
มคอ. ๔ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑  
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รายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม 
รหัสวิชา PER ๒๘๐๑   รายวิชา ปฏิบติังานการแสดง ๒ 

สาขาวิชาสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศลิป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    
รหสัวิชา     PER ๒๘๐๑    
ช่ือรายวชิาภาษาไทย   ปฏิบติังานการแสดง ๒ 
ช่ือรายวชิาภาษาองักฤษ   Theatre  Workshop 2 

๒.  จ านวนหน่วยกิต        ๑ หนว่ยกิต (๖๐) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลกัสตูร        หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 
      ๓.๒ ประเภทของรายวชิา     รายวิชาบงัคบั    
๔.  อาจารยผู้์รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู้์สอน 
      ๔.๑  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา      อ.มนญัชยา  เพชรูจี 
      ๔.๒ อาจารยผ์ูส้อน    อ.มนญัชยา  เพชรูจี 
๕.  สถานที่ติดต่อ    คณะศิลปกรรมศาสตร ์/ E – Mail mananshaya.ph@ssru.ac.th 
๖.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณภ์าคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
 ๖.๑ ภาคการศกึษาท่ี    ๒/๒๕๖๔   
 ๖.๒ ชัน้ปีท่ีก าหนดใหมี้การฝึกประสบการณภ์าคสนามตามแผนการศกึษาของหลกัสตูร ปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  ไม่มี 

๘.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี 
๙.  สถานทีเ่รียน     หอ้งทฤษฎีสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปรรมศาสตร ์
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง    ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
     รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด    
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หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  เพื่อใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ ในหน่วยงานการแสดงของโครงการการแสดงท่ีจัดขึน้โดยกลุม่วิชาและ / 
หรอื โครงการศิลปะนิพนธข์องนกัศกึษา  ผูล้งทะเบียนจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามความสนใจ  เช่น  ฝ่ายฉาก  ฝ่ายแสง  ฝ่าย
ประชาสมัพนัธ ์  ฝ่ายสถานท่ีและฝ่ายตอ้นรบั  โดยอยูภ่ายใตก้ารดแูลประเมินผลของอาจารยผ์ูค้วบคมุวิชา 
๒.   วัตถุประสงคใ์นการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

๒.๑ นกัศกึษาสามารถน าความรูจ้ากภาคทฤษฎีน าไปปฏิบติังานการแสดงตามท่ีสาขาวิชามอบหมายได  ้
๒.๒ นกัศกึษาสามารถปฏิบติังานการแสดงในฝ่ายท่ีสนใจไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 
๒.๓ นกัศกึษาสามารถน าประสบการณจ์ากการฝึกปฏิบติังานในการประกอบวิชาชีพดา้นการแสดงน าไป 

    ประยกุตใ์ชใ้นการแสดงตอ่ไปได ้
 

หมวดที ่๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

๑.๑.๑  ความซื่อสตัยใ์นการปฏิบติังานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

๑.๑.๒ ความเสยีสละ ท างานเพื่อสว่นรวม 
๑.๑.๓ ความรบัผิดชอบ และตรงตอ่เวลา 
๑.๑.๔  ความขยนั และอดทน 
๑.๑.๕  ขนบปฏิบติัและประเพณีของนาฏศิลป์ 
๑.๑.๖ จรยิธรรมในจรรยาบรรณแหง่วชิาชีพนาฏศิลป์ 

๑.๒   วิธีการสอน 
๑.๒.๑ มอบหมายงานในรายวิชา และสาขาวิชา โดยมีอาจารย์ผู ้สอนในรายวิชาเป็นผู้ชี ้แนะการ

ปฏิบติังาน 
๑.๒.๒ ใหน้กัศกึษาด าเนินการบรหิารจดัการตามหนา้ท่ีท่ีตนถนดั หรอืสนใจ โดยอยูใ่นความดแูลและการ

ชีแ้นะของอาจารยใ์นการปฏิบติังาน 
๑.๒.๓    ลงช่ือและเวลาการเขา้เรยีน การสง่งาน การน าเสนอผลงาน และการปฏิบติังานของสาขาวิชา  
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๑.๒.๔  วจิารณก์ารฝึกปฏิบติั การน าเสนอรายงาน ผลงานน าเสนอการแสดง ดว้ยเหตผุลตามหลกัวิชา 
พรอ้มทัง้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขเพื่อการพฒันา 

