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รายวิชา PER๒๑๓๐ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

 

รายละเอียดของรายวชิา (Course Specification) 
รหัสวิชา PER ๒๑๓๑  รายวิชาระบ าเบ็ตเตล็ด (ตัวนาง) 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

 
๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    
รหัสวิชา    PER ๒๑๓๑ 
ช่ือรายวิชาภาษาไทย  ระบ าเบ็ตเตล็ด (ตัวนาง) 
ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ    Miscellaneous Dance (Female  Character) 
๒.  จ านวนหน่วยกิต       ๓ หน่วยกิต (๑-๔-๔)       
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)   
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเอกบังคับ    
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     อาจารย์มนัญชยา  เพชรูจี   
      ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์มนัญชยา  เพชรูจี   
๕.  สถานที่ติดต่อ   ช้ัน ๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ / mananshaya.ph@ssru.ac.th 
๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๔  ช้ันปีท่ี ๒ 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนท่ีรับได้  ประมาณ  ๔๐  คน 

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   นาฏศิลป์ไทยเบ้ืองต้น (ตัวนาง) 
๘.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น (ตัวนาง) 
๙.  สถานที่เรียน    ห้องปฏิบัติการสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
     รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  ๑. อธิบายความส าคัญของนาฏศิลป์ตามบริบทของสังคมและการฝึกปฏิบัติอย่างมีเหตุผล  
  ๒. อธิบายประวัติความส าคัญ องค์ประกอบของเพลงท่ีใช้ฝึกปฏิบัติ ประโยชน์และการน าไปใช้ตามหลักการฝึกปฏิบัติ
เพลงระบ าเบ็ดเตล็ดได้อย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของเหตุผล                                 
  ๓. อธิบายลักษณะหน้าทับของเพลงและความหมายตามบทร้องท่ีฝึกปฏิบัติได้ 
  ๔. ปฏิบัติกระบวนท่าร าเพลงระบ าเบ็ดเตล็ดได้อย่างถูกต้องตามจังหวะ ท านองเพลง และรายละเอียดของท่า 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  ๑. เพื่อปรับพื้นฐานและเสริมสร้างความเข้าใจในศาสตร์แห่งนาฏศิลป์ หรือ นาฏยศาสตร์ 
  ๒. เพื่อปูพื้นฐานกระบวนการศึกษาทางนาฏศิลป์โดยการค้นคว้า วิเคราะห์  และสังเคราะห์ ความรู้ท่ีได้ศึกษา น ามา 

ประมวลเพื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ประกอบการช้ีแนะของผู้สอนในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของ
เหตุผล 

  ๓. เพื่อปรับพื้นฐาน และพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านทักษะ ทฤษฎี โดยการน าเสนอผลงานท่ีตนค้นคว้า  
 ประกอบการศึกษาจากรายวิชา ในรูปแบบการบรรยาย การแสดง และรูปเล่มรายงาน ซึ่งจะน าไปสู่การประกอบ
 วิชาชีพทางด้านนาฏศิลป์ในอนาคต 
  ๔. เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ขนบปฏิบัติและจรรยาบรรณทางด้านนาฏศิลป์ 

๕. เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบออนไลน์ ตอบสนองความเปล่ียนแปลงแบบปกติใหม่และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  
 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา          
 องค์ประกอบและรูปแบบการแสดงระบ าเบ็ดเตล็ด ปฏิบัติร า ระบ า รวมถึงร าระบ าท่ีอยู่ในการแสดงละครร าและโขน 
ของไทยในบทบาทตัวนาง 
  Background, the key elements and styles of miscellaneous dances, practicing Ram and Rabam 
including Ram and Rabam from Lakhon Ram (dance-drama) and Khon (masked dance) in female character. 
 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๑๕ ช่ัวโมงต่อภาคเรียน  - ๖๐ ช่ัวโมงต่อภาคเรียน ๖๐ ช่ังโมงต่อภาคเรียน 
 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบคุคล 

 (๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 

 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองท่ีห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้อง – ช้ัน   ๔  อาคาร ๕๘  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ีท างาน / มือถือ  หมายเลข    ๐๒ ๑๖๐๑๓๙๖ / ๐๘๑ ๑๔๖๙๑๖๑ 

 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  mananshaya.ph@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) Mananshaya Phetruchee  

