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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหสัวิชา FAR ๓๘๐๒ รายวิชา สมัมนาศิลปกรรมศาสตร ์(Fine and Applied Art Seminar) 

สาขาวิชา ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)คณะ/วิทยาลยั คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน

สนัุนทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

หมวดท̀ี ๑ ข้อมลูทัว̀ไป 

๑.  รหสัและช̀ือรายวิชา    
รหสัวชิา   FAR ๓๘๐๒ 
ชื2อรายวชิาภาษาไทย สมัมนาศลิปกรรมศาสตร ์ 
ชื2อรายวชิาภาษาองักฤษ (Fine and Applied Art Seminar) 
 

๒.  จาํนวนหน่วยกิต       ๓ หน่วยกติ (๓-๐-๖)            
        
๓.  หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา     

      ๓.๑  หลกัสตูร      ศลิปกรรมศาสตร ์   
       ๓.๒ ประเภทของรายวชิา   หมวดวชิาเฉพาะดา้น  
 
๔.  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน     
      ๔.๑  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา     อาจารยร์ตพิทัธ ์ ศริพิงษ์ 
      ๔.๒ อาจารยผ์ูส้อน    อาจารยร์ตพิทัธ ์ ศริพิงษ์  
 
๕.  สถานท̀ีติดต่อ   คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา/                 

         E – Mail  
Ratiphat.si@ssru.ac.th 

 

๖.  ภาคการศึกษา / ชั qนปีท̀ีเรียน   
๖.๑ ภาคการศกึษาที2   ๑  /  ชั nนปีที2 ๓ 
๖.๒ จาํนวนผูเ้รยีนที2รบัได ้ ประมาณ ๕๕ คน 

 
๗.  รายวิชาท̀ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถา้ม)ี  
 

๘.  รายวิชาท̀ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี  
 
๙.  สถานท̀ีเรียน  คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา  þ ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๒  
รายวชิา FAR ๓๘๐๒ สาขาวชิา ศลิปะการแสดง (นาฏศลิป์ไทย) คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

 

 

๑๐.วนัท̀ีจดัทาํหรือปรบัปรงุ   วนัที2 ๔ เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     รายละเอียดของรายวิชาครั qงล่าสดุ 

 

 

หมวดท̀ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

 

๑.   จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

  เพื2อใหน้ักศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี2ยวกบัการสมัมนาศลิปะการแสดง สามารถวางแผน ดําเนินการ และ
เขยีนรายงานสมัมนาศลิปะการแสดงไดอ้ย่างถูกต้องตามหลกัวชิา ซึ2งจะเป็นพืnนฐานของการศกึษาในระดบัสูง และ
นําไปใชป้ระกอบอาชพีในอนาคต 
 
๒.   วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

เพื2อใหน้กัศกึษามคีวามรู ้ ความสามารถในการดาํเนินการวจิยั  สามารถคดิ วเิคราะหข์อ้มลูใหเ้ป็นประโยชน์
ในการเรยีนและการทาํงานในอนาคต  ทั nงนีnในรายวชิามกีารฝึกหดัการทาํวจิยัตามหวัขอ้ที2สนใจรายบุคคลและ/หรอืราย
กลุม่เพื2อวดัผลการเรยีนตามหลกัสตูร โดยจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบออนไลน์ เพื2อใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
มหาวทิยาลยั 
 

หมวดท̀ี ๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 

๑. คาํอธิบายรายวิชา 

การจดัการสมัมนาทางศลิปะการแสดงอยา่งเตม็รปูแบบเพื2อสรา้งกระบวนการคน้หาองคค์วามรูท้าง
ศลิปะการแสดงในหวัขอ้ที2สนใจ  

To organize  the complete performing arts semina for creating the process of exploring body of 
performing arts knowledge in the interested area   
       

๒. จาํนวนชัว̀โมงท̀ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย 

(ชัว̀โมง) 

สอนเสริม 

(ชัว̀โมง) 

การฝึกปฏิบติั/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชัว̀โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชัว̀โมง) 

๔๕ ชั 2วโมงต่อภาคเรยีน - - ๙๐ ชั 2วโมงต่อภาคเรยีน 
 
๓. จาํนวนชัว̀โมงต่อสปัดาหท̀ี์อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

 (ผูร้บัผดิชอบรายวชิาโปรดระบุขอ้มลู   ตวัอยา่งเชน่  ๑ ชั %วโมง / สปัดาห)์ 
 ๓.๑ ปรกึษาดว้ยตนเองที2หอ้งพกัอาจารยผ์ูส้อน  ชั nน ๔ อาคาร ๕๘ คณะศลิปกรรมศาสตร ์
 ๓.๒ ปรกึษาผา่นโทรศพัทท์ี2ทาํงาน / มอืถอื  หมายเลข ๐๒ ๑๖๐  ๑๓๙๖/ ๐๘๙ ๙๒๓ ๑๙๙๐ 
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 ๓.๓ ปรกึษาผา่นจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Mail) ratiphat.si@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรกึษาผา่นเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) FB: rati noopleng 
 ๓.๕ ปรกึษาผา่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์(Internet/Webboard) 
 

