
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  þ ตรี  o โท o เอก 

หนา | ๑ 
รายวิชา PER๑๗๑๓    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไทย)   คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

 
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา PER๑๗๑๓  รายวิชา ระบำมาตรฐาน (ตัวนาง) Thai Classical Group Dance (Female 
Character) สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคการศึกษา ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหัสวิชา  PER๑๗๑๓  
ชื่อรายวิชาภาษาไทย ระบำมาตรฐาน (ตัวนาง) 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Thai Classical Group Dance (Female Character) 

๒.  จำนวนหนวยกิต       ๓ หนวยกิต (๑-๔-๔) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     

๓.๑  หลักสูตร     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) สาขานาฏศิลปไทย   
๓.๒ ประเภทของ รายวิชาบังคับ       

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน     
      ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา     อาจารยมนัญชยา  เพชรูจี  
      ๔.๒  อาจารยผูสอน   อาจารยมนัญชยา  เพชรูจี  
๕.  สถานท่ีติดตอ  ชั้น ๔ คณะศิลปกรรมศาสตร ./ E – Mail mananshaya.ph@ssru.ac.th 
๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   .......๒......  /  ชั้นปท่ี ....๑...... 
๖.๒ จำนวนผูเรียนท่ีรับได  ประมาณ ๓๐ คน 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถามี)  
๘.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
๙.  สถานท่ีเรียน  สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๑๐.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุง      ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
     รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  þ ตรี  o โท o เอก 

หนา | ๒ 
รายวิชา PER๑๗๑๓    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไทย)   คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 
  เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี วิธีการปฏิบัติระบำมาตรฐาน ซึ่งเปนพื้นฐานของการฝก
ทักษะนาฏศิลปไทยขั้นสูง และการเปนศิลปนท่ีมีคุณภาพในอนาคต  
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื ่อใหนักศึกษามีความรู  ความเข้าใจดานทฤษฎีเกี ่ยวกับระบำมาตรฐาน ไดแก่ ประวัติ ความสำคัญ 
องค์ประกอบการแสดง และการนำไปใช้ ตลอดจนมีความสามารถในการปฏิบัติทารำ และการเคลื่อนไหว ที่มีการ
กำหนดไวสำหรับการแสดงนาฏศิลปไทย ซึ่งเปนพื้นฐานในการวิเคราะหทารำในการเรียนและการทำงานดาน
นาฏศิลปไทยในอนาคต 

ในปการศึกษา ๒๕๖๔ ไดปรับปรุงวิธีการสอนภาคปฏิบัติที่ตองใช้เวลาฝกฝนใหเหมาะสมกับช่วงเวลาในการ
สอน คือการใช้สื่อการสอนเพื่อช่วยในการทบทวนบทเรียน การแก้ไขข้อบกพรองของนักศึกษาเปนรายบุคคล และ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหสอดคลองกับรูปแบบออนไลน ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงแบบปกติใหมและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

 
๑. คำอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาที่มา องค์ประกอบการแสดง และปฏิบัติระบำมาตรฐาน ชุดระบำกฤษดาภินิหาร ระบำดาวดึงส ระบำ
พรหมาสตร ระบำส่ีบท ระบำยูหงิด ระบำนันทอุทยาน ฯลฯ (เลือกตามความเหมาะสม) 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. จำนวนช่ัวโมงท่ีใช้ตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน(ช่ัวโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๗๕ ช่ัวโมงตอภาคเรียน ๑๕ ช่ัวโมงตอภาค
เรียน 

ไมมี ๖๐ ช่ัวโมงตอภาคเรียน 
 

 
๓. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเปนรายบุคคล 
 (๒ ช่ัวโมง / สัปดาห) 
 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองท่ีหองพักอาจารยผูสอน  หอง – ชั้น   ๔  อาคาร ๕๘  คณะศิลปกรรมศาสตร 
 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทท่ีทำงาน / มือถือ  หมายเลข    ๐๒ ๑๖๐๑๓๙๖ / ๐๘๑ ๑๔๖๙๑๖๑ 
 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail)  mananshaya.ph@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผานเครือข่ายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line) Mananshaya  Phetruchee  
 ๓.๕ ปรึกษาผานเครือข่ายคอมพิวเตอร (Internet/Webboard) Google Classroom 
 

  



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  þ ตรี  o โท o เอก 

หนา | ๓ 
รายวิชา PER๑๗๑๓    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไทย)   คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
 � (๑) มีความซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

