
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑ 
รายวิชา PER๑๑๑๗    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไ์ทย)   คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา PER๑๑๐๗  รายวิชา ระบ ามาตรฐาน (ตัวนาง) Thai Classical Group Dance (Female 

Character) สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคการศึกษา ๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
รหัสวิชา  PER ๑๑๐๗  
ช่ือรายวิชาภาษาไทย ระบ ามาตรฐาน (ตัวนาง) 
ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ Thai Classical Group Dance (Female Character) 

๒.  จ านวนหน่วยกิต       ๓ หน่วยกิต (๑-๔-๔) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
๓.๑  หลักสูตร     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) สาขานาฏศิลป์ไทย   
๓.๒ ประเภทของ รายวิชาบังคับ       

๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     อาจารย์มนัญชยา  เพชรูจี  
      ๔.๒  อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์มนัญชยา  เพชรูจี  
๕.  สถานที่ติดต่อ  ช้ัน ๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ./ E – Mail mananshaya.ph@ssru.ac.th 
๖.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   .......๒......  /  ช้ันปีที่ ....๑...... 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได้  ประมาณ ๓๐ คน 

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้าม)ี  

๘.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
๙.  สถานที่เรียน  สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง      ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
     รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
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หมวดที่ ๒ จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุง่หมายของรายวิชา 
  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี วิธีการปฏิบัติระบ ามาตรฐาน ซึ่งเป็นพืน้ฐานของการฝึก

ทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง และการเป็นศิลปินที่มีคุณภาพในอนาคต  

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจด้านทฤษฎีเกี่ยวกับระบ ามาตรฐาน ได้แก่ ประวัติ ความส าคัญ 

องค์ประกอบการแสดง และการน าไปใช้ ตลอดจนมีความสามารถในการปฏิบัติท่าร า และการเคลื่อนไหว ที่มีการ

ก าหนดไว้ส าหรับการแสดงนาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ท่าร าในการเรียนและการท างานด้าน

นาฏศิลป์ไทยในอนาคต 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ปรับปรุงวิธีการสอนภาคปฏิบัติที่ต้องใช้เวลาฝึกฝนให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการ

สอน คือการใช้สื่อการสอนเพ่ือช่วยในการทบทวนบทเรียน การแก้ไขข้อบกพร่องของนักศึกษาเป็นรายบุคคล และ

ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกับรูปแบบออนไลน์ ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงแบบปกติใหม่และนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนนิการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาที่มา องค์ประกอบการแสดง และปฏิบัติระบ ามาตรฐาน ชุดระบ ากฤษดาภินิหาร ระบ าดาวดึงส์ ระบ า
พรหมาสตร์ ระบ าสี่บท ระบ ายู่หงิด ระบ านันทอุทยาน ฯลฯ (เลอืกตามความเหมาะสม) ในบทบาทตัวนาง 
    
  Study background and elements of performance as well as practice standard dance pieces including 
Rabum Grida Pini Han, Rabum Dowwa Dung, Rabum Bhrommas, Rabum Tebban Terng, Rabum See Bot, Rabum 
You Ngid, Rabam Nantha Utayan (all are adjustable) performing in female-character role.  
  
 
๒. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 

(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน(ช่ัวโมง) 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 

๗๕ ช่ัวโมงต่อภาคเรียน ๑๕ ช่ัวโมงต่อภาค

เรียน 

ไมม่ี ๖๐ ช่ัวโมงต่อภาคเรียน 

 

 
๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกนั่กศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (๒ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 

 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้อง – ช้ัน   ๔  อาคาร ๕๘  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถือ  หมายเลข    ๐๒ ๑๖๐๑๓๙๖ / ๐๘๑ ๑๔๖๙๑๖๑ 
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 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  mananshaya.ph@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) Mananshaya  Phetruchee  

 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) Google Classroom 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

  (๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 

       (๒) เคารพสทิธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าศักด์ิศรีในความ  

      เป็นมนุษย ์

                     (๓) เคารพกฎระเบียบและขอ้บังคับขององค์กรและสังคม  

                     (๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพศิลปะการแสดง 

๑.๒   วิธีการสอน 

(๑) ก าหนดข้อตกลงเร่ืองการเข้าเรยีน และการสง่งานที่มอบหมายให้ตรงเวลา   

(๒)  มอบหมายงานเป็นกลุม่ร่วมกันศึกษาค้นคว้า 

(๓)  การฝึกฝนตนเองเพ่ือการประเมินผลย่อยส าหรับภาคปฏิบัตติลอดภาคเรียน 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) การเข้าเรยีนตรงเวลาโดยจัดท าแบบลงลายมือชื่อทุกวันที่เข้าเรยีน 

