
มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  o ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๑ 
รายวชิา PER ๒๔๐๒   สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา PER ๒๔๐๒  รายวิชา การใชKเสียงเพ่ือการแสดง (Using Sound For Performances) 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปYไทย)คณะศิลปกรรมศาสตร̀ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปfการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

  หมวดท่ี ๑ ขKอมูลท่ัวไป 

 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    

รหัสวิชา  PER ๒๔๐๒  

ช่ือรายวิชาภาษาไทย การใช:เสียงเพ่ือการแสดง  

ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ (Using sound for performances)  

 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     

๓.๑  หลักสูตร     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) สาขานาฏศิลป>ไทย   

๓.๒ ประเภทของ      รายวิชาบังคับ       

๔.  อาจารย<ผู>รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย<ผู>สอน     

      ๔.๑  อาจารยKผูMรับผิดชอบรายวิชา     อาจารยKรติพัทธK  ศิริพงษK  

      ๔.๒  อาจารยKผูMสอน   อาจารยKรติพัทธK  ศิริพงษK 

๕.  สถานท่ีติดตFอ  ช้ัน ๔ คณะศิลปกรรมศาสตรK ./ E – Mail : ratiphat.si@ssru.ac.th 

 

๖.  ภาคการศึกษา / ช้ันปNท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   .......๑......  /  ช้ันปfท่ี ....๒...... 

๖.๒ จำนวนผูMเรียนท่ีรับไดM  ประมาณ ๔๐ คน 

 

๗.  รายวิชาท่ีต>องเรียนมากFอน (Pre-requisite)  (ถ>ามี)  

  - 

๘.  รายวิชาท่ีต>องเรียนพร>อมกัน (Co-requisites) (ถ>ามี) 

  - 

๙.  สถานท่ีเรียน  

สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตรK มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑๐.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุง      ๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

      

รายละเอียดของรายวิชาคร้ังลlาสุด   - 

 



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  o ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๒ 
รายวชิา PER ๒๔๐๒   สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

หมวดท่ี ๒ จุดมุFงหมายและวัตถุประสงค< 

๑. จุดมุFงหมายของรายวิชา 

 ๑.  รูMและเขMาใจความหมาย  รวมไปถึงเห็นความสำคัญของการใชMเสียงเพ่ือการแสดง ตามกรอบแบบแผนและทฤษฎีดMาน

ศิลปะการแสดง 

 ๒. ศึกษาความเปtนมาของช่ือ  จำแนกประเภทวิธีการปฏิบัติ และคุณคlาของการใชMเสียงเพ่ือการแสดง  

 ๓. อธิบายและจำแนกประเภทการใชMเสียงท่ีใชMประกอบการแสดง  

 ๔. อภิปราย  แลกเปล่ียนเรียนรูM  และสาธิตการใชMเสียงประกอบการแสดง 

 ๕. นำความรูMท่ีไดMรับไปศึกษาวิเคราะหKวิธีการใชMเสียง และประยุกตKใชMไดMในสถานการณKจริง โดยใชMทฤษฎีท่ีเก่ียวขMองเปtนฐาน  

 

๒. วัตถุประสงค<ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือวางพ้ืนฐานใหMเกิดความรูM ความเขMาใจ  และนำไปสูlทักษะปฏิบัติท่ีถูกตMองเก่ียวกับการใชMเสียงเพ่ือการแสดง ในทุกบริบทท่ี

เก่ียวขMอง  ตลอดจนวิเคราะหKการใชMเสียงท่ีปรากฏในการแสดงบนพ้ืนฐานท่ีวlาดMวยทฤษฎีท่ีเก่ียวขMองกับวิชาการดMานศิลปะการแสดง 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

 

๑. คำอธิบายรายวิชา 

  หลักการ รูปแบบ ทฤษฎี และเทคนิคการใช:เสียงเพื่อการแสดง ตลอดจนการตีความ การพูด การร:อง และการส่ือ

อารมณ_ผaานเสียงประกอบการแสดง 

  Principles, forms, theories and techniques of using sound for performance.  As well as the 

interpretation of speech, singing and emotional expression through sound effects. 