      � (๒) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าศักด์ิศรีในความ  

      เปนมนุษย 
                    � (๓) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม  

                    � (๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพศิลปะการแสดง 

๑.๒   วิธีการสอน 
(๑) กำหนดข้อตกลงเรื่องการเข้าเรียน และการสงงานท่ีมอบหมายใหตรงเวลา   
(๒)  มอบหมายงานเปนกลุมรวมกันศึกษาค้นควา 
(๓)  การฝกฝนตนเองเพื่อการประเมินผลยอยสำหรับภาคปฏิบัติตลอดภาคเรียน 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) การเข้าเรียนตรงเวลาโดยจัดทำแบบลงลายมือชื่อทุกวันท่ีเข้าเรียน 
(๒)  การสงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงเวลา 
(๓)  มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนำมาทำรายงานอยางถูกตองและเหมาะสม 
(๔)  ประเมินผลยอยการฝกปฏิบัติ 

๒. ความรู 
๒.๑   ความรูท่ีตองพัฒนา  

 � (๑)  มีความรูความเข้าใจเก่ียวกับหลักการสำคัญของเนื้อหารายวิชา 

 � (๒)  สามารถประยุกตความรู ทักษะ ไปใช้ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

 � (๓) สามารถสรางสรรค์ ออกแบบ หรือ ปรับปรุงผลงานทางศิลปะการแสดงได  

   � (๔) สามารถติดตามความเปล่ียนแปลง วิวัฒนาการสังคมกับรูปแบบของงานศิลปะการแสดง และ
สามารถนำมาใช้ใหเข้ากับบริบททางสังคม 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยายพรอมยกตัวอยางการศึกษาทารำของนาฏศิลปนไทย  การจดบันทึกทารำแบบรวดเร็ว  
การชี้แจงวิธีการเรียนและการศึกษาดวยตนเอง 

(๒)  การอภิปรายกลุม  เก่ียวกับการวิเคราะหทารำแตละสวน 
(๓)  การฝกทักษะนาฏศิลปไทย  
(๔)  กำหนดใหนักศึกษาค้นควาข้อมูลประกอบชุดการแสดงท่ีไดรับถายทอด 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินผลการรับถายทอดและการฝกทักษะรายบุคคล 
(๒)  ประเมินผลการจัดรูปแบบการแสดงในหองเรียนตามแบบของการอนุรักษ 

 (๓)  ประเมินผลการนำเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
(๔)  ประเมินผลการวิเคราะหแนวการปฏิบัติทารำของศิลปน 

 
๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑   ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
 � (๑) เข้าใจแนวคิด หลักการ กระบวนการ ทฤษฏี  และสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ    

และเปนระบบ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  þ ตรี  o โท o เอก 

หนา | ๔ 
รายวิชา PER๑๗๑๓    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไทย)   คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 � (๒)  สามารถค้นควา ตีความ และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ปญหาไดอยางสรางสรรค์ 

 � (๓)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

 � (๔)  สามารถบูรณาการความรูเนือ้หารายวชิากับศิลปะการแสดง และ/หรอืความรูในศาสตร อื่น ๆ  ได  
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) การมอบหมายใหนักศึกษาค้นควาข้อมูลเก่ียวกับชุดการแสดงท่ีไดรับการถายทอด 
(๒)  อภิปรายกลุม 
(๓)  วิเคราะหกรณีศึกษาวิธีการอนุรักษรูปแบบนาฏศิลปไทยในปจจุบัน 
(๔)  การสะทอนแนวคิดจากการปฏิบัติ      

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินผลการปฏิบัติเปนรายบุคคลและรายกลุม  โดยเนนวิธีการปฏิบัติตามแนวของนาฏศิลปน 

และการวิเคราะหแนวคิดในการอนุรักษชุดทารำ  
 
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
 � (๑) ภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนกลุมและแก้ปญหาท่ีเกิดขึ้นได 

 � (๒) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 � (๓) มีความรับผิดชอบการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

 � (๔) สามารถสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมบุคคลหลากหลาย 

๔.๒   วิธีการสอน 
(๑) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
(๒)  รายงานท่ีนำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเปนทีม 
(๓)  รายงานการศึกษารายกรณี 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินตนเองและเพื่อนดวยการเข้ากลุมและกลาวชมและเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับเพื่อนรวม 

กลุมคนใดคนหน่ึง 
(๒)  รายงานท่ีนำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเปนทีม 
(๓)  รายงานการศึกษารายกรณี 
 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 � (๑) สามารถประยุกตใช้ทักษะเชิงตัวเลข คณิตศาสตร และข้อมูลทางสถิติมาแก้ปญหาอยาง 

