
มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
รายวิชา PER ๓๑๒๖    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสนัุนทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหสัวิชา PER ๓๑๒๖  รายวิชา การแสดงละครร า ๒ (ตวัพระ)  

สาขาวิชา ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) คณะ ศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑.  รหสัและช่ือรายวิชา    
รหสัวชิา   PER ๓๑๒๖   
ชื่อรายวชิาภาษาไทย การแสดงละครร า ๒ (ตวัพระ) 
ชื่อรายวชิาภาษาองักฤษ (The Classical Dance Theatre 2 (Male Character) 

 
๒. จ านวนหน่วยกิต  ๓ หน่วยกติ (๑-๑-๔)      
       
๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลกัสูตร        ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ (ศลิปะการแสดง) สาขานาฏศลิป์ไทย   
๓.๒ ประเภทของรายวชิา    รายวชิาบงัคบั 

 
๔.อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน    
๔.๑  อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา   อาจารยร์ตพิทัธ์ ศริพิงษ์ 
๔.๒ อาจารยผู์ส้อน   อาจารยร์ตพิทัธ์ ศริพิงษ์ 
 
๕.  สถานท่ีติดต่อ สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย) / E – Mail : ratiphat.si@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที ่ ๑/๒๕๖๔  ชัน้ปีที ่  ๓ 
๖.๒ จ านวนผูเ้รยีนทีร่บัได ้ ประมาณ ๓๐  คน 

 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)    PER ๑๑๐๓ นาฏศลิป์ไทยเบื้องต้น (ตวัพระ) 
๘. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)  ไม่ม ี
๙. สถานท่ีเรียน   คณะศลิปกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
๑๐.วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุ   วนัที ่  ๒๒  เดอืน  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัทฤษฎี วิธีการปฏิบตัิการแสดงละครร า ประเภทละครพนัทาง 
และละครเสภา โดยศกึษาจากตอน หรอืชุดการแสดงทีเ่ป็นทรีูจ้กั ไดร้บัการยอมรบั และมกีารสบืทอดมาจนปัจจุบนั อนั
จะเป็นพืน้ฐานของการเป็นศลิปิน การศกึษาต่อในทีสู่งขึน้ และการน าไปใชป้ระกอบอาชพีในอนาคต 
 
๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจดา้นทฤษฎเีกี่ยวกบัการแสดงละครร า 2 ประเภท คอื ละครพนัทาง และ
ละครเสภา ร าคู่ ไดแ้ก่ ประวตักิารแสดง ความส าคญั องคป์ระกอบการแสดง และการน าไปใช ้ ตลอดจนมี
ความสามารถในการปฏบิตัท่ิาร า การเคลื่อนไหว การแสดงอารมณ์ ตามโครงสรา้งท่า การเคลื่อนไหว และการสวม
บทบาทของนาฏศลิปินทีม่กีารก าหนดไวใ้นแต่ละชุดการแสดง ซึ่งเป็นพืน้ฐานในการวเิคราะหท่์าร า และบทบาทใน
การเรยีนและการท างานดา้นนาฏศลิป์ไทยในอนาคต  จงึควรศกึษาความเป็นมาตรฐานของนาฏศลิป์ไทยก่อนน าไป
ประยุกต์ใชใ้นการท างานในอนาคต 

ในปีการศกึษา ๒๕๖๔  ไดป้รบัปรุงเนื้อหาการสอนภาคปฏบิตัิ โดยจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายมหาวิทยาลยั และใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลาในการสอน คอื 

ละครพนัทาง ไดแ้ก่ เรื่อง ราชาธริาช ตอน สมงิพระรามแตง่งาน และ เรื่อง พญาผานอง ตอน รกัสามเสา้ 
ละครเสภา ไดแ้ก่ เรื่อง กาก ีและพลายบวัเกี้ยวนางตานี 
  

