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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา PER ๑๑๒๑  รายวิชา ทัศนศิลป์เพ่ือศิลปะการแสดง  (Visual Arts for Performing Arts) 

สาขาวิชา ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะ ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    
รหัสวิชา    PER ๑๑๒๑   
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  ทัศนศิลป์เพ่ือศิลปะการแสดง   
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  (Visual Arts for Performing Arts)  

 
๒.  จำนวนหน่วยกิต        ๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕)      
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต    
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    รายวิชาบังคับ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     ผศ. ดร.ผกามาศ  จิรจารุภัทร   
      ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   ผศ. ดร.ผกามาศ  จิรจารุภัทร, ผศ. ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ 
 
๕.  สถานท่ีติดต่อ สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) ช้ัน ๔  คณะศลิปกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา/ E – Mail:  phakamas.ji@ssru.ac.th, 
kittikorn@q.swu.ac.th  

  
๖.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๑/๒๕๖๔  /  ช้ันปีท่ี ๑ 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนท่ีรับได้  ประมาณ ๔๐ คน 

 
๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่มี 
  
๘.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  ไม่มี   
 
๙.  สถานท่ีเรียน         ห้อง ๕๘G๐๑ สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๑๐.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุง   วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
     รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ๑. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีทางทัศนศิลป์ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการออกแบบเพ่ือการแสดง 
(K) 
 ๒. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้เทคนิคทางทัศนศิลป์สำหรับการนำเสนอและการออกแบบงานการแสดงงานนาฏศิลป์ 
ได้ (S) 
 ๓. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง ท่ีมีความสำคัญและเป็นส่วนหน่ึงใน
การพัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์ในสังคมยุคศตวรรษท่ี 21 (A) 
 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพื่อปรับปรุงรูปแบบ เนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในยุคท่ีเกิดวิกฤตการณ์ COVID-19 อีกท้ังเพ่ือเป็นการพัฒนารายวิชาให้มีความทันสมัยมากย่ิงขึ้น 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
 หลักการ  ทฤษฎี และองค์ประกอบทางทัศนศิลป์  การจัดการองค์ประกอบศิลปะ และทัศนธาตุสำหรับศิลปะการแสดง
ออกแบบหรอืสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะการแสดงโดยประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีทางทัศนศิลป์   

 Principles, theory and the key elements of visual arts, composition, and visual elements for performing arts, applying the 
principles and theory of visual arts in order to design or create the performing arts  

 
๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๒ ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์ - ๒ ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์ ๕ ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์ 
 

 
๓. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองท่ีห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ช้ัน ๔  อาคาร ๕๘ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ีทำงาน / มือถือ  หมายเลข ๐๒ ๑๖๐๑๓๙๕ / ๐๘๑-๙๓๐๕๗๑๖ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  phakamas.ji@ssru.ac.th, kittikorn@q.swu.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) Facebook: Phakamas Jirajarupat 
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 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) http://www.teacher.ssru.ac.th/phakamas_ji/ 
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
�  (๑)  มีความซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
�  (๒)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าศักด์ิศรีในความเป็นมนุษย์ 
� (๓)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
� (๔)  มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพศิลปะการแสดง 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  กำหนดข้อตกลงเรื่องการเรียน และการส่งงานท่ีมอบหมายให้ตรงเวลา   
(๒)  มอบหมายงานเป็นกลุ่มและงานเด่ียว เพ่ือสร้างทักษะการค้นคว้าและความรับผิดชอบในการทำงาน 
(๓)  การฝึกฝนตนเองเพ่ือการประเมินผลย่อยสำหรับภาคปฏิบัติตลอดภาคเรียน 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินผลจากการเข้าเรียนในระบบออนไลน์ 
(๒)  ประเมินผลจากการส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลา 
(๓)  ประเมินผลจากการตรวจสอบการอ้างอิงเอกสารท่ีได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
� (๑)  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการสำคัญของเนื้อหารายวิชา 
� (๒)  สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
� (๓)  สามารถสร้างสรรค์ ออกแบบ หรือ ปรับปรุงผลงานทางศิลปะการแสดงได้  
�  (๔) สามารถติดตามความเปล่ียนแปลง วิวัฒนาการสังคมกับรูปแบบของงานศิลปะการแสดง และสามารถ

