
มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  o ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๑ 
รายวชิา PER ๓๑๐๕    สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

 
 

รายละเอียดของรายวชิา(Course Specification) 

รหสัวชิา PER ๒๗๐๘  รายวชิา สงัคมวิทยาเพื6อศิลปะการแสดง (Sociology for performance) 

สาขาวชิา ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) คณะ/วทิยาลัย ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

หมวดที8๑ข้อมูลทั8วไป 
๑.  รหสัและชืAอรายวชิา    

รหสัวิชา   PER ๒๗๐๘   

ชื6อรายวิชาภาษาไทย สงัคมวิทยาเพื6อศิลปะการแสดง  

ชื6อรายวิชาภาษาองักฤษ (Sociology for performance) 

 

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

       

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

๓.๑  หลกัสตูร        ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต (ศิลปะการแสดง) สาขานาฏศิลป์ไทย   

๓.๒ ประเภทของรายวิชา    รายวิชาบงัคบั 

 

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน    

๔.๑  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา   ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิศา  วศินารมณ์ 

๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิศา  วศินารมณ์ 
 

๕.  สถานทีAตดิต่อ สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) / E – Mail : manissa.va@ssru.ac.th 
 

๖. ภาคการศึกษา / ชั UนปีทีAเรียน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที6  ๑/๒๕๖๕/  ชั nนปีที6   ๓ 

๖.๒ จํานวนผู้ เรียนที6รับได้ ประมาณ ๖๐  คน 

 
๗. รายวชิาทีAต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี)        ไมมี่ 
๘. รายวชิาทีAต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites) (ถ้ามี) ไมมี่ 

๙. สถานทีAเรียน   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
๑๐.วันทีAจัดทาํหรือปรับปรุง   วนัที6   ๑๗ เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รายละเอียดของรายวชิาครัUงล่าสุด 
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หมวดที8 ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

๑. เพ่ือให9ผู9เรียนอธิบายความหมาย ความสำคัญ ของแนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และมนุษยศาสตรX รวมถึง

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข9องกับการศึกษาศิลปะการแสดง 
๒. เพ่ือให9ผู9เรียนวิเคราะหXงานด9านศิลปะการแสดงตามแนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยา มานุษยวิทยา มนุษยศาสตรX  

๓.เพ่ือให9ผู9เรียนประยุกตXและนำเสนอผลการศึกษาศิลปะการแสดงตามแนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยา มานุษยวิทยา มนุษยศาสตรX 

๔. เพ่ือให9ผู9เรียนเกิดเจตคติท่ีดีตaอการศึกษาศิลปะการแสดงตามแนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยา มานุษยวิทยา มนุษยศาสตรX 

 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพ่ือปรับปรุงให9สอดคล9องกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณXทางสังคม นโยบายของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยท่ีจะต9อง

ปรับตัวในสถานการณXของ New – normal และตอบสนองการเรียนการสอนแบบออนไลนX 

  

หมวดที8 ๓ ลักษณะและการดาํเนินการ 
๑. คาํอธิบายรายวชิา 

ทฤษฎีด'านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และมนุษยศาสตร: แนวคิดเร่ืองโครงสร'างท่ีนิยม แนวคิดหลังโครงสร'างนิยม  

แนวคิดเร่ืองวัฒนธรรม แนวคิดเร่ืองสตรีนิยม แนวคิดร้ือสร'าง แนวคิดการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรม แนวคิดชาติพันธุ:วรรณา  

แนวคิดเร่ืองวาทกรรม แนวคิดเร่ืองบริโภคนิยม แนวคิดด'านสุนทรียศาสตร:และมนุษยนิยม การวิเคราะห:งานด'าน 

ศิลปะการแสดง และการประยุกต:ใช'ทฤษฎีในการวิจารณ:ศิลปะการแสดง  

Theories in sociology, anthropology and humanity. Structural-Functionalism. Postmodernism. 

Culturalism.  Feminism. Deconstructionism. Cultural reproduction. Ethnography. Discourse. Structuration. 

Consumerism. Aesthetics and  humanism. Performing arts analysis. Applying theories to create and 

critique performing arts. 

๒. จาํนวนชัAวโมงทีAใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย 

(ชั)วโมง) 

สอนเสริม 

(ชั)วโมง) 

การฝึกปฏบิตั/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั)วโมง) 

การศกึษาด้วยตนเอง 

(ชั)วโมง) 

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

 

๓. จาํนวนชัAวโมงต่อสัปดาห์ทีAอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (๒ ชั%วโมง / สปัดาห์) 

 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที6ห้องพกัอาจารย์ผู้สอน  ห้อง – ชั nน   ๔  อาคาร ๕๘  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 ๓.๒ ปรึกษาผา่นโทรศพัท์ที6ทํางาน / 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 

 

หมวดที8 ๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 
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๑.คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมทีAต้องพัฒนา 

 � (๑) มีความซื6อสตัย์สจุริต  มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

      � (๒) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อื6น รวมทั nงเคารพในคณุคา่ศกัดิáศรีในความ  

      เป็นมนษุย์ 

                     � (๓) เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม  

          � (๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพศิลปะการแสดง 

๑.๒   วธีิการสอน 

(๑) กําหนดข้อตกลงเรื6องการเข้าเรียน และการสง่งานที6มอบหมายให้ตรงเวลา   

(๒)  มอบหมายงานเป็นกลุม่ร่วมกนัศกึษาค้นคว้า 

(๓)  การฝึกฝนตนเองเพื6อการประเมินผลยอ่ยสําหรับภาคปฏิบติัตลอดภาคเรียน 

๑.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑) การเข้าเรียนตรงเวลาโดยจดัทําแบบลงลายมือชื6อทกุวนัที6เข้าเรียน 

(๒)  การสง่งานที6ได้รับมอบหมายตรงเวลา 

(๓)  มีการอ้างอิงเอกสารที6ได้นํามาทํารายงานอยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

(๔)  ประเมินผลยอ่ยการฝึกปฏิบติั 
 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ทีAต้องพัฒนา 
 � (๑)  มีความรู้ความเข้าใจเกี6ยวกบัหลกัการสําคญัของเนื nอหารายวิชา 

 � (๒)  สามารถประยกุต์ความรู้ ทกัษะ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 � (๓) สามารถสร้างสรรค์ ออกแบบ หรือ ปรับปรุงผลงานทางศิลปะการแสดงได้  

   � (๔) สามารถติดตามความเปลี6ยนแปลง วิวฒันาการสงัคมกบัรูปแบบของงาน 

      ศิลปะการแสดง และสามารถนํามาใช้ให้เข้ากบับริบททางสงัคม 

๒.๒   วธีิการสอน 

(๑) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งการศกึษาทา่รําของนาฏศิลปินไทย  การจดบนัทกึทา่รําแบบรวดเร็ว  การชี nแจง

วิธีการเรียนและการศกึษาด้วยตนเอง 

(๒)  การอภิปรายกลุม่  เกี6ยวกบัการวิเคราะห์ทา่รําแตล่ะสว่น 

(๓)  การฝึกทกัษะนาฏศิลป์ไทย  

(๔)  กําหนดให้นกัศกึษาค้นคว้าข้อมลูประกอบชดุการแสดงที6ได้รับถ่ายทอด 
๒.๓    วธีิการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลการรับถ่ายทอดและการฝึกทกัษะรายบคุคล 

(๒)  ประเมินผลการจดัรูปแบบการแสดงในห้องเรียนตามแบบของการอนรัุกษ์ 

 (๓)  ประเมินผลการนําเสนอรายงานที6มอบหมาย 
(๔)  ประเมินผลการวิเคราะห์แนวการปฏิบติัทา่รําของศิลปิน 
 

๓.ทกัษะทางปัญญา 
๓.๑   ทกัษะทางปัญญาทีAต้องพัฒนา 

 �  (๑) เข้าใจแนวคิด หลกัการ กระบวนการ ทฤษฎี  และสามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ 



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  o ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๔ 
รายวชิา PER ๓๑๐๕    สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

 � (๒)  สามารถค้นคว้า ตีความ และประเมินข้อมลู เพื6อใช้ในการแก้ปัญหาได้อยา่งสร้างสรรค์ 

 � (๓)  สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุปประเดน็ปัญหาและความต้องการ 

