
มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  þ ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๑ 
รายวชิา PER๑๑๑๗    สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหสัวิชา PER ๑๗๐๘  ชืKอวิชา นาฏศิลป์ไทยเบื Tองต้น (ตวันาง) (Basic Thai Dance (Female Character)) 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

ภาคการศกึษา...๑....ปีการศกึษา.…..๒๕๖๕..... 

 

หมวดทีK ๑ ข้อมลูทัKวไป 

๑.  รหสัและชืKอรายวิชา    

รหสัวิชา   PER ๑๗๐๘ 

ชืKอรายวิชาภาษาไทย นาฏศิลป์ไทยเบื Tองต้น (ตวันาง) 

ชืKอรายวิชาภาษาองักฤษ (Basic Thai Dance (Female Character))  

 

๒.  จํานวนหน่วยกิต ๓ หน่วยกิต (๑-๔-๔)  

        

๓.  หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา     

๓.๑  หลกัสตูร     ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต (ศิลปะการแสดง) สาขานาฏศิลป์ไทย   

๓.๒ ประเภทของ      รายวิชาบงัคบั       

๔.  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     

      ๔.๑  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา     ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิศา  วศินารมณ์  

      ๔.๒  อาจารย์ผู้สอน   ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิศา  วศินารมณ์ 

๕.  สถานทีKติดตอ่  ชั Tน ๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ / E – Mail: manissa.va@ssru.ac.th 

 

๖.  ภาคการศกึษา / ชั TนปีทีKเรียน   

๖.๑ ภาคการศกึษาทีK   .......๑......  /  ชั TนปีทีK ....๑...... 

๖.๒ จํานวนผู้ เรียนทีKรับได้  ประมาณ ๖๐ คน 

 

๗.  รายวิชาทีKต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี)  

๘.  รายวิชาทีKต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

๙.  สถานทีKเรียน  สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

๑๐.วนัทีKจดัทําหรือปรับปรุง      ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

     รายละเอียดของรายวิชาครั Tงลา่สดุ 
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หน้า | ๒ 
รายวชิา PER๑๑๑๗    สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

หมวดทีK ๒ จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ 

๑. จดุมุง่หมายของรายวิชา 
๑. เพ่ือให+ผู+เรียนอธิบายความหมาย ความสำคัญ องค>ประกอบการแสดง หลักนาฏศิลปGเบ้ืองต+น วิธีปฏิบัติการรำพ้ืนฐานทาง

นาฏศิลปGไทย  เพลงช+า เพลงเร็ว   แมOบทใหญO    แมOบทเล็ก    เชิด    เสมอ    และภาษาทOาทางนาฏศิลปGไทยในบทบาทตัวนาง 

๒. เพื่อให+ผู+เรียนฝTกปฏิบัติการรำพื้นฐานทางนาฏศิลปGไทย  เพลงช+า เพลงเร็ว   แมOบทใหญO    แมOบทเล็ก    เชิด    เสมอ    
และภาษาทOาทางนาฏศิลปGไทยในบทบาทตัวนาง 

๓. เพื่อให+ผู+เรียนนำเสนอการแสดงปฏิบัติการรำพื้นฐานทางนาฏศิลปGไทย  เพลงช+า เพลงเร็ว   แมOบทใหญO    แมOบทเล็ก    
เชิด    เสมอ    และภาษาทOาทางนาฏศิลปGไทยในบทบาทตัวนาง 

๔. เพ่ือให+ผู+เรียนเกิดเจตคติท่ีดีตOอการฝTกหัด การแสดงนาฏศิลปGไทยเบ้ืองต+น  
 

๒. วตัถปุระสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือปรับปรุงให+สอดคล+องกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ>ทางสังคม นโยบายของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยท่ีจะต+อง

ปรับตัวในสถานการณ>ของ New – normal และตอบสนองการเรียนการสอนแบบออนไลน> 
 

หมวดที' ๓ ลักษณะและการดาํเนินการ 

๑. คาํอธิบายรายวชิา 

หลกันาฏศิลป์เบื Tองต้น  ปฏิบติัการรําพื Tนฐานทางนาฏศิลป์ไทย  เพลงช้า เพลงเร็ว   แม่บทใหญ่    แม่บทเลก็    เชิด    

เสมอ    และภาษาทา่ทางนาฏศิลป์ไทยในบทบาทตวันาง 

The basic principles of Thai classical dance, practicing the preliminary series of Thai dance movements: 

Phleng Cha, Phleng Reo, Mae Bot Yai, Mae Bot Lek, Choet, Smoe and Phasa Tha or the language of gestures in Thai 

classical dance based on female character. 

