Folk 
Theatre) : การสร้างสรรค์งานการแสดงขึ้นใหม่โดยความร่วมมือกับศิลปินพื้นบ้านในท้องถิ่น” 

8. เปลี่ยนชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ของรหัส HPP206 ศิลปะการแสดงเอเชีย ให้
กระชับและเข้าใจง่าย มาเป็น “HPP206 ศิลปะการแสดงนานาชาติ (International Performing 
Arts) : ฝึกทักษะและศึกษาหาความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของศิลปะการแสดงนานาชาติ” 

9. ปรับค าอธิ บายรายวิ ช า  HPP302 การสร้ า งสรรค์ ศิ ลปะการแสดงร่ วมสมั ย 
(Contemporary Performing Arts Creation) มาเป็น “ทักษะการออกแบบศิลปะการแสดง โดยน า
แนวคิดและทฤษฎีสมัยเก่าและสมัยใหม่มาบูรณาการ เพ่ือสร้างสรรค์การแสดงอย่างมีหลักการ” 

 
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 17.00 น. 
 
 
 
    (ลงชื่อ)...........................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น)                 
             กรรมการและเลขานุการ 
 
     
 

(ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักดี) 

        ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง 
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ภาคผนวก ฉ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นางสาวนัฏภรณ์        นามสกุล พูลภักด ี

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 
2559 

ปริญญาตรี ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

2551 

1.3  ผลงานทางวิชาการ  
1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

- 
1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

นัฏภรณื พูลภักดี, ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญ. (2560). การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย: กรณีศึกษาความเชื่อ
และพิธีกรรมของพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย. ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2558. 

พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น, นัฏภรณ์ พูลภักดี และภานุมาศ ผลพิกุล. (2559). คุณค่าของศิลป์ประดิษฐ์
หัวโขนในเชิงวัฒนธรรมพาณิชย์ในรูปแบบของครูชูชีพ ขุนอาจ.  ในเอกสารสืบเนื่อง 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ 
ครั้งที่ 5. 8-9 ธันวาคม 2559. (732-745). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์.   

1.3.3  บทความทางวิชาการ  
- 

 1.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
  - 

1.4  ประสบการณ์ในการสอน 
9 ปี 

1.5  ภาระงานสอน 
1.5.1 วิชาทักษะนาฏศิลป์ไทย 1 
1.5.2 วิชาทักษะและเทคนิคในการออกแบบแต่งหน้าเพ่ือการแสดง 
1.5.3 วิชาทักษะนาฏศิลป์ไทย 2 
1.5.4 วิชามหรสพและการละเล่นของหลวง 
1.5.5 วิชาศิลปะการแสดงหุ่น 
1.5.6 วิชาละครไทย 
1.5.7 วิชาทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง 
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1.5.8 วิชาการก ากับการแสดง 
1.5.9 วิชาศิลปะการแสดงเพื่อการศึกษา 
1.5.10 วิชารังสรรค์นิพนธ์ 
1.5.11 วิชาการเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
1.5.12 วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
1.5.13 วิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
1.5.14 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
 

2.  ชื่อ นายณัฏฐ์พัฒน์        นามสกุล ผลพิกุล 
2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
2558 

ปริญญาตรี ศป.บ. (นาฏยศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2554 

2.3  ผลงานทางวิชาการ  
 2.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  

- 
 2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น, นัฏภรณ์ พูลภักดี และภานุมาศ ผลพิกุล. (2559). คุณค่าของศิลป์ประดิษฐ์

หัวโขนในเชิงวัฒนธรรมพาณิชย์ในรูปแบบของครูชูชีพ ขุนอาจ.  ในเอกสารสืบเนื่อง 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ 
ครั้งที่ 5. 8-9 ธันวาคม 2559. (732-745). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์.  

ณัฏฐ์พัฒน์ ผลพิกุล. (2561). การสร้างสรรค์การแสดงชุดข้าวของพ่อในการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง
ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรครั้งที่ 9. ในเอกสารสืบเนื่องบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ       
ค รั้ ง ที่  5 6 .  3 0  ม ก ร า ค ม  –  2  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 1 .  ( 1 0 1 ) .  ก รุ ง เ ท พ ฯ : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

 2.3.3 บทความทางวิชาการ 
- 

  2.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
        - 

2.4  ประสบการณ์ในการสอน 
6 ปี 
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2.5  ภาระงานสอน 
2.5.1 วิชาสุนทรียศาสตร์ 
2.5.2 วิชาทักษะนาฏศิลป์สากล 1 
2.5.3 วิชาทักษะนาฏศิลป์สากล 2 
2.5.4 วิชาศิลปะการแสดงนานาชาติ 
2.5.5 วิชาศิลปะการแสดงส าหรับเด็ก 
2.5.6 วิชาการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 
2.5.7 วิชาสัมมนาด้านศิลปะการแสดง 
2.5.8 วิชาศิลปะการแสดงบ าบัด 
2.5.9 วิชารังสรรค์นิพนธ์ 
2.5.10 วิชาการเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
2.5.11 วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
2.5.12 วิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
2.5.13 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง 

 
3.  ชื่อ นายดุสิตธร        นามสกุล งามยิ่ง 

3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
2557 

ปริญญาโท ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

2553 
2550 

 
 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) วิทยาลัยนาฏศิลป
สมทบในสถาบัน 
เทคโนโลยีราชมงคล 

2536 

3.3  ผลงานทางวิชาการ  
3.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  

- 
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3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
ดุสิตธร งามยิ่ง. (2559). ศึกษาการน าร ามอญไปใช้ในประเพณีจังหวัดปทุมธานี. ปทุมธานี: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี. 316 หน้า 
ดุสิตธร งามยิ่ง. (2560). บ้านทรงไทย: พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย. ในเอกสารสืบเนื่อง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC. ครั้งที่ 4. 19 พฤษภาคม 2560. (706-709). 
กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น. 

3.3.3  บทความทางวิชาการ 
ดุสิตธร งามยิ่ง. (2559). ร ามอญ : ประเพณีทรงคุณค่าจังหวัดปทุมธานี. วารสารวไลยอลงกรณ์

ปริทัศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 : 55-66. 
ดุสิตธร งามยิ่ง. (2559). เล่ะฮ์โหม่น: การร า พิธีกรรม จารีต ในจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิจัยและ

พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 3. กันยายน – ธันวาคม 
2559 : 331-340. 

ดุสิตธร งามยิ่ง. (2560). ทัศนานาฏยชาตรี : กระบวนการสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงเพ่ือ
การแข่งขัน. วารสารกระแสวัฒนธรรม. ปีที่ 18 ฉบับที่ 33. มกราคม – มิถุนายน 2560 : 
69-78. 