 � (๔)  สามารถบรูณาการความรู้เนื nอหารายวิชากบัศิลปะการแสดง และ/หรือความรู้ในศาสตร์ อื6น ๆ  ได้  

๓.๒   วธีิการสอน 

(๑) การมอบหมายให้นกัศกึษาค้นคว้าข้อมลูเกี6ยวกบัชดุการแสดงที6ได้รับการถ่ายทอด 

(๒)  อภิปรายกลุม่ 

(๓)  วิเคราะห์กรณีศกึษาวิธีการอนรัุกษ์รูปแบบนาฏศิลป์ไทยในปัจจบุนั 

(๔)  การสะท้อนแนวคิดจากการปฏิบติั      

๓.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑) ประเมินผลการปฏิบติัเป็นรายบคุคลและรายกลุม่  โดยเน้นวิธีการปฏิบติัตามแนวของนาฏศิลปิน และการ

วิเคราะห์แนวคิดในการอนรัุกษ์ชดุท่ารํา  

 
๔. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีAต้องพัฒนา 
 � (๑) ภาวะความเป็นผู้ นําและผู้ตาม  สามารถทํางานเป็นกลุม่และแก้ปัญหาที6เกิดขึ nนได้ 

 � (๒) มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

 � (๓) มีความรับผิดชอบการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 � (๔) สามารถสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบักลุม่บคุคลหลากหลาย 

๔.๒   วธีิการสอน 

(๑) จดักิจกรรมกลุม่ในการวิเคราะห์กรณีศกึษา 

(๒)  รายงานที6นําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 

(๓)  รายงานการศกึษารายกรณี 

 
๔.๓    วธีิการประเมินผล 

(๑)  ประเมินตนเองและเพื6อนด้วยการเข้ากลุม่และกลา่วชมและเสนอข้อคิดเห็นเกี6ยวกบัเพื6อนร่วม กลุม่คนใด

คนหนึ6ง 
(๒)  รายงานที6นําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 

(๓)  รายงานการศกึษารายกรณี 

 
๕. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสืNอสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสืAอสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีAต้องพัฒนา 
 � (๑) สามารถประยกุต์ใช้ทกัษะเชิงตวัเลข  คณิตศาสตร์ และข้อมลูทางสถิติมาแก้ปัญหาอย่าง สร้างสรรค์ 

 � (๒) สามารถใช้ภาษาสื6อสารความคิดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 � (๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพื6อเป็นเครื6องมือ ในการสื6อสาร

และนําเสนอผลงานได้อยา่งเหมาะสม  

๕.๒   วธีิการสอน 

(๑)   มอบหมายงานให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website  ทํารายงาน และจดัทําเป็นรูปแบบการแสดง

จริง 

(๒)  นําเสนอโดยใช้รูปแบบที6เหมาะสมกบัวิธีการจดัการแสดงจริง 



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  o ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๕ 
รายวชิา PER ๓๑๐๕    สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

๕.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  การจดัทํารายงานและนําเสนอด้วยสื6อเทคโนโลยี 
(๒)  การมีสว่นร่วมในการอภิปราย 

๖. ทกัษะพสัิย 
๖.๑   ทกัษะพสัิย 

 � (๑)  มีทกัษะการปฏิบติัศิลปะการแสดงตามเนื nอหารายวิชาและสามารถพฒันาทกัษะ 

ของตนเองอยา่งมีประสทิธิภาพ  

        � (๒)  นําความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบติังานด้านศิลปะการแสดงได้ 

 � (๓)  มีทกัษะทางการแสดงและการสื6อสารตอ่สาธารณชน 

 � (๔)  มีทกัษะความชํานาญเฉพาะทางตามความถนดัของผู้ เรียน 

๖.๒   วธีิการสอน 

(๑)   มอบหมายงานให้นกัศกึษาฝึกปฏิบติัทบทวนบทเรียนจากสื6อการสอน หรือ เพื6อนร่วมชั nนเรียน 

