
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ! ตรี  o โท o เอก 

หน#า | ๑ 
รายวิชา PER๓๑๐๒ รำหน2าพาทย5 (ตัวนาง)    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปEไทย)   คณะ ศิลปกรรมศาสตร5 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหัสวิชา PER ๓๑๐๒  รายวิชา รำหน้าพาทย์ (ตัวนาง)   

สาขาวิชา ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา   
รหัสวิชา    PER ๓๑๐๒ 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย  รำหน้าพาทย์ (ตัวนาง)  
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ     Nah Paht Dance (Female Character) 

 
๒. จำนวนหน่วยกิต  ๓ หน่วยกิต (๑-๔-๔)  
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร        หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต     

๓.๒ ประเภทของรายวิชา    รายวิชาเลือก 

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร 

 
๕.  สถานท่ีติดต่อ สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) / E – Mail phakamas.ji@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๖๔ /  ช้ันปีท่ี   ๓ 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนท่ีรับได้ ประมาณ ๓๐  คน 

 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี)  PER ๑๑๐๕  นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น (ตัวนาง) 
 
๘. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่มี 
 
๙. สถานท่ีเรียน  ห้องปฏิบัติการสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๑๐.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุง   วันท่ี   ๓๐  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 ๑. เพ่ือให้นักศึกษามความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการรำ ความหมาย คุณค่า บทบาทหน้าท่ีของเพลง

หน้าพาทย์และการนำเพลงหน้าพาทย์ไปใช้ในศิลปะการแสดง  (K) 

 ๒.เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการรำหน้าพาทย์ (ตัวนาง) ได้อย่างถูกต้องและสามารถประยุกต์ใช้เพลงหน้าพาทย์

ในการแสดงละครรำไทยได้ (S) 

 ๓. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง ท่ีมีความสำคัญและเป็นส่วนหน่ึงใน

การพัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์ในสังคมยุคศตวรรษท่ี 21 (A) 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  มีความสามารถในการปฏิบัติตามโครงสร้างท่ารำของนาฏศิลปิน เพื่อเป็นพื้นฐานในการ

วิเคราะห์ท่ารำในการเรียนและการทำงานด้านนาฏศิลป์ไทยในอนาคต  จึงควรศึกษาหลักการรำหน้าพาทย์ที่มีความมุ่ง

หมาย และการนำไปใช้เฉพาะกรณีประกอบการแสดงตามเนื้อเรื่องในละคร ก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  ได้ปรับปรุงเนื้อหาการสอนภาคปฏิบัติท่ีต้องใช้เวลาฝึกฝนให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการสอน คือ 

รำหน้าพาทย์ประเภทเพลงตระ  ได้แก่ เพลงตระเชิญ เพลงตระนิมิต เพลงชำนาญ เพลงกระบองกัน เพลงตระ

สันนิบาต เพลงตระนารายณ์ 

รำหน้าพาทย์ช้ันสูง ได้แก่ เพลงบาทสกุณี เพลงสาธุการ เพลงคุกพาทย์ เพลงรัวสามลา 

รำหน้าพาทย์ประเภทเพลงเสมอ (ออกภาษา) ได้แก่ เพลงเสมอลาว เพลงเสมอพม่า เพลงเสมอมอญ เพลงเสมอแขก

และเพลงเสมอชวา 

รำหน้าพาทย์ประเภทเพลงเชิดฉ่ิง ได้แก่ เพลงเชิดฉ่ิงศรทะนง เพลงเชิดฉ่ิงศุภลักษณ์ 

 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประเภทและการใช้เพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดง ฝึกปฏิบัติการรำหน้าพาทย์ ชุด สาธุการ ตระ

นิมิต ชำนาญ ตระบองกัน บาทสกุณี ตระเชิญ ตระสันนิบาต รวมถึงการศึกษาและปฏิบัติเพลงหน้าพาทย์ท่ีใช้ในการรำตรวจ
พล ชุดนางจันทร์ตรวจพล ฯลฯ  (เลือกตามความเหมาะสมในบทบาทตัวนาง) 

Definitions, background, the category of Phleng Na Phat, the using of Phleng Na Phat and practicing 
Ram Na Phat on the advanced level focusing on the female character. 
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๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๗๕ ช่ัวโมงต่อภาคเรียน ๑๕ ช่ัวโมงต่อภาค
เรียน 