3.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
   - 

3.4  ประสบการณ์ในการสอน 
11 ปี 

3.5  ภาระงานสอน 
3.5.1 วิชาประวัติศิลปะการแสดง 
3.5.2 วิชาศิลปะการแสดงท้องถิ่น 
3.5.3 วิชาพัสตราภรณ์และศิราภรณ์ 
3.5.4 วิชาศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเที่ยว 
3.5.5 วิชาเพลงและการละเล่นท้องถิ่น 
3.5.6 วิชาการจัดการธุรกิจศิลปะการแสดง 
3.5.7 วิชารังสรรค์นิพนธ์ 
3.5.8 วิชาการเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
 3.5.9 วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
3.5.10 วิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
3.5.11 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
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4.  ชื่อ นางสาวรัชฌกร        นามสกุล พลพิพัฒน์สาร 
4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 
ปริญญาตรี ศล.บ. (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 
4.3  ผลงานทางวิชาการ  

4.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
- 
 

4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
รัชฌกร พลพิพัฒน์สาร. (2560). “องค์บาก Live show” การสร้างมูลค่าเพิ่มทุนทางวัฒนธรรม.  

ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ. ครั้งที่ 6. 22-23 มิถุนายน 
2560. (464-471). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

4.3.3  บทความทางวิชาการ  
รัชฌกร พลพิพัฒน์สาร. (2560). กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในประเพณีท้องถิ่นไทย. 

วารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  ปีที่ 5 
ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 : 17-28. 

4.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
   - 

4.4  ประสบการณ์ในการสอน 
1 ปี 

4.5  ภาระงานสอน 
4.5.1 วิชาบูรณศิลป์การละคร 1 
4.5.2 วิชาการแสดงพ้ืนบ้านสร้างสรรค์ 
4.5.3 วิชาบูรณศิลป์การละคร 2 
4.5.4 วิชาสื่อนวัตกรรมการแสดง 
4.5.5 วิชาจิตวิทยาเพ่ือการแสดง 
4.5.6 วิชาบูรณศิลป์การละครขั้นสูง 
4.5.7 วิชาการออกแบบเวทีทัศน์ 
4.5.8 วิชาการน าเสนอผลงานด้านศิลปะการแสดง 
4.5.9 วิชาการผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ 
4.5.10 วิชารังสรรค์นิพนธ์ 
4.5.11 วิชาการเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
4.5.12 วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
4.5.13 วิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง 



119 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

119 

4.5.14 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
 
5.  ชื่อ นางสาวพัชรินทร์        นามสกุล ร่มโพธิ์ชื่น 

5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม.  

(การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 

ปริญญาตรี ศศ.บ.  
(นาฏศิลป์และการละคร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

2551 

5.3  ผลงานทางวิชาการ  
5.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

- 
5.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น, นัฏภรณ์ พูลภักดี และภานุมาศ ผลพิกุล. (2559). คุณค่าของศิลป์ประดิษฐ์
หัวโขนในเชิงวัฒนธรรมพาณิชย์ในรูปแบบของครูชูชีพ ขุนอาจ.  ในเอกสารสืบเนื่อง 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ 
ครั้งที่ 5. 8-9 ธันวาคม 2559, (732-745). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น. (2560). รูปแบบการสอนนาฏศิลป์เอ้ืออาทรและพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยใน
การเรียนนาฏศิลป์เอ้ืออาทร. ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครัง้ที่ 7. 24 พฤศจิกายน 2560, (2064-2073). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

5.3.3  บทความทางวิชาการ 
- 

 5.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
 - 
5.4  ประสบการณ์ในการสอน 

1 ปี 
5.5  ภาระงานสอน 

5.5.1 วิชามรดกภูมิปัญญาทางศิลปะการแสดง 
5.5.2 วิชาจารีตและขนบการแสดง 
5.5.3 วิชาดนตรีกับศิลปะการแสดง 
5.5.4 วิชาการอนุรักษ์และจัดการงานทางศิลปะการแสดง 
5.5.5 วิชาการแสดงศิลปะป้องกันตัว 
5.5.6 วิชาวาทศิลป์การแสดง 
5.5.7 วิชาพหุวัฒนธรรมศิลปะการแสดง 
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5.5.8 วิชาโขน 
5.5.9 วิชาการวิจารณ์งานศิลป์ 
5.5.10 วิชารังสรรค์นิพนธ์ 
5.5.11 วิชาการเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
5.5.12 วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
5.5.13 วิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
5.5.14 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
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ภาคผนวก ช 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
และ 

ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
วิธีการเก็บข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ารวจความต้องการของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตใน
สาขาวิชาศิลปะการแสดงครั้งนี้ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยคณาจารย์ในหลักสูตร โดยการติดต่อ
ประสานงานผ่านเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงบุคคลไร้สังกัด (Freelance) 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการท าแบบส ารวจความต้องการของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต โดย
คณาจารย์ได้ร่วมกันชี้แจงแนะน าหลักสูตรให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูล
พ้ืนฐานของหลักสูตร โดยส ารวจจากหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน ได้แก่ 

1. กระทรวงวัฒนธรรม   จ านวน 5 ชุด 
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  จ านวน 5 ชุด 
3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน  จ านวน 5 ชุด 
4. บริษัท DREAMBOX จ ากัด  จ านวน 5 ชุด 
5. Freelance    จ านวน 10 ชุด 
จากจ านวนแบบส ารวจความต้องการของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตในสาขาวิชา

ศิลปะการแสดงครั้งนี้ 30 ชุด และสามารถเก็บได้ รวมจ านวน 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้วิเคราะห์ข้อมูลแบบส ารวจความต้องการของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตในสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบส ารวจที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด จากนั้นท า
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย โดยการ
เทียบเกณฑ์การแปรความหมายของค่าเฉลี่ย ในแต่ละข้อค าถาม ดังนี้ 

1. ข้อมูลส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กรอกแบบสอบถาม โดยการใช้แจกแจง
ความถี่ (Frequeny Distribution) และร้อยละ (Percentage) 

2. ข้อมูลส่วนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความต้องการของผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต และหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้เลือกตอบค าถามตามระดับ (Likert Scale) โดยเกณฑ์ประเมินผลในแต่
ละระดับ 

3. ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
มากที่สุด  ก าหนดให้ 5 คะแนน 
มาก   ก าหนดให้ 4 คะแนน 
ปานกลาง  ก าหนดให้ 3 คะแนน 
น้อย   ก าหนดให้ 2 คะแนน 
น้อยที่สุด  ก าหนดให้ 1 คะแนน 

และก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยการให้คะแนนระดับต่างๆ ดังนี้ 
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คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความต้องการมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความต้องการมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความต้องการปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความต้องการน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความต้องการน้อยที่สุด 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
12 
18 

 
40.00 
60.00 

2. วุฒิการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
0 
7 
16 
7 

 
0 

23.33 
53.33 
23.33 

3. ประเภทองค์กร 
รัฐบาล 
เอกชน 
องค์กรระหว่างประเทศ 
องค์กรอิสระ 

 
13 
12 
2 
3 

 
43.33 
40.00 
6.66 
10.00 

4. ที่ตั้ งสถานประกอบการ/
หน่วยงาน 
กรุงเทพฯ 
จังหวัดอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
...ปทุมธานี, 
พระนครศรีอยุธยา... 