 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 
    ๑.๓.๑ การตอบค าถาม และการน าเสนอผลงานในชัน้เรยีนไดอ้ยา่งมีเหตผุล เป็นระบบ 
    ๑.๓.๒ การพฒันากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห ์สงัเคราะห ์สูก่ารปฏิบติังาน 
    ๑.๓.๓ ความคิดเชิงสรา้งสรรคส์  าหรบัการบรหิารการจดัการแสดง 
    ๑.๓.๔ การบรหิารจดัการแสดงวิพิธทศันา และละคร อยา่งเป็นระบบ 
    ๑.๓.๕  การเรยีบเรยีงเนือ้หารายงานการด าเนินงานในรูปแบบงานวิจยัอยา่งเป็นระบบ 

๒. ความรู้ 
๒.๑   อธิบายถึงความรู้ที่จะได้รับ / ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

๒.๑.๑  หลกัการ กระบวนการผลติงานการแสดงทัง้ในเชิงทฤษฎี และปฏิบติั อยา่งเป็นระบบ และมี
เหตผุล 

๒.๑.๒ ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ หนา้ท่ีของบุคคลฝ่ายตา่งๆ และการน าไปใชใ้นการจดัการแสดง
ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

๒.๑.๓ การน าองคค์วามรูไ้ปใชใ้นการฝึกปฏิบติังานบนเวทีจรงิในการจดัการแสดงวิพิธทศันา และละคร
ได ้
๒.๒   กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน 

๒.๒.๑ บรรยายหลกัวิชา พรอ้มทัง้ยกตวัอยา่งประกอบ จากวีดิทศัน ์และทศันศกึษา 
๒.๒.๒ อภิปรายองคค์วามรูใ้นแตล่ะคาบตามหลกัวิชาอยา่งมีเหตผุล ทัง้ในลกัษณะกลุม่และรายบุคคล 

                    ๒.๒.๓  ซกัถามเชิงวิเคราะห ์สงัเคราะห ์อยา่งเป็นระบบ มีเหตผุล ตามหลกัวิชา  
                    ๒.๒.๔  วิจารณก์ารน าเสนอผลงานของนกัศกึษาตามเหตผุลของหลกัวิชา พรอ้มทัง้แนะแนวทางแกไ้ข                 

๒.๓    วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
๒.๓.๑  การตอบค าถาม และการน าเสนอผลงานในชัน้เรยีนไดอ้ยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ 
๒.๓.๒ การพฒันากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห ์สงัเคราะห ์สูก่ารปฏิบติังาน 

๒.๓.๓ ความคิดเชิงสรา้งสรรคส์  าหรบัการบรหิารการจดัการแสดง 
๒.๓.๔ การบรหิารจดัการแสดงวิพิธทศันา และละคร อยา่งเป็นระบบ 
๒.๓.๕  การเรยีบเรยีงเนือ้หารายงานการด าเนินงานในรูปแบบงานวิจยัอยา่งเป็นระบบ 

๓. ทักษะทางปัญญา 
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๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา / ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
๑.  คิดวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และประมวลความรูอ้ยา่งมีเหตผุลเป็นระบบ 

                     ๒. วจิารณโ์ดยใชก้ระบวนการคิดอยา่งสรา้งสรรคแ์ละน าเสนอไดอ้ยา่งมีขัน้ตอน และ  มีเหตผุล 

                     ๓. การน าเสนอผลงานในรูปแบบการบริหารจัดการแสดงในฝ่ายต่างๆขององคก์ร และรูปเล่มรายงาน   
อยา่งมีเหตผุล 

๓.๒   กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ 
                     ๑. ตัง้ค  าถามเชิงวิเคราะห ์สงัเคราะห ์โดยตอบอยา่งมีเหตผุลตามหลกัวิชา 
                     ๒. จดัใหน้กัศกึษาน าเสนอผลงานตามหลกัวิชา ในลกัษณะกลุม่ คู ่หรอืรายบุคคล ตามรูปแบบการน าเสนอ
ผลงาน 

๓.๓    วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๑. สงัเกตการณก์ารตอบค าถามเชิงวิเคราะห ์แลว้ชีแ้นะกระบวนการคิด และวิธีการตอบ  
 ๒. สงัเกตการณก์ารน าเสนอความคิดในการวิจารณเ์ชิงวิเคราะหต์ามเหตผุลของหลกัวิชา  
๔. ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ค าอธิบายเก่ียวกับทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ
รับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา 