 

๒. จํานวนชัKวโมงทีKใช้ตอ่ภาคการศกึษา 
บรรยาย 
(ชั)วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั)วโมง) 

การฝึกปฏบิตั/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั)วโมง) 

การศกึษาด้วยตนเอง 
(ชั)วโมง) 

๗๕ ชั&วโมงตอ่ภาคเรียน ๑๕ ชั&วโมงตอ่ภาคเรียน ไมมี่ ๖๐ ชั&วโมงตอ่ภาคเรียน 
 

 
๓. จํานวนชัKวโมงตอ่สปัดาห์ทีKอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบคุคล 
 (๒ ชั%วโมง / สปัดาห์) 

 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองทีKห้องพกัอาจารย์ผู้สอน  ห้อง – ชั Tน   ๔  อาคาร ๕๘  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 ๓.๒ ปรึกษาผา่นโทรศพัท์ทีKทํางาน / มือถือ  หมายเลข    ๐๒ ๑๖๐๑๓๙๖ / ๐๘๙ ๙๒๓๑๙๙๐ 

 ๓.๓ ปรึกษาผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail)  manissa.va@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรึกษาผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) manissa  vasinarom 

 ๓.๕ ปรึกษาผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) Google classroom 

 

หมวดที' ๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑.คุณธรรม  จริยธรรม 
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๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที5ต้องพัฒนา 

 � (๑) ซืKอสตัย์สจุริต  มีวินยั และความรับผิดชอบตอ่ตนเอง และสงัคม 

      � (๒) มีทศันคติทีKเปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้ อืKน 

                         � (๓) มีจิตอาสา จิตสํานกึสาธารณะ  

๑.๒   วธีิการสอน 

(๑) กําหนดข้อตกลงเรื0องการเข้าเรียน และการสง่งานที0มอบหมายให้ตรงเวลา   

(๒)  มอบหมายงานเป็นกลุม่ร่วมกนัศกึษาค้นคว้า 

(๓)  การฝึกฝนตนเองเพื0อการประเมินผลยอ่ยสําหรับภาคปฏิบติัตลอดภาคเรียน 
๑.๓    วธีิการประเมินผล 

(๑) การเข้าเรียนตรงเวลาโดยจดัทําแบบลงลายมือชื0อทกุวนัที0เข้าเรียน 

(๒)  การสง่งานที0ได้รับมอบหมายตรงเวลา 

(๓)  มีการอ้างอิงเอกสารที0ได้นํามาทํารายงานอยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

(๔)  ประเมินผลยอ่ยการฝึกปฏิบติั 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที5ต้องพัฒนา 

 � (๑)  รอบรู้ศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อืKนทีKเกีKยวข้อง 

 � (๒)  มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพฒันาด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ 

 � (๓) มีความรู้ในทางศิลปะทีKสมัพนัธ์กบับริบททางสงัคม ภมิูปัญญา และวฒันธรรม  

   � (๔) มีความรู้เกีKยวกบัมาตรฐานธรรมเนียมปฏิบติัในการประกอบวิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาทีKศกึษา 

๒.๒   วิธีการสอน 
(๑) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งการศกึษาทา่รําของนาฏศิลปินไทย  การจดบนัทกึทา่รําแบบรวดเร็ว  การชี Tแจง

วิธีการเรียนและการศกึษาด้วยตนเอง 

(๒)  การอภิปรายกลุม่  เกีKยวกบัการวิเคราะห์ทา่รําแตล่ะสว่น 

(๓)  การฝึกทกัษะนาฏศิลป์ไทย  

(๔)  กําหนดให้นกัศกึษาค้นคว้าข้อมลูประกอบชดุการแสดงทีKได้รับถ่ายทอด 
 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินผลการรับถ่ายทอดและการฝึกทกัษะรายบคุคล 

(๒)  ประเมินผลการจดัรูปแบบการแสดงในห้องเรียนตามแบบของการอนรัุกษ์ 

 (๓)  ประเมินผลการนําเสนอรายงานทีKมอบหมาย 

(๔)  ประเมินผลการวิเคราะห์แนวการปฏิบติัทา่รําของศิลปิน 

 
๓.ทกัษะทางปัญญา 

๓.๑   ทกัษะทางปัญญาที5ต้องพัฒนา 

 � (๑) สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมลูทีKหลากหลายอยา่งมีวิจารณญาณ 