 
 

25 
5 

 
 

83.33 
16.66 

5. ต าแหน่ งหน้ าที่ ในสถาน
ประกอบการ/หน่วยงาน 
เจ้าของสถานประกอบการ 
หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย 
ผู้จัดการ/ฝ่ายบริหาร 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

 
 
2 
8 
5 
15 

 
 

6.66 
26.66 
16.66 
50.00 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
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6. ขนาดของสถานประกอบ 
การ/หน่วยงานของท่าน 
ขนาดเล็ก 1-15 คน 
ขนาดย่อม 16-50 คน 
ขนาดกลาง 51-200 คน 
ขนาดใหญ่ 200 คนข้ึนไป 

 
 

18 
5 
5 
2 

 
 

              60.00 
16.66 
16.66 
6.66 

7. ท่ า น มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
แรงงานในวุฒิการศึกษาใด 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ม.3 
ม.6 
ปวช. 
ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
 
 
0 
15 
15 
15 
30 
0 

 
 
 
0 

50.00 
50.00 
50.00 
100 
0 

  
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 30 คน ประกอบด้วยเพศชาย 12 คน คิด

เป็นร้อยละ 40 และเพศหญิง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60  
วุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 

จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 อันดับรองลงมาระดับปริญญาเอก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.33 และอันดับสุดท้ายระดับปริญญาตรี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33                  

                    
ส่วนที่ 2 ระดับความต้องการของผู้ประกอบการ/หน่วยงาน  
ตารางที่ 2 ระดับความต้องการของผู้ประกอบการ/หน่วยงาน  
  
ล าดับ

ที ่ 
ความต้องการของผู้ประกอบการ/หน่วยงาน  ค่าเฉลี่ย  ค่าSD  ระดับความ

พึงพอใจ  

1.  ท่านคิดว่าบัณฑิตท่ีจบจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง    
มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานให้กับสถานประกอบการ/
หน่วยงานของท่านได้มากน้อยเพียงใด  

4.67  0.58  มากที่สุด  

2.  ท่านคิดว่าบัณฑิตท่ีจบจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง   
มีความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้กับสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานของท่านได้มากน้อยเพียงใด  
 

4.67  0.58  มากที่สุด  
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ล าดับ
ที ่ 

ความต้องการของผู้ประกอบการ/หน่วยงาน  ค่าเฉลี่ย  ค่าSD  ระดับความ
พึงพอใจ  

3.  ท่านคิดว่าบัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาศิลปะการแสดงมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ทางสุนทรียะให้กับสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานของท่านได้มากน้อยเพียงใด  

4.53  0.58  มากที่สุด  

4.  ท่านคิดว่าบัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาศิลปะการแสดงมี
ความสามารถในการสังเคราะห์ทางสุนทรียะให้กับสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานของท่านได้มากน้อยเพียงใด  

4.77  0.44  มากที่สุด  

5.  ท่านคิดว่าบัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาศิลปะการแสดงมี
ความสามารถในการประเมินคุณค่าทางสุนทรียะให้กับ
สถานประกอบการ/หน่วยงานของท่านได้มากน้อย
เพียงใด  

4.54  0.52  มากที่สุด  

6.  ท่านคิดว่าบัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาศิลปะการแสดงมี
ความสามารถสื่อสารและน าเสนอแนวความคิดที่เป็น
รูปธรรมให้กับสถานประกอบการ/หน่วยงานของท่าน
ได้มากน้อยเพียงใด 

4.69  0.48  มากที่สุด  

7.  ท่านคิดว่าบัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง
สามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะที่เรียนมาให้กับสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานของท่านได้มากน้อยเพียงใด  

4.63  0.52  มากที่สุด  

8.  ท่านคิดว่าบัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง
สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ
ปฏิบัติงานให้กับสถานประกอบการ/หน่วยงานของท่าน
ได้มากน้อยเพียงใด  

4.62  0.65  มากที่สุด  

9.  ท่านคิดว่าบัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง
สามารถใช้เทคโนโลยีได้ดีในการปฏิบัติงานให้กับสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานของท่านได้มากน้อยเพียงใด  

4.67  0.53  มากที่สุด  

10.  ท่านคิดว่าบัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง
สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนๆ ในสถานประกอบการ/
หน่วยงานของท่านได้มากน้อยเพียงใด  

4.46  0.52  มากที่สุด  

11.  ท่านคิดว่าทักษะทางด้านสาขาวิชาศิลปะการแสดงสามารถ
ปฏิบัติงานให้กับสถานประกอบการ/หน่วยงานของท่าน
ได้มากน้อยเพียงใด  

4.54  0.66  มากที่สุด  

12.  ท่านคิดว่าบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงที่มีคุณธรรม 
จริ ยธรรม สามารถส่ ง เสริมภาพลักษณ์ของสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานของท่านได้มากน้อยเพียงใด   

4.77  0.60  มากที่สุด  
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ล าดับ
ที ่ 

ความต้องการของผู้ประกอบการ/หน่วยงาน  ค่าเฉลี่ย  ค่าSD  ระดับความ
พึงพอใจ  

13.  ท่านคิดว่าบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงที่มีจิตส านึก
สาธารณะสามารถส่ ง เสริ มภาพลั กษณ์ของสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานของท่านได้มากน้อยเพียงใด  

4.80  0.44  มากที่สุด  

14.  ท่านคิดว่าบัณฑิตที่จบสาขาวิชาศิลปะการแสดงที่มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์
ของสถานประกอบการ/หน่วยงานของท่านได้มากน้อย
เพียงใด  

4.51  0.64  มากที่สุด  

  
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

1. เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีและประวัติศาสตร์ของแต่ละแขนงวิชา เพ่ือให้นักศึกษารู้รากเหง้า
ของแต่ละรายวิชา เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยม ความงดงาม ความซาบซึ้งของศิลปะการแสดง  

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพในอนาคต  
3. เนื้อหารายวิชาต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ ภาษา เทคโนโลยี คุณธรรมและ

