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ค าน า 
 

สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษาเดิมเป็นแขนงวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา คณะครุศาสตร์    
เมื่อปีการศึกษา 2555 ได้พัฒนาเป็นสาขาวิชา โดยได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตร      
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษาขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี(หลักสูตรห้าปี) สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และ
มาตรฐานของคุรุสภา  ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาในรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ในยุคแห่งเทคโนโลยีและการสื่อสารประกอบกับบุคลากรทางด้านการสอน
นาฏยศิลป์ในปัจจุบันยังมีความขาดแคลนทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ท าให้สาขาวิชามุ่งผลิตบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษาให้เป็นครูดี ครูเก่ง คิดเป็น ท าเป็น ใฝ่รู้ และเชี่ยวชาญการสอนนาฏยศิลป์ตลอดจน
การมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนาฏยศิลป์ไทยแบบแผน นาฏยศิลป์ตะวันตก และนาฏยศิลป์ร่วมสมัยซ่ึงท า
ให้บัณฑิตมีคุณภาพทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาชั้นน าอ่ืนๆ ในประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา
จึงมุ่งเน้นการบริหารงานหลักสูตรในรูปแบบกระบวนการ  PDCA เพ่ือพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร โดยสร้าง
ความรู้ความเข้าใจกับประชาคมทุกภาคส่วนของสาขาวิชาฯ ในกระบวนการPDCA ซึ่งกระบวนการดังกล่าวยัง
ช่วยส่งเสริมให้บัณฑิตได้น าความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาปลูกฝังบัณฑิตให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 

 

 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา 
       คณะครุศาสตร์ 
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สารบัญ 

 
 
 

หมวดที่ 1 

 
 
ข้อมูลทั่วไป 

หน้า 
 

     3 
หมวดที่ 2 อาจารย์ 17 
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 27 
หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 33 
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 57 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 60 
หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 64 

สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา     68 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรนาฏยศิลป์ศึกษา   พ.ศ. 2555 
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจ าปีการศึกษา  2557   วันที่รายงาน  วันที่ 31  กรกฎาคม  พ.ศ.2558 
 

หมวดที่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
หลักสูตร ปริญญาตรี 
ระดับคุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต 
รหัสหลักสูตร 25551741100601 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (DE-P1.1-01) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/วันที่ให้

ความเห็นชอบ/อนุมัติ 
จากสภามหาวิทยาลัย) 

1 น.ส.ปัทมา           วัฒนพานิช 1 น.ส.ปัทมา           วัฒนพานิช มีการแก้ไขรายชื่อ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ให้เป็นปัจจุบัน 

2 นายประพัฒน์พงศ์  ภูวธน 2 นายประพัฒน์พงศ์  ภูวธน 
3 น.ส.จินตนา          อนุวัฒน์ 3 นายชวโรฒน์         วัลยเมธี 
4 ว่าที่ร.ต.วรวุฒ ิ       หมั่นสจุริต 4 นายจิรายุทธ          พนมรักษ์ 
5 นายจิรายุทธ          พนมรักษ์ 5 นายเตชสิทธิ์          รัศมีวงศ์พร 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ อาคาร 30   
 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. น.ส.ปัทมา  วัฒนพานิช 
2. นายประพัฒน์พงศ์   ภูวธน 
3. นายชวโรฒน ์           วลัยเมธี 
4. นายจิรายุทธ  พนมรักษ์ 
5. นายเตชสิทธิ์   รัศมีวงศ์พร 
6. น.ส.จิรฐาทิพย์  วัฒนพานิช 
 
อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษ)  
1. อาจารย์ ดร.สถาพร   สนทอง 
2. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  ทองค าสุก 
3. อาจารย์รินบุญ  นุชน้อมบุญ 
4. อาจารย์ ดร.ปริต  ทศศิลาพร
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แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ(ทุกระดับการศึกษา) สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/ 
วันที่ให้ความ

เห็นชอบ/อนุมัติ  
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 น.ส.ปัทมา         วัฒนพานิช อาจารย์ ศศ.ด.(นาฏยศิลป์ไทย)  
 
ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)  
 
ศป.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 
 

นาฏยศิลป์ไทย 
 

นาฏยศิลป์ไทย 
 

นาฏยศิลป์ไทย 
 

 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร  

วิโรฒ 

2557 
 

2552 
 

2541 
 

 

6 ปี 2557 
 

2552 
 

2541 
 

 
2 นายประพัฒน์พงศ์  ภูวธน อาจารย์ ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย)  

 
ค.บ. (นาฏศิลป์)  
 

นาฏยศิลป์ไทย 
 

นาฏศิลป์ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

2552 
 

2549 

3 ปี 2552 
 

2549 

3 นายชวโรฒน์        วัลยเมธ ี อาจารย์ ศศ.ด.(นาฏยศิลป์ไทย) 
 
อ.ม.(ภาษาบาลีสันสกฤต) 
 
ศศ.บ.(ดุริยางคศิลป์) 

นาฏยศิลป์ไทย 
 

ภาษาบาลีสันสกฤต 
 

ดุริยางคศิลป์ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2555 
 

2549 
 

2544 

8 เดือน 2555 
 

2549 
 

2544 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ(ทุกระดับการศึกษา) สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/ 
วันที่ให้ความ

เห็นชอบ/อนุมัติ  
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

4 นายจิรายุทธ           พนมรักษ์ อาจารย์ ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย)  
 
ศป.บ. (นาฏยศิลป์ไทย)  
 

นาฏยศิลป์ไทย 
 

นาฏยศิลป์ไทย 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2554 
 

2535 

3 ปี 2554 
 

2535 

5 นายเตชสิทธิ์           รัศมีวงศ์พร อาจารย์ ศศ.ม.(การบริหารงาน
วัฒนธรรม)  
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) 

การบริหารงาน
วัฒนธรรม 

นิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 
บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2551 
 

2548 

4 เดือน 2551 
 

2548 
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แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ(ทุกระดับการศึกษา) สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/ 
วันที่ให้ความ

เห็นชอบ/อนุมัติ  
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 น.ส.ปัทมา          วัฒนพานชิ อาจารย์ ศศ.ด.(นาฏยศิลป์ไทย)  
 
ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)  
 
ศป.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 
 
 

นาฏยศิลป์ไทย 
 

นาฏยศิลป์ไทย 
 

นาฏยศิลป์ไทย 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร  

วิโรฒ 

2557 
 

2552 
 

2541 
 

6 ปี 2557 
 

2552 
 

2541 
 

2 นายประพัฒน์พงศ์  ภูวธน อาจารย์ ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย)  
 
ค.บ. (นาฏศิลป์)  
 

นาฏยศิลป์ไทย 
 

นาฏศิลป์ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

2552 
 

2549 

3 ปี 2552 
 

2549 

3 นายชวโรฒน์        วัลยเมธ ี อาจารย์ ศศ.ด.(นาฏยศิลป์ไทย) 
 
อ.ม.(ภาษาบาลีสันสกฤต) 
 
ศศ.บ.(ดุริยางคศิลป์) 

นาฏยศิลป์ไทย 
 

ภาษาบาลีสันสกฤต 
 

ดุริยางคศิลป์ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

2555 
 

2549 
 

2544 

8 เดือน 2555 
 

2549 
 

2544 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ(ทุกระดับการศึกษา) สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/ 
วันที่ให้ความ

เห็นชอบ/อนุมัติ  
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

4 นายจิรายุทธ           พนมรักษ์ อาจารย์ ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย)  
 
ศป.บ. (นาฏยศิลป์ไทย)  

นาฏยศิลป์ไทย 
 

นาฏยศิลป์ไทย 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2554 
 

2535 

3 ปี 2554 
 

2535 

5 นายเตชสิทธิ์           รัศมีวงศ์พร อาจารย์ ศศ.ม.(การบริหารงาน
วัฒนธรรม)  
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) 

การบริหารงาน
วัฒนธรรม 

นิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 
บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2551 
 

2548 

4 เดือน 2551 
 

2548 

 

 

 



8 

 

อาจารย์ผู้สอน 
1. อาจารย์ ดร.สถาพร   สนทอง 
2. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  ทองค าสุก 
3. อาจารย์รินบุญ  นุชน้อมบุญ 
4. อาจารย์ ดร.ปริต  ทศศิลาพร 
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แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2557) 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ(ทุกระดับการศึกษา) สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 น.ส.ปัทมา         วัฒนพานิช อาจารย์ ศศ.ด.(นาฏยศิลป์ไทย)  
 
ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)  
 
ศป.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 

นาฏยศิลป์ไทย 
 

นาฏยศิลป์ไทย 
 

นาฏยศิลป์ไทย 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 
 

2552 
 

2541 

6 ปี 

2 นายประพัฒน์พงศ์  ภูวธน อาจารย์ ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย)  
 
ค.บ. (นาฏศิลป์)  
 

นาฏยศิลป์ไทย 
 

นาฏศิลป์ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 

2552 
 

2549 

3 ปี 

3 นายชวโรฒน์        วัลยเมธ ี อาจารย์ ศศ.ด.(นาฏยศิลป์ไทย) 
 
อ.ม.(ภาษาบาลีสันสกฤต) 
 
ศศ.บ.(ดุริยางคศิลป์) 

นาฏยศิลป์ไทย 
 

ภาษาบาลีสันสกฤต 
 

ดุริยางคศิลป์ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 
 
 

2555 
 

2549 
 

2544 

8 เดือน 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ(ทุกระดับการศึกษา) สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

4 นายจิรายุทธ           พนมรักษ์ อาจารย์ ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย)  
 
ศป.บ. (นาฏยศิลป์ไทย)  

นาฏยศิลป์ไทย 
 

นาฏยศิลป์ไทย 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2554 
 

2535 

3 ปี 

5 นายเตชสิทธิ์           รัศมีวงศ์พร อาจารย์ ศศ.ม.(การบริหารงาน
วัฒนธรรม)  
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) 

การบริหารงานวัฒนธรรม 
 

นิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2551 
 

2548 

4 เดือน 

6 นางสาวจิรฐาทิพย์    วัฒนพานิช อาจารย์ ก าลังศึกษาต่อ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
(ศล.ม.) 
นศ.บ.(ศิลปะการแสดง) 

นาฏศิลป์ไทย 
 

 
ศิลปะการแสดง 

สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

 
มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

- 
 
 

2550 

3 ปี 

 

 

 

 

 



11 

 

แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ(ทุกระดับการศึกษา) สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1 อาจารย์ ดร.สถาพร  สนทอง - ค.ด.(นาฏยศิลป์ศึกษา)  

      (กิตติมศักดิ์) 
 
ปมช. นาฏศิลป์ชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรทางการศึกษา 

นาฏยศิลป์ศึกษา 
 

 
นาฏยศิลป์ไทย 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
วิทยาลัยนาฏศิลป์ 
มหาวิทยาลัยซิดนีย์ 

2557 
 

 
2498 

 
2 อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  ทองค าสุก - ศศ.ด.(นาฏยศิลป์ไทย)  

 
ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)  
 
ศศ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) 

นาฏยศิลป์ไทย 
 

นาฏยศิลป์ไทย 
 

นาฏยศิลป์ไทย 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคล 

2549 
 

2537 
 

2526 

3 อาจารย์รินบุญ       นุชน้อมบุญ - กศ.ม.(ศิลปศึกษา) 
 
ศป.บ.(ออกแบบเพ่ือการ
แสดง) 

ศิลปศึกษา  
 

ออกแบบเพ่ือการแสดง 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2549 
 

2541 

4 อาจารย์ ดร.ปริต       ทศศิลาพร 
 
 
 
 

- ปร.ด. 
(พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)  
MFA.(Scene & Lighting 
Design)  
ภ.สร.บ.(ภูมิสถาปัตยกรรม) 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

Scene & Lighting Design 
 

ภูมิสถาปัตยกรรม 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

University of Iowa 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2553 
 

2543 
 

2534 
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ตัวบ่งชี้ 1.1 การก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร DE-P1.1-01 
    ส าข าวิ ข าฯ  ได้ มี ก ารด า เนิ น งาน ใน การ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์เข้าบรรจุใหม่ในงบแผ่นดิน
ประจ าปีงบประมาณ 2557  ดังนี้  
       1.นายชวโรฒน์   วัลยเมธี  
       2.นายเตชสิทธิ์    รัศมีวงศ์พร  
    เข้าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทนอาจารย์   
2 ท่าน คือ นายวรวุฒิ  พ่ึงสุจริต และนางสาว
จินตนา อนุวัฒน์  ที่ออกไปเนื่องจากหมดสัญญา
ตามงบอัตราจ้าง รายปี ในปัจจุบันสาขาวิชาฯมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามกรอบมาตรฐาน
คุญวุฒิที่ก าหนด ซึ่งสาขาวิชาฯได้มีการเสนอ
รายชื่อขอปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่
ตามข้ันตอนที่ก าหนด โดยได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยใน  การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6 /2558 ในวันที่ 18 มิถุนายม พ.ศ. 2558 
         อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ประจ า มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
1.น.ส.ปัทมา           วัฒนพานิช 
2.นายจิรายุทธ        พนมรักษ์ 
3.นายประพัฒน์พงศ์  ภูวธน 
4.นายชวโรฒน์        วัลยเมธ ี
5.นายเตชสิทธิ์         รัศมีวงศ์พร 

 
 
 

คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร DE-P1.1-02 
     สาขาวิชาฯ มีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุญวุฒิที่ก าหนดกล่าวคือ 
- สาขาวิชาฯมีอาจารย์จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ตรงสาขาวิชา จ านวน 2 ท่าน 
- สาขาวิชาฯมีอาจารย์ก าลังจะจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก ตรงสาขาวิชา จ านวน 1 ท่าน 
- สาขาวิชาฯมีอาจารย์จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ตรงสาขาวิชา จ านวน 1 ท่าน 
- สาขาวิชาฯมีอาจารย์จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาที่สัมพันธ์ จ านวน 1 ท่าน 
จากคุณสมบัติข้างต้น สาขาวิชาฯ ยังมีอาจารย์ที่
จบระดับปริญญาเอกสายตรงสาขาวิชาทั้ ง 3 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ปริญญาคือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก จ านวน 1 คน และก าลังจะจบในปีการศึกษา 
2558 จ านวน  1 คน ถือว่ าสาขาวิชามีความ
เข้มแข็งในด้านคุณวุฒิอย่างยิ่ง โดยเฉพาะศาสตร์
ด้านนาฏยศิลป์ศึกษามีผู้จบการศึกษาสายตรง
ตั้งแต่ปริญญาตรี-ปริญญาเอกจ านวนน้อยมาก  
คิดเป็นร้อยละ 10 % ของผู้จบการศึกษาด้าน
นาฏยศิลป์ศึกษาทั้งประเทศ  
     คุณ สมบั ติ ของอาจารย์ป ระจ าหลักสู ตร
นาฏยศิลป์ศึกษา ประกอบด้วย   
1.อาจารย์ ดร.ปัทมา    วัฒนพานิช   
-ศศ.ด.(นาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-ศป.บ.(นาฏศิลป์ไทย)มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร 
2.อาจารย์ ดร.ชวโรฒน์    วัลยเมธี 
-ศศ.ด.(นาฏยศิลป์ไทย)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-อ.ม.(ภาษาบาลีสันสกฤต)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
-ศศ.บ.(ดุริยางคศิลป์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3.อาจารย์จิรายุทธ    พนมรักษ์  
-ศศ.ด.(นาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ก าลังจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558) 
-ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-ศป.บ.(นาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4.อาจารย์ประพัฒน์พงศ์    ภูวธน 
-ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-ค.บ. (นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
5.อาจารย์เตชสิทธิ์    รัศมีวงศ์พร 
-ศศ.ด.(ก าลังศึกษาต่อปริญญาเอก)
(ศิลปวัฒนธรรม)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 
ศศ.ม.(การบริหารงานวัฒนธรรม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)วิทยุโทรทัศน์และการละคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๘ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 

 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) 

 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์    
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
 

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

เนื่ องจากเป็ นหลักสู ตรที่ ได้ เปิ ดขึ้ น ใหม่ ในปี
การศึกษา 2555 จึงยังไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑ์ของสกอ. 

