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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา PER ๓๗๑๐ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการแสดง ๒ (English for Performance 2)  
สาขาวิชา ศิลปะการแสดง )นาฏศิลป์ไทย(  คณะ/วิทยาลัย ศิ  ลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    

รหัสวิชา    PER ๓๗๑๐  
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการแสดง ๒  
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  English for Performance 2 

 
๒.  จำนวนหน่วยกิต        ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)      
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต    
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    รายวิชาบังคับ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ผกามาศ  จิรจารุภัทร   
      ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ผกามาศ  จิรจารุภัทร 
 
๕.  สถานท่ีติดต่อ สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) ช้ัน ๔  คณะศลิปกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา/ E – Mail:  phakamas.ji@ssru.ac.th 
  
๖.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๒/๒๕๖๔  /  ช้ันปีท่ี ๓ 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนท่ีรับได้  ประมาณ ๖๐ คน 

 
๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่มี 
  
๘.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  ไม่มี   
 
๙.  สถานท่ีเรียน         ห้อง ๕๘๔๐๑ สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๑๐.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุง   วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
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     รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับการสอนออนไลน์ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
๑. เพ่ือให(นักศึกษามีความรู( ความเข(าใจในหลักการการใช(ภาษาอังกฤษเพ่ืออธิบายเก่ียวกับเร่ืองราวของนาฏศิลปD

ไทย หรือวัฒนธรรมไทยด(านท่ีนักศึกษาสนใจเปJนภาษาอังกฤษได( (K) 
 ๒. เพ่ือให(นักศึกษาสามารถอLาน เขียน และส่ือสารโดยใช(ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได(  รวมท้ังสามารถอธิบาย
เก่ียวกับเร่ืองราวของนาฏศิลปDไทย หรือวัฒนธรรมไทยด(านท่ีนักศึกษาสนใจเปJนภาษาอังกฤษ ซ่ึงจะนำไปสูLการพัฒนาและการ
แลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติได((S) 
 ๓. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง ท่ีมีความสำคัญและเป็นส่วนหน่ึงใน
การพัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์ในสังคมยุคศตวรรษท่ี 21 (A) 
 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพื่อปรับปรุงรูปแบบ เนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในยุคท่ีเกิดวิกฤตการณ์ COVID-19 อีกท้ังเพ่ือเป็นการพัฒนารายวิชาให้มีความทันสมัยมากย่ิงขึ้น 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
 การฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวัน การใช้ภาษา อังกฤษผ่านส่ือศิลปะการแสดง ศัพท์เทคนิค
ท่ีเก่ียวข้องกับงานศิลปะการแสดงในข้ันสูง    
   

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

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓ ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์ - - ๖ ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์ 
 

 
๓. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองท่ีห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ช้ัน ๔  อาคาร ๕๘ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ีทำงาน / มือถือ  หมายเลข ๐๒ ๑๖๐๑๓๙๕ / ๐๘๑-๙๓๐๕๗๑๖ 
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 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  phakamas.ji@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) Facebook: Phakamas Jirajarupat 
 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)  กำหนดข้อตกลงเรื่องการเข้าเรียน และการส่งงานท่ีมอบหมายให้ตรงเวลา   
(๒)  มอบหมายงานเป็นกลุ่มและงานเด่ียว เพ่ือสร้างทักษะการค้นคว้าและความรับผิดชอบในการทำงาน 
(๓)  การฝึกฝนตนเองเพ่ือการประเมินผลย่อยสำหรับภาคปฏิบัติตลอดภาคเรียน 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินผลจากการเข้าเรียนตรงเวลาโดยจัดทำแบบลงลายมือชื่อทุกวันท่ีเข้าเรียน 
(๒)  ประเมินผลจากการส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลา 
(๓)  ประเมินผลจากการตรวจสอบการอ้างอิงเอกสารท่ีได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(๔)  ประเมินผลย่อยการฝึกปฏิบัติ 
 

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

      ศิลปะการแสดง และสามารถนำมาใช(ให(เข(ากับบริบททางสังคม 

๒.๒   วิธีการสอน 
(๑)  บรรยาย  ยกตัวอย่าง โดยใช้ส่ือวิดีทัศน์ หรือส่ืออ่ืนๆ 
(๒)  ให้นักศึกษาฝึกฟัง ออกแบบโครงงานท่ีเก่ียวกับศิลปะการแสดงเพ่ือธุรกิจ 
(๓)  การทดสอบย่อย 
(๔)  มอบหมายงานเด่ียว และงานกลุ่ม เพ่ือค(นหาข(อมูลท่ีเก่ียกับการแสดงและธุรกิจ  และนำเสนอตาม