(๒)  การอภิปรายกลุม่  เกี6ยวกบัการวิเคราะห์ทา่รําแตล่ะสว่น 

(๓)  นําเสนอโดยใช้รูปแบบที6เหมาะสมกบัวิธีการจดัการแสดงจริง 

(๔)  กําหนดให้นกัศกึษาค้นคว้าข้อมลูประกอบชดุการแสดงที6ได้รับถ่ายทอด 
๖.๓    วธีิการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลการรับถ่ายทอดและการฝึกทกัษะรายบคุคล 

(๒)  ประเมินผลการจดัรูปแบบการแสดงในห้องเรียนตามแบบของการอนรัุกษ์ 

 (๓)  ประเมินผลการนําเสนอรายงานที6มอบหมาย 
(๔)  ประเมินผลการวิเคราะห์แนวการปฏิบติัทา่รําของศิลปิน 

 
หมายเหตุ 

สญัลกัษณ์� หมายถงึ ความรับผิดชอบหลกั  
สญัลกัษณ์ � หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  
เว้นวา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ&งจะปรากฏอยูใ่นแผนที&แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  o ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๖ 
รายวชิา PER ๓๑๐๕    สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

หมวดที8 ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที) หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื)อที)ใช้  
ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา ปรับทัศนคติ 

ข'อตกลงการเรียน ความหมาย 

ความสำคัญ ความสัมพันธ:ระหวpาง

สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และมนุษย:

ศาสตร: กับศิลปะการแสดง 

๕ กจิกรรมการเรียน การสอน   
- การบรรยายเชิงปฏิสมัพนัธ์  

- มอบหมายงานนกัศกึษา 

- นําเสนอ 

-อภิปราย  

สื/อการเรียนการสอน  

- Power point  

- YouTube   

- Google classroom และGoogle 

meet 

- Line group  

- เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.ดร.มณิศา  วศนิา
รมณ์ 

๒ พ้ืนฐานของสังคมวิทยากับ

ศิลปะการแสดง  
๕ กจิกรรมการเรียน การสอน   

- การบรรยายเชิงปฏิสมัพนัธ์  

- มอบหมายงานนกัศกึษา 

- นําเสนอ 

-อภิปราย  

สื/อการเรียนการสอน  

- Power point  

- YouTube   

- Google classroom และGoogle 

meet 

- Line group  

- เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.ดร.มณิศา  วศนิา
รมณ์ 

๓ พ้ืนฐานของมานุษยวิทยากับ

ศิลปะการแสดง 
๕ กจิกรรมการเรียน การสอน   

- การบรรยายเชิงปฏิสมัพนัธ์  

- มอบหมายงานนกัศกึษา 

- นําเสนอ 

-อภิปราย  

สื/อการเรียนการสอน  

- Power point  

- YouTube   

- Google classroom และGoogle 

meet 

- Line group  

- เอกสารประกอบการสอน 

 

 
 

ผศ.ดร.มณิศา  วศนิา
รมณ์ 



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  o ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๗ 
รายวชิา PER ๓๑๐๕    สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

สัปดาห์ที) หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื)อที)ใช้  
ผู้สอน 

