(ร่าง)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีทจี่ บของ
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ าก
หลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคผนวก ค คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ที่ 784/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง
ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความ
ต้องการและปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
ภาคผนวก ซ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2562 กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม
ศาสตร์ พ.ศ. 2558
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(ร่าง)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 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. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 สภาวิ ชาการมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จัง หวัดปทุ ม ธานี
เห็ น ชอบในการน าเสนอหลั ก สู ต รต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 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. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ภาครัฐ ประกอบด้วย
8.1.1 ตาแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ระดับปฏิบัติการ กระทรวงวัฒนธรรม
- สังกัดสานักงานรัฐมนตรี
- สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
- สังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
- สังกัดกรมศิลปากร
- สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
- ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน)
- หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
8.1.2 ตาแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน สานักศิลปะและวัฒนธรรมประจามหาวิทยาลัยต่างๆ
8.1.3 ตาแหน่งบุคลากรสายสนับสนุ น ด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมในส่วนราชการ
และหน่วยงานต่างๆ
8.1.4 ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการวั ฒ นธรรม ส านั ก วั ฒ นธรรม กี ฬ าและการท่ อ งเที่ ย ว
กรุงเทพมหานคร
8.1.5 ตาแหน่งอาจารย์ (หากเรียนเพิ่มเติม) ที่สอนในสถานศึกษาวิชาศิลปะการแสดง
8.2 งานเอกชน ประกอบด้วย
8.2.1 เป็นนักแสดงด้านศิลปะการแสดง
8.2.2 เป็นนักจัดการแสดงงานทางศิลปะการแสดง เช่น ทีมงานออร์แกไนซ์ (Organize)
8.2.3 นักออกแบบการแสดง (Choreographer)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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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 นักจัดการกองถ่ายทาภาพยนตร์ และการผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ
8.4 องค์กรอิสระ (NGO) ประกอบด้วย
8.4.1 มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม
8.4.2 มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์
8.4.3 มูลนิธิศิลปะบาบัด
8.4.4 หุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะทานาย
8.4.5 มูลนิธินาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก
8.5 รับราชการ
9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1. นางสาว
นัฏภรณ์
พูลภักดี
2. นาย
ณัฏฐ์พัฒน์
ผลพิกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ศศ.ม.
(ศิลปะการแสดง)
ศษ.บ.
(นาฏศิลป์ไทย)
ศศ.ม.
(นาฏยศิลป์ไทย)
ศป.บ.
(นาฏยศิลป์
ตะวันตก)

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

2551
2558

4
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

3. นายดุสิตธร
งามยิ่ง

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

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

4. นางสาว
รัชฌกร
พลพิพฒ
ั น์สาร
5. นางสาว
พัชรินทร์
ร่มโพธิ์ชื่น

อาจารย์

อาจารย์

ศศ.ม.
(การจัดการทาง
วัฒนธรรม)
ศล.บ.
(ศิลปะการแสดง)
ศศ.ม.
(การจัดการ
ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม)
ศศ.บ.
(นาฏศิลป์และ
การละคร)

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2557

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
วิทยาลัยนาฏศิลปสมทบ
ในสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550

2553

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2549

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

2551

2536

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
หลักการพัฒนาประเทศที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2565) จาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม และสร้างสรรค์ผลผลิ ตที่ตอบสนอง ความ
ต้อ งการในระบบเศรษฐกิ จ สร้างสรรค์ เพื่ อ วางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้ มุ่ ง ต่อ ยอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ผลสัม ฤทธิ์ของแผนที่ ส อดคล้อ งเชื่อมโยงและรองรับ การพั ฒ นาอย่างต่อเนื่องกั นไปตลอด 20 ปี
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยยึดหลัก “ไทยแลนด์ 4.0” “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และ “บนฐานรากชุมชนที่แข็งแรง” พร้อมขานรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ ที่ ล ดความเหลื่ อ มล้ าและขั บ เคลื่ อ นการเจริ ญ เติ บ โตจากการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต
การพั ฒนาเชิงบูรณาการเพื่ อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ชุมชน อาเภอ จังหวัด ตลอดจนระดับภูมิภาค บนพื้นฐานของการใช้องค์
ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์ งานด้านศิลปะการแสดง และภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทาง
วัฒ นธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ
สอดคล้อ งกั บ เป้ าหมายรวมของประเทศ ตามแนวทางการดาเนิ นงานของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
เพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ตามพระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 ว่าด้วยอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยสรุปคือ
มุ่งพัฒ นาท้ องถิ่นในท้ องที่ ของตน พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งต้องตระหนัก ถึงเป้าหมาย
ภารกิจ และบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีองค์ความรู้ในวิชาที่สอนและพัฒนาต่อยอดให้ทันใน
สถานการณ์ปัจ จุบัน มีศักยภาพในการแนะแนวให้บัณฑิ ตมี อาชีพที่ มั่นคง ปลูกฝังทั ศนคติที่ ดีและ
จิตอาสาในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อท้องถิ่นให้ยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
หลั ก การพั ฒ นาประเทศที่ ส าคั ญ ในระยะแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) นอกจากยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้า
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตแล้ว สิ่งสาคัญคือการพัฒนาเศรษฐกิจ
ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น ๆ นั่นก็คือ การใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม โดยการ
เตรียมความพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในท้ องถิ่น เพื่อนามาใช้
ขับเคลื่อนการพั ฒนาในทุ ก ๆ มิติ ทั้งทางสังคมและวัฒ นธรรม ขยายผลไปทางเศรษฐกิจ ยกระดับ
ศักยภาพของศิลปะการแสดงท้องถิ่นมุ่งสูร่ ะดับประเทศ โดยมุ่งเน้นการนาความคิดสร้างสรรค์งานด้าน
ศิลปะการแสดงและการพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน และวัฒนธรรม ทาให้
เกิดงานศิลปะการแสดงที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อไป กระบวนการที่เกิดขึ้นอาจอยู่ในรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ ๆ มีจุดเน้นเฉพาะเจาะจงที่ชัดเจน นาไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์
และการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจ เพื่อต่อยอดฐานการผลิตและบริการเชิงสร้างสรรค์
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาศิล ปะการแสดง มุ่ ง เน้น สร้างสรรค์ผ ลิ ตบัณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ นก าลัง ส าคั ญ
มีความรอบรู้ในศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง มีทักษะการออกแบบสร้างสรรค์ โดยนาเอกลักษณ์และ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักชี้ทาง ต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดง เพื่อบูรณาการ
กับวิถีชีวิตชุมชน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่นตามหลักไทยแลนด์ 4.0 มาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ เสริมภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรม ให้ท้องถิ่นและชุมชนมีความแข็งแรง มีแผนบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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จัดการที่ดี ปรับทิศทางการสืบสาน มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม และพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสม
กับยุคสมัยใหม่ ทั้งยังช่วยสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พั น ธกิ จ หลัก ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จัง หวัด
ปทุมธานี นอกเหนือจากการสอนคือ การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง
พลังปัญ ญาของแผ่นดิน ฟื้ นฟู พ ลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิ ปั ญ ญาของท้ องถิ่น สร้างสรรค์ศิล ปวิท ยา
เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์
ให้ก ารศึก ษา ส่งเสริม วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บ ริก ารทางวิชาการแก่สังคม
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิท ย
ฐานะครู การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาศิลปะการแสดง จึงมีการดาเนินการจัดการเพื่อให้สนอง
พันธกิ จ หลัก ของมหาวิท ยาลัย กล่าวคือ การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาศิล ปะการแสดง
เน้นการเรียนรู้เชิงรุก ฝึกการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเกิดการเรียนรู้เชิง ผลิตภาพ ด้านพันธกิจเพื่อ
สังคม ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา
ผู้เรียน ให้มี ทั ก ษะส าคัญ ด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดออกแบบสร้างสรรค์ การคิ ดเชิงผลิตภาพ
การมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติและเสริมสร้างพลังให้
ชุมชนและท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เพื่อผลิตบัณฑิ ตให้เป็นผู้ที่ มีจิตอาสา เพื่อพัฒ นา
ท้องถิ่น ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมวดวิชาเฉพาะ
 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่น สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือก
เสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางแผนการดาเนินงานร่วมกัน ใน
การจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
และการประเมินหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
รอบรู้ในศาสตร์แห่งศิลปะการแสดงอย่างมีทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการและสานต่อ
ด้วยจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.2 ความสาคัญ
นาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักชี้ทาง ในการต่อยอดองค์ความรู้ทาง
ศิลปะการแสดง เพื่อบูรณาการกับวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยสร้างทักษะทางศิลปะการแสดง เสริมภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมที่มีในชุมชนและ
ท้ องถิ่นให้ แข็ง แรง มี แผนบริห ารจัดการที่ ดี สร้างทั ก ษะการออกแบบศิล ปะการแสดง ที่ เกี่ ยวกั บ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ให้มีมูลค่าเพิ่มกลายเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อชุมชนและอัตลักษณ์ของ
ท้ อ งถิ่ น พร้อ มทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารอนุ รัก ษ์ พั ฒ นาสร้างสรรค์ และจั ดการศิ ล ปะการแสดง ให้
กลายเป็นวัฒนธรรมของชุมชนได้
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 มีความรู้ทางสุนทรียศาสตร์ที่เอื้อต่อศิลปะการแสดง เพื่อให้มีความเข้าใจในศาสตร์แต่
ละศาสตร์ร่วมกัน
1.3.2 มี ค วามรู้ ท างประวั ติ ศิ ล ปะการแสดง ทั้ ง ประวั ติ ศิ ล ปะการแสดงไทย ประวั ติ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประวัติศิลปะการแสดงตะวันตก ประวัติศิลปะการแสดงร่วมสมัย และประวัติ
วรรณกรรมการละคร
1.3.3 มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีศิลปะการแสดง องค์ประกอบทางศิลปะการแสดง
การออกแบบเพื่อการแสดง และวิวัฒนาการของการคิดของศิลปะการแสดง
1.3.4 มี ความรู้และความเข้าใจในทักษะปฏิบัติท างศิ ลปะการแสดง และสามารถถ่ายทอด
ออกมาได้
1.3.5 มีการประยุกต์ศาสตร์ทางศิลปะการแสดง และการบริหารจัดการ
1.3.6 น าองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ สร้ า งศิ ล ปะการแสดงนิ พ นธ์ และการน าเสนอผลงานทาง
ศิลปะการแสดง
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รศิ ล ปกรรม 1. ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลง 1. รายงานผลการดาเนินงาน
ศ าส ต รบั ณ ฑิ ต ส าข าวิ ช า และความต้ อ งการก าลั ง คนใน 2. นักศึกษาอย่างน้อย ร้อยละ 90
ศิลปะการแสดง ให้มีมาตรฐาน ไม่ หน่วยงานทั้ ง ภาครัฐและเอกชน ผ่านสหกิจศึกษา
ต่ า ก ว่ า ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ เพื่ อเป็ นข้ อ มู ล ใน การพั ฒ น า 3. เอกสารการประสานงานกั บ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ที่ หลักสูตร
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
2. สารวจความต้องการด้านความรู้ 4. รายงานผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
และความต้ อ งการของภาครัฐ ทั ก ษะ แล ะคุ ณ ลั ก ษณ ะขอ ง
และเอกชน
นั ก ศึ ก ษ า ระ ดั บ ป ริ ญ ญ าต รี
สาขาวิ ช าศิ ล ปะการแสดง ของ
ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ น ามา
พัฒนาหลักสูตร
3. เชิญ ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ และ
เอกชน รวมถึง ผู้ใช้ บั ณ ฑิ ต ให้ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
4. ป ระส าน ความร่ ว มมื อกั บ
ผู้ป ระกอบการ หน่วยงานภาครั ฐ
และเอกชน ในการจั ด กิ จ กรรม
ก าร เรี ย น ก า รส อ น แ ล ะ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
5. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
2. พั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม 1. อบรมอาจารย์ใหม่ ให้มี ความรู้
ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล ความเข้าใจเกี่ ย วกั บ เทคนิ คการ
ในการสอน
สอน การวัดผลและประเมินผล
2. อาจารย์ ทุ ก คนต้อ งเข้าอบรม
หลั ก สูต รการสอนรูป แบบต่ างๆ
การวัด ผลและประเมิ น ผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
3. พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นองค์
ความรู้ให้ทั นต่อ ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี และองค์ความรู้
ใหม่ๆ สร้างเสริมประสบการณ์
แ ล ะ น า ค ว า ม รู้ ด้ า น
ศิ ล ปะการแสดงมาใช้ ใ นการ
ปฏิบัติการ

1. สนั บ สนุ น บุ คลาก รใน การ
พั ฒ นาให้ ทั น ต่ อ ความก้ า วหน้ า
ทางเทคโนโลยีและองค์ความรู้
2. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการ
แก่บุคคลของหน่วยงานภายนอก
3. ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมทาง
วิช าการและงานวิ จั ย เพื่ อ สร้ า ง
เสริมประสบการณ์ การนาความรู้
ด้านศิล ปะการแสดงมาใช้ในการ
ปฏิบัติการ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
5. ผลส ารวจความพึ ง พอใจของ
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ไม่ ต่ ากว่ า 3.5 จาก
ระดับ 5

1. โครงการอบรมอาจารย์เกี่ ยวกั บ
เทคนิคการสอน การวัดผลและการ
ประเมินผล
2. รายงานผลการประเมิ น การ
สอนของอาจารย์
3. หลั ก ฐานการส่ ง บุ ค ลากรเข้ า
ฝึ ก อบรมและเข้ า ร่ ว ม ประชุ ม
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
1. หลักฐานการส่งบุคลากรเข้ารับ
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ เข้ า ร่ ว ม
ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ใน
สาขาวิ ช าศิ ล ปะการแสดงและ
วัฒนธรรม
2. โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่
บุคคลของหน่วยงานภายนอก
3. การจัดนิทรรศการศิลปะการแสดง
4. งานวิจัย และงานวิชาการของ
อาจารย์และนักศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถั ม ภ์ จั ง หวัด ปทุ ม ธานี ว่า ด้ว ยการจั ด การศึก ษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
2.2.2 ให้เป็นไปตามข้อ บังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)
2.2.3 ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2562
30
30
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2563
2564
2565
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
30

2566
30
30
30
30
120
30

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ

2562
465,000

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
2566
930,000 1,395,000 1,860,000 1,860,000

1. ค่าลงทะเบียน
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2.1. งบบุคลากร
992,520 1,042,146 1,094,253 1,148,965 1,206,414
2.2. งบดาเนินการ
21,000
42,000
63,000
84,000
84,000
2.3. งบลงทุน
2.3.1. ค่าที่ดินและ 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000
สิ่งก่อสร้าง
2.3.2. ค่าครุภัณฑ์ 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

2562
992,520

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
2566
1,042,146 1,094,253 1,148,965 1,206,414

1.งบบุคลากร
2.งบดาเนินการ
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
460,000 460,000 460,000 460,000 460,000
สิ่งก่อสร้าง
3.2.ค่าครุภัณฑ์
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
4.เงินอุดหนุน
4.1.การทาวิจัย
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
ในพระบรมราชูปถัม ภ์ จังหวัดปทุ มธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ อนุป ริญ ญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเที ยบโอน ให้ เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาแกน จานวนไม่น้อยกว่า
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่น้อยกว่า
2.3) กลุ่มวิชาเอก จานวนไม่น้อยกว่า
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า

130

หน่วยกิต

30
94
6
60
28
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
30
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
94
2.1) กลุ่มวิชาแกน
บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
6
รหัส
ชื่อวิชา
HPP101
สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
HPP102
ประวัติศิลปะการแสดง
History of Performing Arts

รหัส
HPP103
HPP104
HPP105
HPP106
HPP107

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
60
ชื่อวิชา
ทักษะนาฏศิลป์ไทย 1
Thai Dance Skills 1
ทักษะนาฏศิลป์สากล 1
Western Dance Skills 1
บูรณศิลป์การละคร 1
Integrated Arts of Drama 1
มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะการแสดง
Folk Wisdom Heritage for Performing Arts
จารีตและขนบการแสดง
Traditional Performances

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
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รหัส
HPP108
HPP109
HPP110
HPP201
HPP202
HPP203
HPP204
HPP205
HPP206
HPP207
HPP208
HPP209
HPP210
HPP211
HPP212
HPP213
HPP214

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
ทักษะและเทคนิคในการออกแบบแต่งหน้าเพื่อการแสดง 3(2-2-5)
Skills and Techniques in Make-Up Design for Performances
ศิลปะการแสดงท้องถิ่น
3(2-2-5)
Folk Performing Arts
การแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Folk Theatre
ทักษะนาฏศิลป์ไทย 2
3(2-2-5)
Thai Dance Skills 2
ทักษะนาฏศิลป์สากล 2
3(2-2-5)
Western Dance Skills 2
บูรณศิลป์การละคร 2
3(2-2-5)
Integrated Arts of Drama 2
ดนตรีกับศิลปะการแสดง
2(1-2-3)
Music and Performing Arts
พัสตราภรณ์และศิราภรณ์
3(2-2-5)
Costumes and Decorations
ศิลปะการแสดงนานาชาติ
2(1-2-3)
International Performing Arts
กฎหมายลิขสิทธิ์สาหรับศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Copyright Law for the Performing Arts
สื่อนวัตกรรมการแสดง
3(2-2-5)
Innovative Performance Media
ศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเที่ยว
2(1-2-3)
Performing Arts for Tourism
การอนุรักษ์และจัดการงานทางศิลปะการแสดง
2(1-2-3)
Conversation and Management of Performing Arts
เพลงและการละเล่นท้องถิ่น
3(2-2-5)
Music and Folk Dancing
การแสดงศิลปะป้องกันตัว
3(2-2-5)
Performing Thai Martial Arts
มหรสพและการละเล่นของหลวง
3(2-2-5)
Entertainment in Royal Festivities
ศิลปะการแสดงสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
Performing Arts for Children
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14
รหัส
HPP215
HPP216
HPP217
HPP218
HPP219
HPP220
HPP304
HPP305
HPP306
HPP307
HPP309
HPP310
HPP311
HPP312
HPP313

ชื่อวิชา
วาทศิลป์การแสดง
Voice and Speech Performances
จิตวิทยาเพื่อการแสดง
Psychology for Performances
ศิลปะการแสดงหุ่น
Puppetry
พหุวัฒนธรรมศิลปะการแสดง
Multicultural Performing Arts
โขน
Thai Mask Play
ละครไทย
Thai Classical Drama
การเขียนบท
Script Writing
การออกแบบเวทีทัศน์
Stage Designing
การกากับการแสดง
Directing
การจัดการธุรกิจศิลปะการแสดง
Performing Arts Business Management
สัมมนาด้านศิลปะการแสดง
Seminars on Performing Arts
ศิลปะการแสดงเพื่อการศึกษา
Performing Arts for Education
การนาเสนอผลงานด้านศิลปะการแสดง
Presenting Performing Arts
การผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์
Radio and Television Production
ศิลปะการแสดงบาบัด
Performing Arts Therapy
2.3) กลุ่มวิชาเอก จานวนไม่น้อยกว่า
2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ
บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
28

หน่วยกิต

18

หน่วยกิต
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รหัส
HPP301
HPP302
HPP303
HPP308
VLE311
VLE312

รหัส
HPP401

ชื่อวิชา
ทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง
Advanced Thai Dance Skills
การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย
Contemporary Performing Arts Creation
บูรณศิลป์การละครขั้นสูง
Advanced Integrated Arts of Drama
การวิจารณ์งานศิลป์
Art Criticism
การใช้ภาษาอังกฤษสาหรับศิลปะการแสดง
English Usage for Performing Arts
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอศิลปะการแสดง
English for Presentation in Performing Arts
2.3.2) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์
บังคับเรียน จานวนไม่น้อยกว่า
ชื่อวิชา
รังสรรค์นิพนธ์
Thesis Creation

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3

หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

2.3.3) กลุ่มวิช าประสบการณ์ภาคสนาม จานวนไม่น้อยกว่า 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
รหัส
HPP403

2.3.3.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง
Preparation for Professional Experience in
Performing Arts

น(ท-ป-ศ)
2(90)
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รหัส
HPP405

ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง
Professional Experience in Performing Arts

น(ท-ป-ศ)
5(450)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้ เลื อ กเรี ยนรายวิ ชาใด ๆ ในหลั ก สู ตรของมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
*** ข้อกาหนดเฉพาะ *** ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
และจาเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอสาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ 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 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร
HPP
หมู่วิชาศิลปะการแสดง
VGE
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
VLE
หมู่วิชาภาษาอังกฤษ
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xxxxxx ศึกษาทั่วไป
HPP101 สุนทรียศาสตร์
HPP103 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 1
HPP105 บูรณศิลป์การละคร 1
HPP106 มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะการแสดง
HPP109 ศิลปะการแสดงท้องถิ่น
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xxxxxx ศึกษาทั่วไป
HPP102 ประวัติศิลปะการแสดง
HPP104 ทักษะนาฏศิลป์สากล 1
HPP107 จารีตและขนบการแสดง
HPP108 ทั ก ษะแ ละเท คนิ คใน ก ารออ ก แบ บ
แต่งหน้าเพื่อการแสดง
HPP110 การแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์
รวมหน่วยกิต
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หน่วยกิต
7
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22