 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) Google Classroom 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 (๒) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าศักด์ิศรีในความ เป็นมนุษย์ 
 (๓) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
 (๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพศิลปะการแสดง 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  อธิบายกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ 
(๒) ให้นักศึกษาด าเนินการบริหารจัดการตามหน้าท่ีท่ีตนถนัดหรือสนใจ โดยอยู่ในความดูแลและการช้ีแนะ
ของอาจารย์ประจ ากลุ่ม 
(๓) อธิบายระเบียบปฏิบัติในการเข้าช้ันเรียน การส่งรายงาน การเข้าพบเมื่อมีปัญหาหรือข้อซักถามใน
รายวิชา การฝึกปฏิบัติ และการร่วมปฏิบัติงานของสาขาวิชาตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
๑. สังเกตพฤติกรรมในการเข้าช้ันเรียน การส่งรายงาน การเข้าพบเมื่อมีปัญหาหรือข้อซักถามในรายวิชา 

การฝึกปฏิบัติ และการร่วมปฏิบัติงานของสาขาวิชาตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒. ลงลายมือช่ือในการเข้าช้ันเรียน หรือร่วมปฏิบัติงานของสาขาวิชาตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั้งการท า

แฟ้มสะสมผลงาน หรือ รายงานในรายวิชา หรือการน าเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติ  
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการส าคัญของเนื้อหารายวิชา 
 (๒) สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 (๓) สามารถสร้างสรรค์ ออกแบบ หรือ ปรับปรุงผลงานทางศิลปะการแสดงได้ 
 (๔) สามารถติดตามความเปล่ียนแปลงวิวัฒนาการสังคมกับรูปแบบของงานศิลปะการแสดง และสามารถ

น ามาใช้ให้เข้ากับบริบททางสังคม 
๒.๒   วิธีการสอน 

๑. อธิบายและร่วมอภิปรายสาระของนาฏศิลป์ ได้แก่ ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ และการ
น าไปใช้ในบริบทสังคม โดยใช้ค าถามเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

๒. อธิบายและร่วมอภิปรายความส าคัญของการฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์โดยใช้ค าถามเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
๓. ก าหนดหัวข้อการสืบค้นข้อมูล วิธีการสืบค้น การอ้างอิงเนื้อหา ได้แก่ประวัติ ความส าคัญ องค์ประกอบ

ของเพลงท่ีใช้ฝึกปฏิบัติ ประโยชน์ และการน าไปใช้ ตามหลักการฝึกปฏิบัติเพลงระบ าเบ็ดเตล็ดอย่างเป็น
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ระบบบนพื้นฐานของเหตุผล แล้วน าเสนอในลักษณะรูปเล่มรายงาน หรือวิดีทัศน์ เป็นรายกลุ่ม หรือ
บุคคล 

๔. อธิบาย และร่วมอภิปรายลักษณะหน้าทับของเพลง สาธิตการนับจังหวะ และฟังท านองเพลง ตลอดจน
การตีความหมายตามบทร้องท่ีฝึกปฏิบัติ แล้วให้นักศึกษาปฏิบัติตามจากนั้นน าเสนอรายกลุ่มและบุคคล 

๕. อธิบาย และสาธิตปฏิบัติกระบวนท่าร าของระบ าเบ็ดเตล็ดแต่ละชุด โดยเน้นรายละเอียดของกระบวนท่า
ในการฝึกหัด แล้วให้นักศึกษาปฏิบัติตามจากนั้นน าเสนอรายกลุ่มและบุคคล 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
๑. การตอบค าถาม การร่วมอภิปรายและการน าเสนอผลงานในช้ันเรียนได้อย่างมีเหตุผล 
๒. การฝึกปฏิบัติกระบวนท่าร าในช้ันเรียน และนอกเวลาเรียน 
๓. วิธีการเรียบเรียงเนื้อหารายงาน และการสืบค้นความรู้อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล 
๔. สังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติ การซักถาม การร่วมงานในช้ันเรียน และสาขาวิชาตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๕. ท าแบบทดสอบความรู้ทางทฤษฎี และการน าไปใช้ 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  (๑) เข้าใจแนวคิด หลักการ กระบวนการ ทฤษฏีและสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ 
 (๒) สามารถค้นคว้า ตีความ และประเมินข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 (๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 (๔) สามารถบูรณาการความรู้เนื้อหารายวิชากับศิลปะการแสดงและ/หรือความรู้ในศาสตร์ อื่นๆ ได้ 
๓.๒   วิธีการสอน 