๔ พ้ืนฐานของมนุษย:ศาสตร:กับ

ศิลปะการแสดง 
๕ กจิกรรมการเรียน การสอน   

- การบรรยายเชิงปฏิสมัพนัธ์  

- มอบหมายงานนกัศกึษา 

- นําเสนอ 

-อภิปราย  

สื/อการเรียนการสอน  

- Power point  

- YouTube   

- Google classroom และGoogle 

meet 

- Line group  

- เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.ดร.มณิศา  วศนิา
รมณ์ 

๕-๖ แนวคิดโครงสร'างนิยม โครงสร'าง

หน'าท่ีนิยม หลังโครงสร'างนิยม 

๑๐ กจิกรรมการเรียน การสอน   
- การบรรยายเชิงปฏิสมัพนัธ์  

- มอบหมายงานนกัศกึษา 

- นําเสนอ 

-อภิปราย  

สื/อการเรียนการสอน  

- Power point  

- YouTube   

- Google classroom และGoogle 

meet 

- Line group  

- เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.ดร.มณิศา  วศนิา
รมณ์ 

๗-๘ แนวคิดเร่ืองวัฒนธรรม : การ

เปล่ียนแปลง เพนดูล่ัม การอพยบ

ย'ายถ่ิน การแพรpกระจาย 

วิวัฒนาการ ชาติพันธุ:วรรณนา 

๑๐ กจิกรรมการเรียน การสอน   
- การบรรยายเชิงปฏิสมัพนัธ์  

- มอบหมายงานนกัศกึษา 

- นําเสนอ 

-อภิปราย  

สื/อการเรียนการสอน  

- Power point  

- YouTube   

- Google classroom และGoogle 

meet 

- Line group  

- เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.ดร.มณิศา  วศนิา
รมณ์ 

๙ สอบกลางภาค    
๑๐ แนวคิดสตรีนิยม ๕  กจิกรรมการเรียน การสอน   

- การบรรยายเชิงปฏิสมัพนัธ์  

- มอบหมายงานนกัศกึษา 

- นําเสนอ 

-อภิปราย  

ผศ.ดร.มณิศา  วศนิา
รมณ์ 



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  o ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๘ 
รายวชิา PER ๓๑๐๕    สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

สัปดาห์ที) หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื)อที)ใช้  
ผู้สอน 

สื/อการเรียนการสอน  

- Power point  

- YouTube   

- Google classroom และGoogle 

meet 

- Line group  

- เอกสารประกอบการสอน 

๑๑ แนวคิดร้ือสร'าง ผลิตซ้ำ ๕ กจิกรรมการเรียน การสอน   
- การบรรยายเชิงปฏิสมัพนัธ์  

- มอบหมายงานนกัศกึษา 

- นําเสนอ 

-อภิปราย  

สื/อการเรียนการสอน  

- Power point  

- YouTube   

- Google classroom และGoogle 

meet 

- Line group  

- เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.ดร.มณิศา  วศนิา
รมณ์ 

๑๒ แนวคิดวาทกรรม ๕ กจิกรรมการเรียน การสอน   
- การบรรยายเชิงปฏิสมัพนัธ์  

- มอบหมายงานนกัศกึษา 

- นําเสนอ 

-อภิปราย  

สื/อการเรียนการสอน  

- Power point  

- YouTube   

- Google classroom และGoogle 

meet 

- Line group  

- เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.ดร.มณิศา  วศนิา
รมณ์ 

๑๓ แนวคิดบริโภคนิยม ๕ กจิกรรมการเรียน การสอน   
- การบรรยายเชิงปฏิสมัพนัธ์  

- มอบหมายงานนกัศกึษา 

- นําเสนอ 

-อภิปราย  

สื/อการเรียนการสอน  

- Power point  

- YouTube   

- Google classroom และGoogle 

meet 

- Line group  

ผศ.ดร.มณิศา  วศนิา
รมณ์ 



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  o ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๙ 
รายวชิา PER ๓๑๐๕    สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

สัปดาห์ที) หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื)อที)ใช้  
ผู้สอน 

- เอกสารประกอบการสอน 

๑๔ แนวคิดด'านสุนทรียศาสตร:และ

มนุษยนิยม 

๕ กจิกรรมการเรียน การสอน   
- การบรรยายเชิงปฏิสมัพนัธ์  

- มอบหมายงานนกัศกึษา 

- นําเสนอ 

-อภิปราย  

สื/อการเรียนการสอน  

- Power point  

- YouTube   

- Google classroom และGoogle 

meet 

- Line group  

- เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.ดร.มณิศา  วศนิา
รมณ์ 

๑๕-๑๖ วิเคราะห:งานด'านศิลปะการแสดง 

การประยุกต:ใช'ทฤษฎีการวิจารณ:

ศิลปะการแสดง นำเสนอผลงาน 

๑๐ กจิกรรมการเรียน การสอน   
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  
- การเรียนรู้โดยบรูณาการปฏิบตังิาน
จริง  
- การนําเสนอการแสดงละครเสภา 
และละครพนัทาง ตามที&ผู้ เรียน
สนใจ และค้นคว้าให้เหน็เป็นรูปธรรม  
สื)อการเรียนการสอน  
YouTube /Power point   
Google classroom และGoogle meet 