หมวดท̀ี ๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คณุธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คณุธรรม จริยธรรมท̀ีต้องพฒันา 

� (๑)  ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม  จรยิธรรม  เสยีสละ และซื2อสตัยส์จุรติ 
�  (๒)  มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนองและสงัคม 
� (๓)  มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้ามสามารถทาํงานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลาํดบั

ความสาํคญั 
� (๔)  เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื2น  รวมทั nงเคารพในคณุคา่และศกัดิ éศรขีองความเป็น

มนุษย ์
� (๕)  เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
� (๖)  มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

๑.๒   วิธีการสอน 
(๑) กาํหนดขอ้ตกลงเรื2องการเขา้เรยีน และการสง่งานที2มอบหมายใหต้รงเวลา   
(๒)  มอบหมายงานเป็นกลุม่รว่มกนัศกึษาคน้ควา้ 
(๓) บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณีศกึษา 
(๔) อภปิรายกลุม่ 
(๕) กาํหนดใหน้กัศกึษาหาตวัอยา่งที2เกี2ยวขอ้ง       

๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การเขา้เรยีนตรงเวลาโดยจดัทาํแบบลงลายมอืชื2อทุกวนัที2เขา้เรยีน 
(๒)  การสง่งานที2ไดร้บัมอบหมายตามขอบเขตที2กาํหนดให ้และตรงเวลา 
(๓)  มกีารอา้งองิเอกสารที2ไดนํ้ามาทาํรายงานอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
(๔)  ประเมนิผลจากการวเิคราะหก์รณีศกึษา และการนําเสนอรายงาน 

๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ท̀ีต้องพฒันา 

� (๑)  มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี2ยวกบัหลกัการที2สาํคญัของเนืnอหาในสาขาวชิาศลิปะการแสดง
นาฏศลิป์ไทยและสามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
� (๒)  สามารถวเิคราะหปั์ญหา เขา้ใจและอธบิายความตอ้งการของสงัคมเกี2ยวกบังานดา้น
ศลิปะการแสดงรวมทั nงประยกุตค์วามรู ้ ทกัษะ และการใชร้ปูแบบการแสดงที2เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
� (๓)  สามารถวเิคราะห ์ออกแบบ  ปรบัปรงุและ/หรอืประเมนิองคป์ระกอบต่างๆ ของงาน

ศลิปะการแสดง 
� (๔)  สามารถตดิตามความกา้วหน้าและววิฒันาการสงัคมกบัรปูแบบของงานศลิปะการแสดงและ
สามารถนํามาใชโ้ดยการอนุรกัษ์หรอืประยกุตง์านการแสดงใหเ้ขา้กบับรบิททางสงัคม 
�  (๕)  มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และสนใจพฒันาความรู ้ความชาํนาญดา้นการแสดงอยา่งต่อเนื2อง 
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�  (๖)  มคีวามรูใ้นแนวกวา้งของสาขาศลิปะการแสดง เลง็เหน็ความเปลี2ยนแปลง และเขา้ใจผลกระทบ
ของสื2อบนัเทงิรปูแบบใหม ่
�  (๗)  มปีระสบการณ์ในการพฒันาและ/หรอืการประยกุตง์านการแสดงตามความตอ้งการของงานการ
แสดงแต่ละครั nง 
�  (๘)  สามารถบรูณาการความรูส้าขาวชิาศลิปะการแสดงกบัความรูใ้นศาสตรอ์ื2นๆ ที2เกี2ยวขอ้ง 

๒.๒   วิธีการสอน 
(๑)  บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งการศกึษาวจิยัศลิปะการแสดง 
(๒)  การอภปิรายกลุม่หวัขอ้การวจิยั วธิกีารดาํเนินการวจิยั ขอ้มลู และการเรยีบเรยีง   
(๓)  กาํหนดใหน้กัศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเกี2ยวกบัหว้ขอ้การวจิยัที2ตนสนใจและจะนําเสนอปลายภาคเรยีน 

      (๔)  การฝึกทกัษะวางแผนการดาํเนินการวจิยั  และดาํเนินการวจิยั 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมนิผลการจดัการวางแผนการดาํเนินงานวจิยั 
(๒)  ประเมนิผลการนําเสนอรายงานที2มอบหมาย 