๔.๑.๑ วางแผนในท างานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 
๔.๑.๒ มีความเช่ือมั่นและมีความเป็นตวัของตวัเอง 
๔.๑.๓ สามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้
๔.๑.๔ ความตรงตอ่เวลา 

๔.๒   กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 
               ๔.๒.๑ มอบหมายงานในรายวิชา และสาขาวิชา โดยมีคณาจารยใ์นสาขา หรอือาจารยผ์ูส้อนใน รายวิชาเป็นผู้
ชีแ้นะการปฏิบติังาน 
               ๔.๒.๒  ลงช่ือและเวลาการเขา้เรยีน การสง่งาน การน าเสนอผลงาน และการปฏิบติังานของสาขาวิชา  
               ๔.๒.๓  วิจารณ์การฝึกปฏิบัติงาน การน าเสนอรายงาน ดว้ยเหตุผลตามหลกัวิชา พรอ้มทัง้เสนอแนะ แนว
ทางแกไ้ขเพื่อการพฒันา 

๔.๓    วิธีการประเมนิผลการเรียนรู้ 
               ๔.๓.๑ พฤติกรรมในการท ากิจกรรมของสาขา การเขา้ชัน้เรียน การสง่งาน การฝึกปฏิบติั                      การ
น าเสนอการแสดง และรูปเลม่รายงานวิจยัรายบุคคล คู ่หรอืกลุม่ 
                ๔.๓.๒  พฒันาการของพฤติกรรมที่ควรแกไ้ขเป็นรายบุคคล 
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๕. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ค าอธิบายเก่ียวกับทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ควรมีการพัฒนา 
                ๕.๑.๑  ทกัษะในการศกึษาคน้ควา้ และใชข้อ้มลูจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ๕.๑.๒ ทกัษะในการสื่อสาร การใชภ้าษา การฟังสรุปความ และน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสม 
 ๕.๑.๓ ทกัษะในการนบัจงัหวะ แบง่หอ้งเพลง บทรอ้งโดยสมัพนัธก์ระบวนร  า 
 ๕.๑.๔ การค านวณงบประมาณการจดัท าโครงการ 

๕.๒   กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 
                ๕.๒.๑ อธิบายวิธีการศกึษาคน้ควา้สื่ออิเลก็โทรนิกส ์และใชข้อ้มลูจากเทคโนโลยีสารสนเทศแลว้ใหน้กัศึกษา

ฝึกปฏิบติัโดยลงขอ้มลูในรายงาน 
 ๕.๒.๒ ซกัถามเนือ้หาความรูใ้นรายวิชาเชิงวิเคราะหใ์นชัน้เรยีน 

                ๕.๒.๓  น าเสนอผลงานดว้ยการอธิบายประกอบการตอบค าถามเชิงวิเคราะห ์สงัเคราะห ์บรหิารจดัการแสดง 
และรูปเลม่รายงาน 

 
๕.๓    วิธีการประเมนิผลการเรียนรู้ 

                ๕.๓.๑ สงัเกตการณก์ารน าเสนอจากรูปเลม่รายงาน การบรหิารจดัการแสดง และการน าเสนอในชัน้เรยีน 
พรอ้มทัง้ชีแ้นะวิธีการเรยีบเรยีงรายงาน การพดูหนา้ชัน้เรยีน 
                ๕.๓.๒ สงัเกตการณก์ารนบัจงัหวะ แบง่หอ้งเพลง บทรอ้งโดยสมัพนัธก์ระบวนร  า 
หมายเหต ุ

สญัลกัษณ ์  หมายถึง ความรบัผิดชอบหลกั  
สญัลกัษณ ์  หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง  
เวน้วา่ง  หมายถึง ไม่ไดร้บัผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 

หมวดที ่๔ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภ์าคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 
      การปฏิบติัหนา้ท่ีตา่งๆในหนว่ยงานการแสดงของโครงการแสดงท่ีจดัขึน้โดยกลุม่วิชาและ  /หรอื โครงงานศิลปนิพนธ์
ของนกัศกึษา  ผูล้งทะเบียนจะตอ้งเลอืกปฏิบติัหนา้ท่ีตามความสนใจ เช่น ฝ่ายฉาก  ฝ่ายแสง ฝ่ายเครื่องแตง่กายและ
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แตง่หนา้  ฝ่ายเครื่องประกอบการแสดง  ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายสถานท่ีและตอ้นรบั โดยอยูภ่ายใตก้ารดแูลและ
ประเมินผลของอาจารยผ์ูค้วบคมุวชิา 
๒. กิจกรรมของนักศึกษา 

นกัศึกษาปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆในหน่วยงานการแสดงของโครงการแสดงท่ีจัดขึน้โดยกลุม่วิชาและ/ หรือ โครงงาน
ศิลปนิพนธข์องนกัศึกษา  ผูล้งทะเบียนจะตอ้งเลอืกปฏิบติัหนา้ท่ีตามความสนใจ เช่น ฝ่ายฉาก  ฝ่ายแสง ฝ่ายเครื่องแต่ง
กายและแตง่หนา้  ฝ่ายเครื่องประกอบการแสดง  ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายสถานท่ีและตอ้นรบั 
 
๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 

     ๓.๑ รายงานการปฏิบติังานในหนา้ท่ีประจ าวนั - สง่ใหอ้าจารยผ์ูค้วบคมุรายวิชา 
- สง่ใหอ้าจารยนิ์เทศทกุครัง้ท่ีมีการนิเทศ 
- รวบรวมทัง้หมดจดัท ารูปเลม่สง่ปลายภาค 

      ๓.๒ รายงานการสรุปผลการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดป้ฏิบติัตลอด
ภาคเรยีน 

- สง่ปลายภาคเรยีน 

 
๔. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณภ์าคสนามของนักศึกษา 
สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ / รายละเอียด ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ หมายเหต ุ

1 ชีแ้จงรายละเอียดเนือ้หาและกิจกรรมการเรียน 
การสอน  เกณฑใ์นการสะสมชั่วโมงฝึกงาน 

บรรยาย / ตอบซกัถาม online 

2 ฝึกการบนัทึกรายละเอียดการฝึกปฏิบัติงานการ
แสดง 

อธิบาย / วิธีการเขียนสมดุฝึก
ปฏิบติังาน 

online 

3 ชีแ้จงโครงการต่างๆท่ีนักศึกษาตอ้งเขา้รว่มฝึกงาน
ในภาคเรยีนท่ี 2/2560 

อธิบายรายละเอียดหนา้ท่ีของฝ่าย
ตา่งๆจากโครงการตา่งๆ   
ก าหนดบุคลากรในการปฏิบติังาน
ฝ่ายตา่งๆ  โดยการหมนุเวียน
เปลี่ยนหนา้ท่ีในแต่ละโครงการ 

online 

4 ทบทวน  อ านาจ  หน้าท่ีของฝ่ายต่างๆในการ
ปฏิบติังานการแสดงประเภทตา่งๆ 

แบง่กลุม่อภิปราย  อ านาจ  หนา้ท่ี
ของฝ่ายตา่งๆในงานการแสดง 

online 
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5 นกัศึกษาฝึกปฏิบติัหนา้ท่ีในฝ่ายตา่งๆ ตาม    
โครงการฯ ของสาขาวิชาในภาคเรยีนท่ี ๒/๒๕๖๐ 

นกัศกึษาปฏิบติัหนา้ท่ีในฝ่ายตา่งๆ
ประกอบดว้ย  พิธีเปิด  งานเลีย้ง
รบัรองและพิธีปิด   

 

6 นักศึกษาฝึกปฏิบั ติหน้า ท่ี ในฝ่ายต่างๆตาม 
โครงการ 

นกัศกึษาปฏิบติังานหนา้ท่ีฝ่าย
ตา่งๆประกอบดว้ย ฝ่ายการแสดง  
ฝ่ายเสยีง  ฝ่ายพิธีการ  ฝ่าย
ประสานงานทั่วไป  ฝ่ายกิจกรรม
สนัทนาการ   

online 

7 สอบกลางภาค 

8 สรุปปัญหาท่ีพบในกรฝึกปฏิบติังานจากโครงการท่ี
ลงฝึกงานเสนอแนะ  การแกไ้ขปัญหาเพื่อโครงการ
ครัง้ตอ่ไป 