Line group  
รายงาน 

ผศ.ดร.มณิศา  วศนิา
รมณ์ 

๑๗ สอบปลายภาค    
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบวิุธีการประเมินผลการเรียนรู้หวัขอ้ย่อยแต่ละหวัขอ้ตามที<ปรากฏในแผนที<แสดงการกระจายความรบัผิดชอบของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามที<กําหนดในรายละเอียดของหลกัสูตรสปัดาห์ที<ประเมินและสดัส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที)ประเมนิ 
สัดส่วน 

ของการประเมนิผล 

(K) 

- ความรู้ 

-ทกัษะทางปัญญา 

 

-ใช้วธีิการทดสอบอตันยั แปลผลโดยใช้เกณฑ์ตั zงแต่
ร้อยละ {| (ผา่น)   
- ใช้วธีิการสงัเกต โดยใช้แบบสงัเกต แปลผลโดยใช้
เกณฑ์การประเมินจากร้อยละ แบง่เป็น } ระดบั  
- ใช้วธีิการสมัภาษณ์ โดยใช้แบบสมัภาษณ์ แปลผล
โดยใช้เกณฑ์การประเมินจากร้อยละ แบง่เป็น } 
ระดบั  

ทกุสปัดาห์  ๒๐%  

(P) -ใช้วธีิการทดสอบอตันยั หรือผลงานนําเสนอ  แปล
ผลโดยใช้เกณฑ์ตั zงแตร้่อยละ {| (ผา่น)   

ทกุสปัดาห์  ๑๐%  



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  o ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวชิา PER ๓๑๐๕    สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

- ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การสื6อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-ทกัษะพิสยั 

 

- ใช้วธีิการสงัเกต โดยใช้แบบสงัเกต แปลผลโดยใช้
เกณฑ์การประเมินจากร้อยละ แบง่เป็น } ระดบั  
- ใช้วธีิการสมัภาษณ์ โดยใช้แบบสมัภาษณ์ แปลผล
โดยใช้เกณฑ์การประเมินจากร้อยละ แบง่เป็น } 
ระดบั  

(A) 

- คณุธรรม  จริยธรรม 

- ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

- ใช้วธีิการสงัเกต โดยใช้แบบสงัเกต แปลผลโดยใช้
เกณฑ์การประเมินจากร้อยละ แบง่เป็น } ระดบั  
  

ทกุสปัดาห์  ๑๐%  

 

หมวดที8 ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตาํราและเอกสารหลัก 
๑) กาญจน  แก้วเทพ, สมสขุ หินวิมาน. ๒๕๕๑.  สายธารแหง่นกัคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกบัสื6อสารการศกึษา.  

กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์ 

๒) ยศ  สนัตสมบติั.  ๒๕๕๐.  มนษุย์กบัวฒันธรรม.  กรุงเทพฯ:  สํานกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

๓) ภริูตา  เรืองจิรยศ. นาฎกรรมในเทศกาลตรุษจีนปากนํ nาโพ.  วิทยานิพนธ์หลกัสตูรดษุฎี          ศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  ๒๕๖๑.  

๔) มณิศา  วศินารมณ์. นาฎกรรมไทยกบันโยบายการปกครอง พ.ศ.๒๔๖๘-๒๕๑๖.  วิทยานิพนธ์หลกัสตูรดษุฎี          

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  ๒๕๖๑.  

 

๒.เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 
๑)  สรุพล  วิรุฬรักษ์ , (๒๕๔๓).  วิวฒันาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์  พ.ศ.  ๒๓๒๕ – ๒๔๗๗.     

             กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั.   

        ๒) ราชบณัฑิตยสถาน.  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพบัลิเคชั6น.  ๒๕๔๖.  

๓) Phakamas  Jirajaruphat. (2014).  Seri Wangnaitham's Phuchanasibtid and the Modernization of Thai 

Traditional Theatre.  Asian Theatre Journal 31 (2), 417-438.  

๔) Phakamas  Jirajaruphat and Nataporn  Rattanachaiwong. (2020). Leh Laweng: Reinventing “Lakhon 

Phanthang” Hybrid Dance Theatre in a Post-Traditional Style.  Manusya 23 (2020), 352-372.  