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
ทีม่า องคป์ระกอบการแสดง เทคนิควธิกีารแสดงละครพนัทาง    เรื่องพญาผานอง  เรื่องพระลอ   เรื่อง

ราชาธริาช  และการแสดงละครเสภาเรื่องขุนชา้งขุนแผน หรอืเลอืกปฏบิตัติามความเหมาะสมในบทบาทตวัพระ 

History overview of performance elements and techniques of Lakhon Phan Thang such as Phraya Pha 

Nong, Phra Lor and Rachathirat stories. Includes Lakon Se Pha for Kun chang Kun Phan play.  Focus on 

female character by selective suitability 
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๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบติั/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมง) 

๗๕ ชัว่โมงต่อภาคเรยีน ไม่ม ี ๑๕ ชัว่โมงต่อภาคเรยีน ๖๐ ชัว่โมงต่อภาคเรยีน 
 

 
๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (๒ ชัว่โมง / สปัดาห)์ 
 ๓.๑ ปรกึษาดว้ยตนเองทีห่้องพกัอาจารยผู์้สอน  หอ้ง – ชัน้   ๔  อาคาร ๕๘  คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศพัท์ทีท่ างาน / มอืถอื  หมายเลข    ๐๒-๑๖๐๑๓๙๖ / ๐๘๗-๑๙๕๖๖๖๓ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Mail)  ratiphat.si@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) www.facebook.com/Rati pleng 
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์(Internet/Webboard) - 
 

หมวดท่ี๔การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑.คณุธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
 (๑)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม  จรยิธรรม  เสยีสละ และซื่อสตัยสุ์จรติ 
  (๒)  มวีนิัย ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนองและสงัคม 
 (๓)  มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามสามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขอ้ขดัแยง้และล าดบั

ความส าคญั 
 (๔)  เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็น

มนุษย ์
 (๕)  เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
 (๖)  มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑) ก าหนดขอ้ตกลงเรื่องการเขา้เรยีน และการส่งงานทีม่อบหมายใหต้รงเวลา   
(๒)  มอบหมายงานเป็นกลุ่มร่วมกนัศกึษาคน้ควา้ 
(๓)  การฝึกฝนตนเองเพื่อการประเมนิผลย่อยส าหรบัภาคปฏบิตัติลอดภาคเรยีน 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) การเขา้เรยีนตรงเวลาโดยจดัท าแบบลงลายมอืชื่อทุกวนัทีเ่ขา้เรยีน 

http://www.facebook.com/Rati
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(๒)  การส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตรงเวลา 
(๓)  มกีารอ้างองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท ารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(๔)  ประเมนิผลย่อยการฝึกปฏบิตั ิ

๒. ความรู ้
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพฒันา 
 (๑)  มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการที่ส าคญัของเนื้อหาในสาขาวชิาศลิปะการแสดง
นาฏศลิป์ไทยและสามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 (๒)  สามารถวเิคราะหปั์ญหา เขา้ใจและอธบิายความต้องการของสงัคมเกี่ยวกบังานดา้น

ศลิปะการแสดงรวมทัง้ประยุกต์ความรู ้ ทกัษะ และการใช้รปูแบบการแสดงทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 (๓)  สามารถวเิคราะห์ ออกแบบ  ปรบัปรุงและ/หรอืประเมนิองคป์ระกอบต่างๆ ของงาน

ศลิปะการแสดง 
 (๔)  สามารถตดิตามความก้าวหน้าและววิฒันาการสงัคมกบัรูปแบบของงานศลิปะการแสดงและ

