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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา PER ๒๙๐๑ รายวิชา ปฏิบัติงานการแสดง (Theatre Workshop)  

สาขาวิชา ศิลปะการแสดง (แขนงนาฏศิลป์ไทย) คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑. ชื่อและรหัสรายวิชา 

รหัสวิชา PER ๒๙๐๑ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  ปฏิบัติงานการแสดง  
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Theatre Workshop 

๒. จำนวนหน่วยกิต ๑ หน่วยกิต ๑(๖๐) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑ หลักสูตร   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับ 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์ พีรณัฐ ทรงเกตุกุล 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์ พีรณัฐ ทรงเกตุกุล 

๕. สถานที่ติดต่อ  
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) ชั้น ๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๖. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๖๕ ชั้นปีที่ ๑ 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ ๔๐ คน 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)   ไม่มี 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  ไม่มี 
๙. สถานที่เรียน ห้อง ๕๘๔๐๑ สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๑๐. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
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หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๑. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการการปฏิบัติงานด้านศิลปะการแสดง เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
สร้างมุมมองและความคิดทางด้านงานศิลปะการแสดง จะนำไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต (K) 

๒. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานการแสดงในหน้าที่ต่าง ๆ ได้ (S) 
๓. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง ที่มีความสำคัญและเป็น

ส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์ในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 (A) 
 

๒.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
๑. เพื่อปรับพื้นฐานและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการแสดง 
๒. เพื่อปรับพื้นฐานและเสริมสร้างกระบวนการ และทักษะการปฏิบัติงานการแสดงในเชิงทฤษฎีและการ

ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
๓. เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สร้างสรรค์ สอดคล้องต่อการพัฒนาทักษะ

มนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย สังคม ในกระแสยุคปกติใหม่ (New Normal) 
 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 
๑. คำอธิบายรายวิชา 

(ภาษาไทย) การปฏิบัติหน้าที่ในการผลิตการแสดงของสาขาวิชาและ/หรือโครงการศิลปนิพนธ์ของ
นักศึกษา เลือกปฏิบัติหน้าที่ตามความสนใจ ภายใต้การดูแลและการประเมินผลของอาจารย์ผู้ควบคุมวิชา 

(ภาษาอ ังกฤษ) Participating in theatre productions organized by the Department and/ or 
degree project, Working in particular unit according to student’s interest, under supervision and 
assessment by the course instructors 
 
๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๑ ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ - ๖๐ - 
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๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
(๑ ชั่วโมง / สัปดาห์) 

๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองท่ีห้องพักอาจารย์ผู้สอน ชั้น ๔ อาคาร ๕๘ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์มือถือ หมายเลข ๐๙๖ ๒๙๕ ๖๕๙๒ 
๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) Peeranat.so@ssru.ac.th 
๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบส่วนตัว Line ID: Ohmmystudio 
๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ Line Group ของรายวิชา 
๓.๖. ปรึกษาผ่านเว็บไซต์ https://elfar.ssru.ac.th/peeranat_so/ 

 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

○  (๑) ชื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดอบต่อตนเองและสังคม 

○  (๒) มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 

○  (๓) มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ 
๑.๒ วิธีการสอน 

(๑) กำหนดข้อตกลงเรื่องการเข้าเรียน และการส่งงานที่มอบหมายให้ตรงเวลา 
(๒) มอบหมายงานกลุ่มและเดี่ยว เพ่ือสร้างทักษะการค้นคว้าและความรับผิดชอบในการทำงาน 
(๓) การฝึกฝนตนเองเพ่ือการประเมินผลย่อยสำหรับภาคปฏิบัติตลอดภาคเรียน 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินผลจากการเข้าเรียนตรงเวลาโดยจัดทำแบบลงลายมือชื่อทุกวันที่เข้าเรียน 
(๒) ประเมินผลจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 
(๓) ประเมินผลจากการตรวจสอบการอ้างอิงเอกสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(๔) ประเมินผลย่อยการฝึกปฏิบัติ 

๒. ความรู้ 
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

○ (๑) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

● (๒) มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนาด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ 

○ (๓) มีความรู้ในทางศิลปะท่ีสัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม 

○ (๔) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
๒.๒ วิธีการสอน 

(๑) บรรยาย ยกตัวอย่าง โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ หรือสื่ออ่ืน ๆ 

https://elfar.ssru.ac.th/peeranat_so/
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(๒) การฝึกปฏิบัติ การออกแบบโครงงานที่เก่ียวกับศิลปะการแสดง 
(๓) มอบหมายงาน ค้นหาข้อมูลที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานการแสดงและนำเสนอตามแนวทาง 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) การตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาในแบบฝึกหัด การสังเกตความคล่อง 
(๒) ประเมินการนำเสนอในชั้นเรียนจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) ประเมินจากคะแนนการทดสอบย่อย 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