(๒)  การสง่งานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 

(๓)  มีการอ้างอิงเอกสารที่ไดน้ ามาท ารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

(๔)  ประเมินผลย่อยการฝกึปฏิบัต ิ

๒. ความรู ้
๒.๑   ความรูท้ี่ต้องพัฒนา  

  (๑)  มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการส าคัญของเนือ้หารายวิชา 

  (๒)  สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ ไปใช้ได้อยา่งเหมาะสมกับสถานการณ์ 

  (๓) สามารถสร้างสรรค์ ออกแบบ หรือ ปรับปรุงผลงานทางศิลปะการแสดงได้  

    (๔) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการสังคมกับรูปแบบของงานศิลปะการแสดง และ

สามารถน ามาใช้ให้เข้ากับบรบิททางสังคม 

๒.๒   วิธีการสอน 
(๑) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างการศึกษาท่าร าของนาฏศิลปินไทย  การจดบันทึกท่าร าแบบรวดเร็ว  

การช้ีแจงวิธกีารเรียนและการศึกษาดว้ยตนเอง 
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(๒)  การอภิปรายกลุ่ม  เกี่ยวกับการวิเคราะหท์่าร าแต่ละสว่น 

(๓)  การฝึกทักษะนาฏศิลป์ไทย  

(๔)  ก าหนดให้นักศึกษาค้นคว้าขอ้มูลประกอบชุดการแสดงที่ได้รับถ่ายทอด 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินผลการรับถ่ายทอดและการฝึกทักษะรายบุคคล 

(๒)  ประเมินผลการจัดรูปแบบการแสดงในห้องเรียนตามแบบของการอนุรักษ์ 

 (๓)  ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 

(๔)  ประเมินผลการวิเคราะห์แนวการปฏิบัติทา่ร าของศิลปิน 

 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  (๑) เข้าใจแนวคิด หลักการ กระบวนการ ทฤษฏี  และสามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ    

และเป็นระบบ 

  (๒)  สามารถค้นคว้า ตีความ และประเมินข้อมูล เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาได้อยา่งสร้างสรรค์ 

  (๓)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 

  (๔)  สามารถบูรณาการความรู้เนือ้หารายวิชากับศิลปะการแสดง และ/หรือความรู้ในศาสตร์ อื่น ๆ  ได ้ 

๓.๒   วิธีการสอน 
(๑) การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าขอ้มูลเกีย่วกับชุดการแสดงที่ไดรั้บการถ่ายทอด 

(๒)  อภิปรายกลุ่ม 

(๓)  วิเคราะห์กรณีศึกษาวิธีการอนุรักษ์รูปแบบนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบัน 

(๔)  การสะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัต ิ     

๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลการปฏิบัตเิป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  โดยเน้นวิธีการปฏิบัติตามแนวของนาฏศิลปิน 

และการวิเคราะห์แนวคิดในการอนุรักษ์ชุดทา่ร า  

 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  (๑) ภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นกลุม่และแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ได้ 

  (๒) มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 

  (๓) มีความรับผิดชอบการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  (๔) สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบุคคลหลากหลาย 
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๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

(๒)  รายงานที่น าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

(๓)  รายงานการศึกษารายกรณี 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินตนเองและเพ่ือนด้วยการเข้ากลุ่มและกล่าวชมและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเพ่ือนร่วม 

กลุ่มคนใดคนหน่ึง 

(๒)  รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

(๓)  รายงานการศึกษารายกรณี 

 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  (๑) สามารถประยุกต์ใช้ทักษะเชิงตัวเลข คณิตศาสตร์ และข้อมูลทางสถติิมาแก้ปัญหาอย่าง 

สร้างสรรค์ 

  (๒) สามารถใช้ภาษาสื่อสารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือ ใน

การสื่อสารและน าเสนอผลงานได้อยา่งเหมาะสม  

๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)   มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website  ท ารายงาน และจัดท าเป็นรูปแบบ

การแสดงจริง 

(๒)  น าเสนอโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับวิธกีารจัดการแสดงจริง 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การจัดท ารายงานและน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 

(๒)  การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

๖. ทักษะพิสัย 

๖.๑   ทักษะพิสัย 
  (๑)  มีทักษะการปฏิบัตศิิลปะการแสดงตามเนือ้หารายวิชาและสามารถพัฒนาทักษะ 

