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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา PER ๓๑๒๗          รายวิชา การแสดงละครรำ ๒ (ตัวนาง) 

สาขาวิชา ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)  คณะ/วิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์                                                         
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา  ๑   ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    
รหัสวิชา   PER ๓๑๒๗               
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การแสดงละครรำ ๒ (ตัวนาง) 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ The Classical Dance Theatre ๒ (Female Character) 

 
๒.  จำนวนหน่วยกิต        ๓ หน่วยกิต (๑-๔-๔)  
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) สาขานาฏศิลป์ไทย   
      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  คณะศิลปกรรมศาสตร์  

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

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๑  /๒๕๖๕  ช้ันปีท่ี ๓ 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนท่ีรับได้  ประมาณ   ๔๕     คน 

 
๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) PER๑๑๑๗  นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น (ตัวนาง) 
๘.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี 
๙.  สถานท่ีเรียน  ห้องปฏิบัติการสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๑๐.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุง   วันท่ี ๕    เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

หน้า | ๒  
รายวิชา การแสดงละครรำ ๒ (ตัวนาง) สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๑. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติการแสดงละครรำประเภทละครพันทางและละคร
เสภาได้ (K) 
 ๒. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการแสดงละครรำประเภทละครพันทาง ละครเสภาได้และสามารถกำกับและ
สร้างละครรำได้ (S) 
 ๓. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง ท่ีมีความสำคัญและเป็นส่วนหน่ึงใน
การพัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์ในสังคมยุคศตวรรษท่ี 21 (A) 
 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจด้านทฤษฎีเกี่ยวกับการแสดงละครรำ 2 ประเภท คือ ละครพันทาง และละคร
เสภา ได้แก่ ประวัติการแสดง ความสำคัญ องค์ประกอบการแสดง และการนำไปใช้ ตลอดจนมีความสามารถในการปฏิบัติ
ท่ารำ การเคลื่อนไหว การแสดงอารมณ์ ตามโครงสร้างท่า การเคลื่อนไหว  และสวมบทบาทในการเรียนและการทำงานด้าน
นาฏศิลป์ไทยในอนาคต จึงควรศึกษาความเป็นมาตรฐานของนาฏศิลป์ไทยก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต 
 ในปีการศึกษา  ๒๕๖๕ ผู้สอนได้ปรับปรุงเนื้อหาการสอนภาคปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับระยะเวลาการจัดการเรียนการ
สอนตลอดภาคการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคที่เกิดวิกฤตการณ์ COVID-19 อีกทั้งเพื่อเป็น
การพัฒนารายวิชาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งในภาคการศึกษานี้ผู้ศึกษาจะศึกษาและฝึกเทคนิควิธีการแสดงละคร
พันทางและละครเสภา จากตอน ดังต่อไปนี้ ละครพันทาง  ได้แก่ เรื่อง พระลอ ตอน พระลอเข้าห้อง ละครเสภา ได้แก่ เรื่อง  
ขุนช้างขุนแผน  ตอน พระไวยเกี้ยวนางวันทอง 
        
  

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ส ด ง  แ ล ะ เ ท ค น ิ ค ว ิ ธ ี ก า ร แ ส ด ง ล ะ ค ร พ ั น ท า ง  แ ล ะ ล ะ ค ร เ ส ภ า 

ปฏิบัติการแสดงละครพันทางและละครเสภา ในบทบาทตัวนาง 
Background, the key elements of the dance movements and the dance techniques for Lakhon Phan Thang and 

Lakhon Sepha, practicing Thai classical dance-drama based on Lakhon Phan Thang and Lakhon Sepha styles in female 
character 
๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย/ปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๗๕ ช่ัวโมงต่อภาคเรียน ๑๕ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ - ๖๐ ช่ัวโมงต่อภาคเรียน 
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๓. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  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 
 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 รวมท้ังเคารพในคุณค่าศักด์ิศรีในความ  
      เป็นมนุษย์ 
�        (๓)เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม  
 �       (๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพศิลปะการแสดง  
๑.๒  วิธีการสอน 
 (๑)  กำหนดข้อตกลงเรื่องการเข้าเรียน และการส่งงานท่ีมอบหมายให้ตรงเวลา 
 (๒)  มอบหมายงานเป็นกลุ่มร่วมกันศึกษา 
 (๓)  การฝึกฝนตนเองเพ่ือการประเมินผลย่อยสำหรับภาคปฏิบัติตลอดภาคเรียน 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 
 (๑)  การเข้าเรียนตรงต่อเวลาโดยจัดทำแบบลงลายมือชื่อเข้าเรียนทุกวัน 