สรางสรรค์ 
 � (๒) สามารถใช้ภาษาสื่อสารความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 � (๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ โปรแกรมทางคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือ ใน

การสื่อสารและนำเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม  
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)   มอบหมายงานใหนักศึกษาค้นควาดวยตนเองจาก Website  ทำรายงาน และจัดทำเปนรูปแบบ
การแสดงจริง 

(๒)  นำเสนอโดยใช้รูปแบบท่ีเหมาะสมกับวิธีการจัดการแสดงจริง 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  þ ตรี  o โท o เอก 

หนา | ๕ 
รายวิชา PER๑๗๑๓    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไทย)   คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

(๑)  การจัดทำรายงานและนำเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 
(๒)  การมีสวนรวมในการอภิปราย 

๖. ทักษะพิสัย 

๖.๑   ทักษะพิสัย 
 � (๑)  มีทักษะการปฏิบัติศิลปะการแสดงตามเนื้อหารายวิชาและสามารถพัฒนาทักษะ 

ของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ  
        � (๒)  นำความรูทางทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานดานศิลปะการแสดงได 

 � (๓)  มีทักษะทางการแสดงและการสื่อสารตอสาธารณชน 

 � (๔)  มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางตามความถนัดของผูเรียน 

๖.๒   วิธีการสอน 
(๑)  มอบหมายงานใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทบทวนบทเรียนจากสื่อการสอน หรือ เพื่อนรวมชั้นเรียน 
(๒)  การอภิปรายกลุม  เก่ียวกับการวิเคราะหทารำแตละสวน 
(๓)  นำเสนอโดยใช้รูปแบบท่ีเหมาะสมกับวิธีการจัดการแสดงจริง 
(๔)  กำหนดใหนักศึกษาค้นควาข้อมูลประกอบชุดการแสดงท่ีไดรับถายทอด 

๖.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินผลการรับถายทอดและการฝกทักษะรายบุคคล 
(๒)  ประเมินผลการจัดรูปแบบการแสดงในหองเรียนตามแบบของการอนุรักษ 

 (๓)  ประเมินผลการนำเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
(๔)  ประเมินผลการวิเคราะหแนวการปฏิบัติทารำของศิลปน 
 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ � หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ � หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เวนวาง หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฏอยูในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผูสอน 

๑ ๑ .แนะนำรายว ิชา  /  ท ัศนคต ิ
การศึกษารายวิชา ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา    และวิธี
เรียน 
๒.  ความหมาย ความสำคัญและ
องค์ประกอบของ “ระบำ
มาตรฐาน” และ “การฝกหัด 
๓. นาฏยศัพท (ตัวนาง) ท่ีใช้ใน
การปฏิบัตินาฏศิลปไทย 

๕ กิจกรรมการเรียน การสอน และ
สื่อการเรียนการสอน 
๑ .การเร ียนร ู แบบบูรณาการ 
(แลกเปลี ่ยนความคิด ความรู  
ประสบการณเดิมระหวางผูเรียน
และผูสอน)  
- Google hangout Meet 
- Plicker  
๒.แบบทดสอบความรูก่อนเรียน 

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 
(online) 
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รายวิชา PER๑๗๑๓    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปไทย)   คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผูสอน 

 ๓.การบรรยายสรุปประกอบสื่อ
นำเสนอ (Powerpoint media) 

๒-๓ ระบำมาตรฐาน : ระบำดาวดึงส 
๑.ประวัติของการแสดง 
๒. ความสำคัญของการแสดง  
๓.องค์ประกอบการแสดง  
๔.การฝกปฏิบัติการรอง 
๕.การฝกปฏิบัติทารำ  

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  
๑.การบรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ(Powerpoint media) 
๒.นักศึกษากลุมท่ี ๑ นำเสนอ
เนื้อหารายงาน  
๓.ชมวีดีทัศนการแสดง  
๔.อธิบายและสาธิต 
๕.สอบยอย 
สื่อการเรียนการสอน 
๑.  สื่อนำเสนอ  Powerpoint 
media เก่ียวกับการแสดง
นาฏศิลปไทยชุดระบำดาวดึงส 
๒.  อุปกรณในการฝกปฏิบัติ
ไดแก่ เครื่องบันทึกเสียงและแถบ
บันทึกเสียง 
๓. Google hangout Meet 