ของตนเองอย่างมีประสทิธิภาพ  

         (๒)  น าความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัตงิานด้านศิลปะการแสดงได้ 

  (๓)  มีทักษะทางการแสดงและการสื่อสารต่อสาธารณชน 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๖ 
รายวิชา PER๑๑๑๗    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไ์ทย)   คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

  (๔)  มีทักษะความช านาญเฉพาะทางตามความถนัดของผู้เรยีน 

๖.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัตทิบทวนบทเรียนจากสื่อการสอน หรือ เพ่ือนร่วมช้ันเรียน 

(๒)  การอภิปรายกลุ่ม  เกี่ยวกับการวิเคราะหท์่าร าแต่ละสว่น 

(๓)  น าเสนอโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับวิธกีารจัดการแสดงจริง 

(๔)  ก าหนดให้นักศึกษาค้นคว้าขอ้มูลประกอบชุดการแสดงที่ได้รับถ่ายทอด 

๖.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินผลการรับถ่ายทอดและการฝึกทักษะรายบุคคล 

(๒)  ประเมินผลการจัดรูปแบบการแสดงในห้องเรียนตามแบบของการอนุรักษ์ 

 (๓)  ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 

(๔)  ประเมินผลการวิเคราะห์แนวการปฏิบัติทา่ร าของศิลปิน 

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เว้นว่าง หมายถึง ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ ๑.แนะน า รายวิ ช า  /  ทั ศนค ติ

การศึกษารายวิชา ความเข้าใจ

เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา    และวิธี

เรียน 

๒.  ความหมาย ความส าคัญและ

องค์ประกอบของ “ระบ า

มาตรฐาน” และ “การฝึกหัด 

๕ กิจกรรมการเรียน การสอน และ

สื่อการเรียนการสอน 

๑.การเ รียนรู้แบบบูรณาการ 

(แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ 

ประสบการณ์เดิมระหว่างผู้เรียน

และผู้สอน)  

- Google hangout Meet 

- Plicker  

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 

(online) 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๗ 
รายวิชา PER๑๑๑๗    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไ์ทย)   คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

๓. นาฏยศัพท์ (ตัวนาง) ที่ใช้ใน

การปฏิบัตนิาฏศิลป์ไทย 

 

๒.แบบทดสอบความรู้กอ่นเรียน 

๓.การบรรยายสรุปประกอบสื่อ

น าเสนอ (Powerpoint media) 

๒-๓ ระบ ามาตรฐาน : ระบ าดาวดงึส์ 

๑.ประวัตขิองการแสดง 

๒. ความส าคัญของการแสดง  

๓.องค์ประกอบการแสดง  

๔.การฝึกปฏิบัตกิารร้อง 

๕.การฝึกปฏิบัตทิ่าร า  

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  

๑.การบรรยายประกอบสื่อ

น าเสนอ(Powerpoint media) 

๒.นักศึกษากลุ่มที่ ๑ น าเสนอ

เนือ้หารายงาน  

๓.ชมวีดทีัศน์การแสดง  

๔.อธิบายและสาธติ 

๕.สอบย่อย 

สื่อการเรียนการสอน 

๑.  สื่อน าเสนอ  Powerpoint 

media เกี่ยวกับการแสดง

นาฏศิลป์ไทยชุดระบ าดาวดงึส์ 

๒.  อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ

ได้แก่ เครื่องบันทึกเสยีงและแถบ

บันทึกเสยีง 

๓. Google hangout Meet 

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 

(online) 

๔-๕ ระบ ามาตรฐาน : ระบ ายู่หงิด 

๑.ประวัตขิองการแสดง 

๒. ความส าคัญของการแสดง  

๓.องค์ประกอบการแสดง  

๔.การฝึกปฏิบัตกิารร้อง 

๕.การฝึกปฏิบัตทิ่าร า  

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  

๑.การบรรยายประกอบสื่อ

น าเสนอ(Powerpoint media) 

๒.นักศึกษากลุ่มที่ ๒ น าเสนอ

เนือ้หารายงาน  

๓.ชมวีดทีัศน์การแสดง  

๔.อธิบายและสาธติ 

๕.สอบย่อย 

สื่อการเรียนการสอน 

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 

(online) 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๘ 
รายวิชา PER๑๑๑๗    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไ์ทย)   คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