 � (๒)  สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 � (๓)  สามารถบรูณาการความรู้กบัศาสตร์อืKนเพืKอสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ และวิชาชีพได้ 

 � (๔)  มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 

๓.๒   วิธีการสอน 
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(๑) การมอบหมายให้นกัศกึษาค้นคว้าข้อมลูเกี0ยวกบัชดุการแสดงที0ได้รับการถ่ายทอด 

(๒)  อภิปรายกลุม่ 

(๓)  วิเคราะห์กรณีศกึษาวิธีการอนรัุกษ์รูปแบบนาฏศิลป์ไทยในปัจจบุนั 

(๔)  การสะท้อนแนวคิดจากการปฏิบติั      

๓.๓    วธีิการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลการปฏิบติัเป็นรายบคุคลและรายกลุม่  โดยเน้นวิธีการปฏิบติัตามแนวของนาฏศิลปิน 

และการวิเคราะห์แนวคิดในการอนรัุกษ์ชดุทา่รํา  

 

๔. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที5ต้องพัฒนา 

 � (๑) มีภาวะผู้ นํา เข้าใจบทบาทหน้าทีKของตนเอง รับความความคิดเห็นของผู้ อืKน และมีมนษุยสมัพนัธ์ทีKดี 

 � (๒) มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง และสามารถทํางานร่วมกบัผู้ อืKนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 � (๓) สามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตผุล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดทีKแตกตา่ง 

๔.๒   วธีิการสอน 

(๑) จดักิจกรรมกลุม่ในการวิเคราะห์กรณีศกึษา 

(๒)  รายงานที0นําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 

(๓)  รายงานการศกึษารายกรณี 
๔.๓    วธีิการประเมินผล 

(๑)  ประเมินตนเองและเพื0อนด้วยการเข้ากลุม่และกลา่วชมและเสนอข้อคิดเห็นเกี0ยวกบัเพื0อนร่วม กลุม่

คนใดคนหนึ0ง 

(๒)  รายงานที0นําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 

(๓)  รายงานการศกึษารายกรณี 

 
๕. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสืNอสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื5อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที5ต้องพัฒนา 

 � (๑) สามารถสืKอสารด้วยการพดู ฟัง อา่น เขียน ในการสืKอสารโดยทัKวไป ตลอดจนใช้วิธีการสืKอสารทาง

ศิลปกรรม และนําเสนองานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 � (๒) สามารถเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมลูเพืKอการสร้างสรรค์ผลงาน หรือ การนําเสนอ

ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 � (๓) มีความสามารถในการประยกุต์ใช้ความรู้เชิงตวัเลข หรือ เทคโนโลยีทีKเหมาะสมสําหรับงานศิลปกรรม 

๕.๒   วธีิการสอน 

(๑)   มอบหมายงานให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website  ทํารายงาน และจดัทําเป็นรูปแบบการแสดง

จริง 

(๒)  นําเสนอโดยใช้รูปแบบทีKเหมาะสมกบัวิธีการจดัการแสดงจริง 
๕.๓    วธีิการประเมินผล 

(๑)  การจดัทํารายงานและนําเสนอด้วยสื0อเทคโนโลยี 

(๒)  การมีสว่นร่วมในการอภิปราย 



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  þ ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๕ 
รายวชิา PER๑๑๑๗    สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

๖. ทกัษะพสัิย 
๖.๑   ทกัษะพสัิย 

 � (๑) สามารถใช้ทกัษะปฏิบติัทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน 

 

๖.๒   วธีิการสอน 

(๑)   มอบหมายงานให้นกัศกึษาฝึกปฏิบติัทบทวนบทเรียนจากสื0อการสอน หรือ เพื0อนร่วมชั Vนเรียน 

(๒)  การอภิปรายกลุม่  เกี0ยวกบัการวิเคราะห์ทา่รําแตล่ะสว่น 

(๓)  นําเสนอโดยใช้รูปแบบที0เหมาะสมกบัวิธีการจดัการแสดงจริง 

(๔)  กําหนดให้นกัศกึษาค้นคว้าข้อมลูประกอบชดุการแสดงที0ได้รับถ่ายทอด 

๖.๓    วธีิการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลการรับถ่ายทอดและการฝึกทกัษะรายบคุคล 