จริยธรรมอยู่เสมอ  
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สรุปผลส ารวจความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ 
ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
วิธีการเก็บข้อมูล  
          การเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกับความต้องการศึกษาต่อ
สาขาวิชาศิลปะการแสดงครั้งนี้ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยคณาจารย์ในหลักสูตร โดยการติดต่อ
ประสานงานผ่านผู้บริหารสถานศึกษาเป้าหมาย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบสอบถาม
กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยคณาจารย์ได้ชี้แจงแนะน าหลักสูตรให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร โดยส ารวจโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 7 โรงเรียน 
ได้แก่  

1. โรงเรียนธัญรัตน์                                           จ านวน 50 ชุด  
2. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง                        จ านวน 50 ชุด  
3. โรงเรียนบางประอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”              จ านวน 50 ชุด  
4. โรงเรียนสารสาสน์ วิเทศราชพฤกษ์                     จ านวน 50 ชุด  
5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี          จ านวน 50 ชุด  
6. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์                             จ านวน 25 ชุด  
7. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์                              จ านวน 25 ชุด  

จากจ านวนแบบส ารวจนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียน
เป็นผู้คัดเลือกที่มีความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาศิลปะการแสดง  จ านวน 300 ชุด และสามารถ
เก็บได้รวมจ านวน 285 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95  
  
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

ได้วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาศิลปะการแสดงของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
ทั้งหมด จ านวน 285 ชุด จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูลและแปลความหมาย โดยการเทียบเกณฑ์การแปรความหมายของค่าเฉลี่ย ในแต่ละข้อค าถาม 
ดังนี้  

1. ข้อมูลส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม โดยการใช้แจกแจง
ความถี ่(Frequeny Distribution) และร้อยละ (Percentage)  

2. ข้อมูลส่วนที่ 2 , ข้อมูลส่วนที่ 3 และข้อมูลส่วนที่ 4 วิเคราะห์ระดับความต้องการเข้า
ศึกษาต่อโดยให้เลือกตอบค าถามตามระดับ (Likert Scale) โดยเกณฑ์ประเมินผลในแต่ละระดับ   

มากที่สุด  ก าหนดให้     5    คะแนน  
มาก           ก าหนดให้     4    คะแนน  
ปานกลาง     ก าหนดให้     3    คะแนน  
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น้อย             ก าหนดให้    2    คะแนน  
น้อยที่สุด      ก าหนดให้    5    คะแนน  

และก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยการให้คะแนนระดับต่างๆ ดังนี้  
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง    ระดับความต้องการมากที่สุด  

                   คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง    ระดับความต้องการมาก  
   คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง    ระดับความต้องการปานกลาง  
                   คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง    ระดับความต้องการน้อย  

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง    ระดับความต้องการน้อยที่สุด  
 
ส่วนที ่1 แสดงจ านวนร้อยละและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที ่1 แสดงจ านวนร้อยละและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน)  ร้อยละ  
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
60 
225 

 
21.05 

94 
2. ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา  

ม. 4  
ม. 5  
ม. 6  
อ่ืนๆ   

  
56  
74  
155  
0  

  
19.64   
25.96   
54.38  

0   
3. สถาบันการศึกษา  

รัฐบาล  
เอกชน   

  
240  
45  

  
84.21   
15.78  

4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ต่ ากว่า 1.50 
1.51 – 2.00 
2.01 – 2.50 
2.51 – 3.00 
3.01 – 3.50 
3.51 – 4.00 

  
0  
0  
57  
70  
102  
56  

  
0 
0 

20.00 
24.56 
35.78 
19.64 

5. แผนการเรียน  
วิทย์ – คณิต  
ศิลป์ค านวณ  
ศิลป์ภาษา  
ศิลป์สังคม  
อื่นๆ   

  
30  
51  
84  
120  
0  

  
10.52   
17.89   
29.47   
42.10   

0   
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6. อาชีพของผู้ปกครอง  
ที่รับผิดชอบค่าเรียน  
รับราชการ  
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
ประกอบธุรกิจส่วนตัว  
พนักงานบริษัทเอกชน
เกษตรกร  
รับจ้างทั่วไป  
อ่ืนๆ โปรดระบุ   

  
  

53  
20  
62  
78  
0  
72  
0  

  
  

18.59   
7.01   
21.75   
27.36   

0   
25.26   

0   
7. รายได้ของครอบครัว  

ต่อเดือน  
ต่ ากว่า 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป  

  
  
0  
3  
26  
79  
121  
56  

  
  

0   
1.05   
9.12   
27.71   
42.45   
19.64   

  

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 285 คน ประกอบด้วยเพศชาย 60 คน คิด
เป็น   ร้อยละ 21.05 และเพศหญิง 225 คน คิดเป็นร้อยละ 78.94  

ระดับชั้นที่ก าลังศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน  155 คน คิด เป็นร้อยละ  54.39 อันดับรองลงมาอยู่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
จ านวน  74 คน  คิดเป็นร้อยละ  25.96 และอันดับสุดท้ายอยู่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 19.64   

สถาบันการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนรัฐบาล จ านวน 240 คน คิด
เป็น ร้อยละ 84.21 รองลงมาเป็นโรงเรียนเอกชน จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.78  

ผลการ เรี ยน เฉลี่ ยสะสมของผู้ ตอบแบบสอบถาม  ส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยน เฉลี่ ย
สะสม 3.01 – 3.50 จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 35.78 อันดับรองลงมามีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.51 – 3.00 จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 24.56 และอันดับสุดท้ายมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.01 – 2.50 จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  

แผ นก า ร เ รี ย น ขอ งผู้ ต อบ แ บบ สอบ ถา ม  ส่ ว น ให ญ่ อยู่ ใ น แ ผน ก า ร เ รี ย นศิ ล ป์
สังคม จ านวน 120 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.10 อันดับรองลงมาอยู่ในแผนการเรียนศิลป์ภาษา จ านวน 
84 คน คิดเป็นร้อยละ 29.47 และอันดับสุดท้ายอยู่ในแผนการเรียนวิทย์ – คณิต จ านวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.52   

อาชีพของผู้ปกครองที่รับผิดชอบค่าเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 27.36 อันดับรองลงมาผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง
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ทั่วไป จ านวน 62  คน คิดเป็นร้อยละ  21.75 และอันดับสุดท้ายผู้ปกครองมีอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 53 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.59   

รายได้ของครอบครัวต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่รายได้ของครอบครัวต่อ
เดือน 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 42.45 อันดับรองลงมารายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 27.71 และอันดับสุดท้าย
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเปน็ร้อยละ 1.05 
 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาศิลปะการแสดง   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ตารางที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาศิลปะการแสดง   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  

ล าดับที่  ความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชา  
ศิลปะการแสดง  

ค่าเฉลี่ย  ค่าSD  ระดับ  

1.  ท่านมีความรู้และความเข้าใจทางด้านศิลปะการแสดงมากน้อยเพียงใด  
     1.1 นาฏศิลป์ไทย  4.32  0.63  มากที่สุด  