นำมาใชPใหPเขPากับบริบททางสังคม 

๒.๒   วิธีการสอน 
(๑)  บรรยาย  ยกตัวอย่าง โดยใช้ส่ือวิดีทัศน์ หรือส่ืออ่ืนๆ 
(๒)  การทดสอบย่อย 
(๓)  มอบหมายงานเด่ียว และงานกลุ่ม และนำเสนอตามแนวทางท่ีกำหนด 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การตรวจสอบความถูกตPองของงานท่ีไดPรับมอบหมาย 

(๒)  การสังเกตความรUวมมือในกาตอบคำถาม 
(๓)  การประเมินการนำเสนอในช้ันเรียนจากงานท่ีได้รับมอบหมาย 
(๔)  ประเมินจากคะแนนการทดสอบย่อย 
 
 
 
 
 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

หน้า | ๔  
รายวิชา PER ๒๗๐๘ สังคมวิทยาเพื่อศิลปะการแสดง (Sociology for Performance) สาขาวิชา ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
� (๑) เข้าใจแนวคิด หลักการ กระบวนการ ทฤษฏี  และสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
�  (๒)  สามารถค้นคว้า ตีความ และประเมินข้อมูล เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
�  (๓)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
� (๔)  สามารถบูรณาการความรู้เนื้อหารายวิชากับศิลปะการแสดง และ/หรือความรู้ในศาสตร์ อ่ืน ๆ ไ ด้ 
 ๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การต้ังคำถามเชิงวิเคราะหX  

(๒)  การอภิปรายกลุUม 

(๓)  การสาธิตการวิจารณXเชิงวิเคราะหXตามเหตุผลของหลักวิชา  

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การสังเกตการณXการตอบคำถามเชิงวิเคราะหX แลPวช้ีแนะกระบวนการคิด และวิธีการตอบ 

(๒)  การนำเสนอความคิดในการวิจารณXเชิงวิเคราะหXตามเหตุผลของหลักวิชา 

 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
�  (๑) ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม  สามารถทำงานเป็นกลุ่มและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
�  (๒)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
� (๓)  มีความรับผิดชอบการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
� (๔)  สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบุคคลหลากหลาย 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การมอบหมายงานกลุUม การจำแนกหนPาท่ีความรับผิดชอบ 

(๒)  การสัมภาษณX 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ใช้การสังเกต 
(๒)  ใชPการทดสอบ 

 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
�  (๑)  สามารถประยุกต์ใช้ทักษะเชิงตัวเลข  คณิตศาสตร์ และข้อมูลทางสถิติมาแก้ปัญหาอย่าง สร้างสรรค์ 
� (๒)  สามารถใช้ภาษาส่ือสารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
� (๓)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นเครื่องมือ ในการ
ส่ือสารและนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มอบหมายให้นักศึกษาทำรายงานและนำเสนอการแสดงในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะการแสดง 
(๒)  ให้นักศึกษานำเสนอสถานการณ์ท่ีออกแบบมาในรูปแบบของการสวมบทบาทจำลองและจัดการแสดง 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การตรวจสอบความถูกตPองของผลงาน 
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(๒)  การสังเกตความสนใจในการเรียน 

(๓)  การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการนำเสนอผลงาน 
 
๖. ทักษะพิสัย 
 ๖.๑ ทักษะพิสัย 

�   (๑)  มีทักษะการปฏิบัติศิลปะการแสดงตามเนื้อหารายวิชาและสามารถพัฒนาทักษะ 
ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