  

๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใช>ตFอภาคการศึกษา 

บรรยาย 

(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 

การฝ6กปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝ6กงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาดAวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

๗๕ ชั่วโมงต,อภาคเรียน ๑๕ ชั่วโมงต,อภาคเรียน ไม,ม ี ๖๐ ชั่วโมงต,อภาคเรียน 
 

 

๓. จำนวนช่ัวโมงตFอสัปดาห<ท่ีอาจารย<ให>คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกFนักศึกษาเปkนรายบุคคล 

 (๒ ช่ัวโมง / สัปดาห0) 
 ๓.๑ ปรึกษาดMวยตนเองท่ีหMองพักอาจารยKผูMสอน  หMอง – ช้ัน   ๔  อาคาร ๕๘  คณะศิลปกรรมศาสตรK 

 ๓.๒ ปรึกษาผlานโทรศัพทKท่ีทำงาน / มือถือ  หมายเลข    ๐๒ ๑๖๐๑๓๙๖ / ๐๘๗ ๑๙๕๖๖๖๓ 

 ๓.๓ ปรึกษาผlานจดหมายอิเล็กทรอนิกสK (E-Mail)  ratiphat.si@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรึกษาผlานเครือขlายสังคมออนไลนK (Facebook/Twitter/Line) ratiphat 

 ๓.๕ ปรึกษาผlานเครือขlายคอมพิวเตอรK (Internet/Webboard)  
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หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู>ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต>องพัฒนา 

 � (๑) มีความซ่ือสัตยKสุจริต  มีวินัย ตรงตlอเวลา และความรับผิดชอบตlอตนเองและสังคม 

      � (๒) เคารพสิทธิและรับฟàงความคิดเห็นของผูMอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคlาศักด์ิศรีในความ  

      เปtนมนุษยK 

                    � (๓) เคารพกฎระเบียบและขMอบังคับขององคKกรและสังคม  

                    � (๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพศิลปะการแสดง 

๑.๒   วิธีการสอน 

(๑) กำหนดขMอตกลงเร่ืองการเขMาเรียน และการสlงงานท่ีมอบหมายใหMตรงเวลา   

(๒)  มอบหมายงานเปtนกลุlมรlวมกันศึกษาคMนควMา 

(๓)  การฝãกฝนตนเองเพ่ือการประเมินผลยlอยสำหรับภาคปฏิบัติตลอดภาคเรียน 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) การเขMาเรียนตรงเวลาโดยจัดทำแบบลงลายมือช่ือทุกวันท่ีเขMาเรียน 

(๒)  การสlงงานท่ีไดMรับมอบหมายตรงเวลา 

(๓)  มีการอMางอิงเอกสารท่ีไดMนำมาทำรายงานอยlางถูกตMองและเหมาะสม 

(๔)  ประเมินผลยlอยการฝãกปฏิบัติ 

๒. ความรู> 

๒.๑   ความรู>ท่ีต>องพัฒนา  

 � (๑)  มีความรูMความเขMาใจเก่ียวกับหลักการสำคัญของเน้ือหารายวิชา 

 � (๒)  สามารถประยุกตKความรูM ทักษะ ไปใชMไดMอยlางเหมาะสมกับสถานการณK 

 � (๓) สามารถสรMางสรรคK ออกแบบ หรือ ปรับปรุงผลงานทางศิลปะการแสดงไดM  

   � (๔) สามารถติดตามความเปล่ียนแปลง วิวัฒนาการสังคมกับรูปแบบของงาน 

      ศิลปะการแสดง และสามารถนำมาใชMใหMเขMากับบริบททางสังคม 

๒.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยายพรMอมยกตัวอยlางการศึกษาทlารำของนาฏศิลปçนไทย  การจดบันทึกทlารำแบบรวดเร็ว  การช้ีแจง

วิธีการเรียนและการศึกษาดMวยตนเอง 

(๒)  การอภิปรายกลุlม  เก่ียวกับการวิเคราะหKทlารำแตlละสlวน 

(๓)  การฝãกทักษะนาฏศิลป>ไทย  

(๔)  กำหนดใหMนักศึกษาคMนควMาขMอมูลประกอบชุดการแสดงท่ีไดMรับถlายทอด 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลการรับถlายทอดและการฝãกทักษะรายบุคคล 