   1.2 นาฏศิลป์สากล  4.23  0.67  มากที่สุด  
   1.3 การละคร  4.10  0.79  มาก  
   1.4 วัฒนธรรม  3.85  0.75  มาก  

2.  ท่านคิดว่าการศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดงจ าเป็นต่อ
การประกอบอาชีพมากน้อยเพียงใด  

4.23  0.64  มากที่สุด  

3.  ท่านคิดว่าผู้ที่ เรียนจบสาขาวิชาศิลปะการแสดงจะมี
โอกาสเข้ารับการท างานได้มากน้อยเพียงใด  

4.08  1.02  มาก  

4.  ท่านคิดว่าการเรียนในสาขาวิชาศิลปะการแสดงสามารถใช้ในการประกอบอาชีพได้มากน้อย
เพียงใด  

     4.1 ใช้ในการประกอบอาชีพงานราชการ  4.07  0.60  มาก  
   4.2 ใช้ในการประกอบอาชีพงานเอกชน  4.62  0.45  มากที่สุด  
   4.3 ใช้ในการประกอบอาชีพงานอิสระ  4.52  0.52  มากที่สุด  
  4.4 ใช้ ในการประกอบอาชีพงานองค์กรระหว่าง
ประเทศ  

4.10  0.79  มาก  

5.  ท่านคิดว่าผู้ที่ เรียนจบสาขาวิชาศิลปะการแสดงจะมี
โอกาสได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าสาขาอ่ืนมากน้อยเพียงใด 

4.15  0.73  มาก  

6.  หลักสู ตรสาขาวิชาศิลปะการแสดงสอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใด  

4.08  1.02  มาก  
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ล าดับที่  ความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชา  
ศิลปะการแสดง  

ค่าเฉลี่ย  ค่าSD  ระดับ  

7.  ท่านคิดว่าการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาดูงาน/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ มีความ
น่าสนใจมากน้อยเพียงใด  

4.35  0.52  มากที่สุด  

8.  ท่ า น คิ ด ว่ า ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท า ง ด้ า น
ศิลปะการแสดง สามารถพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้เรียนได้มากน้อยเพียงใด  

4.55  0.67  มากที่สุด  

9.  ท่ านคิ ด ว่ า บัณฑิ ตที่ จบการศึ กษ าจากสาข าวิ ช า
ศิลปะการแสดง   
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสายอาชีพอ่ืนได้มาก
น้อยเพียงใด  

4.25  0.65  มากที่สุด  

10.  ท่านคิดว่าสาขาวิชาศิลปะการแสดงมีความน่าสนใจมาก
น้อยเพียงใด  

4.63  0.78  มากที่สุด  

  
จากตารางที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาศิลปะการแสดง            

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้   
ท่านมีความรู้และความเข้าใจทางด้านศิลปะการแสดงมากน้อยเพียงใด  ส่วนใหญ่ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.32) อันดับรองลงมาด้าน
นาฏศิลป์สากล อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.23) รองลงมาด้านการละคร อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.10) และอันดับสุดท้ายด้านวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85)  

ท่านคิดว่าการศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดงจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.23) ท่านคิดว่าผู้ที่เรียนจบสาขาวิชาศิลปะการแสดงจะมีโอกาสเข้ารับการ
ท างาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08)   

ท่านคิดว่าการเรียนในสาขาวิชาศิลปะการแสดงสามารถใช้ในการประกอบอาชีพได้มากน้อย
เพียงใด ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบใช้ในการประกอบอาชีพงานเอกชน อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.62) รองลงมาใช้ในการประกอบอาชีพงานอิสระ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52) 
และดันดับสุดท้ายใช้ในการประกอบอาชีพงานราชการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.07)  

ท่านคิดว่าผู้ที่เรียนจบสาขาวิชาศิลปะการแสดงจะมีโอกาสได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าสาขา
อ่ืน  อยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย  = 4.15)   หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการแสดงสอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08) ท่านคิดว่าการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาดูงาน/
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.35) ท่านคิดว่าการ
จัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปะการแสดง สามารถพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.55) ท่านคิดว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสดงสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสายอาชีพอ่ืนได้  อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.25) ท่านคิดว่า
สาขาวิชาศิลปะการแสดงมีความน่าสนใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.63) 
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ส่วนที่ 3 รายวิชาที่สนใจในการศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ตารางที่ 3 รายวิชาที่สนใจในการศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  
ล าดับที่  รายวิชาที่สนใจในการศึกษา  

สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
ค่าเฉลี่ย  ค่าSD  ระดับ  

1.  นาฏศิลป์ไทย  4.88  0.33  มากที่สุด  

2.  พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย  4.71  0.49  มากที่สุด  
3.  นาฏศิลป์พื้นเมือง  4.78  0.47  มากที่สุด  
4.  บัลเล่ต์และแจ๊สด๊านซ์ (Ballet and Jazz Dance)  4.71  0.48  มากที่สุด  
5.  ศิลปะการแสดงร่วมสมัย (Contemporary Dance)  4.75  0.44  มากที่สุด  
6.  การออกแบบท่าเต้นเพื่อการแสดง (Choreograph)  4.69  0.45  มากที่สุด  

7.  นาฏศิลป์อาเซียน  4.58  0.49  มากที่สุด  
8.  ละครเวที  4.80  0.41  มากที่สุด  
9.  การจัดการแสดง  4.58  0.72  มากที่สุด  
10.  วาทศิลป์การแสดง  4.74  0.44  มากที่สุด  
11.  การออกแบบฉาก แสง สี เสียง และอุปกรณ์การแสดง  4.92  0.28  มากที่สุด  
12.  ความรู้และความเข้าใจในแนวคิดทางวัฒนธรรม  4.77  0.44  มากที่สุด  
13.  การจัดการทรัพยากรทางด้านศิลปะการแสดง  4.77  0.60  มากที่สุด  
14.  การผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการจัดการศิลปะการแสดง  4.83  0.36  มากที่สุด  
15.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการจัดการทาง

ศิลปะการแสดง  
4.74  0.45  มากที่สุด  

  
จากตารางที่ 3 รายวิชาที่สนใจในการศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง  ส่วนใหญ่ผู้ตอบ

แบบสอบถามสนใจในวิชาการออกแบบฉาก แสง สี เสียง และอุปกรณ์การแสดง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.88) อันดับรองลงมาสนใจในวิชานาฏศิลป์ไทย อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.88) 
และอันดับสุดท้ายสนใจในวิชานาฏศิลป์อาเซียน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.58)  
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการเรียนการสอนที่ต้องการ  

ตารางที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการเรียนการสอนที่ต้องการ  