๑.  สื่อน าเสนอ  Powerpoint 

media เกี่ยวกับการแสดง

นาฏศิลป์ไทยชุดระบ ายู่หงิด 

๒.  อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ

ได้แก่ เครื่องบันทึกเสยีงและแถบ

บันทึกเสยีง 

๓. Google hangout Meet 

๖-๘ ระบ ามาตรฐาน : ระบ าสี่บท พระ

ทอง 

๑.ประวัตขิองการแสดง 

๒. ความส าคัญของการแสดง  

๓.องค์ประกอบการแสดง  

๔.การฝึกปฏิบัตกิารร้อง 

๕.การฝึกปฏิบัตทิ่าร า  

๑๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  

๑.การบรรยายประกอบสื่อ

น าเสนอ(Powerpoint media) 

๒.นักศึกษากลุ่มที่ ๓ น าเสนอ

เนือ้หารายงาน  

๓.ชมวีดทีัศน์การแสดง  

๔.อธิบายและสาธติ 

๕.สอบย่อย 

สื่อการเรียนการสอน 

๑.  สื่อน าเสนอ  Powerpoint 

media เกี่ยวกับการแสดง

นาฏศิลป์ไทยชุดระบ าสี่บท พระ

ทอง  

๒.  อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ

ได้แก่ เครื่องบันทึกเสยีงและแถบ

บันทึกเสยีง 

๓. Google hangout Meet 

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 

(online) 

๙ สอบกลางภาค    

๑๐-๑๑ ระบ ามาตรฐาน : ระบ าสี่บท เบา้

หลุด 

๑.ประวัตขิองการแสดง 

๒. ความส าคัญของการแสดง  

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  

๑.การบรรยายประกอบสื่อ

น าเสนอ(Powerpoint media) 

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๙ 
รายวิชา PER๑๑๑๗    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไ์ทย)   คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

๓.องค์ประกอบการแสดง  

๔.การฝึกปฏิบัตกิารร้อง 

๕.การฝึกปฏิบัตทิ่าร า  

๒.นักศึกษากลุ่มที่ ๓ น าเสนอ

เนือ้หารายงาน  

๓.ชมวีดทีัศน์การแสดง  

๔.อธิบายและสาธติ 

๕.สอบย่อย 

สื่อการเรียนการสอน 

๑.  สื่อน าเสนอ  Powerpoint 

media เกี่ยวกับการแสดง

นาฏศิลป์ไทยชุดระบ าสี่บท เบ้า

หลุด 

๒.  อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ

ได้แก่ เครื่องบันทึกเสยีงและแถบ

บันทึกเสยีง 

๑๒-๑๓ ระบ ามาตรฐาน : ระบ าสี่บท สระบุ

หร่ง 

๑.ประวัตขิองการแสดง 

๒. ความส าคัญของการแสดง  

๓.องค์ประกอบการแสดง  

๔.การฝึกปฏิบัตกิารร้อง 

๕.การฝึกปฏิบัตทิ่าร า  

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  

๑.การบรรยายประกอบสื่อ

น าเสนอ(Powerpoint media) 

๒.นักศึกษากลุ่มที่ ๓ น าเสนอ

เนือ้หารายงาน  

๓.ชมวีดทีัศน์การแสดง  

๔.อธิบายและสาธติ 

๕.สอบย่อย 

สื่อการเรียนการสอน 

๑.  สื่อน าเสนอ  Powerpoint 

media เกี่ยวกับการแสดง

นาฏศิลป์ไทยชุดระบ าสี่บท สระบุ

หร่ง 

๒.  อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ

ได้แก่ เครื่องบันทึกเสยีงและแถบ

บันทึกเสยีง 

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑๐ 
รายวิชา PER๑๑๑๗    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไ์ทย)   คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

๑๔-๑๕ ระบ ามาตรฐาน : ระบ าสี่บท บลิ่ม 

๑.ประวัตขิองการแสดง 

๒. ความส าคัญของการแสดง  

๓.องค์ประกอบการแสดง  

๔.การฝึกปฏิบัตกิารร้อง 

๕.การฝึกปฏิบัตทิ่าร า  

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  

๑.การบรรยายประกอบสื่อ

น าเสนอ(Powerpoint media) 