� (๒) นำความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านศิลปะการแสดงได้ 
�  (๓) มีทักษะทางการแสดงและการส่ือสารต่อสาธารณชน 
�  (๔)  มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางตามความถนัดของผู้เรียน 
๖.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยาย 
(๒)  ให้นักศึกษาอภิปรายตามหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับการเรียน 

๖.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การสังเกตความสนใจในการเรียนและการรUวมแสดงความคิดเห็นอภิปราย 

(๒)  การตรวจสอบความถูกตPองของรายงาน 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์ � หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์ � หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  
สัปดา

ห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชาและข้อตกลง

เบื้องต้นในการเรียนการสอน 
ความหมายทัศนศิลป์เพ่ือ

ศิลปะการแสดง 

๔ ๑.การบรรยายประกอบส่ือ
นำเสนอ (Powerpoint media) 
ผ่านระบบ Google Meet 

ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 
ผศ. ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ 

๒ องค์ประกอบทัศนธาตุ ๔ ๑.การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา  
๒.Google App for Education 

ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 
ผศ. ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ 

๓ ฝึกปฏิบัติองค์ประกอบทัศนธาตุ : 
เส้น 1 

๔ ๑.การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา  
๒.Google App for Education 

ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 
ผศ. ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ 

๔ ฝึกปฏิบัติองค์ประกอบทัศนธาตุ : 
เส้น 2 

๔ ๑.การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา  
๒.Google App for Education 

ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 
ผศ. ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ 

๕ ฝึกปฏิบัติองค์ประกอบทัศนธาตุ : 
สี 1 

๔ ๑.การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา  
๒.Google App for Education 

ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 
ผศ. ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ 

๖ ฝึกปฏิบัติองค์ประกอบทัศนธาตุ : 
สี 2 

๔ ๑.การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา  
๒.Google App for Education 

ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 
ผศ. ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

หน้า | ๖  
รายวิชา PER ๒๗๐๘ สังคมวิทยาเพื่อศิลปะการแสดง (Sociology for Performance) สาขาวิชา ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดา

ห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  ผู้สอน 

๗ ฝึกปฏิบัติองค์ประกอบทัศนธาตุ : 
การจัดองค์ประกอบ 1  

๔ ๑.การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา  
๒.Google App for Education 

ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 
ผศ. ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ 

๘ ฝึกปฏิบัติองค์ประกอบทัศนธาตุ : 
การจัดองค์ประกอบ 1 

๔ ๑.การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา  
๒.Google App for Education 

ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 
ผศ. ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ 

๙ สอบกลางภาค 
๑๐ ท ัศนศ ิ ลป ์ ก ั บงานการแสดง

นาฏศิลป์ 
๔ ๑.การบรรยายประกอบส่ือ

นำเสนอ (Powerpoint media) 
ผ่านระบบ Google Meet 

ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 
ผศ. ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ 

๑๑ วิเคราะห์ ทัศนศิลป์กับงานการ
แสดงนาฏศิลป์ 1  

๔ ๑.การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา  
๒.Google App for Education 

ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 
ผศ. ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ 

๑๒ วิเคราะห์ ทัศนศิลป์กับงานการ
แสดงนาฏศิลป์ 2 

๔ ๑.การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา  
๒.Google App for Education 

ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 
ผศ. ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ 

๑๓ การประยุกต์ใช้งานทัศนศิลป์กับ

งานการออกแบบการแสดง 
นาฏศิลป์ 

๔ ๑.การบรรยายประกอบส่ือ
นำเสนอ (Powerpoint media) 
ผ่านระบบ Google Meet 

ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 
ผศ. ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ 

๑๔ ทัศนศิลป์และการออกแบบงาน

การแสดง นาฏศิลป์ 1 
๔ ๑.การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา  

๒.Google App for Education 
ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 
ผศ. ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ 

๑๕ ทัศนศิลป์และการออกแบบงาน

การแสดง นาฏศิลป์ 2 
๔ ๑.การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา  

๒.Google App for Education 
ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 
ผศ. ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ 