สามารถน ามาใชโ้ดยการอนุรกัษ์หรอืประยุกต์งานการแสดงให้เขา้กบับรบิททางสงัคม 
  (๕)  มคีวามรู ้ความเข้าใจ และสนใจพฒันาความรู ้ความช านาญดา้นการแสดงอย่างต่อเนื่อง 
  (๖)  มคีวามรูใ้นแนวกวา้งของสาขาศลิปะการแสดง เลง็เห็นความเปลีย่นแปลง และเขา้ใจผลกระทบ
ของสื่อบนัเทงิรูปแบบใหม่ 
  (๗)  มปีระสบการณ์ในการพฒันาและ/หรอืการประยุกต์งานการแสดงตามความต้องการของงานการ
แสดงแต่ละครัง้ 
  (๘)  สามารถบูรณาการความรูส้าขาวชิาศลิปะการแสดงกบัความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยายพรอ้มยกตวัอย่างการศกึษาท่าร าของนาฏศลิปินไทย  การจดบนัทกึท่าร าแบบรวดเร็ว  
การชี้แจงวธิกีารเรยีนและการศกึษาดว้ยตนเอง 

(๒)  การอภปิรายกลุ่ม  เกี่ยวกบัการวิเคราะหท่์าร าแต่ละส่วน 
(๓)  การฝึกทกัษะนาฏศลิป์ไทย  
(๔)  ก าหนดใหน้ักศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลประกอบชุดการแสดงทีไ่ดร้บัถ่ายทอด 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมนิผลการรบัถ่ายทอดและการฝึกทกัษะรายบุคคล 
(๒)  ประเมนิผลการจดัรูปแบบการแสดงในหอ้งเรยีนตามแบบของการอนุรกัษ์ 

 (๓)  ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย 
(๔)  ประเมนิผลการวเิคราะหแ์นวการปฏบิตัท่ิาร าของศลิปิน 
 

๓.ทกัษะทางปัญญา 
๓.๑   ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
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 (๑)  คดิอย่างมวีจิารณญาณและอย่างมรีะบบ 
 (๒)  สามารถ  สบืคน้ ตคีวามและประเมนิสารสนเทศเพื่อใชใ้นการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 
 (๓)  สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุปประเดน็ปัญหาและความต้องการ 
 (๔)  สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทกัษะกบัการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) การมอบหมายใหน้ักศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลเกี่ยวกบัชุดการแสดงทีไ่ดร้บัการถ่ายทอด 
(๒)  อภปิรายกลุ่ม 
(๓)  วเิคราะหก์รณีศกึษาวธิกีารอนุรกัษ์รูปแบบนาฏศลิป์ไทยในปัจจุบนั 
(๔)  การสะทอ้นแนวคดิจากการปฏบิตั ิ     

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมนิผลการปฏบิตัเิป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  โดยเน้นวธิกีารปฏบิตัติามแนวของนาฏศลิปิน 

และการวเิคราะหแ์นวคดิในการอนุรกัษ์ชุดท่าร า  
 

๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
๔.๑   ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
 (๑)  สามารถสื่อสารกบักลุ่มคนหลากหลายสามารถสนทนาทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 (๒)  สามารถใหค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่ม  

ทัง้ในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร้่วมทมีท างาน 
 (๓)  สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชีน่ าสงัคมในประเดน็ทีเ่หมาะสม 
 (๔)  มคีวามรบัผดิชอบต่อการกระท าของตนเองและรบัผดิชอบงานในกลุ่ม 
 (๕)  สามารถเป็นผูร้เิริม่แสดงประเดน็ในการแก้ไขสถานการณ์ทัง้ส่วนตวัและส่วนรวม  พรอ้มทัง้แสดง

จุดยนือย่างพอเหมาะทัง้ของตนเองและทางวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง 
 (๖)  มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูท้ัง้ของตนเองและทางวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหก์รณีศกึษา 
(๒)  รายงานทีน่ าเสนอ  พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
(๓)  รายงานการศกึษารายกรณี 
 
 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมนิตนเองและเพื่อนดว้ยการเขา้กลุ่มและกล่าวชมและเสนอขอ้คดิเหน็เกี่ยวกบัเพื่อนร่วม 

กลุ่มคนใดคนหนึง่ 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชา PER ๓๑๒๖    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสนัุนทา 