แนวทางท่ีกำหนด 
๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การตรวจสอบความถูกต(องของการใช(ภาษาในแบบฝdกหัด การสังเกตความคลLอง 
(๒)  ประเมินการนำเสนอในช้ันเรียนจากงานท่ีได้รับมอบหมาย 
(๓)  ประเมินจากคะแนนการทดสอบย่อย 
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๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
� (๑) เข้าใจแนวคิด หลักการ กระบวนการ ทฤษฏี  และสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ    

และเป็นระบบ 
�  (๒)  สามารถค้นคว้า ตีความ และประเมินข้อมูล เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
�  (๓)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
� (๔)  สามารถบูรณาการความรู้เนื้อหารายวิชากับศิลปะการแสดง และ/หรือความรู้ในศาสตร์ อ่ืน ๆ ไ ด้ 
 ๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ต้ังคำถามเชิงวิเคราะหe โดยตอบอยLางมีเหตุผลตามหลักวิชา 

(๒)  อภิปรายกลุLม 
(๓)  สาธิตการวิจารณeเชิงวิเคราะหeตามเหตุผลของหลักวิชา แล(วจัดกลุLมให(นักศึกษานำเสนอผลงานการ

แสดงนาฏศิลปDเชิงสร(างสรรคeในรูปแบบตLางๆ พร(อมท้ังรLวมอภิปรายและวิจารณeตามหลักวิชา 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  สังเกตการณeการตอบคำถามเชิงวิเคราะหe แล(วช้ีแนะกระบวนการคิด และวิธีการตอบ 
(๒) สังเกตการณeการนำเสนอความคิดในการวิจารณeเชิงวิเคราะหeตามเหตุผลของหลักวิชา 

 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

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

(๑)  การฝdกปฏิบัติ  การแสดงบทบาทสมมติ 
(๒)  การมอบหมายงานกลุLม การจำแนกหน(าท่ีความรับผิดชอบ 
(๓)  รายงานการศึกษารายกรณี 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินตนเองและเพ่ือนด(วยการเข(ากลุLมและกลLาวชมและเสนอข(อคิดเห็นเก่ียวกับเพ่ือนรLวม กลุLมคน
ใดคนหน่ึง 
(๒)  รายงานท่ีนำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเปJนทีม 
(๓)  รายงานการศึกษารายกรณี 
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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)  การตรวจสอบความถูกต(องของผลงาน 
(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)  การสังเกตความสนใจในการเรียนและการรLวมแสดงความคิดเห็นอภิปราย 
(๒)  การตรวจสอบความถูกต(องของรายงาน 

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

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  
 
สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชาและข้อตกลง

เบื้องต้นในการเรียนการสอน 
และทดสอบพื้นฐานความรู้

ภาษาอังกฤษ 

๔ ๑.การบรรยายประกอบส่ือ
นำเสนอ ผ่านระบบ Google 
Meet หรือ VooV Meeting 
Online Learning  
๒.ทดสอบย่อย ผ่าน 
Application Quizz 

ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 

๓-๔ Word Form and Sentence 
Structure 

๘ ๑.การบรรยายประกอบส่ือ
นำเสนอ ผ่านระบบ Google 
Meet หรือ VooV Meeting 
 ๒.Google App for Education  
Online Learning 
 ๓.Application Padlet 

ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 

๕ Introduction oneself ๔ ๑.การบรรยายประกอบส่ือ
นำเสนอ ผ่านระบบ Google 
Meet หรือ VooV Meeting 
 ๒.Google App for Education  
Online Learning 
 ๓.Application Padlet 

ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 

๖-๗ Dance Form ๘ ๑.การบรรยายประกอบส่ือ
นำเสนอ ผ่านระบบ Google 
Meet หรือ VooV Meeting 
 ๒.Google App for Education  
Online Learning 
 ๓.Application Padlet 

ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 

๘ Diamond Finger and Film ๔ ๑.การบรรยายประกอบส่ือ
นำเสนอ ผ่านระบบ Google 
Meet  หรือ VooV Meeting 
๒.Google App for Education 
Online Learning 

ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 

๙ สอบกลางภาค 
๑๐ Describing People  ๔ ๑.การบรรยายประกอบส่ือ

นำเสนอ ผ่านระบบ Google 
Meet หรือ VooV Meeting 
 ๒.Google App for Education  
Online Learning 
 ๓.Application Padlet  

ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  ผู้สอน 

๑๑-๑๒ Character in Dance and Theatre   ๘ ๑.การบรรยายประกอบส่ือ
นำเสนอ ผ่านระบบ Google 
Meet หรือ VooV Meeting 
 ๒.Google App for Education  
Online Learning 
 ๓.Application Padlet 

ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 

๑๓-๑๔ Reading Play  ๘ ๑.การบรรยายประกอบส่ือ
นำเสนอ ผ่านระบบ Google 
Meet หรือ VooV Meeting 
 ๒.Google App for Education  
Online Learning 
 ๓.Application Padlet 

ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 

๑๕-๑๖ Teaching Thai Dance in English   ๘ ๑.การบรรยายประกอบส่ือ
นำเสนอ ผ่านระบบ Google 
Meet หรือ VooV Meeting 
 ๒.Google App for Education  
Online Learning 
 ๓.Application Padlet 

ผศ.ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร 

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

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการประเมินผล  

๑. เพ่ือให(นักศึกษามีความรู( 
ความเข(าใจในหลักการการใช(
ภาษาอังกฤษเพ่ืออธิบายเก่ียวกับเร่ืองราว
ของนาฏศิลปDไทย หรือวัฒนธรรมไทยด(าน
ท่ีนักศึกษาสนใจเปJนภาษาอังกฤษได( (K) 
  

-การเข(าช้ันเรียนออนไลนe 
- การติดตามผลการทำงาน 
- การอภิปรายและแสดง

ความคิดเห็น 
- การสังเกตพฤติกรรม 
- การสอบกลางภาค 

ตลอดภาค

การศึกษา 
๒๐% 

 ๒. เพ่ือให(นักศึกษาสามารถอLาน 
เขียน และส่ือสารโดยใช(ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวันได(  รวมท้ังสามารถอธิบาย
เก่ียวกับเร่ืองราวของนาฏศิลปDไทย หรือ
วัฒนธรรมไทยด(านท่ีนักศึกษาสนใจเปJน

-การเข(าช้ันเรียนออนไลนe 
- การติดตามผลการทำงาน 
- การอภิปรายและแสดง

ความคิดเห็น 
- การสังเกตพฤติกรรม 

ตลอดภาค

การศึกษา 
๗๐% 
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ภาษาอังกฤษ ซ่ึงจะนำไปสูLการพัฒนาและ
การแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมในระดับ
นานาชาติได((S) 
  

- การสอบกลางภาค 
-สอบปลายภาค 

 ๓. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดี
และเห็นคุณค่าของศาสตร์ด้าน

ศิลปะการแสดง ท่ีมีความสำคัญและเป็น
ส่วนหน่ึงในการพัฒนาทักษะความเป็น

มนุษย์ในสังคมยุคศตวรรษท่ี 21 (A) 
 

-การสังเกตพฤติกรรม ตลอดภาค

การศึกษา 
๑๐% 

 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ตำราและเอกสารหลัก 

๑)  วัชรพงษ์ สูงปานเขา. ๒๕๖๒. ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนนาฏศิลป์ไทยพื้นฐานให้แก่ชาวต่างชาติ. กรุงเทพฯ: โอ
เอสใพรินติ้ง เฮ้าส์ . 
๒)  นพมาศ  แววหงส์. ๒๕๕๐. ปริทัศน์ศิลปะการละคร. กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
๓)  สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ๒๕๔๓. นาฏยศิลป์ปริทรรศน์. กรุงเทพฯ: หสม.ห้องภาพสุวรรณ. 
 

๒.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
๑)  มัทนี รัตนิน. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะการกำกับการแสดงละครเวที. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖. 

          
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

http://www.tctwebstage.com/glossary.htm 
http://www.britishtheatreguide.info/otherresources/glossary/glossdf.htm 
http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/C%EAnica/Gloss%E1rios/a_glossary_of_teatre_terms. 

 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  - 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
      (ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 
   -การสังเกตการณeระหวLางการเรียน 
            - ผลการสอบ 
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๓.  การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  
      การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

 - 
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสำหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสำหรับ 
      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 
 ในระหวLางการสอนรายวิชา  จะมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข(อตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู(ในรายวิชาโดย
การสุLมตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยLอย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  ดังน้ี 

-การทวนสอบการให(คะแนนจากการสุLมตรวจผลงานของนักศึกษา    
  -การต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู(ของนักศึกษา  โดยตรวจสอบเกณฑe
ความสามารถในการปฏิบัติ  รายงาน  วิธีการให(คะแนนสอบ  และการให(คะแนนพฤติกรรม 
 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 
  จะนําผลการสอบ และการประเมินจากการสังเกตการณeในชั้นเรียน ตลอดจนการสัมภาษณeผู(เรียน เพื่อปรับปรุง 
ประสิทธิผลของรายวิชา จะดําเนินการประเมินหลักสูตร โดยสํารวจความคิดเห็นจากผู(เรียน ผู(สอน และผ(ูที่มีสLวน เกี่ยวข(อ 
งอื่นๆ และประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู(เรียน โดยจะประเมินทุกสิ้นภาคการศึกษา เพื่อนําข(อมูล มาใช(ในการ 
ปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาการเรียนการสอนตLอไป 

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



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  o ตรี  o โท o เอก   

 

หนา้ | ๑๐  
รายวิชา PER ๓๗๑๐ ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 2 (English for Performance 2) 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 เลือก 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 ๓๗๑๐ 

ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการแสดง ๒ 

English for Performance 2 

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

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพ่ิมลดจำนวนได้ตามความรับผิดชอบ 

 

 


