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รายวิชา PER ๓๗๑๐ ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการแสดง ๒ (English for Performance 2) 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงนาฏศิลปไ์ทย คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  

 

 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา PER ๓๗๑๐ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือศิลปะการแสดง ๒ (English for Performance 2) 

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

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑. ชื่อและรหัสรายวิชา 

รหัสวิชา PER ๓๗๑๐ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษเพ่ือศิลปะการแสดง ๒ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  English for Performance 2 

๒. จำนวนหน่วยกิต ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
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 ๓ 
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. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของ
นาฏศิลป์ไทยหรือวัฒนธรรมไทยในด้านที่นักศึกษาสนใจเป็นภาษาอังกฤษได้ (K) 

๒. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพได้ รวมทั้งสามารถ
อธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของนาฏศิลป์ไทย หรือวัฒนธรรมไทยด้านที่นักศึกษาสนใจเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะนำไปสู่
การพัฒนาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติได้ (S) 

๓. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง ที่มีความสำคัญและเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์ในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 (A) 

 
๒.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

๑. เพื่อปรับพื้นฐานและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออธิบายเกี่ยวกับ
ศิลปะการแสดงที่นักศึกษาสนใจ 

๒. เพื่อปรับพ้ืนฐานและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพได ้ 

๓. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติและเจตคติที่ดตี่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
๔. เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สร้างสรรค์ สอดคล้องต่อการพัฒนาทักษะ

มนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย สังคม ในกระแสยุคปกติใหม่ (New Normal) 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 
๑. คำอธิบายรายวิชา 

(ภาษาไทย) การฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การใช้ภาษา อังกฤษผ่านสื่อ
ศิลปะการแสดง ศัพท์เทคนิคที่เก่ียวข้องกับงานศิลปะการแสดงในขั้นสูง 

(ภาษาอังกฤษ) Listening, speaking, reading and writing in English for daily life. English usage 
via performing arts media. Advanced technical terms for performance. 
 
๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชั่วโมง/สัปดาห)์ 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง/สัปดาห)์ 

การฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม/
การฝึกงาน (ชั่วโมง/สัปดาห์) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง/สัปดาห)์ 

๓ ชั่วโมง 
ตามความต้องการ 

ของผู้เรียน 
- ๖ ชั่วโมง 
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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 จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

● (๑) มคีวามซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

○ (๒) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ 

● (๓) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

○ (๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพศิลปะการแสดง 
๑.๒ วิธีการสอน 

(๑) กำหนดข้อตกลงเรื่องการเข้าเรียน และการส่งงานที่มอบหมายให้ตรงเวลา 
(๒) มอบหมายงานเป็นกลุ่มและเดี่ยว เพ่ือสร้างทักษะการค้นคว้าและความรับผิดชอบ 
(๓) การฝึกฝนตนเองเพ่ือการประเมินผลย่อยสำหรับภาคปฏิบัติตลอดภาคเรียน 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินผลจากการเข้าเรียนตรงเวลาโดยจัดทำแบบลงลายมือชื่อทุกวันที่เข้าเรียน 
(๒) ประเมินผลจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 
(๓) ประเมินผลจากการตรวจสอบการอ้างอิงเอกสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(๔) ประเมินผลย่อย การฝึกปฏิบัติ 

๒. ความรู้ 
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

● (๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสำคัญของเนื้อหารายวิชา 

○  (๒) สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

○ (๓) สามารถสร้างสรรค์ ออกแบบ หรือ ปรับปรุงผลงานทางศิลปะการแสดงได้ 

https://elfar.ssru.ac.th/peeranat_so/
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○ (๔) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการสังคมกับรูปแบบของงานศิลปะการแสดง และ
สามารถนำมาใช้ให้เขา้กับบริบททางสังคม 

๒.๒ วิธีการสอน 
(๑) บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต โดยใช้สื่อที่หลากหลาย 
(๒) การฝึกปฏิบัติ 
(๓) มอบหมายงานและนำเสนอผลงานตามแนวทางที่กำหนด 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) การตรวจสอบความถูกต้องของงาน มีการอ้างอิงเอกสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(๒) การสังเกตความร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
(๓) ประเมินจากผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพ 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

○  (๑) เข้าใจแนวคิด หลักการ กระบวนการ ทฤษฏี สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 

○  (๒) สามารถค้นคว้า ตีความ และประเมินข้อมูล เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

○  (๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

○  (๔) สามารถบูรณาการความรู้เนื้อหารายวิชากับศิลปะการแสดงและความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ได ้
๓.๒ วิธีการสอน 
 (๑) บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต โดยใช้สื่อที่หลากหลาย 
 (๒) การอภิปรายและการเสนอความคิดเห็นได้อย่างมีหลักการและเหตุผล 
 (๓) การนำเสนออย่างมีทักษะสื่อสาร 
๓.๓ วิธีการประเมินผล 
 (๑) การสังเกตการณ์การตอบคำถามเชิงวิเคราะห์ ชี้แนะกระบวนการคิด และวิธีการตอบ 
 (๒) การนำเสนอความคิดในการวิจารณ์เชิงวิเคราะห์ตามเหตุผลของหลักวิชา 
 (๓) ประเมินจากผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

