
1 
 

 
มคอ.2 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาศิลปะการแสดงและการจัดการ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วทิยาเขต ตรัง   คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ          

สาขาวิชา ศิลปะการแสดงและการจดัการ 
 

 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจดัการ   
ภาษาองักฤษ:  Bachelor  of  Arts  Program  in  Performing Arts and  Management 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเตม็  (ไทย):  ศิลปศาสตรบณัฑิต  (ศิลปะการแสดงและการจดัการ) 
ช่ือยอ่   (ไทย):  ศศ.บ. (ศิลปะการแสดงและการจดัการ)   
ช่ือเตม็  (องักฤษ):  Bachelor  of  Arts   (Performing  Arts  and  Management)    
ช่ือยอ่    (องักฤษ):  B.A.(Performing  Arts  and  Management) 

 
3. วชิาเอก  

- 
4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลกัสูตร: ไม่นอ้ยกวา่ 137  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ  

  หลกัสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ  หลกัสูตร 4 ปี         
5.2 ภาษาที่ใช้   

    ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษ 
 



 
 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ  
 

5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 
5.4.1   ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 

    หลกัสูตรน้ีมีความร่วมมือระหวา่งคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในการ
แลกเปล่ียนอาจารยผ์ูส้อน และวิทยากรพิเศษ ท่ีมีความเช่ียวชาญในบางหวัขอ้หรือบางรายวิชา
เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจดัการเรียนการสอน 

5.4.2   ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั 
       เป็นหลกัสูตรเฉพาะของคณะท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
 

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

   
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตัิ/เห็นชอบหลกัสูตร 

 หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ............ 
  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  ปรับปรุงมาจากหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
       สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจดัการ  หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2555 
คร้ังท่ี 1  
 ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขตตรัง   
       ในคราวประชุมคร้ังท่ี  18 (4/2560)   เม่ือวนัท่ี  4 กนัยายน 2560 
 ไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั  
       ในคราวประชุมคร้ังท่ี 390 (10/2560)  เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2560 
 
คร้ังท่ี 2 เน่ืองจากเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 ไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั ใหเ้ปล่ียนแปลงปี พ.ศ. ของหลกัสูตร  
       จากเดิม หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจดัการ   
                     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
       เปล่ียนเป็น หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจดัการ  
                     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
       ในคราวประชุมคร้ังท่ี  416 (6/2563) เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2563  
 
      (กรณีไดรั้บการรับรองจากองคก์รวิชาชีพหรือองคก์รอ่ืนใหร้ะบุองคก์รท่ีรับรองและวนัท่ีไดรั้บรองดว้ย) 
เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 

 



 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรจะไดรั้บการเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ         
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

(1)  ประกอบอาชีพอิสระทางการแสดง  เช่น การเปิดโรงเรียนสอนการแสดง การเปิดโรงละครส าหรับจดัการ
แสดง การรับจดังาน Event 

(2)   งานดา้นการศึกษาและการอบรม เช่น ครูอาจารย ์วิทยากรดา้นศิลปะการแสดงและการพฒันา
บุคลิกภาพ ฯลฯ 

(3)  งานดา้นศิลปะการแสดง เช่น นกัแสดง ผูก้  ากบัการแสดง ผูเ้ขียนบท ผูก้  ากบัเวที ผูอ้อกแบบ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ในการแสดง ฯลฯ 

(4)   งานดา้นการผลิตและการจดัการการแสดง เช่น โปรดิวเซอร์ ผูจ้ดัการแสดง  ผูจ้ดัอีเวน้ท์  
 ผูจ้ดัการกองถ่าย ฯ 
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9. ช่ือ เลขประจ าตวัประชาชนต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
   

ล าดบั
ท่ี 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1. 3 8009 00351 23 1 อาจารย ์ นายสมโภชน ์ เกตุแกว้ 
  

ปร.ด. การวิจยัทางดา้น
ศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2558 
 

ศศ.ม. นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2538 
 

ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 2531 
2. 3 8099 00118 08 9 อาจารย ์ นางเสาวณีย ์  บางโรย 

 
ศศ.ม. นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2551 
ค.บ. ละคร วิทยาลยัครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถมัภ ์
2536 

3. 3 9598 00161 91 7 อาจารย ์ นางจุติกา  โกศลเหมมณี 
 

ศศ.ด. นาฏยศิลป์ไทย 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2556 
 

ศศ.ม. นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2553 
ศศ.บ. ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี 
 
 
 
 
 

2546 
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ล าดบั
ท่ี 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา   

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบนั ปี พ.ศ. 

4. 
 

3 9098 0092 531 3 อาจารย ์ นางทิพวรรณ   
จนัทมณีโชติ   

D.B.A Business  Administration  
 

Universiti Sains Malaysia 2558 
 
 

M.B.A. International Business 
Management 
 

University of Technology, Sydney 2541 
 
 

B.A. 
 

Accounting มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 2537 

5. 
 

2 8101 0072 178 5 อาจารย ์ นางฑิลฎา  คงพฒัน์ ศศ.ม. นาฏยศิลป์ไทย 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2553 
 
 

ศศ.บ. ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

2548 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง   

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ   
การพฒันาหลกัสูตรจะสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550–

2554) ท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างกา้วกระโดด ซ่ึงรวมถึงความกา้วหนา้อย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดทั้งความเปล่ียนแปลง โอกาสและภยัคุกคามทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม  
จึงจ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ดงันั้น การบริหารจดัการองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบเป็นส่ิงจ าเป็น รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมท่ีจะผสมผสานกับจุดแข็งใน
สงัคมไทย 

 
11.2   สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม   

การวางแผนหลกัสูตรจะค านึงถึงการเปล่ียนแปลงดา้นสังคมยุคการส่ือสารไร้พรมแดน  การเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน  และการใชค้อมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) การใชเ้ครือข่ายความเร็ว
สูงและอินเทอร์เน็ตไดก้ลายเป็นส่ิงปกติธรรมดาในหลาย ๆ ประเทศ   ในประเทศไทยก็มีการขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ือง   การใชง้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยงัมีราคาและ
ค่าใช้จ่ายท่ีถูกลง เช่น โทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ตโฟนและเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคส์ เครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมยัใหม่มีความเร็วสูงพอท่ีจะใชส่ื้อสารแบบส่ือประสมได ้และเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง
อย่าง Wi-Max ซ่ึงจะน าไปสู่สงัคมท่ีมีการใชค้อมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่งตลอดเวลา และการติดต่อสัมพนัธ์กนั
ในประชาคมอาเซียนท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมเป็นอย่างมาก ทั้งน้ีจ าเป็นจะตอ้งให้
คนในสังคม มีความเขา้ใจในผลกระทบทางสังคมและวฒันธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจะช่วยช้ีน าและ
ขบัเคล่ือนใหก้ารเปล่ียนแปลงน้ีเป็นไปในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของสังคมไทย 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

12.1  การพฒันาหลกัสูตร   
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรจึงจ าเป็นต้องพฒันาหลกัสูตรใน  

เชิงรุกท่ีมีศกัยภาพและสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามวิวฒันาการของศิลปะการแสดง   และรองรับการแข่งขนั
ทางธุรกิจการแสดงท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้ งในเร่ืองของความเป็นเอกลกัษณ์และผลประโยชน์  ในการผลิต
บุคลากรทางดา้นศิลปะการแสดงจ าเป็นตอ้งมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานไดท้นัทีและมีศกัยภาพสูงในการ
พัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้ งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของ
ศิลปะการแสดงต่อสังคม โดยตอ้งปฏิบติัตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายและ
วิสยัทศันข์องมหาวิทยาลยัดา้นมุ่งสู่การผลิตบณัฑิตท่ีดีและเก่ง 
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12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน   
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีต่อพนัธกิจของมหาวิทยาลยัท่ี

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการวิจยั และมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบณัฑิตท่ีดีและเก่ง เน่ืองจาก การใชอิ้นเทอร์เน็ต
อย่างแพร่หลาย จึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวฒันธรรมจากต่างประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้พฤติกรรม และ
ค่านิยมของนกัศึกษาเปล่ียนไป การพฒันาหลกัสูตรจึงตอ้งเนน้และส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ 
โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อสงัคมและวฒันธรรมไทย   