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 
(online) 

๔-๕ ระบำมาตรฐาน : ระบำยูหงิด 
๑.ประวัติของการแสดง 
๒. ความสำคัญของการแสดง  
๓.องค์ประกอบการแสดง  
๔.การฝกปฏิบัติการรอง 
๕.การฝกปฏิบัติทารำ  

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  
๑.การบรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ(Powerpoint media) 
๒.นักศึกษากลุมท่ี ๒ นำเสนอ
เนื้อหารายงาน  
๓.ชมวีดีทัศนการแสดง  
๔.อธิบายและสาธิต 
๕.สอบยอย 
สื่อการเรียนการสอน 
๑.  สื่อนำเสนอ  Powerpoint 
media เก่ียวกับการแสดง
นาฏศิลปไทยชุดระบำยูหงิด 
๒.  อุปกรณในการฝกปฏิบัติ
ไดแก่ เครื่องบันทึกเสียงและแถบ
บันทึกเสียง 
๓. Google hangout Meet 

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 
(online) 

๖-๘ ระบำมาตรฐาน : ระบำส่ีบท พระ
ทอง 
๑.ประวัติของการแสดง 
๒. ความสำคัญของการแสดง  
๓.องค์ประกอบการแสดง  
๔.การฝกปฏิบัติการรอง 

๑๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  
๑.การบรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ(Powerpoint media) 
๒.นักศึกษากลุมท่ี ๓ นำเสนอ
เนื้อหารายงาน  
๓.ชมวีดีทัศนการแสดง  

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 
(online) 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผูสอน 

๕.การฝกปฏิบัติทารำ  ๔.อธิบายและสาธิต 
๕.สอบยอย 
สื่อการเรียนการสอน 
๑.  สื่อนำเสนอ  Powerpoint 
media เก่ียวกับการแสดง
นาฏศิลปไทยชุดระบำส่ีบท พระ
ทอง  
๒.  อุปกรณในการฝกปฏิบัติ
ไดแก่ เครื่องบันทึกเสียงและแถบ
บันทึกเสียง 
๓. Google hangout Meet 

๙ สอบกลางภาค    
๑๐-๑๑ ระบำมาตรฐาน : ระบำส่ีบท เบา

หลุด 
๑.ประวัติของการแสดง 
๒. ความสำคัญของการแสดง  
๓.องค์ประกอบการแสดง  
๔.การฝกปฏิบัติการรอง 
๕.การฝกปฏิบัติทารำ  

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  
๑.การบรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ(Powerpoint media) 
๒.นักศึกษากลุมท่ี ๓ นำเสนอ
เนื้อหารายงาน  
๓.ชมวีดีทัศนการแสดง  
๔.อธิบายและสาธิต 
๕.สอบยอย 
สื่อการเรียนการสอน 
๑.  สื่อนำเสนอ  Powerpoint 
media เก่ียวกับการแสดง
นาฏศิลปไทยชุดระบำส่ีบท เบา
หลุด 
๒.  อุปกรณในการฝกปฏิบัติ
ไดแก่ เครื่องบันทึกเสียงและแถบ
บันทึกเสียง 

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 

๑๒-๑๓ ระบำมาตรฐาน : ระบำส่ีบท สระบุ
หรง 
๑.ประวัติของการแสดง 
๒. ความสำคัญของการแสดง  
๓.องค์ประกอบการแสดง  
๔.การฝกปฏิบัติการรอง 
๕.การฝกปฏิบัติทารำ  

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  
๑.การบรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ(Powerpoint media) 
๒.นักศึกษากลุมท่ี ๓ นำเสนอ
เนื้อหารายงาน  
๓.ชมวีดีทัศนการแสดง  
๔.อธิบายและสาธิต 
๕.สอบยอย 
สื่อการเรียนการสอน 
๑.  สื่อนำเสนอ  Powerpoint 
media เก่ียวกับการแสดง

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผูสอน 

นาฏศิลปไทยชุดระบำส่ีบท สระบุ
หรง 
๒.  อุปกรณในการฝกปฏิบัติ
ไดแก่ เครื่องบันทึกเสียงและแถบ
บันทึกเสียง 

๑๔-๑๕ ระบำมาตรฐาน : ระบำส่ีบท บล่ิม 
๑.ประวัติของการแสดง 
๒. ความสำคัญของการแสดง  
๓.องค์ประกอบการแสดง  
๔.การฝกปฏิบัติการรอง 
๕.การฝกปฏิบัติทารำ  