(๒)  ประเมินผลการจดัรูปแบบการแสดงในห้องเรียนตามแบบของการอนรัุกษ์ 

 (๓)  ประเมินผลการนําเสนอรายงานที0มอบหมาย 
(๔)  ประเมินผลการวิเคราะห์แนวการปฏิบติัทา่รําของศิลปิน 

หมายเหต ุ

สญัลกัษณ์ � หมายถึง ความรับผิดชอบหลกั  

สญัลกัษณ์ � หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เว้นวา่ง หมายถึง ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึKงจะปรากฎอยูใ่นแผนทีKแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสูร่ายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

 

หมวดที' ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที) หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/สื)อที)ใช้  

ผู้สอน 

๑-๒ ๑.แนะนํารายวิชา / ทศันคตกิารศกึษา
รายวิชา ความเข้าใจเกี&ยวกบัเนื Mอหา
รายวชิา    และวธีิเรียน 
๒.  ความหมาย ความสาํคญัและ
องค์ประกอบของ “นาฏศลิป์ไทย” และ 
“การฝึกหดันาฏศลิป์” 
๓. แบบทา่นาฏศลิป์ 
๔.นาฏยศพัท์ (ตวันาง) ที&ใช้ในการปฏิบตัิ
นาฏศลิป์ไทย 
 

๕ กจิกรรมการเรียน การสอน   
- การบรรยายเชิงปฏิสมัพนัธ์  
- การสาธิต   
- การปฏิบตักิาร  
- มอบหมายงานนกัศกึษา 
- นําเสนอ 
-อภิปราย  
สื/อการเรียนการสอน  

- Power point “เต้นกินรํากิน”  
- Power point “แบบศลิปินนาฏศลิป์
ไทย” 
- YouTube   
- Google classroom และGoogle 
meet 
- Line group  
- เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.ดร.มณิศา  วศนิา
รมณ์ 



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  þ ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๖ 
รายวชิา PER๑๑๑๗    สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

สัปดาห์ที) หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/สื)อที)ใช้  

ผู้สอน 

๓-๕ นาฏศลิป์ไทยเบื Mองต้น : เพลงช้า 
๑.ประวตัขิองการแสดง 
๒. ความสาํคญัของการแสดง  
๓.องค์ประกอบการแสดง  
๔.การฝึกปฏิบตักิารร้อง 
๕.การฝึกปฏิบตัทิา่รํา (ตวันาง) 

๑๕ กจิกรรมการเรียน การสอน   
- การบรรยายเชิงปฏิสมัพนัธ์  
- การสาธิต   
- การปฏิบตักิาร  
- การสืบเสาะหาความรู้  
- การนําเสนอผลงานการฝึกปฏิบตั ิ
- การอภิปราย  
สื)อการเรียนการสอน  
- YouTube   
- Google classroom   
- Line group  
- Google classroom และGoogle 
meet 
- Line group  
- เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.ดร.มณิศา  วศนิา
รมณ์ 

๖-๘ นาฏศลิป์ไทยเบื Mองต้น : เพลงเร็ว 
๑.ประวตัขิองการแสดง 
๒. ความสาํคญัของการแสดง  
๓.องค์ประกอบการแสดง  
๔.การฝึกปฏิบตักิารร้อง 
๕.การฝึกปฏิบตัทิา่รํา  

๑๕ กจิกรรมการเรียน การสอน   
- การบรรยายเชิงปฏิสมัพนัธ์  
- การสาธิต   
- การปฏิบตักิาร  
- การสืบเสาะหาความรู้  
- การนําเสนอผลงานการฝึกปฏิบตั ิ
- การอภิปราย  
สื)อการเรียนการสอน  
- YouTube   
- Google classroom   
- Line group  
- Google classroom และGoogle 
meet 
- Line group  
- เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.ดร.มณิศา  วศนิา
รมณ์ 

๙ สอบกลางภาค    
๑๐-๑๒ นาฏศลิป์ไทยเบื Mองต้น : เพลงแมบ่ทใหญ่ 

๑.ประวตัขิองการแสดง 
๒. ความสาํคญัของการแสดง  
๓.องค์ประกอบการแสดง  
๔.การฝึกปฏิบตักิารร้อง 
๕.การฝึกปฏิบตัทิา่รํา  