หน่วยกิต
7
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

18

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาเอก
หมวดวิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xxxxxx ศึกษาทั่วไป
HPP201 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 2
HPP203 บูรณศิลป์การละคร
HPP204 ดนตรีกับศิลปะการแสดง
HPP205 พัสตราภรณ์และศิราภรณ์
HPP206 ศิลปะการแสดงนานาชาติ
HPP207 กฎหมายลิขสิทธิ์สาหรับศิลปะการแสดง
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xxxxxx ศึกษาทั่วไป
HPP202 ทักษะนาฏศิลป์สากล 2
HPP208 สื่อนวัตกรรมการแสดง
HPP209 ศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเที่ยว
HPP210 ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ จั ด ก า ร ง า น ท า ง
ศิลปะการแสดง
VLE311 การใช้ภาษาอังกฤษสาหรับศิลปะการแสดง
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต
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หน่วยกิต
6
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
22

หน่วยกิต
6
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3
22

19

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

หมวดวิชาเอก

รหัสหมวดวิ
วิชา ชาชื่อวิช

หมวดวิชาเอก

หมวดวิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
xxxxxx ศึกษาทั่วไป
HPP304 การเขียนบท
HPP305 การออกแบบเวทีทัศน์
HPP306 การกากับการแสดง
HPP307 การจัดการธุรกิจศิลปะการแสดง
HPP302 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย
รวมหน่วยกิต

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

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
รหัสวิชา

หน่วยกิต

HPP301
HPP303
HPP308
VLE312

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

ทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง
บูรณศิลป์การละครขั้นสูง
การวิจารณ์งานศิลป์
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
ศิลปะการแสดง
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต
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3
15

20

หมวดวิชา
หมวดวิชาเอก

หมวดวิชา
หมวดวิชาเอก

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HPP401 รังสรรค์นิพนธ์
HPP402 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง
หรือ
HPP403 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HPP404 สหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง
หรือ
HPP405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
รวมหน่วยกิต
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หน่วยกิต
3(2-2-5)
1(45)
2(90)
4 หรือ 5

หน่วยกิต
6(640)
5(450)
6 หรือ 5
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส
HPP101

คาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
สุนทรียศาสตร์
3(2-2-5)
Aesthetics
แนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะการแสดง
ดนตรี วรรณกรรม และความสัม พั นธ์กั บ บริบ ททางด้านสังคม วัฒ นธรรม ธรรมชาติ โดยมุ่ งเน้ น
กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
HPP102

ประวัติศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
History of Performing Arts
ความเป็นมา และความสาคัญ ประวัติศิลปะการแสดงไทย ประวัติศิลปะการแสดง
พื้น บ้าน ประวัติศิ ล ปะการแสดงตะวันตก ประวัติศิ ล ปะการแสดงร่วมสมั ย ประวัติวรรณกรรม
การละคร เป็นต้น
HPP103

ทักษะนาฏศิลป์ไทย 1
3(2-2-5)
Thai Dance Skills 1
ฝึกทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นต้น การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายให้สัมพันธ์กัน
และลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์ไทย เช่น นาฏยศัพท์ ภาษาท่า ราเพลงช้า – เร็ว (ตัด) ราแม่บทเล็ก
เป็นต้น
HPP104

ทักษะนาฏศิลป์สากล 1
3(2-2-5)
Western Dance Skills 1
ฝึก ทั ก ษะนาฏศิล ป์ส ากลขั้นต้น การจัดระเบี ยบ การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย และท่าเทคนิคเบื้องต้น เช่น การเต้นบัลเล่ต์ การเต้นแจ๊ส การเต้นโมเดิร์น เป็นต้น
HPP105

บูรณศิลป์การละคร 1
3(2-2-5)
Integrated Arts of Drama 1
ฝึก ทั ก ษะการแสดงขั้ น ต้ น บู ร ณาการงานทางด้ า นการละครขั้ น พื้ น ฐาน ได้ แ ก่
ร่างกาย ความคิด จิตใจ การสังเกต สมาธิ จินตนาการ เสียง และการเคลื่อนไหว เพื่อนาไปใช้ใน
ประสบการณ์ชีวิตจริง
HPP106

มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Folk Wisdom Heritage for Performing Arts
การใช้ป ระโยชน์จากภูมิ ปัญ ญา ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ เพื่อนาไปสู่ผ ลงาน
ทางด้านศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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HPP107

จารีตและขนบการแสดง
2(1-2-3)
Traditional Performances
ความเป็นมา และความสาคัญ แนวทางปฏิบัติที่สืบต่อกันมาของพิธีกรรมทางด้าน

ศิลปะการแสดง
HPP108

ทักษะและเทคนิคในการออกแบบแต่งหน้าเพื่อการแสดง
3(2-2-5)
Skills and Techniques in Make-Up design for Performances
ปฏิบัติก ารแต่งหน้าเพื่อการแสดง เทคนิค วิธีก าร การเลือกใช้วัส ดุ และอุป กรณ์
สาหรับประยุกต์ใช้ในการออกแบบการแต่งหน้าในการแสดงรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม
HPP109

ศิลปะการแสดงท้องถิ่น
3(2-2-5)
Folk Performing Arts
ความ เป็ น มา และความส าคั ญ ศิ ล ป ะการแสดงท้ องถิ่ น ของไทย ได้ แ ก่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต การแต่งกาย ดนตรี ท่าราและลีลาการแสดง ฝึกปฏิบัติการแสดง
ท้องถิ่นตามความเหมาะสม
HPP110

การแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Folk Theatre
การสร้างสรรค์งานการแสดงขึ้นใหม่โดยความร่วมมือกับศิลปินพื้นบ้านในท้องถิ่น

HPP201

ทักษะนาฏศิลป์ไทย 2
3(2-2-5)
Thai Dance Skills 2
ฝึ ก ทั ก ษะนาฏศิ ล ป์ ไทยขั้ น กลาง ระบ ามาตรฐาน ระบ าโบราณคดี และระบ า
เบ็ดเตล็ด เช่น ระบ าดาวดึงส์ ระบากฤดาภินิหาร ระบาเทพบันเทิง ระบาทวารวดี ระบาเชียงแสน
ระบาลพบุรี ระบาศรีวิชัย ระบาสุโขทัย ระบานพรัตน์ เป็นต้น
HPP202

ทักษะนาฏศิลป์สากล 2
3(2-2-5)
Western Dance Skills 2
ฝึกทักษะนาฏศิลป์สากลขั้นกลาง เช่น การเต้นบัลเล่ต์ การเต้นแจ๊ส การเต้นโมเดิร์น
ทั้ ง แบบโซโล่ เดี่ ย วและเข้ าคู่ รวมไปถึ ง เทคนิ คความสั ม พั น ธ์ร ะหว่างคู่ เต้ น การควบคุม ร่า งกาย
ประกอบการเคลื่อนไหว เป็นต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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HPP203

บูรณศิลป์การละคร 2
3(2-2-5)
Integrated Arts of Drama 2
ฝึกทั ก ษะการแสดงขั้นกลาง เน้นการวิเคราะห์ ตีความบทละคร วิธีก ารเข้าถึงตัว
ละคร การใช้พื้นที่ของเวที
HPP204

ดนตรีกับศิลปะการแสดง
2(1-2-3)
Music and Performing Arts
ความเป็นมา และความสาคัญ ดนตรีตะวันตก ดนตรีตะวันออก ดนตรีไทย ดนตรี
พื้นบ้าน และดนตรีในบริบทที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง
HPP205

พัสตราภรณ์และศิราภรณ์
3(2-2-5)
Costumes and Decorations
ปฏิบัติก ารแต่ง กายเพื่ อการแสดง เทคนิค วิธีก าร การเลือกใช้วัส ดุและอุป กรณ์
สาหรับประยุกต์ใช้ในการออกแบบการแต่งกายเพื่อการแสดงในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม
HPP206

ศิลปะการแสดงนานาชาติ
2(1-2-3)
International Performing Arts
ฝึกทักษะและศึกษาความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของศิลปะการแสดงนานาชาติ

HPP207

กฎหมายลิขสิทธิ์สาหรับศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Copyright Law for the Performing Arts
ความเป็ น มา และความส าคั ญ กฎหมายลิ ข สิท ธิ์ ประเภทของงานที่ มี ลิ ขสิ ท ธิ์
การได้ม าซึ่ง ลิขสิท ธิ์ การได้รับ ความคุ้ม ครองตามกฎหมายลิขสิท ธิ์ อายุแห่ง การคุ้ม ครองลิขสิท ธิ์
การละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ และสิทธิของนักแสดง
HPP208

สื่อนวัตกรรมการแสดง
3(2-2-5)
Innovative Performance Media
พั ฒ นาการของสื่อ การใช้เครื่องมื อ เทคโนโลยี สื่อ สมั ยใหม่ และเทคนิ คพิ เศษ
รูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการแสดง
HPP209

ศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเที่ยว
2(1-2-3)
Performing Arts for Tourism
ความเป็นมา และความสาคัญ บทบาท สถานการณ์ พัฒนาการของศิลปะการแสดง
วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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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 และความสาคัญ เพลงและการละเล่นท้องถิ่นของไทย คติชนวิทยา
คาประพันธ์ การใช้ภาษา ท่วงทานองเพลง เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงสาหรับการละเล่นของท้องถิ่น
ฝึกปฏิบัติเพลงและการละเล่นท้องถิ่น
HPP212

การแสดงศิลปะป้องกันตัว
3(2-2-5)
Performing Thai Martial Arts
ความเป็นมา และความสาคัญ วิวัฒนาการของการแสดงศิลปะป้องกันตัว ฝึกปฏิบัติ
เช่น ดาบเดี่ยว ดาบโล่ พลองกับพลอง พลองกับไม้สั้น กระบี่ เป็นต้น
HPP213

มหรสพและการละเล่นของหลวง
3(2-2-5)
Entertainment in Royal Festivities
ความเป็นมา และความสาคัญ รูปแบบการแสดงมหรสพและการละเล่นของหลวง
ฝึกปฏิบัติ ได้แก่ ระเบ็ง โมงครุ่ม กุลาตีไม้ แทงวิสัย กระอั้วแทงควาย ราโคม เป็นต้น
HPP214

ศิลปะการแสดงสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
Performing Arts for Children
ความเป็นมา และความสาคัญ ศิลปะการแสดงสาหรับเด็กในวัยต่างๆ ฝึกปฏิบัติ เช่น
เพลงในน้ามีปลา ในนามีข้าว ระบาอธิษฐาน ราเชิญพระขวัญ ระบาดอกบัว พร้อมทั้งออกแบบการ
แสดงกับเพลงสมัยใหม่ เป็นต้น
HPP215

วาทศิลป์การแสดง
3(2-2-5)
Voice and Speech Performances
หลักการ เทคนิค และฝึกปฏิบัติศิลปะการออกเสียง การพูดตามบุคลิกของตัวละคร
การพูดตามบทบาทที่สมมติ การพูดในอารมณ์ต่างๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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HPP216

จิตวิทยาเพื่อการแสดง
3(2-2-5)
Psychology for Performances
ความเป็นมา และความสาคัญ แนวคิด ทฤษฎี พฤติกรรมของมนุษย์ในเชิงจิตวิทยา
ฝึกวิเคราะห์การแสดงตามหลักจิตวิทยา
HPP217

ศิลปะการแสดงหุ่น
3(2-2-5)
Puppetry
ความเป็นมา และความสาคัญ ประเภทของหุ่น การสร้างหุ่น ดนตรีและการขับร้อง
ประกอบการแสดงหุ่น รูป แบบการแสดงหุ่น ฝึกปฏิบัติ เช่น หุ่นกระบอก หุ่นละครเล็ก หุ่นนิ้วมื อ
หุ่นคน เป็นต้น
HPP218

พหุวัฒนธรรมศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Multicultural Performing Arts
แนวคิด ทฤษฎี วิเคราะห์ ความหลากหลายทางชาติ พัน ธุ์ วิถีชี วิต การด ารงอยู่
รูปแบบของกลุ่มคนในสังคมที่ส่งผ่านศิลปะการแสดง เช่น จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี เป็นต้น
HPP219

โขน
3(2-2-5)
Thai Mask Play
ความเป็นมา วิวัฒนาการของโขนประเภทต่างๆ รูปแบบการแสดงโขน การแต่งกาย
บทพากษ์และบทเจรจา เครื่องดนตรี และเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ท่าราและลีลาที่ใช้ในการแสดง
ฝึกปฏิบัติ เช่น การฝึกหัดเบื้องต้น การตีบท กราวใน กราวนอก ปะทะทัพ เป็นต้น
HPP220

ละครไทย
3(2-2-5)
Thai Classical Drama
ความเป็นมา วิวัฒนาการของละครไทยประเภทต่างๆ รูปแบบการแสดงละครไทย
การแต่งกาย เครื่องดนตรีและเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง บทละคร ท่าราและลีลาที่ใช้ในการแสดง
ฝึกปฏิบัติ เช่น ละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอนหาปลา ละครพันทาง เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพลายบัว
เกี้ยวนางตานี ตอนนางวันทองห้ามทัพ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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HPP301

ทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Thai Dance Skills
ฝึก ปฏิ บั ติน าฏศิ ล ป์ ไทยชั้ น สู ง ประเภทร าเดี่ย ว ร าคู่ ร าเข้ าพระเข้ านาง ได้ แ ก่
ราฉุยฉายพราหมณ์ ราฉุยฉายเบญกาย ราฉุยฉายวันทอง ราฉุยฉายกิ่ งไม้เงินทอง รารจนาเสี่ยงพวงมาลัย
ราพลายบัวเกี้ยวนางตานี เป็นต้น
HPP302

การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย
3(2-2-5)
Contemporary Performing Arts Creation
ทักษะการออกแบบศิลปะการแสดง โดยนาแนวคิดและทฤษฎีสมัยเก่าและสมัยใหม่
มาบูรณาการ เพื่อสร้างสรรค์การแสดงอย่างมีหลักการ
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 หลัก การ บทบาท การออกแบบฉาก แสง สี เสียง เพื่อการแสดง
การเขียนผังเวที การใช้แสง สี เสียงประกอบการแสดง การใช้อุป กรณ์ประกอบการแสดง เทคนิค
การจัดเวที การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างสรรค์งาน
HPP306

การกากับการแสดง
3(2-2-5)
Directing
ทฤษฎี แนวคิด หลักการ ทักษะ วิธีการกากับการแสดง ฝึกปฏิบัติกากับการแสดง
พร้อมบทละคร บทบาทหน้าที่ของผู้กากับการแสดง
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HPP307

การจัดการธุรกิจศิลปะการแสดง
2(1-2-3)
Performing Arts Business Management
ทฤษฎี แนวคิ ด หลั ก การ โครงสร้ า ง รู ป แบบ บทบาท หน้ า ที่ ข องฝ่ า ยต่ า งๆ
การบริห ารจัดการด้านการเงิน การตลาด การหาแหล่ง เงินทุ นงบประมาณ การประชาสัม พัน ธ์
การบริหารทรัพ ยากรบุคคล และองค์ป ระกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกั บงานศิลปะการแสดง ฝึกปฏิบัติ
บริหารงานศิลปะการแสดง
HPP308

การวิจารณ์งานศิลป์
3(2-2-5)
Art Criticism
วิจ ารณ์ ง านทางด้ านศิล ปะการแสดง โดยน าแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้อ งมา
วิเคราะห์ผ่านการนาเสนออย่างมีหลักการ
HPP309

สัมมนาด้านศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Seminars on Performing Arts
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กั บ ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อ ง
ในศิลปะการแสดง เสนอโครงงานทางศิลปะการแสดง
HPP310

ศิลปะการแสดงเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Performing Arts for Education
หลัก การ พั ฒ นาการทางด้านศิล ปะการแสดงมาใช้ป ระโยชน์ท างด้านการศึกษา
และสร้างเสริมคุณภาพทางด้านการศึกษา
HPP311

การนาเสนอผลงานด้านศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Presenting Performing Arts
นาเสนอผลงานจากประสบการณ์ทั กษะวิชาชีพทางด้านศิลปะการแสดง และด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างมีระบบ และสร้างสรรค์ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
HPP312

การผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์
Radio and Television Production

3(2-2-5)

บทบาท หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของฝ่ า ยต่ า งๆ องค์ ป ระกอบ และปั จ จั ย
ที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ รูปแบบต่างๆ อย่างมีขั้นตอน นับตั้งแต่
การเตรียมการผลิตไปจนถึง การน าเสนอรายการ อุป กรณ์ ที่ ใช้ในการผลิต การตัดต่อขั้นพื้ นฐาน
รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติรายการวิทยุ โทรทัศน์เบื้องต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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HPP313

ศิลปะการแสดงบาบัด
3(2-2-5)
Performing Arts Therapy
บู ร ณาการศาสตร์ท างจิ ต วิ ท ยาเข้ า กั บ ศิ ล ปะการแสดง การบ าบั ด ทางจิ ต เวช
ที่ป ระยุก ต์ใช้กิ จ กรรมทางศิล ปะการแสดงเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง ความผิดปกติของกระบวนการ
ทางจิตใจ และพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ศึกษากรณีตัวอย่างกิจกรรมศิลปะการแสดงบาบัดทั้งไทย
และต่างประเทศ เพื่อนามาปรับใช้กับชุมชนหรือโรงเรียน
HPP401

รังสรรค์นิพนธ์
3(2-2-5)
Thesis Creation
ออกแบบสร้ า งสรรค์ ง านด้ า นศิ ล ปะการแสดงตามความถนั ด น าเสนอผลงาน
ในรูปแบบงานวิจัย และจัดแสดงผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน
HPP402

การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง
1(45)
Preparation for Cooperative Education in Performing Arts
จัดกิ จ กรรมเตรียมความพร้อ มของผู้ เรียนในการรับ รู้ลัก ษณะอาชีพ และโอกาส
ของการประกอบอาชีพในด้านศิลปะการแสดง พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
HPP403

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง
2(90)
Preparation for Professional Experience in Performing Arts
จัดให้มี กิ จ กรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่ อนออกฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ
ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒ นาตัวผู้เรียนให้มี ความรู้ ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติ
ในงานและกิจกรรมสาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านศิลปะการแสดง
HPP404

สหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง
6(640)
Cooperative Education in Performing Arts
ปฏิบัติงานจริงด้านศิลปะการแสดงอย่างมีระบบและกระบวนการเสมือนเป็นศิลปิน
ผู้ ส ร้า งสรรค์ ง าน โดยจั ด ให้ มี ก ารร่ ว มปฏิ บั ติ ง านกั บ องค์ ก รภาครั ฐ และบริ ษั ท เอกชน เรี ย นรู้
กระบวนการดาเนินงาน ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน โดยเสนอ
ในรูปแบบโครงงาน
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HPP405

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง
5(450)
Professional Experience in Performing Arts
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านศิลปะการแสดงในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งทางภาครัฐ
และเอกชน เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพศิลปะการแสดง พร้อมทั้ง
เขียนรายงานผลการศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกภาคสนามแล้ว
VLE311

การใช้ภาษาอังกฤษสาหรับศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
English Usage for Performing Arts
ฝึกทักษะด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
การใช้ศัพท์เทคนิคสาหรับศิลปะการแสดง
VLE312

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
English for Presentation in Performing Arts
ฝึก ทั กษะด้านการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ

ศิลปะการแสดง
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2

3

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ทางวิชาการ
นางสาวนัฏภรณ์ พูลภักดี
อาจารย์ ศศ.ม.
(ศิลปะการแสดง)
ศษ.บ.
(นาฏศิลป์ไทย)
นายณัฏฐ์พัฒน์ ผลพิกุล
อาจารย์ ศศ.ม.
(นาฏยศิลป์ไทย)
ศป.บ.
(นาฏยศิลป์
ตะวันตก)
นายดุสิตธร งามยิ่ง
อาจารย์ ปร.ด.
(วัฒนธรรมศาสตร์)
ศศ.ม.
(โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์)
ค.ม.
(การบริหาร
การศึกษา)
ศศ.บ.
(นาฏศิลป์ไทย)

4

5

นางสาวรัชฌกร
พลพิพัฒน์สาร

นางสาวพัชรินทร์
ร่มโพธิ์ชื่น

อาจารย์

อาจารย์

ศศ.ม.
(การจัดการทาง
วัฒนธรรม)
ศล.บ.
(ศิลปะการแสดง)
ศศ.ม.
(การจัดการ
ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม)
ศศ.บ.
(นาฏศิลป์และการ
ละคร)

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2559
สวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 2551
ราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2557
2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2550
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
วิทยาลัยนาฏศิลปสบทบ 2536
ในสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2549

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

2551
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลา
ดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก

1

นางสาว
นัฏภรณ์
พูลภักดี

อาจารย์

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

2

นายณั ฏ ฐ์ พั ฒ น์
ผลพิกุล

อาจารย์

3

น า ย ดุ สิ ต ธ ร
งามยิ่ง

อาจารย์

ศศ.ม.
(นาฏยศิลป์ไทย)
ศป.บ.
(นาฏยศิลป์
ตะวันตก)
ปร.ด.
(วัฒนธรรมศาสตร์)
ศศ.ม.
(โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์)
ค.ม.
(การบริหาร
การศึกษา)

ศศ.บ.
(นาฏศิลป์ไทย)

4

นางสาวรัชฌกร
พลพิพัฒน์สาร

อาจารย์

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

สถาบัน
การศึกษา

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์
2562 2563 2564 2565
12
12
12
มหาวิทยาลัย 12

ราชภัฏ
สวนสุนันทา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
ธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

12

มหาวิทยาลัย 12
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
จังหวัด
ปทุมธานี
วิทยาลัยนาฏ
ศิลปสบทบ
ในสถาบัน
เทคโนโลยี
ราชมงคล
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร์
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ลา
ดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก

5

นางสาว
พัชรินทร์
ร่มโพธิ์ชื่น

อาจารย์

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

สถาบัน
การศึกษา

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์
2562 2563 2564 2565
12
12
12
มหาวิทยาลัย 12

ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
จันทรเกษม

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลา ชื่อ – นามสกุล
ดับ
1 นางฉันทนา
เอี่ยมสกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก
ค.ม.
(การบริหาร
การศึกษา)

ศษ.บ.
(นาฏศิลป์ไทย)

ป.ม.ช.
(นาฏศิลป์)
2

นายสมชาย
พูลพิพัฒน์

รอง
ศาสตราจารย์

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

3

นายมาโนช
บุญทองเล็ก

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด.
(เทคนิคศึกษา)
ศศ.ม.
(ไทยศึกษา)

สาเร็จจาก
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
จังหวัด
ปทุมธานี
วิทยาลัย
นาฏศิลป
สมทบ
วิทยาลัย
เทคโนโลยี
และ
อาชีวศึกษา
วิทยาลัย
นาฏศิลป
กรมศิลปากร
มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
พระนคร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
ธัญบุรี
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์
2562 2563 2564 2565
6
6
6
6

6

6

6

6

6

6

6

6
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ลา
ดับ

4

ชื่อ – นามสกุล

นางศรัณยพัชร์
ศรีเพ็ญ

ตาแหน่ง
วิชาการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

5

นายวิชัย
สวัสดิ์จีน

อาจารย์

6

นายวนศักดิ์
ผดุงเศรษฐกิจ

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก
ศษ.บ.
(นาฏศิลป์ไทย)
ปร.ด.
(วัฒนธรรม
ศาสตร์)
ศศ.ม.
(การบริหาร
การศึกษา)
ค.บ.
(นาฏศิลป์)
ศศ.ม.
(นาฏยศิลป์)
ศป.บ.
(นาฏยศิลป์)
อ.ม.
(ศิลปะการละคร)

สาเร็จจาก
สถาบัน
เทคโนโลยี
ราชมงคล
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์
2562 2563 2564 2565

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

วิทยาลัยครู
สวนสุนันทา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศล.บ.
(ศิลปะการแสดง) สงขลา
นครินทร์
วิทยาเขต
ปัตตานี

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นหลักสูตร
ได้กาหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาบังคับและให้มีแผนการเรียนสาหรับ
นัก ศึก ษาที่ ต้อ งการปฏิบั ติ งานสหกิ จ ศึก ษา นั ก ศึก ษาต้องลงเรียนรายวิชาสหกิ จ ศึก ษาสาขาวิช า
ศิลปะการแสดง เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ก็จะเป็นการ
อนุโลมให้เรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาศิลปะการแสดงแทน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมี
ความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านศิลปะการแสดง
และแก้ปัญหาทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือได้
อย่างเหมาะสม
4.1.3 พัฒนาบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
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4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้ อ ก าหนดในการท ารั ง สรรค์ นิ พ นธ์ ต้ อ งเป็ น หั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วกั บ การสร้ างสรรค์ ง านทางด้ า น
ศิล ปะการแสดง ตามรูป แบบของมหาวิท ยาลัย จัดท าเป็นรูป เล่ม พร้อมวีดีทั ศน์ และต้องส่ง ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
รังสรรค์นิพ นธ์ เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงที่ นัก ศึกษาสนใจ โดยศึกษาค้นคว้า
หลักการทฤษฎี มาเป็นแนวทางสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถนาความรู้ และทักษะที่ ได้จากการท ารังสรรค์นิพนธ์ ไปใช้ในการพัฒนางาน
ทางด้านศิลปะการแสดง หรือการประกอบอาชีพ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีกาหนดการให้คาปรึกษาด้านการศึกษาค้นคว้า การวางแผน การดาเนินงาน กระบวนการ
สร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะการแสดง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การ
จัดทารายงานการวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทารังสรรค์นิพนธ์ การสร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะการแสดง
และรายงานการวิจัย สาหรับการจัดสอบการนาเสนองานรังสรรค์นิพนธ์ต้องมีอาจารย์ในหลักสูตรสอบ
ไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มี คุ ณ ธรรม จ ริ ย ธรรม จิ ตส านึ ก
สาธารณะในสาขาวิชาศิลปะการแสดง มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.2 มี ค วามรู้ในหลัก ของศาสตร์ท างด้าน
ศิลปะการแสดง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดง
เพื่อประกอบอาชีพได้

1.3 มี ความสามารถในการคิด วิเ คราะห์
สัง เคราะห์ และป ระเมิน คุณ ค่า ทาง
สุนทรียะได้อย่างมีวิจารณญาณ
1.4 มี ความสามารถในการท างานร่วมกั บ
ผู้อื่น และมี ทั ก ษะในการจัดการทางด้าน
ศิลปะการแสดง
1 .5 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร แ ล ะ น า เส น อ
แนวความคิดที่ เป็ นรูป ธรรม ผ่านผลงาน
ทางด้านศิลปะการแสดง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
อาจารย์ ผู้ ส อนได้ ส อดแทรกเนื้ อ หาและกิ จ กรรมที่
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษามีจิตสานึก
สาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
อาจารย์ ผู้ ส อนได้ ส อดแทรกเนื้ อ หาและกิ จ กรรมให้
นั ก ศึ ก ษาได้ ค้ นคว้ าหาความรู้ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ตนเองทางด้ านศิ ล ปะการแสดง ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิ บั ติ เป็ น ความรู้ ในหลั ก ของศาสตร์ ท างด้ า น
ศิล ปะการแสดง สามารถปรับ กระบวนการคิด อย่างมี
หลั ก การ การออกแบบสร้ า งสรรค์ ให้ เ ป็ น ไปตาม
วิวัฒ นาการของศาสตร์ท างด้านศิล ปะการแสดง เพื่ อ
นาไปใช้ประกอบอาชีพได้
อาจารย์ ผู้ ส อนได้ ส อดแทรกเนื้ อ หาและกิ จ กรรมให้
นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก คิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ออกแบบ
สร้างสรรค์ และประเมินคุณค่าทางสุนทรียะของผลงาน
ด้ าน ศิ ล ป ะก ารแ ส ด ง ได้ อ ย่ างเห ม าะส ม แ ล ะ มี
วิจารณญาณ
อาจารย์ ผู้ส อนได้ ส อดแทรกกิ จ กรรม เพื่ อส่งเสริ มให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้ง ยังเพิ่ม
กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม ทั ก ษ ะ ใน ก า ร จั ด ก า ร ท า ง ด้ า น
ศิลปะการแสดง
อาจารย์ผู้สอนได้สอดแทรกกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางด้านการสื่ อสารและน าเสนอแนวความคิด ที่ เป็ น
รูปธรรม โดยผ่านผลงานทางด้านศิลปะการแสดง มีการ
แ ล ก เป ลี่ ย น ค ว า ม คิ ด เห็ น ข อ ง ง า น ท า ง ด้ า น
ศิล ปะการแสดง ระหว่างนักศึกษากั บบุ คคลภายนอก
พร้อมทั้ งส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่ ทันสมัย การ
เผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ ยนความรู้ จ าก
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 อาจารย์ผู้ส อนได้ส อดแทรกเนื้อหาและกิ จ กรรม เพื่ อ
ภาษาต่ างประเทศในการสื่ อ สาร และใช้ ส่งเสริมทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
เทคโนโลยีได้ดี
ในการสื่อสารงานทางด้านศิลปะการแสดง และการใช้
เทคโนโลยี เ พื่ อ การท างานและสื่ อ สารงานทางด้ า น
ศิลปะการแสดง พร้อมฝึกปฏิบัติจริง
1.7 สามารถแสดงออกและพั ฒ นาทั ก ษะ อาจารย์ ผู้ ส อนได้ ส อดแทรกกิ จ กรรม เพื่ อ แสดงถึ ง
ทางด้านศิลปะการแสดงได้ตามความถนัด ความสามารถในการแสดงออกและพั ฒ นาทั ก ษะ
และความสามารถเฉพาะตน
ทางด้ า นศิ ล ป ะการแสดงได้ ต ามความถนั ด และ
ความสามารถเฉพาะตัวนัก ศึก ษา อันประกอบไปด้วย
นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล และศิลปะการละคร
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจ ริต เสียสละ มีวินัย
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3) มี ทั ศนคติที่ เปิ ดกว้าง ยอมรับ ฟัง แนวคิด ของผู้อื่ น เคารพสิ ท ธิข องผู้อื่น เคารพ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติของสถาบันและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การเป็นแบบอย่าง
2) กาหนดกติกาเกี่ยวกับเวลาการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ชัดเจน
3) การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าโดยระบุแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วน ถูกต้อง
4) การกาหนดกิจกรรมที่มีจิตอาสา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา
2) ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและการส่งส่งงานครบ ตรงเวลาที่กาหนด
3) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีการอ้างอิงครบถ้วน ถูกต้อง การไม่คัดลอกผลงาน
ของผู้อื่น (plagiarism)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีจิตอาสา
2.2 ความรู้
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
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3) มี ค วามรู้ ในทางศิล ปะการแสดงที่ สัม พั น ธ์กั บ บริบ ททางสัง คม ภูมิ ปั ญ ญาและ
วัฒนธรรม
4) มี ความรู้เกี่ ยวกั บ มาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิ บั ติในการประกอบวิชาชี พด้ าน
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) นาหลัก ทฤษฎีและแนวทางปฏิบั ติท างด้านศิล ปะการแสดงสอดแทรกเข้าไปใน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อ ให้นัก ศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจ ริง วางแผนงานอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินคุณค่า
3) จัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งตัวบุคคล องค์กรและสถานที่
3.1) เชิญ วิท ยากรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสาขาศิลปะการแสดง ร่วม
บรรยายและฝึกปฏิบัติ
3.2) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั บ องค์ ก รต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาขา
ศิลปะการแสดง เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานในสถานที่จริง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ตรวจสอบกระบวนการทางาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง
3) การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค
4) ประเมิ น ผลจากการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
ศิลปะการแสดง
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ
ตนเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ และมี ป ฏิ ภ าณไหวพริ บ ในการสร้ า งผลงาน ทางด้ า น
ศิลปะการแสดง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง
ความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้
2) กิจกรรมการโต้วาที
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3) จัด กิ จ กรรมปฏิ บัติ ก ารที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ สาขาวิชาศิ ล ปะการแสดง การออกแบบ
สร้างสรรค์
4) การแก้ ไขปั ญ หาในการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
ศิลปะการแสดง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมิ น จากการน าเสนอผลการอภิ ป ราย การระดมสมอง การคิ ด วิเ คราะห์
สังเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้
2) ประเมินจากข้อมูล เนื้อหาที่นามาใช้ในการโต้วาที
3) ประเมิ นจากผลงานที่ ได้จ ากการปฏิ บัติ ก าร การออกแบบสร้างสรรค์ท างด้ าน
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
4) ประเมิ น จากผลของการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ หรือ สหกิ จ ศึ ก ษาสาขาวิช า
ศิลปะการแสดง
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผูน้ า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม
3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็น
ที่แตกต่าง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) การมอบหมายให้ทากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2) จัดกิจกรรมการนาเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม
3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) สังเกตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2) สั ง เกตการแสดงบทบาทผู้ น า ผู้ ต าม การเป็ น สมาชิก ที่ ดี ของกลุ่ ม และสั ง เกต
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
3) สังเกตความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4) จัดกิจกรรมการสะท้อนความคิด (Reflection)
5) ประเมิ น ผลจากการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
ศิลปะการแสดง
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ เชิ ง ตั วเลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและนาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
2.5.2 กลยุ ทธ์ ก ารสอนที่ใ ช้ พั ฒนาการเรีย นรู้ด้ า นทั กษะการวิเคราะห์เชิ งตัว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต และ
ฐานข้อมูลต่างๆ
2) การใช้เทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูป แบบต่างๆ ในการนาเสนอข้อมู ล เช่น
การจัดทา power point การจัดทาแผนที่ความคิด (Mind Map) เป็นต้น
3) การฝึกวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่างๆ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรีย นรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ตรวจผลงานการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต
2) ตรวจผลงานการใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอข้อมูล
3) ตรวจงานการวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่างๆ
2.6. ทักษะพิสัย
2.6.1 การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางสาขาวิชาศิลปะการแสดงในการสร้างสรรค์ผลงานของตน
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1) การฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวทางสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้แก่ นาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์สากลและการละคร
2) จัดกิ จ กรรมหรือ โครงการต่างๆ เพื่ อพั ฒ นาทั ก ษะปฏิบัติ โดยเชิญ วิท ยากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทางศิลปะการแสดง บรรยายและร่วมฝึกปฏิบัติ
3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1) การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติการจากรายวิชาในสาขาศิลปะการแสดง
2) การประเมินผลจากผลลัพธ์ของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ
3) การประเมิ น ผลจากการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ หรือ สหกิ จ ศึ ก ษาสาขาวิช า
ศิลปะการแสดง
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

2. ความรู้

3 1 2
  
  

3 4
 
 

5. ทักษะ
วิเคราะห์
4. ทักษะ
เชิงตัวเลข
6.
3. ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
การสื่อสาร ทักษะ
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้ พิสัย
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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

1 2 3 1 2

  

  

3 4 1
  
  



  



15. HPP205 พัสตราภรณ์และศิราภรณ์



  













16. HPP206 ศิลปะการแสดงนานาชาติ
17. HPP207 กฎหมายลิขสิทธิ์สาหรับศิลปะการแสดง



  

  











    

  











   





 









    

















 

















 
 

  
  

 
 













 

  











12. HPP202 ทักษะนาฏศิลป์สากล 2
13. HPP203 บูรณศิลป์การละคร
14. HPP204 ดนตรีกับศิลปะการแสดง

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



2

3







5. ทักษะ
วิเคราะห์
4. ทักษะ
เชิงตัวเลข
6.
ความสัมพันธ์
การสื่อสาร ทักษะ
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้ พิสัย
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
1
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รายวิชา

24. HPP214 ศิลปะการแสดงสาหรับเด็ก
25. HPP215 วาทศิลป์การแสดง
26. HPP216 จิตวิทยาเพื่อการแสดง

5. ทักษะ
วิเคราะห์
4. ทักษะ
เชิงตัวเลข
6.
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
2. ความรู้
การสื่อสาร ทักษะ
จริยธรรม
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้ พิสัย
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 4 1
2 3 1
2
3
1
2
1

         
  

     


  


  









27. HPP217 ศิลปะการแสดงหุ่น



  

  





28. HPP218 พหุวัฒนธรรมศิลปะการแสดง

    







29. HPP219 โขน



  

  

 









30. HPP220 ละครไทย



  

  

 









31. HPP301 ทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง



  

  



 











32. HPP302 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย

    

  



 











33. HPP303 บูรณศิลป์การละครขั้นสูง



  

  



 











34. HPP304 การเขียนบท

    

  

 









35. HPP305 การออกแบบเวทีทัศน์



  







 












36. HPP306 การกากับการแสดง
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37. HPP307 การจัดการธุรกิจศิลปะการแสดง
38. HPP308 การวิจารณ์งานศิลป์
39. HPP309 สัมมนาด้านศิลปะการแสดง

5. ทักษะ
วิเคราะห์
4. ทักษะ
เชิงตัวเลข
6.
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
2. ความรู้
การสื่อสาร ทักษะ
จริยธรรม
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้ พิสัย
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 4 1
2 3 1
2
3
1
2
1


      
  

   
 
     

   
 
     

40. HPP310 ศิลปะการแสดงเพื่อการศึกษา

 

41. HPP311 การนาเสนอผลงานด้านศิลปะการแสดง



42. HPP312 การผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์

รายวิชา

43. HPP313 ศิลปะการแสดงบาบัด
44. HPP401 รังสรรค์นิพนธ์

 

  



 



  





 



    















  



 



 

  



 

 

 



 



  

 

   
    

45. HPP402 ก าร เต รี ย ม ส ห กิ จ ศึ ก ษ าส าข าวิ ช า
  
ศิลปะการแสดง
46. HPP403 การเตรี ย มฝึ ก ป ระสบ การณ์ วิ ช าชี พ
  
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
47. HPP404 สหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง
  
48. HPP405 การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ สาขาวิ ช า
  
ศิลปะการแสดง
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

3

2. ความรู้

1

2

49. VLE311 ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ส า ห รั บ
    
ศิลปะการแสดง
50. VLE312 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ ก า ร น า เ ส น อ
    
ศิลปะการแสดง

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4

1

2

  
  

3

5. ทักษะ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

1

2

3



 











 