 (๓)  ประเมนิผลการสบืคน้ขอ้มลู 

(๔)  ประเมนิผลการวเิคราะหก์ารดาํเนินการวจิยั 

 

๓. ทกัษะทางปัญญา 

๓.๑   ทกัษะทางปัญญาท̀ีต้องพฒันา 

� (๑)  คดิอยา่งมวีจิารณญาณและอยา่งมรีะบบ 
� (๒)  สามารถ  สบืคน้ ตคีวามและประเมนิสารสนเทศเพื2อใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค ์
� (๓)  สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรปุประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ 
� (๔)  สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๓.๒   วิธีการสอน 
    (๑) การมอบหมายใหน้กัศกึษาทาํโครงรา่งวจิยัตามที2ตนสนใจและนําเสนอผลของการศกึษาเป็นการ

รายงานเดี2ยว /กลุม่ 
(๒) อภปิรายกลุม่ 

      (๓) วเิคราะหก์รณีศกึษา 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

     (๑) ประเมนิผลการปฏบิตัเิป็นรายบุคคลและรายกลุม่   
๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

๔.๑   ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท̀ีต้องพฒันา 

� (๑)  สามารถสื2อสารกบักลุม่คนหลากหลายสามารถสนทนาทั nงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
� (๒)  สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืและอาํนวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุม่  

ทั nงในบทบาทของผูนํ้า หรอืในบทบาทของผูร้ว่มทมีทาํงาน 
� (๓)  สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชี2นําสงัคมในประเดน็ที2เหมาะสม 
� (๔)  มคีวามรบัผดิชอบต่อการกระทาํของตนเองและรบัผดิชอบงานในกลุม่ 
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� (๕)  สามารถเป็นผูร้เิริ2มแสดงประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์ทั nงสว่นตวัและสว่นรวม  พรอ้มทั nงแสดง
จุดยนือยา่งพอเหมาะทั nงของตนเองและทางวชิาชพีอยา่งต่อเนื2อง 

� (๖)  มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูท้ ั nงของตนเองและทางวชิาชพีอยา่งต่อเนื2อง 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) จดักจิกรรมกลุม่ในการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
(๒)  มอบหมายรายงานที2นําเสนอกลุม่ และรายบุคคล   
(๓)  พฤตกิรรมการทาํงานเป็นทมี 
(๓)  รายงานการศกึษาดว้ยตนเอง 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมนิตนเองและเพื2อนดว้ยการเขา้กลุม่และกลา่วชมและเสนอขอ้คดิเหน็เกี2ยวกบัเพื2อนรว่ม 
กลุม่คนใดคนหนึ2ง 

(๒)  รายงานที2นําเสนอ  พฤตกิรรมการทาํงานเป็นทมี 
(๓)  รายงานการศกึษารายบุคคล และรายกลุม่ 

๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส̀ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส̀ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท̀ีต้องพฒันา 

� (๑)  ทกัษะในการใชเ้ครื2องมอืที2จาํเป็นที2มอียูใ่นปัจจุบนัต่อการทาํงานที2เกี2ยวกบัคอมพวิเตอร ์
� (๒)  สามารถแนะนําประเดน็การแกปั้ญหาโดยใชส้ารสนเทศมางคณิตศาสตรห์รอืการแสดงสถติิ

ประยกุตต่์อปัญหาที2เกี2ยวขอ้งอยา่งสรา้งสรรค ์
� (๓)  สามารถสื2อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพทั nงการพดูและการเขยีน เลอืกใชร้ปูแบบของสื2อการนําเสนอ

อยา่งเหมาะสม 
� (๔)  สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื2อสารอยา่งเหมาะสม 
๕.๒   วิธีการสอน 

 (๑)   มอบหมายงานใหน้กัศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจาก Website  ทาํรายงาน และจดัทาํเป็นรปูเลม่
(อาจมกีารนําเสนอการแสดงประกอบดว้ยกไ็ด)้ 

(๒)  นําเสนอโดยใชร้ปูแบบที2เหมาะสมกบัวธิกีารนําเสนอการคน้ควา้ 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การจดัทาํรายงานและนําเสนอดว้ยสื2อเทคโนโลย ี

(๒)  การมสีว่นรว่มในการอภปิราย 

 

๖. ทกัษะพิสยั 

๖.๑   ทกัษะพิสยั 

� (๑)  มทีกัษะการปฏบิตัศิลิปะการแสดงตามเนืnอหารายวชิาและสามารถพฒันาทกัษะ 
ของตนเองอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