๑. ต้ังค าถามเชิงวิเคราะห์ โดยตอบอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชา 
๒. สาธิตการวิจารณ์เชิงวิเคราะห์ตามเหตุผลของหลักวิชา แล้วจัดกลุ่มให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน

วิวัฒนาการภาษาท่า พร้อมท้ังร่วมอภิปรายและวิจารณ์ตามหลักวิชา 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

๑. สังเกตการณ์การตอบค าถามเชิงวิเคราะห์ แล้วช้ีแนะกระบวนการคิด และวิธีการตอบ  
๒. สังเกตการณ์การน าเสนอความคิดในการวิจารณ์เชิงวิเคราะห์ตามเหตุผลของหลักวิชา  

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑) ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นกลุ่มและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
 (๒) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 (๓) มีความรับผิดชอบการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 (๔) สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบุคคลหลากหลาย 
๔.๒   วิธีการสอน 

๑. (มอบหมายงานในรายวิชา และสาขาวิชา โดยมีคณาจารย์ในสาขา หรืออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเป็นผู้
ช้ีแนะการปฏิบัติงาน 

๒. ลงช่ือและเวลาการเข้าเรียน การส่งงาน และการปฏิบัติงานของสาขาวิชา พร้อมท้ังท าแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) วิจารณ์การฝึกปฏิบัติ การน าเสนอรายงานด้วยเหตุผลตามหลักวิชา พร้อมท้ังเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขเพื่อการพัฒนารายบุคคล 
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๔.๓    วิธีการประเมินผล 
๑. พฤติกรรมในการท ากิจกรรมของสาขา การเข้าช้ันเรียน การส่งงาน การฝึกปฏิบัติรายบุคคล และกลุ่ม 
๒. พัฒนาการของพฤติกรรมท่ีควรแกไ้ขเป็นรายบุคคล 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  (๑) สามารถประยุกต์ใช้ทักษะเชิงตัวเลข คณิตศาสตร์และข้อมูลทางสถิติมาแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ 
 (๒) สามารถใช้ภาษาส่ือสารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่ือสาร

และน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม 
๕.๒   วิธีการสอน 

๑. อธิบายวิธีการศึกษาค้นคว้าส่ืออิเล็กโทรนิกส์ และใช้ข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติโดยลงข้อมูลในรายงาน 

๒. ซักถามเนื้อหาความรู้ในรายวิชาเชิงวิเคราะห์ในช้ันเรียน 
๓. การฟังสรุปความโดยลงในรูปเล่มรายงาน  
๔. น าเสนอผลงานด้วยการอธิบาย และการแสดง 
๕. สาธิตการนับจังหวะ แบ่งห้องเพลง บทร้องโดยสัมพันธ์กระบวนร า แล้วให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตาม

ครูผู้สอน พร้อมท้ังน าเสนอผลงานการปฏิบัติในช้ันเรียน 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

๑. สังเกตการณ์การน าเสนอจากรูปเล่มรายงาน การแสดง และการน าเสนอในช้ันเรียน พร้อมท้ังช้ีแนะ
วิธีการเรียบเรียงรายงาน การพูดหน้าช้ันเรียน 

๒. สังเกตการณ์การนับจังหวะ แบ่งห้องเพลง บทร้องโดยสัมพันธ์กระบวนร า 
๖. ทักษะพิสัย 

๖.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
   (๑) มีทักษะการปฏิบัติศิลปะการแสดงตามเนื้อหารายวิชาและสามารถพัฒนาทักษะของตนเองอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
   (๒) น าความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านศิลปะการแสดงได้ 
   (๓) มีทักษะทางการแสดงและการส่ือสารต่อสาธารณชน 
   (๔) มีทักษะความช านาญเฉพาะทางตามความถนัดของผู้เรียน 

๕.๒   วิธีการสอน 
(๑)   มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทบทวนบทเรียนจากส่ือการสอน หรือ เพื่อนร่วมชั้นเรียน 
(๒)  การอภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับการวิเคราะห์ท่าร าแต่ละส่วน 
(๓)  น าเสนอโดยใช้รูปแบบท่ีเหมาะสมกับวิธีการจัดการแสดงจริง 
(๔)  ก าหนดให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบชุดการแสดงท่ีได้รับถ่ายทอด 