(๒)  ประเมินผลการจัดรูปแบบการแสดงในหMองเรียนตามแบบของการอนุรักษK 

 (๓)  ประเมินผลการนำเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
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(๔)  ประเมินผลการวิเคราะหKแนวการปฏิบัติทlารำของศิลปçน 

 

๓. ทักษะทางปmญญา 

๓.๑   ทักษะทางปmญญาท่ีต>องพัฒนา 

 � (๑) เขMาใจแนวคิด หลักการ กระบวนการ ทฤษฎี  และสามารถคิดอยlางมีวิจารณญาณ    

และเปtนระบบ 

 � (๒)  สามารถคMนควMา ตีความ และประเมินขMอมูล เพ่ือใชMในการแกMปàญหาไดMอยlางสรMางสรรคK 

 � (๓)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหK และสรุปประเด็นปàญหาและความตMองการ 

 � (๔)  สามารถบูรณาการความรูMเน้ือหารายวิชากับศิลปะการแสดง และ/หรือความรูMในศาสตรK อ่ืน ๆ  ไดM  

๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) การมอบหมายให:นักศึกษาค:นคว:าข:อมูลเก่ียวกับชุดการแสดงท่ีได:รับการถaายทอด 

(๒)  อภิปรายกลุaม 

(๓)  วิเคราะห_กรณีศึกษาวิธีการอนุรักษ_รูปแบบนาฏศิลปrไทยในปsจจุบัน 

(๔)  การสะท:อนแนวคิดจากการปฏิบัติ      

๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลการปฏิบัติเปtนรายบุคคลและรายกลุaม  โดยเน:นวิธีการปฏิบัติตามแนวของนาฏศิลปvน และ

การวิเคราะห_แนวคิดในการอนุรักษ_ชุดทaารำ  

 

๔. ทักษะความสัมพันธ<ระหวFางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ<ระหวFางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต>องพัฒนา 

 � (๑) ภาวะความเปtนผูMนำและผูMตาม  สามารถทำงานเปtนกลุlมและแกMปàญหาท่ีเกิดข้ึนไดM 

 � (๒) มีความรับผิดชอบตlอตนเองและสังคม 

 � (๓) มีความรับผิดชอบการวางแผนการเรียนรูMดMวยตนเอง 

 � (๔) สามารถสรMางความสัมพันธKอันดีกับกลุlมบุคคลหลากหลาย 

๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) จัดกิจกรรมกลุaมในการวิเคราะห_กรณีศึกษา 

(๒)  รายงานท่ีนำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเปtนทีม 

(๓)  รายงานการศึกษารายกรณี 
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รายวชิา PER ๒๔๐๒   สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินตนเองและเพ่ือนด:วยการเข:ากลุaมและกลaาวชมและเสนอข:อคิดเห็นเก่ียวกับเพ่ือนรaวม กลุaมคน

ใดคนหน่ึง 

(๒)  รายงานท่ีนำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเปtนทีม 

(๓)  รายงานการศึกษารายกรณี 

 

๕. ทักษะการวิเคราะห<เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช>เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห<เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช>เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต>องพัฒนา 

 � (๑) สามารถประยุกต_ใช:ทักษะเชิงตัวเลข  คณิตศาสตร_ และข:อมูลทางสถิติมาแก:ปsญหาอยaาง สร:างสรรค_ 

 � (๒) สามารถใช:ภาษาส่ือสารความคิดได:อยaางมีประสิทธิภาพ 

 � (๓) สามารถใช:เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร_เพ่ือเปtนเคร่ืองมือ ในการ

ส่ือสารและนำเสนอผลงานได:อยaางเหมาะสม  

๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)   มอบหมายงานให:นักศึกษาค:นคว:าด:วยตนเองจาก Website  ทำรายงาน และจัดทำเปtนรูปแบบการ