� (๒)  นําความรูท้างทฤษฎมีาใชใ้นการปฏบิตังิานดา้นศลิปะการแสดงได ้
� (๓)  มทีกัษะทางการแสดงและการสื2อสารต่อสาธารณชน 
� (๔)  มทีกัษะความชาํนาญเฉพาะทางตามความถนดัของผูเ้รยีน 
๖.๒   วิธีการสอน 

(๑)   มอบหมายงานใหน้กัศกึษาฝึกปฏบิตัทิบทวนบทเรยีนจากสื2อการสอน หรอื เพื2อนรว่มชั nนเรยีน 
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(๒)  การอภปิรายกลุม่  เกี2ยวกบัการวเิคราะหท์า่ราํแต่ละสว่น 
 
(๓)  นําเสนอโดยใชร้ปูแบบที2เหมาะสมกบัวธิกีารจดัการแสดงจรงิ 
(๔)  กาํหนดใหน้กัศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูประกอบชดุการแสดงที2ไดร้บัถ่ายทอด 

๖.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมนิผลการรบัถ่ายทอดและการฝึกทกัษะรายบุคคล 
(๒)  ประเมนิผลการจดัรปูแบบการแสดงในหอ้งเรยีนตามแบบของการอนุรกัษ์ 
(๓)  ประเมนิผลการนําเสนอรายงานที2มอบหมาย 
(๔)  ประเมนิผลการวเิคราะหแ์นวการปฏบิตัทิา่ราํของศลิปิน 
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หมายเหต ุ

สญัลกัษณ์ � หมายถงึ ความรบัผดิชอบหลกั  
สญัลกัษณ์ � หมายถงึ ความรบัผดิชอบรอง  
เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ดร้บัผดิชอบ 

ซึ2งจะปรากฏอยูใ่นแผนที2แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum 
Mapping) 
 

หมวดท̀ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

สปัดาห์

ท̀ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน

ชัว̀โมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน 

ส̀ือท̀ีใช้(ถ้ามี) 

ผูส้อน 

๑ -แนะนํารายวชิา/ ปรบัทศันคตกิารเรยีน/ 
วธิเีรยีน  การวดัผลและประเมนิผลการ
เรยีน  
-ความรูพ้ืnนฐานเกี2ยวกบัการสมัมนา 
   ๑. ความหมายของการสมัมนา 
   ๒.หลกัการสมัมนาโดยทั 2วไป 
   ๓.องคป์ระกอบของการสมัมนา 
  ๔.ประโยชน์ของการสมัมนา 
 

๓ กิจกรรมการเรียน การสอน 
จดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ
ออนไลน์ ดงันีn 
- การบรรยายประกอบสื2อ
นําเสนอผา่นโปรแกรม google 
meet, Zoom 
-การมอบหมายใหน้กัศกึษา
คน้ควา้หวัขอ้ที2สนใจมาจดัทาํ
โครงการสมัมนาศลิปะการแสดง 
 

อาจารยร์ตพิทัธ ์ 
ศริพิงษ์ 

๒ -ความรูพ้ืnนฐานเกี2ยวกบัการสมัมนา
(ต่อ) 

   ๑.ลกัษณะของการสมัมนาที2มี
ประสทิธภิาพ 

   ๒.บุคคลที2เกี2ยวขอ้งกบัการสมัมนา 
   ๓.ปัญหาของการจดัสมัมนา 
-  การเรยีนรูก้ระบวนการกลุม่ 
-  การจดัการสมัมนาศลิปะการแสดง 

๓ กิจกรรมการเรียน การสอน 
จดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ
ออนไลน์ ดงันีn 
- การบรรยายประกอบสื2อ
นําเสนอผา่นโปรแกรม google 
meet, Zoom 
-การมอบหมายใหน้กัศกึษา
คน้ควา้หวัขอ้ที2สนใจมาจดัทาํ
โครงการสมัมนาศลิปะการแสดง 
 

อาจารยร์ตพิทัธ ์ 
ศริพิงษ์ 

๓ -การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการ
สมัมนา 
-การเขยีนโครงการ 
-การประเมนิผลโครงการ 
-การเขยีนรายงานการสมัมนา 
-การทาํกรอบเนืnอหาในการสมัมนา
ศลิปะการแสดง   

๓ กิจกรรมการเรียน การสอน 
จดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ
ออนไลน์ ดงันีn 
- การบรรยายประกอบสื2อ
นําเสนอผา่นโปรแกรม google 
meet, Zoom 
-การมอบหมายใหน้กัศกึษา

อาจารยร์ตพิทัธ ์ 
ศริพิงษ์ 
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-การเลอืกรปูแบบการประชมุ และการ
จดัสถานที2สมัมนา 