๑๖ ส่ือและการนำเสนองานการ

ออกแบบ 
๔ ๑.นำเสนอและศึกษาค้นคว้า

เพ่ิมเติม 
ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 
ผศ. ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ 

๑๗ ประมวญผลงาน Folio และ
นำเสนอ 

๔ Present ทักษะส่ือสาร ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 
ผศ. ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา  
     (Curriculum Mapping) ตามที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน) 
 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการ

เรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 
ของการ

ประเมินผล  
๑. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีทางทัศนศิลป์ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบเพ่ือการแสดง (K) 
  

- การเขPาช้ันเรียน 

- การติดตามผลการทำงาน 

- การอภิปรายและแสดง

ความคิดเห็น 

- การสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

ตลอดภาค

การศึกษา 
๑๐% 
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๒. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้เทคนิคทาง
ทัศนศิลป์สำหรับการนำเสนอและการออกแบบ

งานการแสดงงานนาฏศิลป์ ได้ (S) 
  

- การตรวจสอบความ

ถูกตPองและเหมาะสมของ

งานออกแบบ 

- การสอบกลางภาคและ

นำเสนองานปลายภาค 

๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ ๘๐% 

๓. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของ
ศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง ท่ีมีความสำคัญและ
เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์

ในสังคมยุคศตวรรษท่ี 21 (A) 

-การสังเกตพฤติกรรม ตลอดภาค

การศึกษา 
๑๐% 

 
 
 
 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ตำราและเอกสารหลัก 

สุรพล วิรุฬห์รักษ์. 2544. นาฏยศิลป์ปริทรรศน์ = Introduction to performing arts. กรุงเทพฯ : ภาควิชา 
นาฏยศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Graham. Walne 1995. 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 
          
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

 ๑)  Gerry. Kopelow 1994. Photography and the performing arts. Boston : Focal Press 
 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  - 

 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
      (ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 
   -การสังเกตการณXระหวUางการเรียน 

            - ผลการสอบ 

 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  
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      การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 
 - 

 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสำหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสำหรับ 
      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 
 ในระหวUางการสอนรายวิชา  จะมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขPอตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูPในรายวิชาโดย

การสุUมตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยUอย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  ดังน้ี 

-การทวนสอบการใหPคะแนนจากการสุUมตรวจผลงานของนักศึกษา    

  -การต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูPของนักศึกษา  โดยตรวจสอบเกณฑX

ความสามารถในการปฏิบัติ  รายงาน  วิธีการใหPคะแนนสอบ  และการใหPคะแนนพฤติกรรม 

 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 
  จะนําผลการสอบ และการประเมินจากการสังเกตการณXในชั้นเรียน ตลอดจนการสัมภาษณXผูPเรียน เพื่อปรับปรุง 

ประสิทธิผลของรายวิชา จะดําเนินการประเมินหลักสูตร โดยสํารวจความคิดเห็นจากผูPเรียน ผูPสอน และผPูที่มีสUวน เกี่ยวขPอ 

งอื่นๆ และประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูPเรียน โดยจะประเมินทุกสิ้นภาคการศึกษา เพื่อนําขPอมูล มาใชPในการ 

ปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาการเรียนการสอนตUอไป 
*********************** 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  o ตรี  o โท o เอก   

 

หนา้ | ๙  
รายวิชา PER ๒๗๐๘ สังคมวิทยาเพื่อศิลปะการแสดง (Sociology for Performance) สาขาวิชา ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 คุณลักษณะบัณฑิต 

 

 

 

 

รายวิชา    

คุณธรรม

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะทาง

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร

และการใช้

เทคโนโลยี 

ทักษะพิสัย 

หมวดวิชา บังคับ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

รหัสวิชา     PER ๑๑๒๑ 

ช่ือวิชา ทัศนศิลป์เพ่ือศิลปะการแสดง   

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพ่ิมลดจำนวนได้ตามความรับผิดชอบ 

 

 