แสดงจริง 

(๒)  นำเสนอโดยใช:รูปแบบท่ีเหมาะสมกับวิธีการจัดการแสดงจริง 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การจัดทำรายงานและนำเสนอด:วยส่ือเทคโนโลยี 

(๒)  การมีสaวนรaวมในการอภิปราย 

๖. ทักษะพิสัย 

๖.๑   ทักษะพิสัย 

 � (๑)  มีทักษะการปฏิบัติศิลปะการแสดงตามเน้ือหารายวิชาและสามารถพัฒนาทักษะ 

ของตนเองอยlางมีประสิทธิภาพ  

        � (๒)  นำความรูMทางทฤษฎีมาใชMในการปฏิบัติงานดMานศิลปะการแสดงไดM 

 � (๓)  มีทักษะทางการแสดงและการส่ือสารตlอสาธารณชน 

 � (๔)  มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางตามความถนัดของผูMเรียน 

๖.๒   วิธีการสอน 

(๑)   มอบหมายงานใหMนักศึกษาฝãกปฏิบัติทบทวนบทเรียนจากส่ือการสอน หรือ เพ่ือนรlวมช้ันเรียน 

(๒)  การอภิปรายกลุlม  เก่ียวกับการวิเคราะหKทlารำแตlละสlวน 

 

(๓)  นำเสนอโดยใชMรูปแบบท่ีเหมาะสมกับวิธีการจัดการแสดงจริง 

 (๔)  กำหนดใหMนักศึกษาคMนควMาขMอมูลประกอบชุดการแสดงท่ีไดMรับถlายทอด 



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  o ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๖ 
รายวชิา PER ๒๔๐๒   สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

๖.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลการรับถlายทอดและการฝãกทักษะรายบุคคล 

(๒)  ประเมินผลการจัดรูปแบบการแสดงในหMองเรียนตามแบบของการอนุรักษK 

 (๓)  ประเมินผลการนำเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

(๔)  ประเมินผลการวิเคราะหKแนวการปฏิบัติทlารำของศิลปçน 

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณK � หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณK � หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เวMนวlาง หมายถึง ไมlไดMรับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฏอยูlในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูMจากหลักสูตรสูlรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาหCที่ หัวขAอ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใชA  

ผูAสอน 

๑ -  ปฐมนิเทศรายวิชา   

-  แนะนำทำความเข:าใจในประเด็น

ตaางๆ รายละเอียดของรายวิชา 

-  ความหมาย  ความสำคัญของการ

ใช:เสียงเพ่ือการแสดง 

๕ กิจกรรมการเรียน การสอน

รูปแบบออนไลน̀  

๑.การบรรยายประกอบส่ือนำเสนอ

(Powerpoint media)  

๒.  การอธิบายและสาธิตการ

ปฏิบัติการใช:เสียง  

๓. การอภิปราย 

๔.  มอบหมายงานนักศึกษา  

ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือนำเสนอ  Powerpoint media 

เก่ียวกับการใช:เสียงในการแสดง 

 

 

อาจารย;รติพัทธ;  ศิริพงษ; 

  



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  o ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๗ 
รายวชิา PER ๒๔๐๒   สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

๒-๓ -  หลักการใช:เสียง  

-  รูปแบบการใช:เสียง  

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน

รูปแบบออนไลน̀  

๑.การบรรยายประกอบส่ือนำเสนอ

(Powerpoint media) 

๒.นักศึกษากลุaมท่ี 1 นำเสนอ

เน้ือหารายงาน  

๓.ชมวีดีทัศน_การแสดง  

๔.อธิบายและสาธิต 

๕.สอบยaอย 

ส่ือการเรียนการสอน 

๑.  ส่ือนำเสนอ  Powerpoint 

media เก่ียวกับการใช:เสียง

ประกอบการแสดง 

 ๒.  อุปกรณ_ในการฝÜกปฏิบัติได:แกa 

เคร่ืองบันทึกเสียงและแถบ

บันทึกเสียง 

อาจารย;รติพัทธ;  ศิริพงษ; 