คน้ควา้หวัขอ้ที2สนใจมาจดัทาํ
โครงการสมัมนาศลิปะการแสดง 
 

4 - ฝึกหดัการเขยีนโครงการสมัมนา 
-การตั nงหวัขอ้สมัมนา,วตัถุประสงค ์
-การเขยีนหลกัการและเหตุผล 
-การเขยีนวตัถุประสงค ์
-การเขยีนเป้าหมายในการสมัมนา 
-การกาํหนดสถานที2และชว่งเวลาในการ
สมัมนา 
 

๓ กิจกรรมการเรียน การสอน 
จดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ
ออนไลน์ ดงันีn 
- การบรรยายประกอบสื2อ
นําเสนอผา่นโปรแกรม google 
meet, Zoom 
-การมอบหมายใหน้กัศกึษา
คน้ควา้หวัขอ้ที2สนใจมาจดัทาํ
โครงการสมัมนาศลิปะการแสดง 
-วเิคราะหปั์ญหา และวธิแีกไ้ข 
-สื2อ(งานนําเสนอ, สื2อ
อเีลก็ทรอนิกส)์ 

อาจารยร์ตพิทัธ ์ 
ศริพิงษ์ 

๕ - มอบหมายงานคน้ควา้และจดั
เตรยีมการสมัมนา
ศลิปะการแสดงตามกลุม่ การ
ประเมนิผล รวมถงึการวาง
แผนการเขยีนรายงานการ
สมัมนา  

๓ -กิจกรรมการเรียน การสอน 
จดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ
ออนไลน์ ดงันีn 
- การบรรยายประกอบสื2อ
นําเสนอผา่นโปรแกรม google 
meet, Zoom 
-การสมัมนาและการอภปิราย
กลุม่ 
-การเตรยีมจดัการสมัมนาศลิปะ       
การแสดงเป็นการรายงานกลุม่ 
-วเิคราะหปั์ญหา และวธิแีกไ้ข 
-สรปุผลจากการสมัมนา 
-สื2อ(งานนําเสนอ, สื2อ
อเีลก็ทรอนิกส)์ 

อาจารยร์ตพิทัธ ์ 
ศริพิงษ์ 

๖ การสมัมนาศลิปะการแสดงกลุม่ที2 ๑ ๓ กิจกรรมการเรียน การสอน 
จดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ
ออนไลน์ ดงันีn 
- การบรรยายประกอบสื2อ
นําเสนอผา่นโปรแกรม google 
meet, Zoom 
-การสมัมนาและการอภปิราย
กลุม่ 
-การจดัการสมัมนาศลิปะ   

อาจารยร์ตพิทัธ ์ 
ศริพิงษ์  
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การแสดงเป็นการรายงานกลุม่ 
-วเิคราะหปั์ญหา และวธิแีกไ้ข 
-สรปุผลจากการสมัมนา 
-สื2อ(งานนําเสนอ, สื2อ
อเีลก็ทรอนิกส)์ 

๗ การสมัมนาศลิปะการแสดงกลุม่ที2 ๒ ๓ กิจกรรมการเรียน การสอน 
จดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ
ออนไลน์ ดงันีn 
- การบรรยายประกอบสื2อ
นําเสนอผา่นโปรแกรม google 
meet, Zoom 
-การสมัมนาและการอภปิราย
กลุม่ 
-การจดัการสมัมนาศลิปะ   
การแสดงเป็นการรายงานกลุม่ 
-วเิคราะหปั์ญหา และวธิแีกไ้ข 
-สรปุผลจากการสมัมนา 
-สื2อ(งานนําเสนอ, สื2อ
อเีลก็ทรอนิกส)์ 

อาจารยร์ตพิทัธ ์ 
ศริพิงษ์ 

๘ สอบกลางภาค ๓    
๙ การสมัมนาศลิปะการแสดงกลุม่ที2 ๓ ๓ กิจกรรมการเรียน การสอน 

จดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ
ออนไลน์ ดงันีn 
- การบรรยายประกอบสื2อ
นําเสนอผา่นโปรแกรม google 
meet, Zoom 
-การสมัมนาและการอภปิราย
กลุม่ 
-การจดัการสมัมนาศลิปะ   
การแสดงเป็นการรายงานกลุม่ 
-วเิคราะหปั์ญหา และวธิแีกไ้ข 
-สรปุผลจากการสมัมนา 
-สื2อ(งานนําเสนอ, สื2อ
อเีลก็ทรอนิกส)์อเีลก็ทรอนิกส ์

อาจารยร์ตพิทัธ ์ 
ศริพิงษ์ 

๑๐ การสมัมนาศลิปะการแสดงกลุม่ที2 ๔ ๓ กิจกรรมการเรียน การสอน 
จดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ
ออนไลน์ ดงันีn 
- การบรรยายประกอบสื2อ

อาจารยร์ตพิทัธ ์ 
ศริพิงษ์ 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา  þ ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๑๐  
รายวชิา FAR ๓๘๐๒ สาขาวชิา ศลิปะการแสดง (นาฏศลิป์ไทย) คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