ไม่มี ๖๐ ช่ัวโมงต่อภาคเรียน 
 

 
๓. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (๒ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองท่ีห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้อง – ช้ัน   ๔  อาคาร ๕๘  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ีทำงาน / มือถือ  หมายเลข    ๐๒ ๑๖๐๑๓๙๕ / ๐๘๑ ๙๓๐๕๗๑๖ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  phakamas.ji@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) Phakamas Jirajarupat 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)  
 
 

หมวดท่ี๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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) การเข้าเรียนตรงเวลาโดยจัดทำแบบลงลายมือชื่อทุกวันท่ีเข้าเรียน 
(๒)  การส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลา 
(๓)  มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(๔)  ประเมินผลย่อยการฝึกปฏิบัติ 
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๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
� (๑)  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการสำคัญของเนื้อหารายวิชา 
� (๒)  สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
� (๓)  สามารถสร้างสรรค์ ออกแบบ หรือ ปรับปรุงผลงานทางศิลปะการแสดงได้  
�  (๔) สามารถติดตามความเปล่ียนแปลง วิวัฒนาการสังคมกับรูปแบบของงานศิลปะการแสดง และสามารถ

นำมาใชAใหAเขAากับบริบททางสังคม 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างการศึกษาท่ารำของนาฏศิลปินไทย  การจดบันทึกท่ารำแบบรวดเร็ว  การ
ชี้แจงวิธีการเรียนและการศึกษาด้วยตนเอง 

(๒)  การอภิปรายกลุ่ม  เก่ียวกับการวิเคราะห์ท่ารำแต่ละส่วน 
(๓)  การฝึกทักษะนาฏศิลป์ไทย  
(๔)  กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบชุดการแสดงท่ีได้รับถ่ายทอด 
(๕)  ประเมินผลจากการเข้าเรียนในระบบออนไลน์ 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินผลการรับถ่ายทอดและการฝึกทักษะรายบุคคล 
(๒)  ประเมินผลการจัดรูปแบบการแสดงในห้องเรียนตามแบบของการอนุรักษ์ 

 (๓)  ประเมินผลการนำเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
(๔)  ประเมินผลการวิเคราะห์แนวการปฏิบัติท่ารำของศิลปิน 

๓.ทักษะทางปัญญา 
� (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) การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับชุดการแสดงท่ีได้รับการถ่ายทอด 
(๒)  อภิปรายกลุ่ม 
(๓)  วิเคราะห์กรณีศึกษาวิธีการอนุรักษ์รูปแบบนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบัน 
(๔)  การสะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติ      

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินผลการปฏิบัติเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  โดยเน้นวิธีการปฏิบัติตามแนวของนาฏศิลปิน และ

การวิเคราะห์แนวคิดในการอนุรักษ์ชุดท่ารำ  
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
�  (๑) ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม  สามารถทำงานเป็นกลุ่มและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
�  (๒)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
� (๓)  มีความรับผิดชอบการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
� (๔)  สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบุคคลหลากหลาย 
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๔.๒   วิธีการสอน 
(๑) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
(๒)  รายงานท่ีนำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
(๓)  รายงานการศึกษารายกรณี 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) รายงานท่ีนำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
(๒)  รายงานการศึกษารายกรณี 

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)   มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website  ทำรายงาน  
(๒)  นำเสนอรายงาน 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การจัดทำรายงานและนำเสนอด้วยส่ือเทคโนโลยี 
(๒)  การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

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)  การสังเกตความสนใจในการเรียนและการร่วมแสดงความคิดเห็นอภิปราย 
(๒)  การตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน 

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

ซ่ึงจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
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หมวดท่ี๕แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  ผู้สอน 

๑-๒ ๑.ความเข้าใจเก่ียวกับ
เนื้อหารายวิชา    และวิธี
เรียน 
๒.  ความหมายและ
องค์ประกอบของการรำหน้า

พาทย์ 
๓. นาฏยศัพท์ (ตัวนาง) ท่ีใช้
ในการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 
 

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  
๑.การบรรยายประกอบส่ือนำเสนอ 
ผ่านระบบ Google Meet Online 
Learning 
๒.  การอธิบายและสาธิต  
๓.  มอบหมายงานนักศึกษา  
ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือนำเสนอ เก่ียวกับการแสดง
นาฏศิลป์ไทยประเภทรำหน้าพาทย์ 