สรุปประสบการณปั์ญหา  
ขอ้เสนอแนะ  บนัทกึในสมดุฝึก
ปฏิบติังานการแสดงของแตล่ะ
บุคคล 

online 

9-12 นักศึกษาฝึกปฏิบั ติหน้า ท่ี ในฝ่ายต่างๆตาม  
โครงการบรหิารธุรกิจการแสดง 

นกัศกึษาปฏิบติังานหนา้ท่ีฝ่าย
ตา่งๆประกอบดว้ย  ฝ่ายเสยีง  ฝ่าย
พิธีกร  เครื่องแตง่กาย  ฝ่ายเวที  
ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ ฝ่ายก ากบับท  
จ าหนา่ยบตัร  จดัท่ีนั่ง  เหรญัญิก
ฯลฯ ปฏิบติังานท่ี โรงละครแหง่ชาติ 

online 

13 สรุปปัญหาจากโครงการบริหารธุรกิจการแสดง   
อภิปราย  วางแผน  การแกไ้ขปัญหาในโครงการครัง้
ตอ่ไป 

สรุปประสบการณปั์ญหา  
ขอ้เสนอแนะ  บนัทกึในสมดุฝึก
ปฏิบติังานการแสดงของแตล่ะ
บุคคล 

online 

14 นกัศึกษาฝึกปฏิบติัหนา้ท่ีในฝ่ายต่างๆ รวมถึงเป็น
นกัแสดงใหก้ับการสง่งานสอบของนกัศึกษาชั้นปีท่ี
๓ ในรายวิชาผลงานค้นคว้าริ เริ่ มสร ้างสรรค์
ศิลปะการแสดง 

นกัศกึษาปฏิบติังานหนา้ท่ีฝ่าย
ตา่งๆประกอบดว้ย นกัแสดง  ฝ่าย
เสยีง  ฝ่ายพิธีกร  เครื่องแตง่กาย  
ฝ่ายเวที   

online 
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15 สรุปการฝึกปฏิบัติงานจากโครงการต่างๆท่ีได้ร ับ
มอบหมายปฏิบติังานเป็นรูปเลม่ 

สรุปประสบการปัญหา  
ขอ้เสนอแนะ  บนัทกึในสมดุฝึก
ปฏิบติังานการแสดงของแตล่ะ
บุคคล 

online 

16 สอบปลายภาค 

 
๕. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลีย้งในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
    พนกังานพี่เลีย้งในสถานประกอบการ / หรือผูดู้แลรบัผิดชอบโครงการ มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการดูแลนกัศึกษา
ระหว่างการปฏิบติังานการแสดง ประชุมหารือกับอาจารยใ์นการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  ตรวจสอบ
บนัทกึการปฏิบติังานประจ าวนัใหถ้กูตอ้งและเป็นจรงิทกุครัง้ 
 
๖. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารยท์ี่ปรึกษา/อาจารยนิ์เทศ 
     อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชามีหนา้ท่ีดูแลและใหก้ารปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องปฏิบติัวิ ชาชีพโดยตรง  แนะ
แนวทางในการปฏิบติังานในต าแหนง่หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ  การใหค้  าปรกึษาเรื่องทั่วไปๆ เพื่อดแูลใหน้กัศกึษามีสภาพจิตใจ
ท่ีสมบูรณ ์ ขณะปฏิบติังานหนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบในโครงการตา่งๆ 
 
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
           ปฏิบติัตามคูมื่อการปฏิบติังานการแสดง  โดยใหค้  าปรกึษาทัง้ระหวา่งการนิเทศท่ีปฏิบติังานในโครงการ  หากเกิด
ปัญหาจากการปฏิบติังานการแสดง  และเกินกวา่ท่ีนกัศกึษาจะแกไ้ขได ้นกัศกึษาสามารถติดตอ่อาจารยไ์ดเ้พื่อ
ด าเนินการช่วยเหลอืตอ่ไป 
 