(๒)  รายงานทีน่ าเสนอ  พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
(๓)  รายงานการศกึษารายกรณี 
 

๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 
 (๑)  ทกัษะในการใชเ้ครื่องมอืทีจ่ าเป็นทีม่อียู่ในปัจจุบนัต่อการท างานทีเ่กี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ 
 (๒)  สามารถแนะน าประเดน็การแก้ปัญหาโดยใชส้ารสนเทศมางคณิตศาสตรห์รอืการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อปัญหาทีเ่กี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 
 (๓)  สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้การพูดและการเขยีน เลอืกใชรู้ปแบบของสื่อการน าเสนอ

อย่างเหมาะสม 
 (๔)  สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม 
  
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)   มอบหมายงานใหน้ักศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจาก Website  ท ารายงาน และจดัท าเป็นรูปแบบ
การแสดงจรงิ 

(๒)  น าเสนอโดยใชรู้ปแบบทีเ่หมาะสมกบัวธิกีารจดัการแสดงจรงิ 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การจดัท ารายงานและน าเสนอดว้ยสื่อเทคโนโลย ี
(๒)  การมส่ีวนร่วมในการอภปิราย 

 
หมายเหต ุ

สญัลกัษณ์ หมายถงึ ความรบัผดิชอบหลกั  
สญัลกัษณ์  หมายถงึ ความรบัผดิชอบรอง  
เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ไดร้บัผดิชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum 
Mapping) 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชา PER ๓๑๒๖    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสนัุนทา 

 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

๑ ๑.ความเขา้ใจเกี่ยวกบัเนื้อหา
รายวชิา    และวธิเีรยีน 
๒.  ความหมาย ความส าคญัและ
องคป์ระกอบของละครร า ประเภท 
“ละครพนัทาง” และ “ละครเสภา” 
๓. นาฏยศพัท์ (ตวัพระ) ทีใ่ชใ้น
การปฏบิตันิาฏศลิป์ไทย 
๔.การสวมบทบาทตวัละครพระ
ตามบทละครทีก่ าหนด 
 

๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  
จดัการเรยีนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ ดงันี้ 
๑. การบรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอผ่านโปรแกรม google 
meet, Zoom  
๒.  การอธบิายและสาธติการ
ปฏบิตัท่ิานาฏยศพัท์  
๓. การอภปิราย 
๔.  มอบหมายงานนักศกึษา  
ส่ือการเรียนการสอน 
สื่อน าเสนอ  Powerpoint media 
เกี่ยวกบัละครพนัทาง และละคร
เสภา 

อาจารยร์ตพิทัธ์ ศริิ
พงษ ์

๒ ชวีติจรงิหรอืองินิยายละครพนัทาง 
และละครเสภา 
- เลยีนแบบ 
-ถอดแบบ 
-น าเสนอแบบ 
  -องคป์ระกอบการแสดง 
  -การฝึกหดั 
  -การจดัแสดง 

๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  
จดัการเรยีนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ ดงันี้ 
๑. การบรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอผ่านโปรแกรม google 
meet, Zoom ๒.นักศกึษากลุ่มที ่
๑ น าเสนอเนื้อหารายงาน  
๓.ชมวดีทีศัน์การแสดง  
๔.อธบิายและสาธติ 
๕.สอบย่อย 
ส่ือการเรียนการสอน 

อาจารยร์ตพิทัธ์ ศริิ
พงษ ์



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชา PER ๓๑๒๖    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสนัุนทา 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

๑.  สื่อน าเสนอ  Powerpoint 
media เกี่ยวกบัละครพนัทาง 
เรื่อง ราชาธริาช 
๒.  อุปกรณ์ในการฝึกปฏบิตัิ
ไดแ้ก่ เครื่องบนัทกึเสยีงและแถบ
บนัทกึเสยีง 