6.
ทักษะ
พิสัย
1
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
การวัด ผลและการส าเร็จ การศึก ษาเป็น ไปตามข้ อบั ง คับ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัม ภ์ จังหวัดปทุ มธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ อนุป ริญ ญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง ของ
ระบบ การประกั นคุณ ภาพภายในของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์
จังหวัดปทุมธานี
2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของ
ข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
2.1.3 การทวนสอบในระดับ หลัก สูต รสามารถท าได้โ ดยมี ร ะบบประกั นคุณ ภาพภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อ
นาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งประเมินคุณภาพหลักสูตร
2.2.1 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษาใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัม ภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมือ่ มีโอกาส ถึง
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิ ตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.5 การประเมินตาแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.6 มี ก ารเชิ ญ ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอก อาจารย์ พิ เ ศษและผู้ป ระกอบการ มาประเมิ น
หลักสูตรต่อความพร้อมของนัก ศึก ษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกั บกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
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2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (1) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคม
และประเทศชาติ (2) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับ ผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์
รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทารายละเอียดต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่
1.5 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
1.6 จัดปฐมนิเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ ง เสริ ม อาจารย์ ใ ห้ มี ก ารเพิ่ มพู น ความรู้ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ ในสาขา
ศิลปะการแสดงหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การ
สนั บ สนุน การศึก ษาต่อ ฝึก อบรม ดูง านทางวิชาการและวิชาชีพในองค์ก รต่างๆ การประชุม ทาง
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิ จกรรมบริก ารวิชาการแก่ ชุมชนที่ เกี่ ยวข้องกั บการพัฒ นาความรู้
และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาศิลปะการแสดง
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลัก สู ตรมี ก ารด าเนิ น งานเกี่ ยวกั บ อาจารย์ ต ามประกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก าร เรื่อ ง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตร ซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารและพัฒ นาหลัก สูตรและ
การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
1.1.2 มี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน ต้ อ งอยู่ ป ระจ าหลั ก สู ต รนั้ น
ตลอดเวลาที่ จัดการศึก ษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลั ก สูตรเกิ นกว่า 1 หลัก สูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้
1.1.3 อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรต้องมีคุณวุฒิ ตรงหรือสัมพันธ์กับ สาขาวิชาที่ เปิดสอน
ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือ มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ สาขาวิชาที่ เปิดสอนขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือ มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
2. บัณฑิต
จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็นผู้
มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะ
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 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
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โดยสารวจจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มรี ายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. นักศึกษา
3.1 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
3.1.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
สาขาวิชาศิลปะการแสดงมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุก
คน โดยนัก ศึก ษาที่ มี ปัญ หาในการเรียนสามารถปรึก ษากั บ อาจารย์ที่ ป รึก ษาทางวิชาการได้ โดย
อาจารย์ของสาขาวิชาศิลปะการแสดงทุกคนจะต้องทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แ ก่
นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours)
เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทา
กิจกรรมแก่นักศึกษา
3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคา
ร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมิ นของอาจารย์ในแต่ล ะ
รายวิชาได้
3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดย
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้งานทาไม่เกิน 3 เดือน
3.2.2 จากผลสารวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่ มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง
3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา
3.3.1 การรับนักศึกษา
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา
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2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดาเนินการดังต่อไปนี้
1) การคงอยู่ของนักศึกษา
2) การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1. การบริหารคณาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่ จ ะต้ อ งมี วุฒิ ก ารศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาโทขึ้น ไป ในสาขาวิชาศิ ล ปะการแสดงหรือสาขาวิช าที่
เกี่ยวข้อง และต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตร และผู้ส อน จะต้องประชุม ร่วมกั นในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิ เศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นทางสาขาวิชาศิลปะการแสดงต้องกาหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษ
ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และ
อาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่า
กว่าปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง
เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการการดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์
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4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
4.2.2 คุณภาพอาจารย์
1) อาจารย์ต้ องมี คุณวุฒิ ระดั บปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
2) อาจารย์ต้อ งมี ตาแหน่ งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบ
หลักสูตร
3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป
4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
มีการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้
1) การคงอยู่ของอาจารย์
2) ความพึงพอใจของอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
5.1 การบริหารหลักสูตร
หลัก สูตรมี ก ารบริห ารหลัก สูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลัก สูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลัก สูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริห าร
หลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 มี ก ารบริห ารหลัก สูต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูต รระดั บ ปริญ ญาตรีต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)
5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะทาหน้าที่
ประสานงานอานวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ
5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ
ดังต่อไปนี้
1) ร่วมกันกาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒ นามหาวิท ยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
ในระดับอุดมศึกษา
2) ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษา คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ
3) ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร
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4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักศึกษาทา
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6) รับ ผิดชอบในการก าหนดแหล่ง ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพที่ เหมาะสมจัดอาจารย์
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอื่นๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน
1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
2) หลักสูตรมอบหมายผู้ส อนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุป กรณ์ก ารเรียนการสอน
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดทารายงาน
5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
1) สาขาวิชาศิลปะการแสดงจัดทาระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพื่อให้
ทราบปัญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน
2) สาขาวิชาศิลปะการแสดงสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้
ของผู้เรียน และใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทาระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา
4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
5) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะปี สาขาวิ ช าจั ด ท าร่ า งรายงานผลการ
ดาเนินงานหลัก สูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมิ นคุณ ภาพการสอน รายงานรายวิชา
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี
6) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรประจาปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
5.3.1 จัดทามาตรฐานขั้นต่าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนสาเร็จการศึกษา
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.3.4 มีการประเมิ นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทุกภาคการศึกษา
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5.3.5 เมื่ อ ครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่ ง ตั้ง ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ป ระเมิ นผลการด าเนิน งาน
หลัก สูตร โดยประเมิ นจากการเยี่ ยมชม ร่างรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิ น
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
สกอ. เพื่ อให้มี การปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุ ก 5 ปี โดยนาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิ ตใหม่
ผู้ใช้บัณ ฑิ ต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมที่มี ผ ลกระทบต่อลัก ษณะที่ พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดาเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา
2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.2) มีการนาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดาเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) กาหนดผู้สอน
2) การกากับติดตาม และตรวจสอบการทา มคอ.3 – 4
3) กากับกระบวนการเรียนการสอน
4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2) นาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการ
4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน
5) ดาเนินการตามวงจร PDCA
5.4.3 การประเมินผู้เรียน
ดาเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้
1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) กากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7)
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โดยดาเนินการดังนี้
3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน
3.2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
3.5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ตารา สื่อ การเรียนการสอน โสตทั ศ นูป กรณ์ และ วัส ดุค รุภัณ ฑ์ ค อมพิวเตอร์อย่างเพี ยงพอเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา
6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะฯ มี ความพร้ อ มด้ านหนั งสื อ ต ารา และการสื บ ค้ นผ่ านฐานข้ อมู ล โดยมี ส านั ก
หอสมุดกลางที่ มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่ จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับคณะก็มีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง
1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน
การสอน การปฏิบั ติก ารและการท าวิจัย ใช้ส ถานที่ ของคณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการทาวิจัย มีดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
ห้องพักอาจารย์
ห้องบรรยายและปฏิบัติการ
ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารพยาบาล
คอมพิวเตอร์
เครื่องปริ้นท์เตอร์
โทรทัศน์
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ
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มีการจัดหาและจัดการห้องปฏิบัติการสาหรับภาคปฏิบัติที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
ศิลปะการแสดงอย่างเพียงพอต่อการเรียนการสอน
2) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านั ก วิท ยาบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิท ยาลั ย มี แหล่ ง ความรู้ ที่
สนับ สนุน วิชาการทางสาขาวิชาศิลปะการแสดงและสาขาวิชาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งมี หนังสือทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่ วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมี วารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800
รายการ มีตาราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาศิลปะการแสดง อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ
นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือ สาขาวิชาศิลปะการแสดงกว่า
150 เล่ม วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 200 เรื่อง และซีดีรอม 400
แผ่น เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม
มีการจัดทรัพยากรการเรียนการสอนสาหรับภาคทฤษฎีอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
กับผู้เรียน เช่น ตารา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ
ตารา ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง
และคณะฯ จะต้อ งจัดสื่อ การสอนอื่นเพื่อใช้ป ระกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมั ล ติมี เดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์
6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะ
ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนู ปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดงั นี้
6.2.1 ดาเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.2.2 มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานตามผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้
1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน
2) นาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนิน
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3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน
4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ปีที่ ปีที่
1 2
1. อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี ส่วนร่วมใน X X
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ยดของหลัก สูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่ ส อดคล้ องกั บ X X
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ X X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ X X
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เปิดสอน ให้ครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 X X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ X X
ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
X
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน X X
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ X X
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา X X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ ปีที่ ปีที่
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ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1 2 3 4 5
11. ระดับ ความพึ งพอใจของนั ก ศึก ษาปี สุ ดท้ าย/บั ณฑิ ตใหม่ ที่ มี ต่ อ
X X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ มีต่อบัณฑิ ตใหม่ หลังจาก
X
ท างาน ไป แ ล้ วอ ย่ างน้ อ ย 1 ปี ห ลั งส าเร็ จ ก ารศึ ก ษ าเฉ ลี่ ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่ว งก่ อ นการสอนให้ มี ก ารประเมิ น กลยุ ท ธ์ก ารสอนโดยที ม ผู้ ส อนหรื อ ระดั บ หลั ก สู ต ร
และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มี
การวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับ ปรุง ท าโดยรวบรวมปัญ หา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และกาหนดประธานกรรมการประจาหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่จาก มคอ. 3
การทดสอบผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตั วบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิ น
อย่างน้อ ย 3 คน ประกอบด้วยผู้ท รงคุณ วุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ ได้รับ การแต่ง ตั้งจาก
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
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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
จัง หวัด ปทุ ม ธานี ว่าด้วยการจัดการศึ ก ษาระดับ อนุ ป ริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. 2551 เพื่ อให้
การจั ด การศึ ก ษาและการบริ ห ารการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี เ ป็ น ไปอย่ า ง
มี ป ระสิท ธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบั ญ ญั ติมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 และโดยมติ สภามหาวิท ยาลั ย ในการประชุม ครั้ งที่ 12/2557 เมื่ อวันที่ 6 พฤศจิ กายน
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สถาบั นอุ ดมศึกษา” หมายความว่า สถาบั นการศึ กษาที่ มี การจั ดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร ไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
“มหาวิ ท ยาลั ย” หมายความว่ า มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิท ยาลั ย ” หมายความว่า สภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“สภาวิ ชาการ” หมายความว่ า สภาวิ ชาการ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“อธิ การบดี ” หมายความว่ า อธิ ก ารบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่ มี ห ลัก สู ตรระดับ อนุป ริญ ญาหรือ
ปริ ญ ญาตรี ที่ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด ม ห า วิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏ วไลย อ ล งก รณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จังหวัดปทุมธานี
“คณบดี ” หมายความว่ า คณบดี ข องคณะ
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด
“คณะกรรมการประจาหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร
“นายทะเบี ย น” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน
“อาจารย์ประจา” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นัก ศึก ษา” หมายความว่า นัก ศึก ษาที่ ศึก ษาในหลัก สูตรระดับ อนุป ริญ ญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพื่ อ สะสมหน่วยกิ ต ในหลัก สูตรระดับ อนุป ริญ ญาและปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“ภาคการศึกษาปกติ ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่ มี
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป
“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น
“หน่วยกิ ต ” หมายความว่า มาตราที่ ใช้แสดงปริม าณการศึกษาที่ นักศึก ษาได้รับ
แต่ละรายวิชา
“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช า” หมายความว่า การน าหน่ วยกิ ต ของรายวิช า
ในหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย และให้ ห มายความรวมถึ ง การน าเนื้ อ หาวิ ช าของรายวิ ช า กลุ่ ม วิ ช า
จากหลัก สูตรสถาบันอุ ดมศึก ษาอื่ นที่ ได้ศึก ษาแล้ว และการเที ยบโอนความรู้และการให้ห น่วยกิ ต
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานมาใช้
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โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่
นามาคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นในส่วนที่ กาหนดไว้แล้ว
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 5 ให้ อ ธิ ก ารบดี รัก ษาการให้ เป็ น ไปตามข้ อบั ง คั บ นี้ และให้ มี อานาจออกระเบี ย บ
ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่ มีปัญ หาเกี่ ยวกับ การปฏิบัติตามข้อบังคับ นี้ ให้อธิก ารบดีเป็นผู้มีอานาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 1
ระบบการบริหารงานวิชาการ
ข้อ 6 มหาวิ ทยาลัยจัดการบริหารงานวิ ชาการ โดยให้ มี หน่ วยงาน บุ คคล และคณะบุ คคล
ดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
6.1 สภาวิชาการ
6.2 คณะกรรมการวิชาการ
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ
6.4 คณะกรรมการประจาหลักสูตร
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้ อ 8 อ านาจหน้ า ที่ ข องสภาวิ ช าการ ให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ในมาตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
9.2 คณบดี ทุ ก คณะและหั ว หน้ าหน่ วยงานที่ รับ ผิ ดชอบหมวดวิช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
เป็นกรรมการ
9.3 นายทะเบียน เป็นกรรมการ
9.4 ผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม วิช าการและงานทะเบี ย น เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ
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9.5 รองผู้อ านวยการส านั ก ส่ง เสริ ม วิ ชาการและงานทะเบี ย น จ านวน 1 คน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
10.1 พิ จ ารณากลั่ นกรองร่างประกาศ ระเบี ยบ หรือข้อ บัง คับ ที่ เกี่ ยวกั บ การ
จัดการศึกษาก่อนนาเสนอสภาวิชาการ
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
10.3 ก ากั บ ดู แ ลการจั ด การเรีย นการสอนให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้สาเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะสาเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ
10.6 พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 11 ให้ ค ณะเป็ น หน่ วยงานผลิต บั ณ ฑิ ต ตามนโยบายของมหาวิท ยาลั ย ซึ่ ง บริห าร
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย
11.1 คณบดี เป็นประธาน
11.2 ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
11.4 หัวหน้าสานักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
12.1 พิ จารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมิ นผล
การศึกษา
12.2 พิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการพั ฒ นาสาขาวิ ช า เอกสาร ต ารา และสื่ อ
ประกอบ การเรียนการสอน
12.3 พิ จารณาและกลั่ นกรองรายละเอี ยดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอี ยดของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนิ นการของรายวิ ชา (มคอ. 5) รายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
(มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา
12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากาลังผู้สอน
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
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12.7 พิ จารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดาเนินการพัฒนานักศึกษาทุ กชั้นปี ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
12.8 พิ จารณากลั่นกรองการประเมิ นผลการผลิตบั ณฑิ ตประจาปี ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
12.9 พิจารณากลั่นกรองการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้อ 13 ให้ ม หาวิท ยาลัย แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการประจ าหลัก สู ตรตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ 14 คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
14.1 พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอื่นใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ
14.2 จัดท าโครงการพัฒ นาสาขาวิชา เอกสาร ตารา สื่อ ประกอบการเรีย น
การสอน และจั ดท าแนวการสอน รายละเอี ยดของรายวิ ชา (มคอ. 3) รายละเอี ยดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา
14.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุ กรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา
14.4 จัดทาอัตรากาลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.5 เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชา
14.6 เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.7 เสนอแผนการดาเนินการพัฒ นานัก ศึกษาทุ ก ชั้นปีตามวัตถุป ระสงค์ของ
หลักสูตร
14.8 ด าเนิ น การประเมิ น ผลการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ประจ าปี ต ามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
14.9 ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
14.10 ดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้ อ 15 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ ท าหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา โดยมี ห น้ า ที่
ให้ ค าปรึก ษาดูแ ล สนั บ สนุ น ทางด้านวิช าการ วิ ธีก ารเรี ยน แผนการเรียน และให้ มี ส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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หมวด 2
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 16 การจัด การศึ ก ษาระดั บ อนุป ริญ ญาและปริญ ญาตรี ใช้ ร ะบบทวิภ าคโดย 1 ปี
การศึก ษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึก ษาที่ 2 โดย
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึก ษาที่ 2 โดยให้มี จ านวนชั่วโมงการศึ ก ษาในแต่ ล ะรายวิชาเที ยบเคียงกั น ได้กั บ
การศึกษาภาคปกติ
ข้อ 17 การกาหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้กาหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
17.1 รายวิช าภาคทฤษฎี ที่ ใช้ เวลาบรรยายหรือ อภิ ป รายปั ญ หาไม่ น้ อ ยกว่ า
15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.2 รายวิ ชาภาคปฏิ บั ติ ที่ ใช้ เวลาฝึ ก หรื อทดลองไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ชั่ วโมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.3 การฝึ ก งานหรื อการฝึ ก ภาคสนามที่ ใช้ เวลาฝึ ก ไม่ น้ อยกว่ า 45 ชั่ วโมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงาน
หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้
18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี
การลงทะเบี ยนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่ น้อยกว่า 9 หน่วยกิ ต และไม่ เกิ น 22 หน่วยกิ ต 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 การศึ กษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็ นการจั ดการศึ กษาโดยใช้
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.6 การศึ กษาแบบเรียนครั้ งละรายวิชา (Block Course Education) เป็ นการจั ด
การศึกษาที่กาหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร 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) เป็ น ก า ร
จั ด การศึ ก ษาโดยใช้ ภ าษาต่ า งประเทศทั้ ง หมดซึ่ ง อาจจะเป็ นความร่ ว มมื อ ของสถานศึ ก ษา
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมี การจัดการให้มี มาตรฐานเช่นเดียวกับ หลักสูตร
สากล
18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญ ญาตรี 2 ปริญ ญา (Dual Bachelor’s
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญ ญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร
โดยผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.10 การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ป ริ ญ ญาที่ 2 (The Second
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญ ญาตรีแล้วมาศึก ษา
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.11 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.12 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมวด 3
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้
19.1 หลัก สูตรระดับ อนุป ริญ ญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลัก สูตร
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้
19.2.1 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญ าตรี (4 ปี ) ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
19.2.2 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (5 ปี ) ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
19.2.3 หลั ก สู ตรระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ต่ อเนื่ อง) ให้ มี จ านวนหน่ วยกิ ตรวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
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20.1.1 หลั ก สู ตรระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ใช้ เวลาในการศึ ก ษาไม่ น้ อยกว่ า 5
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
20.1.2 หลั กสู ตรระดั บปริ ญ ญาตรี (4 ปี ) ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 6
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
20.1.3 หลั กสู ตรระดั บปริ ญ ญาตรี (5 ปี ) ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 8
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
20.2.1 หลั ก สู ตรระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ใช้ เวลาในการศึ ก ษาไม่ น้ อยกว่ า 10
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 4
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องสาเร็จ
การศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมั ธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
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22.5 มี คุณสมบัติตามที่ ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต
23.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ าชั้ น มั ธยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ เที ยบเท่ าจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
23.4 มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
25.1 นั กศึ ก ษาเต็ ม เวลา ห มายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารลงท ะเบี ยนเรี ย น
ในภาคการศึก ษาปกติไม่ น้อ ยกว่า 9 หน่ วยกิ ต และไม่ เกิ น 22 หน่วยกิ ต และภาคฤดูร้อ นไม่ เกิ น
9 หน่วยกิต
25.2 นั กศึ กษาไม่ เต็ มเวลา หมายถึ ง นั กศึ กษาที่ มี การลงทะเบี ยนเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและชาระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละ
ภาคการศึกษาหากพ้นกาหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการชาระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษา
26.2 ก าหนดการลงทะเบี ยนเรี ยน วิ ธี ก ารลงทะเบี ยนเรี ยน และการช าระเงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
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หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้
ในกรณีที่ มี ความจ าเป็นหรือกรณีจะขอสาเร็จการศึกษาในภาคการศึ กษานั้น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิ จารณาอนุมัติ โดยคาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน
การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมี เวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจาเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จานวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ
นัก ศึก ษาที่ เรียนแบบเต็ม เวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
26.3.1 วิชาที่ กาหนดไว้ในแผนการศึกษาที่ หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน
26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึก ษาทั่ วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น
26.3.3 วิ ชาในหมวดวิ ชาเลื อกเสรี ให้ เปิ ดสอนได้ ตามความจ าเป็ นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย
26.3.4 วิชาที่ ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร
26.3.5 วิชาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะถูก
ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
26.5 เมื่ อ พ้ นระยะเวลาที่ ม หาวิท ยาลัยก าหนด มหาวิท ยาลัยจะไม่ อนุญ าตให้
นัก ศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จ ะมี เหตุผลอันควรและต้องได้รับ อนุมั ติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดกาหนดการลงทะเบียนเรียน
26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอื่นได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
26.7 นั กศึกษามี สิทธิ์ขอเที ยบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ ศึกษา
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อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรกาหนด หรือเป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ
2 ปริญญา
26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จากัดจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน
26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์
26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite)
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ากว่า
D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพื่อให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้าหรือเรียนแทน
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้าได้
ต่อเมื่ อ ได้รับ อนุมั ติจ ากคณบดีของคณะที่ ร ายวิชาสังกั ด โดยจ านวนหน่วยกิ ตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้านี้ต้องนาไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ากว่า D หรือ P
28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพื่อให้ครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่น ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้
ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจานวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร
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29.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
29.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา
ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จ ะ
เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซาซ้
้ อนกับรายวิชาอื่น ๆ
ในตารางเรียนปกติ
30.4 นั กศึ ก ษาต้ องยื่ นคาร้องขอเปิ ดหมู่ พิ เศษภายในสัป ดาห์ แรกของการเปิ ด
ภาคการศึกษา
ข้อ 31 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา
31.1 การขอเพิ่ ม ขอถอน และยกเลิ กรายวิ ชาต้ องได้ รั บ อนุ มั ติ จากคณบดี โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
31.2 การขอเพิ่ ม หรื อ ขอถอนรายวิ ชาต้ องกระท าภายใน 3 สั ป ดาห์ แรกของ
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์ แรกของภาคฤดูร้อน หากมี ความจ าเป็นอาจขอเพิ่มหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จานวนหน่วยกิต
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
31.3 การขอยกเลิก รายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่ อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องชาระ
เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา
32.2 การลงทะเบี ยนเพื่ อรั กษาสภาพนั กศึ กษาให้ ด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็จภายใน
3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติห รือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 33 การวัดผลและการประเมิ นผลการศึกษารายวิชา ให้เป็ นไปตามหมวด 7 การวัดและ
การประเมินผล
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หมวด 6
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
ข้อ 34 การเรียน
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ให้ยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจาเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ สาหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP
ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์ วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ ระบุไว้ในหลักสูตร
ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิ จศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อกาหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิ จารณาส่งตัวกลับและดาเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่
หมวด 7
การวัดและการประเมินผล
ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้
36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
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ระบบนี้ใช้ส าหรับ การประเมิ นผลการศึ ก ษาในรายวิช าที่ บั งคั บ เรียนตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้
สัญลักษณ์
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
NP (No Pass)
W (Withdraw)
T (Transfer of Credits)
I (Incomplete)
Au (Audit)

ความหมาย
ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม
ผลการประเมินผ่าน
ผลการประเมินไม่ผ่าน
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ
หน่วยกิต