ผศ. ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร 

๓-๕ รำหน้าพาทย์ประเภทเพลง

เสมอ     
๑.ท่ีมาของการแสดง  
๒.องค์ประกอบการแสดง  
๓.การฝึกปฏิบัติท่ารำ เพลง
หน้าพาทย์ต่อไปนี้ 
-เสมอไทย 
-เสมอลาว 
-เสมอพม่า 
-เสมอมอญ 
-เสมอชวา 
-เสมอแขก 

๑๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  
๑.การบรรยายประกอบส่ือนำเสนอ 
ผ่านระบบ Google Meet Online 
Learning 
๒. อธิบายและสาธิต 
ส่ือการเรียนการสอน 
๑.  ส่ือนำเสนอ  Powerpoint 
media เก่ียวกับการแสดงรำหน้า
พาทย์  
๒.  อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติได้แก่ 
เครื่องบันทึกเสียงและแถบ

บันทึกเสียง 

ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร 

๖-๘ รำหน้าพาทย์ประเภทเพลง

ตระ      
๑.ท่ีมาของการแสดง  
๒.องค์ประกอบการแสดง  
๓.การฝึกสังเกตความ
แตกต่างด้านจังหวะของ

เพลงหน้าพาทย์ประเภท

เพลงตระ 
๔.การฝึกปฏิบัติท่ารำ เพลง
หน้าพาทย์ต่อไปนี้ 
-ตระเชิญ 
-ตระนิมิต 
-ตระสันนิบาต (น่ัง-ยืน) 
-ตระนารายณ์ 

๑๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  
๑.การบรรยายประกอบส่ือนำเสนอ
ผ่านระบบ Google Meet Online 
Learning 
๒. อธิบายและสาธิต 
ส่ือการเรียนการสอน 
๑.  ส่ือนำเสนอ  Powerpoint 
media เก่ียวกับการแสดงรำหน้า
พาทย์  
๒.  อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติได้แก่ 
เครื่องบันทึกเสียงและแถบ

บันทึกเสียง 

ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร 

๙ สอบกลางภาค    
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สัปดาห์

ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  ผู้สอน 

๑๐-๑๔ รำหน้าพาทย์ประเภทเพลง

หน้าพาทย์พิเศษ   
๑.ท่ีมาของการแสดง  
๒.องค์ประกอบการแสดง  
๓.การฝึกสังเกตจังหวะหน้า
ทับท่ีใช้ในเพลงเสมอไทยและ

เพลงเสมอภาษา 
๔.การปฏิบัติท่ารำเพลงหน้า
พาทย์ต่อไปนี้ 
-กระบองกัน 
-ชำนาญ 
-โปรยข้าวตอก 
-คุกพาทย์ 
-รัวสามลา 
-บาทสกุณี 
-สาธุการ 
 

๒๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  
๑.การบรรยายประกอบส่ือนำเสนอ 
(Powerpoint media) Online and  
Onsite Learning 
๒. อธิบายและสาธิต 
ส่ือการเรียนการสอน 
๑.  ส่ือนำเสนอ  Powerpoint 
media เก่ียวกับการแสดงรำหน้า
พาทย์  
๒.อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติได้แก่ 
เครื่องบันทึกเสียงและแถบ

บันทึกเสียง 

ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร 

๑๕-๑๖ รำหน้าพาทย์ประเภทเพลง

เชิดฉ่ิง 
๑.ท่ีมาของการแสดง  
๒.องค์ประกอบการแสดง  
๓.การฝึกสังเกตจังหวะหน้า
ทับท่ีใช้ในเพลงเสมอไทยและ

เพลงเสมอภาษา 
๔.การปฏิบัติท่ารำเพลงหน้า
พาทย์ต่อไปนี้ 
-เชิดฉ่ิงศรทะนง 
-เชิดฉ่ิงศุภลักษณ์ 
 

๑๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  
๑.การบรรยายประกอบส่ือนำเสนอ
(Powerpoint media) Online and  
Onsite Learning ๒. อธิบายและ
สาธิต 
ส่ือการเรียนการสอน 
๑.  ส่ือนำเสนอ  Powerpoint 
media เก่ียวกับการแสดงรำหน้า
พาทย์  
๒.  อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติได้แก่ 
เครื่องบันทึกเสียงและแถบ

บันทึกเสียง 

ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร 

๑๗ สอบปลายภาค  Online and  Onsite Learning  
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 
ของการ