๒.นักศึกษากลุ่มที่ ๓ น าเสนอ

เนือ้หารายงาน  

๓.ชมวีดทีัศน์การแสดง  

๔.อธิบายและสาธติ 

๕.สอบย่อย 

สื่อการเรียนการสอน 

๑.  สื่อน าเสนอ  Powerpoint 

media เกี่ยวกับการแสดง

นาฏศิลป์ไทยชุดระบ าสี่บท บลิ่ม 

๒.  อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ

ได้แก่ เครื่องบันทึกเสยีงและแถบ

บันทึกเสยีง 

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 

๑๖ ระบ ามาตรฐาน : ระบ าสี่บท ช้า

เร็ว ระบ า 

๑.ประวัตขิองการแสดง 

๒. ความส าคัญของการแสดง  

๓.องค์ประกอบการแสดง  

๔.การฝึกปฏิบัตกิารร้อง 

๕.การฝึกปฏิบัตทิ่าร า  

๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  

๑.การบรรยายประกอบสื่อ

น าเสนอ(Powerpoint media) 

๒.นักศึกษากลุ่มที่ ๓ น าเสนอ

เนือ้หารายงาน  

๓.ชมวีดทีัศน์การแสดง  

๔.อธิบายและสาธติ 

๕.สอบย่อย 

สื่อการเรียนการสอน 

๑.  สื่อน าเสนอ  Powerpoint 

media เกี่ยวกับการแสดง

นาฏศิลป์ไทยชุดระบ าสี่บท ช้า

เร็ว ระบ า 

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑๑ 
รายวิชา PER๑๑๑๗    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไ์ทย)   คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

๒.  อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ

ได้แก่ เครื่องบันทึกเสยีงและแถบ

บันทึกเสยีง 

๑๗ สอบปลายภาค    

 

๒. แผนการประเมินผลการเรยีนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

ของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดสว่นของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดสว่น 

ของการประเมินผล 

๒.๑,๖.๑, ๖.๒ ทดสอบยอ่ยหลังการต่อท่าร าและฝึกปฏิบัติ

ท่าร า ดังน้ี  

๑.ระบ าดาวดงึส์ 

๒.ระบ ายู่หงิด 

๓.ระบ าสี่บท พระทอง 

๔.ระบ าสี่บท เบ้าหลุด 

๕.ระบ าสี่บท สระบุหร่ง 

๖.ระบ าสี่บท บลิ่ม 

๗.ระบ าสี่บท ช้าเร็วระบ า 

การน าเสนอรายงานเป็นกลุม่ 

 

 

๓ 

๕ 

๘ 

๑๒ 

๑๔ 

๑๖ 

๑๐ 

๓,๕,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖  

๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐% 

๑.๒,๑.๖ 

๒.๑,๒.๒,๒.๓ 

๓.๔ 

๔.๒,๔.๓,๔.๔ 

๕.๓, ๖.๑,๖.๒ 

-การเข้าเรยีน 

-การสง่งานตามก าหนด 

-การฝึกปฏิบัตดิว้ยตนเอง 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

๑๐% 

๑.๒, ๒.๑,๖.๑, 

๖.๒ 

สอบปลายภาค   ๒๐% 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑๒ 
รายวิชา PER๑๑๑๗    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไ์ทย)   คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก       
คณะศิษยานุศิษย์. คุณานุสรณ์ครบรอบ ๑๐๐ ปี คุณครูลมุล  ยมะคุปต์. ม.ป.ท, ม.ป.ป.(จัดพิมพ์ที่ระลกึเนื่องใน

โอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกิาล ของคุณครลูมุล  ยมะคุปต ์วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘). 
ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา. ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ : ละครฟ้อนร า. กรุงเทพ : 

มติชน, ๒๕๔๖. 
ธนิต  อยู่โพธิ์.  ศิลปะละครร า หรือคู่มอืนาฏศิลป์ไทย.  กรุงเทพฯ : ศิวพร. ๒๕๑๖.  (พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์

เจ้าเฉลมิพลฑิฆัฆพร โปรดให้พิมพ์ในงานฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ 
นาฏดุริยางคศิลป์., สถาบัน. วิพิธทัศนา.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.  ๒๕๔๒. 
ผุสดี  หลมิสกุล.  ระบ าสี่บท : แนวคิดการรือ้ฟ้ืนระบ าโบราณ.  วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

นาฏยศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๓๗. 
สวภา  เวชสุรักษ์.  หลักนาฏยประดิษฐ์ของท่านผู้หญิงแผ้ว  สนิทวงศ์เสนี.  วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๔๗. 
 
๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒.  กรุงเทพฯ : นานมบีุ๊คพับลิเคช่ัน.  ๒๕๔๖. 

สุรพล  วิรุฬห์รักษ์. วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร ์พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๔๗๗. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

อารดา  สุมติร.  ละครในของหลวงรัชกาลที่ ๒.  วิทยานิพนธ์หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ๒๕๑๖. 