๓-๔ ละครพนัทาง เรื่อง พญาผานอง 
๑. ประวตัขิองการแสดง 
๒. ความส าคญัของการแสดง  
๓.องคป์ระกอบการแสดง  
๔.การฝึกปฏบิตักิารรอ้ง 
๕.การฝึกปฏบิตัท่ิาร า และการสวม
บทบาท 

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  
จดัการเรยีนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ ดงันี้ 
๑. การบรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอผ่านโปรแกรม google 
meet, Zoom  
๒.ชมวดีทีศัน์การแสดง 
๓.อธบิายและสาธติ 
๔.สอบย่อย 
ส่ือการเรียนการสอน 
๑.  สื่อน าเสนอ  Powerpoint 
media เกี่ยวกบัการแสดง
นาฏศลิป์ไทย ละครพนัทาง เรื่อง 
พญาผานอง 
๒.  อุปกรณ์ในการฝึกปฏบิตัิ
ไดแ้ก่ เครื่องบนัทกึเสยีงและแถบ
บนัทกึเสยีง 

อาจารยร์ตพิทัธ์ ศริิ
พงษ ์

๕-๖ ละครเสภา เรื่อง กากี 
๑. ประวตัขิองการแสดง 
๒. ความส าคญัของการแสดง  
๓.องคป์ระกอบการแสดง  
๔.การฝึกปฏบิตักิารรอ้ง 
๕.การฝึกปฏบิตัท่ิาร า และการสวม
บทบาท 

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  
จดัการเรยีนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ ดงันี้ 
๑. การบรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอผ่านโปรแกรม google 
meet, Zoom  
๒.ชมวดีทีศัน์การแสดง 
๓.การอธบิายและสาธติ 

อาจารยร์ตพิทัธ์ ศริิ
พงษ ์



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา PER ๓๑๒๖    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสนัุนทา 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

๔.สอบย่อย 
ส่ือการเรียนการสอน 
๑.สื่อน าเสนอ  Powerpoint 
media เกี่ยวกบัละครเสภา เรื่อง 
กาก ี
๒.อุปกรณ์ในการฝึกปฏบิตัไิดแ้ก่ 
เครื่องบนัทกึเสยีงและแถบ
บนัทกึเสยีง 

๗ การสรา้งและการน าเสนอละคร
พนัทาง /ละครเสภา 
- หลกัการสรา้งการแสดงละครร า 
- องคป์ระกอบการสรา้งการแสดง
ละครร า 
 

๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  
จดัการเรยีนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ ดงันี้ 
๑. การบรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอผ่านโปรแกรม google 
meet, Zoom 
๒.ชมวดีทีศัน์การแสดง 
๓.อธบิายและสาธติ 
 
 

อาจารยร์ตพิทัธ์ ศริิ
พงษ ์

๘-๑๕ น าเสนอการสรา้งงานการแสดงแต่
ละฝ่าย (องคป์ระกอบการแสดง) 

๔๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  
จดัการเรยีนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ ดงันี้ 
๑.แบ่งกลุ่มการจดัแสดงละคร
พนัทาง และละครเสภา ตามทีต่น
สนใจ  
๒. ใหน้ักศกึษา ศกึษาประเภท
ของละครตามทีต่นสนใจ พรอ้ม
ทัง้สรา้ง และน าเสนอการแสดง 
 

อาจารยร์ตพิทัธ์ ศริิ
พงษ ์

๑๖ น าเสนอการแสดงละครพนัทาง 
และละครเสภา 

๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  
จดัการเรยีนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ ดงันี้ 

อาจารยร์ตพิทัธ์ ศริิ
พงษ ์



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา PER ๓๑๒๖    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสนัุนทา 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

๑.นักศกึษาน าเสนอการแสดง
ละครพนัทาง และละครเสภา 
ส่ือการเรียนการสอน 
การน าเสนอของนักศกึษา 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
( ระบุวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูห้วัขอ้ย่อยแต่ละหวัขอ้ตามทีป่รากฏในแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบของ
รายวชิา 
(Curriculum Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดของหลกัสูตรสปัดาห์ทีป่ระเมนิและสดัส่วนของการประเมนิ) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
สปัดาห์ท่ี
ประเมิน 