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  
๑.การบรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ(Powerpoint media) 
๒.นักศึกษากลุมท่ี ๓ นำเสนอ
เนื้อหารายงาน  
๓.ชมวีดีทัศนการแสดง  
๔.อธิบายและสาธิต 
๕.สอบยอย 
สื่อการเรียนการสอน 
๑.  สื่อนำเสนอ  Powerpoint 
media เก่ียวกับการแสดง
นาฏศิลปไทยชุดระบำส่ีบท บล่ิม 
๒.  อุปกรณในการฝกปฏิบัติ
ไดแก่ เครื่องบันทึกเสียงและแถบ
บันทึกเสียง 

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 

๑๖ ระบำมาตรฐาน : ระบำส่ีบท ช้า
เร็ว ระบำ 
๑.ประวัติของการแสดง 
๒. ความสำคัญของการแสดง  
๓.องค์ประกอบการแสดง  
๔.การฝกปฏิบัติการรอง 
๕.การฝกปฏิบัติทารำ  

๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  
๑.การบรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ(Powerpoint media) 
๒.นักศึกษากลุมท่ี ๓ นำเสนอ
เนื้อหารายงาน  
๓.ชมวีดีทัศนการแสดง  
๔.อธิบายและสาธิต 
๕.สอบยอย 
สื่อการเรียนการสอน 
๑.  สื่อนำเสนอ  Powerpoint 
media เก่ียวกับการแสดง
นาฏศิลปไทยชุดระบำส่ีบท ช้า
เร็ว ระบำ 
๒.  อุปกรณในการฝกปฏิบัติ
ไดแก่ เครื่องบันทึกเสียงและแถบ
บันทึกเสียง 

อ.มนัญชยา  เพชรูจี 

๑๗ สอบปลายภาค    
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวข้อยอยแตละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาหท่ีประเมินและสัดสวนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู วีธีการประเมินผลการเรียนรู สัปดาหท่ีประเมิน 
สัดสวน 

ของการประเมินผล 
๒.๑,๖.๑, ๖.๒ ทดสอบยอยหลังการตอทารำและฝกปฏิบัติ

ทารำ ดังนี้  
๑.ระบำดาวดึงส 
๒.ระบำยูหงิด 
๓.ระบำส่ีบท พระทอง 
๔.ระบำส่ีบท เบาหลุด 
๕.ระบำส่ีบท สระบุหรง 
๖.ระบำส่ีบท บล่ิม 
๗.ระบำส่ีบท ช้าเร็วระบำ 
การนำเสนอรายงานเปนกลุม 

 
 
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 

-การเข้าเรียน 
-การสงงานตามกำหนด 
-การฝกปฏิบัติดวยตนเอง 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

๑๐% 

๑.๒, ๒.๑,๖.๑, 
๖.๒ 

สอบปลายภาค   ๒๐% 

 
หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตำราและเอกสารหลัก       
คณะศิษยานุศิษย. คุณานุสรณครบรอบ ๑๐๐ ป คุณครูลมุล  ยมะคุปต. ม.ป.ท, ม.ป.ป.(จัดพิมพท่ีระลึกเนื่องใน

โอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป ชาติกาล ของคุณครูลมุล  ยมะคุปต วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘). 
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯพระเจ้าบรมวงศเธอกรมพระยา. ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ : ละครฟอนรำ. กรุงเทพ : 

มติชน, ๒๕๔๖. 

ธนิต  อยูโพธิ์.  ศิลปะละครรำ หรือคู่มือนาฏศิลปไทย.  กรุงเทพฯ : ศิวพร. ๒๕๑๖.  (พระเจ้าบรมวงศเธอพระองค์
เจ้าเฉลิมพลฑิฆัฆพร โปรดใหพิมพในงานฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ 

นาฏดุริยางคศิลป., สถาบัน. วิพิธทัศนา.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.  ๒๕๔๒. 
ผุสดี  หลิมสกุล.  ระบำส่ีบท : แนวคิดการรื้อฟนระบำโบราณ.  วิทยานิพนธหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

นาฏยศิลปไทย ภาควิชานาฏยศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ๒๕๓๗. 
สวภา  เวชสุรักษ.  หลักนาฏยประดิษฐของทานผูหญิงแผว  สนิทวงศเสนี.  วิทยานิพนธหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขานาฏยศิลปไทย ภาควิชานาฏยศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ๒๕๔๗. 
 