 
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 

13.1   กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน     
  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจดัการ มีรายวิชาในกลุ่มศึกษาทัว่ไป 

และวิชาแกนบางรายวิชา เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ  จิตวิทยาและภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต ฯลฯ   ซ่ึงเรียน
ร่วมกับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  ดังนั้น นักศึกษาในหลกัสูตรน้ีจึงมีความรู้ทั้ งด้าน
ศิลปะการแสดงและการจดัการ  บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรงตามวตัถุประสงค์ในการผลิต
บณัฑิต    

13.2  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน   
             - 

13.3  การบริหารจดัการ 
(1) อาจารยป์ระจ าวิชาทุกรายวิชา  ท าหน้าท่ีประสานงานกบัสาขาวิชา อาจารยผ์ูส้อนร่วมและ

นกัศึกษาในการพิจารณา  การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล 
(2) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการ

จดัการ  ด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายรายวิชา 
(3) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน ดา้นเน้ือหาสาระใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1  ปรัชญา 
      เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรคง์านทางดา้นศิลปะการแสดงอยา่งมีคุณค่าและมูลค่า

ใหก้บัสังคมและประเทศชาติ 

  1.2 ความส าคัญของหลกัสูตร 

1) เป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาให้ผู ้เ รียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของ   
ตลาดแรงงานในการจัดการแสดงท่ีเก่ียวข้องทั้ งในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุ่มประชาคมอาเซียนและเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก 

2)      ส่งเสริมการยกระดบัศิลปะการแสดงของชาติใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานสากลในแนวทางการ 
พฒันาอยา่งย ัง่ยืน ผา่นการพฒันาคุณภาพบุคลากรและการบริการวิชาการและสงัคม 

3)     ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์การ
ระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาคเอกชนในการจดัการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และ
การวิจยั 

1.3 วตัถุประสงค์( ELO ของหลกัสูตร) 
เพ่ือใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
1) มีทกัษะในการท างานร่วมกนักบับุคคลท่ีหลากหลายอาชีพ 
2) สามารถศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลความรู้ไดด้ว้ยตนเองและมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน    อยา่ง

ทา้ทาย 
3) บัณฑิตมีความรู้และมีทักษะความช านาญในการด าเนินงานทางด้านศิลปะการแสดงและ             

ทางดา้นการบริหารจดัการอยา่งมืออาชีพโดยยึดหลกัจริยธรรม 
4) บณัฑิตมีความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทางดา้นศิลปะการแสดงและการจดัการให้

สอดคลอ้งกบับริบทของงานและบริบทของสงัคม 
5) สามารถใชน้วตักรรมต่าง ๆ ในการบริหารจดัการและน าเสนองานทางดา้นศิลปะการแสดงเพ่ือ

สร้างคุณค่าและเพ่ิมมูลค่า  
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2. แผนพฒันาปรับปรุง 
แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

(1)  ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้มาตรฐานไม่
ต ่ากวา่ท่ี สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพ
ก าหนด 

 
 

- ติดตามการปรับปรุงหลกัสูตร
อยา่งสม ่าเสมอ 

- ประชุม/สมัมนาผูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตร อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร 

- ติดตามความกา้วหนา้ของ 
องคค์วามรู้ในวิชาชีพ 

- ติดตามความคาดหวงัของสังคม
ต่อผูป้ระกอบวิชาชีพ 

- รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
- เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
- ผลสรุปและผลการประเมิน 

การประชุมสมัมนา 
- รายวิชาในหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบั 

การเปล่ียนแปลงของวิชาชีพ 
 

(2) ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนให้
เป็นแบบActive  Learning  

- เพ่ิมพูนทกัษะอาจารยใ์นการ
จดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นแบบ  
Active Learning  และกรณีศึกษา 

- แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูส้อน
ในรายวิชาต่าง ๆ 

- ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 

- จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ
อาจารย ์

- จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทกัษะการจดัการเรียน 
การสอนแบบ  Active Learning  

- ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนแบบ  Active Learning  

- ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อรายงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจใน 
การจดัการเรียนการสอนแบบ   
Active Learning  

(3) ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 

- เพ่ิมพูนทกัษะอาจารยใ์นการเรียน
การสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 

- แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูส้อน
จาก Best Practice   
การเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง 

- ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง และการประเมินผล 
ท่ีเนน้พฒันาการของผูเ้รียน  

- จ านวนผลงานสร้างสรรคข์อง
อาจารย ์

- กรอบระยะเวลาของการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

- จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ
อาจารย ์

- จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทกัษะการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  

- ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

ในแผนการจดัท ารายละเอียดของ
รายวิชา 

- ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
พฒันาสารสนเทศท่ีสนบัสนุน
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

       ศูนยก์ลาง 
- ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อรายงาน

ผลการประเมินความพึงพอใจใน 
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง 

- จ านวนรายวิชาท่ีก าหนดกิจกรรม 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

- จ านวนรายวิชาท่ีใชก้ารประเมินผลท่ี 
เนน้พฒันาการของผูเ้รียน 

- ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
สารสนเทศท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง 
 

(4) ปรับปรุงวิธีการวดัและการ
ประเมินผล 

 

- เพ่ิมพูนทกัษะอาจารยเ์ก่ียวกบั
วิธีการวดัและประเมินผล
ก าหนดใหมี้คณะกรรมการ
วิเคราะห์ขอ้สอบในแต่ละ
รายวิชา 

- ก าหนดเกณฑแ์ละเคร่ืองมือการ
วดัและประเมินผลในแต่ละ
รายวิชา 

- จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ
อาจารย ์

- จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทกัษะวิธีการวดัและการ  
ประเมินผล 

- รายงานการวิเคราะห์ขอ้สอบ 
- ผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ 
- เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
- จ านวนรายวิชาท่ีใชว้ิธีการวดัและ

ประเมินผลตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 

(5) ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ เพ่ือให้
บรรลุมาตรฐานผล 
การเรียนรู้ทุกดา้น 

- พฒันาทกัษะอาจารยใ์นการ
จดัการเรียนรู้และประเมินผลการ
เรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา 
ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
ทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  
การส่ือสาร และการใช้

- จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ
อาจารย ์

- จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทกัษะการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

- ผลการประเมินประสิทธิภาพ  
การจดัการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้แต่ละดา้น 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

- ติดตามประเมินทกัษะอาจารยใ์น
การจดัการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ของ
นกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละดา้น 

- ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ 
การจดัการเรียนรู้ของอาจารย ์

- ผลการประเมินนกัศึกษาในแต่ละ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1  ระบบ 
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาศึกษาไม่

นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ และ ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ย
การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ภาคผนวก 5) 

1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  จ านวน 8 สัปดาห์  ในปีท่ี 3 หรือตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 

 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม –  เดือนธนัวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม –  เดือนพฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 

 
2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา   

1) ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า และ 

2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ /หรือ เป็นไปตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัการคดัเลือกของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
1) นกัเรียนท่ีเขา้ศึกษาโดยระบบคดัเลือกของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2) นกัเรียนท่ีมหาวิทยาสงขลานครินทร์ เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือกเอง  
3) การคดัเลือกโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ดว้ยวิธีการสอบขอ้เขียน และ/หรือ การสอบ

สัมภาษณ์ และ/หรือพิจารณาจากผลการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  และ/หรือคะแนน
สอบโดยระบบคดัเลือกของส านกังานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) ความรู้และทกัษะพ้ืนฐานดา้นภาษาองักฤษค่อนขา้งต ่า 
2) ความรู้และทกัษะพ้ืนฐานการแสดงท่ีแตกต่างและหลากหลาย 
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3) ทศันคติการเรียนในสาขาวิชาชีพ  ท่ีจะตอ้งลงมือปฏิบติัจริงตามพ้ืนท่ีและสถานประกอบการ
ต่าง ๆ หรืองานเทศกาลต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึน   