12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

DE-P1.1-03 
มีการด าเนินงานตามกรอบ TQF 1-5 

 
 
หมายเหตุ 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2  ข้อ 11 
และ ข้อ 12  

2. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ให้ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย 
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แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
                 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

สาขาวิชานาฏยศลิป์ศึกษา  มีการด าเนินการจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีอาจารย์
ประจ าหลักสตูรเข้าร่วมการประชุมครบทุกท่าน 

/  
DE-P1.12-01 

รายงานการประชุมประจ าปี
การศึกษา 2557 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

สาขาวิชานาฏยศลิป์ศึกษา  มีการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา  

/  

DE-P1.12-02 
มคอ.2 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

สาขาวิชานาฏยศลิป์ศึกษา  มีค าอธิบายในรายวิชาต่างๆ  และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามรูปแบบของมคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

/  

DE-P1.12-03 
มคอ.3 และ มคอ.4 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

สาขาวิชานาฏยศลิป์ศึกษา  มีการด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา /  

DE-P1.12-04 
มคอ.5 และ มคอ.6 

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

สาขาวิชานาฏยศลิป์ศึกษา  มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

/  DE-P1.12-05 
มคอ.7 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ .3 และ
มคอ. 4 (ถ้ามี  ) อย่างน้อยร้อยละ  25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 

สาขาวิชานาฏยศลิป์ศึกษา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 ร้อยละ 25 ในรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

/  

DE-P1.12-06 
เอกสารทวนสอบ 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

/  

DE-P1.12-05 
มคอ.7 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

สาขาวิชานาฏยศลิป์ศึกษา ได้ให้อาจารย์ที่ได้บรรจุใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัยและได้รบัค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการสอน 

/  
DE-P1.12-07 
บันทึกข้อความและค าสั่งให้เข้าร่วม
การปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 
 

สาขาวิชานาฏยศลิป์ศึกษาไดส้่งเสริมและสนับอาจารย์ประจ าสาขาวิชาทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 

/  

DE-P1.12-08 
หนังสือเชิญและใบประกาศนียบัตร
การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

   
 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มี ต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
DE-P1.1-01 บันทึกการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอาจารย์  มคอ.2 
DE-P1.1-02 บันทึกการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอาจารย์  มคอ.2 
DE-P1.1-03 รายงานการประชุมประจ าปีการศึกษา 2557 / มคอ.2 - มคอ.7 
DE-P1.12-01 รายงานการประชุมประจ าปีการศึกษา 2557 
DE-P1.12-02 มคอ.2 
DE-P1.12-03 มคอ.3 และ มคอ.4 
DE-P1.12-04 มคอ.5 และ มคอ.6 
DE-P1.12-05 มคอ.7 
DE-P1.12-06 เอกสารทวนสอบ 
DE-P1.12-07 บันทึกข้อความและค าสั่งให้เข้าร่วมการปฐมนิเทศพนกังานมหาวิทยาลัย 
DE-P1.12-08 หนังสือเชิญและใบประกาศนียบตัรการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ 1.1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

1.1 - ปริญญาตรี 4 ข้อ 
- บัณฑิตศึกษา 12 ข้อ 

.........4........ ข้อ 
 /  บรรล ุ
ไม่บรรลุ 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

การบริหารอาจารย์ 
2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริหารอาจารย์   ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารอาจารย์) 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การ

ปฏิบัติ3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลกาประเมิน  
5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

DE-P2.1-01 - DE-P2.1-06 
      สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา  มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
สาขาวิชาเพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ากรอบอัตราก าลังเพ่ือรับ
อัตราใหม่โดยก าหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  1.ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาโท/   
ปริญญาเอก ในสาขานาฏยศิลป์ไทยหรือนาฏยศิลป์ตะวันตกการละคร  
ศิลปะการแสดง การก ากับการแสดง การก ากับลีลาและการบริหารงาน
วัฒนธรรม  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งคณะกรรมการประเมินการ
สอบคัดเลือกอัตราก าลังใหม่  พร้อมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมบริหาร
คณะเพ่ือด าเนินการประกาศรับสมัครและคัดเลือกอัตราก าลังใหม่ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยซึ่งมขีั้นตอนการด าเนินงาน  ดังนี้   
           1. ก าหนดระยะเวลาในการประกาศรับสมัครตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 
           2. ก าหนดการสอบคัดเลือกออกเป็น 2 ส่วน คือข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์  
           3. ก าหนดคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร 
           4. ประเมินผลและจัดส่งผลสอบให้กองงานบริหารงานบุคคล 
           5 . รายงานการด า เนิ น งานและ ผลการประ เมิ น ต่ อคณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาฯ และที่ประชุมคณะกรรมบริหารคณะ
เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงาน ขั้นตอน กระบวนการในการเปิดรับ
อัตราก าลังใหม ่ประจ าปี 2557/2558 
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ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การ

ปฏิบัติ3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลกาประเมิน  
5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

การบริหารอาจารย์ DE-P2.1-07 - DE-P2.1-14 
      สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา  มีการจัดประชุมอาจารย์ของสาขาวิชา    
ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารงานสาขาวิชาฯ  เพ่ือร่วมก าหนดและจัดท า
แผนบริหารอาจารย์  ซึ่งแผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะและมหาวิทยาลัย 
      แผนบริหารอาจารย์ของสาขาวิชาฯแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการ
บริหารงานหลักสูตรและการจัดเรียนการสอน การบริหารงานด้านการวิจัย  
การบริหารงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารงานด้าน
การจัดการในการปฏิบัติงานของอาจารย์ในสาขาวิชาฯ  ซึ่งแผนการ
บริหารงานดังกล่าวประธานสาขาวิชาเป็นผู้ให้แนวทางและเป็นประธานใน
การประชุมการวางแผนการบริหารสาขาวิชาฯ  โดยได้มีการแบ่ ง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายเพ่ือให้อาจารย์ในสาขาวิชาฯ ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียนร้อย 
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน คือ ฝ่ายบริหาร แผนและนโยบายฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฝ่าย
ประกันคุณภาพและสารสนเทศและฝ่ายกิจการนิสิต นักศึกษา  ซึ่งในแต่ละ
ฝ่ายมีภาระหน้าที่หลักที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสาขาและหลักสูตร  
ซึ่งภาระหน้าที่แต่ละฝ่ายมีความส าคัญ ท าให้สาขาวิชาฯ ด าเนินการงานไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
 
        ทั้งนี้สาขาวิชาฯได้มีการน าแผนบริหารอาจารย์มาปฏิบัติใช้ในปี
การศึกษา 2557  โดยแต่ละฝ่ายมีการด าเนินการ  ดังนี้ 
1.ฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน (อ.ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช) 
- ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารงบประมาณปี 2557 และจัดท า
แนวนโยบายการบริหารงานสาขาวิชาฯ โดยการแบ่งภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้กับอาจารย์ในสาขาวิชาฯ 
2.ฝ่ายวิชาการ (อ.จิรฐาทิพย์  วัฒนพานิช) 
- ด าเนินการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การจัดตารางสอน
การก ากับติดตาม และการจัดท า มคอ. ทีเ่กี่ยวข้องกับหลักสูตร 
3.ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (อ.ดร.ชวโรฒน์  วัลยเมธี) 
- ด าเนินการส่งเสริมคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ผลิตผลงานด้านการวิจัย/    
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ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การ

ปฏิบัติ3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลกาประเมิน  
5.แนวปฏิบัติที่ดี) 
งานวิชาการ ในรูปแบบการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติหรือการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารในฐานข้อมูล(TCI)อย่างต่อเนื่อง   
และสร้างความร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการกับเครือข่ายทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
4.ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ (อ.ประพัฒนพงศ์  ภูวธน) 
- ด าเนินการบริหาร วางแผนการจัดการนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 -5 ออก
ฝึกปฏิบัติการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นสังเกตการณ์ ขั้นทดลอง
สอนและขั้นสอนเต็มรูป รวมถึงการจัดอาจารย์นิเทศก์การสอนให้นิสิต 
นักศึกษา ชั้นปีที่ 3-5 การเป็นที่ปรึกษาตรวจบัณฑิตนิพนธ์ และการอ่าน
วิจัยในชั้นเรียน  
5.ฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ (อ.เตชสิทธิ์  รัศมีวงศ์พร) 
- ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
ด าเนินงานด้านงานประกันคุณภาพทางการศึกษา การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสาขาวิชาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาฯ  ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสาขาวิชาฯ ผ่านช่องทางการ
สื่ อสารสน เทศ  ได้ แก่  จดหมายข่ าวสาขาวิช า “นาฏยสาร” และ
www.facebook.com /DANCE ed.bsru (Facebook ของสาขาวิชา)   
6.ฝ่ายกิจการนิสิต นักศึกษา (อ.จิรายุทธ   พนมรักษ์) 
- ด าเนินการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมงานประเพณีและพุทธศาสนาของ
สาขาวิชาฯ คณะ และมหาวิทยาลัย ส่งเสริมสนับสนุนและให้ค าปรึกษา
กิจกรรมของนิสิตนักศึกษา ก ากับควบคุมดูแลนิสิตนักศึกษาให้มีความ
ประพฤติเหมาะสม เช่นการมีระเบียบวินัยในการเข้าชั้นเรียนการมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา มีการประเมินผลกระบวนการในการ
ด าเนินงานผ่านการจัดท าเอกสารทวนสอบเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ใน
รายวิชาต่างๆ โดยมีนิสิตนักศึกษา เป็นผู้ประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้ ประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน  และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การ

ปฏิบัติ3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลกาประเมิน  
5.แนวปฏิบัติที่ดี) 
ซ่ึงผลที่ได้น ามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา
ถัดไป 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ DE-P2.1-15 - DE-P2.1-19 
      สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา  มีการด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนา
อาจารย์สาขาวิชาเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสาขาวิชา โดยเน้นการ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างและการพัฒนางานด้านวิจัยด้านวิชาการ ในรูปแบบ
การบูรณาการมีความหลากหลายและต่อเนื่อง ดังนี้ 
             - การส่งเสริมการผลิตผลงานด้านการวิจัย/ด้านวิชาการให้กับ
สาขาวิชาฯ 
            - การส่งเสริมให้คณาจารย์ในสาขาวิชาน าเสนอผลงานการวิจัย/
วิชาการ เผยแพร่ในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ และการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่เป็นที่ยอมรับในฐานข้อมูล (TCI)กลุ่มท่ี 2 และ SCOPUS 
            - การส่งเสริมการเข้ารับการอบรมการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
             - การส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
            - การส่งเสริมการเข้ารับการอบรมทักษะในการพัฒนาความรู้ใน
ด้านการบริหารงานวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก 

 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
DE-P2.1-01 แผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ปี พ.ศ.2557– พ.ศ.2558 
DE-P2.1-02 กรอบอัตราก าลังสาขาวิชา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559 
DE-P2.1-03 รายงานการประชุมสาขาวิชา  ปี 2557 
DE-P2.1-04 แผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ปี พ.ศ.2557– พ.ศ.2558 
DE-P2.1-05 หนังสือประกาศการรับสมัครอาจารย์ใหม่ 

DE-P2.1-06 ผลการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 
DE-P2.1-07 แผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ปี พ.ศ.2557– พ.ศ.2558 
DE-P2.1-08 รายงานการประชุมสาขาวิชา  ครั้งที่ 2/2558 
DE-P2.1-09 ผังโครงสร้างการบริหารงานในสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา 
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DE-P2.1-10 รายงานการประชุมสาขาวิชา  ครั้งที่ 3/2558 
DE-P2.1-11 แผนบริหารงบประมาณในปี 2557 
DE-P2.1-12 จดหมายข่าวนาฏยสาร  และ  www.facebook.com /DANCE ed.bsru 
DE-P2.1-13 มคอ.2 /มคอ.3 / มคอ.5 และ มคอ.7 
DE-P2.1-14 ป้ายประกาศ / การอบรมคุณธรรม  จริยธรรมและจรรณยาบรรณให้กับนิสิต 
DE-P2.1-15 แผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ปี พ.ศ.2557– พ.ศ.2558 
DE-P2.1-16 ผลงานวิจัย / เกียรติบัตรการน าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 
DE-P2.1-17 เกียรติบัตรการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
DE-P2.1-18 ภาพการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
DE-P2.1-19 หนังสืออนุมัติทุนวิจัย   

 
ผลการประเมินตนเอง 2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริหาร
อาจารย์   ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารอาจารย์) 

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ประเมินตนเอง()       

 
2.2 คุณภาพอาจารย์ (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริหารอาจารย์   ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ

อาจารย์) 
(1) รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 2 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40 ร้อยละ 
ค่าคะแนนของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
(สูตรการค านวณตามท่ีระบุในหมายเหตุ) 

10 คะแนน 

 
หมายเหตุ : ค่าคะแนนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ก าหนดดังนี้ 
หลักสูตรปริญญาตรี คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 20 
หลักสูตรปริญญาโท คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 60 
หลักสูตรปริญญาเอก คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 100 

 
สูตรการค านวณค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้= ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม5 
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แบบรายงาน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ตรี โท เอก 
น้อยกว่า 
6 เดือน 

6เดือนขึ้นไป
แต่ไม่ถึง 9 

เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

1. อ.ดร.ปัทมา       วัฒนพานิช   /   / 
2. อ.ดร.ชวโรฒน์    วลัยเมธ ี   /  /  
3. อ.จิรายุทธ         พนมรักษ์  /    / 
4. อ.ประพัฒน์พงศ์  ภูวธน  /    / 
5. อ.เตชสิทธิ์         รัศมีวงศ์พร  /  /   

กรณีอาจารย์ที่รับเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ให้พิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
(เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป) 
 

 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

DE-P2.2-01 บันทึกการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอาจารย์  มคอ.2(DE-P1.1-01) 
 

(2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. ,รศ. ,ศ.) 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ 0 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ร้อยละ 
ค่าคะแนนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ 
(สูตรการค านวณตามท่ีระบุในหมายเหตุ) 

0 คะแนน 

หมายเหตุ : ค่าคะแนนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ ก าหนดดังนี้ 
หลักสูตรปริญญาตรี คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 60 
หลักสูตรปริญญาโท คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 80 
หลักสูตรปริญญาเอก คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 100 

 
สูตรการค านวณ 
คะแนนที่ได้= ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม5 
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แบบรายงาน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ผศ. รศ. ศ. 
น้อยกว่า 
6 เดือน 

6 เดือนขึ้น
ไปแตไ่ม่ถึง 
9 เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

1. -       
2. -       

กรณีอาจารย์ที่รับเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ให้พิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
(เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป) 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
DE-P2.2-02 บันทึกการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอาจารย์  มคอ.2 

 
(3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร(DE-P2.2-03) 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

  

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

1 0.40 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

30 วันนับแต่วันที่ ออกประกาศ (ซึ่ งไม่อยู่ ใน Beall’s list) หรือตี พิมพ์ ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

  

รวม 1 0.40 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด ………5……. คน 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ ………0.40….. 
คะแนนที่ได้ ........2........ คะแนน 

 
แบบรายงานผลงานที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ในปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผลงานสร้างสรรค ์ ค่าน้ าหนักของผลงาน 
1 
2 
3 
4 
5 

อ.ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช 
อ.ดร.ชวโรฒน ์ วัลยเมธ ี
อ.จิรายุทธ  พนมรักษ์ 
อ.ประพัฒน์พงศ์  ภูวธน 
อ.จิรฐาทิพย์  วัฒนพานิช 

1. โครงการนาฏยานรัุกษ์  ครัง้ที่ 1 0.40 

กรณีเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ให้รายงานข้อมูลในลักษณะการเขียนบรรณานุกรมหรือการ
เขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ  คือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน  ปีที่พิมพ์  แหล่งตีพิมพ์  (กกอ.ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.54) 
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ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์ แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 
1. - - - - - 
2. - - - - - 
3. - - - - - 

 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

DE-P2.2-03 ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
2.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริหารอาจารย์   ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 

ผลที่เกิดกับอาจารย์) 
 
ผลการด าเนินงาน (DE-P2.3-01) 

ข้อมูล 
ปี 

(ข้อมูลจากปีที่เปิดสอนจนถึงปัจจุบัน) 
ปัจจุบัน ข้อมูลคู่เทียบ (ถ้ามี) 

2554 2555 2556 2557  
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ N/A 4 5 5 - 
ความพึงพอใจของอาจารย์  N/A 100 100 100 - 

 
อธิบายรายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 
1.รายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 2.รายงานผลการด าเนินงานครบ

ทุกเรื่อง 3.มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีในบางเรื่อง 
4.มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีทุกเรื่อง 5.มีผลการด าเนินงานโดดเด่น) 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ DE-P2.3-01 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา ร้อยละ 100 

ความพึงพอใจของอาจารย์  DE-P2.3-02 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา  มีการท าการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ต่อการบริหารหลักสูตร  อยู่ในระดับดี  

 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

DE-P2.3-01 บันทึกการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอาจารย์  มคอ.2(DE-P1.1-01) 
DE-P2.3-02 ผลการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร

หลักสูตร   
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ผลการประเมินตนเอง 2.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริหารอาจารย์   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์) 

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ประเมินตนเอง()       
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

ข้อมูลนักศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
2555 2556 2557 

2555 71 71 71 
2556  64 64 
2557   58 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 
 จากที่คุรุสภามีข้อก าหนดคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่สกอ.ก าหนด
และตรงตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยก าหนดให้ทุกหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตครูต้องมีการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพเพ่ือมุ่งเน้นการคัดเลือกเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ และให้เป็นไปตามแผนรับที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2) และเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
โดยระบุ ดังนี้ 1.ห้องเรียนจะต้องมีนักศึกษาไม่เกิน 30 คนในรายวิชาปฏิบัติ ท าให้ทางสาขาวิชาฯ มีการปรับ
ลดแผนการรับนิสิตนักศึกษาจากเดิม 80 คน เป็น 60 คน แต่ในปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนจากโรงเรียน
มัธยมศึกษาทั่วประเทศมาสมัครสอบหลักสูตรนาฏยศิลป์ศึกษาจ านวนมากขึ้นกว่าในปีการศึกษา2556 ท าให้
ต้องมีการปรับเกณฑ์การประเมินผลการสอบคัดเลือกให้สูงขึ้นจากปีที่แล้ว เพ่ือคัดกรองให้นิสิตนักศึกษาที่ผ่าน
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษามีคุณภาพตามข้อก าหนดและตรงตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ  

ในการรับนิสิตนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 จึงไม่ได้ปฏิบัติตามแผนรับตามที่ก าหนด 80 คน  
ใน มคอ. 2 แต่การรับนิสิตนักศึกษาได้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่สกอ.และตรงตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพก าหนด โดยค านึงถึงคุณภาพเป็นหลัก ท าให้ผู้ที่สามารถผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อใน
หลักสูตรมีอัตราส่วนลดลง 

3.1 การรับนักศึกษา(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 3  นักศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา) 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

การรับนักศึกษา DE-P3.1-01 - DE-P3.1-05 
      หลักสูตรของสาขาวิชาฯ ได้ก าหนดกระบวนการรับนิสิตนักศึกษาตามระบบการ
รับนิสิตนักศึกษาดังนี้ 
1.หลักสูตรมีระบบและกลไกการรับนิสิตนักศึกษาโดยมีการวางแผนการรับนักศึกษา
ก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนิสิตนักศึกษาและก าหนดคุณสมบัติของนิสิตนักศึกษาให้
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มี
การพิจารณาก าหนดจ านวนรับนิสิตนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับนิสิตที่ก าหนด
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ. 2) และน า (ร่าง) แผนการรับนักศึกษาเสนอ
กรรมการต่างๆเพ่ือพิจารณาตามล าดับและให้มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครนิสิต
นักศึกษา 
2. หลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวางแผน
และจัดท าคู่มือการสมัครเรียนแผ่นผับเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องพร้อมทั้ง
ด าเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตนักศึกษา 
3. การด าเนินงานรับสมัครของหลักสูตร5ปีด าเนินการโดยคณะครุศาสตร์ มีการ
ก าหนดให้มีการรับสมัครตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
4. ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ด าเนินการจัดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและการ
สอบวิชาวัดแววความเป็นครูประมวลผลการสอบพร้อมทั้งจัดท าประกาศรายชื่อผู้สอบ
ผ่านข้อเขียน เพ่ือมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเฉพาะ
ทางของสาขาวิชาฯ 
5.หลักสูตรด าเนินการสอบภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติเฉพาะทางด้านนาฏยศิลป์ศึกษา
และสอบสัมภาษณ์โดยมีคณะกรรมการด าเนินการประมวลผลการสอบ และน าส่ง
ข้อมูลไปยังฝ่ายวิชาการคณะเพ่ือให้จัดท าประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)ต่อไป 
6. คณะครุศาสตร์ด าเนินการรับรายงานตัวนิสิตนักศึกษาใหม่สรุปจ านวนที่เข้ารายงาน
ตัวและน าแจ้งสาขาวิชาฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะและคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
7. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการรับนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาฯ จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงาน การสรุปผลและการประเมินผล และรับ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือน าไปปรับปรุงการรับสมัครนิสิต
นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาต่อไปซึ่งในการประเมินกระบวนการรับนิสิตนักศึกษานั้น 
สาขาวิชาฯ มีการปรับปรุงกระบวนการมาอย่างต่อเนื่องเช่นในการรับนิสิตในปี
การศึกษา 2556 และ 2557 สาขาวิชาฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการรับนิสิตนักศึกษา
จากเดิมคือการรับนิสิตนักศึกษาจากระบบการสอบตรงและการรับนิสิตนักศึกษาจาก
ระบบAdmission ในอัตรา 50:50 ซึ่งที่ผ่านมาพบว่านิสิตนักศึกษาที่มาจากระบบ 
Admission ไม่มี พ้ืนความรู้ความสามารถเฉพาะทางในด้านนาฏยศิลป์ศึกษา
ครอบคลุมทั้งเรื่องทฤษฎีและปฏิบัติเนื่องจากเกณฑ์ที่ก าหนดในการสอบสัมภาษณ์
ไม่ได้เอ้ือต่อการคัดกรองนิสิตนักศึกษาที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนดสาขาวิชาฯ จึงได้มีการปรับวิธีการรับนิสิตนักศึกษาโดยใช้
อัตราส่วน 80:20ในการรับนิสิตในปีการศึกษา 2558  
      สาขาวิชาฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการที่หลากหลายมากขึ้นเช่นด้านการ
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของสาขาวิชาฯ อย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพ่ือให้
สาขาวิชาฯ เป็นที่รู้จักในสังคมท าให้ยอดรับสมัครมีจานวนเพ่ิมขึ้น และในด้านการวัด
ประเมินผลสาขาวิชาฯ มีการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการสอบคัดเลือกคือ ข้อสอบ
ภาคทฤษฏีมีเนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชานาฏยศิลป์ช่วงชั้นที่ 4 ในหลักสูตรแกนกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้นักเรียนที่เข้าสอบผ่านเข้าสู่การสอบสัมภาษณ์
ประเมินทักษะด้านนาฏยศิลป์  มีความตั้ งใจในการเรียนมากกว่าการวัดและ
ประเมินผลโดยใช้ข้อสอบภาคทฤษฏี เพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ สาขาวิชา ฯ 
ยังก าหนดให้มีการพิจารณาข้อมูลจากแฟ้มสะสมผลงานประกอบการสอบสัมภาษณ์
เพ่ิมเติม 
8. หลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบการรับนิสิตนักศึกษาจากระบบการรับนิสิต
นักศึกษาในปีการศึกษา 2556 โดยเริ่มพัฒนาวางแผนระบบกลไกการปฏิบัติงานในปี
การศึกษา 2557 ท าให้สาขาวิชาฯ สามารถรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 
2557 ได้อย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการของหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
สกอ.ก าหนดและตรงตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพซึ่งในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาฯ
ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับนิสิตนักศึกษาเพ่ือสร้างเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีส าหรับการรับนิสิตนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา   

DE-P3.1-03 
      สาขาวิชาฯ ได้ก าหนดกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามระบบ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 
1. สาขาวิชาฯ มีระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยสาขาวิชาฯ มีการ
ประชุมวางแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งในปี
การศึกษา 2557 สาขาวิชาฯ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีความพร้อมทางด้าน 
ปัญญา ทักษะนาฏยศิลป์ สุขภาพกาย สุขภาพจิต สร้างความมุ่งม่ันและความเข้าใจใน
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  
2. สาขาวิชาฯ ร่วมกับส านักกิจการนิสิตนักศึกษาตรวจสุขภาพปฐมนิเทศรวม โดยมี
การประชุมผู้ปกครอง และมีการปฐมนิเทศแยกคณะ รวมถึงการปฐมนิเทศสาขาวิชา 
มีการแนะน าให้ค าปรึกษาการเรียน ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและการเข้าร่วม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมด าเนินการ
โดยคณะและมหาวิทยาลัย 
3. การเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาได้จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศสาขาวิชา มีการแนะน าคณาจารย์แนะน าฝ่ายต่างๆ แจ้งห้องพักอาจารย์ 
และวิธีการเข้าพบอาจารย์ การติดต่อการเรียนการสอนและปรึกษาปัญหาต่างๆ 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

รวมถึงชี้แจงรายวิชาในหลักสูตรเพ่ือให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลและสามารถน าไปใช้เพื่อ
เตรยีมความพร้อมในการเรียนให้ประสบความส าเร็จตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
นอกจากนี้การเตรียมความพร้อมด้านทักษะนาฏยศิลป์ศึกษา สาขาวิชาฯ ได้จัดท า
แผนการด าเนินโครงการปรับพ้ืนฐานและเตรียมความพร้อมในการเรียน การสอน
วิชาเอกทางนาฏยศิลป์ส าหรับนิสิตนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชานาฏยศิลป์
ศึกษา  
4. เมื่อมีการด าเนินการจัดท าแผนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว สาขา
วิชาฯ จึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเพ่ือสรุปผลและน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการในปีการศึกษาถัดไป 
5. สาขาวิชาฯ มีแผนการพัฒนาปรับปรุงที่ชัดเจน เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่นิสิต
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาทั้งในส่วนของการปรับปรุงระบบการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาให้ออกมาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
DE-P3.1-01 แผนกลยุทธ์สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา  คณะครุศาสตร์  มรภ.บ้านสมเด็จ   

เจ้าพระยา  พ.ศ.2555 – 2559 
DE-P3.1-02 ระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 
DE-P3.1-03 มคอ. 2 
DE-P3.1-04 ประกาศการรับสมัครนิสิตของคณะ/มหาวิทยาลัย 
DE-P3.1-05 ประกาศการผลการรับสมัครนิสิตของคณะ/มหาวิทยาลัย 