๔-๕ -  วิธีการใช:เสียงประกอบการแสดง 

-  องค_ประกอบการใช:เสียงเพ่ือการ

แสดง 

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน

รูปแบบออนไลน̀ 

๑.การบรรยายประกอบส่ือนำเสนอ

(Powerpoint media) 

๒.นักศึกษากลุaมท่ี 2 นำเสนอ

เน้ือหารายงาน  

๓.ชมวีดีทัศน_การแสดง  

๔.อธิบายและสาธิต 

๕.สอบยaอย 

ส่ือการเรียนการสอน 

๑.  ส่ือนำเสนอ  Powerpoint 

media เก่ียวกับการใช:เสียง

ประกอบการแสดง  

๒.  อุปกรณ_ในการฝÜกปฏิบัติได:แกa 

เคร่ืองบันทึกเสียงและแถบ

บันทึกเสียง 

อาจารย;รติพัทธ;  ศิริพงษ; 



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  o ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๘ 
รายวชิา PER ๒๔๐๒   สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

๖-๘ -  ลักษณะ และประเภทของการใช:

เสียงเพ่ือการแสดง 

๑๕ กิจกรรมการเรียน การสอน

รูปแบบออนไลน̀  

๑.การบรรยายประกอบส่ือนำเสนอ

(Powerpoint media) 

๒.นักศึกษากลุaมท่ี 3 นำเสนอ

เน้ือหารายงาน  

๓.ชมวีดีทัศน_การแสดง  

๔.อธิบายและสาธิต 

๕.สอบยaอย 

ส่ือการเรียนการสอน 

๑.  ส่ือนำเสนอ  Powerpoint 

media เก่ียวกับการใช:เสียงเพ่ือ

ประกอบการแสดง  

๒.  อุปกรณ_ในการฝÜกปฏิบัติได:แกa 

เคร่ืองบันทึกเสียงและแถบ

บันทึกเสียง 

อาจารย;รติพัทธ;  ศิริพงษ; 

๙ สอบกลางภาค    

๑๐-๑๑ - เทคนิคการใช:เสียงประกอบการ

แสดง  

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  

๑.การบรรยายประกอบส่ือนำเสนอ 

ส่ือการเรียนการสอน 

๑.  ส่ือนำเสนอ  Powerpoint 

media เก่ียวกับการใช:เสียง

ประกอบการแสดง 

 ๒.  อุปกรณ_ในการฝÜกปฏิบัติได:แกa 

เคร่ืองบันทึกเสียงและแถบ

บันทึกเสียง 

อาจารย;รติพัทธ;  ศิริพงษ; 

๑๒-๑๓ - การพูด การร:อง ประกอบการ

แสดง  

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  

๑.การบรรยายประกอบส่ือนำเสนอ 

ส่ือการเรียนการสอน 

๑.  ส่ือนำเสนอ  Powerpoint 

media เก่ียวกับการใช:เสียง

ประกอบการแสดง 

อาจารย;รติพัทธ;  ศิริพงษ; 



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  o ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๙ 
รายวชิา PER ๒๔๐๒   สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 ๒.  อุปกรณ_ในการฝÜกปฏิบัติได:แกa 

เคร่ืองบันทึกเสียงและแถบ

บันทึกเสียง 

๑๔-๑๕ - การส่ืออารมณ_ผaานการใช:เสียง

ประกอบการแสดง 

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  

๑.การบรรยายประกอบส่ือนำเสนอ 

ส่ือการเรียนการสอน 

๑.  ส่ือนำเสนอ  Powerpoint 

media เก่ียวกับการใช:เสียง การ

ส่ืออารมณ_ผaานเสียงประกอบการ

แสดง 

 ๒.  อุปกรณ_ในการฝÜกปฏิบัติได:แกa 

เคร่ืองบันทึกเสียงและแถบ

บันทึกเสียง 

อาจารย;รติพัทธ;  ศิริพงษ; 