 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1) นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาอังกฤษต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้เข้าเรียนในโครงการท่ี
หลกัสูตรจดัใหใ้นรายวิชาภาษาองักฤษเตรียมความพร้อม 

2) ส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษการเรียนรู้จากโปรแกรมทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ี
มหาวิทยาลยั จดัข้ึน (Tell me more) ในระหวา่งท่ีศึกษาอยู ่

3) จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นกัศึกษาท่ีมี ทศันคติการเรียนในสาขาวิชาชีพท่ีจะตอ้งลง
มือ  ปฏิบติัจริงตามพ้ืนท่ีและสถานประกอบการต่าง ๆ หรืองานเทศกาลต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึน   

4) จดัการสอนเสริมใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีมีทกัษะทางดา้นการแสดงท่ีหลากหลาย 
 
  
2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ปีท่ี 2 - 30 30 30 30 
ปีท่ี 3 - - 30 30 30 
ปีท่ี 4 - - - 30 30 
รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
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2.6   งบประมาณตามแผน  (หน่วย บาท)      
 

รายการ ปีการศึกษา  

  2561 2562 2563 2564 2565 

รวมงบด าเนินการ 5,437,400 6,053,700 6,750,500 7,539,100 8,432,600 

 - งบบุคลากร 2,215,000 2,347,900 2,488,800 2,638,100 2,796,400 
 - งบด าเนินงาน 2,015,300 2,317,600 2,665,300 3,065,100 3,524,900 
 - งบเงินอุดหนุน 1,207,100 1,388,200 1,596,400 1,835,900 2,111,300 
 - งบรายจ่ายอ่ืน -         
            

รวมงบลงทุน 1,366,300 754,000 724,000 735,500 735,500 

 - ค่าครุภณัฑ ์ 1,366,300 754,000 724,000 735,500 735,500 
            

รวมทั้งส้ิน 6,803,700 6,807,700 7,474,500 8,274,600 9,168,100 

จ านวนนกัศึกษา (คน) 30 60 90 120 120 

ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา           
 - เฉพาะงบด าเนินการ 181,247 100,895 75,006 62,826 70,272 
 - รวมทุกประเภท 226,790 113,462 83,050 68,955 76,401 
            

 
2.7  ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนเป็นหลกั 
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 
ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

 
2.9 การจดัการเรียนการสอน 

หลกัสูตรน้ีมีรายวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ active learning ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของรายวิชา
ในหลกัสูตร 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1. หลกัสูตร 

3.1.1. จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  137 หน่วยกติ 
3.1.2. โครงสร้างหลกัสูตร 
 ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 35 หน่วยกติ  
 1)  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  11 หน่วยกิต                                                   
 2)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต                                                   
 3)  กลุ่มวิชาภาษา                                                       15 หน่วยกิต                                                   
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 96 หน่วยกติ  
 1)  กลุ่มวิชาแกน             30 หน่วยกิต  
 2)  กลุ่มวิชาชีพ  66 หน่วยกิต  
      แผน  ก  สหกิจศึกษา    
                  - วิชาชีพบงัคบั                                                     39           หน่วยกิต   
                  - วิชาชีพเลือก                                                      18 หน่วยกิต   
                  -  สหกิจศึกษา                                                        9 หน่วยกิต   

     แผน  ข  การฝึกงาน  

                  - วิชาชีพบงัคบั                                                     39           หน่วยกิต   
                  - วิชาชีพเลือก                                                       27 หน่วยกิต   
                  - การฝึกงาน    
                    (ไม่นอ้ยกวา่ 200 ชัว่โมง)                                    - หน่วยกิต   
 ค. หมวดวชิาเลือกเสรี                                       6 หน่วยกติ  

 
หมายเหตุ   

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจดัการ  ไดก้ าหนด เป้าหมาย
ของผลสัมฤทธ์ิเม่ือนักศึกษาจบหลักสูตรไวว้่า  ต้องเป็นผูท่ี้ใช้ทักษะความรู้บูรณาการ
เทคโนโลยีและการส่ือสารพฒันาการสู่ความเป็นสากล  การด าเนินงานในการจดัท าไดบู้รณา
การทกัษะ 3 ดา้นใหเ้กิดการผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวัคือ  ทกัษะทางดา้นศิลปะการแสดง     
ทกัษะการจดัการและการใชเ้ทคโนโลยี ทกัษะทางดา้นการส่ือสาร       
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3.1.3  รายวชิา 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป      35  หน่วยกติ 

 1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ก าหนดให้เรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และพลศึกษา จ านวน 11 หน่วยกิต ดงัน้ี 

 รายวิชาบงัคบั 5 หน่วยกิต ดงัน้ี 
 942-100   กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1       1 (0-0-3)  
            Co-Curricular  Activities I 

942-207       จิตวิทยาและภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต   3 (3-0-6)  
    Psychology and Wisdom of Living 

xxx-xxx         กีฬา พลศึกษา และนนัทนาการ                1 (x-y-z) 
 
และใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปน้ี 
001-101   อาเซียนศึกษา      3 (2-2-5) 

   ASEAN Studies 
874-194   กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวนั  3 (3-0-6) 
 Law Relating to Occupations and Everyday Life  
942-112  สุนทรียภาพของการด าเนินชีวิต                                    3 (3-0-6) 

    Aesthetics for Life 
942-113  ทกัษะการรู้สารสนเทศ     3 (3-0-6) 

   Information Literacy Skills 
942-208   ความเป็นพลเมือง      3 (3-0-6)       

    Citizenship 
942-300   การบริหารความมัง่คัง่ส่วนบุคล    3 (3-0-6) 

    Personal Wealth Management 
942-301   การตดัสินใจและการวางแผนในชีวิตประจ าวนั  3 (3-0-6) 

    Decision Making and Planning in Daily Life 
 924-302   การจดัการความเส่ียงในชีวิตประจ าวนั      3 (3-0-6) 
   Risk Management in Daily Life 

996-110   ตรังศึกษา      3 (3-0-6) 
    Trang Study 

996-120   การรับรู้สุนทรียศาสตร์     3 (3-0-6) 
    Art Appreciation 
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  996-121   ความซาบซ้ึงทางดนตรี        3 (3-0-6)  
  Music Appreciation 

2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ก าหนดให้เรียนรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 

  รายวิชาบงัคบั จ านวน 6 หน่วยกิต ดงัน้ี 
946-140  เทคโนโลยีสารสนเทศ     3 (3-0-6) 

   Information  Technology    
  947-119  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั    3 (3-0-6) 

   Mathematics in Daily life  
และใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปน้ี   
947-101   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม    3 (3-0-6) 

Science, Technology, and Society 
946-130  ส่ิงแวดลอ้มภาคใต ้     3 (3-0-6) 

   Environment in the South 
  996-131  การรับรู้ธรรมชาติ      3 (3-0-6) 

   Perception of Nature        
 คณะหรือหลกัสูตรอาจก าหนดรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ท่ี
พิจารณาแลว้มีประโยชนต่์อนกัศึกษาใหเ้ป็นวิชาเลือกเพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม 
 
3) กลุ่มวิชาภาษา ก าหนดใหเ้รียนรายวิชาในกลุ่มภาษา จ านวน  15 หน่วยกิต 

 รายวชิาบงัคบั เรียนรายวชิาในกลุ่มภาษา จ านวน 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 
  941-100  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร     3 (3-0-6) 

  Thai  for  Communication 
941-112  การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน          3 (2-2-5)   

Fundamental  English  Listening  and  Speaking    
941-113    การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน     3 (3-0-6)  
                  Fundamental  English  Reading  and  Writing 

 
และให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ท่ีเปิดสอนใน

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง ท่ีมีเน้ือหาไม่ซ ้ าซอ้นอีกจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต โดย
มีรายวชิาดงัต่อไปน้ี  
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กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ 
941-114   เสริมทกัษะการฟังภาษาองักฤษ     3 (3-0-6)           

              Consolidating Listening Skills in English 
941-115   การอ่านภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ     3 (3-0-6) 

 English Reading in Business Contexts 
941-210   การเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ   3 (3-0-6) 