 
ผลการประเมินตนเอง 3.1 การรับนักศึกษา(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 3  นักศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การ
รับนักศึกษา) 

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ประเมินตนเอง()       
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3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 3  นักศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา) 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

การควบคุมการดูแลการ
ให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 

DE-P3.2-01- DE-P3.1-02 
      สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา  ได้เน้นความส าคัญในเรื่องการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวแก่นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระบุลงไปในแผนการพัฒนา
นิสิตนักศึกษา  โดยมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์
ต่อนิสิตนักศึกษาผ่านสื่อสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งด าเนินการนัดพบปะ
พูดคุยระหว่างคณาจารย์กับนิสิตนักศึกษา อย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้งเพ่ือส่งเสริมให้
บัณฑิตมีคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ตามหลักสูตรก าหนด 

การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

DE-P3.1-01 - DE-P3.1-03 
      สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา  ได้มีจัดท าแผนพัฒนานิสิตเพ่ือการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผ่านการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน พร้อมทั้งการ
สนับสนุนการท าวิจัยและจัดให้มีการจัดการองค์ความรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษา 

 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
DE-P3.2-01 แผนการพัฒนานิสิต 
DE-P3.2-02 สื่อสารสนเทศของสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา 
DE-P3.2-03 โครงการ/กิจกรรมและผลงานวิชาการของนิสิตสาขานาฏยศิลป์ศึกษา 

 
ผลการประเมินตนเอง 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 3  นักศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา) 

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ประเมินตนเอง()       
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3.3   ผลที่เกิดกับนักศึกษา(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 3  นักศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา) 

ผลการด าเนินงาน(DE-P3.3-01 - DE-P3.3-02) 

ข้อมูล 
ปี 

(ข้อมูลจากปีที่เปิดสอนจนถึงปัจจุบัน) 
ปัจจุบัน 

ข้อมูลคู่เทียบ 
(ถ้ามี) 

2554 2555 2556 2557  
อัตราการคงอยู่ N/A ร้อยละ100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  
การส าเร็จการศึกษา  N/A - - -  
ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

N/A ≥ร้อยละ 80 ≥ร้อยละ 80 ≥ร้อยละ 80  

 

อธิบายรายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 
1.รายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 2.รายงานผลการด าเนินงานครบ

ทุกเรื่อง 3.มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีในบางเรื่อง 
4.มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีทุกเรื่อง 5.มีผลการด าเนินงานโดดเด่น) 

อัตราการคงอยู่ อัตราการคงอยู่ของนิสิตสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา  ร้อยละ 100 
การส าเร็จการศึกษา        หลักสูตรสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา เริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอน

ในปีการศึกษา 2555  จึงยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

      สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา  ได้มีการจัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจ
นิสิตในด้านการจัดการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษามีการสรุปผลการ
ประเมินและน าผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงสาขาวิชาฯ โดยเน้นให้เกิดประโยชน์
และความพึงพอใจกับนิสิตนักศึกษา 

 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

DE-P3.3-01 ระบบฐานข้อมูลนิสิตของสาขาวิชา 
DE-P3.3-02 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต 

 
ผลการประเมินตนเอง 3.3   ผลที่เกิดกับนักศึกษา(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 3  นักศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา) 

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ประเมินตนเอง()       
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 หมวดที่ 4 ข้อมลูผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  
(เปิดสอนทั้งหมด ……22….รายวิชา) ดังนี้  

ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E ลงทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

1. 1001102 วิชา
หลักการและ
ปรัชญาการศึกษา 

1/2557 45.24 38.10 11.90 - - - - 2.38 42 41 

2. 1001201 วิชา
ภาษาและ
วัฒนธรรมส าหรับ
คร ู

1/2557 - 1.82 21.82 43.64 10.91 3.64 5.45 3.64 55 53 

3. 1001302 วิชาการ
จัดการเรยีนรูแ้ละ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู ้

1/2557 3.28 16.39 29.51 26.23 16.39 4.92 3.28 - 61 61 

4. 1002101 วิชาการ
พัฒนาพฤติกรรม
มนุษย ์

1/2557 69.05 11.90 4.76 7.14 - 2.38 - 4.76 42 40 

5. 1010201 วิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา  

1/2557 - 14.81 27.78 12.96 5.56 9.26 11.11 16.67 54 44 

6. 1012207 วิชา
จิตวิทยาส าหรับคร ู

1/2557 - - - - - - - 100.00 1 - 

7. 1013310 วิชาผู้
ก ากับลูกเสอื เนตร
นารี ผูน้ ายุวกาชาด
และผู้น าผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

1/2557 85.25 - 14.75 - - - - - 61 61 

8. 014233  
วิชาความเป็นคร ู

1/2557 6.78 23.73 16.95 16.95 6.78 10.17 10.17 8.47 59 54 

9. 1016101 วิชา
พ้ืนฐานนาฏยศิลป์ 

1/2557 18.18 20.45 36.36 11.36 - - 2.27 11.36 44 39 

10. 1016102 วิชา
พ้ืนฐานนาฏยศิลป์ 
 

1/2557 - 33.33 66.67 - - - - - 3 3 
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ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E ลงทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

11.  1016201 วิชา
นาฏยศิลป์สากลใน
โรงเรียน 

1/2557 3.39 40.68 22.03 23.73 5.08 - 1.69 3.39 59 57 

12. 1016202 วิชา
ทฤษฎีนาฏยศึกษา 

1/2557 11.86 25.42 10.17 10.17 15.25 10.17 3.39 13.56 59 51 

13. 1016203 วิชา
วรรณกรรมส าหรับ
ครูนาฏยศิลป์ 

1/2557 44.07 15.25 3.39 11.86 1.69 3.39 3.39 13.56 59 57 

14. 1016206 วิชา
นาฏยศึกษา  

1/2557 45.10 9.80 13.73 13.73 1.96 3.92 7.84 3.92 51 49 

15. 1016208 วิชาการ
ออกแบบอาภรณ์
ศึกษา 

1/2557 33.90 23.73 23.73 5.08 - - - 13.56 59 51 

16. 1016301 วิชาการ
สอนการจดั
องค์ประกอบ
นาฏยศิลป์ 

1/2557 37.70 39.34 22.95 - - - - - 61 61 

17. 1016302 วิชา
นาฏยศึกษา
วิเคราะห์ 

1/2557 - 14.75 21.31 36.07 26.23 - - 1.64 61 60 

18. 1016305 วิชา
นาฏยศึกษา 

1/2557 14.75 13.11 14.75 6.56 24.59 13.11 11.48 1.64 61 60 

19. 1016307 วิชา
ละครเพือ่การศึกษา 

1/2557 57.38 26.32 14.75 1.64 - - - - 61 61 

20. 1016308 วิชาการ
สอนนาฏยศิลป์ร่วม
สมัย 

1/2557 6.56 37.70 55.74 - - - - - 61 61 

21. 1016313 วิชาการ
สอนการจดัแสง
ส าหรับเวท ี 

1/2557 9.84 11.48 68.85 8.20 1.64 - - - 61 61 

22. 2001101 วิชา
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารและการ
สืบค้นสารสนเทศ 

1/2557 4.76 2.38 14.29 28.57 33.33 11.90 - - 42 40 

23. 2001103 วิชา
ภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือน
บ้าน 
 
 

1/2557 52.38 33.33 9.52 - - - - 2.38 42 40 
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ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E ลงทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

24. 2003101 วิชา
สังคมไทยและสังคม
โลก 

1/2557 4.76 23.81 38.10 21.43 7.14 - 2.38 - 42 41 

25. 4004101 วิชา
วิทยาศาสตรเ์พ่ือ
คุณภาพชวีิต 

1/2557 - 21.43 38.10 35.71 - - - 4.17 42 40 

26. 1001101 วิชา
การศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยนื 

2/2557 55.00 35.00 2.50 - - - 2.50 5.0 40 38 

27. 1001204 วิชาการ
พัฒนาหลักสูตร  

2/2557 14.04 24.56 42.11 10.53 1.75 - - 7.02 57 53 

28. 1001303 วิชา
การศึกษาส าหรับผู้
ท่ีมีความต้องการ
พิเศษ 

2/2557 32.79 27.87 14.75 19.67 1.64 3.28 - - 61 61 

29. 1009301 วิชาการ
วัดและประเมินผล
การเรียนรู ้

2/2557 42.62 18.03 8.20 9.84 4.92 9.04 6.56 - 61 61 

30. 1010201 วิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 

2/2557 - - - 100 - - - - 1 1 

31. 1012207 วิชา
จิตวิทยาส าหรับคร ู 

2/2557 - 8.77 33.33 22.81 7.02 7.02 1.75 1.75 57 46 

32. 1016102 วิชา
พ้ืนฐานนาฏยศิลป์  

2/2557 27.03 16.22 29.73 13.51 2.70 5.41 - - 37 35 

33. 1016204 วิชาการ
จัดกิจกรรมใน
โรงเรียน 

2/557 49.12 14.04 8.77 7.02 1.75 1.75 1.75 14.04 57 48 

34.  1016205 วิชา
ประวัตินาฏยศิลป์ 

2/2557 45.61 19.30 8.77 7.02 3.51 1.75 1.75 5.26 57 50 

35. 1016206 วิชา
นาฏยศึกษา 

2/2557 66.67 - - - - - - 33.33 3 2 

36. 1016207 วิชา
นาฏยศึกษา 

2/2257 51.06 21.28 10.64 2.13 8.51 - - 4.26 47 44 

37. 1016209 วิชาการ
สอน
ศิลปะการแสดง 
 

2/2557 31.58 17.54 12.28 1.75 7.08 8.77 8.77 8.77 57 50 
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ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E ลงทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

38. 1016210 วิชาการ
สอนนาฏยศิลป์
พ้ืนบ้าน 

2/2557 3.57 16.07 33.93 8.93 1.70 - - 12.50 56 36 

39. 1016211 วิชา
เทคนคิการสอน
แต่งหน้า  

2/2557 47.37 36.84 1.75 - - - - 7.02 57 49 

40. 1016303 วิชาสือ่
ร่วมสมัยส าหรับ
การสอน
นาฏยศิลป์  

2/2557 32.79 7.03 27.84 14.75 6.56 - - - 61 61 

41. 1016304 วิชาหลัก
และวิธีการสอน
นาฏยศิลป์ 

2/2557 31.15 19.67 27.87 14.67 1.64 - - - 61 61 

42. 1016306 วิชา
นาฏยศึกษา  

2/2557 98.33 - - 1.67 - - - - 60 60 

43. 1016309 วิชา
อาภรณศ์ึกษา 

2/2557 75.41 - - - - - - - 61 46 

44. 1016314 วิชา
นาฏยศึกษาวิจารณ ์

2/2557 6.56 6.56 47.54 11.48 19.67 3.28 4.92 - 61 61 

45. 2001102 วิชา
ภาษาองักฤษเพ่ือ
การส่ือสาร 

2/2557 - - 7.14 11.90 23.81 26.19 
 

11.90 19.05 42 34 

46. 2002102 วิชา
สุนทรียนยิม 

2/2557 14.29 30.95 21.43 7.14 9.52 2.38 2.38 9.52 42 37 

47. 2003102 วิชา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม 

2/2557 - - - - - - - 11.90 42 5 

48. 4004102 วิชาการ
คิดและการตดัสินใจ 

2/2557 16.28 25.58 23.26 4.65 6.98 4.65 4.65 13.95 43 37 

49. 4004103 วิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศบูรณา
การ 

2/2557 26.19 14.29 23.81 9.52 14.29 - - 11.90 42 37 

50. 1016206  นาฏย
ศึกษา 1 (D1) 

1/2557 42.00 9.70 9.70 19.40 0.00 3.30 9.70 6.50 31 29 

51. 1016307  ละคร
เพ่ือการศึกษา (D1) 

1/2557 57.40 26.30 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 61 

52. 1006208  
การออกแบบ
อาภรณศ์ึกษา  
(D1) 

1/2557 38.89 38.89 11.11 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 18 18 
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ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E ลงทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

 1006208  
การออกแบบ
อาภรณศ์ึกษา  
(D2) 

1/2557 30.00 14.81 37.04 0.00 0.00 0.00 0.00 18.52 27 22 

 1006208  
การออกแบบ
อาภรณศ์ึกษา  
(D3) 

1/2557 35.71 21.43 14.29 7.14 0.00 0.00 0.00 21.43 14 11 

53. 1006201 
นาฏยศิลป์สากลใน
โรงเรียน  (D1) 

1/2557 8.33 50.00 20.83 16.67 4.17 0.00 0.00 0.00 24 24 

 1006201 
นาฏยศิลป์สากลใน
โรงเรียน(D2) 

1/2557 0.00 41.18 23.53 17.65 11.76 0.00 0.00 5.88 17 16 

 1006201 
นาฏยศิลป์สากลใน
โรงเรียน(D3) 

1/2557 0.00 27.78 22.22 38.89 0.00 0.00 5.56 5.56 18 17 

54. 1006203 
วรรณกรรมส าหรับ
ครูนาฏยศิลป์(D1) 

1/2557 57.89 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 5.26 21.05 19 15 

 1006203 
วรรณกรรมส าหรับ
ครูนาฏยศิลป์ (D2) 

1/2557 36.84 18.42 2.63 15.79 2.63 5.26 2.63 15.79 38 32 

55. 1016202 ทฤษฎี
นาฏยศึกษา (D1) 

1/2557 26.32 31.58 10.59 5.27 5.27 5.27 0.00 15.79 19 16 

 1016202ทฤษฎี
นาฏยศึกษา(D2) 

1/2557 26.32 31.58 10.59 5.27 5.27 5.27 0.00 15.79 19 16 

56. 1016305  นาฏย
ศึกษา 3 (D2) 

1/2557 66.67 16.67 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 6 

 1016305  นาฏย
ศึกษา 3 (D3) 

1/2557 9.09 12.73 14.55 7.28 27.28 14.55 12.73 1.82 55 54 

57. 1016101 พ้ืนฐาน
นาฏยศิลป์ 1 (D2) 

1/2557 31.82 27.28 27.28 9.09 0.00 0.00 0.00 4.55 22 21 

 1016101  พ้ืนฐาน
นาฏยศิลป์1 (D2) 

1/2557 4.55 13.64 45.46 13.64 0.00 0.00 4.55 18.19 22 18 

58. 1016102 พ้ืนฐาน
นาฏยศิลป์ 2 (D1) 