นําเสนอผา่นโปรแกรม google 
meet, Zoom 
-การสมัมนาและการอภปิราย
กลุม่ 
-การจดัการสมัมนาศลิปะ   
การแสดงเป็นการรายงานกลุม่ 
-วเิคราะหปั์ญหา และวธิแีกไ้ข 
-สรปุผลจากการสมัมนา 
-สื2อ(งานนําเสนอ, สื2อ
อเีลก็ทรอนิกส)์อเีลก็ทรอนิกส)์ 

๑๑ การสมัมนาศลิปะการแสดงกลุม่ที2 ๕ ๔ กิจกรรมการเรียน การสอน 
จดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ
ออนไลน์ ดงันีn 
- การบรรยายประกอบสื2อ
นําเสนอผา่นโปรแกรม google 
meet, Zoom 
-การสมัมนาและการอภปิราย
กลุม่ 
-การจดัการสมัมนาศลิปะ   
การแสดงเป็นการรายงานกลุม่ 
-วเิคราะหปั์ญหา และวธิแีกไ้ข 
-สรปุผลจากการสมัมนา 
-สื2อ(งานนําเสนอ, สื2อ
อเีลก็ทรอนิกส)์อเีลก็ทรอนิกส)์ 

อาจารยร์ตพิทัธ ์ 
ศริพิงษ์ 
 
 
 

๑๒ -การสรปุผลการสมัมนาเพื2อดาํเนิน
กระบวนการคน้หาองคค์วามรูท้าง
ศลิปะการแสดง  
-จดัเตรยีมการสมัมนาศลิปะการแสดง
รว่มกนั 

๓ กิจกรรมการเรียน การสอน 
จดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ
ออนไลน์ ดงันีn 
- การบรรยายประกอบสื2อ
นําเสนอผา่นโปรแกรม google 
meet, Zoom 
-การอภปิราย 
-การเตรยีมจดัการสมัมนาศลิปะ       
การแสดงรว่มกนัในรปูแบบ
ออนไลน์ 
-วเิคราะหปั์ญหา และวธิแีกไ้ข 
-สื2อ(งานนําเสนอ, สื2อ
อเีลก็ทรอนิกส)์ 

อาจารยร์ตพิทัธ ์ 
ศริพิงษ์ 
 

๑๓ การสมัมนาศลิปะการแสดงกลุม่ที2 ๖ ๓ กิจกรรมการเรียน การสอน อาจารยร์ตพิทัธ ์ 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา  þ ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๑๑  
รายวชิา FAR ๓๘๐๒ สาขาวชิา ศลิปะการแสดง (นาฏศลิป์ไทย) คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

จดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ
ออนไลน์ ดงันีn 
- การบรรยายประกอบสื2อ
นําเสนอผา่นโปรแกรม google 
meet, Zoom 
-การสมัมนาและการอภปิราย
กลุม่ 
-การจดัการสมัมนาศลิปะ   
การแสดงรว่มกนั 
-วเิคราะหปั์ญหา และวธิแีกไ้ข 
-สรปุผลจากการสมัมนา 
-สื2อ(งานนําเสนอ, สื2อ
อเีลก็ทรอนิกส)์อเีลก็ทรอนิกส)์ 

ศริพิงษ์ 

๑๔-๑๕  การสรปุและประเมนิผลการสมัมนา ๖ กิจกรรมการเรียน การสอน 
จดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ
ออนไลน์ ดงันีn 
-การอภปิรายผา่นโปรแกรม 
google meet, Zoom 
-วเิคราะหปั์ญหา และวธิแีกไ้ข 
-สรปุผลจากการสมัมนา 
-สื2อ(งานนําเสนอ, สื2อ
อเีลก็ทรอนิกส)์อเีลก็ทรอนิกส)์ 

อาจารยร์ตพิทัธ ์ 
ศริพิงษ์ 

๑๖ ทดสอบภาคทฤษฎ ี  และสง่รายงาน
การสมัมนา 

๓ กิจกรรมการเรียน การสอน 
จดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ
ออนไลน์ ดงันีn 
-การทดสอบผา่นโปรแกรม 
google meet, Zoom 

อาจารยร์ตพิทัธ ์ 
ศริพิงษ์ 

๑๗ สอบปลายภาค    

 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

    ( ระบุวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูห้วัขอ้ยอ่ยแต่ละหวัขอ้ตามที %ปรากฏในแผนที %แสดงการกระจายความรบัผดิชอบ

ของรายวชิา  

     (Curriculum Mapping) ตามที %กาํหนดในรายละเอยีดของหลกัสตูร สปัดาหท์ี %ประเมนิ และสดัสว่นของการประเมนิ) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สปัดาหท̀ี์