สดัส่วน 
ของการประเมินผล 

๑.๒,๑.๖ 
๒.๑,๒.๒,๒.๗ 
๓.๒ 
๔.๑,๔.๒,๔.๖ 
๕.๔ 

ทดสอบย่อยหลงัการต่อท่าร า และฝึก
ปฏบิตัท่ิาร า การสวมบทบาท ดงันี้  
๑.พญาผานอง ตอน รกัสามเส้า 
๒.สมงิพระรามแต่งงาน 
๓.กาก ี
๔.พลายบวัเกี้ยวตานี 
๕.น าเสนอการแสดงตามทีต่นสนใจ 
การน าเสนอรายงาน พรอ้มการแสดงเป็น
กลุ่ม  

 
 
๓ 
๖ 
๘ 
๑๒ 
๑๕ 

๒,๕,๙,๑๒,๑๔  

๖๐% 
 
 
 
 

 
 

๑๐% 

๑.๒,๑.๖ 
๒.๑,๒.๒,๒.๗ 
๓.๒ 
๔.๑,๔.๒,๔.๖ 
๕.๔ 

-การเขา้เรยีน 
-การส่งงานตามก าหนด 
-การฝึกปฏบิตัดิว้ยตนเอง 
 

ตลอดภาค
การศกึษา 

 

๑๐% 

๑๒,๑.๖,๒.๑,๒.๒,๓.๒,๔.๒, 
๕.๔ 

สอบปลายภาค   ๒๐% 

 
 

 
หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชา PER ๓๑๒๖    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสนัุนทา 

๑. ต าราและเอกสารหลกั 
๑) คณะศษิยานุศษิย.์ คุณานุสรณ์ครบรอบ 100 ปี คุณครูลมุล  ยมะคุปต์. ม.ป.ท, ม.ป.ป.(จดัพมิพท์ีร่ะลกึ 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกิาล ของคุณครูลมุล  ยมะคุปต์ วนัที ่2 มถุินายน 2548). 
๒) ด ารงราชานุภาพ, สมเดจ็ฯพระเจา้บรมวงศ์เธอกรมพระยา. ศลิปวฒันธรรมฉบบัพเิศษ : ละครฟ้อนร า. 
กรุงเทพ : มตชิน, 2546. 
๓) ธนิต  อยู่โพธิ.์  ศลิปะละครร า หรอืคู่มอืนาฏศลิป์ไทย.  กรุงเทพฯ : ศวิพร. 2516.  (พระเจา้บรมวงศ์เธอ
พระองคเ์จา้เฉลมิพลฑฆิฆัพร โปรดใหพ้มิพใ์นงานฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 
๔) นาฏดุรยิางคศลิป์, สถาบนั.  วพิธิทศันา.  กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร.  2542. 
๕) มณิศา  วศนิารมณ์. นาฏยประดษิฐ์ของเจา้จอมมารดาเขยีน.  วทิยานิพนธ์หลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิานาฏยศลิป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  2549. 
๖) มณิศา  วศนิารมณ์. อาศรมศกึษาทางนาฏยศลิป์ไทย เรื่อง พระลอ.  รายงานวชิาอาศรมศกึษาทาง
นาฏยศลิป์ไทยตามหลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิานาฏยศลิป์ไทย ภาควชิานาฏยศลิป์ คณะ
ศลิปกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  2548. 
๗) รฐัศาสตร ์ จัน่เจรญิ.  หลกัการแสดงเป็นบุเรงนองในละครพนัทาง  เรื่อง ผูช้นะสบิทศิ.  วทิยานิพนธ์
หลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิานาฏยศลิป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  2550. 
๘) สมพศิ  สุขวพิฒัน์. ผูช้นะสบิทศิ : ละครพนัทางของเสร ี หวงัในธรรม.  วทิยานิพนธ์หลกัสูตรศลิปศาสตรม
หาบณัฑติ สาขาวชิานาฏยศลิป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  2539. 
๙) เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การละครร า 2 (ละครพนัทาง และละครเสภา)   