 
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

๓.๑ เว็ปไซต์ทางนาฏศิลป์ไทย 
๓.๒ สื่อการเรียนรู้อิเล็กโทรนิกส์ทางนาฏศิลปไ์ทย 
๓.๓ วิทยานิพนธ์ทางดา้นนาฏศิลป์ไทย 
๓.๔ วิจัยทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
๓.๕ การศึกษาความรูจ้ากผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยจากแหลง่การเรียนรู้ต่างๆ เช่น โขนธรรมศาสตร์ โรงเรียน

นาฏศิลป์เอกชน 
 
 

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

           - การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

                     - แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน  



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑๓ 
รายวิชา PER๑๑๑๗    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไ์ทย)   คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

      (ระบวุิธีการประเมินที่จะได้ขอ้มูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา 

เป็นต้น) 

         - การสังเกตการณ์ระหว่างการเรยีน 

  - การฝึกปฏิบัตนิอกเวลาเรยีน / คลินิก 

            - ผลการสอบ 

                     - แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน (แบบประเมินของมหาวิทยาลัย) 

 

๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธกีารปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้

อย่างไรบ้าง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

 น าผลประเมินมาวิเคราะห์ประเด็นข้อด ีและข้อควรปรับปรุงมาใช้เพื่อปรับปรุงการสอนและการจัดกิจกรรม
การเรียนในครัง้ต่อไป ซึ่งมกีารใช้วิธกีารปรับปรุง ดังนี้ 
1. ปรับวิธีการสอนตามศักยภาพของผู้เรยีนรายบุคคล 

2. จัดคลินิกส าหรับผู้เรยีนที่มีพัฒนาการทางการเรียนต่ า หรือผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาตนเองที่สูงขึน้ 

นอกเหนือจากเวลาเรียน 

3. ให้ค าแนะน านักศึกษาเพ่ือการพัฒนา หรือแก้ไขเป็นรายบุคคล 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

รายวิชา เช่น 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานทีม่อบหมาย กระบวนการอาจจะตา่งกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน 

หรือส าหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้น) 

ในระหว่างการสอนในรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนในรายวิชา 

ดังน้ี 

๑. การทวนสอบประมวลวิชาในเชิงทฤษฎีปลายภาคการศึกษา 

๒. การทวนสอบประมวลวิชาในเชิงปฏิบัติย่อยในแตล่ะเพลง และรวมทุกเพลงโดยวิธีจับฉลากปลายภาค

การศึกษา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑๔ 
รายวิชา PER๑๑๑๗    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไ์ทย)   คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๓. การทวนสอบประเมินผลการศึกษาจากการเข้าเรียน การท ารายงาน การเข้ากจิกรรม ในช้ันเรียน และ

สาขาวิชาตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

๔. การต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดยตรวจสอบเกณฑ์

ความสามารถในการปฏิบัต ิ รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ  และการให้คะแนนพฤติกรรม 

 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ไดจ้ากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ) 

     จากผลการประเมิน  และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา  ได้น ามาใช้ในการวางแผนการปรับปรุง

การสอนและรายละเอียดเนือ้หาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึน้  ดังนี้ 

-ตรวจสอบและปรับปรุงรายวิชาทุกปี  หรือ  ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

รายวิชา 

  -เปลี่ยน หรือ สลับอาจารย์ผู้สอน หรือ เชิญวิทยากรเพ่ือเสริมความรูใ้ห้กับนักศึกษา นอกจากน้ียังท าให้นักศึ

กาเกิดมุมมองในเร่ืองลักษณะและวิธกีารปฏิบัตทิ่าร าในแบบเฉพาะตัวของผู้ทรงคุณวุฒิท่านต่างๆ  ส าหรับประยุกต์ใช้

เป็นแบบเฉพาะตัวของนักศึกษาในการน าไปใช้ถ่ายทอดต่อไป 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก   
 

หนา้ | ๑๕  
รายวิชา PER๑๑๑๗    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไ์ทย)   คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

ความรับผิดชอบในแตล่ะด้านสามารถเพ่ิมลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 

คุณลักษณะบัณฑิต 

 

 

 

รายวิชา 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางความ 

สัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและความ 

รับผดิชอบ 

ทักษะการ 

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 

การสื่อสารและ 

การใช้

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพสิัย 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา PER๑๑๐๗  

ชื่อรายวิชา  
 ระบ ามาตรฐาน (ตัวนาง) 

Thai Classical Group Dance 

(Female Character) 

                       