  
ล าดับที่  ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการเรียนการสอนที่ต้องการ  ค่าเฉลี่ย  ค่าSD  ระดับ  

1.  เน้นการปฏิบัติในพ้ืนที่จริง  4.69  0.48  มากที่สุด  

2.  ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  4.77  0.44  มากที่สุด  
3.  ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  4.54  0.52  มากที่สุด  
4.  เน้นการบรรยายในชั้นเรียน  4.46  0.66  มากที่สุด  
5.  ใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน  4.69  0.48  มากที่สุด  

  
จากตารางที่  4 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการเรียนการสอนที่ต้องการ  ส่วนใหญ่ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความต้องการให้จัดการเรียนการสอบแบบให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  อยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.77) อันดับรองลงมาต้องการให้จัดการเรียนการสอบแบบเน้นการปฏิบัติใน
พ้ืนที่จริง และใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.69) และอันดับ
สุดท้ายต้องการให้จัดการเรียนการสอบแบบเน้นการบรรยายในชั้นเรียน  อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.46)  
  

ส่วนที่ 5  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ไม่มี  
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
 
ระบุความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ปัจจัยเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)  

1. การจัดการเรียนการสอน 1.1 จ านวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย 
1.2 นักศึกษาใหม่ส่วนใหญ่ขาดความรู้พ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษ 
1.3 ความเพียงพอและเหมาะสมของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

2. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 2.1 อาจารย์ท างานวิจัยในศาสตร์ของตนเองในปริมาณท่ีน้อยมาก 
2.2 อาจารย์ท าบทความวิจัยในศาสตร์ของตนเองในปริมาณที่น้อย

มาก 
2.3 อาจารย์ท าบทความวิชาการในศาสตร์ของตนเองในระดับที่

สามารถตีพิมพ์ในวารสารที่มีอยู่ ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในปริมาณท่ีน้อยมาก 

3. การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน 

3.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

หมายเหตุ ความเสี่ยงทั้งหมดมี 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O)  และความเสี่ยงด้าน
กฎระเบียบ (C) ความเสี่ยงด้านใดมีค่าระหว่าง 20-25 ถือว่าสูงมาก ถ้ามีค่าระหว่าง 10-19 ถือว่าสูง และ มีค่าระหว่าง 1-9 ถือว่าปานกลาง 
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความ
สูญเสีย 

(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบความรุนแรง
(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง(ระดับ 

ความเสี่ยง) 
(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) 
1. การจัดการเรียนการ

สอน 
1.1 จ านวนนักศึกษา
ไม่ได้ตามเป้าหมาย 

4 4 16 ความเสี่ยงสูง 

1.2 นักศึกษาใหม่ส่วน
ใหญ่ขาดความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้านภาษาอังกฤษ 

4 4 16 ความเสี่ยงสูง 

1.3 ความเพียงพอและ
เหมาะสมของห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการ 

2 2 4 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

2. งานวิจัยและผลงาน
ทางวิ ช าการของ
อาจารย์ 

 
 
 
 

2.1 อาจารย์ท างานวิจัย
ในศาสตร์ของตนเองใน
ปริมาณที่น้อยมาก 

4 4 16 ความเสี่ยงสูง 

2 . 2  อ า จ า ร ย์ ท า
บทความวิจัยในศาสตร์
ของตนเองในปริมาณที่
น้อยมาก 

3 4 12 ความเสี่ยงสูง 
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2 . 3  อ า จ า ร ย์ ท า
บทความวิ ช าการ ใน
ศาสตร์ของตนเองใน
ระดับที่สามารถตีพิมพ์
ในว ารสารที่ มี อยู่ ใ น
ฐานข้อมูลตามเกณฑ์ที่
ก า หนดในปริ มาณที่
น้อยมาก 

4 4 16 ความเสี่ยงสูง 

3. การพัฒนาต าแหน่ง
ทางวิ ช าการของ
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
อาจารย์ผู้สอน 

3 .1  อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

4 4 16 ความเสี่ยงสูง 

 
หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยง         

ที่ยอมรับได้) 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
ล าดับ ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของ
หลักสูตร) 

(1) 

การควบคุม         
ที่ควรจะมี 

 
 

(2) 

การควบคุม          
ที่มีอยู่แล้ว 

 
 

(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม่ 

 
 

(4) 

วิธีจัดการ       
ความเสี่ยง 

 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(6) 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) 
1. การจัดการเรียน

การสอน 
1 . 1  จ า น ว น
นักศึกษาไม่ได้ตาม
เป้าหมาย 

1.1.1  อาจารย์ ใน
หลั ก สู ต ร ร่ ว มกั น
ประชาสัมพันธ์และ
หาแนวทางร่วมกัน
ในการเพ่ิมจ านวน
นักศึกษา 

  …..ยอมรับ 
⁄ ควบคุม 
....ถ่ายโอน 
....หลีกเลี่ยง 

 

1.2 นักศึกษาใหม่
ส่วนใหญ่ขาดความรู้
พ้ื น ฐ า น ด้ า น
ภาษาอังกฤษ 

1.2.1 จัดโครงการ
ปรั บ พ้ืนฐ านด้ าน
ภาษาอังกฤษ 
1.2.2 จัดการเรียนการ
สอนโดยสอดแทรกและ
ส่ ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ
ภาษาอั งกฤษให้ แก่
นักศึกษา 

  …..ยอมรับ 
 ⁄ ควบคุม 
....ถ่ายโอน 
....หลีกเลี่ยง 

 



 

                                      
  

 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

1.3 ความเพียงและ
เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการ 

1.3.1 เตรียมจัดหา
ห้ อ ง เ รี ย น ใ ห้
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ
เหมาะสมกับการใช้
งาน 
1.3.2 ประสานงาน
กั บ ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เพ่ือใช้
ห้องปฏิบัติการและ
จั ด ห า อุ ป ก ร ณ์
ประจ าห้องเพ่ิมเติม
ร่วมกัน 
1 . 3 . 3  จั ด ห า
ครุภัณฑ์ให้เพียงพอ 

  …..ยอมรับ 
⁄ ควบคุม 
....ถ่ายโอน 
....หลีกเลี่ยง 

 

2. ง า น วิ จั ย แ ล ะ
ผ ล ง า น ท า ง
วิ ช า ก า ร ข อ ง
อาจารย์ 

2.1 อาจารย์ท าวิจัย
ใ น ศ า ส ต ร์ ข อ ง
ตนเองในปริมาณที่
น้อยมาก 

2 .1 .1  กระตุ้ น ให้
อาจารย์ขอทุนท า
วิจัยอย่างต่อเนื่อง
ใ น ศ า ส ต ร์ ข อ ง
ตนเอง 
 