๘. ส่ิงอ านวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม /สถาน
ประกอบการ 
          สาขาวิชาและเจา้ของผูโ้ครงการ เป็นผูด้  าเนินการจดัสรรสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ เช่น คอมพิวเตอรแ์ละวสัดุ
จ  าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏบิติังานการแสดง 
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หมวดที ่๕ การวางแผนและการเตรียมการ 
๑. การก าหนดสถานที่ฝึก 
      ในการฝึกปฏิบติังานการแสดง สาขาวิชาไดเ้ตรยีมสถานท่ีในการฝึกปฏิบติังานการแสดง ไวส้ว่นหนึ่งซึ่งเป็น
โครงการหรอืกิจกรรมในสาขาวิชา  และหนว่ยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีกิจกรรมดา้นการแสดงท่ีมีความประสงคต์อ้งการรบันกัศกึษา
ใหไ้ดไ้ปฝึกปฏิบติัการดา้นการแสดง โดยอาจารยท่ี์รบัผิดชอบรายวิชาจะประกาศใหน้กัศกึษาทราบก่อนออกฝึกปฏิบติังาน
การแสดง 
๒. การเตรียมนักศึกษา 

จดัปฐมนิเทศนกัศกึษาก่อนออกฝึกปฏิบติังานการแสดง  โดยมีการใหค้วามรูใ้นเรื่องการปฏิบติัตนในโครงการ 
หรอืหนว่ยงานสถานประกอบการแสดง การสรา้งมนษุยส์มัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน  กฎ  ระเบียบ ท่ีนกัศกึษาควรทราบและ
ปฏิบติั   การก าหนดบุคลากรในการปฏิบติังานฝ่ายตา่งๆ  โดยการหมนุเวียนเปลี่ยนหนา้ท่ีในแตล่ะโครงการ 
๓. การเตรียมอาจารยท์ี่ปรึกษา/อาจารยนิ์เทศ 
  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาจดัประชุม กบัพี่เลีย้งหรอืผูร้บัผิดชอบโครงการโดยมีเอกสารนิเทศใหก้บัทกุคน 
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลีย้งในสถานที่ฝึก 

อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชามอบใหพ้ี่เลีย้งหรอืผูร้บัผิดชอบโครงการ จดับุคลากรเป็นพี่เลีย้งใหน้กัศกึษาเพื่อดแูล
และใหค้  าแนะน าในการฝึกปฏิบติังานการแสดงและการปฏิบติัตนในสถานท่ีนัน้ๆ 
 
๕. การจัดการความเส่ียง 
      อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาจดัประชุมวางแผนในเรื่องการจดัการความเสี่ยง เก่ียวกบัการปฏบิติังานในโครงการ
ดา้นศิลปะการแสดง ความเครยีด และดา้นสวสัดิภาพอ่ืน ๆ โดยมีการวางแผนการประชุมเพื่อใหน้กัศกึษาทราบขอ้มลู
ตา่งๆ อยา่งมีระบบพรอ้มมีเอกสาร การวางแผนการติดตาม การดแูลช่วยเหลอืนกัศกึษากรณีเกิดเหตกุารณท่ี์ไม่คาดคิด
โดยมีล  าดบัขัน้การช่วยเหลอื คือ พนกังานพี่เลีย้ง อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวชิา หวัหนา้สาขาวิชา เพื่อแกไ้ขปัญหาอยา่ง
เป็นขัน้ตอน 
 

หมวดที ่๖ การประเมินนักศึกษา 
๑. หลักเกณฑก์ารประเมิน 

ประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ โดยใช้หลักเกณฑด์งันี ้
ล าดับที ่ เกณฑก์ารประเมิณ คะแนน 

๑ ประเมินจากการปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีเลอืกตามฝ่ายท่ี
สนใจ 

๑๐ 
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๒ วดัผลจากการพฒันาของผลงานท่ีไดร้บัผิดชอบ ๒๐ 
๓ วัดผลจากสมุดบันทึกสะสมชั่ วโมงฝึกปฏิบัติ  

จ านวน ๒ ครัง้ 
๔๐ 

๔ ประเมินผลการปฏิบติังานจากโครงการปฏิบติังาน ๓๐ 
 รวม ๑๐๐ 

                
๒. กระบวนการประเมนิผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

๒.๑ ประเมินโดยพนกังานพี่เลีย้งในโครงการ  โดยใชเ้กณฑค์ะแนน ตามแบบฟอรม์การประเมินการปฏิบติังานให้
ครบถว้นสรุปเป็นคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคน 

๒.๒  ประเมินโดยอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา  โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนตามแบบฟอรม์การประเมินการ
ปฏิบติังานใหค้รบถว้นสรุปเป็นคะแนนเฉลี่ยแต่ละบุคคล 