๑๕ กจิกรรมการเรียน การสอน   
- การบรรยายเชิงปฏิสมัพนัธ์  
- การสาธิต   
- การปฏิบตักิาร  
- การสืบเสาะหาความรู้  
- การนําเสนอผลงานการฝึกปฏิบตั ิ
- การอภิปราย  
สื)อการเรียนการสอน  
- YouTube   
- Google classroom   

ผศ.ดร.มณิศา  วศนิา
รมณ์ 



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  þ ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๗ 
รายวชิา PER๑๑๑๗    สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

สัปดาห์ที) หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/สื)อที)ใช้  

ผู้สอน 

- Line group  
- Google classroom และGoogle 
meet 
- Line group  
- เอกสารประกอบการสอน 

๑๓-๑๔ นาฏศลิป์ไทยเบื Mองต้น : เพลงแมบ่ทเลก็ 
๑.ประวตัขิองการแสดง 
๒. ความสาํคญัของการแสดง  
๓.องค์ประกอบการแสดง  
๔.การฝึกปฏิบตักิารร้อง 
๕.การฝึกปฏิบตัทิา่รํา  

๑๐ กจิกรรมการเรียน การสอน   
- การบรรยายเชิงปฏิสมัพนัธ์  
- การสาธิต   
- การปฏิบตักิาร  
- การสืบเสาะหาความรู้  
- การนําเสนอผลงานการฝึกปฏิบตั ิ
- การอภิปราย  
สื)อการเรียนการสอน  
- YouTube   
- Google classroom   
- Line group  
- Google classroom และGoogle 
meet 
- Line group  
- เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.ดร.มณิศา  วศนิา
รมณ์ 

๑๕ นาฏศลิป์ไทยเบื Mองต้น : เพลงเชิด-เสมอ 
๑. ประวตัขิองการแสดง 
๒. ความสาํคญัของการแสดง  
๓.องค์ประกอบการแสดง  
๔.การฝึกปฏิบตักิารร้อง 
๕.การฝึกปฏิบตัทิา่รํา  

๕ กจิกรรมการเรียน การสอน   
- การบรรยายเชิงปฏิสมัพนัธ์  
- การสาธิต   
- การปฏิบตักิาร  
- การสืบเสาะหาความรู้  
- การนําเสนอผลงานการฝึกปฏิบตั ิ
- การอภิปราย  
สื)อการเรียนการสอน  
- YouTube   
- Google classroom   
- Line group  
- Google classroom และGoogle 
meet 
- Line group  
- เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.ดร.มณิศา  วศนิา
รมณ์ 

๑๖ นาฏศิลป์ไทยเบื Tองต้น : ภาษาทา่  

๑. วิวฒันาการภาษาทา่  

๒. ภาษาทา่นาฏศิลป์ 

๓. รําตีบท /รําใช้บท  

๔. ขนบจารีตในการแสดง 

๕ กจิกรรมการเรียน การสอน   
- การบรรยายเชิงปฏิสมัพนัธ์  
- การสาธิต   
- การปฏิบตักิาร  
- การสืบเสาะหาความรู้  
- การนําเสนอผลงานการฝึกปฏิบตั ิ 

ผศ.ดร.มณิศา  วศนิา
รมณ์ 



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  þ ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๘ 
รายวชิา PER๑๑๑๗    สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

สัปดาห์ที) หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/สื)อที)ใช้  

ผู้สอน 

สื)อการเรียนการสอน  
- YouTube   
- Google classroom   
- Line group  
- Google classroom และGoogle 
meet 
- Line group  
- เอกสารประกอบการสอน 

๑๗ สอบปลายภาค    

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบวิุธีการประเมินผลการเรียนรู้หวัขอ้ย่อยแต่ละหวัขอ้ตามที<ปรากฏในแผนที<แสดงการกระจายความรบัผิดชอบของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามที<กําหนดในรายละเอียดของหลกัสูตรสปัดาห์ที<ประเมินและสดัส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที5ประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

(K) 

- ความรู้ 

-ทกัษะทาง

ปัญญา 
 

-ใช้วธีิการทดสอบอตันยั แปลผลโดยใช้เกณฑ์ตั Mงแต่
ร้อยละ yz (ผา่น)   
- ใช้วธีิการสงัเกต โดยใช้แบบสงัเกต แปลผลโดยใช้
เกณฑ์การประเมินจากร้อยละ แบง่เป็น { ระดบั  
- ใช้วธีิการสมัภาษณ์ โดยใช้แบบสมัภาษณ์ แปลผล
โดยใช้เกณฑ์การประเมินจากร้อยละ แบง่เป็น { 
ระดบั  