               English Writing for Business Communication 
941-216   การสนทนาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั   3 (3-0-6) 
    English Conversation for Daily Communication 
941-217  การพฒันาการอ่าน       3 (3-0-6) 
    Reading Development 
941-218   ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ       3 (3-0-6) 
   English for Business 
941-290   การอ่านเร่ืองสั้นและนวนิยายภาษาองักฤษ    3 (3-0-6) 
    Reading English Short Stories and Novels 
941-291   ภาษาองักฤษผา่นส่ือทนัสมยั                                3 (3-0-6)    
               English through Modern Media 
941-292   สทัศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้                         3 (3-0-6) 
  Basic English Phonetics 
 
กลุ่มวิชาภาษา ต่างประเทศอ่ืน  

 941-224   ภาษาจีนพ้ืนฐาน      3 (3-0-6)     
    Fundamental Chinese 

941-236   ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน                                                  3 (2-2-5) 
   Fundamental Japanese 
  941-245   ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน             3 (3-0-6)                          
     Fundamental French 
 941-252   ภาษาเยอรมนัพ้ืนฐาน     3 (3-0-6)                                      
     Fundamental German 

941-274   ภาษามลายพ้ืูนฐาน                                         3 (3-0-6) 
    Fundamental Malay 

941-283    ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน       3 (2-2-5) 
    Fundamental Korean 

คณะหรือหลกัสูตรอาจก าหนดรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา ท่ีพิจารณาแลว้มีประโยชนต่์อ
นกัศึกษาใหเ้ป็นวิชาเลือกเพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม 
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ข. หมวดวชิาเฉพาะ  จ านวน  96  หน่วยกิต  ประกอบดว้ยกลุ่มวิชาดงัต่อไปน้ี 
1)  กลุ่มวชิาแกน            จ านวน       30   หน่วยกติ 

943-110  ปริทศันศิ์ลปะการแสดงและการจดัการ   3 (3-0-6) 
Introduction to Performing Arts Management 

943-111   อตัลกัษณ์ศิลปะการแสดง     3 (3-0-6) 
Performing Arts Identities 

934-112     การคิดสร้างสรรคใ์นงานศิลปะการแสดง      3 (2-2-5)  
  Creativity in Performing Arts 
943-120       ศิลปะการแสดงพ้ืนฐานนาฏศิลป์ไทย   3 (1-4-4) 

Basic Thai Classical Dance   
943-210     การบริหารงานศิลปะการแสดง    3 (2-2-5) 
   Adminitration of Performing Arts   Management    

  943-280     การแต่งกายและการแต่งหนา้เพ่ือการแสดง      3 (2-2-5) 
       Costume and Make-Up for Performing Arts    

943-281   เวที  ฉาก   แสง  และเสียง     3 (2-2-5) 
       Stage, Scene, Lighting, and Sound 

943-282  คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบงานศิลปะการแสดง   3 (2-2-5) 
   Computer for Performing Arts Design 

943-310   การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ืองานศิลปะการแสดง      3 (2-2-5) 
      Study and Research for  Performing Arts  

943-380      การออกแบบการแสดงขั้นพ้ืนฐาน    3 (2-2-5) 
        Basic  Choreography               

                  
2) กลุ่มวชิาชีพ       จ านวน    66   หน่วยกติ 

       -  วชิาชีพบังคับ     จ านวน    39   หน่วยกติ 
943-121     ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย 1       3 (1-4-4)  

Thai Classical Dance I 
943-220      ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย 2      3 (1-4-4) 
   Thai Classical Dance II 
943-250   ภาษาองักฤษเทคนิคทางดา้นศิลปะการแสดง    3 (2-2-5) 

Technical English for Performing Arts 

943-251   ศิลปะการแสดงทางส่ือสมยัใหม่     3 (2-2-5) 
          Performing Arts through Modern Media   

943-260   ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมยั      3 (1-4-4) 
     Contemporary Performing Arts    



19 
 

 

 

19 

943-330  ศิลปะการแสดงเพ่ือการท่องเท่ียว     3 (2-2-5) 
Performing Arts for Tourism 

             943-331               การตลาดเพ่ือธุรกิจการแสดง                      3 (3-0-6) 
      Marketing  for Performing  Business 

943-340   หลกัการก ากบัการแสดง      3 (2-2-5)   
                 Principles of Directing Performances  
943-381  บทและการเขียนบทเพ่ือศิลปะการแสดง    3 (2-2-5)  

Script and Script Writing for Performing Arts   
943-410    การวิจยัสร้างสรรคด์า้นศิลปะการแสดง       3 (2-2-5) 

      Creative Research for Performing Arts            
943-420 ปริญญานิพนธ์ศิลปะการแสดง                         6 (2-8-8)  

Performing Arts Graduation Project                                                                               
943-480    การออกแบบศิลปะการแสดงขั้นสูง                           3 (1-4-4) 
       Advanced Choreography 
 
-  การฝึกประสบการณ์  

นกัศึกษาสามารถเลือกแผน ก. สหกิจศึกษา หรือ แผน ข. การฝึกงานทางดา้นการแสดง
และการจดัการ  

เง่ือนไข นกัศึกษาจะตอ้งฝึกทกัษะวิชาชีพกบัสาขาวิชา ไม่นอ้ยกวา่ 200 ชัว่โมงฝึกงาน  
(2 ชัว่โมงปฏิบติังาน เท่ากบั 1 ชัว่โมงฝึกงาน) ในชั้นปีท่ี 2-3 ก่อน จึงจะสามารถออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสกิจศึกษาได ้   

943-341     การฝึกงานทางศิลปะการแสดงและการจดัการ  ไม่นอ้ยกวา่ 200 ชัว่โมง 
  Job Training in Performing Arts and Management 

   943-440     สหกิจศึกษา       9 (0-36-0) 
        Cooperative Education   
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-  วชิาชีพเลือก   
    กรณีเลือกแผน ก. สหกิจศึกษา  ใหเ้ลือกเรียนในรายวิชาชีพเลือก ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต 
    กรณีเลือกแผน ข. การฝึกงาน  ใหเ้ลือกเรียนในรายวิชาชีพเลือก ไม่นอ้ยกวา่  27  หน่วยกิต 
จากรายวิชาดงัต่อไปน้ี 

943-221   ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมือง     3 (1-4-4) 
    Folk Performing Arts   

 943-222     ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย 3      3 (1-4-4) 
   Thai Classical Dance III 
943-223   ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ภาคใต ้       3 (1-4-4) 
    Southern Dance    

 943-252   การใชค้อมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานในงานศิลปะการแสดง    3 (1-4-4) 
   Basic Computer Application in Performing Arts 

943-261    ศิลปะการแสดงละครสมยัใหม่     3 (2-2-5)                
Modern Drama Performing Arts 

943-320   ศิลปะการแสดงโขน      3 (1-4-4) 
       Khon  
943-321   ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย 4    3 (1-4-4) 
   Thai Classical Dance IV 

  943-322   ศิลปะการแสดงร าหนา้พาทย ์    3 (1-4-4) 
       Na  Pat  Dance 

943-332    ศิลปะการแสดงกบักฎหมายและจรรยาบรรณ   3 (3-0-6) 
   Law and Ethics for Performing Arts 

943-360   ศิลปะการแสดงอาเซียน       3 (1-4-4) 
ASEAN Performing Arts   

943-361    ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ตะวนัตก        3 (1-4-4)  
    Western Dance 

  943-382  การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและการแต่งหนา้พิเศษ  3 (1-4-4) 
    Costume and Special Make-up Design              

 943-383  ออกแบบฉาก แสง เสียง และ เทคนิคพิเศษ    3 (1-4-4) 
   Scene, Lighting and Sound Design, and Special Effects 

             943-441    การจดัการศิลปะการแสดงเชิงกิจกรรม   3 (2-2-5) 
Performing Arts Event Management 

943-450    ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการแสดง    3 (1-4-4) 
    Information Technology for Performance                                                                 
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อน่ึงเพ่ือให้การพฒันาหลกัสูตรเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง อาจก าหนด
รายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงได้พิจารณาแล้วว่ามีประโยชน์ต่อสาขาวิชา
ศิลปะการแสดงและการจดัการ ใหเ้ป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ เพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม 

 