ระบบนี้ ใช้ ส าหรับการประเมิ นผลรายวิ ชาที่ หลั กสูตรบั งคั บให้ เรียนเพิ่ มตาม
ข้อกาหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม หรือใช้สาหรับ การลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับ หน่วยกิต
กรณี รายวิชาที่ หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา
ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม ถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน
ข้อ 37 ข้อกาหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ มีดังนี้
37.1 Au (Audit) ใช้สาหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน
เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต
37.2 W (Withdraw) ใช้ ส าหรับ การบั น ทึ ก รายวิ ช าที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ ย กเลิ ก
รายวิชานั้น โดยต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิท ยาลั ยก าหนดและใช้ในกรณี ที่ นั กศึ กษาลาพั กการศึ กษาหรื อถู กสั่ งให้ พั กการศึ กษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
37.3 T (Transfer of Credits) ใช้สาหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา
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37.4 I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรียนไม่ ส มบู รณ์ เมื่ อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ ได้ “I” จะต้องดาเนินการขอรับการประเมิ นผลเพื่ อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ดาเนินการดังนี้
37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่ สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ กาหนด ให้ผู้สอนประเมิ นผลการศึก ษาจากคะแนนที่ มี อยู่ให้เสร็จ สิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกาหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้
37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่กาหนด หรือสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
กาหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”
ข้อ 38 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่นามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กาลั งศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่
ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิ ตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น
ข้อ 41 ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึก ษาให้คานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมด การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่ มีค่าระดับคะแนน ไม่ ต้องนับรวมหน่วยกิ ตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 45 ในภาคการศึก ษาใดที่ นั ก ศึ ก ษาได้ I ให้ คานวณค่าระดับ คะแนนเฉลี่ย รายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น
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ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้ง แต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นั กศึก ษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ ได้รับ ผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือ เลือกเรียนรายวิชาใหม่เพิ่มเติม เพื่อท าค่าระดับ คะแนนเฉลี่ยให้ถึง
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนนาค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ข้อ 47 ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ นอั น ไม่ อาจก้ าวล่ วงเสีย ได้ ที่ อาจารย์ผู้ ส อนไม่ ส ามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น
หมวด 8
การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา
ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน
48.2 ในการยื่นคาร้องขอย้ายคณะหรือเปลีย่ นหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือดาเนินการตามที่หลักสูตร หรือมหาวิ ทยาลัยกาหนด
48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
48.4 รายวิช าต่ าง ๆ ที่ นั ก ศึก ษาย้ายคณะ เรี ยนมา ให้ เป็ น ไปตามหมวดที่ 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอสาเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน
48.8 นั กศึ กษาที่ ย้ ายคณะหรื อเปลี่ ยนหลั กสู ตรจะต้ องช าระค่ าธรรมเนี ยมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
49.1 มหาวิท ยาลั ยอาจพิ จารณารั บโอนนั กศึ กษาจากสถาบั นอุ ดมศึ กษาอื่ นที่ มี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและกาลังศึกษาในหลักสูตรทีม่ ีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตรและคณบดี
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22
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49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่ พ้นสภาพนักศึก ษาจากสถาบันเดิม ด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย
4 9 .2 .3 ได้ ศึ ก ษ าอ ยู่ ใน ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าม า แ ล้ วไม่ น้ อ ย ก ว่ า
1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้ งนี้ไม่ นับภาคการศึกษาที่ ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
49.2.4 นักศึกษาที่ ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิท ยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
49.2.5 นั กศึกษาที่ โอนมาต้ องมี เวลาศึกษาในมหาวิทยาลั ยไม่ น้ อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
หมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลัก สูตรใดหลัก สูตรหนึ่ง ของมหาวิท ยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร
50.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2
50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่
โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีคาอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง
กันได้
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
52.1 สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ท างานและต้อ งมี ความรู้พื้นฐานระดับ มั ธยมศึกษาตอนปลายหรือเที ยบเท่ าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี
52.5 ส าเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีจ ากสถาบั นอุดมศึก ษาและเข้าศึก ษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา
53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
53.1.2 เป็ นรายวิชาหรือกลุ่ มรายวิชาที่ มี เนื้อหาสาระครอบคลุ มไม่ น้ อยกว่ า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
53.1.3 เป็ นรายวิช าหรือกลุ่ ม วิชาที่ ได้ร ะดั บ คะแนนไม่ ต่ากว่า C หรือได้
ค่าระดับ คะแนน 2.00 หรือ เที ยบเท่ าในรายวิชาที่ มี ก ารประเมิ นผลเป็ นค่าระดับ และได้ผ ลการ
ประเมินผ่านในรายวิชาที่ ไม่ป ระเมินผลเป็นค่าระดับ ไม่ต่ากว่า P ทั้ งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้นกาหนด
53.1.4 จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กาลังศึกษา
53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T
53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่ เกิ นชั้นปี และภาคการศึก ษาที่ ได้ รับ อนุ ญ าตให้ มี นั ก ศึก ษาเรียนอยู่ ตามหลัก สูตรที่ ได้รับ ความ
เห็นชอบแล้ว
53.1.8 กรณี ที่ ไม่ เป็ นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุล ยพินิจ ของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
53.2 การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธยาศัย หรื อประสบการณ์ ท างาน
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
53.2.1 การเที ยบความรู้ จ ากการศึ กษานอกระบบ การศึ กษาตามอั ธยาศั ย
ประสบการณ์ทางาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัย
53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตสาหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ทางาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
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การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน
(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests)
(2) การทดสอบที่ คณะ หรื อหลั ก สู ต รจั ด สอบเอง (Credits from
Examination)
(3) การประเมิ นหรืออบรมที่ จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from
Training)
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio)
ผลการประเมิ นจะต้องเที ยบได้ไม่ต่ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าสาหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จานวนหน่วยกิต ของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับ คะแนน และไม่มี การนามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
53.2.3 ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึ กเป็น “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 จึงจะมีสิทธิสาเร็จการศึกษา
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน
(2) อาจารย์ห รือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่ จ ะขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาจานวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยคาแนะนาของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ
(3) ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรของรายวิชาที่ จะขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
ข้อ 54 กาหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
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นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
จะต้องยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมั ติจากอธิการบดี แต่ทั้ งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเที ยบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ 55 การนับจานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้
55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 10
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 57 การลาพักการเรียน
57.1 นักศึกษาอาจยื่นคาขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
57.1.2 ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ างประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใด
ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา
เรียนทั้ ง หมดในภาคการศึก ษานั้น โดยมี ใบรับ รองแพทย์จ ากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจาเป็นส่วนตัวอาจยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนได้
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
57.1.5 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
57.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งลาพั ก การเรี ย นให้ ยื่ น ค าร้ อ งภายในสั ป ดาห์ ที่ 3 ของ
ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอานาจของคณบดี
นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ ข อลาพั ก การเรี ย นโดยขออนุ มั ติ ต่ อ คณบดี ไ ม่ เ กิ น
1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบกาหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจาเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคาร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
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57.3 ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ ล าพั ก การเรี ย นให้ นั บ ระยะเวลาที่
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย
57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคาร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อ นวันเปิดภาคการศึก ษาไม่ น้อยกว่า 2 สัป ดาห์ และเมื่ อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้
ข้อ 58 นัก ศึก ษาที่ ป ระสงค์จ ะลาออกจากความเป็ นนัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลัย ให้ ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์
ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
59.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
59.4 ได้ ร ะดั บ คะแนนรายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ รายวิ ช า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ากว่า C เป็นครั้งที่ 2
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นแบบไม่ เต็ ม เวลาให้ น าภาคฤดู ร้ อ นมารวมเป็ น
ภาคการศึกษาด้วย
ในกรณีที่ ภาคการศึก ษานั้นมี ผ ลการเรียน “I” ไม่ ต้องนามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน
59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่กาหนด
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง
59.8 ตาย
ข้อ 60 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นคาร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมั ติแล้วต้องชาระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนัก ศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 11
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
61.1 มีความประพฤติดี
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61.2 สอบได้ ร ายวิ ช าต่ า ง ๆ ครบตามโครงสร้ า งของหลั ก สู ต รตามเกณฑ์
การประเมินผล
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 62 การขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้ยื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษาต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจานง
ขอส าเร็จการศึกษาที่ มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัส ดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี
62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญ ญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันสาเร็จการศึกษา
ในกรณี ที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม าแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี แล ะ
จ าเป็น ต้อ งยุติ การศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลั กสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญ ญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 63 นักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม 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 ไม่ต่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ ได้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
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63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี สาหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี สาหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิ น 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.3.3 หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี (ต่อเนื่อง) สาหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ ติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน
ของมหาวิทยาลัย
63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.75
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้สาเร็จการศึกษาในปีเดียวกั นใน
แต่ละคณะ
หมวด 12
การควบคุมคุณภาพ
ข้อ 65 ให้มหาวิท ยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง และให้นาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพื่อติดตาม 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 จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุง พ.ศ. 2559
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : General Education
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559
กระทรวงศึกษาธิการไดมี ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อง เกณฑ์ม าตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 122 ตอนพิ เ ศษ 39 ง วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง
ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ
สามารถนาความรูไปใช้ในการดาเนินชีวิต และดารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” สาหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จังหวัดปทุม ธานี เดิม มีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ที่ ร ะบุไว้ว่า มหาวิท ยาลัยอาจจัดวิชาศึก ษาทั่ วไปในลัก ษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิท ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิ ต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้น กิ จ กรรม (Active Learning) ให้ นัก ศึ ก ษาได้มี ทั ก ษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ จ ริง เรียนรู้ จ ากเหตุก ารณ์
สถานการณ์ จ ริ ง น าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น มี จิ ต อาสา ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ จ าก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นัก ศึก ษานามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
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ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและสานึกในความเป็นไทย สาหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้
หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับข้อดี -ข้อ เสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ ปัญ หาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึง เห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทาเป็นเอกสาร
สมอ.08 นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ทา
ให้นักศึกษามีความจาเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2557 นั้ น ได้ บู ร ณาการวิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการทางานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพิ่มรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน
2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการดาเนิ นชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกั บ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลัก สูตรโตไปไม่โกง ของสานักงานป้องกั น และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ทาให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน
3. การเพิ่ม รายวิชา 4 รายวิชา จึงจาเป็นต้องปรับ ลดจานวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพื่อให้
จานวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต
4. จากการประชุ ม คณบดี และประธานหลั ก สู ต ร เพื่ อ ปรั บ รหั ส วิช าของทุ ก รายวิ ช าใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจาแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพื่อให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรนา
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพิ่มรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม
5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีค วามจาเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
เสริม สร้ างความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ รู้ เข้า ใจ และเห็ น คุ ณ ค่า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก
4.2 วัตถุประสงค์
วิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
4.2.1 มีความรู้พื้นฐานการดารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น
รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี
4.2.2 มี ความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมี วิจ ารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัม พัน ธ์
ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ
4.2.3 มีทักษะในการดารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การนาเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม
5. กาหนดการเปิดสอน
เปิ ดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เป็นต้นไป
6. อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ผู้ ส อนมี ทั้ ง อาจารย์ ป ระจ าจาก หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป คณาจารย์ ค ณะต่ า งๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ
ที่มหาวิท ยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มี ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
และเข้ารับ การอบรมวิธีก ารจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิ จ กรรมเป็นฐาน
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จไปเป็นบัณฑิ ต
ที่มี คุณ ลัก ษณะตามวัตถุป ระสงค์ ของหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป ทั้ ง นี้ อาจารย์ผู้ส อนรายวิชาเดียวกั น
จะต้องร่วมกันจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
7. นักศึกษา
นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา
2559 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2559 ให้ครบตามโครงสร้าง
ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
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8. หลักสูตร และคาอธิบายรายวิชา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล ม 122 ตอนพิ เศษ 39 ง วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้ อ 8.1
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้ อ หาวิ ชาครอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ชาสั ง คมศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ ม
วิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้
มีจานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
8.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้
8.2.1 กลุ่มวิชาภาษา
11 หน่วยกิต
VGE102
การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
VGE103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
VGE104
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
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
ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
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
สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
4(2-4-6)
Health for Quality of Life
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8.3 คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE101

ตามรอยพระยุคลบาท
3(2-2-5)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวัติพ ระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุล ยเดช พระอัจฉริยภาพ
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
VGE102

การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
ความส าคั ญ ของภาษาไทย การสื่ อ สาร พั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่า น
การเขี ยน ทั ก ษะการสรุป ความ การขยายความ การแปลความ การตี ค วาม การพิ จ ารณาสาร
การนาเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
VGE103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
ฝึก และพัฒนาทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยคานึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะนาตนเอง และผู้อื่น
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย
และการขอร้อง
VGE104

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
2(1-2-3)
English for Study Skills Development
ฝึก และพั ฒ นาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒ นาทั ก ษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน
เพื่อหาหัวเรื่อ ง การอ่ านจับ ใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุป ความเรื่องที่ อ่านจาก
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE105

ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4(2-4-6)
Language, Communication and Information Technology
ส่ง เสริม และพั ฒ นาให้ผู้ เรี ยนเกิ ดความรู้ ความเข้ าใจ ในการใช้ภ าษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจาวัน และการทางาน เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การค้นคว้า และนาเสนองานในรูปแบบต่างๆ มีทักษะการสื่อสาร การสื่อสาร
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างรู้เท่าทัน ตระหนักถึงความเสี่ยง
ในสังคมออนไลน์ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้ภาษา และเทคโนโลยี ตลอดจนมีทั กษะ
การรู้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
VGE106

นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์
4(2-4-6)
Innovation and Scientific Thinking
ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ และมี
เจตคติท างวิท ยาศาสตร์ มี ความรู้พื้น ฐานการคานวณทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติเพื่ อน าไปสู่ก าร
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
VGE107

สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
4(2-4-6)
Health for Quality of Life
ส่ง เสริม และพั ฒ นาผู้ เรียนให้มี พ ฤติ ก รรมการสร้างสุ ขภาพกาย จิ ต และสัง คม
มีทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกกาลังกายที่เหมาะสม
กับเพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุก เฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้ สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อม
ในชีวิตประจาวัน และชีวิตการทางาน
VGE108

ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
4(2-4-6)
Internationalization for Living in the ASEAN
and Global Communities
ศึก ษาความหมาย ที่ ม าของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมื อที่ เกิ ดขึ้นจาก
การเข้าสู่ ความเป็น สากล เช่น ประชาคมอาเซี ยน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับ ตัวให้ เข้ากั บ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE109

อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
4(2-4-6)
VRU Identities
ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์” มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้นา 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 การแต่งกายที่ เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) จั ด ท าโครงการและกิ จ กรรมเพื่ อเสริ ม สร้ างคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจดาเนินการด้วยตนเอง
4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาทา โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้นาให้นักศึกษาสามารถคิดตาม
9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน
2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม
5) ประเมินผลจากโครงการที่ทา และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย
6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
9.2 ความรู้
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
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9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น
1) การจัดทาโครงการ/โครงงานประจาวิชา (Project Based Learning)
2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry
Cycle)
3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งคาถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอื่น การทาโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพื้นที่จริงก่อนทาโครงการ
9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ตรวจสอบกระบวนการทางาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง
3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ
4) การนาเสนอผลงานของนักศึกษา
5) ผลการทดสอบของนักศึกษา
9.3 ทักษะทางปัญญา
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา
2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การนาไปใช้จริง
3) จัดทาโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คาปรึกษา และควบคุมดูแล
9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนาเสนอโครงการ
2) ประเมินจากการอภิปราย และการนาเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครัง้
3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผู้นา ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม
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9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม
9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง
2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้นา ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รบั มอบหมาย
4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection)
9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ รวมถึง
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและ
นาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
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) ประเมิ นผลจากการการใช้ ทั กษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดาเนินโครงการ
2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การนาเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ
3) ผลงานการทารายงาน และการนาเสนองาน
10. แผนที่ แ สดงการกระจายความรับ ผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ จากหลั กสู ตรสู่ รายวิช า
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์
VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์

ทักษะ
ทางปัญญา

ความรู้

1

2

1







2

1

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

1

2

















1
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ภาคผนวก ค
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ที่ 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 ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องศิลปะการแสดง (8505) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. อาจารย์นัฏภรณ์
พูลภักดี
2. อาจารย์ภานุมาศ
ผลพิกุล
3. อาจารย์รัชฌกร
พลพิพัฒน์สาร
4. อาจารย์ ดร. ดุสิตธร
งามยิ่ง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญ
6. อาจารย์ ดร. ธนะพัฒน์
พัฒน์กุลพิสาร
7. นางสาวศิริมล
บุสสะ
8. อาจารย์พัชรินทร์
ร่มโพธิ์ชื่น

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศิษย์เก่า
กรรมการเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช
2. อาจารย์ ดร. กุสุมา
3. นายกฤษฎิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ใช้บัณฑิต

บุญทองเล็ก
เทพรัตน์
ชัยศิลบุญ

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักดี ประธานสาขา ได้แจ้งให้ที่ป ระชุมรับ ทราบถึงร่างหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรพัฒนา พ.ศ. 2561 (ดังเอกสารแนบท้าย)
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญ และอาจารย์ ดร. ธนะพัฒน์ พัฒน์กุลพิสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแก้ไขคาอธิบายรายวิชาเป็นดังนี้
HPP 101 ศิลปะการแสดงเบื้องต้น (Basic Performing Arts)
พื้นฐานของศิลปะการแสดงในรูปแบบต่างๆ ทางด้านแนวคิด ความเชื่อ การนาเสนอคุณค่า
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในบทบาทของศิลปะการแสดง
HPP 102 ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง (History of Performing Arts)
ความเป็ น มา ความส าคั ญ และวิ วั ฒ นาการทางศิ ล ปะการแสดงของโลก ได้ แ ก่
ศิลปะการแสดงตะวันออก ศิลปะการแสดงตะวันตก ฯลฯ รวมถึงแนวคิด และผลงานของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงต่อวงการศิลปะการแสดง
HPP 103 การเคลื่อนไหวสาหรับการแสดง (Movement for Performance)
หลักกายวิภาค ความสัม พันธ์ และการเคลื่อนไหวของร่างกาย การบริห ารร่างกาย และ
กล้ามเนื้อ การใช้พลัง สมาธิ และความสมดุลของร่างกายในศิลปะการแสดง
HPP 104 พิธีไหว้ครูทางด้านศิลปะการแสดง (Ceremonies of drama teachers for Thai
Performing Arts)
เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น “พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย”
ความเป็นมา ความส าคัญ ของพิธีไหว้ครู องค์ประกอบการจัดพิธีไหว้ครู ได้แก่ การจัดวาง
เศียรครู เครื่องสังเวย ผู้ประกอบพิธี การราในพิธีไหว้ครู และจัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย
HPP 105 เพลงและการละเล่นพื้นบ้าน (The Music and Practice of Folk Dance)
เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น “เพลงและการละเล่นท้องถิ่น”
ความเป็นมา รูปแบบ และลักษณะของเพลงและการละเล่นท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึง
ฝึกปฏิบัติท่ารา และการแต่งกายที่ใช้ส าหรับการแสดง ได้แก่ เพลงเรือ เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว
เพลงฉ่อย สะบ้ามอญ เป็นต้น
HPP 107 ศิลปะการแสดงท้องถิ่น (Folk Performances)
เนื่อ งด้วยคาอธิบ ายรายวิชา HPP 105 และ HPP 107 มี ความคล้ายกันเป็นอย่างกัน จึงให้
ผนวกสองวิชานี้เข้าด้วยกัน
HPP 108 การแต่งหน้า แต่งกาย และเทคนิคพิเศษ (Make up Costumes and Special Effects)
เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น “การแต่งหน้า แต่งกาย เพื่อศิลปะการแสดง
ความเป็นมา ความสาคัญ หลักการ และการออกแบบของการแต่งหน้า ทาผม และการแต่ง
กายภายในงานศิลปะการแสดง รวมถึงเทคนิคพิเศษแบบต่างๆ
HPP 111 นาฏยบันเทิง (Dancing Entertainment)
ความเป็นมา วิวัฒ นาการ รูปแบบการแสดง การแต่งกาย บทประพันธ์ ดนตรี ฉาก ท่าร า
และลีลาประกอบการแสดง ได้แก่ ลิเก ลาตัด โขนสด และโนรา เป็นต้น
HPP 209 ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการแสดง (English for Performing Arts)
คาศัพท์ บทสนทนา และสานวนที่ ใช้ในศิล ปะการแสดง โดยใช้ภาษาอังกฤษ นามาสื่อสาร
ด้วยการอ่าน การพูด การฟัง และการเขียน ตามบทบาท สถานการณ์ต่างๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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HPP 301 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์ (Local Wisdom of Creation)
เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์เพื่อศิลปะการแสดง” (Local Wisdom of
Creation for Performing Arts)
ภูมิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่นของชุมชน รวมไปถึงภูมิ ปัญ ญาที่ เกิดจากกระบวนการคิด เรียนรู้ และ
พัฒนา พร้อมทั้งแสวงหาคุณค่า และตัวตน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และสื่อที่หลากหลาย สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับท้องถิ่น และชุมชน จนเกิดเป็นงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะการแสดง
HPP 304 ราเดี่ยว (Thai Classical Solo)
เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น “นาฏศิลป์ไทย” (Thai Classical Dance)
องค์ประกอบการแสดง เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี และเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ลีลาท่า
รา ปฏิบัติราเดี่ยว ราคู่ และระบาเบ็ดเตล็ด
HPP 305 การเขียนบทเพื่อการแสดง (Play Writing for Performance)
เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น “การเขียนบทเพื่อศิลปะการแสดง”
หลักการเขียนบทละคร การตัดต่อบท การวิเคราะห์เกี่ ยวกับ โครงเรื่อง ลัก ษณะตัวละคร
ปรัชญา ความคิด การใช้ภาษาในการเขียนบทละคร
HPP 307 การนาเสนองานสร้างสรรค์ (Presentation Creativity)
เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น “กลยุทธ์การนาเสนองานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง”
ค้นคว้า วิธีการ แผนปฏิบัติงานในการนาเสนอ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 อาจารย์นัฏภรณ์ พู ลภักดี ประธานสาขา ได้แจ้งให้ที่ป ระชุม รับ ทราบถึงก าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตร
พัฒ นา 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
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องศิลปะการแสดง (8505) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้มาประชุม
9. อาจารย์นัฏภรณ์
พูลภักดี
10. อาจารย์ภานุมาศ
ผลพิกุล
11. อาจารย์รัชฌกร
พลพิพัฒน์สาร
12. อาจารย์ ดร. ดุสิตธร
งามยิ่ง
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญ
14. อาจารย์ ดร. ธนะพัฒน์
พัฒน์กุลพิสาร
15. นางสาวศิริมล
บุสสะ
16. อาจารย์พัชรินทร์
ร่มโพธิ์ชื่น

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศิษย์เก่า
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช
5. อาจารย์ ดร. กุสุมา
6. นายกฤษฎิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ใช้บัณฑิต

บุญทองเล็ก
เทพรัตน์
ชัยศิลบุญ

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภัก ดี ประธานสาขา ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงร่างหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรพัฒ นา พ.ศ. 2561 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว
อาจารย์พั ชรินทร์ ร่ม โพธิ์ชื่น ผู้บั นทึ ก รายงานการประชุม นาเสนอรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการพัฒ นาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ครั้งที่ 1/2560
วันพฤหัส บดี ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศิล ปะการแสดง (8505) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกท่านได้รับรองการประชุม
มติที่ ประชุ ม : ที่ ป ระชุม พิจ ารณาแล้ว รับ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นา
หลักสูตร ครั้งที่ 1/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ร่วมกันเสนอรายวิชาเพิ่ม ดังนี้
HPP 106 นาฏศิลป์ไทย (Thai Classical Dance)
องค์ประกอบการแสดง เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี และเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ลีลาท่า
รา ปฏิบัติราเดี่ยว ราคู่ และระบาเบ็ดเตล็ด
HPP 107 นาฏศิลป์สากล (Western Dance)
ความเป็นมา การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายในรูปแบบของการเต้น ท่ามื อ ท่าเท้ า
การใช้ลมหายใจ ประกอบจังหวะดนตรีและเพลงสมัยใหม่
3.2 คณะกรรมการพั ฒ นาหลัก สูต รได้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาอัง กฤษในทุ ก รายวิช า
เพื่อความถูกต้อง
3.3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้เรียงลาดับเลขรหัสรายวิชาใหม่ให้ถูกต้อง
3.4 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้แก้ไขแผนการศึกษาในแต่ละชั้นปีให้มีความสอดคล้อง
กันในแต่ละวิชา ทุกชั้นปี อย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 อาจารย์นัฏภรณ์ พู ลภักดี ประธานสาขา ได้แจ้งให้ที่ป ระชุม รับ ทราบถึงก าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตร
พั ฒ นา พ.ศ. 2561 ครั้ ง ที่ 1 ในวั น อั ง คาร ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (8101) เวลา 09.00 น.
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
เลิกการประชุม เวลา 12.30 น.
(ลงชื่อ)...........................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น)
กรรมการและเลขานุการ
(ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักดี)
ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ภาคผนวก จ
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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รายงานการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 1/2560 วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมอาคารกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาจารย์นัฏภรณ์
พูลภักดี
อาจารย์ภานุมาศ
ผลพิกุล
อาจารย์รัชฌกร
พลพิพัฒน์สาร
ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
อาจารย์ ดร. ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์
นายกฤษฎิ์
ชัยศิลบุญ
อาจารย์พัชรินทร์
ร่มโพธิ์ชื่น