ทกุสปัดาห์  ๒๐%  

(P) 

- ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การสืKอสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-ทกัษะพิสยั 

 

-ใช้วธีิการทดสอบอตันยั แปลผลโดยใช้เกณฑ์ตั Mงแต่
ร้อยละ yz (ผา่น)   
- ใช้วธีิการสงัเกต โดยใช้แบบสงัเกต แปลผลโดยใช้
เกณฑ์การประเมินจากร้อยละ แบง่เป็น { ระดบั  
- ใช้วธีิการสมัภาษณ์ โดยใช้แบบสมัภาษณ์ แปลผล
โดยใช้เกณฑ์การประเมินจากร้อยละ แบง่เป็น { 
ระดบั  

ทกุสปัดาห์  ๑๐%  

(A) 

- คณุธรรม  

จริยธรรม 

- ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและ

ความรับผิดชอบ 

- ใช้วธีิการสงัเกต โดยใช้แบบสงัเกต แปลผลโดยใช้
เกณฑ์การประเมินจากร้อยละ แบง่เป็น { ระดบั  
  

ทกุสปัดาห์  ๑๐%  

 



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  þ ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๙ 
รายวชิา PER๑๑๑๗    สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

หมวดทีK ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตําราและเอกสารหลกั 

คณะศิษยานศิุษย์.คณุานสุรณ์ครบรอบ ôöö ปี คณุครูลมลุ  ยมะคปุต์. ม.ป.ท, ม.ป.ป.(จดัพิมพ์ทีKระลกึ 

เนืKองในโอกาสครบรอบ ôöö ปี ชาติกาล ของคณุครูลมลุ  ยมะคปุต์ วนัทีK õ มิถนุายน õúùû). 

ดํารงราชานภุาพ, สมเด็จฯพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา. ศิลปวฒันธรรมฉบบัพิเศษ : ละครฟ้อนรํา. กรุงเทพ : มติชน, 2546. 

ธนิต  อยูโ่พธิ•.  ศิลปะละครรํา หรือคูมื่อนาฏศิลป์ไทย.  กรุงเทพฯ : ศิวพร. õúô¶.  (พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆฆั

พร โปรดให้พิมพ์ในงานฉลองพระชนมายคุรบ ú รอบ 

นาฏดริุยางคศิลป์, สถาบนั.  วิพิธทศันา.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.  õúùõ. 

มณิศา  วศินารมณ์.  นาฏศิลป์ไทยเบื Tองต้น (ตวันาง).  เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาตามหลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา.  õúú®. 

 

๒.  เอกสารและข้อมลูสําคญั 

ราชบณัฑิตยสถาน.  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.õúùõ.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพบัลิเคชัKน.  õúù¶. 

สรุพล  วิรุฬห์รักษ์. วิวฒันาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.õ´õú – õù®®. กรุงเทพ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543. 

อารดา  สมิุตร.  ละครในของหลวงรัชกาลทีK õ.  วิทยานิพนธ์หลกัสตูรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต แผนกวิชาภาษาไทย จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั.  õúô¶. 

 

๓.  เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

๑. เวปไซต์ทางนาฏศิลป์ไทย 

๒. สืKอการเรียนรู้อิเลก็โทรนิกส์ทางนาฏศิลป์ไทย 

๓. วิทยานิพนธ์ทางด้านนาฏศิลป์ไทย 

๔. วิจยัทางด้านนาฏศิลป์ไทย 

๕. การศกึษาความรู้จากผู้ เชีKยวชาญนาฏศิลป์ไทยจากแหลง่การเรียนรู้ตา่งๆ เช่น โขนธรรมศาสตร์ โรงเรียนนาฏศิลป์เอกชน 

 

 

หมวดที' ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

        - การสนทนาระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 

                    - แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรียน  

 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      (ระบวิุธีการประเมินที<จะไดข้อ้มูลการสอน เช่น จากผูส้งัเกตการณ์ หรือทีมผูส้อน หรือผลการเรียนของนกัศึกษา เป็นตน้) 
          -การสงัเกตการณ์ระหวา่งการเรียน 