 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
๑)  เอกสารบทละคร บทบรรยาย บทพากษ์ บทเจรจา บทรํา บทระบํา 

๒)  เวปไซต์ทางนาฏศิลป์ไทย 

๓) สื6อการเรียนรู้อิเลก็โทรนิกส์ทางศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย 

๔) วิทยานิพนธ์ทางด้านศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย 

๕) วิจยัทางด้านศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย 

 

 

 



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  o ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวชิา PER ๓๑๐๕    สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

หมวดที8 ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 
 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
       - การสนทนาระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 

                    - แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรียน  

 

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

          - การฝึกปฏิบติันอกเวลาเรียน / คลินิก 

                   - ผลการสอบ 

                      - แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรียน (แบบประเมินของมหาวิทยาลยั) 

๓. การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรบัปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรบัปรุงการสอนไวอ้ย่างไรบา้ง  

      การวิจยัในชั_นเรียน การประชมุเชิงปฏิบติัการเพื<อพฒันาการเรียนการสอน เป็นตน้) 
 นําผลประเมินมาวิเคราะห์ประเด็นข้อดี และข้อควรปรับปรุงมาใช้เพื6อปรับปรุงการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนใน

ครั nงตอ่ไป ซึ6งมีการใช้วิธีการปรับปรุง ดงันี n 

๑. ปรับวิธีการสอนตามศกัยภาพของผู้ เรียนรายบคุคล 

๒. จดัคลินิกสําหรับผู้ เรียนที6มีพฒันาการทางการเรียนตํ6า หรือผู้ เรียนที6ต้องการพฒันาตนเองที6สงูขึ nน นอกเหนือจากเวลา

เรียน 

๓. ให้คําแนะนํานกัศกึษาเพื6อการพฒันา หรือแก้ไขเป็นรายบคุคล 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิpของนักศึกษาในรายวชิา 
      (อธิบายกระบวนการที<ใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิdของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น 

       ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรืองานที<มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกนัไปสําหรบัรายวิชาที<แตกต่างกนั หรือสําหรบั 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้น) 
ในระหวา่งการสอนในรายวิชามีการทวนสอบผลสมัฤทธิáในรายหวัข้อตามที6คาดหวงัจากการเรียนในรายวิชา ดงันี n 

๑. การทวนสอบประมวลวิชาจากการนําเสนอผลงานปลายภาคเรียน 

๒. การทวนสอบประเมินผลการศกึษาจากการเข้าเรียน การทํารายงาน การเข้ากิจกรรม ในชั nนเรียน และสาขาวิชาตามที6

ได้รับมอบหมาย 

๓. การตั nงคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา  โดยตรวจสอบเกณฑ์

ความสามารถในการปฏิบติั  รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ  และการให้คะแนนพฤติกรรม 

 

๕. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
      (อธิบายกระบวนการในการนําขอ้มูลที<ไดจ้ากการประเมินจากขอ้ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื<อปรบัปรุงคณุภาพ) 

     จากผลการประเมิน  และการทวนสอบผลสมัฤทธิáของรายวิชา  ได้นํามาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดเนื nอหาเพื6อให้เกิดคณุภาพมากขึ nน  ดงันี n 

-ตรวจสอบและปรับปรุงรายวิชาทกุปี  หรือ  ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสมัฤทธิáของรายวิชา 

  -เปลี6ยน หรือ สลบัอาจารย์ผู้สอน หรือ เชิญวิทยากรเพื6อเสริมความรู้ให้กบันกัศกึษา สําหรับประยกุต์ใช้เพื6อการนําไปใช้ 

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



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  o ตร ี o โท o เอก 

 

หนา้ | ๑๒ 
รายวชิาPER๒๑๐๔ สาขาวชิา ศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย) คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

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

 

ความรับผิดชอบในแตล่ะด้านสามารถเพิ9มลดจํานวนได้ตามความรับผิดชอบ 

คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 
 

รายวชิา 

 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะทางความ 
สัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและ
ความ 

รับผิดชอบ 

ทกัษะการ 
วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสืIอสารและ 

การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 
 

ทกัษะพสัิย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
รหสัวชิา PER ๒๗๐๘ 
ชื*อรายวชิา (ภาษาไทย) สงัคมวิทยาเพื;อ
ศลิปะการแสดง 

(ภาษาองักฤษ)   Sociology for 
performance) 
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