๒.เอกสารและข้อมูลส าคญั 
 ๑) ด ารงราชานุภาพ,สมเดจ็ฯ กรมพระยา.(2508).  ต านานละครอเิหนา. กรุงเทพมหานคร:  คลงัวทิยา  .    
 ๒)  ศลิปากร,กรม. (2549 ). ทะเบยีนขอ้มูล: วพิธิทศันาชุดระบ า ร า ฟ้อน. กรุงเทพฯ: ไทภูม ิพบัลชิชิง่. 
 ๓)  สุรพล  วริุฬรกัษ์ , (2543).  วิวฒันาการนาฏยศลิป์ไทยในกรุงรตันโกสนิทร ์ พ.ศ.  2325 – 2477.    
             กรุงเทพฯ: ส านักพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั.  
        ๔) ราชบณัฑติยสถาน.  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542.  กรุงเทพฯ : นานมบีุ๊คพบัลเิคชัน่.  

2546. 
๕) อารดา  สุมติร.  ละครในของหลวงรชักาลที ่2.  วทิยานิพนธ์หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑติ แผนกวชิา
ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  2516. 
๖) Phakamas  Jirajaruphat. Seri Wangnaitham's Phuchanasibtid and the Modernization of Thai 
Traditional Theatre.  Asian Theatre Journal 31 (2), 417-438. 

 
 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

๑)  เอกสารบทละคร. 

https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=R9txf_sAAAAJ&citation_for_view=R9txf_sAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=R9txf_sAAAAJ&citation_for_view=R9txf_sAAAAJ:2osOgNQ5qMEC


มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวิชา PER ๓๑๒๖    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสนัุนทา 

๒) เวปไซต์ทางนาฏศลิป์ไทย 
๓) สื่อการเรยีนรูอ้เิลก็โทรนิกสท์างนาฏศลิป์ไทย 
๔) วทิยานิพนธ์ทางดา้นนาฏศลิป์ไทย 
๕) วจิยัทางดา้นนาฏศลิป์ไทย 
๖) การศกึษาความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญนาฏศลิป์ไทยจากแหล่งการเรยีนรูต่้างๆ เช่น โขนธรรมศาสตร ์โรงเรยีน

นาฏศลิป์เอกชน 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 - การสนทนาระหว่างผู้สอนและผูเ้รยีน 
 - แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรยีน  
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      (ระบุวธิกีารประเมนิทีจ่ะไดข้อ้มูลการสอน เช่น จากผูส้งัเกตการณ์ หรอืทมีผูส้อน หรอืผลการเรยีนของนักศกึษา 
เป็นต้น) 
 -การสงัเกตการณ์ระหว่างการเรยีน 
 - การฝึกปฏบิตันิอกเวลาเรยีน / คลนิิก 
 - ผลการสอบ 
                    - แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรยีน (แบบประเมนิของมหาวทิยาลยั) 
 
๓. การปรบัปรงุการสอน 
      (อธบิายกลไกและวธิกีารปรบัปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควชิามกีารก าหนดกลไกและวธิกีารปรบัปรุงการสอนไว้
อย่างไรบา้ง  
      การวจิยัในชัน้เรยีน การประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน เป็นต้น) 

 น าผลประเมนิมาวเิคราะหป์ระเดน็ขอ้ด ีและขอ้ควรปรบัปรุงมาใชเ้พื่อปรบัปรุงการสอนและการจดักจิกรรมการ
เรยีนในครัง้ต่อไป ซึง่มกีารใชว้ธิกีารปรบัปรุง ดงันี้ 
๑. ปรบัวธิกีารสอนตามศกัยภาพของผูเ้รยีนรายบุคคล 
๒. จดัคลนิิกส าหรบัผูเ้รยีนทีม่พีฒันาการทางการเรยีนต ่า หรอืผูเ้รยีนที่ต้องการพฒันาตนเองทีสู่งขึน้ 