ประเมินผล 
๑. เพ่ือให้นักศึกษามความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถอธิบายหลักการรำ 
ความหมาย คุณค่า บทบาทหน้าท่ีของ
เพลงหน้าพาทย์และการนำเพลงหน้า

พาทย์ไปใช้ในศิลปะการแสดง  (K) 

- การเข้าช้ันเรียน 
- -การส่งงานตามกำหนด 
- การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
- การสังเกตพฤติกรรม 
-การทำรายงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐% 
 
 
 
 

 
๒.เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการรำ
หน้าพาทย์ (ตัวนาง) ได้อย่างถูกต้องและ
สามารถประยุกต์ใช้เพลงหน้าพาทย์ใน

การแสดงละครรำไทยได้ (S) 

-ทดสอบย่อยหลังการต่อท่ารำและฝึก
ปฏิบัติท่ารำ ดังนี้  
๑.รำหน้าพาทย์ประเภทเพลงเสมอ 
๒.รำหน้าพาทย์ประเภทเพลงตระ 
๓.รำหน้าพาทย์ประเภทเพลงพิเศษ 
๔.รำหน้าพาทย์ประเภทเพลงเชิดฉ่ิง 
-การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 
-การสอบกลางภาคและสอบปลาย
ภาค 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

๗๐% 

๓. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีและเห็น
คุณค่าของศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง 
ท่ีมีความสำคัญและเป็นส่วนหน่ึงในการ

พัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์ในสังคม

ยุคศตวรรษท่ี 21 (A) 
 

-การเข้าเรียน 
-การสังเกตพฤติกรรม 

ตลอดภาคการศึกษา 
  

๑๐% 

 
หมวดที่๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
๑)  ชมนาด กิจขันธ์. (๒๕๕๓). รำหน้าพาทย์ช้ันสูงตัวพระ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนาเพลส จำกัด.   

  
๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
 ๑) ดำรงราชานุภาพ,สมเด็จฯ กรมพระยา.(2508).  ตำนานละครอิเหนา. กรุงเทพมหานคร:  คลังวิทยา  .    
 ๒)  ศิลปากร,กรม. (2549 ). ทะเบียนข้อมูล: วิพิธทัศนาชุดระบำ รำ ฟ้อน. กรุงเทพฯ: ไทภูมิ พับลิชช่ิง. 
 ๓)  สุรพล  วิรุฬรักษ์ , (2543) .วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์  พ.ศ.  2325 – 2477.    
             กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
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หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
                      -  -การสังเกตการณFระหวGางการเรียน 
            - ผลการสอบ 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็น
ต้น) 
          -การสังเกตการณ์ระหว่างการเรียน 
            - ผลการสอบ 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไร
บ้าง  
      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

 นำผลประเมินในข้อ 1 และ2  มาวิเคราะห์ประเด็นข้อดี และข้อควรปรับปรุงมาใช้เพ่ือปรับปรุงการสอนและการจัด
กิจกรรมการเรียนในคร้ังต่อไป 

 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสำหรับรายวิชาท่ีแตกต่างกัน หรือ
สำหรับ 
      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 
 ในระหว่างการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชาโดยการ
สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  ดังนี้ 

-การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา    
  -การต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดยตรวจสอบเกณฑ์
ความสามารถในการปฏิบัติ  รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ  และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ) 
          จากผลการประเมิน  และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของรายวิชา  ได้นำมาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดเนื้อหาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 

-ตรวจสอบและปรับปรุงรายวิชาทุกปี  หรือ  ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของรายวิชา 
  -เปล่ียน หรือ สลับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องลักษณะและวิธีการปฏิบัติท่ารำในแบบเฉพาะตัว
ของผู้ทรงคุณวุฒิท่านต่างๆ  เพ่ือประยุกต์ใช้เป็นแบบเฉพาะตัวของนักศึกษาในการนำไปใช้ถ่ายทอดต่อไป 
 

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



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  ! ตรี  o โท o เอก 

 

หนา้ | ๑๐ 
รายวิชาPER๓๑๐๒ สาขาวิชา ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) คณะ/วิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (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 ๓๑๐๒ 

ช่ือวิชา รำหน้าพาทย์ (ตัวนาง)   
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ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพ่ิมลดจำนวนได้ตามความรับผิดชอบ 
 
 