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

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ใช้บัณฑิต
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 09.00 น.
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
ข้อเสนอแนะของ อาจารย์ ดร. ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ มีดังนี้
1. วิชาทักษะที่สาคัญของสาขาน้อยเกินไป
2. วิชาทักษะขั้นสูงน้อยเกินไป
3. ทางหลักสูตรต้องตอบโจทย์ชุมชน
4. ไม่มีตัวต่อยอดของรายวิชา เพื่อพัฒนาทักษะระดับสูง
5. ตัวรายวิชาให้ความหมายที่กว้าง แต่ไม่ลึกในความรู้
6. ให้เพิ่มรายวิชาที่เป็นเครื่องมือ ซึ่งรายวิชานี้เน้นลงชุมชน มองศิลปะการแสดงไปในเชิง
พัฒนา สร้างสรรค์ และออกแบบ
7. แยกรายวิชาการแต่งหน้า แต่งกาย เพื่อศิลปะการแสดง ออกจากกัน เพราะเนื้อหาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติมีมากทั้งสองแขนง
8. แยกรายวิชาการออกแบบฉาก แสง สี เสียง เพื่อศิลปะการแสดง ออกจากกัน เพราะ
เนื้อหาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมีมาก
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ข้อเสนอแนะของ นายกฤษฎิ์ ชัยศิลบุญ มีดังนี้
1. ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง ยังไม่พบรายวิชาที่ชวนเรียน
เพราะแต่ละรายวิชาไม่มีจุดเด่น
2. ตัวบ่งชี้ความสามารถของผู้เรียนคืออะไร ยกตัวอย่าง ผู้เรียนลงชุมชน => ชุมชนสอน
=> ผู้เ รียนต่อ ยอดให้ชุม ชน ใช่ห รือไม่ หรือผู้เรียนเป็ นนั ก จัดการวัฒ นธรรมที่ ดี หรือผู้ เรียนเป็ น
นักแสดงที่ดี หรือผู้เรียนเป็นผู้ชม, ผู้ติดตาม, ผู้มีรสนิยมที่ดี
3. มีร ายวิชาใดบ้างที่ ท าให้ผู้เรียนได้รู้ถึง ความสามารถของเขาว่านี่คือสิ่งที่ ใช่สาหรับ ตัว
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. (การจั ด การทรั พ ยากรทาง
วัฒนธรรม)
1.3 อาจารย์รัชฌกร
พลพิพัฒน์สาร ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม)
ด้ วย เห ตุ นี้ จึ งท าให้ ไม่ ส าม ารถใช้ ชื่ อ ส าขาศิ ล ป ะ ก ารแ ส ด งได้ ต าม ป ระ ก าศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ความหมายของคา
ว่า “อาจารย์ประจาหลักสูตร” และ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” คือ ต้องมีวุฒิการศึกษาตรงหรือ
สัมพันธ์ตามสาขาที่ระบุ หรือมีตาแหน่งทางวิชาการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทางศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ จึงเสนอชื่อสาขาวัฒนธรรมการแสดง (Cultural
and Performing Arts) เพ ราะทางคณ ะอาจารย์ ท างสาขา มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ถึ ง
ศิลปะการแสดง สามารถออกแบบการแสดงได้ เข้าใจในทักษะ และสามารถนาเสนองานชุมชนออก
เผยแพร่สู่ ส าธารณะได้ และในศิ ล ปะการแสดงยัง มี วัฒ นธรรมซึ่ ง เป็ นตั วเล่าเรื่อ งราวก่ อ ให้ เ กิ ด
ศิลปะการแสดงนั้นขึ้น
2. แก้ ไขปรัชญาโดยมุ่ ง เน้นถึงหลัก สูตรว่าต้องการให้เด็ก ได้เรียนรู้อะไร โดยให้มี ความ
สอดคล้อ งกั บ ชื่อ สาขาวัฒ นธรรมการแสดง ได้บ ทสรุป ดัง นี้ “รอบรู้ในศาสตร์ ทั ก ษะสร้างสาน
บูรณาการงานศิลป์ จรรยาบรรณวิชาชีพ”
3. ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ได้ให้คาแนะนาในการแก้ ไ ขความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ไว้ว่า ให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ได้ตั้งเอาไว้
4. ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ได้ให้คาแนะนาในเรื่องการกาหนดรายวิชา โดย
แบ่งปรัชญาของหลัก สูตรแยกมาเป็นกลุ่ม คา แล้วให้เปอร์เซ็นต์การเรียนรู้ของผู้เรียน จากนั้นจึง
กาหนดรายวิชาว่าผู้เรียนควรจะเรียนอะไร อยู่ในกลุ่มไหนของปรัชญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

106

ปรั ช ญ าของหลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวั ฒ นธรรมการแสดง คื อ
“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)
- การออกแบบการแต่งหน้าเพื่อการแสดง 3 หน่วยกิต
(1-2-6)
- พัสตราภรณ์และศิราภรณ์
3 หน่วยกิต
(1-2-6)
- กากับการแสดง
3 หน่วยกิต
(1-2-6)
- การออกแบบเวทีทัศน์
3 หน่วยกิต
(1-2-6)
- ภาษาอังกฤษสาหรับวัฒนธรรมการแสดง 3 หน่วยกิต
(2-2-5)
- ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง
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. ณรงค์ ชัย ปิ ฎกรัช ต์ ได้ให้ คาแนะนาในเรื่องการเขียนคาอธิบ าย
รายวิชาว่า เขียนให้เห็นเป็นรูปธรรม ระบุชัดเจนในเนื้อหาของรายวิชานั้น เพื่อสะดวกต่ออาจารย์
ผู้สอนในการเตรียมการสอนและการเขียน มคอ. 3 และตัดคาว่า “ศึกษา” ออก
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6. ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ได้ให้คาแนะนาในเรื่องการให้ค่าของการเรียนรู้
ในแต่ละรายวิชา คือ ถ้ากาหนดทุกรายวิชา ๓ หน่วยกิต ค่าตัวเลขในวงเล็บ (a-b-c) รวมกันให้ได้ 9
โดยแทนค่า a คือ ทฤษฎี b คือ ปฏิบัติ และ c คือ ศึกษาด้วยตนเอง
7. ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ได้ให้คาแนะนาในเรื่องวิชาภาษาอังกฤษ ต้อง
เรียนเพิ่ ม จากวิชาศึก ษาทั่ วไป ทั้ งหลัก สูตรต้อ งเรีย นวิชาที่ เ กี่ ยวกั บ ภาษาอัง กฤษไม่ น้ อยกว่า 12
หน่วยกิต ซึ่งกาหนดไว้ในรายวิชาของสาขาวัฒนธรรมการแสดงแล้ว คือ
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
VGE 103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
VGE 104
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 2 (1-2-3)
7.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ภาษาอังกฤษสาหรับวัฒนธรรมการแสดง
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง
3 (2-2-5)
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 17.00 น.

(ลงชื่อ)...........................................ผูจ้ ดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
(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
พูลภักดี
2. อาจารย์ภานุมาศ
ผลพิกุล
3. อาจารย์รัชฌกร
พลพิพัฒน์สาร
4. อาจารย์ ดร. ดุสิตธร
งามยิ่ง
5. รองศาสตราจารย์ สมชาย พลพิพัฒน์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญ
7. อาจารย์ ดร. ณฐภรณ์
รัตนชัยวงศ์
8. นางสาวปาณยา
พงษ์เมืองปัก
9. อาจารย์พัชรินทร์
ร่มโพธิ์ชื่น

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศิษย์เก่า
กรรมการและเลขานุการ

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

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ใช้บัณฑิต

เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 09.00 น.
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
ข้อเสนอแนะของ อาจารย์ ดร. ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ มีดังนี้
1. เสนอให้เปลี่ยนชื่อวิชาทฤษฎีและขนบการแสดงมาเป็นวิชาจารีตและขนบการแสดงแทน
เนื่องจากอ่านคาอธิบายรายวิชาแล้วดูสอดคล้องต้องกันกับชื่อวิชาที่แก้ไขนี้มากกว่า และการใช้คาว่า
ทฤษฎีไม่น่าสนใจในการชักจูงผู้เรียน
2. ตามแผนการเรีย น วิช าทั ก ษะปฏิ บั ติในชั้น ปี ที่ 1 ภาคการศึ ก ษาที่ 1 มี ม ากเกิ น ไป
ในขณะที่ภาคการศึกษาที่ 2 มีน้อย จึงเสนอให้ย้ายวิชาปฏิบัตินาฏศิลป์สากล 1 ไปภาคการศึกษาที่ 2
และนาวิชาจารีตและขนบการแสดง ไปภาคการศึกษาที่ 1 แทน
3. เสนอชื่อภาษาอังกฤษในแต่ละวิชา ดังนี้
วิชาปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 1
Thai Dance Practice I
วิชาบูรณศิลป์การละคร 1
Integrated Arts of Drama I
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วิชามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการแสดง
วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
วิชาเพลงและการละเล่นท้องถิ่น
วิชาอัตลักษณ์พื้นบ้านการแสดงร่วมสมัย
วิชาการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับวัฒนธรรมการแสดง
วิชาการแสดงศิลปะป้องกันตัว
วิชาสื่อนวัตกรรมการแสดง
วิชาศิลปะการแสดงหุ่น
วิชาวาทศิลป์การแสดง
วิชาพหุวัฒนธรรมการแสดง
วิชาปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยขั้นสูง
วิชาบูรณศิลป์การละครขั้นสูง
วิชาการเขียนบท
วิชาการนาเสนอผลงานด้านวัฒนธรรมการแสดง
วิชารังสรรค์นิพนธ์

Folk Wisdom Heritage for
Cultural Performing Arts
Intellectaul Property Law
Music and Folk Dance
Identity of Contemporary
Folk Performing Arts
English Used for Cultural
Performing Arts
Performing Thai Martial
Arts
Innovative Performance
Media
Puppetry
Voice and Performance
Speech
Multi
–
Cultural
Performing Arts
Advanced Thai Dance
Practice
Advanced Integrated Arts
of Drama
Script Writing
Presenting
Cultural
Performing Arts
Thesis Creation

ข้อเสนอแนะของ รองศาสตราจารย์ สมชาย พลพิพัฒน์ มีดังนี้
1. คาอธิบายรายวิชาต้องเปิดกว้าง ไม่ผูกมัดตนเองจนเกินไป
2. คาอธิบายรายวิชาที่ต้องแก้ไขดังต่อไปนี้
สุนทรียศาสตร์
แนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกั บธรรมชาติ ศิล ปะการแสดง
ดนตรี วรรณกรรม และความสัม พั นธ์กั บ บริบ ททางด้านสังคม วัฒ นธรรม ธรรมชาติ โดยมุ่ งเน้ น
กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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วัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่น
ความเป็ น มา และความส าคั ญ วั ฒ นธรรมการแสดงท้ อ งถิ่ น ของไทย ได้ แ ก่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต การแต่งกาย ดนตรี ท่าราและลีลาการแสดง ฝึกปฏิบัติการแสดง
ท้องถิ่นตามความเหมาะสม
การแสดงศิลปะป้องกันตัว
ความเป็นมา และความสาคัญ วิวัฒนาการของการแสดงศิลปะป้องกันตัว ฝึกปฏิบัติ เช่น
ดาบเดี่ยว ดาบโล่ พลองกับพลอง พลองกับไม้สั้น กระบี่ เป็นต้น
ศิลปะการแสดงหุ่น
ความเป็นมา และความส าคัญ ประเภทของหุ่น การสร้างหุ่น ดนตรีและการขับร้อง
ประกอบการแสดงหุ่น รูปแบบการแสดงหุ่น ฝึกปฏิบัติ เช่น หุ่นกระบอก หุ่นละครเล็ก หุ่นนิ้วมือ หุ่น
คน เป็นต้น
พหุวัฒนธรรมการแสดง
แนวคิด ทฤษฎี วิเคราะห์ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วิถีชีวิต การดารงอยู่ รูปแบบ
ของกลุ่มคนในสังคมที่ส่งผ่านวัฒนธรรมการแสดง เช่น จังหวัดปัตตานี เป็นต้น
บูรณศิลป์การละครขั้นสูง
ฝึกปฏิบัติทักษะการแสดง ตามความสนใจหรือความต้องการของผู้เรียน
โขน
ความเป็นมา วิวัฒนาการของโขนประเภทต่างๆ รูปแบบการแสดงโขน การแต่งกาย บท
พากษ์และบทเจรจา เครื่องดนตรี และเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ท่าราและลีลาที่ใช้ในการแสดง ฝึก
ปฏิบัติ เช่น การฝึกหัดเบื้องต้น การตีบท กราวใน กราวนอก ปะทะทัพ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญ มีดังนี้
1. จุดเด่นของสาขาวัฒนธรรมการแสดง คือ ยังคงราไทยได้อย่างสวยงาม 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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รายงานการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 3/2561 วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมอาคารกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. อาจารย์นัฏภรณ์
2. อาจารย์ณัฏฐ์พฒ
ั น์
3. อาจารย์รัชฌกร
4. อาจารย์ ดร. ดุสิตธร
5. ศาสตราจารย์ ดร. นราพงษ์
6. อาจารย์พัชรินทร์

พูลภักดี
ผลพิกุล
พลพิพัฒน์สาร
งามยิ่ง
จรัสศรี
ร่มโพธิ์ชื่น

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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. ปรับ ปรัชญาของหลัก สูตรให้มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ใช้ภาษาไม่ ก ากวม คือ จากเดิม
“รอบรู้ในศาสตร์ ทักษะสร้างสาน บูรณาการงานศิลป์ จรรยาบรรณวิชาชีพ ” ให้เป็น “รอบรู้ในศาสตร์
แห่งศิล ปะการแสดงอย่างมี ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการและสานต่ อด้วยจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ”
2. เปลี่ยนชื่อ รายวิชาและคาอธิบ ายรายวิชา จากคาว่า “ปฏิบัติ” มาใช้คาว่า “ทัก ษะ”
แทน
3. ปรับคาอธิบายรายวิชาในหลักสูตรให้กระชับและเข้าใจง่าย
4. ปรับคาอธิบายรายวิชา HPP106 มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะการแสดง (Folk Wisdom
Heritage for Performing Arts) มาเป็ น “การใช้ ป ระโยชน์ จ ากภู มิ ปั ญ ญา ผ่ า นกระบวนการ
สร้างสรรค์ เพื่อนาไปสู่ผลงานทางด้านศิลปะการแสดง”
5. ป รั บ ค าอ ธิ บ าย ร า ย วิ ช า HPP107 จ ารี ต แ ล ะ ข น บ ก า รแ ส ด ง ( Traditional
Performances) มาเป็น “ความเป็นมาและความสาคัญ แนวทางปฏิบัติที่สืบต่อกันมาของพิธีกรรม
ทางด้านศิลปะการแสดง”
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6. ปรับ ชื่อ วิชาการแต่งหน้าเพื่อการแสดง (HPP108) ให้มีความสอดคล้องกับ คาอธิบาย
รายวิชา มาเป็น “ทักษะและเทคนิคในการออกแบบแต่งหน้าเพื่อการแสดง”
7. เปลี่ยนชื่อ วิชาและคาอธิบายรายวิชา ของรหัส HPP110 อัตลักษณ์พื้นบ้านการแสดง
ร่วมสมัย ให้กระชับและเข้าใจง่าย มาเป็น “HPP110 การแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์ (Creative Folk
Theatre) : การสร้างสรรค์งานการแสดงขึ้นใหม่โดยความร่วมมือกับศิลปินพื้นบ้านในท้องถิ่น”
8. เปลี่ยนชื่อ วิชาและคาอธิบ ายรายวิชา ของรหั ส HPP206 ศิล ปะการแสดงเอเชีย ให้
กระชับและเข้าใจง่าย มาเป็น “HPP206 ศิล ปะการแสดงนานาชาติ (International Performing
Arts) : ฝึกทักษะและศึกษาหาความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของศิลปะการแสดงนานาชาติ”
9. ปรั บ ค าอธิ บ ายรายวิ ช า HPP302 การส ร้ า งสรรค์ ศิ ล ป ะการแส ดงร่ ว ม สมั ย
(Contemporary Performing Arts Creation) มาเป็น “ทักษะการออกแบบศิลปะการแสดง โดยนา
แนวคิดและทฤษฎีสมัยเก่าและสมัยใหม่มาบูรณาการ เพื่อสร้างสรรค์การแสดงอย่างมีหลักการ”
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 17.00 น.

(ลงชื่อ)...........................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น)
กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักดี)
ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง
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ภาคผนวก ฉ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ นางสาวนัฏภรณ์
นามสกุล พูลภักดี
1.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง)
ปริญญาตรี

ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

ปีที่จบ
2559
2551

1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
นัฏภรณื พูลภักดี, ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญ. (2560). การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย: กรณีศึกษาความเชื่อ
และพิธีกรรมของพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย. ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2558.
พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น, นัฏภรณ์ พูล ภัก ดี และภานุม าศ ผลพิกุล. (2559). คุณค่าของศิล ป์ประดิษฐ์
หัวโขนในเชิงวัฒนธรรมพาณิช ย์ในรูปแบบของครูชู ชีพ 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 วิชาทักษะและเทคนิคในการออกแบบแต่งหน้าเพื่อการแสดง
1.5.3 วิชาทักษะนาฏศิลป์ไทย 2
1.5.4 วิชามหรสพและการละเล่นของหลวง
1.5.5 วิชาศิลปะการแสดงหุ่น
1.5.6 วิชาละครไทย
1.5.7 วิชาทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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1.5.8 วิชาการกากับการแสดง
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 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย)
ปริญญาตรี

ศป.บ. (นาฏยศิลป์ตะวันตก)

สถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ปีที่จบ
2558
2554

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น, นัฏภรณ์ พูล ภัก ดี และภานุม าศ ผลพิกุล. (2559). คุณค่าของศิล ป์ประดิษฐ์
หัวโขนในเชิงวัฒนธรรมพาณิช ย์ในรูปแบบของครูชู ชีพ ขุนอาจ. ในเอกสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ
ครั้งที่ 5. 8-9 ธันวาคม 2559. (732-745). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ณัฏฐ์พัฒน์ ผลพิกุล. (2561). การสร้างสรรค์การแสดงชุดข้าวของพ่อในการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง
ดาวรุ่งลู กทุ่งนเรศวรครั้งที่ 9. ในเอกสารสืบ เนื่องบทคัดย่อ การประชุม ทางวิชาการ
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 เท พ ฯ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
2.3.3 บทความทางวิชาการ
2.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
2.4 ประสบการณ์ในการสอน
6 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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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 วิชาศิลปะการแสดงสาหรับเด็ก
2.5.6 วิชาการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย
2.5.7 วิชาสัมมนาด้านศิลปะการแสดง
2.5.8 วิชาศิลปะการแสดงบาบัด
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 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)
ปริญญาโท

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

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
วิทยาลัยนาฏศิลป
สมทบในสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล

3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
-

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ปีที่จบ
2557
2553
2550

2536
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3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
ดุสิ ต ธร งามยิ่ง . (2559). ศึ ก ษาการนารามอญไปใช้ ในประเพณี จั งหวัด ปทุ ม ธานี . ปทุ ม ธานี :
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี. 316 หน้า
ดุสิตธร งามยิ่ง . (2560). บ้านทรงไทย: พัฒ นาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็ก ปฐมวัย . ในเอกสาร
สืบเนื่อง การประชุม วิชาการระดับ ชาติ TNIAC. ครั้งที่ 4. 19 พฤษภาคม 2560. (706709). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น.
3.3.3 บทความทางวิชาการ
ดุสิตธร งามยิ่ง. (2559). รามอญ : ประเพณีท รงคุณค่าจังหวัดปทุ ม ธานี. วารสารวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 : 55-66.
ดุสิตธร งามยิ่ง. (2559). เล่ะฮ์โหม่น: การรา พิธีกรรม จารีต ในจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิจัยและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 3. กันยายน – ธันวาคม
2559 : 331-340.
ดุสิตธร งามยิ่ง. (2560). ทัศนานาฏยชาตรี : กระบวนการสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงเพื่อ
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

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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4. ชื่อ นางสาวรัชฌกร
นามสกุล พลพิพัฒน์สาร
4.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี ศล.บ. (ศิลปะการแสดง)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
-