๒.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒.  กรุงเทพฯ : นานมีบุคพับลิเคช่ัน.  ๒๕๔๖. 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  þ ตรี  o โท o เอก 

หนา | ๑๐ 
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สุรพล  วิรุฬหรักษ. วิวัฒนาการนาฏยศิลปไทยในกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๔๗๗. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

อารดา  สุมิตร.  ละครในของหลวงรัชกาลท่ี ๒.  วิทยานิพนธหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาไทย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ๒๕๑๖. 

 

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
๓.๑ เว็ปไซตทางนาฏศิลปไทย 
๓.๒ สื่อการเรียนรูอิเล็กโทรนิกสทางนาฏศิลปไทย 
๓.๓ วิทยานิพนธทางดานนาฏศิลปไทย 
๓.๔ วิจัยทางดานนาฏศิลปไทย 
๓.๕ การศึกษาความรูจากผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทยจากแหลงการเรียนรูตางๆ เช่น โขนธรรมศาสตร โรงเรียน

นาฏศิลปเอกชน 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
           - การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 
                     - แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน  
 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะไดข้อมูลการสอน เช่น จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา 
เปนตน) 
         - การสังเกตการณระหวางการเรียน 
  - การฝกปฏิบัตินอกเวลาเรียน / คลินิก 
            - ผลการสอบ 
                     - แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน (แบบประเมินของมหาวิทยาลัย) 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว
อยางไรบาง  
      การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน) 

 นำผลประเมินมาวิเคราะหประเด็นข้อดี และข้อควรปรับปรุงมาใช้เพื่อปรับปรุงการสอนและการจัดกิจกรรม
การเรียนในครั้งตอไป ซ่ึงมีการใช้วิธีการปรับปรุง ดังนี้ 
1. ปรับวิธีการสอนตามศักยภาพของผูเรียนรายบุคคล 
2. จัดคลินิกสำหรับผูเรียนท่ีมีพัฒนาการทางการเรียนต่ำ หรือผูเรียนท่ีตองการพัฒนาตนเองท่ีสูงขึ้น 

นอกเหนือจากเวลาเรียน 
3. ใหคำแนะนำนักศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือแก้ไขเปนรายบุคคล 

 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ
รายวิชา เช่น 
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       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสำหรับรายวิชาท่ีแตกตางกัน 
หรือสำหรับ 
      มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน) 

ในระหวางการสอนในรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามท่ีคาดหวังจากการเรียนในรายวิชา 
ดังนี้ 

๑. การทวนสอบประมวลวิชาในเชิงทฤษฎีปลายภาคการศึกษา 
๒. การทวนสอบประมวลวิชาในเชิงปฏิบัติยอยในแตละเพลง และรวมทุกเพลงโดยวิธีจับฉลากปลายภาค

การศึกษา 
๓. การทวนสอบประเมินผลการศึกษาจากการเข้าเรียน การทำรายงาน การเข้ากิจกรรม ในชั้นเรียน และ

สาขาวิชาตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๔. การต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา  โดยตรวจสอบเกณฑ

ความสามารถในการปฏิบัติ  รายงาน  วิธีการใหคะแนนสอบ  และการใหคะแนนพฤติกรรม 
 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลท่ีไดจากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 
     จากผลการประเมิน  และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา  ไดนำมาใช้ในการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดเนื้อหาเพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 

-ตรวจสอบและปรับปรุงรายวิชาทุกป  หรือ  ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
รายวิชา 
  -เปล่ียน หรือ สลับอาจารยผูสอน หรือ เชิญวิทยากรเพื่อเสริมความรูใหกับนักศึกษา นอกจากนี้ยังทำใหนักศึ
กาเกิดมุมมองในเรื่องลักษณะและวิธีการปฏิบัติทารำในแบบเฉพาะตัวของผูทรงคุณวุฒิทานตางๆ  สำหรับประยุกตใช้
เปนแบบเฉพาะตัวของนักศึกษาในการนำไปใช้ถายทอดตอไป 

*********************** 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพ่ิมลดจำนวนไดตามความรับผิดชอบ 

คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 
 

รายวิชา 

 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 
 

ความรู 

 
 

ทักษะทางปญญา 

ทักษะทางความ 
สัมพันธระหวาง 
บุคคลและความ 
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วเิคราะหเชิง
ตัวเลข 

การส่ือสารและ 
การใช้

เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 
 

ทักษะพิสัย 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 
รหัสวิชา PER๑๗๑๓  

ช่ือรายวิชา  

 ระบำมาตรฐาน (ตัวนาง) 
Thai Classical Group Dance 
(Female Character) 
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