๖.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินผลการรับถ่ายทอดและการฝึกทักษะรายบุคคล 
(๒)  ประเมินผลการจัดรูปแบบการแสดงในห้องเรียนตามแบบของการอนุรักษ์ 

 (๓)  ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
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(๔)  ประเมินผลการวิเคราะห์แนวการปฏิบัติท่าร าของศิลปิน 
 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ์   หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง  หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑-๒ - แนะน ารายวิชา / จุดมุ่งหมายของ
การศึกษารายวิชา 
- มอบหมายรายงาน 
- ความหมาย ความส าคัญของระบ า
เบ็ดเตล็ด 

๑๐ - การ เ รี ยน รู้ แบบบู รณาการ 
(แลกเปล่ียนความคิด ความรู้  
ประสบการณ์เดิมระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน)  
o Google hangout Meet 
o Plicker  
- แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
- การบรรยายสรุปประกอบส่ือ
น าเสนอ (Powerpoint media) 

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 
(online) 

๓-๔ - ความเป็นมา ความส าคัญ ของการ
แสดงชุด “ร าฉุยฉายเบญกาย” 
-ฝึกปฏิบัติการแสดงชุด “ร าฉุยฉาย
เบญกาย” 

๑๐ - บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
- สาธิตและฝึกปฏิบัติจริง 
- การ เ รี ยน รู้ แบบบู รณาการ 
(แลกเปล่ียนความคิด ความรู้  
ประสบการณ์เดิมระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน)  
o Google hangout Meet 
o Plicker  
- แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
การบรรยายสรุปประกอบส่ือ
น าเสนอ (Powerpoint media) 

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 
(online) 

๕-๖ - ความเป็นมา ความส าคัญ ของการ
แสดงชุด “ศกุนตลาชมสวน” 
- ฝึกปฏิบัติการแสดงชุด “ศกุนตลา
ชมสวน” 

๑๐ - บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
- สาธิตและฝึกปฏิบัติจริง 
- การ เ รี ยน รู้ แบบบู รณาการ 
(แลกเปล่ียนความคิด ความรู้  

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 
(online) 
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ประสบการณ์เดิมระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน)  
o Google hangout Meet 
o Plicker  
- แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
การบรรยายสรุปประกอบส่ือ
น าเสนอ (Powerpoint media) 

๗ - ความเป็นมา ความส าคัญ ของการ
แสดงชุด “ค าปินขอฝน” 
- ฝึกปฏิบัติการแสดงชุด “ค าปินขอ
ฝน” 

๕ - บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
- สาธิตและฝึกปฏิบัติจริง 
- การ เ รี ยน รู้ แบบบู รณาการ 
(แลกเปล่ียนความคิด ความรู้  
ประสบการณ์เดิมระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน)  
o Google hangout Meet 
o Plicker  
- แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
การบรรยายสรุปประกอบส่ือ
น าเสนอ (Powerpoint media) 

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 
(online) 

๘ สอบกลางภาค ๕ สอบปฏิบัติ อ.มนัญชยา  เพชรูจี 
๙ -ฝึกปฏิบัติการแสดงชุด “ค าปินขอ

ฝน” ต่อ 
๕ - บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 

- สาธิตและฝึกปฏิบัติจริง 
อ.มนัญชยา  เพชรูจี 

๑๐-๑๒ - ความเป็นมา ความส าคัญ ของการ
แสดงชุด “พระลอตามไก”่ 
-ฝึกปฏิบัติการแสดงชุด “พระลอตาม
ไก”่ 

๑๕ - บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
- สาธิตและฝึกปฏิบัติจริง 

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 

๑๓-๑๖ - ทบทวนเนื้อหาเก่า 
- เสนอรายงานผลการศึกษา 
อภิปราย ตามหัวข้อท่ีรับมอบหมาย 
  1. ระบ าศรีวิชัย 
  2. ระบ าเทวีศรีสัชนาลัย 
  3. ระบ ากินรีร่อน 
  4. ระบ าสุโขทัย 
  5. ฟ้อนจันทราพาฝัน 