ปีที่จบ
2558
2549

4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
รัชฌกร พลพิพัฒ น์สาร. (2560). “องค์บาก Live show” การสร้างมูลค่าเพิ่มทุนทางวัฒนธรรม.
ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ. ครั้งที่ 6. 22-23 มิถุนายน
2560. (464-471). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
4.3.3 บทความทางวิชาการ
รัชฌกร พลพิ พัฒ น์สาร. (2560). กระบวนการปรับ เปลี่ยนทางวัฒ นธรรมในประเพณีท้องถิ่นไทย.
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 วิชาการแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์
4.5.3 วิชาบูรณศิลป์การละคร 2
4.5.4 วิชาสื่อนวัตกรรมการแสดง
4.5.5 วิชาจิตวิทยาเพื่อการแสดง
4.5.6 วิชาบูรณศิลป์การละครขั้นสูง
4.5.7 วิชาการออกแบบเวทีทัศน์
4.5.8 วิชาการนาเสนอผลงานด้านศิลปะการแสดง
4.5.9 วิชาการผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์
4.5.10 วิชารังสรรค์นิพนธ์
4.5.11 วิชาการเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง
4.5.12 วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง
4.5.13 วิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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4.5.14 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาศิลปะการแสดง
5. ชื่อ นางสาวพัชรินทร์
นามสกุล ร่มโพธิ์ชื่น
5.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาโท
ศศ.ม.
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2558
(การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม)
ปริญญาตรี
ศศ.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2551
(นาฏศิลป์และการละคร)
จันทรเกษม
5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
5.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น, นัฏภรณ์ พูล ภัก ดี และภานุม าศ ผลพิกุล. (2559). คุณค่าของศิล ป์ประดิษฐ์
หัวโขนในเชิงวัฒนธรรมพาณิช ย์ในรูปแบบของครูชู ชีพ ขุนอาจ. ในเอกสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ
ครั้งที่ 5. 8-9 ธันวาคม 2559, (732-745). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์.
พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น. (2560). รูปแบบการสอนนาฏศิลป์เอื้ออาทรและพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยใน
การเรียนนาฏศิลป์เอื้ออาทร. ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ค รั้ ง ที่ 7 . 2 4 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 0 , ( 2 0 6 4 -2 0 7 3 ) . น น ท บุ รี :
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
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5.5.7 วิชาพหุวัฒนธรรมศิลปะการแสดง
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
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สรุปผลการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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วิธีการเก็บข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล แบบส ารวจความต้องการของผู้ป ระกอบการ และผู้ใช้บั ณ ฑิ ตใน
สาขาวิชาศิล ปะการแสดงครั้งนี้ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล โดยคณาจารย์ในหลักสูตร โดยการติดต่อ
ประสานงานผ่านเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงบุคคลไร้สังกัด (Freelance)
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทาแบบสารวจความต้องการของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต โดย
คณาจารย์ได้ร่วมกันชี้แจงแนะนาหลักสูตรให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูล
พื้นฐานของหลักสูตร โดยสารวจจากหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน ได้แก่
1. กระทรวงวัฒนธรรม
จานวน 5 ชุด
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จานวน 5 ชุด
3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน จานวน 5 ชุด
4. บริษัท DREAMBOX จากัด จานวน 5 ชุด
5. Freelance
จานวน 10 ชุด
จากจ านวนแบบส ารวจความต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการ และผู้ใช้บั ณ ฑิ ต ในสาขาวิช า
ศิลปะการแสดงครั้งนี้ 30 ชุด และสามารถเก็บได้ รวมจานวน 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้วิเคราะห์ข้อมูลแบบสารวจความต้องการของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตในสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสารวจที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด จากนั้นทา
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ในการวิเคราะห์ข้อมู ลและแปลความหมาย โดยการ
เทียบเกณฑ์การแปรความหมายของค่าเฉลี่ย ในแต่ละข้อคาถาม ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กรอกแบบสอบถาม โดยการใช้แจกแจง
ความถี่ (Frequeny Distribution) และร้อยละ (Percentage)
2. ข้ อ มู ล ส่ วนที่ 2 วิเ คราะห์ ร ะดั บ ความต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการ ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต และ
หน่ วยงานทั้ ง ภาครัฐ และเอกชน โดยให้ เลื อ กตอบค าถามตามระดับ (Likert Scale) โดยเกณฑ์
ประเมินผลในแต่ละระดับ
3. ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
มากที่สุด
กาหนดให้ 5 คะแนน
มาก
กาหนดให้ 4 คะแนน
ปานกลาง
กาหนดให้ 3 คะแนน
น้อย
กาหนดให้ 2 คะแนน
น้อยที่สุด
กาหนดให้ 1 คะแนน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

123

และกาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยการให้คะแนนระดับต่างๆ 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
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
3. ประเภทองค์กร
รัฐบาล
เอกชน
องค์กรระหว่างประเทศ
องค์กรอิสระ
4. ที่ ตั้ ง สถานประกอบการ/
หน่วยงาน
กรุงเทพฯ
จังหวัดอื่นๆ (โปรดระบุ)
...ปทุมธานี,
พระนครศรีอยุธยา...
5. ต าแหน่ งหน้ าที่ ในส ถาน
ประกอบการ/หน่วยงาน
เจ้าของสถานประกอบการ
หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย
ผู้จัดการ/ฝ่ายบริหาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

จานวน

ร้อยละ

12
18

40.00
60.00

0
7
16
7

0
23.33
53.33
23.33

13
12
2
3

43.33
40.00
6.66
10.00

25
5

83.33
16.66

2
8
5
15

6.66
26.66
16.66
50.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

124

ข้อมูลทั่วไป
6. ขนาดของสถานประกอบ
การ/หน่วยงานของท่าน
ขนาดเล็ก 1-15 คน
ขนาดย่อม 16-50 คน
ขนาดกลาง 51-200 คน
ขนาดใหญ่ 200 คนขึ้นไป
7. ท่านมีความต้องการแรงงาน
ในวุฒิการศึกษาใด (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
ม.3
ม.6
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

จานวน

ร้อยละ

18
5
5
2

60.00
16.66
16.66
6.66

0
15
15
15
30
0

0
50.00
50.00
50.00
100
0

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 30 คน ประกอบด้วยเพศชาย 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 40 และเพศหญิง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60
วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของผู้ ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 อันดับรองลงมาระดับปริญญาเอก จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ
23.33 และอันดับสุดท้ายระดับปริญญาตรี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33
ส่วนที่ 2 ระดับความต้องการของผู้ประกอบการ/หน่วยงาน
ตารางที่ 2 ระดับความต้องการของผู้ประกอบการ/หน่วยงาน
ลาดับ
ความต้องการของผู้ประกอบการ/หน่วยงาน
ค่าเฉลี่ย ค่าSD
ที่
1. ท่านคิดว่าบัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง
4.67 0.58
มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานให้กับสถานประกอบการ/
หน่วยงานของท่านได้มากน้อยเพียงใด
2. ท่านคิดว่าบัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง
4.67 0.58
มีความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้กับสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานของท่านได้มากน้อยเพียงใด
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ลาดับ
ความต้องการของผู้ประกอบการ/หน่วยงาน
ที่
3. ท่ า นคิ ด ว่าบั ณ ฑิ ตที่ จ บจากสาขาวิ ชาศิ ล ปะการแสดงมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ท างสุนทรียะให้กั บ สถาน
ประกอบการ/หน่วยงานของท่านได้มากน้อยเพียงใด
4. ท่ า นคิ ด ว่าบั ณ ฑิ ตที่ จ บจากสาขาวิ ชาศิ ล ปะการแสดงมี
ความสามารถในการสังเคราะห์ทางสุนทรียะให้กับสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานของท่านได้มากน้อยเพียงใด
5. ท่ า นคิ ด ว่าบั ณ ฑิ ตที่ จ บจากสาขาวิ ชาศิ ล ปะการแสดงมี
ความสามารถในการประเมิ นคุณ ค่าทางสุนทรียะให้กั บ
สถานประกอบการ/หน่ ว ยงานของท่ า นได้ ม ากน้ อ ย
เพียงใด
6. ท่ า นคิ ด ว่าบั ณ ฑิ ตที่ จ บจากสาขาวิ ชาศิ ล ปะการแสดงมี
ความสามารถสื่ อ สารและน าเสนอแนวความคิด ที่ เป็ น
รูป ธรรมให้ กั บ สถานประกอบการ/หน่ วยงานของท่ า น
ได้มากน้อยเพียงใด
7. ท่ า นคิ ด ว่ า บั ณ ฑิ ต ที่ จ บจากสาขาวิ ช าศิ ล ปะการแสดง
สามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะที่เรียนมาให้กับสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานของท่านได้มากน้อยเพียงใด
8. ท่ า นคิ ด ว่ า บั ณ ฑิ ต ที่ จ บจากสาขาวิ ช าศิ ล ปะการแสดง
สามารถใช้ ภ าษาไทยและภาษาต่ า งประเทศในการ
ปฏิบัติงานให้กั บสถานประกอบการ/หน่วยงานของท่าน
ได้มากน้อยเพียงใด
9. ท่ า นคิ ด ว่ า บั ณ ฑิ ต ที่ จ บจากสาขาวิ ช าศิ ล ปะการแสดง
สามารถใช้เ ทคโนโลยีได้ดี ในการปฏิบั ติง านให้กั บ สถาน
ประกอบการ/หน่วยงานของท่านได้มากน้อยเพียงใด
10. ท่ า นคิ ด ว่ า บั ณ ฑิ ต ที่ จ บจากสาขาวิ ช าศิ ล ปะการแสดง
สามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นๆ ในสถานประกอบการ/
หน่วยงานของท่านได้มากน้อยเพียงใด
11. ท่านคิดว่าทักษะทางด้านสาขาวิชาศิลปะการแสดงสามารถ
ปฏิบัติงานให้กั บสถานประกอบการ/หน่วยงานของท่าน
ได้มากน้อยเพียงใด
12. ท่านคิดว่าบัณฑิ ตสาขาวิชาศิล ปะการแสดงที่ มี คุณธรรม
จริ ย ธรรม สามารถส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ของสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานของท่านได้มากน้อยเพียงใด

ค่าเฉลี่ย ค่าSD ระดับความ
พึงพอใจ
4.53 0.58 มากที่สุด
4.77

0.44

มากที่สุด

4.54

0.52

มากที่สุด

4.69

0.48

มากที่สุด

4.63

0.52

มากที่สุด

4.62

0.65

มากที่สุด

4.67

0.53

มากที่สุด

4.46

0.52

มากที่สุด

4.54

0.66

มากที่สุด

4.77

0.60

มากที่สุด
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ลาดับ
ที่

ความต้องการของผู้ประกอบการ/หน่วยงาน

ค่าเฉลี่ย ค่าSD ระดับความ
พึงพอใจ

13. ท่ านคิดว่าบั ณฑิ ตสาขาวิชาศิล ปะการแสดงที่ มี จิตส านึก 4.80
สาธารณ ะสามารถส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ของสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานของท่านได้มากน้อยเพียงใด
14. ท่านคิดว่าบัณฑิตที่จบสาขาวิชาศิลปะการแสดงที่มีความ 4.51
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์
ของสถานประกอบการ/หน่วยงานของท่ านได้ม ากน้อย
เพียงใด

0.44

มากที่สุด

0.64

มากที่สุด

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีและประวัติศาสตร์ของแต่ละแขนงวิชา เพื่อให้นักศึกษารู้รากเหง้า
ของแต่ละรายวิชา เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม ความงดงาม ความซาบซึ้งของศิลปะการแสดง
2. เนื้อหารายวิชาสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชีพในอนาคต
3. เนื้อหารายวิชาต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ ภาษา เทคโนโลยี คุณธรรมและ
จริยธรรมอยู่เสมอ
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สรุปผลสารวจความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ
ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วิธีการเก็บข้อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อมูล นัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกั บความต้องการศึก ษาต่อ
สาขาวิชาศิล ปะการแสดงครั้งนี้ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล โดยคณาจารย์ในหลักสูตร โดยการติดต่อ
ประสานงานผ่านผู้บริหารสถานศึกษาเป้าหมาย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบสอบถาม
กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยคณาจารย์ได้ชี้แจงแนะนาหลักสูตรให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร โดยสารวจโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 7 โรงเรียน
ได้แก่
1. โรงเรียนธัญรัตน์
จานวน 50 ชุด
2. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
จานวน 50 ชุด
3. โรงเรียนบางประอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
จานวน 50 ชุด
4. โรงเรียนสารสาสน์ วิเทศราชพฤกษ์
จานวน 50 ชุด
5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
จานวน 50 ชุด
6. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
จานวน 25 ชุด
7. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
จานวน 25 ชุด
จากจานวนแบบสารวจนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียน
เป็นผู้คัดเลือกที่มีความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาศิลปะการแสดง จานวน 300 ชุด และสามารถ
เก็บได้รวมจานวน 285 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้วิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการเข้าศึก ษาต่อสาขาวิชาศิลปะการแสดงของนัก เรียนระดับ
มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย โดยการตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามที่ ได้รั บ กลั บ คื น มา
ทั้งหมด จานวน 285 ชุด จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูลและแปลความหมาย โดยการเทียบเกณฑ์การแปรความหมายของค่าเฉลี่ย ในแต่ละข้อคาถาม
ดังนี้
1. ข้อ มู ล ส่วนที่ 1 วิเ คราะห์ข้ อมู ล ทั่ ว ไปของผู้ ก รอกแบบสอบถาม โดยการใช้แ จกแจง
ความถี่ (Frequeny Distribution) และร้อยละ (Percentage)
2. ข้อ มู ลส่วนที่ 2 , ข้อ มู ลส่วนที่ 3 และข้อมูล ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ ร ะดับ ความต้องการเข้า
ศึกษาต่อโดยให้เลือกตอบคาถามตามระดับ (Likert Scale) โดยเกณฑ์ประเมินผลในแต่ละระดับ
มากที่สุด
กาหนดให้ 5 คะแนน
มาก
กาหนดให้ 4 คะแนน
ปานกลาง
กาหนดให้ 3 คะแนน
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น้อย
กาหนดให้ 2 คะแนน
น้อยที่สุด
กาหนดให้ 5 คะแนน
และกาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยการให้คะแนนระดับต่างๆ 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
ส่วนที่ 1 แสดงจานวนร้อยละและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.
2.

3.
4.

ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับชั้นที่กาลังศึกษา
ม. 4
ม. 5
ม. 6
อื่นๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล
เอกชน
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ต่ากว่า 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00
3.01 – 3.50
3.51 – 4.00

5. แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต
ศิลป์คานวณ
ศิลป์ภาษา
ศิลป์สังคม
อื่นๆ

จานวน (คน)

ร้อยละ

60
225

21.05
94

56
74
155
0

19.64
25.96
54.38
0

240
45

84.21
15.78

0
0
57
70
102
56

0
0
20.00
24.56
35.78
19.64

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
อื่นๆ โปรดระบุ
7. รายได้ของครอบครัว
ต่อเดือน
ต่ากว่า 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

53
20
62
78
0
72
0

18.59
7.01
21.75
27.36
0
25.26
0

0
3
26
79
121
56

0
1.05
9.12
27.71
42.45
19.64

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 285 คน ประกอบด้วยเพศชาย 60 คน คิด
เป็น ร้อยละ 21.05 และเพศหญิง 225 คน คิดเป็นร้อยละ 78.94
ระดับชั้นที่กาลังศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จ านวน 155 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 54.39 อั น ดั บ รองลงมาอยู่ ใ นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
จ านวน 74 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.96 และอั น ดั บ สุ ด ท้ า ยอยู่ ใ นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 19.64
สถาบันการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนรัฐบาล จานวน 240 คน คิด
เป็น ร้อยละ 84.21 รองลงมาเป็นโรงเรียนเอกชน จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.78
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.01 –
3.50 จ านวน 102 คน คิดเป็น ร้อ ยละ 35.78 อัน ดับ รองลงมามี ผ ลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.51 –
3.00 จานวน 70 คน คิดเป็นร้อ ยละ 24.56 และอันดับ สุดท้ ายมีผ ลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.01 –
2.50 จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00
แ ผ น ก ารเรี ย น ข อ งผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถาม ส่ วน ให ญ่ อ ยู่ ใน แ ผ น ก าร เรี ย น ศิ ล ป์
สังคม จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 อันดับรองลงมาอยู่ในแผนการเรียนศิลป์ภาษา จานวน
84 คน คิดเป็นร้อยละ 29.47 และอันดับสุดท้ายอยู่ในแผนการเรียนวิทย์ – คณิต จานวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.52
อาชีพของผู้ปกครองที่รบั ผิดชอบค่าเรียนของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 27.36 อันดับรองลงมาผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

130

ทั่ ว ไป จ านวน 62 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.75 และอั น ดั บ สุ ด ท้ า ยผู้ ป กครองมี อ าชี พ พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ จานวน 53 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.59
รายได้ของครอบครัวต่อ เดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่รายได้ของครอบครัวต่อ
เดือน 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 121 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.45 อันดับ รองลงมารายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 27.71 และอันดับสุดท้าย
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.05
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ลาดับที่
1.

2.
3.
4.

5.
6.

ความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชา
ค่าเฉลี่ย ค่าSD ระดับ
ศิลปะการแสดง
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
ท่านคิดว่าการศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดงจาเป็นต่อ 4.23 0.64 มากที่สุด
การประกอบอาชีพมากน้อยเพียงใด
ท่ านคิ ด ว่ าผู้ ที่ เรี ย นจบสาขาวิช าศิ ล ปะการแสดงจะมี 4.08 1.02
มาก
โอกาสเข้ารับการทางานได้มากน้อยเพียงใด
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 ใ นการประกอบอาชี พ งานองค์ ก รระหว่ า ง 4.10 0.79
มาก
ประเทศ
ท่ านคิ ด ว่ าผู้ ที่ เรี ย นจบสาขาวิช าศิ ล ปะการแสดงจะมี 4.15 0.73
มาก
โอกาสได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าสาขาอื่นมากน้อยเพียงใด
หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าศิ ล ปะการแสดงสอดคล้ อ งกั บ 4.08
ตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใด

1.02
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ลาดับที่

ความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง
7. ท่านคิดว่าการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาดูงาน/ฝึก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทั้ ง ในและต่ างประเทศ มี ค วาม
น่าสนใจมากน้อยเพียงใด
8. ท่ า น คิ ด ว่ าก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ท า งด้ า น
ศิลปะการแสดง สามารถพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้เรียนได้มากน้อยเพียงใด
9. ท่ าน คิ ด ว่ า บั ณ ฑิ ต ที่ จบ ก ารศึ กษ าจ าก สาขาวิ ช า
ศิลปะการแสดง
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสายอาชีพอื่นได้มาก
น้อยเพียงใด
10. ท่านคิดว่าสาขาวิชาศิลปะการแสดงมีความน่าสนใจมาก
น้อยเพียงใด

ค่าเฉลี่ย ค่าSD

ระดับ

4.35

0.52

มากที่สุด

4.55

0.67

มากที่สุด

4.25

0.65

มากที่สุด

4.63

0.78

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ ในสาขาวิ ช าศิ ล ปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
ท่ านมี ความรู้และความเข้าใจทางด้านศิล ปะการแสดงมากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.32) อันดับรองลงมาด้าน
นาฏศิล ป์สากล อยู่ในระดับ มากที่ สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.23) รองลงมาด้านการละคร อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.10) และอันดับสุดท้ายด้านวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85)
ท่านคิดว่าการศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดงจาเป็นต่อการประกอบอาชีพ อยู่ในระดับมาก
ที่ สุด (ค่า เฉลี่ย = 4.23) ท่ านคิ ด ว่าผู้ ที่ เรี ยนจบสาขาวิ ชาศิ ล ปะการแสดงจะมี โ อกาสเข้ารั บ การ
ทางาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08)
ท่านคิดว่าการเรียนในสาขาวิชาศิลปะการแสดงสามารถใช้ในการประกอบอาชีพได้มากน้อย
เพียงใด ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบใช้ ในการประกอบอาชีพงานเอกชน อยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.62) รองลงมาใช้ในการประกอบอาชีพงานอิสระ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52)
และดันดับสุดท้ายใช้ในการประกอบอาชีพงานราชการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.07)
ท่ านคิดว่าผู้ที่ เรียนจบสาขาวิชาศิล ปะการแสดงจะมี โอกาสได้รับ เงินเดือนที่ สูง กว่าสาขา
อื่ น อยู่ ใ นระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย = 4.15) หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าศิ ล ปะการแสดงสอดคล้ อ งกั บ
ตลาดแรงงาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08) ท่านคิดว่าการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาดูงาน/
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.35) ท่านคิดว่าการ
จัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปะการแสดง สามารถพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.55) ท่านคิดว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสดงสามารถ
นาความรู้ไปประยุก ต์ ใช้ กั บ สายอาชีพ อื่ นได้ อยู่ในระดับ มากที่ สุด (ค่าเฉลี่ ย = 4.25) ท่ านคิดว่ า
สาขาวิชาศิลปะการแสดงมีความน่าสนใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.63)
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ส่วนที่ 3 รายวิชาที่สนใจในการศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตารางที่ 3 รายวิชาที่สนใจในการศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ลาดับที่
1.