นอกเหนือจากเวลาเรยีน 
๓. ใหค้ าแนะน านักศกึษาเพื่อการพฒันา หรอืแก้ไขเป็นรายบุคคล 

 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๓ 
รายวิชา PER ๓๑๒๖    สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสนัุนทา 

      (อธบิายกระบวนการทีใ่ชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรูข้อง
รายวชิา เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรอืงานทีม่อบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกนัไปส าหรบัรายวชิาทีแ่ตกต่างกนั 
หรอืส าหรบั 
      มาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น) 

ในระหว่างการสอนในรายวชิามกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนในรายวชิา 
ดงันี้ 

๑. การทวนสอบประมวลวชิาในเชงิทฤษฎปีลายภาคการศกึษา 
๒. การทวนสอบประมวลวชิาในเชงิปฏบิตัยิ่อยในแต่ละเพลง และน าเสนอรายงาน พรอ้มการแสดงละครแต่ละ

ประเภทตามทีไ่ดร้บัมอบหมายปลายภาคการศกึษา 
๓. การทวนสอบประเมนิผลการศกึษาจากการเข้าเรยีน การท ารายงาน การเข้ากจิกรรม ในชัน้เรยีน และ

สาขาวชิาตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
๔. การตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา  ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนักศกึษา  โดยตรวจสอบเกณฑ์

ความสามารถในการปฏบิตั ิ รายงาน  วธิกีารใหค้ะแนนสอบ  และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธบิายกระบวนการในการน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการประเมนิจากขอ้ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพือ่ปรบัปรุงคุณภาพ) 
     จากผลการประเมนิ  และการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องรายวชิา  ไดน้ ามาใชใ้นการวางแผนการปรบัปรุงการ
สอนและรายละเอยีดเนื้อหาเพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้  ดงันี้ 

-ตรวจสอบและปรบัปรุงรายวชิาทุกปี  หรอื  ปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสมัฤทธิข์อง
รายวชิา 
  -เปลีย่น หรอื สลบัอาจารยผู์ส้อน หรอื เชญิวทิยากรเพื่อเสรมิความรูใ้หก้บันักศกึษา นอกจากนี้ยงัท าให้
นักศกึษาเกดิมุมมองในเรื่องลกัษณะและวธิกีารปฏบิตัท่ิาร าในแบบเฉพาะตวัของผูท้รงคุณวุฒท่ิานต่างๆ  ส าหรบั
ประยุกต์ใชเ้ป็นแบบเฉพาะตวัของนักศกึษาในการน าไปใชถ่้ายทอดต่อไป 

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



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปรญิญา   ตรี   โท  เอก 
 

หน้า | ๑๔ 

รายวิชาPER ๓๑๒๖ สาขาวิชา ศลิปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) คณะ/วิทยาลยั ศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลกัสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 
 
 

รายวิชา 

 
 

คณุธรรม  
จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

 
ทกัษะทางความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ 

รบัผิดชอบ 
 

ทกัษะการ 
วิเคราะห์เชิง

ตวัเลข 
การส่ือสารและ 
การใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
ความรบัผดิชอบหลกั                                                        ความรบัผดิชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บงัคบั) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

รหสัวิชา PER ๓๑๒๖ 
ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) การแสดงละคร
ร า 2 (ตวัพระ) 
(ภาษาองักฤษ)  Thai Classical Dance  

Theatre 2  (Male Character) 

0 • 0 0 0 • • • 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 • • 0 0 0 • 0 0 0 • 

ความรบัผดิชอบในแต่ละดา้นสามารถเพิม่ลดจ านวนไดต้ามความรบัผดิชอบ 
 
 