๒๐ - การน าเสนองาน 
- ทบทวนเพื่อเตรียมสอบปลายภาค 

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 

๑๗ สอบปลายภาค ๕ สอบปฏิบัติ อ.มนัญชยา  เพชรูจี 
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้   (ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการ
กระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ท่ีประเมิน 
และสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล  
๑.๒,๑.๖ 
๒.๑,๒.๕,๒.๖ 
๓.๒ 
๔.๑,๔.๒,๔.๖ 
๕.๒ 

ทดสอบย่อยหลังการต่อท่าร าและฝึกปฏิบัติท่าร า 
ดังนี้  
  ๑.ร าฉุยฉายพราหมณ์ 
  ๒.พระลอตามไก่ 
  ๓.ร าพลายชุมพลแต่งตัว 
  ๔.ฟ้อนแพน 
  ๕.ฉุยฉายเพลงปี่ 
-การน าเสนอรายงานเป็นกลุ่ม 

 
 

๓ 
๖ 
๘ 

๑๑ 
๑๔ 

๑๕-๑๖ 

๔๐% 
 
 
 
 
 

 
๑๐% 

๑.๒,๑.๖ 
๒.๑,๒.๕,๒.๖ 
๓.๒ 
๔.๑,๔.๒,๔.๖ 
๕.๒ 

-การเข้าเรียน 
-การส่งงานตามก าหนด 
-การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐% 

๑.๖,๒.๑,๒.๕ 
๓.๒ 

-สอบกลางภาค 
-สอบปลายภาค 

 ๒๐% 
๒๐% 
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
 นาฏดุริยางคศิลป์. สถาบัน.  วิพิธทัศนา.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. 2542. 
๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 กรมศิลปากร. ศิลปิน ศิลปะ ศิลปากร. กรุงเทพฯ : ไทภูมิ พับลิชช่ิง จ ากัด. 2558 
 คณะศิษยานุศิษย์. คุณานุสรณ์ครบรอบ 100 ปี คุณครูลมุล  ยมะคุปต์., ม.ป.ป.(จัดพิมพ์ท่ีระลึกเนื่องในโอกาส 
  ครบรอบ 100 ปี ชาติกาล ของคุณครูลมุล  ยมะคุปต์ วันท่ี 2 มิถุนายน 2548). 
 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา. ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ : ละครฟ้อนร า. กรุงเทพ :  
 มติชน, 2546. 
 ธนิต  อยู่โพธิ์. ศิลปะละครร า หรือคู่มือนาฏศิลป์ไทย.  กรุงเทพฯ : ศิวพร. 2516.  (พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์ 
  เจ้าเฉลิมพลฑิฆัฆพร โปรดให้พิมพ์ในงานฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 
 ประกอบ ลาภเกษร(บก.). ศิลปะการแสดงของไทย.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.2542 
 ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคช่ัน.  2546. 
 สุรพล  วิรุฬห์รักษ์. วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 – 2477. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย, 2543. 
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ๑. แบบประเมินของมหาวิทยาลัย 
 ๒. สัมภาษณ์ผู้เรียนในรายวิชา 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
      (ระบุวิธีการประเมนิท่ีจะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 
  ๑. แบบประเมินของมหาวิทยาลัย 
  ๒. สัมภาษณ์ผู้เรียนในรายวิชา 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไร
บ้าง  
      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

 ๑. ปรับวิธีการสอนตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล 
 ๒. จัดคลินิกส าหรับผู้เรียนท่ีมีพัฒนาการทางการเรียนต่ า หรือผู้เรียนท่ีต้องการพัฒนาตนเองท่ีสูงขึ้น นอกเหนือจาก
เวลาเรียน 
 ๓. ให้ค าแนะน านักศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือแกไ้ขเป็นรายบุคคล 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น 
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาท่ีแตกต่างกัน หรือส าหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 



มคอ. ๓ 
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 ๑. การสอบประมวลวิชาในเชิงทฤษฎีปลายภาคการศึกษา 
  ๒. การสอบประมวลวิชาในเชิงปฏิบัติย่อยในแต่ละเพลง และรวมทุกเพลงโดยวิธีจับฉลากปลายภาคการศึกษา 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 
 น าผลการสอบ และการประเมินจากการสังเกตการณ์ในช้ันเรียน ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้เรียนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิผลของรายวิชา 

*********************** 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา PER๒๑๓๑ 
ชื่อรายวิชา  
ระบ าเบ็ตเตล็ด (ตัวนาง) 
Miscellaneous Dance (female  
Character) 

                       

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 