ประเมิน 

สดัส่วน 

ของการประเมินผล  

๑.๒,๑.๖,๒.๑,  วเิคราะหก์รณีศกึษาคน้ควา้การนําเสนอรายงาน เป็นระยะตลอด ๕๐% 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา  þ ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๑๒  
รายวชิา FAR ๓๘๐๒ สาขาวชิา ศลิปะการแสดง (นาฏศลิป์ไทย) คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

๒.๕,๒.๖,๒.๘, 
๓.๑,๓.๒,๔.๒,๔.๓, 

๔.๔, ๕.๑, 
๕.๒,๕.๓,๕.๔ 

-การทาํงานกลุม่และการจดัการสมัมนา 
-คณุภาพของงานและการสง่งานตามกาํหนด 

ภาคการศกึษา 

๒.๑,๒.๕,๒.,๖ 
๒.๘,๓.๑,๓.๒ 

สอบกลางภาค สปัดาหท์ี2 ๘ ๒๐% 

๒.๑,๒.๕,๒.,๖ 
๒.๘,๓.๑,๓.๒ 

สอบปลายภาค สปัดาหท์ี2 ๑๕ ๒๐% 

๑.๒,๑.๖,๓.๑, 
๓.๒,๔.๒,๔.๓, 

๔.๔ 

การเขา้ชั nนเรยีน 
การมสีว่นรว่ม  อภปิราย  เสนอความคดิเหน็ใน
ชั nนเรยีน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

๑๐% 

 
หมวดท̀ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตาํราและเอกสารหลกั 

ชชูยั  สมทิธไิกร. (๒๕๕๑). การฝึกอบรมบคุลากรในองคก์าร พิมพค์รั qงท̀ี ๖. กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพแ์หง่  
            จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
นิพนธ ์ ศศธิร. (๒๕๓๔). หลกัการพดูต่อชมุนุมชน พิมพค์รั qงท̀ี ๕. กรงุเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช.  
ประชมุ  โพธกุิล. (๒๕๓๙). เทคนิคการประชมุ. กรงุเทพมหานคร : สาํนกัพมิพส์ายใจ. 
ประเวศ  วะส.ี (๒๕๓๗). คยุกนัเร̀ืองความคิด พิมพค์รั qงท̀ี ๒. กรงุเทพมหานคร: สาํนกัพมิพม์ลูนิธโิกมลคมี    
            ทอง. 
ไพพรรณ  เกยีรตโิชคชยั. (๒๕๔๙). การจดัการสมัมนาสู่ความเป็นเลิศ ฉบบัพิมพค์รั qงท̀ี ๕. กรงุเทพฯ :   
            บรษิทัการศกึษา. 
วราภรณ์  ตระกลูสฤษดิ é. (๒๕๔๙). การทาํงานเป็นทีม พิมพค์รั qงท̀ี ๒. กรงุเทพฯ; สาํนกัพมิพศ์นูยส์ง่เสรมิ 
            วชิาการ. 
สนุทร  โคตรบรรเทา. (๒๕๓๘). เทคนิคการสอนครบวงจร. กรงุเทพมหานคร: บรษิทัซเีอด็ยเูคชั 2น จาํกดั. 
: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

๘) เอกสารประกอบการสอน เรื2อง การสมัมนาศลิปะการแสดง   
 
๒.  เอกสารและข้อมลูสาํคญั 

        การสมัมนา 
 ศลิปะการแสดง 
  
๓.  เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

เวปไซตท์างนาฏศลิป์ไทย 

สื2อการเรยีนรูอ้เิลก็โทรนิกสท์างนาฏศลิป์ไทย 
วทิยานิพนธท์างดา้นนาฏศลิป์ไทย 
วจิยัทางดา้นนาฏศลิป์ไทย 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา  þ ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๑๓  
รายวชิา FAR ๓๘๐๒ สาขาวชิา ศลิปะการแสดง (นาฏศลิป์ไทย) คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

การศกึษาความรูจ้ากผูเ้ชี2ยวชาญนาฏศลิป์ไทยจากแหลง่การเรยีนรูต่้างๆ เชน่ โขนธรรมศาสตร ์โรงเรยีน
นาฏศลิป์เอกชน 

       พพิธิภณัฑ ์
       แหลง่ชมุชน สถานศกึษา องคก์รที2มกีารแสดง การผลติอุปกรณ์ เครื2องแต่งกายทางดา้นนาฏศลิป์ 
 

หมวดท̀ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

     การประเมนิประสทิธภิาพผลในรายวชิานีnที2จดัทาํโดยนกัศกึษาไดจ้ดักจิกรรมในการนําแนวคดิและความเหน็
จากนกัศกึษาไดด้งันีn 