๑๖ - วิเคราะห_ ตีความ การใช:เสียง

ประกอบการแสดง 

- ประยุกต_ สร:างสรรค_การใช:เสียง 

โดยจัดการแสดง 

๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  

๑.การบรรยายประกอบส่ือนำเสนอ 

๒. นำเสนองาน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

๑.  ส่ือนำเสนอ  Powerpoint 

media เก่ียวกับการสร:างสรรค_การ

ใช:เสียงประกอบการแสดง 

 ๒.  อุปกรณ_ในการฝÜกปฏิบัติได:แกa 

เคร่ืองบันทึกเสียงและแถบ

บันทึกเสียง 

อาจารย;รติพัทธ;  ศิริพงษ; 

๑๗ สอบปลายภาค    

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรูK 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู3หัวข3อย8อยแต8ละหัวข3อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาหUที่ประเมินและสัดส8วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู> วิธีการประเมินผลการเรียนรู> สัปดาห<ท่ีประเมิน 
สัดสFวน 

ของการประเมินผล 

๒.๑,๖.๑, ๖.๒ ทดสอบยaอย 

สอบกลางภาค 

๕ 

๙ 

๑๐% 

๓๐% 
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หน้า | ๑๐ 
รายวชิา PER ๒๔๐๒   สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

   

๑.๒,๑.๖ 

๒.๑,๒.๒,๒.๓ 

๓.๔ 

๔.๒,๔.๓,๔.๔ 

๕.๓, ๖.๑,๖.๒ 

-การนำเสนองาน 

-การเข:าเรียน 

-การสaงงานตามกำหนด 

-การฝÜกปฏิบัติด:วยตนเอง 

 

ตลอดภาค

การศึกษา 

 

๓๐% 

๑.๒, ๒.๑,๖.๑, 

๖.๒ 

สอบปลายภาค   ๓๐% 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตำราและเอกสารหลัก       

ธนิต  อยูaโพธ์ิ,  ศิลปะละครรำหรือคูqมือนาฏศิลปะไทย. ๒๕๓๑ 

สุรพล  วิรุฬรักษ_,  วิวัฒนาการ นาฏยศิลปYไทยในกรุงรัตน̀โกสินทร̀.  ๒๕๔๗ 

ธนิต  อยูaโพธ์ิ.  ศิลปะละครรำ หรือคูaมือนาฏศิลปrไทย.  กรุงเทพฯ : ศิวพร. 2516.  (พระเจ:าบรมวงศ_เธอพระองค_เจ:าเฉลิม

พลฑิฆัฆพร โปรดให:พิมพ_ในงานฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 

นาฏดุริยางคศิลปr., สถาบัน.  วิพิธทัศนา.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.  2542. 

 

๒.  เอกสารและขKอมูลสำคัญ 

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542.  กรุงเทพฯ : นานมีบุòคพับลิเคช่ัน.  2546. 

รติพัทธ_ ศิริพงษ_. การสร:างสรรค_งานนาฏศิลปrของคณะละครผกาวลี กรณีศึกษา รำพมaาเปvงมาง. กรุงเทพฯ : 2562. 

สุรพล  วิรุฬห_รักษ_. วิวัฒนาการนาฏยศิลปrไทยในกรุงรัตนโกสินทร_ พ.ศ.2325 – 2477. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ_มหาวิทยาลัย, 

2543. 

อารดา  สุมิตร.  ละครในของหลวงรัชกาลท่ี 2.  วิทยานิพนธ_หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ_มหาวิทยาลัย.  2516. 

 

๓.  เอกสารและขKอมูลแนะนำ 

๓.๑ เวปไซต_ทางนาฏศิลปrไทย 

๓.๒ ส่ือการเรียนรู:อิเล็กโทรนิกส_ทางศิลปะการแสดง 

๓.๓ วิทยานิพนธ_ทางด:านการใช:เสียงประกอบการแสดง 

๓.๔ วิจัยทางด:านศิลปะการแสดง 

๓.๕การศึกษาความรู:จากผู:เช่ียวชาญนาฏศิลปrไทยจากแหลaงการเรียนรู:ตaางๆ เชaน โขนธรรมศาสตร_ โรงเรียนนาฏศิลปr

เอกชน 

 

 



มคอ. ๓ 
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หน้า | ๑๑ 
รายวชิา PER ๒๔๐๒   สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ<การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

          - การสนทนาระหวaางผู:สอนและผู:เรียน 

                    - แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน  

 