๒.๓ อาจารยท่ี์รบัผิดชอบรายวิชาประมวลคะแนนตามหลกัเกณฑท่ี์ไดร้ะบุไวโ้ดยรวมคะแนนจากพนกังานพี่เลีย้ง
ในโครงการ  และจากอาจารยท่ี์รบัผิดชอบรายวชิาเพื่อใหไ้ดเ้ป็นผลการเรยีน 
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ลีย้งต่อการประเมินนักศึกษา 
      พนกังานพี่เลีย้งในโครงการ ตอ้งศกึษาวิธีการประเมินนกัศกึษาและปรกึษากบัอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา  เพื่อ
รว่มกนัประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศกึษา ๒ ครัง้  รวมถึงการประเมินภาพรวมของนกัศกึษาตลอดการฝึกปฏิบติังาน  
และรวบรวมสง่อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวชิา  เพื่อประมวลผลการเรยีนตอ่ไป 
 
๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผู้์รับผิดชอบประสบการณภ์าคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
     ปรกึษาหรอืกบับุคลากรพี่เลีย้งในโครงการ  เพื่อประเมินพฤติกรรมนกัศกึษา  และประเมินผลการปฏิบติังานการแสดง
ของนกัศกึษาในความดแูลตามท่ีเอกสารระบุไว ้ และน าสง่อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวชิา  เพื่อด าเนินการประมวลผลเป็น
ผลการเรยีนสง่คณะวิชาตอ่ไป 
 
๕. การสรุปผลการประเมนิที่แตกต่าง 
               อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวชิา  ประสานงานกบัพี่เลีย้งในโครงการเพื่อตรวจสอบท าความเขา้ใจเม่ือพบวา่ผลการ
ประเมินแตกตา่งกนั และกรณีจ าเป็น  โดยการประสานงานหรอืจดัการประชุมเพื่อพจิารณาหาขอ้สรุปท่ียติุธรรมตอ่ไป 
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หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 
๑.  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณภ์าคสนามโดยผู้เก่ียวข้องต่อไปนี ้

๑.๑ นักศึกษา 
          -  ตอบแบบประเมินผล 
          -  การประชุมสมัมนาหลงัการฝึกปฏิบติังานการแสดง 

 
๑.๒ พนักงานพี่เลีย้งหรือผู้ประกอบการ 

          - นิเทศ และประเมินผลการปฏิบติังานการแสดงในโครงการ หรอืหนว่ยงานท่ีไปฝึกปฏิบติัการงานแสดงใน
แบบฟอรม์ของสาขาวิชา 

          - การพบอาจารย ์หรอืพี่เลีย้ง ประจ าโครงการ เพื่อประเมินผลการปฏิบติังานการแสดงของนกัศกึษา 
 

๑.๓ อาจารยท์ี่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
             - นิเทศ และประเมินผลการปฏิบติังานการแสดงในโครงการ หรอืหนว่ยงานท่ีไปฝึกปฏิบติังานการ

แสดง ตามแบบฟอรม์ของสาขาวิชา 
            - การประชมุอาจารยนิ์เทศของสาขาวิชาหลงัการฝึกปฏิบติังานการแสดง ในโครงการเพื่อประเมินผลการ

ปฏิบติังานการแสดงของนกัศกึษา 
 

๑.๔ อ่ืน ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม ่
    การส  ารวจความพงึพอใจในการปฏิบติังานการแสดงของนกัศกึษาจากโครงการหรอืสถานประกอบการแตล่ะแหง่ 
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรับปรุง 
                ๒.๑ อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาประชุมอาจารยนิ์เทศ หรอืครูพี่เลีย้งของแตล่ะโครงการหลงัการฝึกปฏิบติังาน
การแสดง เอกสารการนิเทศ แบบสอบถามความพงึพอใจในโครงการ หรอืสถาน ประกอบการตา่ง ๆ การประเมินผลการ
เรยีนของนกัศกึษา  เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการสาขาวิชาเพื่อทราบและแจง้ผลใหน้กัศกึษาทราบ 
                 ๒.๒  สาขาวิชารว่มพิจารณาประสทิธิผลการฝึกปฏิบติังานการแสดง วิเคราะหปั์ญหา  และก าหนด
แผนพฒันาปรบัปรุงส  าหรบัใชใ้นภาคการศกึษาตอ่ไป  โดยแสดงไวใ้นรายงานผลการด าเนินงาน 