 X …..ยอมรับ 
⁄ ควบคุม 
....ถ่ายโอน 
....หลีกเลี่ยง 
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2 . 2  อ า จ า ร ย์ ท า
บ ท ค ว า ม วิ จั ย ใ น
ศาสตร์ของตนเอง
ในปริ ม าณที่ น้ อย
มาก 

2 .2 .1  กระตุ้ น ให้
อ า จ า ร ย์ เ ขี ย น
บ ท ค ว า ม วิ จั ย ใ น
ศาสตร์ของตนเอง 

  …..ยอมรับ 
⁄ ควบคุม 
....ถ่ายโอน 
....หลีกเลี่ยง 

 

2 . 3  อ า จ า ร ย์ ท า
บทความวิชาการใน
ใ น ศ า ส ต ร์ ข อ ง
ตนเองในระดับที่
สามารถตี พิมพ์ใน
วารสารที่ มี อยู่ ใ น
ฐ า น ข้ อ มู ล ต า ม
เกณฑ์ที่ก าหนดใน
ปริมาณที่น้อยมาก 

2 .3 .1  กระตุ้ น ให้
อ า จ า ร ย์ เ ขี ย น
บทความวิชาการใน
ศาสตร์ของตนเอง
ในระดับที่สามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารที่มี
อยู่ในฐานข้อมูลตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

  …..ยอมรับ 
⁄ ควบคุม 
....ถ่ายโอน 
....หลีกเลี่ยง 

 

3. การพัฒนาต าแหน่ง
ทางวิ ชาการของ
อาจารย์ ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน 

3.1 อาจารย์ประจ า
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
อาจารย์ผู้สอนไม่มี
ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิชาการ 

3.1.1 ส่งเสริมและ
ส นั บ ส นุ น ใ ห้
อาจารย์ขอต าแหน่ง
ทางวิ ช าการตาม
ก าหนดเวลา 

 X …..ยอมรับ 
⁄ ควบคุม 
....ถ่ายโอน 
....หลีกเลี่ยง 

 

หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ × หมายถึง ไม่มี 
 ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์  × ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย     
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แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของเรื่องที่
ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรม          
การควบคุม 

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)  

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

1. การจัดการเรียนการสอน 

1.1 จ านวนนักศึกษา
ไม่ได้ตามเป้าหมาย 

1.1.1 อาจารย์ ใน
หลักสูตรควรร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์และ
หาแนวทางร่วมกัน
ในการเพ่ิมจ านวน
นักศึกษา 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม อาจารย์ในหลักสูตร
บางท่านร่ วมออก
ประชาสัมพันธ์เป็น
บางคน 

ประชาสัมพันธ์ถึ ง
ความส าคัญของการ
ให้ข้อมูลหลักสูตร
แ ก่ นั ก เ รี ย น จ า ก
อาจารย์โดยตรง 

หลักสูตรฯ 

1.2 นักศึกษาใหม่
ส่วนใหญ่ขาดความรู้
พ้ื น ฐ า น ด้ า น
ภาษาอังกฤษ 

1.2.1 จัดโครงการ
ปรั บ พ้ืนฐ านด้ าน
ภาษาอังกฤษ 
1.2.2 จัดการเรียน
ก า ร ส อ น โ ด ย

ความเสี่ยงสูง ควบคุม นั กศึ กษ าสอบ ไม่
ผ่านการวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ 

จัดกิ จกรรมเสริ ม
ทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษา 

หลักสูตรฯ 
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ส อ ด แ ท ร ก แ ล ะ
ส่ ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษา 

1.3 ความเพียงพอ
และเหมาะสมของ
ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการ 

1.3.1 เตรียมจัดหา
ห้ อ ง เ รี ย น ใ ห้
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ
เหมาะสมกับการใช้
งาน 
1.3.2 ประสานงาน
กับคณะมนุษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์
เพ่ือใช้ห้องปฏิบัติการ
และจัดหาอุปกรณ์
ประจ าห้องเพ่ิมเติม
ร่วมกัน 
1.3.3 จัดหาครุภัณฑ์
ให้เพียงพอ 
 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

ควบคุม ค ว า ม พร้ อ ม ข อ ง
ห้องปฏิบัติการและ
ความเพียงพอของ
ครุภัณฑ ์

เตรียมความพร้อม
ห้องปฏิบัติการและ
จัดซื้อครุภัณฑ์ 

หลักสูตรฯ 
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2. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

2.1 อาจารย์ท าวิจัย
ใ น ศ า ส ต ร์ ข อ ง
ตนเองในปริมาณที่
น้อยมาก 

2 .1 .1  กระตุ้ น ให้
อาจารย์ขอทุนวิจัย
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ใ น
ศาสตร์ของตนเอง 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม อาจารย์ไม่ท างาน
วิจัย 

สนับสนุนให้อาจารย์
ท าผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ 

หลักสูตรฯ 

2 . 2  อ า จ า ร ย์ ท า
บ ท ค ว า ม วิ จั ย ใ น
ศาสตร์ของตนเอง
ในปริ มาณที่ น้ อย
มาก 

2 .2 .1  กระตุ้ น ให้
อ า จ า ร ย์ เ ขี ย น
บ ท ค ว า ม วิ จั ย ใ น
ศาสตร์ของตนเอง 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม อ า จ า ร ย์ ไ ม่ ท า
ผลงานทางวิชาการ 

สนับสนุนให้อาจารย์
ท าผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ 

หลักสูตรฯ 

2.3 อ า จ า ร ย์ ท า
บทความวิชาการใน
ใ น ศ า ส ต ร์ ข อ ง
ตนเองในระดับที่
สามารถตี พิมพ์ใน
วารสารที่ มี อยู่ ใ น
ฐ า น ข้ อ มู ล ต า ม
เกณฑ์ที่ก าหนดใน
ปริมาณที่น้อยมาก 
 
 

2 .3 .1  กระตุ้ น ให้
อ า จ า ร ย์ เ ขี ย น
บทความวิชาการใน
ศาสตร์ของตนเอง
ในระดับที่สามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารที่มี
อยู่ในฐานข้อมูลตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม อ า จ า ร ย์ ไ ม่ ท า
ผลงานทางวิชาการ 

สนับสนุนให้อาจารย์
ท าผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ 

หลักสูตรฯ 
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3. การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 อาจารย์ประจ า
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
อาจารย์ผู้สอนไม่มี
ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิชาการ 

3.1.1 ส่งเสริมและ
ส นั บ ส นุ น ใ ห้
อาจารย์ขอต าแหน่ง
ทางวิ ช าการตาม
ก าหนดเวลา 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม อ า จ า ร ย์ ไ ม่ ท า
ผลงานทางวิชาการ 

ส นั บ ส นุ น ใ ห้
อ า จ า ร ย์ เ ข้ า สู่
ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิชาการ 

หลักสูตรฯ 

 
 