○ (๑) ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นกลุ่มและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 

○ (๒) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

○ (๓) มีความรับผิดชอบการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

○ (๔) สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบุคคลหลากหลาย 
๔.๒ วิธีการสอน 
 (๑) การมอบหมายงานกลุ่ม การจำแนกหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 (๒) การสัมภาษณ์ การตั้งคำถามปลายเปิด 
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๔.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินตนเองและเพ่ือนด้วยการเข้ากลุ่มและกล่าวชม และเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับเพ่ือนร่วม 

กลุม่คนใดคนหนึ่ง 
(๒) รายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
(๓) รายงานการศึกษารายกรณ ี

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

○  (๑) สามารถประยุกต์ใช้ทักษะเชิงตัวเลข คณิตศาสตร์ และข้อมูลทางสถิติมาแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค ์

●  (๒) สามารถใช้ภาษาสื่อสารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

○  (๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารและนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม 

๕.๒ วิธีการสอน 
(๑) มอบหมายให้นักศ ึกษาทำรายงานและนำเสนอการแสดงในประเด็นที ่เก ี ่ยวข้องกับ

ศิลปะการแสดง 
(๒) ให้นักศึกษานำเสนอสถานการณ์ที่ออกแบบมาในรูปแบบของการสวมบทบาทจำลองและ

จัดการแสดง 
๕.๓ วิธีการประเมินผล 

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

๖. ทักษะพิสัย 
๖.๑ ทักษะพิสัย 

●  (๑) มีทักษะการปฏิบัติศิลปะการแสดงตามเนื้อหารายวิชาและสามารถพัฒนาทักษะของตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

●  (๒) นำความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านศิลปะการแสดงได้ 

○  (๓) มีทักษะทางการแสดงและการสื่อสารต่อสาธารณชน 

○  (๔) มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางตามความถนัดของผู้เรียน 
๖.๒ วิธีการสอน 
 (๑) บรรยายและสาธิต 

(๒) ให้นักศึกษาอภิปรายตามหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการเรียน 
๖.๓ วิธีการประเมินผล 
 (๑) การสังเกตความสนใจในการเรียนและการร่วมแสดงความคิดเห็น 
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 (๒) ประเมินจากการฝึกทักษะปฏิบัติ 
 (๓) ประเมินจากการนำเสนอผลงาน 

 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ ●  หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก 

สัญลักษณ ์ ○  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง 
เว้นว่าง  หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 
ซ่ึงจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 
 

๑ 

- แนะนำรายวิชาและข้อตกลง
เบื้องต้นในการเรียนการสอน 
- ทดสอบพ้ืนฐานความรู้ 
ภาษาอังกฤษ 

๓ 

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

อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล 

๒ 
Element of Theatre 
(Plot/Character/Thought 
/Diction/Song/Spectacles) 

๓ 
๑. การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์
ประกอบสื่อ PowerPoint  
๒. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 

อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล 

๓ 
A case study of a plays ๑ 

๓ 
๑. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 
๒. สื่อวิดีทัศน์ 

อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล 

๔ - ๕ 
Script and Character 
Analysis ๓ 

๑. การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์
ประกอบสื่อ PowerPoint  
๒. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 

อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล 

๖ 
A case study of a plays ๒ 

 
๑. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 
๒. สื่อวิดีทัศน์ 

อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล 

๗ - ๘ 
Reading Plays 

๓ 
๑. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 
๒. สื่อวิดีทัศน์ 

อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล 

๙ สอบกลางภาค 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 
 

๑๐ 
๑. Drama in Education 
๒. Theatre in Education  
 

๓ 
๑. การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์
ประกอบสื่อ PowerPoint  
๒. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 

อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล 

๑๑ 
- 

๑๒ 

Creative drama 
- Sensory recall 
- Imagination 
- Creativity 
- Movement 
- Mime 
- Improvisation 

๓ 

๑. การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์
ประกอบสื่อ PowerPoint  
๒. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 

อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล 

๑๓ 
Characters in Thai Dance 

๓ 
๑. การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์
ประกอบสื่อ PowerPoint  
๒. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 

อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล 

๑๔ 
Thai Dance language 

๓ 
๑. การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์
ประกอบสื่อ PowerPoint  
๒. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 

อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล 

๑๕ 
Teaching Thai Dance in 
English  

๑. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 
๒. ศึกษาค้นคว้าอิสระในชั้นเรียน 
๓. การนำเสนอ 

อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล 

๑๖ 
English for Performing arts 
presentation 

๓ 
๑. การนำเสนอผลงาน อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล 

๑๗ สอบปลายภาค 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
วีธีการประเมินผลการ

เรียนรู้ 
สัปดาห์ที่ประเมิน 

 
สัดส่วนของ

การประเมินผล 

๑. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในหล ักการการใช้ภาษาอ ังกฤษเ พ่ือ
อธิบายเกี ่ยวกับเรื ่องราวของนาฏศิลป์
ไทย หรือวัฒนธรรมไทยด้านที่นักศึกษา
สนใจเป็นภาษาอังกฤษได้ (K) 

- การเข้าชั้นเรียน 
- การติดตามผลการทำงาน 
-  การอภ ิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 
- การสังเกตพฤติกรรม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 
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ผลการเรียนรู้ 
วีธีการประเมินผลการ

เรียนรู้ 
สัปดาห์ที่ประเมิน 

 
สัดส่วนของ

การประเมินผล 
๒. เพื ่อให้นักศึกษาสามารถอ่าน เขียน 
และส ื ่ อสารโดยใช้ ภาษาอ ั งกฤษใน
ชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งสามารถอธิบาย 
เกี่ยวกับเรื่องราวของนาฏศิลป์ไทย หรือ 
วัฒนธรรมไทยด้านที่นักศึกษาสนใจเป็น
ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา
และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมใน
ระดับนานาชาติได้ (S) 

- การติดตามผลการทำงาน 
- การอภิปรายและแสดง 
ความคิดเห็น 
- การสังเกตพฤติกรรม 
- การสอบกลางภาคและ 
นำเสนองานปลายภาค 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๗๐% 

๓. เพื ่อให้นักศึกษามีเจตคติที ่ด ี เห็น
คุณค่าและความสำคัญของศาสตร์ด้าน
ศิลปะการแสดง สามารถประยุกต์ใช้
ความรู ้และวิชาชีพในการดำรงชีวิตให้
สอดคล ้องต ่ อการพ ัฒนาท ั กษะ ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ (A) 

- การสังเกตพฤติกรรม 
-  การอภ ิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
วัชรพงษ์ สูงปานเขา. (๒๕๖๒). ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนนาฏศิลป์ไทยพื้นฐานให้แก่ชาวต่างชาติ. 

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

มหาวิทยาลัย. 
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. 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

- เอกสารด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ 
- เอกสารด้านการออกแบบทางการแสดง 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
- https://www.operaonvideo.com/the-phantom-of-the-opera-at-the-royal-albert-hall-

25th-anniversary-london-2011/ 
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หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

๑. การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
๒. การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 
๓. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

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

๓. การปรับปรุงการสอน 
การปรับปรุงการสอนนอกเหนือจากแนวทางที่ผู้สอนจะได้รับจากการประเมินผลในข้อ ๒ ทางสาขาวิชาได้

มีแนวทางดำเนินการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
๑. การเขียนแผนการสอนร่วมกัน และตรวจสอบแผนการสอนภายในสาขา 
๒. การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาวิธีการสอน สาระของรายวิชา และทักษะของผู้เรียนให้มีความ

ต่อเนื่อง และสัมพันธ์กับรายวิชาอ่ืน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในรายวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
เรียนรายวิชา ซึ่งจะมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้  ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยคณาจารย์อื ่น หรือผู้ทรง 
คุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
เกณฑ์ความสามารถในการปฏิบัติ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ผลการประเมินที่ได้จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะถูกนำมาพิจารณาในการปรับปรุง
การเรียนและการสอนเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

- ดําเนินการประเมินหลักสูตร โดยสํารวจความคิดเห็นจากผู้เรียน ผู้สอน และผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้อง  
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน โดยจะประเมินทุกสิ้นภาคการศึกษา เพื่อนําข้อมูล 

มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร พัฒนารายวิชา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนการสอนต่อไป  
 

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



มคอ.๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา ☑ ตรี  ☐ โท  ☐ เอก 

หน้า | ๑๐  
 

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

 

 
                      คุณลักษณะบัณฑิต 

 
 
 

         รายวิชา 
๑. คุณธรรม 

จริยธรรม 
๒. ความรู้ 

 

๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะทาง
ความ 

สัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะ
การ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร

และ 

การใช้
เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

๖. ทักษะพิสัย 

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

รหัสวิชา PER ๓๗๑๐  
ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษเพ่ือศิลปะการแสดง ๒ 

(ภาษาอังกฤษ) English for Performance 2 

● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

●  ความรับผิดชอบหลัก         ○  ความรับผิดชอบรอง 
ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพ่ิมลดจำนวนได้ตามความรับผิดชอบ 

รายวิชา PER ๓๗๑๐ ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการแสดง ๒ (English for Performance 2) 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงนาฏศิลปไ์ทย คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  

 