๒. กลยุทธ<การประเมินการสอน 
      (ระบุวิธีการประเมินที่จะได3ข3อมูลการสอน เช8น จากผู3สังเกตการณU หรือทีมผู3สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป\นต3น) 

          -การสังเกตการณ_ระหวaางการเรียน 

  - การฝÜกปฏิบัตินอกเวลาเรียน / คลินิก 

            - ผลการสอบ 

                    - แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน (แบบประเมินของมหาวิทยาลัย) 

 

๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช8น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว3อย8างไรบ3าง  

      การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป\นต3น) 

 นำผลประเมินมาวิเคราะห_ประเด็นข:อดี และข:อควรปรับปรุงมาใช:เพ่ือปรับปรุงการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน

ในคร้ังตaอไป ซ่ึงมีการใชMวิธีการปรับปรุง ดังน้ี 

1. ปรับวิธีการสอนตามศักยภาพของผู:เรียนรายบุคคล 

2. จัดคลินิกสำหรับผู:เรียนท่ีมีพัฒนาการทางการเรียนต่ำ หรือผู:เรียนท่ีต:องการพัฒนาตนเองท่ีสูงข้ึน นอกเหนือจากเวลา

เรียน 

3. ให:คำแนะนำนักศึกษาเพ่ือการพัฒนา หรือแก:ไขเปtนรายบุคคล 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการที่ใช3ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู3ของรายวิชา เช8น 

       ทวนสอบจากคะแนนข3อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต8างกันไปสำหรับรายวิชาที่แตกต8างกัน หรือสำหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู3แต8ละด3าน) 

ในระหวaางการสอนในรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข:อตามท่ีคาดหวังจากการเรียนในรายวิชา ดังน้ี 

๑. การทวนสอบประมวลวิชาในเชิงทฤษฎีปลายภาคการศึกษา 

๒. การทวนสอบประมวลวิชาในเชิงปฏิบัติยaอยในแตaละหัวข:อ โดยวิธีจับฉลากปลายภาคการศึกษา 

๓. การทวนสอบประเมินผลการศึกษาจากการเข:าเรียน การทำรายงาน การเข:ากิจกรรม ในช้ันเรียน และสาขาวิชา

ตามท่ีได:รับมอบหมาย 

๔. การต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู:ของนักศึกษา  โดยตรวจสอบเกณฑ_

ความสามารถในการปฏิบัติ  รายงาน  วิธีการให:คะแนนสอบ  และการให:คะแนนพฤติกรรม 



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  o ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวชิา PER ๒๔๐๒   สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการนำข3อมูลที่ได3จากการประเมินจากข3อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

     จากผลการประเมิน  และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของรายวิชา  ได:นำมาใช:ในการวางแผนการปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดเน้ือหาเพ่ือให:เกิดคุณภาพมากข้ึน  ดังน้ี 

-ตรวจสอบและปรับปรุงรายวิชาทุกปù  หรือ  ปรับปรุงตามข:อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของรายวิชา 

  -เปล่ียน หรือ สลับอาจารย_ผู:สอน หรือ เชิญวิทยากรเพ่ือเสริมความรู:ให:กับนักศึกษา นอกจากน้ียังทำให:นักศึกษา///

เกิดมุมมองในเร่ืองลักษณะและวิธีการใช:เสียงประกอบการแสดง ในแบบเฉพาะตัวของผู:ทรงคุณวุฒิทaานตaางๆ  สำหรับ

ประยุกต_ใช:เปtนแบบเฉพาะตัวของนักศึกษาในการนำไปใช:ถaายทอดตaอไป 

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



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  o ตร ี o โท o เอก   

 

หนา้ | ๑๓  
รายวชิา PER ๒๔๐๒    สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

ความรับผิดชอบในแต1ละด4านสามารถเพ่ิมลดจำนวนได4ตามความรับผิดชอบ 
 
 

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 

รหัสวิชา PER ๒๔๐๒ 

ช่ือรายวิชา  

 การใช-เสียงเพ่ือการแสดง  
 (Using sound for performances) 
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