(๒)  การส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลา 
(๓)  มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(๔)  ประเมินผลย่อยการฝึกปฏิบัติ 

 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
� (๑)  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการสำคัญของเนื้อหารายวิชา 
� (๒)  สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
� (๓) สามารถสร้างสรรค์ ออกแบบ หรือ ปรับปรุงผลงานทางศิลปะการแสดงได้  
 �  (๔) สามารถติดตามความเปล่ียนแปลง วิวัฒนาการสังคมกับรูปแบบของงาน 
      ศิลปะการแสดง และสามารถนำมาใช้ให้เข้ากับบริบททางสังคม  
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างการศึกษาท่ารำของนาฏศิลปินไทย  การจดบันทึกท่ารำแบบรวดเร็ว  การ
ชี้แจงวิธีการเรียนและการศึกษาด้วยตนเอง 

(๒)  การอภิปรายกลุ่ม  เก่ียวกับการวิเคราะห์ท่ารำแต่ละส่วน 
(๓)  การฝึกทักษะนาฏศิลป์ไทย  
(๔)  กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบชุดการแสดงท่ีได้รับถ่ายทอด 
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๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินผลการรับถ่ายทอดและการฝึกทักษะรายบุคคล 
(๒)  ประเมินผลการจัดรูปแบบการแสดงในห้องเรียนตามแบบของการอนุรักษ์ 

 (๓)  ประเมินผลการนำเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
(๔)  ประเมินผลการวิเคราะห์แนวการปฏิบัติท่ารำของศิลปิน 
 

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) 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 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
(๒)  รายงานท่ีนำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
(๓)  รายงานการศึกษารายกรณี 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินตนเองและเพ่ือนด้วยการเข้ากลุ่มและกล่าวชมและเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับเพ่ือนร่วม กลุ่มคน
ใดคนหน่ึง 
(๒)  รายงานท่ีนำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
(๓)  รายงานการศึกษารายกรณี 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

หน้า | ๕  
รายวิชา การแสดงละครรำ ๒ (ตัวนาง) สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
� (๑)  สามารถประยุกต์ใช้ทักษะเชิงตัวเลข  คณิตศาสตร์ และข้อมูลทางสถิติมาแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ 
� (๒)  สามารถใช้ภาษาสื่อสารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
� (๓)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือ ในการ

สื่อสารและนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)   มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website  ทำรายงาน และจัดทำเป็นรูปแบบ
การแสดงจริง 

(๒)  นำเสนอโดยใช้รูปแบบท่ีเหมาะสมกับวิธีการจัดการแสดงจริง 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การจัดทำรายงานและนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
(๒)  การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

๖.ทักษะพิสัย 
 ๖.๑.ทักษะพิสัย 
 � (๑)  มีทักษะการปฏิบัติศิลปะการแสดงตามเนื้อหารายวิชาและสามารถพัฒนาทักษะ 
ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  
        � (๒)  นำความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านศิลปะการแสดงได้ 
 � (๓)  มีทักษะทางการแสดงและการสื่อสารต่อสาธารณชน 
 � (๔)  มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางตามความถนัดของผู้เรียน 
 ๖.๒   วิธีการสอน 
  (๑)   มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website  ทำรายงาน และจัดทำเป็นรูปแบบ
 การแสดงจริง 
  (๒)  นำเสนอโดยใช้รูปแบบท่ีเหมาะสมกับวิธีการจัดการแสดงจริง 
 ๖.๓    วิธีการประเมินผล 
  (๑)  การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
  (๒)  การนำเสนอโครงการท่ีดี 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ์� หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์ � หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์
ท่ี หัวข้อ /รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/

ส่ือท่ีใช้ ผู้สอน 
๑ แนะนำรายวิชา ข้อตกลง

เบื้องต้นในการเรียนการสอน 
และแนวทางการประเมินผล 
ความหมาย ความสำคัญของ
ละครรำ องค์ประกอบของ
ละครรำ ประเภทของละครรำ 
นาฏยศัพท์ (ตัวนาง) ท่ีใช้ใน
การปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 

๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  
๑.การบรรยายประกอบส่ือ
นำเสนอ(Powerpoint media) 
ผ่านระบบ Google Meet  
๒.  การอธิบายและสาธิตการ
ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์  
๓. การอภิปราย 
๔.  มอบหมายงานนักศึกษา  
ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือนำเสนอ  Powerpoint media 

ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร 
 

๒-๗ ละครพันทาง เรื่อง พระลอ 
ตอน พระลอเข้าห้อง 
๑. ประวัติของการแสดง 
๒. ความสำคัญของการแสดง  
๓.องค์ประกอบการแสดง  
๔.การฝึกปฏิบัติการร้อง 
๕.การฝึกปฏิบัติท่ารำ และการ
สวมบทบาท 
 

๓๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  
๑.การบรรยายประกอบส่ือ
นำเสนอ(Powerpoint media) 
ผ่านระบบ Google Meet  
๒.  การอธิบายและสาธิตการ
ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์  
๓. มอบหมายงานนักศึกษา  
ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือนำเสนอ  Powerpoint media 

ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร 
 

๘ ทบทวนและฝึกปฏิบัติท่ารำ 
ละครพันทาง พระลอ ตอน 
พระลอเข้าห้อง 

๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  
๑. ฝึกปฏิบัติ 
๒.สอบย่อย 
ผ่านระบบ Google Meet  
ส่ือการเรียนการสอน 
๑.  อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ
ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียงและ
แถบบันทึกเสียง 

ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร 
 

๙ สอบกลางภาค 
๑๐-๑๒ ละครเสภา เรื่อง ขุนช้าง

ขุนแผน ตอน พระไวยเกี้ยวนาง
วันทอง 
๑. ประวัติของการแสดง 
๒. ความสำคัญของการแสดง  
๓.องค์ประกอบการแสดง  
๔.การฝึกปฏิบัติการร้อง 
๕.การฝึกปฏิบัติท่ารำ และการ
สวมบทบาท 
 

๑๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  
๑.การบรรยายประกอบส่ือ
นำเสนอ(Powerpoint media) 
ผ่านระบบ Google Meet  
๒.  การอธิบายและสาธิตการ
ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์  
๓. มอบหมายงานนักศึกษา  
ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือนำเสนอ  Powerpoint media 

ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร 
 



มคอ. ๓ 
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๑๓ ทบทวนและฝึกปฏิบัติท่ารำ
ละครเสภา เรื่อง ขุนช้าง
ขุนแผน ตอน พระไวยเกี้ยวนาง
วันทอง 
 

๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  
๑. ฝึกปฏิบัติ 
๒.สอบย่อย 
ผ่านระบบ Google Meet  
ส่ือการเรียนการสอน 
๑.  อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ
ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียงและ
แถบบันทึกเสียง 

ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร 
 

๑๔-๑๖ โครงการสร้างละครรำ (ละคร
พันทางและละครเสภา) 
 

๑๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  
๑.นำเสนอละครรำท่ีสร้างขึ้น 
ผ่านระบบ Google Meet  
ส่ือการเรียนการสอน 
๑. ส่ือนำเสนอ  Powerpoint 
mediaเก่ียวกับละครนอก  
 ๒.  อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ
ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียงและ
แถบบันทึกเสียง 

ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร 
 

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

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการ

เรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 
ของการ

ประเมินผล  
๑. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการ 
ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติการแสดงละครรำประเภท

ละครพันทางและละครเสภาได้ (K) 
  

- การเข(าช้ันเรียน 
- การอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 
- การสังเกตพฤติกรรม 

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐% 

๒. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการแสดง
ละครรำประเภทละครพันทาง ละครเสภาและ
สามารถกำกับและสร้างละครรำได้ (S) 
  

 

- การตรวจสอบความ
ถูกต(องและความ
สวยงามของการปฏิบัติ
ทJารำ 

- สอบยJอย 
- สอบกลางภาคและปลาย

ภาค 
- การนำเสนอโครงการ

ละคร 

๘,๙,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ ๗๐% 



มคอ. ๓ 
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๓. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่า
ของศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง ท่ีมี
ความสำคัญและเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนา

ทักษะความเป็นมนุษย์ในสังคมยุคศตวรรษท่ี 
21 (A) 

 

-การสังเกตพฤติกรรม ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตำราและเอกสารหลัก 

คณะศิษยานุศิษย์. คุณานุสรณ์ครบรอบ ๑๐๐ ปี คุณครูลมุล  ยมะคุปต์. ม.ป.ท, ม.ป.ป.(จัดพิมพ์ท่ีระลึก 
เน่ืองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาติกาล ของคุณครูลมุล  ยมะคุปต์ วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘). 