ผู้รายงาน ................................................................... 
                 ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

วันที่................เดือน...........................พ.ศ. ................ 
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ภาคผนวก ฌ  
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
กับ  

มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 
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ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562 กับ  

มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 
 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์  

พ.ศ. 2558 

รายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ 2562 

1. ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์ HPP101 สุนทรียศาสตร์ 
HPP106 มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะการแสดง 
HPP110 การแสดงพ้ืนบ้านสร้างสรรค ์
HPP204 ดนตรีกับศิลปะการแสดง 
HPP214 ศิลปะการแสดงส าหรับเด็ก 
HPP215 วาทศิลป์การแสดง 
HPP302 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 
HPP308 การวิจารณ์งานศิลป์ 
HPP401 รังสรรค์นิพนธ์ 

2. ความรู้ทางประวัติศิลปะการแสดง HPP102 ประวัติศิลปะการแสดง 
HPP106 มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะการแสดง 
HPP107 จารีตและขนบการแสดง 
HPP109 ศิลปะการแสดงท้องถิ่น 
HPP110 การแสดงพ้ืนบ้านสร้างสรรค ์
HPP206 ศิลปะการแสดงนานาชาติ 
HPP211 เพลงและการละเล่นท้องถิ่น 
HPP212 การแสดงศิลปะป้องกันตัว 
HPP213 มหรสพและการละเล่นของหลวง 
HPP217 ศิลปะการแสดงหุ่น 
HPP219 โขน 
HPP220 ละครไทย 

3. ทฤษฎีศิลปะการแสดง 
 
 
 
 
 
 

HPP103 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 1 
HPP104 ทักษะนาฏศิลป์สากล 1 
HPP105 บูรณศิลป์การละคร 1 
HPP108 ทักษะและเทคนิคในการออกแบบ
แต่งหน้าเพื่อการแสดง 
HPP109 ศิลปะการแสดงท้องถิ่น 
HPP110 การแสดงพ้ืนบ้านสร้างสรรค ์
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องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2558 

รายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HPP201 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 2 
HPP202 ทักษะนาฏศิลป์สากล 2 
HPP203 บูรณศิลป์การละคร 2 
HPP204 ดนตรีกับศิลปะการแสดง 
HPP205 พัสตราภรณ์และศิราภรณ์ 
HPP206 ศิลปะการแสดงนานาชาติ 
HPP215 วาทศิลป์การแสดง 
HPP216 จิตวิทยาเพ่ือการแสดง 
HPP217 ศิลปะการแสดงหุ่น 
HPP218 พหุวัฒนธรรมศิลปะการแสดง 
HPP219 โขน 
HPP220 ละครไทย 
HPP301 ทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง 
HPP302 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 
HPP303 บูรณศิลป์การละครขั้นสูง 
HPP304 การเขียนบท 
HPP305 การออกแบบเวทีทัศน์ 
HPP306 การก ากับการแสดง 
HPP308 การวิจารณ์งานศิลป์ 
HPP312 การผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ 
HPP401 รังสรรค์นิพนธ์ 

4. ทักษะปฏิบัติทางศิลปะการแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HPP103 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 1 
HPP104 ทักษะนาฏศิลป์สากล 1 
HPP105 บูรณศิลป์การละคร 1 
HPP107 จารีตและขนบการแสดง 
HPP108 ทักษะและเทคนิคในการออกแบบ
แต่งหน้าเพื่อการแสดง 
HPP109 ศิลปะการแสดงท้องถิ่น 
HPP110 การแสดงพ้ืนบ้านสร้างสรรค ์
HPP201 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 2 
HPP202 ทักษะนาฏศิลป์สากล 2  
HPP203 บูรณศิลป์การละคร 2 



147 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

147 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2558 

รายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HPP205 พัสตราภรณ์และศิราภรณ์ 
HPP206 ศิลปะการแสดงนานาชาติ 
HPP211 เพลงและการละเล่นท้องถิ่น 
HPP212 การแสดงศิลปะป้องกันตัว 
HPP213 มหรสพและการละเล่นของหลวง 
HPP214 ศิลปะการแสดงส าหรับเด็ก 
HPP215 วาทศิลป์การแสดง 
HPP217 ศิลปะการแสดงหุ่น 
HPP219 โขน 
HPP220 ละครไทย 
HPP301 ทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง 
HPP302 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 
HPP303 บูรณศิลป์การละครขั้นสูง 
HPP304 การเขียนบท 
HPP305 การออกแบบเวทีทัศน์ 
HPP306 การก ากับการแสดง 

5. การประยุกต์ศาสตร์ทางศิลปะการแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HPP106 มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะการแสดง 
HPP108 ทักษะและเทคนิคในการออกแบบ
แต่งหน้าเพื่อการแสดง 
HPP110 การแสดงพ้ืนบ้านสร้างสรรค ์
HPP204 ดนตรีกับศิลปะการแสดง 
HPP205 พัสตราภรณ์และศิราภรณ์ 
HPP207 กฎหมายลิขสิทธิ์ส าหรับศิลปะการแสดง 
HPP208 สื่อนวัตกรรมการแสดง 
HPP209 ศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเที่ยว 
HPP210 ก า ร อนุ รั ก ษ์ แ ล ะ จั ด ก า ร ง า น ท า ง
ศิลปะการแสดง 
HPP214 ศิลปะการแสดงส าหรับเด็ก 
HPP216 จิตวิทยาเพ่ือการแสดง 
HPP218 พหุวัฒนธรรมศิลปะการแสดง 
HPP307 การจัดการธุรกิจศิลปะการแสดง 
HPP309 สัมมนาด้านศิลปะการแสดง 
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องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2558 

รายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ 2562 

 
 HPP312 การผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ 

HPP313 ศิลปะการแสดงบ าบัด 
VLE311 ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ส า ห รั บ
ศิลปะการแสดง 
VLE312 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ ก า ร น า เ ส น อ
ศิลปะการแสดง 

6. ศิลปะการแสดงนิพนธ์ และการน าเสนอ
ผลงานทางศิลปะการแสดง 

HPP108 ทักษะและเทคนิคในการออกแบบ
แต่งหน้าเพื่อการแสดง 
HPP205 พัสตราภรณ์และศิราภรณ์ 
HPP301 ทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง 
HPP302 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 
HPP303 บูรณศิลป์การละครขั้นสูง 
HPP304 การเขียนบท 
HPP305 การออกแบบเวทีทัศน์ 
HPP306 การก ากับการแสดง 
HPP311 การน าเสนอผลงานด้านศิลปะการแสดง 
HPP401 รังสรรค์นิพนธ์ 
HPP402 การ เตรี ยมสหกิ จศึ กษาส าขา วิ ช า
ศิลปะการแสดง 
HPP403 สหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
HPP404 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
HPP405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง 

 