-  การสนทนากลุม่ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน 

- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 

- ประเมนิผลการจดัสมัมนา 

 
๒. กลยทุธก์ารประเมินการสอน  

      (ระบุวธิกีารประเมนิที %จะไดข้อ้มลูการสอน เชน่ จากผูส้งัเกตการณ์ หรอืทมีผูส้อน หรอืผลการเรยีนของนกัศกึษา 

เป็นตน้) 

         ในการเกบ็ขอ้มลูเพื2อประเมนิการสอน  มกีลยทุธด์งันีn 

- การสงัเกตการณ์ผูส้อน 

- ผลการสอบ 

             -      การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้
 
 

๓.  การปรบัปรงุการสอน 

      (อธบิายกลไกและวธิกีารปรบัปรงุการสอน เชน่ คณะ/ภาควชิามกีารกาํหนดกลไกและวธิกีารปรบัปรงุการสอนไว้

อยา่งไรบา้ง  

      การวจิยัในชั aนเรยีน การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพื %อพฒันาการเรยีนการสอน เป็นตน้) 

           หลงัจากผลประเมนิในขอ้ ๒ จงึมกีารปรบัปรงุการสอนโดยการจดักจิกรรมในการระดมสมอง  และหา
ขอ้มลูเพิ2มเตมิในการปรบัปรงุการสอน  ดงันีn 

- การสมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 

             -      การวจิยัในและนอกชั nนเรยีน 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิÇ ของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธบิายกระบวนการที %ใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิfของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรูข้อง

รายวชิา เชน่ 

       ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรอืงานที %มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกนัไปสาํหรบัรายวชิาที %แตกต่างกนั 

หรอืสาํหรบั 

      มาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น) 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา  þ ตร ี o โท o เอก 

หน้า | ๑๔  
รายวชิา FAR ๓๘๐๒ สาขาวชิา ศลิปะการแสดง (นาฏศลิป์ไทย) คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

          ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา  มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ éในรายหวัขอ้ตามที2คาดหวงัจากการ
เรยีนรูใ้นรายวชิาไดจ้ากการสอบถามนกัศกึษา  หรอืการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษารวมถงึพจิารณาจากผลการ
ทดสอบ  และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา  มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ éโดยรวมในวชิาได ้ ดงันีn 

-การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารยอ์ื2น  หรอืผูท้รง คณุวฒุทิี2ไมใ่ช่
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
- มีการตั nงคณะกรรมการในสาขาวชิา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรยีนรู้ของนักศึกษา  โดยตรวจสอบเกณฑ์
ความสามารถในการปฏบิตั ิ รายงาน  วธิกีารใหค้ะแนนสอบ  และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
๕.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

      (อธบิายกระบวนการในการนําขอ้มลูที %ไดจ้ากการประเมนิจากขอ้ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื %อปรบัปรงุคณุภาพ) 

          จากผลการประเมนิ  และทวนสอบผลสมัฤทธิ éประสทิธผิลรายวชิา  ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุการ
สอนและรายละเอยีด  เพื2อใหเ้กดิคณุภาพมากขึnน  ดงันีn 

-ปรบัปรงุรายวชิาทุก ๓ ปี  หรอื  ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ é ตามขอ้ ๔ 
-เปลี2ยน หรอื สลบัอาจารยผ์ูส้อนเพื2อใหน้กัศกึษามมีมุมองในเรื2องลกัษณะและวธิกีารปฏบิตัทิา่ราํในแบบ

เฉพาะตวัของผูท้รงคณุวฒุทิา่นต่างๆ  เพื2อประยกุตใ์ชเ้ป็นแบบเฉพาะตวัของนกัศกึษาในการนําไปใชถ่้ายทอดต่อไป 
 

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



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปรญิญา  o ตร ี o โท o เอก   

 

หนา้ | ๑๕  
รายวชิา FAR ๓๘๐๒ สาขาวชิา ศลิปะการแสดง (นาฏศลิป์ไทย) คณะ/วทิยาลยั ศลิปกรรมศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

แผนที&แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที&ปรากฏในรายละเอียดของหลกัสตูร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 
รายวิชา 

 

 
 

คณุธรรม  
จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

 
ทกัษะทาง

ความสมัพนัธ ์
ระหว่างบคุคล

และความ 
รบัผิดชอบ 

 

ทกัษะ
วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข 
การสื&อสาร

และ 
การใช้

เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ทกัษะพิสยั 

1 2 3 4 1 2 3 4 
 

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

รหสัรายวชิา FAR ๓๘๐๒ รายวชิา 
สมัมนาศลิปกรรมศาสตร ์(Fine 
and Applied Art Seminar) 
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