1/2557 0.00 33.34 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 3 

59. 1006302 นาฏย
ศึกษาวเิคราะห์ 
(D1) 

1/2557 0.00 16.13 22.58 38.71 19.35 0.00 0.00 3.23 31 30 
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ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E ลงทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

 1006302 นาฏย
ศึกษาวเิคราะห์ 
(D2) 

1/2557 0.00 13.33 20.00 33.33 33.33 0.00 0.00 0.00 30 30 

60. 1016205ประวัติ
นาฏยศึกษา (D1) 

2/2557 48.49 27.28 6.06 3.03 3.03 0.00 0.00 6.06 33 31 

 1016205ประวัติ
นาฏยศึกษา (D2) 

2/2557 45.46 9.09 13.64 13.64 4.55 4.55 4.55 4.55 22 21 

61. 1016314นาฏย
ศึกษาวิจารณ(์D1) 

2/2557 6.56 6.56. 47.54 11.48 19.68 3.28 4.92 0.00 61 61 

62. 1016303 สื่อร่วม
สมัยส าหรับการ
สอนนาฏยศิลป์ 
(D1) 

2/2557 43.75 17.15 22.86 11.43 8.58 0.00 0.00 0.00 35 35 

 1016303 สื่อร่วม
สมัยส าหรับการ
สอนนาฏยศิลป์ 
(D2) 

2/2557 23.08 19.23 34.69 19.23 3.85 0.00 0.00 0.00 26 26 

63. 1016309 อาภรณ์
ศึกษา (D1) 

2/2557 68.58 17.15 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 35 

 1016309 อาภรณ์
ศึกษา (D2) 

2/2557 50.00 42.31 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 26 

64. 1016102พ้ืนฐาน
นาฏยศิลป์2(D1) 

2/2557 40.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 20 19 

 1016102พ้ืนฐาน
นาฏยศิลป์2(D2) 

2/2557 11.75 11.75 41.17 23.52 0.00 5.58 0.00 0.00 17 16 

65. 1016207นาฏย
ศึกษา 2(D1) 

2/2557 69.56 4.34 17.39 0.00 4.34 0.00 0.00 0.00 23 22 

 1016207นาฏย
ศึกษา 2(D2) 

2/2557 69.56 4.34 17.39 0.00 4.34 0.00 0.00 0.00 23 22 

66. 1016306นาฏย
ศึกษา 4(D1) 

2/2557 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 35 

 1016306นาฏย
ศึกษา 4(D2) 

2/2557 96.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 25 

67. 1016204การจัด
กิจกรรมในโรงเรียน  

2/2557 49.13 14.04 8.78 7.02 1.76 1.76 1.76 14.04 57 48 

68. 1016211เทคนิค
การสอนแต่งหนา้ 
(D1) 

2/2557 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 5 
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ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E ลงทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

69. 1016206นาฏย
ศึกษา1(D1) 

2/2557 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 3 2 

70. 1016304 หลักและ
วิธีการสอน
นาฏยศิลป์(D1) 

2/2557 31.15 19.67 27.87 19.67 1.64 0.00 0.00 0.00 61 61 

71. 1016209 
การสอนศิลปะ 
การแสดง (D1) 

2/2557 22.73 31.82 13.64 4.55 4.55 9.09 0.00 4.55 22 19 

 1016209 
การสอนศิลปะ 
การแสดง (D2) 

2/2557 40.00 0.00 10.00 0.00 10.00 15.00 15.00 10.00 20 18 

 1016209 
การสอนศิลปะ 
การแสดง (D3) 

2/2557 33.34 20.00 13.34 0.00 6.67 0.00 13.34 13.34 15 13 

 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

4.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร(ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระรายวิชาในหลักสูตร) 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี 

หลักคิดในการออกแบบ
หลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

DE-P4.1-01 - DE-P4.1-02 
      สาขาวิชาฯ มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร  และออกแบบหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและด าเนินการตามระบบ 
ดังนี้ 
1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรและระบบและกลไกการเปิด
หลักสูตร โดยมีสภาวิชาการท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาและการก ากับมาตรฐานการศึกษา  ซึ่งมี 
สภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ก ากับดูแลอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร  รวมถึงการเปิด-ปิด
หลักสูตรให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้
ด าเนินการตามระบบที่วางไว้ 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี 
2.การพัฒนาหลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรการเพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3. การวิพากษ์หลักสูตรนั้นมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเป็นผูว้ิพากษ์หลักสูตร ซึ่งสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา มีวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร  ดังนี้ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมการสอนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีทักษะด้านนาฏยศิลป์ไทย 
นาฏยศิลป์ตะวันตก และนาฏยศิลป์ร่วมสมัย 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพครู 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการวิจัยสามารถน าความรู้และ 
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้บูรณาการในการเรียนการสอนนาฏยศิลป์ศึกษา 
4.เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์
ความรู้สู่ระดับสากล 
 

การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้นๆ 

(DE-P4.1-01) 
      สาขาวิชาฯมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา เพ่ือรับผิดชอบก ากับ
ดูแลการด าเนินงานการจัดท าหลักสูตรให้เนื้อหาครบถ้วน นอกจากนี้ ยังน าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการหลักสูตรปรับปรุงของ  ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน  

 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

DE-P4.1-01 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาฏยศิลป์ศึกษา 
DE-P4.1-02 มคอ.2 

 

ผลการประเมินตนเอง 4.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร(ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การ
เรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระรายวิชาในหลักสูตร) 

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ประเมินตนเอง()       
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4.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบที่ 5  
หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.2การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน) 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การ

ปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนว
ปฏิบัติที่ดี 

การพิจารณาก าหนดผู้สอน (DE-P4.2-01- DE-P4.2-02) 
      สาขาวิชาฯ ได้ก าหนดกระบวนการการพิจารณาก าหนดผู้สอน ตามระบบและ
กลไก การก าหนดผู้สอน ดังนี้ 
1. สาขาวิชาฯ มีระบบกลไกในการพิจารณาก าหนดผู้สอน โดยจัดให้มีการพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาฯ เรื่องของการก าหนดผู้สอนและการ
แบ่งรายวิชาสาหรับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความถนัด 
และประสบการณ์ด้านทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ ซึ่งแบ่งภาระงานการสอนตามเกณฑ์
ขั้นต่ าที่ก าหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ได้มีการจัดสรรงบประมาณ
ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและวิทยากร เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้ความรู้ความเข้าใจ 
และได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับชาติและนานาชาติ พร้อม
ทั้งพัฒนาทักษะการปฏิบัติให้มีการบูรณาการที่ความหลากหลายและมีความรู้ลึกใน
ศาสตร์มากยิ่งขึ้นซ่ึงในปีการศึกษา 2557 ทางสาขาวิชาฯ ได้เชิญวิทยากร จ านวน 2 
ท่าน คือ 1.อาจารย์ชัชวาล นิพัทธารักษ์ 2.อาจารย์ธวัชชัย เดชสูงเนิน และอาจารย์
พิเศษจ านวน 4 ท่าน คือ 1.อาจารย์สถาพร สนทอง 2.อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  
ทองค าสุก 3.อาจารย์รินบุญ นุชน้อมบุญ และ 4. อาจารย์ ดร.ปริต ทศศิลาพระ  
2. เมื่อก าหนดผู้สอนเรียบร้อยแล้ว สาขาวิชาฯ ได้จัดส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
ตารางสอนและการใช้ห้องเรียนให้ทางคณะด าเนินการน าข้อมูลขึ้นระบบฐานข้อมูล
เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาท าการลงทะเบียน 
3. เมื่ออาจารย์ผู้สอนรับทราบรายวิชาที่ต้องรับผิดชอบท าการสอนในแต่ละภาคเรียน
และภาพรวมทั้งหมดตลอดหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนสามารถเตรียมการสอนในระยะ
ยาวและระยะสั้น โดยอาจารย์ผู้สอนต้องด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) ส่งให้สาขาวิชาล่วงหน้า 30 วัน และด าเนินการส่งให้คณะ 7 วัน ก่อนเปิด
ภาคเรียน 
4. เมื่อเปิดภาคเรียน อาจารย์ผู้สอนจะด าเนินการสอนตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ. 3) และเมื่อจบภาคเรียนนิสิตนักศึกษาจะสามารถ
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ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การ

ปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนว
ปฏิบัติที่ดี 

ประเมินการสอนของอาจารย์ไดใ้นระบบออนไลน์ 
5. เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน อาจารย์ผู้สอนต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา(มคอ. 5) พร้อมทั้งน าผลการประเมินการสอนมาน าเสนอในรายงานการ
ด าเนินการของรายวิชา(มคอ. 5)  
6. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชาฯ จัดให้มีการประชุมเพ่ือก ากับติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินกระบวนการการก าหนดอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา(มคอ. 5) และผลการประเมินการสอน โดย
ก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณา ดังนี้ 
    6.1 รายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ใน
การสอนวิชานั้นๆ มากกว่าผู้สอนปัจจุบัน(กรณีมีอาจารย์เข้าใหม่ หรือแลกรายวิชา
สอน) ให้ประธานสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษาพิจารณาปรับการก าหนดรายวิชาโดย 
พิจารณาการก าหนดผู้สอนและการแบ่งรายวิชาจากประสบการณ์  ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญด้านทักษะปฏิบัติ ซึ่งตามเกณฑ์ตามภาระการสอนขั้นต่ า
ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านอีกครั้ง 
    6.2 รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนสะท้อนผลการสอนลงในรายงานผลการด าเนินการ
ของ รายวิชา(มคอ. 5) แล้วพบว่าอาจารย์ไม่สามารถด าเนินการสอนได้ครบถ้วนตาม
แผนการสอนที่ก าหนด หรือไม่สามารถสร้างผลการเรียนรู้ตามรายวิชาที่รับผิดชอบ
ได้อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเกินกว่า 2 ภาคเรียน ให้คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
นาฏยศิลป์ศึกษา ให้ข้อเสนอแนะ หรือก าหนดผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวใหม่ โดย
พิจารณาการก าหนดอาจารย์ผู้สอน และการแบ่งรายวิชาจากความรู้ ความสามารถ 
ความถนัด และประสบการณ์ความช านาญด้านทักษะการปฏิบัติในรายวิชานั้นๆซึ่ง
ยึดตามเกณฑภ์าระการสอนขั้นต่ าของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านอีกครั้ง 
    6.3 รายวิชาที่มีผลการประเมินการสอน โดยมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 3.51  ติดต่อกัน
เกินกว่า 2 ภาคเรียน ให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงต่อคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 
เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาให้ข้อเสนอแนะ หรือก าหนดอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาดังกล่าวใหม่ โดยพิจารณาการก าหนดอาจารย์ผู้สอนการแบ่งรายวิชาจาก 
ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และประสบการณ์ ความช านาญด้านทักษะปฏิบัติ
ซึ่งยึดตามเกณฑ์ภาระการสอนขั้นต่ าของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านอีกครั้ง 
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ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การ

ปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนว
ปฏิบัติที่ดี 

7. จากการประเมินกระบวนการการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 2556  
สาขาวิชาฯ ได้น ามาใช้ในการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 2557 คือ  
รายวิชาอาภรณ์ศึกษา โดยให้อาจารย์จิรายุทธ พนมรักษ์ เป็นผู้สอนในปีการศึกษา 
2557 เนื่องจากอาจารย์เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเนื้อหา
ทางวิชาอาภรณ์ศึกษา ทั้งทางด้านเครื่องแต่งกายการเย็บ ปัก ถัก ร้อย จึงท าให้ผล
การจัดการเรียนในรายวิชาดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนิสิต
นักศึกษามีการพัฒนาการต่างจากเดิมและเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ท าให้ทางโรงเรียน
ที่นิสิตนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพชื่นชมว่า นิสิตนักศึกษามีความสามารถ
หลากหลาย และในปีการศึกษา 2557 ทางสาขาวิชาฯ ได้รับอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทางสาขาวิชาฯ ได้แบ่งภาระ
งานการสอนและมอบหมายรายวิชาที่ รับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ความช านาญทั้งด้านทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ ซึ่งได้
ยึดภาระการสอนขั้นต่ าของแต่ละคนอีกครั้งหนึ่ง 

การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท า มคอ.
3 และ มคอ.4 

(DE-P4.2-03) 
สาขาวิชาฯ ได้ก าหนดกระบวนการการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้(มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนตามระบบและ
กลไก การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3)และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ.4) 
2. สาขาวิชาฯ มีการประชุมเพ่ือก าหนดรูปแบบของรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) 
และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการจัดท าและจัดส่งรายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) 
3. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกท่านจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา(มคอ.3) ที่ได้รับผิดชอบท าการสอนทุกรายวิชาและจัดส่งที่ฝ่ายวิชาการของ
สาขาวิชาฯ ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 30 วัน เพ่ือให้ฝ่ายวิชาการของสาขาวิชา
ตรวจสอบความถูกต้อง/ความครบถ้วนของรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) พร้อม
ทั้งน าผลการด าเนินงานในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา(มคอ.5) ในภาค
เรียนที่ผ่านมามาพิจารณาประกอบการตรวจสอบให้ครบถ้วนรอบด้าน 
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ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การ

ปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนว
ปฏิบัติที่ดี 

4. การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาฯ ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาและประสานงานอาจารย์ผู้สอน เพ่ือรับทราบ
แนวทางและนโยบายในการจัดการเรียนการสอน 
5. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ใน 
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) ซึ่งรายวิชามุ่งเน้นการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้
เกิดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ด้านทักษะการจัด 
การเรียนรู้ และด้านทักษะนาฏยศิลป์ตามที่รับผิดชอบในแต่ละรายวิชามุ่งเน้น 
การเรียนการสอนจากอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
วิชาที่สอน รวมทั้งการเรียนรู้จากผู้ เชี่ยวชาญ/วิทยากรเฉพาะทาง ผ่านกิจกรรม 
การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยบูรณาการกับพันธกิจของ
สาขาวิชาในด้านการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. การประเมินกระบวนการการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้(มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับระบบการ
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ซึ่งสาขาวิชาฯ 
น าผลที่ได้จากการประเมินการสอนและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา(มคอ.
5) มาใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการประเมินกระบวนการการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้(มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งจากการประเมินกระบวนการดังกล่าวในปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาฯ ได้
น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้(มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการ
สอน โดยสามารถแสดงผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
    6.1 การด าเนินการก าหนดระยะเวลาในการจัดทารายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3)และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ.4) ซึ่งแต่เดิมมีการ
ก าหนดใหอ้าจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าพร้อมน าส่งฝ่ายวิชาการ
สาขาวิชาฯ ก่อนเปิดภาคเรียน พบว่าการน าส่งก่อนการเปิดภาคเรียนนั้น เป็นการ
ก าหนดระยะเวลาในภาพกว้าง อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบางท่าน
มีการน าส่งก่อนเปิดภาคเรียนเพียง 1 วัน ท าให้การตรวจสอบความถูกต้องและ
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ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การ

ปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนว
ปฏิบัติที่ดี 

ความครบถ้วนของรายละเอียดมีความผิดพลาดและไม่สามารถด าเนินการตาม
ขั้นตอนได้ทันในวันเปิดภาคเรียน ดังนั้น ทางสาขาวิชาฯ จึงได้ก าหนดระยะเวลาใน
การจัดท าและน าส่งรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) ส่งให้สาขาวิชาล่วงหน้า 30 วัน 
และด าเนินการส่งให้คณะ 7 วัน  ก่อนเปิดภาคเรียน และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ. 4) ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 7 วัน 
    6.2 การก ากับ ติดตามดังกล่าวยังขาดการตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วน
ของรายละเอียดในรายวิชาที่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน สาขาวิชาฯ จึงได้มีการ
จัดท าแบบประเมินรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือน ามาใช้ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครบถ้วนของรายละเอียดในรายวิชาให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

การก ากับกระบวนการ
เรียนการสอน 
 

(DE-P4.2-04 - DE-P4.2-05) 
      สาขาวิชาฯ จัดให้มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา มคอ.3  
ของอาจารย์แต่ละท่าน เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องให้ตรงตามค าอธิบายรายวิชาที่
ปรากฏใน มคอ. 2 หรือหลักสูตรใหม่ และเมื่อท าการสอนจบภาคเรียนนิสิต
นักศึกษาต้องประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา โดยมีข้อค าถามเกี่ยวกับ
ทักษะการสอน เนื้ อหารายวิชาและการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ผู้ สอน  
ซึ่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อมูลที่ได้เข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนรายบุคคลร่วมกัน และน าข้อสอบใน
การประเมินผลประกอบการพิจารณา เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาและข้อสอบมีความ
ครอบคลุมตามค าอธิบายรายวิชาก าหนดซึ่งผลการประเมินจะน ามาพัฒนาปรับปรุง
รายวิชาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

การจัดการเรียนการสอนที่
มีการฝึกปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตรี 
 

(DE-P4.2-03) 
      หลักสูตรของสาขาวิชาฯ รายวิชาส่วนใหญ่เป็นรายวิชาภาคปฏิบัติ และมี
สัดส่วนของชั่วโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติร่วมกัน ในการจัดรายวิชาจะพิจารณา
จากลักษณะและบริบทของรายวิชานั้นๆ การตัดเกรดจะแบ่งคะแนนออกเป็นช่วง
คะแนน ยึดช่วงคะแนนตามหน่วยกิตที่มีจ านวนมากกว่าที่เป็นภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยในรายวิชาภาคปฏิบัติมีทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม 

 



46 

 

ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การ

ปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนว
ปฏิบัติที่ดี 

การบู รณ าการพันธกิ จ
ต่ างๆ กับการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรี 
 

(DE-P4.2-06) 
      สาขาวิชาฯมีการบูรณาการพันธกิจในด้านต่างๆ ให้สอดรับกับการเรียน  
การสอน ซึ่งมีพันธกิจหลักอยู่ 5 ประการ 

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ครูดี ครูเก่ง คิดเป็น ท าเป็น ใฝ่รู้ และเชี่ยวชาญการ
สอนนาฏยศิลป์ศึกษา 

2. การด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์งานและสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

3. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสังคม 

4. การท านุบ ารุง อนุรักษ์  สืบสาน  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

5. การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

    ซึ่ ง ได้ ด า เนิ น ก ารจั ด ก าร เรี ย น ก ารส อน เน้ น ก ารบู รณ าก าร พั น ธกิ จ 
ทั้ง 5 ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ 

      ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูด้านนาฏศิลป์ มุ่งเน้น
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตร และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุรุสภาก าหนด ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ ส่วนใหญ่เป็นรายวิชา
การปฏิบัติ ซึ่งสาขาวิชาฯ ได้ผลักดันให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญด้านทฤษฎีและด้าน
ปฏิบัติควบคู่กันไป เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ข้ามศาสตร์จึงได้ด าเนินงานจัดโครงการและกิจกรรม เพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มี
คุณภาพครบตามพันธกิจทั้ง 5 พันธกิจ ดังนี้  

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โขนครุศาสตร์บ้านสมเด็จฯครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5
เป็นโครงการที่อยู่ในพันธกิจการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ครูดี ครูเก่ง คิดเป็น  
ท าเป็น ใฝ่รู้ และเชี่ยวชาญการสอนนาฏยศิลป์ศึกษาการวิจัยเพ่ือพัฒนาสร้างสรรค์
งานและสร้างองค์ความรู้ใหม่การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้
เพ่ือสังคมการท านุบ ารุง อนุรักษ์  สืบสาน  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอยู่ในแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ ที่ 1เรื่องการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและ
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ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การ

ปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนว
ปฏิบัติที่ดี 

ระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพ่ือให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาใน
รายวิชาการปฏิบัติ อันได้แก่ รายวิชาพ้ืนฐานนาฏยศิลป์ 1 พ้ืนฐานนาฏยศิลป์ 2 
และนาฏยศึกษา 1 -6 ท าให้นิสิตนักศึกษามีความเข้าใจทักษะการปฏิบัติ สามารถ
ปฏิบัติแบบฝึกหัดเบื้องต้น ท่าร าขั้นพ้ืนฐาน และท่าร าขั้นสูงที่ใช้ประกอบการแสดง
โขนละครไทยได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนเกิดความเชี่ยวชาญการสอนนาฏยศิลป์
ศึกษาอีกทั้งในการจัดโครงการดังกล่าวนี้ เป็นการฝึกหัดการปฏิบัติการแสดงโขน 
โดยพัฒนาสร้างสรรค์รูปแบบการแสดงนาฏยศิลป์ไทยแบบประเพณีคือ การแสดง
โขน บรรเลงด้วยวงดนตรีประเภทวงโยธวาทิตประกอบการแสดงสาธิต และ
ผสมผสานการขับร้องเพลงไทยเดิมใช้เครื่องหนังจากวงปี่พาทย์ประกอบจังหวะและ
มีการพัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้เดิมด้วยการน าการเคลื่อนไหวร่างกายแบบ
นาฏยศิลป์ตะวันตกมาใช้ในการอบรม ท าให้เกิดความแปลกใหม่ มีความหมายและ
การตีความในทางการแสดงเกิดสุนทรียภาพ นอกจากนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โขนครุศาสตร์บ้านสมเด็จฯ ได้มีการบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอกที่สนใจและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ โดยจัดตั้งเป็นคณะโขนครุศาสตร์บ้านสมเด็จฯ 
มีจ านวนสมาชิกท้ังนิสิตนักศึกษาภายในและเยาวชน บุคคลภายนอกรวมทั้งสิ้น 290 
คนเช่น นักศึกษาวิทยาลัยในวังชาย นักเรียนโรงเรียนศึกษานารี นักเรียนโรงเรียน
ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้นและยังท าความร่วมมือกับกองดุริยางค์ทหารบก
ในการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการบรรเลงดนตรีและร่วมแสดงด้วย โดยใน
การจัดโครงการได้ด าเนินมาถึงครั้งที่ 5 เมื่อปีพ.ศ. 2558 และในปีพ.ศ. 2557 ได้
จัดการแสดงผลของการจัดโครงการออกมาในรูปแบบการแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุด 
นางลอย ประกอบวงโยธวาทิต ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและหน่วยงาน
ต่างๆ มากมาย เช่น หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ข่าวสด มติชน รายการข่าวเที่ยงวันทัน
เหตุการณ์ และรายการผู้ พิทักษ์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 3 เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น รวมถึงการเป็นที่ยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
นาฏยศิลป์ไทยระดับชาติ คือ อาจารย์สุวรรณี ชลานุเคราะห์  ศิลปินแห่งชาติ 
ปี พ.ศ. 2533 สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-ละครร า) มาชื่นชมผลงานในครั้งนั้น 

จากผลจากการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 เป็นต้นมาท าให้โครงการ
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ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การ

ปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนว
ปฏิบัติที่ดี 

อบรมเชิงปฏิบัติการโขนครุศาสตร์ ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 นี้ เป็นที่รู้จักและยอมรับ 

2.โครงการนาฏยศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 2 เป็นโครงการที่ตรงกับพันธกิจในด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งทางสาขาวิชาได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนการสอนของครูนาฏยศิลป์ในโรงเรียนที่มุ่งเน้น
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เรียน ในปัจจุบันการเรียนนาฏยศิลป์
มิได้จ ากัดอยู่เพียงแต่วงแคบๆ ในประเทศแต่เพียงเท่านั้น หากแต่ได้มีการขยายการ
เรียนรู้เป็นหลักสูตรเฉพาะทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะด้าน
นาฏยศิลป์อาเซียนนั้น เป็นการศึกษาถึงบริบททางวัฒนธรรมและศิลปะการแสดง
ของประเทศต่างๆ อาทิ ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และ
อินโดนีเซีย เป็นต้น ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
ของกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือพัฒนาบุคคลากรทางศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ก่อให้ เกิดความเข้าใจอันดี และมีความสมานฉันท์ เป็นหนึ่ งเดียว โดยผ่าน
กระบวนการทางนาฏยศิลป์อาเซียน 

 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

DE-P4.2-01 บันทึกการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอาจารย์  มคอ.2 
DE-P4.2-02 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา 
DE-P4.2-03 มคอ.3 
DE-P4.2-04 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาฏยศิลป์ศึกษา 
DE-P4.2-05 ผลประเมินการสอนของอาจารย์ 
DE-P4.2-06 โครงการโขนครศุาสตร์บ้านสมเด็จฯ 
DE-P4.2-07 โครงการนาฏศิลป์อาเซียน 

 

ผลการประเมินตนเอง 4.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ความเชื่อมโยง  
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน) 

ระดับคะแนน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ประเมินตนเอง()      
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4.3  การประเมินผู้เรียน (ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบที่  5  หลักสูตร การเรียนการสอน  การ
ประเมินผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน) 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี 

การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

(DE-P4.3-01- DE-P4.3-04) 
      สาขาวิชาฯ ได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีการจัดประชุมเพ่ือ
พิจารณา มคอ. 2 มคอ.3 มคอ.5 เรื่องความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
และมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา โดยการทดสอบความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจาการเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่มให้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนด 

การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

(DE-P4.3-03 - DE-P4.3-04) 
      สาขาวิชาฯ ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาผล
การศึกษาของนิสิตนักศึกษาในทุกรายวิชาของภาคการศึกษานั้น โดยพิจารณามคอ.3 
และ มคอ.5 มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่ และน าผล
การศึกษาแจ้งให้คณะกรรมการบริหารคณะรับทราบ  เมื่อประกาศผลประเมินการ
เรียนรู้ในระบบ สาขาวิชาฯ ได้น าผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษามาร่วมพิจารณา
วางแผนก าหนดทิศทางให้กับนิสิตนักศึกษาในภาคเรียนถัดไป 

การก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร 
(มคอ .5  มคอ .6  แล ะ
มคอ.7) 

(DE-P4.3-03 - DE-P4.3-05) 
     สาขาวิชาฯ ได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีการตรวจประเมินผล     
การเรียนการสอนพร้อมพิจารณาความสอดคล้องกับมคอ.2 มคอ. 3 มคอ. 5 มคอ. 6
และมคอ.7 โดยมีการก ากับแนวทางให้สอดรับกับหลักสูตร 

 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
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DE-P4.3-01 รายงานการประชุมสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา 
DE-P4.3-02 มคอ. 2  
DE-P4.3-03 มคอ. 3  
DE-P4.3-04 มคอ. 5 
DE-P4.3-05 มคอ. 7 

 
ผลการประเมินตนเอง 4.3  การประเมินผู้เรียน (ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการ
สอนการประเมินผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน) 

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ประเมินตนเอง()       

 
4.4  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร 

การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ) 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

  

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

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ   
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

  

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  

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

  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 9  
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 5  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100  
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 9  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100  
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
DE-P4.4-01 มคอ.2 
DE-P4.4-02 มคอ.3 และ มคอ.4 
DE-P4.4-03 มคอ.5 และ มคอ.6 
DE-P4.4-04 มคอ.7 
DE-P4.4-05 เอกสารทวนสอบ 
DE-P4.4-06 บันทึกข้อความและค าสั่งให้เข้าร่วมการปฐมนิเทศพนกังานมหาวิทยาลัย 
DE-P4.4-07 หนังสือเชิญและใบประกาศนียบตัรการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ 

 
ผลการประเมินตนเอง 4.4  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบที่ 5  
หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ) 

ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน ผลการประเมินตนเอง () 
น้อยกว่าร้อยละ 80 0  

ร้อยละ 80 3.50  
ร้อยละ 80.01 – 89.99 4.00  



52 

 

ร้อยละ 90.00 – 94.99 4.50  
ร้อยละ 95.00 – 99.99 4.75  

ร้อยละ 100 5  
 
 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

      
      
      
      
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
    
    
    
    
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
     
     
     
 

คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

1016206  นาฏย
ศึกษา 1 (D1) 

1/2557   - 

1016307  ละครเพ่ือ 1/2557   - 
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การศึกษา (D1) 
1006208  
การออกแบบอาภรณ์
ศึกษา  (D1) 

1/2557   - 

1006201 นาฏยศิลป์
สากลในโรงเรียน (D1) 

1/2557   - 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา 
 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

1006203 วรรณกรรม
ส าหรับครูนาฏยศิลป์
(D1) 

1/2557   - 

1016202 ทฤษฎี
นาฏยศึกษา (D1) 

1/2557   - 

1016305  นาฏย
ศึกษา 3 (D2) 

1/2557   - 

1016101 พ้ืนฐาน
นาฏยศิลป์ 1 (D2) 

1/2557   - 

1016102 พ้ืนฐาน
นาฏยศิลป์ 2 (D1) 