  - การฝึกปฏิบติันอกเวลาเรียน / คลนิิก 

            - ผลการสอบ 

                    - แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรียน (แบบประเมินของมหาวิทยาลยั) 
 

๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรบัปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรบัปรุงการสอนไวอ้ย่างไรบา้ง  



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  þ ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวชิา PER๑๑๑๗    สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

      การวิจยัในชั_นเรียน การประชมุเชิงปฏิบติัการเพื<อพฒันาการเรียนการสอน เป็นตน้) 
 นําผลประเมินมาวิเคราะห์ประเดน็ข้อดี และข้อควรปรับปรุงมาใช้เพื0อปรับปรุงการสอนและการจดักิจกรรมการ

เรียนในครั Vงตอ่ไป ซึKงมีการใช้วิธีการปรับปรุง ดงันี T 

1. ปรับวิธีการสอนตามศกัยภาพของผู้ เรียนรายบคุคล 

2. จดัคลนิิกสําหรับผู้ เรียนที0มีพฒันาการทางการเรียนตํ0า หรือผู้ เรียนที0ต้องการพฒันาตนเองที0สงูขึ Vน นอกเหนือจาก

เวลาเรียน 

3. ให้คําแนะนํานกัศกึษาเพื0อการพฒันา หรือแก้ไขเป็นรายบคุคล 

 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิYของนักศึกษาในรายวชิา 

      (อธิบายกระบวนการที<ใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิdของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น 

       ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรืองานที<มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกนัไปสําหรบัรายวิชาที<แตกต่างกนั หรือสําหรบั 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้น) 
ในระหวา่งการสอนในรายวิชามีการทวนสอบผลสมัฤทธิdในรายหวัข้อตามที0คาดหวงัจากการเรียนในรายวิชา ดงันี V 

1. การทวนสอบประมวลวิชาในเชิงทฤษฎีปลายภาคการศกึษา 

2. การทวนสอบประมวลวิชาในเชิงปฏิบติัยอ่ยในแตล่ะเพลง และรวมทกุเพลงโดยวิธีจบัฉลากปลายภาคการศกึษา 

3. การทวนสอบประเมินผลการศกึษาจากการเข้าเรียน การทํารายงาน การเข้ากิจกรรม ในชั Vนเรียน และสาขาวิชา

ตามที0ได้รับมอบหมาย 

4. การตั Vงคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา  โดยตรวจสอบเกณฑ์

ความสามารถในการปฏิบติั  รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ  และการให้คะแนนพฤติกรรม 

 
๕. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

      (อธิบายกระบวนการในการนําขอ้มูลที<ไดจ้ากการประเมินจากขอ้ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื<อปรบัปรุงคณุภาพ) 

     จากผลการประเมิน  และการทวนสอบผลสมัฤทธิdของรายวิชา  ได้นํามาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงการ

สอนและรายละเอียดเนื Vอหาเพื0อให้เกิดคณุภาพมากขึ Vน  ดงันี V 

-ตรวจสอบและปรับปรุงรายวิชาทกุปี  หรือ  ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสมัฤทธิdของ

รายวิชา 

  -เปลี0ยน หรือ สลบัอาจารย์ผู้สอน หรือ เชิญวิทยากรเพื0อเสริมความรู้ให้กบันกัศกึษา นอกจากนี Vยงัทําให้นกัศกึา

เกิดมมุมองในเรื0องลกัษณะและวิธีการปฏิบติัทา่รําในแบบเฉพาะตวัของผู้ทรงคณุวฒิุทา่นตา่งๆ  สําหรับประยกุต์ใช้เป็น

แบบเฉพาะตวัของนกัศกึษาในการนําไปใช้ถ่ายทอดตอ่ไป 
*********************** 



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  o ตร ี o โท o เอก   

 

หนา้ | ๑๑  
รายวชิา PER๑๑๑๗    สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

 

แผนที&แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
ตามที&ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

ความรับผิดชอบในแตล่ะด้านสามารถเพิ9มลดจํานวนได้ตามความรับผิดชอบ 

 

คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 
 

รายวชิา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้  
 

ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะทางความ 
สัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทกัษะการ 
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื&อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

ทกัษะพสัิย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 

รหสัวชิา  PER 

๑๗๐๘ 
ชื&อรายวชิา 
   นาฏศิลป์ไทย
เบื Lองต้น   (ตวันาง) 
  Basic Thai Dance 
(Female Character) 
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