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา. ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ : ละครฟ้อนรำ. กรุงเทพ :  
มติชน, ๒ ๒๕๔๖. 

ธนิต  อยู่โพธ์ิ.  ศิลปะละครรำ หรือคู่มือนาฏศิลป์ไทย.  กรุงเทพฯ : ศิวพร. ๒๕๑๖.  (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ   
พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัฆพร โปรดให้พิมพ์ในงานฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ 

              
๒.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
        นาฏดุริยางคศิลป์, สถาบัน.  วิพิธทัศนา.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.  ๒๕๔๒. 

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคช่ัน.  ๒๕๔๖. 
สุรพล  วิรุฬห์รักษ์. วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๓๒๕– ๒๔๗๗.  กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย.  ๒๕๔๓. 
 

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
๑)  เวปไซต์ทางนาฏศิลป์ไทย 
๒)  ส่ือการเรียนรู้อิเล็กโทรนิกส์ทางนาฏศิลป์ไทย 
๓)  วิทยานิพนธ์ทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
๔)  วิจัยทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
๕) การศึกษาความรู้จากผู้เช่ียวชาญนาฏศิลป์ไทยจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น โขนธรรมศาสตร์ โรงเรียน
นาฏศิลป์เอกชน 

 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๑. แบบประเมินของมหาวิทยาลัย 
๒. สัมภาษณ์ผู้เรียนในรายวิชา 

 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
      (ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 

๑. แบบประเมินของมหาวิทยาลัย 
๒. สัมภาษณ์ผู้เรียนในรายวิชา 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

หน้า | ๙  
รายวิชา การแสดงละครรำ ๒ (ตัวนาง) สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 
 

 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  
      การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 
๑. ปรับวิธีการสอนตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล 
๒. จัดคลินิกสำหรับผู้เรียนท่ีมีพัฒนาการทางการเรียนต่ำ หรือผู้เรียนท่ีต้องการพัฒนาตนเองท่ีสูงขึ้น นอกเหนือจาก

เวลาเรียน 
๓. ให้คำแนะนำนักศึกษาเพ่ือการพัฒนา หรือแก้ไขเป็นรายบุคคล 

 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสำหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสำหรับ 
      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 
๑. การสอบประมวลวิชาในเชิงทฤษฎีปลายภาคการศึกษา 
๒. การสอบประมวลวิชาในเชิงปฏิบัติย่อยในแต่ละเพลง และรวมทุกเพลงโดยวิธีจับฉลากปลายภาคการศึกษา 
๓. การสอบการใช้สวมบทบาทเป็นตัวละครในละครประเภทต่าง ๆ ท่ีต่างจากท่ีได้ศึกษา  โดยใช้แสดงท่ารำและสวม

บทบาทแสดงอารมณ์ 
๔. การสอบการนำเสนอผลงานการแสดงละครรำ โดยเน้นละครพันทางและละครเสภาตามท่ีตนสนใจ 

 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

นำผลการสอบ และการประเมินจากการสังเกตการณ์ในชั้นเรียน ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้เรียนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิผลของรายวิชา 

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

 
 
 
 
 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  o ตรี  o โท o เอก   

 

หนา้ | ๑๐  
รายวิชา การแสดงละครรำ ๒ (ตัวนาง) สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

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

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพ่ิมลดจำนวนได้ตามความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะบัณฑิต 

 

 

 

รายวิชา 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู7 

 

 

ทักษะทางป;ญญา 

ทักษะทางความ 

สัมพันธ@ระหวBาง 

บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

ทักษะการ 

วิเคราะห@เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและ 

การใช7เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

PER 3127 การแสดงละครรำ 2 
(ตัวนาง) 
(The Classical Theatre 2 
(Female Character)  
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