1/2557   - 

1006302 นาฏยศึกษา
วิเคราะห์ (D1) 

1/2557   - 

1016205ประวัติ
นาฏยศึกษา (D1) 

2/2557   - 

1016314นาฏยศึกษา
วิจารณ์(D1) 

2/2557   - 

1016303 สื่อร่วมสมัย
ส าหรับการสอน
นาฏยศิลป์ (D1) 

2/2557   - 

1016303 สื่อร่วมสมัย
ส าหรับการสอน
นาฏยศิลป์ (D2) 

2/2557   - 

1016309 อาภรณ์
ศึกษา (D1) 

2/2557   - 

1016309 อาภรณ์
ศึกษา (D2) 

2/2557   - 

1016102พ้ืนฐาน 2/2557   - 
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นาฏยศิลป์2(D1) 
1016102พ้ืนฐาน
นาฏยศิลป์2(D2) 

2/2557   - 

1016207นาฏยศึกษา 
2(D1) 
 

2/2557   - 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา 
 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

1016207นาฏยศึกษา 
2(D2) 

2/2557   - 

1016306นาฏยศึกษา 
4(D1) 

2/2557   - 

1016306นาฏยศึกษา 
4(D2) 

2/2557   - 

1016204การจัด
กิจกรรมในโรงเรียน 
(D1) 

2/2557   - 

1016211เทคนิคการ
สอนแต่งหน้า (D1) 

2/2557   - 

1016206นาฏยศึกษา
1(D1) 

2/2557   - 

1016304 หลักและ
วิธีการสอนนาฏยศิลป์
(D1) 

2/2557   - 

1016209การสอน
ศิลปะการแสดง (D1) 

2/2557   - 
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
นิสิตมีความพึงพอใจในด้านความรู้ความสามารถของอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน  อาคารสถานที่  
และสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม จากการพิจารณาผลในด้านคุณธรรม
จริยธรรม  พบว่านิสิตของสาขาวิชามี
คุณธรรมและจริยธรรมในระดับดี 
อาจมีนิสิตบางรายเท่านั้น  เนื่องด้วย
สภาวะทางครอบครัวและเศรษฐกิจ
จึ งท า ให้ ต้ อ งท า ง าน น อ ก เว ล า         
จึงขาดความรับผิดชอบในเรื่องการ
เข้าชั้นเรียนและการท างานตามที่
ได้รับมอบหมาย  

อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตและ
อ าจ ารย์ ใน ส าข าวิ ช า ร่ ว ม
ป ระชุ ม แล ะส รุ ป ปั ญ ห าที่
เกิดขึ้นโดยได้ด าเนินการในการ
ให้ค าแนะน า  ติดตามและ
แก้ไขนิสิตบางรายที่มีเหตุผล
และความจ าเป็น 

ความรู้ นิ สิ ตสาขาวิชานาฏยศิลป์ ศึ กษา       
มีความสนใจและใฝ่รู้ในการค้นคว้า
หาข้อมูลด้านวิชาการอย่างสม่ าเสมอ  
ส่งผลให้นิสิตส่วนใหญ่มีคะแนนผล
การเรียนอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ  
แต่มีนิสิตบางรายมีปัญหาในเรื่องของ
ความแม่นย าในเนื้อหาทางวิชาการ 

สาขาวิชาได้ด าเนินการพัฒนา
นิสิตเรื่องขององค์ความรู้ทาง
วิชาการ ผ่านโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ  โดยการสร้าง
สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนานิสิตของสาขาวิชา 

ทักษะทางปัญญา นิสิตสามารถน าความรู้ต่างๆที่ได้รับ
จากการเรียนในรายวิชาต่างๆไป
พัฒนาและประยุกต์ใช้กับงานการ
แสดง 

เพ่ือให้เกิดการสร้างองค์ความรู้
ที่สมบูรณ์   โดยสาขาวิชาได้
เน้นในเรื่องการทดสอบในเชิง
วิชาการทั้ งในรูปแบบปรนัย
และอัตนัย 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

ลักษณะเด่นของนิสิตสาขานาฏยศิลป์
ศึ ก ษ า  คื อ  ก า รท า งาน เป็ น ที ม  
เนื่องจากลักษณะความเป็นนาฏศิลป์

- 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการแสดง  
จึงทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นิสิตมีความสามารถในวิ เคราะห์
ตั ว เล ข   ได้ ใน ระดั บ ป าน ก ล า ง  
หากแต่ในเรื่องของสื่อสารและการใช้
เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ นิ สิ ต มี
ความสามารถในด้านนี้และการเข้าถึง
สื่อสารสนเทศเป็นอย่างดี 

สาขาวิชาฯ ได้มีการด าเนินการ
สร้างและเสริมความสามารถ
ด้านทักษะตัวเลขผ่านกิจกรรม
การแสดงทางวัฒนธรรมของ
นิสิต อาทิ การค านวณขนาด
ของสถานที่ในการจัดการแสดง  
การค านวณ ผู้ แสดงใน งาน
ต่างๆ 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ …………2…ท่าน…………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………2…ท่าน……… 

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน(DE-P4.4-07) 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการ
อบรมการเป็นเลขานุการ
การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 

  ท าให้เข้าใจเกณฑ์  ตัวบ่งชี้ในการประเมินบทบาท  
หน้าที่ของการเป็นเลขานุการการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน   

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการ
อบรมการเป็นผู้ตรวจ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 

  ท าให้ทราบถึงเกณฑ์  ตัวบ่งชี้ต่างๆในการประเมิน
บทบาท  หน้าที่ของการเป็นเลขานุการการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
เขียนรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 

  ท าให้ทราบถึงแนวทางในการเขียนรายงานการ
วิจัย เพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
เรื่องอุปกรณ์ในการสนับสนุน
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ด้ า น
นาฏยศิลป์  ยังไม่เพียงพอต่อ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง นิ สิ ต
นักศึกษาในเรื่องของอุปกรณ์ที่
ใช้ในการเรียนการสอนและสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 
บางอย่างยังไม่สอดรับกับการ
เรียนการสอน 

ท า ให้ ก า ร เรี ย น รู้ ใน ศ าส ต ร์ ด้ าน
นาฏยศิลป์ศึกษาทั้งในเชิงวิชาการและ
รายวิชาที่ ต้องมีการปฏิบัติ ในด้าน
กิจกรรมการแสดงไม่สมบูรณ์ ขาด
ประสิทธิภาพ 

สาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการจัดหา
อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
มารองรับ เพ่ือให้สามารถจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ โดยจัดโครงการการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ระดับ อุดมศึกษาและโครงการ
จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส าหรับ
การเรียนการสอน 

 
5.1สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้(ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้) 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่ 

การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
5.แนวปฏิบัติที่ดี 

ระบบการด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน

(DE-P5.1-01 - DE-P5.1-02) 
      สาขาวิชาฯ ได้ร่วมประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือวางแผนการพัฒนา
หลักสูตร โดยเน้นเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
นิสิตนักศึกษาและสาขาวิชาฯ  ด้วยการจัดโครงการการจัดการเรียนการสอน
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ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่ 

การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
5.แนวปฏิบัติที่ดี 

การเรียนรู้ ระดับ อุดมศึกษา โดยมีการจัดหาวิทยากรและสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ด้านนาฏยศิลป์ศึกษา ซึ่งรายวิชาส่วนใหญ่ยังต้องการสิ่งสนับสนุนที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษาและสร้างองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

DE-P5.1-03 
      สาขาวิชาฯ ได้ให้ความส าคัญกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนโดยในปีการศึกษา 2557 ทางสาขาวิชาฯ 
ได้มีโครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน ได้แก่
ห้องปฏิบัติการนาฏยศิลป์ศึกษาเพ่ิมขึ้น จ านวน 2 ห้อง มีอุปกรณ์ด้านการเรียน
การสอนในรายวิชาการปฏิบัติทางการแสดง ได้แก่ เครื่องแต่งกาย จ านวน 1 ชุด
ประกอบด้วย เครื่องแต่งกายชุดพระยืนเครื่อง 2 ชุด เครื่องแต่งกายชุดนางยืน
เครื่อง 3 ชุด เครื่องแต่งกายชุดนางใน 12 ชุด เครื่องแต่งกายชุดระบ าศรีชยสิงห์ 
7 ชุด เครื่องแต่งกายชุดระบ าพม่า-มอญ 12 ชุด เพื่อใช้ส าหรับการเรียนการสอน
ในรายวิชานาฏยศึกษา 1-6 และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ได้แก่     
โซฟาส านักงานบุหนังเทียม 1 ชุด ชุดโต๊ะท างานผู้บริหารพร้อมเก้าอ้ี 1 ชุด  
ชุดโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 5 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คส าหรับงาน
ประมวลผล 5 เครื่อง เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง จอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า 1 ชุด ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ได้ 1 ชุด เครื่องเล่นดีวีดี 1 
เครื่อง เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า 2 เครื่อง ซึ่งทางสาขาวิชาฯ ได้จัดเตรียมหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับ
นิสิตนักศึกษาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ พัฒนา
ศักยภาพและความพร้อมให้เหมาะแก่  การจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ
สมบูรณ์มากขึ้น 

กระบวนการปรับปรุงตามผล
การประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

DE-P5.1-04 
      สาขาวิชาฯ มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยภาพรวมอาจารย์และนิสิตมีความ 
พึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทางสาขาวิชาได้จัดเตรียมไว้รองรับในการ
จัดการเรียนการสอน หากแต่ยังมีข้อเสนอแนะจากนิสิตที่ เห็นควรให้เพ่ิม           
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต และเป็นการเพ่ิม
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ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่ 

การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
5.แนวปฏิบัติที่ดี 

ศักยภาพให้กับนิสิตนักศึกษา  ซึ่งทางสาขาวิชาฯ ได้น าผลการประเมินดังกล่าว
มาพิจารณาเพ่ือวางแผนและพัฒนาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่อไป 

 
 
 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
DE-P5.1-01 รายงานการประชุมสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา 

DE-P5.1-02 แผนกลยุทธ์สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา ปี พ.ศ.2555 - 2559 
DE-P5.1-03 รายการครุภัณฑ์ด้านการเรียนการสอนสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา 
DE-P5.1-04 ผลการประเมินความพึงพอใจนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

ผลการประเมินตนเอง 5.1สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้(ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 
 

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ประเมินตนเอง()       
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หมวดที่ 6 ขอ้คิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
1.อาจารยและนิสิตนักศึกษา  
มีความสามารถทางนาฏยศิลป 
สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค แผน 
2.  สาขาวิชาฯ มีหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอนที่เนน 
ผูเรียนเปนส าคัญอยางเปนรูปธรรม 
3.  สาขาวิชาฯ มีการจัดใหผูมี
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
นาฏยศิลปจากหนวยงาน / องคกร
ภายนอก เปนอาจารยพิเศษหรือ
มีสวนรวมจัดการเรียนการสอน
จ านวนมาก 
4.  สาขาวิชาฯ มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมทีน่่าสนใจจ านวนมาก 
เพ่ือใหนิสิต/นักศึกษาไดรับ 
ประสบการณโดยตรงอันเปน 
ประโยชนตอการศึกษาและ
ประกอบวิชาชีพนาฏยศิลป 
5. สาขาวิชาฯ มีผลงานสรางสรรค
ในประเด็น 
1.  เงินงบประมาณท่ีไดรับการ

     สาขาวิชาฯได้ด าเนินการจัดท า
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ที่ก าหนดมีอาจารย์ประจ า 5 ท่านที่มี
ความสามารถทางด้านนาฏยศิลป์ 
โดยมุ่ งผลิตนิสิตนักศึกษาตรงกับ
ปรัชญาที่ว่า เสริมสร้างปัญญา น ามา
ประยุกต์ใช้ ใส่ ใจรู้รักษา พัฒนาสู่
สากลและยังสอดคล้องตามแผนกล
ยุ ท ธ์ มห าวิท ย าลั ย  กลยุ ท ธ์ ที่  1  
การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรและระบบการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ และกลยุทธ์ 
ที่  4 ก ารส ร้ า งค ว าม ตระห นั ก รู้         
ป ลู ก จิ ต ส านึ ก อนุ รั กษ์ เผ ยแพ ร่
ศิลปวัฒ นธรรมไทยและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ซึ่งทางสาขาวิชาฯ มีอาจารย์พิเศษ  
4 ท่าน และวิทยากร 3 ท่าน ท าให้
นิสิตเกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรงทางวิชาชีพจากผู้ เชี่ ยวชาญ
ภายนอกที่มีชื่อเสียง สาขาวิชาฯ ได้มี
ระบบและกลไกในการจัดโครงการ

สาขาวิชาฯ มีการด าเนินการได้
ตามแผนในกลยุทธ์ที่  1 การ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรและระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ ด้วย
ด าเนินโครงการการจัดการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษา ตามที่
ก าหนดไว้ และมีการพัฒนาใน
บางรายวิชาได้มีการปรับรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนใน
ร า ย วิ ช า ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ภาคปฏิ บั ติ ให้ สอดคล้ องกับ
วั ต ถุ ป ระส งค์ ข อ งห ลั ก สู ต ร       
แล ะ เป็ น ป ระ โยชน์ ต่ อนิ สิ ต
นักศึกษาในการน าไปประกอบ
วิชาชีพนาฏยศิลป์ 
 



61 

 

สนับสนุนจ านวนมาก 
2.  งานที่น าไปใชประโยชนจ านวน
มาก 
3.  การน าผลงานไปเผยแพรมีทั้ง
ระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ 