รายวิชาที่สนใจในการศึกษา
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
นาฏศิลป์ไทย

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

ค่าเฉลี่ย ค่าSD

ระดับ

4.88

0.33

มากที่สุด

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์พื้นเมือง
บัลเล่ต์และแจ๊สด๊านซ์ (Ballet and Jazz Dance)
ศิลปะการแสดงร่วมสมัย (Contemporary Dance)
การออกแบบท่าเต้นเพื่อการแสดง (Choreograph)

4.71
4.78
4.71
4.75
4.69

0.49
0.47
0.48
0.44
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

นาฏศิลป์อาเซียน
ละครเวที
การจัดการแสดง
วาทศิลป์การแสดง
การออกแบบฉาก แสง สี เสียง และอุปกรณ์การแสดง
ความรู้และความเข้าใจในแนวคิดทางวัฒนธรรม
การจัดการทรัพยากรทางด้านศิลปะการแสดง
การผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการจัดการศิลปะการแสดง
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร และการจั ด การทาง
ศิลปะการแสดง

4.58
4.80
4.58
4.74
4.92
4.77
4.77
4.83
4.74

0.49
0.41
0.72
0.44
0.28
0.44
0.60
0.36
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 รายวิช าที่ ส นใจในการศึ ก ษาสาขาวิช าศิล ปะการแสดง ส่ว นใหญ่ ผู้ต อบ
แบบสอบถามสนใจในวิชาการออกแบบฉาก แสง สี เสียง และอุปกรณ์การแสดง อยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.88) อันดับรองลงมาสนใจในวิชานาฏศิลป์ไทย อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.88)
และอันดับสุดท้ายสนใจในวิชานาฏศิลป์อาเซียน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.58)
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการเรียนการสอนที่ต้องการ
ตารางที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการเรียนการสอนที่ต้องการ
ลาดับที่ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการเรียนการสอนที่ต้องการ
1. เน้นการปฏิบัติในพื้นทีจ่ ริง
2.
3.
4.
5.

ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
เน้นการบรรยายในชั้นเรียน
ใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน

ค่าเฉลี่ย ค่าSD
4.69 0.48
4.77
4.54
4.46
4.69

0.44
0.52
0.66
0.48

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะการเรี ย นการสอนที่ ต้ อ งการ ส่ ว นใหญ่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความต้องการให้จัดการเรียนการสอบแบบให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.77) อันดับรองลงมาต้องการให้จัดการเรียนการสอบแบบเน้นการปฏิบัติใน
พื้นที่จริง และใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.69) และอันดับ
สุดท้ ายต้ อ งการให้จัด การเรีย นการสอบแบบเน้ นการบรรยายในชั้น เรียน อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด
(ค่าเฉลี่ย = 4.46)
ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ไม่มี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

105

ภาคผนวก ซ
แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
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แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
ระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)
1. การจัดการเรียนการสอน

ปัจจัยเสี่ยง
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2

จานวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย
นักศึกษาใหม่ส่วนใหญ่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
ความเพียงพอและเหมาะสมของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
2. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย์
อาจารย์ทางานวิจัยในศาสตร์ของตนเองในปริมาณที่น้อยมาก
อาจารย์ทาบทความวิจัย ในศาสตร์ของตนเองในปริมาณที่น้อย
มาก
2.3 อาจารย์ท าบทความวิชาการในศาสตร์ของตนเองในระดับ ที่
สามารถตี พิ ม พ์ ในวารสารที่ มี อ ยู่ ในฐานข้ อ มู ล ตามเกณฑ์ ที่
กาหนดในปริมาณที่น้อยมาก
3. การพั ฒ นาตาแหน่ง ทางวิชาการของอาจารย์ป ระจ าหลัก สูตรและ
3.1 อาจารย์ป ระจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนไม่ มีตาแหน่งทาง
อาจารย์ผู้สอน
วิชาการ
หมายเหตุ ความเสี่ยงทั้ งหมดมี 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุท ธ์ (S) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (O) และความเสี่ยงด้าน
กฎระเบียบ (C) ความเสี่ยงด้านใดมีค่าระหว่าง 20-25 ถือว่าสูงมาก ถ้ามีค่าระหว่าง 10-19 ถือว่าสูง และ มีค่าระหว่าง 1-9 ถือว่าปานกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

การประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ความเสี่ยง (ภารกิจ
รายละเอียดความ
หลัก/กิจกรรมของ
สูญเสีย
หลักสูตร)
(ปัจจัยเสี่ยง)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)
1. การจัดการเรียนการ 1.1 จ านวนนั ก ศึ ก ษา
สอน
ไม่ได้ตามเป้าหมาย
1.2 นั ก ศึก ษาใหม่ ส่ว น
ใหญ่ขาดความรู้พื้นฐาน
ทางด้านภาษาอังกฤษ
1.3 ความเพี ยงพอและ
เหมาะสมของห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการ
2. งานวิจัยและผลงาน 2.1 อาจารย์ทางานวิจัย
ท างวิ ช าการขอ ง ในศาสตร์ของตนเองใน
อาจารย์
ปริมาณที่น้อยมาก
2 . 2 อ า จ า ร ย์ ท า
บทความวิจัยในศาสตร์
ของตนเองในปริมาณที่
น้อยมาก

โอกาสที่จะเกิด
(1)

ผลกระทบความรุนแรง
(2)

คะแนน
ความเสี่ยง(ระดับ
ความเสี่ยง)
(1)×(2)

ระดับความเสี่ยง

4

4

16

ความเสี่ยงสูง

4

4

16

ความเสี่ยงสูง

2

2

4

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

4

4

16

ความเสี่ยงสูง

3

4

12

ความเสี่ยงสูง
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3. การพัฒนาตาแหน่ง
ท างวิ ช าการขอ ง
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
อาจารย์ผู้สอน

2 . 3 อ า จ า ร ย์ ท า
บ ท ความวิ ช าการใน
ศาสตร์ ข องตนเองใน
ระดับ ที่ สามารถตีพิ ม พ์
ใน วารส ารที่ มี อ ยู่ ใน
ฐานข้อ มู ลตามเกณฑ์ ที่
ก าห น ดในป ริ ม าณ ที่
น้อยมาก
3.1 อ าจารย์ ป ระจ า
หลั ก สู ต รและอาจารย์
ผู้สอนไม่มี ตาแหน่งทาง
วิชาการ

4

4

16

ความเสี่ยงสูง

4

4

16

ความเสี่ยงสูง

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง 3 มี ค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง ) และ 1 มี ค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้)
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การกาหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ลาดับ
ความเสี่ยง
การควบคุม
(ภารกิจหลัก/
ที่ควรจะมี
กิจกรรมของ
หลักสูตร)
(1)
(2)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)
1. การจัดการเรียน 1 . 1 จ า น ว น 1.1.1 อาจารย์ ใ น
การสอน
นัก ศึ ก ษาไม่ ได้ ตาม ห ลั กสู ต รร่ ว ม กั น
เป้าหมาย
ประชาสัม พันธ์และ
หาแนวทางร่วมกั น
ในการเพิ่ ม จ านวน
นักศึกษา
1.2 นั ก ศึ ก ษาใหม่ 1.2.1 จั ด โครงการ
ส่วนใหญ่ขาดความรู้ ปรั บ พื้ น ฐาน ด้ า น
พื้ น ฐ า น ด้ า น ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
1.2.2 จั ดการเรี ยนการ
สอนโดยสอดแทรกและ
ส่ งเส ริ ม ทั ก ษ ะ
ภาษาอั งกฤษให้ แก่
นักศึกษา

การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว

การควบคุมที่มีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม่

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง

หมายเหตุ

(3)

(4)

(5)

(6)





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





…..ยอมรับ
⁄ ควบคุม
....ถ่ายโอน
....หลีกเลี่ยง
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1.3 ความเพียงและ
เห 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
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์เพื่อใช้
ห้องปฏิบัติการและ
จั ด ห า อุ ป ก ร ณ์
ประจาห้องเพิ่มเติม
ร่วมกัน
1 . 3 . 3 จั ด ห า
ครุภัณฑ์ให้เพียงพอ
2. งา น วิ จั ย แ ล ะ 2.1 อาจารย์ทาวิจัย 2.1.1 ก ระตุ้ น ให้
ผ ล ง า น ท า ง ใ น ศ า ส ต ร์ ข อ ง อาจารย์ ข อทุ น ท า
วิ ช า ก า ร ข อ ง ตนเองในปริม าณที่ วิ จั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
อาจารย์
น้อยมาก
ใ น ศ า ส ต ร์ ข อ ง
ตนเอง





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



X

…..ยอมรับ
⁄ ควบคุม
....ถ่ายโอน
....หลีกเลี่ยง
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2 .2 อ า จ า ร ย์ ท า 2.2.1 ก ระตุ้ น ให้
…..ยอมรับ

บ ท ค วา ม วิ จั ย ใน อ า จ า ร ย์ เ ขี ย น
⁄ ควบคุม
ศาสตร์ ข องตนเอง บ ท ค วา ม วิ จั ย ใน
....ถ่ายโอน
ในป ริ ม าณ ที่ น้ อ ย ศาสตร์ของตนเอง
....หลีกเลี่ยง
มาก

2 .3 อ า จ า ร ย์ ท า 2.3.1 ก ระตุ้ น ให้
…..ยอมรับ

บทความวิชาการใน อ า จ า ร ย์ เ ขี ย น
⁄ ควบคุม
ใ น ศ า ส ต ร์ ข อ ง บทความวิชาการใน
....ถ่ายโอน
ตนเองในระดั บ ที่ ศาสตร์ ข องตนเอง
....หลีกเลี่ยง
สามารถตี พิ ม พ์ ใ น ในระดั บ ที่ ส ามารถ
วารสารที่ มี อ ยู่ ใ น ตีพิมพ์ในวารสารทีม่ ี
ฐ า น ข้ อ มู ล ต า ม อยู่ในฐานข้อมูลตาม
เกณฑ์ ที่ ก าหนดใน เกณฑ์ที่กาหนด
ปริมาณที่น้อยมาก

3. การพั ฒนาต าแหน่ ง 3.1 อาจารย์ประจา 3.1.1 ส่ ง เสริม และ
X
…..ยอมรับ
ทางวิ ชาการของ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้
⁄ ควบคุม
อาจารย์ ประจ า อาจารย์ ผู้ส อนไม่ มี อาจารย์ขอตาแหน่ง
....ถ่ายโอน
หลักสูตรและอาจารย์ ต า แ ห น่ ง ท า ง ท างวิ ช าก ารตาม
....หลีกเลี่ยง
ผู้สอน
วิชาการ
กาหนดเวลา
หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ × หมายถึง ไม่มี
ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ × ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
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แผนการดาเนินงานการจัดการความเสี่ยง
กระบวนการ
การควบคุมที่มีอยู่
ปฏิบัติงาน
(2)
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของเรื่องที่
ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)
1. การจัดการเรียนการสอน
1.1 จานวนนักศึกษา 1.1.1 อาจารย์ ใน
ไม่ได้ตามเป้าหมาย หลักสูตรควรร่วมกั น
ประชาสัม พันธ์และ
หาแนวทางร่วมกั น
ในการเพิ่ ม จ านวน
นักศึกษา
1.2 นั กศึ กษาใหม่ 1.2.1 จั ด โครงการ
ส่วนใหญ่ ขาดความรู้ ปรั บ พื้ น ฐาน ด้ า น
พื้ น ฐ า น ด้ า น ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
1.2.2 จัด การเรีย น
ก าร ส อ น โด ย

ระดับ
ความเสี่ยง
(3)

การจัดการ
ความเสี่ยง
(4)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
กิจกรรม
(ปัจจัยเสี่ยง)
การควบคุม
(5)
(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)
(6)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(7)

ความเสี่ยงสูง

ควบคุม

อาจารย์ในหลักสูตร
บางท่ า นร่ ว มออก
ประชาสัม พันธ์เป็น
บางคน

ประชาสั ม พั น ธ์ ถึ ง
ความสาคัญของการ
ให้ ข้ อ มู ล หลั ก สู ต ร
แ ก่ นั ก เรี ย น จ า ก
อาจารย์โดยตรง

หลักสูตรฯ

ความเสี่ยงสูง

ควบคุม

นั กศึ ก ษาสอ บ ไม่ จั ด กิ จ กรรมเสริ ม
ผ่ านการวั ด ความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ให้กบั นักศึกษา

หลักสูตรฯ
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สอดแทรกแล ะ
ส่ ง เส ริ ม ทั ก ษ ะ
ภาษาอั งกฤษให้แ ก่
นักศึกษา
1.3 ความเพี ย งพอ 1.3.1 เตรียมจัดหา
และเหมาะสมของ ห้ อ ง เ รี ย น ใ ห้
ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการ
เหมาะสมกับการใช้
งาน
1.3.2 ประสานงาน
กับคณะมนุษยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์
เพื่อใช้ห้องปฏิบัติการ
และจัด หาอุ ป กรณ์
ประจาห้องเพิ่มเติม
ร่วมกัน
1.3.3 จัดหาครุภั ณฑ์
ให้เพียงพอ

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

ควบคุม

ความ พ ร้ อ ม ขอ ง เตรีย มความพร้อ ม
ห้องปฏิบัติการและ ห้องปฏิบัติการและ
ความเพี ย งพอของ จัดซือ้ ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

หลักสูตรฯ
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2. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2.1 อาจารย์ทาวิจัย 2.1.1 ก ระตุ้ น ให้
ความเสี่ยงสูง
ใ น ศ า ส ต ร์ ข อ ง อาจารย์ขอทุ น วิจั ย
ตนเองในปริม าณที่ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งใน
น้อยมาก
ศาสตร์ของตนเอง
2 .2 อ า จ า ร ย์ ท า 2.2.1 ก ระตุ้ น ให้
ความเสีย่ งสูง
บ ท ค วา ม วิ จั ย ใน อ า จ า ร ย์ เ ขี ย น
ศาสตร์ ข องตนเอง บ ท ค วา ม วิ จั ย ใน
ในป ริ ม าณ ที่ น้ อ ย ศาสตร์ของตนเอง
มาก
2.3 อ า จ า ร ย์ ท า 2.3.1 ก ระตุ้ น ให้
ความเสีย่ งสูง
บทความวิชาการใน อ า จ า ร ย์ เ ขี ย น
ใ น ศ า ส ต ร์ ข อ ง บทความวิชาการใน
ตนเองในระดั บ ที่ ศาสตร์ ข องตนเอง
สามารถตี พิ ม พ์ ใ น ในระดั บ ที่ ส ามารถ
วารสารที่ มี อ ยู่ ใ น ตีพิมพ์ในวารสารทีม่ ี
ฐ า น ข้ อ มู ล ต า ม อยู่ในฐานข้อมูลตาม
เกณฑ์ ที่ ก าหนดใน เกณฑ์ที่กาหนด
ปริมาณที่น้อยมาก

ควบคุม

อาจารย์ ไ ม่ ท างาน สนั บสนุนให้อาจารย์
วิจัย
ท าผลงานวิ จั ยและ
ผลงานทางวิชาการ

หลักสูตรฯ

ควบคุม

อ า จ า ร ย์ ไ ม่ ท า สนั บสนุนให้อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ ท าผลงานวิ จั ยและ
ผลงานทางวิชาการ

หลักสูตรฯ

ควบคุม

อ า จ า ร ย์ ไ ม่ ท า สนั บสนุนให้อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ ท าผลงานวิ จั ยและ
ผลงานทางวิชาการ

หลักสูตรฯ
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3. การพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 อาจารย์ประจา 3.1.1 ส่ ง เสริม และ
ความเสี่ยงสูง
ควบคุม
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้
อาจารย์ ผู้ส อนไม่ มี อาจารย์ขอตาแหน่ง
ต า แ ห น่ ง ท า ง ท างวิ ช าก ารตาม
วิชาการ
กาหนดเวลา

อ า จ า ร ย์ ไ ม่ ท า ส นั บ ส นุ น ใ ห้
ผลงานทางวิชาการ 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
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
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ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 กับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2558
1. ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์

2. ความรู้ทางประวัติศิลปะการแสดง

3. ทฤษฎีศิลปะการแสดง

รายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ 2562
HPP101 สุนทรียศาสตร์
HPP106 มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะการแสดง
HPP110 การแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์
HPP204 ดนตรีกับศิลปะการแสดง
HPP214 ศิลปะการแสดงสาหรับเด็ก
HPP215 วาทศิลป์การแสดง
HPP302 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย
HPP308 การวิจารณ์งานศิลป์
HPP401 รังสรรค์นิพนธ์
HPP102 ประวัติศิลปะการแสดง
HPP106 มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะการแสดง
HPP107 จารีตและขนบการแสดง
HPP109 ศิลปะการแสดงท้องถิ่น
HPP110 การแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์
HPP206 ศิลปะการแสดงนานาชาติ
HPP211 เพลงและการละเล่นท้องถิ่น
HPP212 การแสดงศิลปะป้องกันตัว
HPP213 มหรสพและการละเล่นของหลวง
HPP217 ศิลปะการแสดงหุ่น
HPP219 โขน
HPP220 ละครไทย
HPP103 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 1
HPP104 ทักษะนาฏศิลป์สากล 1
HPP105 บูรณศิลป์การละคร 1
HPP108 ทั ก ษะและเทคนิ ค ในการออกแบบ
แต่งหน้าเพื่อการแสดง
HPP109 ศิลปะการแสดงท้องถิ่น
HPP110 การแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์
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4. ทักษะปฏิบัติทางศิลปะการแสดง

รายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ 2562
HPP201 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 2
HPP202 ทักษะนาฏศิลป์สากล 2
HPP203 บูรณศิลป์การละคร 2
HPP204 ดนตรีกับศิลปะการแสดง
HPP205 พัสตราภรณ์และศิราภรณ์
HPP206 ศิลปะการแสดงนานาชาติ
HPP215 วาทศิลป์การแสดง
HPP216 จิตวิทยาเพื่อการแสดง
HPP217 ศิลปะการแสดงหุ่น
HPP218 พหุวัฒนธรรมศิลปะการแสดง
HPP219 โขน
HPP220 ละครไทย
HPP301 ทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง
HPP302 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย
HPP303 บูรณศิลป์การละครขั้นสูง
HPP304 การเขียนบท
HPP305 การออกแบบเวทีทัศน์
HPP306 การกากับการแสดง
HPP308 การวิจารณ์งานศิลป์
HPP312 การผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์
HPP401 รังสรรค์นิพนธ์
HPP103 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 1
HPP104 ทักษะนาฏศิลป์สากล 1
HPP105 บูรณศิลป์การละคร 1
HPP107 จารีตและขนบการแสดง
HPP108 ทั ก ษะและเทคนิ ค ในการออกแบบ
แต่งหน้าเพื่อการแสดง
HPP109 ศิลปะการแสดงท้องถิ่น
HPP110 การแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์
HPP201 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 2
HPP202 ทักษะนาฏศิลป์สากล 2
HPP203 บูรณศิลป์การละคร 2
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5. การประยุกต์ศาสตร์ทางศิลปะการแสดง

รายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ 2562
HPP205 พัสตราภรณ์และศิราภรณ์
HPP206 ศิลปะการแสดงนานาชาติ
HPP211 เพลงและการละเล่นท้องถิ่น
HPP212 การแสดงศิลปะป้องกันตัว
HPP213 มหรสพและการละเล่นของหลวง
HPP214 ศิลปะการแสดงสาหรับเด็ก
HPP215 วาทศิลป์การแสดง
HPP217 ศิลปะการแสดงหุ่น
HPP219 โขน
HPP220 ละครไทย
HPP301 ทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง
HPP302 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย
HPP303 บูรณศิลป์การละครขั้นสูง
HPP304 การเขียนบท
HPP305 การออกแบบเวทีทัศน์
HPP306 การกากับการแสดง
HPP106 มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะการแสดง
HPP108 ทั ก ษะและเทคนิ ค ในการออกแบบ
แต่งหน้าเพื่อการแสดง
HPP110 การแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์
HPP204 ดนตรีกับศิลปะการแสดง
HPP205 พัสตราภรณ์และศิราภรณ์
HPP207 กฎหมายลิขสิทธิ์สาหรับศิลปะการแสดง
HPP208 สื่อนวัตกรรมการแสดง
HPP209 ศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเที่ยว
HPP210 ก าร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ จั ด ก า รง าน ท า ง
ศิลปะการแสดง
HPP214 ศิลปะการแสดงสาหรับเด็ก
HPP216 จิตวิทยาเพื่อการแสดง
HPP218 พหุวัฒนธรรมศิลปะการแสดง
HPP307 การจัดการธุรกิจศิลปะการแสดง
HPP309 สัมมนาด้านศิลปะการแสดง
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รายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ 2562

HPP312 การผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์
HPP313 ศิลปะการแสดงบาบัด
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 เพื่ อ ก า ร น า เส น อ
ศิลปะการแสดง
6. ศิ ล ปะการแสดงนิ พ นธ์ และการน าเสนอ HPP108 ทั ก ษะและเทคนิ ค ใน การออกแบบ
ผลงานทางศิลปะการแสดง
แต่งหน้าเพื่อการแสดง
HPP205 พัสตราภรณ์และศิราภรณ์
HPP301 ทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง
HPP302 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย
HPP303 บูรณศิลป์การละครขั้นสูง
HPP304 การเขียนบท
HPP305 การออกแบบเวทีทัศน์
HPP306 การกากับการแสดง
HPP311 การนาเสนอผลงานด้านศิลปะการแสดง
HPP401 รังสรรค์นิพนธ์
HPP402 ก ารเต รี ย ม ส ห กิ จศึ ก ษ าส าขาวิ ช า
ศิลปะการแสดง
HPP403 สหกิจศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง
HPP404 การเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
HPP405 การฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ สาขาวิช า
ศิลปะการแสดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