○ (๑) สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูลที่หลากหลาย อย่างมีวิจารณญาณ 

○ (๒) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

○ (๓) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ 

○ (๔) มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 
๓.๒ วิธีการสอน 

(๑) อภิปรายกลุ่ม ตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์ โดยตอบอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชา 
(๒) สาธิตการวิจารณ์เชิงวิเคราะห์ตามเหตุผลของหลักวิชา แล้วจัดกลุ่มใหน้ักศึกษานำเสนอผลงาน

ในรูปแบบต่าง ๆ พรอ้มทั้งร่วมอภิปรายและวิจารณ์ตามหลักวิชา 
๓.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑) สังเกตการณ์การตอบคำถามเชิงวิเคราะห ์แล้วชี้แนะกระบวนการคิด และวิธีการตอบ 
(๒) สังเกตการณ์การนำเสนอความคิดในการวิจารณ์เชิงวิเคราะห์ตามเหตุผลของหลักวิชา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

○ (๑) มีภาวะผู้นํา เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน และมีมนษุยสัมพันธ์ที่ดี 

○ (๒) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

○ (๓) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 
๔.๒ วิธีการสอน 

(๑) การฝึกปฏิบัติ 
(๒) การมอบหมายงานกลุ่ม การจำแนกหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(๓) รายงานการศึกษารายกรณ ี

๔.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินตนเองและเพ่ือนด้วยการเข้ากลุ่ม เสนอขอ้คิดเห็นกับเพ่ือนร่วมกลุ่ม 
(๒) รายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
(๓) รายงานการศึกษารายกรณ ี
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๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

○ (๑) สามารถสื่อสารด้วยการ พูด ฟัง อ่าน เขียน ในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสาร
ทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ○ (๒) สามารถเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้ างสรรค์ผลงาน หรือการ
นำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

○ (๓) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลขหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงาน
ศิลปกรรม 

๕.๒ วิธีการสอน 
(๑) มอบหมายให้นักศึกษาทำรายงานและนำเสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง 
(๒) ฝึกปฏิบัติการใช้สื่ออย่างเหมาะสม สามารถเลือกใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการนำเสนอผลงาน 

๕.๓ วิธีการประเมินผล 
 (๑) การตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน 
 (๒) การสังเกตความสนใจในการเรียน 
 (๓) การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการนำเสนอผลงาน 

๖. ทักษะพิสัย 
๖.๑ ทักษะพิสัย 

● (๑) สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน 
๖.๒ วิธีการสอน 

(๑) บรรยาย 
(๒) ให้นักศึกษาอภิปรายตามหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการเรียน 

๖.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) การสังเกตความสนใจในการเรียนและการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
(๒) การตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ ●  หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก 

สัญลักษณ ์ ○  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง 
เว้นว่าง  หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 
ซ่ึงจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 
 

๑ 

แนะนำรายวิชาและข้อตกลง
เบื้องต้นในการเรียนการสอน 

๑ 

๑. ปฐมน ิเทศ/ก ิจกรรมสร ้าง
ความสัมพันธ์ 
๒. การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์
ประกอบสื่อ PowerPoint 

อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล 

๒ 
ลักษณะและประเภทของงาน 
ปฏิบัติการด้านศิลปะการแสดง ๑ 

๑. การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์
ประกอบสื่อ PowerPoint  
๒. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 

อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล 

๓ - ๑๐ 
ฝึกปฏิบัติการในฝ่ายต่าง ๆ 
ระยะที ่๑ 

๘ 
๑. นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน  
๒. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 

อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล 

๑๑ 
ถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน ๑ 

๑ 
ผู้สอนให้คำแนะนำ ติชม ข้อควร
ปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนา 

อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล 

๑๒ - 
๑๕ 

ฝึกปฏิบัติการในฝ่ายต่าง ๆ 
ระยะที ่๒ 

๘ 
๑. นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน  
๒. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 

อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล 

๑๖ 
ถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน ๒ 

๑ 
ผู้สอนให้คำแนะนำ ติชม ข้อควร
ปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนา 

อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล 

๑๗ 

Share & Learn: Performing 
Arts Theatre Workshop 

๑ 

๑. นำเสนอประสบการณ์การ 
ทำงานในแต่ละระยะ 
๒. ผู้สอนให้คำแนะนำ ติชม ข้อ
ควรปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนา 
๓. การนำเสนอและบรรยาย
ประกอบสื่อ 

อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
วีธีการประเมินผลการ

เรียนรู้ 
สัปดาห์ที่ประเมิน 

 
สัดส่วนของ

การประเมินผล 

๑. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบาย 
หลักการการปฏิบัติงานด้าน 
ศิลปะการแสดง เพ่ือเป็นพื้นฐานในการ 

- การเข้าชั้นเรียน 
- การติดตามผลการทำงาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐% 
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ผลการเรียนรู้ 
วีธีการประเมินผลการ

เรียนรู้ 
สัปดาห์ที่ประเมิน 

 
สัดส่วนของ

การประเมินผล 
สร้างมุมมองและความคิดทางด้านงาน 
ศิลปะการแสดง จะนำไปสู่อุตสาหกรรม 
สร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต (K) 

-  การอภ ิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 
- การสังเกตพฤติกรรม 

๒. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงาน 
การแสดงในหน้าที่ต่าง ๆ ได้ (S) 

- การเข้าร่วมกิจกรรม/การ
ปฏิบัติงาน 
- ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบและสร ้างสรรค์
ผลงาน สามารถสื่อสารและ
นำเสนอได้ 

สัปดาห์ที่ 
๓ – ๑๐ 

และ 
สัปดาห์ที่ 
๑๒ - ๑๕ 

๘๐% 

๓. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีและเห็น 
คุณค่าของศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง ที่ 
มีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการ 
พัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์ในสังคมยุค 
ศตวรรษท่ี 21 (A) 

- การสังเกตพฤติกรรม 
-  การอภ ิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา. (๒๕๕๒). งานฉากละคร ๒. (พิมพ์ครั้งที่ ๕). กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ชมนาด กิจขันธ ์. (๒๕๔๕). สุนทรียภาพของนาฏศิลป์ไทย . กรุงเทพฯ: ภาควิชานาฏศิลป์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (เอกสารอัดสำเนา) 
ซูไรมาน เวศยาภรณ์. (๒๕๔๑). งานฉากละคร ๑. (พิมพ์ครั ้งที ่ ๔). กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
นพมาศ แววหงส์. (๒๕๕๐). ปริทัศน์ศิลปะการละคร. กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
สุรพล วิรุฬห์รักษ์. (๒๕๔๓). นาฏยศิลป์ปริทรรศน์. กรุงเทพฯ: หสม.ห้องภาพสุวรรณ. 
Graham. Walne.  ( 1 9 95 ) .  Projection for the performing arts. Oxford; Boston: Focal 

Press. 
Mattani Mojdara Rutnin. (1996). Dance, drama, and theatre in Thailand: the process 

of development and modernization. Chiang Mai: Silkworm Books. 
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๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
- เอกสารด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ 
- เอกสารด้านการออกแบบทางการแสดง 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
ไม่มี 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

๑. การสังเกตการณ์ระหว่างการเรียนการสอน 
๒. ผลการสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อแนวทางการสอน 
๓. ประเมินคะแนนผลงาน 
๔. ผลการสอบ 

๓. การปรับปรุงการสอน 
- 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรู้ในรายวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
เรียนรายวิชา ซึ่งจะมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้  ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยคณาจารย์อื ่น หรือผู้ทรง 
คุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
เกณฑ์ความสามารถในการปฏิบัติ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จะนำผลการสอบ และการประเมินจากการสังเกตการณ]ในชั้นเรียน ตลอดจนการสัมภาษณ์ ผู้เรียน 
เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา จะดำเนินการประเมินหลักสูตร โดยสำรวจความคิดเห็นจากผู้ เรียน ผู้สอน 
และผู้ที ่มีส่วน เกี่ยวข้องอื่น ๆ และประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน โดยจะประเมินทุกสิ้นภาค
การศึกษา เพ่ือนำขอ้มูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

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

 

 
                      คุณลักษณะบัณฑิต 

 
 
 

         รายวิชา 

๑. คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

๒. ความรู้ 
 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๔. ทักษะทาง

ความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง 

บุคคลและ
ความ 

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  
การสื่อสาร

และ 

การใช้
เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

๖. 
ทัก
ษะ
พิสั
ย 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 

รหัสวิชา PER ๒๙๐๑ 
ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย) ปฏิบัติงานการแสดง 

(ภาษาอังกฤษ) Theatre Workshop 

● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

●  ความรับผิดชอบหลัก         ○  ความรับผิดชอบรอง 
ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพ่ิมลดจำนวนได้ตามความรับผิดชอบ 

รายวิชา PER ๒๙๐๑ ปฏิบัติงานการแสดง (Theatre Workshop) 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงนาฏศิลปไ์ทย คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  

 