       ค. หมวดวชิาเลือกเสรี        จ านวน  6  หน่วยกติ   
 เลือกเรียนจากรายวิชาท่ีมีเน้ือหาไม่ซ ้าซอ้น หรือใกลเ้คียงกบัเน้ือหาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หรือหมวด
วิชาเฉพาะซ่ึงเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือเปิดสอนในมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความร่วมมือ
ทางดา้นวิชาการกบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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19.3   แผนการศึกษา 

ช้ันปีที ่1       
ภาคการศึกษาที่ 1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

xxx-xxx เรียน 1 วิชา จากรายวชาต่อไปน้ี    3 (x-y-z) 
941-112  การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน      3 (2-2-5)    
หรือ  
941-113  การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 (3-0-6)  

941-100  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร     3 (3-0-6) 
942-207      จิตวิทยาและภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต   3 (3-0-6)  

         943-110 ปริทศันศิ์ลปะการแสดงและการจดัการ   3 (3-0-6) 
         943-120    ศิลปะการแสดงพ้ืนฐานนาฏศิลป์ไทย       3 (1-4-4)  

947-119 คณิตศาสตร์ชีวิตประจ าวนั     3 (3-0-6) 
xxx-xxx      วิชาเลือกกลุ่มสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1  3 (2-2-5)  

  รวม                   21 (x-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที่ 2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)  
xxx-xxx เรียน 1 วิชา จากรายวชาต่อไปน้ี    3 (x-y-z) 

941-112 การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน      3 (2-2-5)    
หรือ  
941-113  การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 (3-0-6)  

942-100  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1       1 (0-0-3)  
943-111      อตัลกัษณ์ศิลปะการแสดง        3 (3-0-6) 
943-112     ความคิดสร้างสรรคใ์นงานศิลปะการแสดง      3 (2-2-5)  
943-121     ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย  1      3 (1-4-4) 
943-xxx วิชาชีพเลือก 1      3  (x-y-z)  
xxx-xxx        กีฬา พลศึกษา และนนัทนาการ                1 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2  3 (x-y-z) 
  รวม                   20 (x-y-z) 
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    ช้ันปีที ่2        
ภาคการศึกษาที่ 1           จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

946-140 เทคโนโลยีสารสนเทศ    3 (3-0-6) 
943-210    การบริหารงานศิลปะการแสดง            3 (2-2-5) 
943-220    ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย  2       3 (1-4-4) 
943-260    ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมยั         3 (1-4-4) 
943-280     การแต่งกายและการแต่งหนา้เพ่ือการแสดง     3 (2-2-5) 
943-xxx วิชาชีพเลือก 2     3 (x-y-z)  
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1  3 (x-y-z) 

 รวม                  21 (x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

941-xxx        วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 1   3 (x-y-z) 
943-250        ภาษาองักฤษเทคนิคทางดา้นศิลปะการแสดง   3 (2-2-5) 
943-251        ศิลปะการแสดงทางส่ือสมยัใหม่          3 (2-2-5) 
943-281        เวที  ฉาก  แสง  และเสียง        3 (2-2-5) 
943-282        คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบงานศิลปะการแสดง    3 (2-2-5)   
943-xxx        วิชาชีพเลือก 3     3 (x-y-z)  
    รวม                  18 (x-y-z) 
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 แผน ก  สหกจิศึกษา 
ช้ันปีที่ 3       

ภาคการศึกษาที่  1          จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)  
943-310     การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ืองานศิลปะการแสดง       3 (2-2-5)  
943-330 ศิลปะการแสดงเพ่ือการท่องเท่ียว     3 (2-2-5) 
943-340     หลกัการก ากบัการแสดง        3 (2-2-5) 
943-380     การออกแบบการแสดงขั้นพ้ืนฐาน                           3 (2-2-5) 
943-xxx วิชาชีพเลือก 4      3  (x-y-z)  
943-xxx        วิชาชีพเลือก 5      3  (x-y-z)  

รวม                  18 (x-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที่ 2                          จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)  
941-xxx วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 2    3 (x-y-z) 

943-331 การตลาดเพ่ือธุรกิจการแสดง                   3 (3-0-6) 

943-381 บทและการเขียนบทเพ่ือศิลปะการแสดง    3 (2-2-5)  

943-xxx วิชาชีพเลือก 6      3  (x-y-z)  

xxx-xxx   วิชาเลือกเสรี 1        3  (x-y-z)  

รวม                   15  (x-y-z) 

ช้ันปีที่ 4        
ภาคการศึกษาที่ 1                         จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)  

943-440     สหกิจศึกษา      9 (0-36-0) 
รวม       9 (0-36-0) 

ภาคการศึกษาที่ 2                           จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)  
943-410         การวิจยัสร้างสรรคด์า้นศิลปะการแสดง       3 (2-2-5) 
943-420 ปริญญานิพนธ์ศิลปะการแสดง          6 (2-8-8) 
943-480 การออกแบบศิลปะการแสดงขั้นสูง      3 (1-4-4)  
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2         3 (x-y-z)  

รวม                  15 (x-y-z) 

หมายเหตุ     * แผนการศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม  โดยความเห็นชอบของ 
          คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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แผน ข  การฝึกงาน 
ช้ันปีที่ 3       

ภาคการศึกษาที่ 1          จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)  
943-310        การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ืองานศิลปะการแสดง       3 (2-2-5)  
943-330        ศิลปะการแสดงเพ่ือการท่องเท่ียว     3 (2-2-5) 
943-340        หลกัการก ากบัการแสดง        3 (2-2-5) 
943-380 การออกแบบการแสดงขั้นพ้ืนฐาน                            3 (2-2-5)  
943-xxx วิชาชีพเลือก 4      3 (x-y-z)  
943-xxx        วิชาชีพเลือก 5      3 (x-y-z)  
                     รวม                   18 (x-y-z) 

 
ภาคการศึกษาที่ 2             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)  

941-xxx        วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 2    3 (x-y-z) 
943-331      การตลาดเพ่ือธุรกิจการแสดง      3 (3-0-6) 
943-381 บทและการเขียนบทเพ่ือศิลปะการแสดง   3 (2-2-5)  
943-xxx        วิชาชีพเลือก 6      3  (x-y-z)  
943-xxx        วิชาชีพเลือก 7      3  (x-y-z)  
xxx-xxx        วิชาเลือกเสรี 1        3  (x-y-z)  

รวม                   18 (x-y-z) 

 
ภาคฤดูร้อน              จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 943-341        การฝึกงานทางศิลปะการแสดงและการจดัการ    ไม่นอ้ยกวา่ 200 ชัว่โมง 
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ช้ันปีที่ 4        
ภาคการศึกษาที่ 1            จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)  

  
943-xxx        วิชาชีพเลือก 8      3  (x-y-z)  
943-xxx วิชาชีพเลือก 9      3 (x-y-z)  
xxx-xxx        วิชาเลือกเสรี 2        3  (x-y-z)  

รวม       9 (x-y-z) 

ภาคการศึกษาที่ 2                           จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)  
943-410        การวิจยัสร้างสรรคด์า้นศิลปะการแสดง       3 (2-2-5) 
943-420        ปริญญานิพนธ์ศิลปะการแสดง          6 (2-8-8) 
943-480        การออกแบบศิลปะการแสดงขั้นสูง    3 (1-4-4) 

รวม                   12 (x-y-z) 

 
หมายเหตุ     * แผนการศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม  โดยความเห็นชอบของ 

          คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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ความหมายของรหัสประจ ารายวชิาและค าจ ากัดความ  

      ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลกัสูตร 

รหสัประจ าวิชาประกอบดว้ยตวัเลขหกหลกั ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 หลกั โดยมีเคร่ืองหมายขีดคัน่  
(-) อยูร่ะหวา่งตวัเลขทั้ง 2 กลุ่ม มีรายละเอียดของรหสัประจ าวิทยาเขตดงัน้ี 

ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 1-3 หมายถึง   กลุ่มวิชา หรือ หมวดวิชา (รายละเอียด แสดงในตารางดา้นล่าง)    
ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 4 หมายถึง  ชั้นปีท่ีเรียนวิชานั้น ตามแผนการศึกษา  
ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 5 หมายถึง  ประเภทวิชา (รายละเอียด แสดงในตารางดา้นล่าง) 
ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 6  หมายถึง  ล าดบัท่ีของรายวิชาในกลุ่มวิชานั้น ๆ 

รหัสหลกัที่ 1-3 กลุ่มวิชา หมวดวิชา ตวัเลขหลกัที่  5 ประเภทวชิา 
941 กลุ่มวิชาดา้นภาษา 0 ภาษาไทย 

  1,6,9 ภาษาองักฤษ 
  2 ภาษาจีน 
  3 ภาษาญ่ีปุ่น 
  4 ภาษาฝร่ังเศส 
  5 ภาษาเยอรมนั 
  7 ภาษามาลาย ู
  8 ภาษาเกาหลี 

942 กลุ่มวิชาดา้นสงัคมศาสตร์  0 สงัคมศาสตร์ 
 มนุษยศาสตร์ และพลศึกษา 1 มนุษยศาสตร์ 
  2 กีฬา พลศึกษา และนนัทนาการ 
  3 กฎหมายและภาษีอากร 

943 กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงและ 
การจดัการ 

0  
 1 กลุ่มทฤษฎีศิลปะการแสดง 
  2 กลุ่มทกัษะศิลปะการแสดง 
  3 กลุ่มทกัษะโทรทศัน ์ภาพยนตร์ และ

ส่ือผสม   4 กลุ่มบริหารจดัการธุรกิจการแสดง 
  5 กลุ่มการจดัการแสดง 
  6 กลุ่มเทคโนโลยีสารศิลปะการแสดง 
  7 กลุ่มศิลปะการแสดงประชาคมอาเซียน

และนานาชาติ    8 กลุ่มการออกแบบและสร้างสรรค์
ศิลปะการแสดง 
 

  9  
947 กลุ่มวิชาดา้นวิทยาศาสตร์ 0 วิทยาศาสตร์ 

 และคณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์และสถิติ 
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ตวัอยา่ง เช่น 943-110  ศิลปะการแสดงและการจดัการ 
 หมายถึง  รายวิชาน้ีเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาศิลปะการแสดงและการจดัการ เปิดสอนส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 
1 อยูใ่นประเภทวิชาทฤษฎีศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดง และอยูใ่นล าดบัท่ี 1 

 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
ความหมายของจ านวนหน่วยกิต มีความหมายของตวัเลขดงัน้ี 
ตวัเลขตวัท่ี  1    หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 
ตวัเลขตวัท่ี  2    หมายถึง   จ านวนคาบบรรยายต่อสปัดาห์ 
ตวัเลขตวัท่ี  3   หมายถึง   จ านวนคาบปฏิบติัการต่อสปัดาห์ 
ตวัเลขตวัท่ี  4   หมายถึง   จ านวนคาบท่ีศึกษาดว้ยตนเองต่อสปัดาห์ 
 

ตวัอยา่งเช่น  3 (2-2-5) หมายถึง วิชาน้ี  มี 3 หน่วยกิต เป็นวิชาท่ีมีจ านวนชัว่โมงบรรยาย 2 คาบ
ต่อสปัดาห์ จ านวนชัว่โมงท่ีฝึกปฏิบติัการ 2 คาบต่อสปัดาห์ และ นกัศึกษาตอ้งศึกษาดว้ยตนเอง 5 คาบต่อ
สปัดาห ์
3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา อยู่ในภาคผนวก 1 
 



 

 
 

29 

3.2  ช่ือ สกลุ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และ คุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดบัท่ี เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ช่ือ – สกลุ 

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบนั ปี พ.ศ. 

1. 
 
 
 
 
 
 

3 8009 00351 23 1 อาจารย ์ นายสมโภชน ์ เกตุแกว้ 
  

ปร.ด. การวิจยัทางดา้น
ศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2558 
 

ศศ.ม. นาฎยศิลป์ไทย 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2538 
 

ศษ.บ. 
 

นาฏศิลป์ไทย สถาบนัเทคโนโลยีราขมงคล 2531 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 8099 00118 08 9 อาจารย ์ นางเสาวณีย ์  บางโรย 
 
 
 
 

ศศ.ม. นาฎยศิลป์ไทย 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2551 

ค.บ. 
 

 
 
 
 

ละคร วิทยาลยัครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 
 
 
 
 

2536 
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ล าดบัท่ี เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ช่ือ – สกลุ 

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา   
 สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบนั ปี พ.ศ. 

3. 3 9598  00161 91 7 อาจารย ์ นางจุติกา  โกศลเหมมณี 
 

ศศ.ด. นาฏยศิลป์ไทย 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

2556 

ศศ.ม. นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2553 

ศศ.บ. 
ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี 
2546 

4. 
 

3 9098 0092 531 3 อาจารย ์ นางทิพวรรณ   
จนัทมณีโชติ   
 
 

D.B.A Business Administration Universiti Sains Malaysia 2558 
M.B.A. International Business 

Management 
University of Technology, Australia 2541 

B.A. 
 

Accounting มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 2537 
 

5. 
 

2 8101 0072 178 5 อาจารย ์ นางฑิลฎา  คงพฒัน์ ศศ.ม. นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2553 
 

ศศ.บ. ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

2548 
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3.2.2   อาจารย์ประจ า    
 ตามรายช่ืออาจารยใ์นขอ้ 3.2.1 

 3.2.3 อาจารย์ผู้สอน    
สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจดัการ 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวฒิุ/สาขาวิชา/สถาบนั ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 2561 2562 2563 2564 

1 นายสมโภชน ์ เกตุแกว้ 
3 8009 00351 23 1 

อาจารย ์
 

ปร.ด. (การวิจยัทางดา้นศิลปกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 
2558 

750 750 750 750 

2 นางเสาวณีย ์ บางโรย 
3 8099 00118 08 9 

อาจารย ์
 

ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2551 405 405 405 405 

3 นางจุติกา  โกศลเหมมณี 
3 9598  00161 91 7 

อาจารย ์
 

ศศ.ด. (นาฏยศิลป์ไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2556 360 360 360 360 

4 นางทิลฏา  คงพฒัน์ 
3 8101 00721 78 5 

อาจารย ์
 

 ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2554 270 270 270 270 

5 นางทิพวรรณ  จนัทมณีโชติ  
 3 9098 0092 531 3 

อาจารย ์ D.B.A. (Business Administration), Universiti Sains Malaysia, 2558 270 270 270 270 

6 นายยศถกล  โกศลเหมมณี 
3 9602 0034 076 6 

อาจารย ์
 

ศศ.ม. (การจดัการวฒันธรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2553 225 225 225 225 
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3.2.4      อาจารย์พเิศษ 

ล าดบั ช่ือ - สกลุ คุณวุฒิและสาขาวชิา หน่วยงานที่สังกดั 
1. ศ. กิตติคุณ ดร.สุรพล  วิรุฬหรักษ ์ Ph.D.(Drama and Theatre) 

Universitey of Hawaii, 2523 
M.A.(Drama and Theatre), 
University of Washington, 2515 

ราชบณัฑิต 

2. ศ.ดร.ศกัดา ป้ันเหน่งเพช็ร  Ph.D. Speech Comm.  
U. of Durham, U.K.  