และกิจกรรมที่ พัฒ นาขึ้ นหวั งให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
ใน ก ารฝึ ก ทั ก ษ ะก ารป ฏิ บั ติ ให้ 
เกิ ด ค ว าม เชี่ ย ว ช าญ ใน ศ าส ต ร์
นาฏยศิลป์  ด้วยการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการโขนครุศาสตร์
บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 5 ขึ้นซึ่งโครงการ
นี้เป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนคู่ ไปกับการอนุรักษ์ องค์
ค ว า ม รู้ เดิ ม แ ล ะ น า ม า พั ฒ น า
ผสมผสานกับดนตรีตะวันตกใน
รูป แบ บ วงโยธว าทิ ต และมี ก าร
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ใน รายวิช าภ าคทฤษ ฎี  คื อ 
ท ฤ ษ ฎี น า ฏ ย ศึ ก ษ า  ก า ร ส อ น
ว ร ร ณ ก ร ร ม ก า ร ล ะ ค ร  แ ล ะ
ภาคปฏิบัติ คือ พ้ืนฐานนาฏยศิลป์ 1
และ 2 ซ่ึงจากการพัฒนาโครงการไป
ตามล าดับนั้น  ผลการประเมินพบว่า
นิสิตนักศึกษามีความสามารถสูงขึ้น 
และผลจาการอบรมสามารถไปแสดง
ในเวทีระดับชาติให้เป็นที่ยอบรับและ
ได้มีการน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อ
ยอดองค์ความรู้สร้างสรรค์ผลงาน
โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯเป็นที่
ปรึกษาในโครงการ ดังนี้โครงการการ
แสดงผลสั มฤทธิ์ ท างการศึ กษ า
นาฏศิลป์ไทย“ละครนอกเรื่องคาวี” 
โครงการนาฏยรังสรรค์ครั้งที่ 3และ
โครงการการแสดงผลงาน Costume 
design applications จ า ก ก า ร
ด าเนินการในโครงการดังกล่าวนั้น 
เน้นกระบวนการ PDCA คือ มีการ
วางแผนการด าเนินงานตามแผนกล
ยุ ท ธ์ ข อ งส าข าวิ ช า ฯ  ป ระจ าปี
งบประมาณ 2557 ด้วยการปฏิบัติ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆอย่าง
ต่อเนื่ องตามแผนปฏิบัติ ราชการ
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ส าข าวิ ช า โด ย มี ก ารต รวจ ส อบ 
ประเมินผล  ซึ่ งผลที่ ได้ ในแต่ ล ะ
โครงการ/กิจกรรม สาขาวิชาฯ ได้
น ามาพัฒนาปรับปรุงในโครงการครั้ง
ถั ด ไป คื อมี ก ารบ รรจุ ไป ใน แผน
งบประมาณปี 2558 โครงการโขน 
ครุศาสตร์บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 6 ซึ่งมี
ก า รป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า เรื่ อ ง  
การเพ่ิมเนื้อหาด้านวิธีการถ่ายทอด
การสอนนาฏยศิลป์ 
2.การขยาย เค รื อ ข่ าย ผู้ เข้ า ร่ ว ม
โครงการให้ออกไปในวงกว้างโดยใน
การด าเนินการครั้งถัดไป จะน าเสนอ
สู่ภายนอกเวที ณ โรงละครแห่งชาติ     
3.ส่งเสริมและท าการประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าวเช่นการส่งลูกหลาน
เยาวชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงมาร่วมเป็น
สมาชิกและเข้าอบรมและน าผู้ เข้า
อบรมไปร่วมสาธิตให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนระดับประถม/มัธยมศึกษา 
ที่ทางสาขาวิชาฯ ส่งนิสิตนักศึกษาไป
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       
    สาขาวิชาฯ ได้ด าเนินงานตาม
กระบวนการ PDCA อย่างมีระบบ
และกลไกที่ ชั ด เจนมาโดยตลอด  
จะเห็นได้จากโครงการโขนครุศาสตร์
บ้านสมเด็จฯ มีความต่อเนื่องมาถึง
ครั้งที่ 5 ซึ่งมีการพัฒนาการของการ
จัดโครงการและกิจกรรม โดยน าผล
การประเมิน มาใช้ป รับป รุ งการ
ด าเนินงานอย่างมีจุดเน้นและมีความ
โด ด เด่ น จ น เกิ ด อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย คือ การมีจิตสาธารณะ 
ทักษะสื่อสารดี และ มีความเป็นไทย  
นอกจากนี้ ทางสาขาวิชามีระบบและ
ก ล ไก ล ก า ร ส ร า ง เค รื อ ข า ย ทั้ ง
ภายในประเทศและเครือข่ายตาง
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ประเทศ ในการสรางองคความรูให้
ไปสู่ ระดับสากลเพ่ือเป็นผู้น าทาง
วิชาการในสายวิชาชีพครูนาฏยศิลป์
อย่างมั่นคง 

 

 

 

 

สรุปการประเมินหลักสตูร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน 
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

- - 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- - 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
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หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ 
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

โครงการไหว้ครคูณะครุ
ศาสตร ์

สิงหาคม 2557 คณะครุศาสตร์ มีนิสิตทุกสาขาวิชาและทุกชั้นปีเข้า
ร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง 

โครงการการแสดง
ผลงานCostume design 

applications ครั้งท่ี 3 

ธันวาคม 2557 สาขาวิซา
นาฏยศิลป์ศึกษา 

 

มีนิสิตและผู้สนใจจากภายนอกเข้า
ร่วมโครงการ โดยทุกโครงการ
ด าเนินการแล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด กิจกรรมวันคล้ายวัน

พิราลัย  
มกราคม 2558 

โครงการศลิปกรรมบ าบดั มีนาคม 2558 สาขาวิซา
นาฏยศิลป์ศึกษา 

ร่วมกับ7 
สาขาวิชา คือ 
ดนตรีศึกษา 
ศิลปศึกษา 
ปฐมวัย 

ภาษาไทย 
จิตวิทยา 

เทคโนโลยีและ
สื่อสารทางการ

ศึกษา และ     
พลศึกษา 

กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ เมษายน 2558 สาขาวิซา
นาฏยศิลป์ศึกษา โครงการอบรมเชิง พฤษภาคม 2558 
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ปฏิบัติการ  
“โขนครุศาสตร ์
บ้านสมเด็จฯ” ครั้งท่ี 5 

 

โครงการการแสดง
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
นาฏศิลปไ์ทย “ละครนอก 
เรื่องคาว”ี 

พฤษภาคม 2558 

โครงการนาฏยรังสรรค์
ครั้งท่ี 3 

พฤษภาคม 2558 

กิจกรรมแห่เทียนจ าน า
พรรษา 

กรกฎาคม 2558 

 
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 สาขาวิชาฯ มีการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ด้วยการด าเนินโครงการการจัดการเรียนการ
สอนระดับอุดมศึกษา โดยมีการพัฒนารายวิชาปรับรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาให้ตรงตามหลักสูตรซึ่งทางสาขาวิชาฯ มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะกรรมการประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และจัดให้มี
การประชุมพิจารณาการจัดท ามคอ.2 มคอ.3 มคอ.4 และมคอ.5ตามล าดับ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่ก าหนดสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตครูนาฏศิลป์ที่มีคุณภาพ 
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานสถาบันทางการศึกษาภาครัฐและเอกชน 
 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2558 
 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ 
โครงการไหว้ครูคณะครุศาสตร์ สิงหาคม 2558 
โครงการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
“กิจกรรม นาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 3” 

ตุลาคม 2558 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โขนครุศาสตร์บ้านสมเด็จฯ” ครั้งที่ 6 พฤศิกายน 2558 
โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา“กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การสอนนาฏยศิลป์ศึกษา” และ“กิจกรรมการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน”  

พฤศิกายน 2558 และ
มกราคม,เมษายน,มิถุนายน 

2559 
โครงการการแสดงผลงาน Costume design applicatios ครั้งที่ 4 ธันวาคม 2558 
กิจกรรมวันคล้ายวันพิราลัย  มกราคม 2559 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม“กิจกรรมจารีตในพิธี
หลวง : พิธีมอบและครอบครูโขนละคร” 

กุมภาพันธ์ 2559 

โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการด้านการเรียนการสอนและวิจัย กิจกรรม 
“นาฏยบ าบัด ครั้งที่ 1”  

เมษายน 2559 
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กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เมษายน 2559 
โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย“การจัดท าวารสารวิชาการ : วารสาร
นาฏยศิลป์ศึกษาและศิลปะการแสดง (Dance Education and Performing 
Arts Journal)” 

พฤษภาคม 2559 

โครงการการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานาฏศิลป์ไทย  พฤษภาคม 2559 
โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มิถุนายน 2559 
โครงการนาฏยรังสรรค์ ครั้งที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 
กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา กรกฎาคม 2559 
 
 
 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 1):  อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช 
ลายเซ็น : ______________________________________ 
วันที่รายงานการจัดท าข้อมูล:  31  กรกฎาคม พ.ศ.2558  
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 2): อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ภูวธน 
ลายเซ็น : ______________________________________  
วันที่รายงานการจัดท าข้อมูล: 31  กรกฎาคม พ.ศ.2558 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 3): อาจารย์ ดร.ชวโรฒน์  วัลยเมธ ี
ลายเซ็น : ______________________________________  
วันที่รายงานการจัดท าข้อมูล: 31  กรกฎาคม พ.ศ.2558 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 4): อาจารย์จิรายุทธ  พนมรักษ์ 
ลายเซ็น : ______________________________________  
วันที่รายงานการจัดท าข้อมูล: 31  กรกฎาคม พ.ศ.2558 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 5):  อาจารย์เตชสิทธิ์  รัศมีวงศ์พร 
ลายเซ็น : ______________________________________  
วันที่รายงานการจัดท าข้อมูล: 31  กรกฎาคม พ.ศ.2558 
 
ประธานหลักสูตร   : อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช 
ลายเซ็น    :  
วันที่รายงานการจัดท าข้อมูล : 31  กรกฎาคม พ.ศ.2558 
 
เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช (หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น    : _________________________________________________________ 
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วันที่รายงานการจัดท าข้อมูล : 31  กรกฎาคม พ.ศ.2558 
 
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ (คณบดี) 
ลายเซ็น    : _________________________________________________________ 
วันที่รายงานการจัดท าข้อมูล : 31  กรกฎาคม พ.ศ.2558 
 
กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) 
ลายเซ็น    : _________________________________________________________ 
วันที่รายงานการจัดท าข้อมูล : _________________________________________________________ 
 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
๑. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
๒. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
๓. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
๔. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา   พ.ศ. 2555 

คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีการศึกษา  2557 

 
1. สรุปผลการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร /รายงานผล

การด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  
ตัวบ่งชี้ 1.1 ก ากับมาตรฐาน ป.ตรี 4 ข้อ 

บัณฑิต 12 ข้อ 
  

ผ่าน 4 ข้อ 
 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1    ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

 
  

 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 
1 ปี 

ร้อยละ …….  
  

 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ ร้อยละ …….    
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ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

นักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาโททีไ่ด้รบั การตีพิมพ์และหรอื
เผยแพร่ 

 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกทีไ่ด้รบั การตีพิมพ์และหรอื
เผยแพร่ 

ร้อยละ …….  

  
 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2     
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา คะแนน …3….   3 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

คะแนน …3…. 
  2 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา คะแนน …3….   4 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3    3 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คะแนน 

…3.…. 
  2 

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์    5 
ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

(ร้อยละ) 
ป.ตรี ….. 
ป.โท ….. 
ป.เอก ….. 

 

 0 
 

ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

(ร้อยละ) 
ป.ตรี ….. 
ป.โท ….. 
ป.เอก ….. 

 

 0 
 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

(ร้อยละ) 
ป.ตรี ….. 
ป.โท ….. 
ป.เอก ….. 

 

 0.40  

ตัวบ่งชี้ 4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

อัตราส่วน 
วิทย์เทคโน 
….. 
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ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  วิทย์สุขภาพ 
….. 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ คะแนน …3….   4 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4    206 

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร คะแนน …4….   2 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

คะแนน …4…. 
  3 

ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน คะแนน …4….   3 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ …5…. 
  5 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5    3.25 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4   2 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6    2 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ    2.71 
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ตารางผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน 4 ข้อ บรรลุ   
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 -6

 

      
3 3  3.1,3.2 3.3 3  
4 4 4.2 4.1 4.3,4.4 2.60  
5 1 5.1   3.25  
6 1  6.1  2  

รวม     10.85  

ผลการ
ประเมิน 

     2.71 คุณภาพปานกลาง 
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2. ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร  
การวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาองค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 6 ในประเด็นที่

ส าคัญดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ประเด็น 
จุดเด่น สาขาวิชาได้จัดแผนกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยงการจัดการ

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการของสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยมีด าเนินการ
อย่างเป็นระบบพร้อมทั้งมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน 

โอกาสในการพัฒนา 
สาขาวิชาควรจัดท าแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาและเพ่ิมตารางแสดง
ความสอดคล้องระหว่างนโยบายของมหาวิทยาลัยกับแผนกลยุทธ์
สาขาวิชาเพ่ือการก ากับมาตรฐานที่ดี 

 
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ประเด็น 
จุดเด่น สาขาวิชามีนิสิตที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ  และมี

ความพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่ครูนาฏศิลป์ที่ดีภายหลังจบ
การศึกษา   

โอกาสในการพัฒนา 
สาขาวิชามีโครงการที่รองรับส าหรับว่าที่บัณฑิตซึ่งตรงกับพันธกิจ
และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสาขาวิชา 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ประเด็น 
จุดเด่น สาขาวิชามีโครงการ/กจิกรรมที่พัฒนามาตรฐานในด้านวิชาการ

และวิชาชีพที่รองรับส าหรับนิสิต  ซึ่งตรงกับพันธกิจและสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของสาขาวิชา 

โอกาสในการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวของสาขาวิชาจะช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพของนิสิตทั้งด้านวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรมและ
จริยธรรม 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ประเด็น 
จุดเด่น สาขาวิชาไดผ้ลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน โดยมีอาจารย์

ที่มีงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก และมีการน าเสนองานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ 

โอกาสในการพัฒนา 

สาขาวิชาควรมีงานวิจัยและสนับสนุนให้อาจารย์หาทุนวิจัยอย่าง
น้อย 1 ท่าน ต่อ 1 ชิ้นงานและการรับอาจารย์ที่ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

 
 

องค์ประกอบที่ 5  
หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผู้เรียน 
ประเด็น 

จุดเด่น สาขาวิชามีการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในด้าน
วิชาการและหลักสูตรด้วยการการจัดโครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆที่มีการบูรณาการกับพันธกิจหลัก
ของสาขาวิชาและการจัดการเรียนการสอน อาทิ  โครงการโขนครุ
ศาสตร์บ้านสมเด็จฯ 

โอกาสในการพัฒนา 
สาขาวิชาได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 6  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประเด็น 

จุดเด่น สาขาวิชามีสถานที่  อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
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และเพียงพอกับนิสิตทุกชั้นปี  และรองรับการจัดการแสดงผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต   

โอกาสในการพัฒนา 

สาขาวิชาได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์
และสื่อการเรียนการสอนที่สอดรับอนาคตกับการจัดการศึกษาที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 