 - 

3. คุณละมยั   ศรีรักษา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต กิตติมศกัด์ิ  - 

4. รศ.ดร.สาวิตร์  พงศว์ชัร์  ศศ.ด. (นาฏยศิลป์ไทย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

5.  ผศ.ดร.อนุกลู  โรจนสุขสมบูรณ์  ศศ.ด. (นาฏยศิลป์ไทย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

6. อาจารยไ์กรลาส จิตร์กลุ ศศ.ม.  (นาฏยศิลป์ไทย),           
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

7. อาจารยย์ทุธ อุทยานินทร์  สม.ม. (มนุษยวิทยา) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

8. คุณกฤษฏ์ิ  ชยัศิลบุญ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ผูจ้ดัการ บริษทั  Kritteam  
organizer and performance 

9. คุณอภิโชติ  เกตุแกว้ กศ.ม.(การอุดมศึกษา) 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาชีพอิสระ 

10. คุณวรรณศกัด์ิ  ศิริหลา้   ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ภทัราวดีเธียเตอร์ 

 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม   

  หลกัสูตรไดจ้ดัใหมี้การฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพเป็น 2 แผน ไดแ้ก่ 
แผน  ก  สหกิจศึกษา ซ่ึงจะจดัอยูใ่นกลุ่มวชิาชีพเลือก ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติังานจริงในสถาน    
               ประกอบการ โดยมีการน าความรู้ท่ีไดม้าบูรณาการกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  แผน ข   ฝึกงาน  ฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกงาน ตรงตามสาขาวิชา เพ่ือใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงัน้ี 
  1) ทกัษะในการปฏิบติัดา้นศิลปะการแสดงและการจดัการ 

2) บูรณาการความรู้เพ่ือน าไปแกปั้ญหาทางดา้นศิลปะการแสดงและการจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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3)  มีมนุษยสัมพนัธ์และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ รวมทั้งสามารถปรับตวัเขา้กบัผูร่้วมงาน/สถาน   
ประกอบการได ้

4)  มีความสามารถในการเป็นผูน้ าและผูต้าม รวมทั้งแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังานอย่าง
สร้างสรรค ์

5)  มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และมีความซ่ือสตัยใ์นการปฏิบติังาน 
6)  เขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรม  
7) มีความกลา้ในการแสดงออก และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพฒันางานให้มีคุณภาพ

ยิ่งข้ึน 
8)  สามารถน าผลวิจยัมาประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นศิลปะการแสดงและการจดัการได ้

4.2 ช่วงเวลา 
แผน ก สหกิจศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 4  
แผน ข การฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาท่ี 3 
 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 
จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
1) การฝึกปฏิบติังานในภาคฤดูร้อน ชั้นปีท่ี 3  จดัในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จดัเตม็เวลา เป็น

เวลาไม่นอ้ยกวา่ 200 ชัว่โมงต่อเน่ืองกนั 
2) การฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษา จดัในเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม รวมเวลา 16 สัปดาห์ 

จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
นกัศึกษาท าโครงงานในรายวิชา  943-420   ปริญญานิพนธ์ศิลปะการแสดง     โดยบูรณาการ
ความรู้ท่ีไดเ้รียนมาและประสบการณ์ต่าง ๆ จากการแสดง  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
การศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง  มาสร้างงานทางดา้นศิลปะการแสดงท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของสงัคมในยคุปัจจุบนั 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) สามารถท างานเป็นทีม 
2) มีความเช่ียวชาญในการใชเ้คร่ืองมือ โปรแกรม ในการท าโครงงาน 
3) โครงงานสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาได ้
4) มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวิจยั 
5) สามารถท างานวิจยัเบ้ืองตน้เพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหาทางดา้นการแสดงและการจดัการได ้
6) สามารถเขียนผลงานวิจยัเพ่ือการส่ือสารได ้

5.3  ช่วงเวลา   
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ภาคการศึกษาท่ี..2.....ของปีการศึกษาสุดทา้ย 
5.4  จ านวนหน่วยกติ  6  หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ 

1) มอบหมายอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการใหน้กัศึกษาเป็นรายคน 
2) ก าหนดชัว่โมงการใหค้ าปรึกษา ใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงงานทางเวบ็ไซต ์และปรับปรุง

ใหท้นัสมยัเสมอ 
3) อาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้ าปรึกษาในการเลือกหวัขอ้ และกระบวนการศึกษาคน้ควา้และ

ประเมินผล 
4) อาจารยท่ี์ปรึกษาจดัท าบนัทึกการใหค้ าปรึกษา 
5) จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการวิจยั จดัส่ิงอ านวยความสะดวก และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วิจยั 
6) จดัใหน้กัศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าวิชา 
7) จดักิจกรรมเพ่ือใหน้กัศึกษาน าเสนอผลงานต่ออาจารยป์ระจ ารายวิชา 

5.6  กระบวนการประเมนิผล 
1) ประเมินผลจากความกา้วหนา้ในการท าโครงงาน  
2) ประเมินผลจากการน าเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน 
3) ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามแบบฟอร์ม  
4) การเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนในการน าเสนอผลงาน 
5) ผูป้ระสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยความเห็นชอบ

ของอาจารยป์ระจ ารายวิชา 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา    

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
1. มีทกัษะความสามารถทางดา้น
ศิลปะการแสดงท่ีหลากหลาย 

 
 
2. มีความสามารถดา้นการใช ้ ภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
3. มีความสามารถดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 
 
4. มีจิตวิญญาณของการด าเนินการเพ่ือ
ประโยชนข์องเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

1. จดัตารางใหน้กัศึกษาฝึกทกัษะนอกเวลาเรียน (ตอนเยน็ 19.00-
21.00 น) 

2. จดัโครงการเชิญวิทยากร 
3. จดัการแสดงเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดประสบการณ์  
1. เขา้ค่ายฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 
2. ร่วมกิจกรรมชมรมภาษาองักฤษ 
3. พฒันาส่ือการเรียนการสอนท่ีลากหลาย 
4. จดักิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนท่ีส่งเสริมการใช ้     

ภาษาองักฤษ 
5. ร่วมกิจกรรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของคณะ/มหาวิทยาลยั 
6. สนบัสนุนใหน้กัศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานใน   

ต่างประเทศ 
1. จดัอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  เขา้รับการทดสอบทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์

คอมพิวเตอร์ 
3. จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 

การสืบคน้จากหอ้งสมุด จากฐานขอ้มูลต่างๆ การจดัการเรียน
แบบ  e-learning 

1. จดักิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีเนน้ประโยชน ์ 
ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

2. สนบัสนุนงบประมาณในการท าโครงการท่ีเนน้ประโยชนข์อง          
เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

3. จดักิจกรรมในการน าเสนอโครงการท่ีเนน้ประโยชนข์องเพ่ือน     
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

4. สนบัสนุนการร่วมโครงการในวนัประโยชนข์องเพ่ือนมนุษย์
เป็น กิจท่ีหน่ึงของคณะ/มหาวิทยาลยั 

5. สอดแทรกจิตส านึกของการด าเนินการเพ่ือประโยชนข์องเพ่ือน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึงในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรม
ของนกัศึกษา 

6. สนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสงัคม 



36 
 

 

 

 
2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลกัสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาศิลปะการแสดงและการจดัการ 

2.1 การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)   มีวินยั ซ่ือสตัย ์สุจริต ส านึกและรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น เคารพในสิทธิและ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 
(Have self-principle and honesty; have personal and social responsibility; respect human right and 
dignity of others ) 

2) ตระหนกัและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวฒันธรรม ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน
และนานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(Recognize the value and the beauty of being Thai and of cultural difference that exist in both local 
and multinational levels; lead a life based on self-sufficiency philosophy) 

3) มีจิตสาธารณะท่ีถูกตอ้งและดีงาม และถือประโยชนข์องเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
(Have public mind and hold the benefit of mankind as a living principle ) 

4) มีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังาน    
(Have positive attitude and show morality and ethic in the profession) 

 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพ่ือปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวินยั 
(Create organizational culture to cultivate the students’ discipline)  

2) เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
(Focus on time punctuality and dress code according to the regulations of the university) 

3) มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 
(Assign the students to work in group to practice leadership, membership and responsibility ) 

4) อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
(Integrate moral virtue into learning instruction)  

5) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ กรณีตวัอยา่ง 

(Set up learning activities focusing on real-life situation, role play, and case study) 
6) มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเนน้คุณธรรม จริยธรรม 

(Provide ethical and moral instructional media) 
7) จดักิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชนส์งัคมเป็นท่ีตั้ง 

(Set up activities to cultivate the moral traits of holding the benefits of mankind) 
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8) จดักิจกรรมยกยอ่งนกัศึกษาท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม ท าประโยชนต่์อสงัคม 
(Set up activities to honor the students who show morality, ethic, and hold the benefits of 
society) 

 
               2.1.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนกัศึกษาในการเขา้เรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย การเขา้
ร่วมกิจกรรม 
(Evaluate from the punctuality of student’s class attendance, assignment submission, and 
activity participation in classes) 

2) ความมีวินยัและความพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
(Evaluate from students’ discipline and harmony in co-curriculum activities) 

3) การรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(Evaluate from responsibility for the assigned works) 

4)   พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
(Evaluate from the students’ behavior in classes and exams) 

 
2.2 ความรู้  

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) เขา้ใจความรู้พ้ืนฐานของศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิต 
(Understand the basics of sciences relevant to living) 

2) มีความรอบรู้โดยการผสมผสานเน้ือหาในศาสตร์ต่างๆ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
วฒันธรรม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(Have multiple knowledges by combining multiple  sciences; catch up with changes in communities, 
cultures, nature and environment) 

3) แสวงหาความรู้จากงานวิจยัและแหล่งเรียนรู้อ่ืนอยา่งต่อเน่ือง   
(Keep exploring new knowledge from research and learning sources) 

  4)   มีความรู้ในสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจดัการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง  
สามารถใชค้วามรู้ ความสามารถในสาขาวิชา ในการประยกุตใ์ช ้และแกไ้ขปัญหาในงานได ้
(Have boarded knowledge in the field of performing arts and management in both theory and 
practice; be able to apply the related-filed knowledge and capacity to solve problem in the 
profession) 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น active learning 

(Focus on active-learning instruction) 
2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

(Set up real-life situation in learning activities) 
3) จดับรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 

(Set up the lecture from the experts or experienced special guests) 
4) จดัใหมี้รายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบติั/การฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

(Integrate project/ practice/ cooperative learning in the workplace)  
 

              2.2.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติังานของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ คือ 

1) การทดสอบยอ่ย 
(quiz) 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
      (Midterm and final examination) 
3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
      (Report/ plan/ project) 
4) การน าเสนอผลงาน 
      (Presentation) 
5) ประเมินจากผลงานการปฏิบติัสหกิจศึกษา 
     (Cooperative learning result) 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา  
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ตนเองและส่วนรวม 
 (Be able to integrate the basics of sciences, which lead to personal and public benefits) 

2) สามารถสืบคน้และประเมินขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 (Be able to search and evaluation data from multiple learning sources) 

3) สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทนัสถานการณ์และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 (Think critically, catch up with new events, and employ creative approaches to problem solving) 
4) สามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือท าความเขา้ใจและสร้างสรรคส์งัคม 

(Be able to connect personal knowledge with local wisdom, for personal and public benefits) 
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการคิด ทั้งในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น สะทอ้นคิด 

อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา การโตว้าที การจดัท าโครงการ การทดลองในหอ้งปฎิบติัการ ฯลฯ 
(Integrate the cognitive learning individually or in groups, such as reflection, discussion, case 
study, deputation, projecting, and laboratory experimentation) 

2) จดักิจกรรมใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง 
(Set up real situations for students to work with) 

            2.3.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การเขียนรายงานของนกัศึกษา 
      (Written report) 
2) การน าเสนอผลงาน 
      (Presentation)  
3) การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดัท่ีใหน้กัศึกษาคิดแกปั้ญหา 
      (Problem-based exercises or tests) 
4) การใชแ้บบทดสอบ/สัมภาษณ์ท่ีใหน้กัศึกษาไดฝึ้กคิดแกปั้ญหา 
     (Test/ problem-based interview) 

 
2.4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) มีความสามารถในการปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น ท างานกบัผูอ่ื้นไดท้ั้งในฐานะผูน้ า  
และผูต้าม 
(Be flexible, listen and respect other people’s opinions; work in team with others, either as the leader    
or team members) 

2)  มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
(Be a responsible person, as a Thai and global citizen) 

3) มีความคิดริเร่ิม สามารถวางแผน และตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
(Think creatively, be able to plan and adopt proper approaches to solve a problem) 

4) มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานและบุคคลทัว่ไป 
(Have good relationship with team and other people) 
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2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฎิสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล 
(Arrange instruction emphasized on group activities and tasks to coordinate and interact with 
others) 

2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบติั 
(Include practical learning experience) 

3) สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร ฯลฯ  ใน
รายวิชาต่างๆ 
(Insert disciplines, human relation, and understanding of organizational culture into the 
instruction) 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1)  สงัเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 

(Observing the students’ behavior during doing group works) 
2)  การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 

(Group presentation) 
3) ประเมินความสม ่าเสมอการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

(Evaluate from consistency of group participation) 
4) ประเมินความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น 

(Evaluate by peers in terms of responsibilities to the assigned tasks) 
 

2.5  ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) เขา้ใจปัญหาหรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์และเลือกใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
สถิติท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา 
(Understand problems or phenomena and  be able to analyze and adopt proper mathematic and 
statistic procedures to solve problems) 

2) สามารถใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่าน  
และเขียน 
(Be able to use language to efficiently communicate in everyday life with all listening, speaking, 
reading and writing skills) 



41 
 

 

 

3) กา้วทนัเทคโนโลยีปัจจุบนัและสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
เพ่ือการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร 
(Catch up with current technology and be able to choose proper technological channels for search, 
self-study, presentation and communication) 

4) รู้จกัเลือกและใชรู้ปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเร่ืองและผูฟั้งท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
Be able to select and use appropriate pattern of presentation that is suitable for the different 
audience   

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหวา่ง
ผูเ้รียน ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
(Manage teaching and learning methods focusing on commutative skills of speaking, 
listening, and writing among learners, instructors, and people involved) 

2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที
หลากหลายและเหมาะสม 
(Arrange learning experiences that encourages students to appropriately use information and 
communications technology) 

3) จดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนน าเสนอผลงานโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
(Arrange the experience for the students to present their works using information technology 
and mathematical statistics) 

              2.5.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประเมินจาก 
1) ทกัษะการพูดในการน าเสนอผลงาน  

(Speaking skills in presentation) 
2) ทกัษะการเขียนรายงาน 

(Report writing) 
3) ทกัษะการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Skills in presentation using information technology) 
2.6   ทักษะพสัิย   (Psychomotor Domain) 

         2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพสัิย (Learning outcomes on Psychomotor Domain) 
1)  มีทกัษะในการปฏิบติังานทางดา้นศิลปะการแสดง   
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     (Perform skills in performing arts operation) 
2)   มีทกัษะในการบริหารจดัการงานทางดา้นศิลปะการแสดงทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ตาม

สถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ  
 (Perform skills in performing arts administration in both government and private sectors in 

appropriate situations and occasions) 
3)  มีทักษะของการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะการแสดงท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ตอบ       

สนองต่อความตอ้งการของสงัคม 
     (Perform skills in creating unique works in performing arts that meets the social needs) 
4) มีทกัษะในการบูรณาการความรู้  เทคโนโลยี  และภูมิปัญญาไปใชป้ระโยชน์ในการจดัการการ

แสดง และสะทอ้นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินและของชาติ 
(Perform skills in integrating knowledge, technology, and wisdom into performance 
management and reflect the local and national identity) 

              2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการการเรียนรู้ด้านทักษะพสัิย  
          (Teaching for Psychomotor Domain development) 

1) สอนแบบ  Active  Learning 
     (Use Active teaching process) 
2) จดัฝึกประสบการณ์นอกสถานท่ี 
     (Provide direct experiences out of class) 
3) ฝึกปฏิบติังานในสถานท่ีจริง 
     (Practice working at a real workplace) 
4) จดัการแสดงผลงาน 
      (Organize an exhibition) 

               2.6.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะพสัิย 
                         (Strategies for evaluation of Psychomotor Domain learning outcomes) 

1) ประเมินทกัษะทางดา้นศิลปะการแสดงในชั้นเรียน 
(Skills in performing arts showing in classrooms) 

2)  ประเมินทกัษะทางดา้นการสร้างสรรคง์าน 
     (Skills in creating works) 
3)  ประเมินทกัษะทางดา้นบริหารจดัการ 
     (Administrative and managerial skills) 
4)  ประเมินทกัษะการบูรณาการความรู้จากหลากหลายสาขา 
     (Integrated skills from various fields) 

 


