
 

 

รายละเอยีดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา PER ๑๖๐๓  รายวิชา นาฏยศพัท์และภาษานาฏศลิป์

(Classical Dance Terms  and Language) 
สาขาวิชาศลิปะการแสดง (นาฏศลิป์ไทย)คณะศลิปกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศกึษา ๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๕ 

 
  หมวดที ่๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    

รหัสวิชา  PER ๑๖๐๓  
ช่ือรายวิชาภาษาไทย นาฏยศัพท์และภาษานาฏศิลป์  
ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ (Classical Dance Terms  and 

Language)  
 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
๓.๑  หลักสูตร     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) สาขานาฏศิลป์

ไทย   
๓.๒ ประเภทของ      รายวิชาบังคับ       
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา    อาจารย์รติพัทธ์  ศิริพงษ์  
      ๔.๒  อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์รติพัทธ์  ศิริพงษ์ 
๕.  สถานท่ีติดต่อ  ช้ัน ๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ./ E – Mail : 
ratiphat.si@ssru.ac.th 
 
๖.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   .......๒......  /  ช้ันปีท่ี ....๑...... 
๖.๒ จํานวนผู้เรียนท่ีรับได้  ประมาณ ๔๐ คน 

 



๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี)  
๘.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
๙.  สถานท่ีเรียน สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
๑๐.วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุง      ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
     รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

  ๑.  รู้และเข้าใจความหมาย  รวมไปถึงเห็นความสําคัญของนาฏย
ศัพท์  ภาษาทางนาฏศิลป์  ตามกรอบแบบแผนจารีตและทฤษฎีด้าน
นาฏศิลป์ไทย 
 ๒. ศึกษาความเป็นมาของช่ือ  จําแนกประเภท  วิธีการปฏิบัติและคุณค่า
ของนาฏยศัพท์  ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย  
๓. อธิบายและจําแนกประเภทเพลงหน้าพาทย์ท่ีใช้ประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ไทย  
 ๔. อภิปราย  แลกเปล่ียนเรียนรู้  และสาธิตนาฏยศัพท์แต่ละประเภท 
 ๕. นําความรู้ท่ีได้รับไปศึกษาวิเคราะห์กระบวนท่ารําและประยุกต์ใช้ได้
ในสถานการณ์จริง    โดยใช้ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเป็นฐาน  

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือวางพ้ืนฐานให้เป็นอย่างเดียวกันซ่ึงเป็นสาระสําคัญในการศึกษา
นาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน  เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ  และนําไปสู่ทักษะปฏิบัติ
ท่ีถูกต้องเก่ียวกับนาฏยศัพท์  ภาษาท่านาฏศิลป์  เพลงหน้าพาทย์ ในทุกบริบท
ท่ีเก่ียวข้อง  ตลอดจนวิเคราะห์นาฏยศัพท์ท่ีปรากฏในกระบวนท่ารําบน
พ้ืนฐานท่ีว่าด้วยทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับวิชาการนาฏศิลป์ไทยและขนบแบบแผน
จารีตด้ังเดิม 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 
๑. คําอธิบายรายวิชา 
   ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของเพลงหน้า
พาทย์  นาฏยศัพท์  ภาษานาฏศิลป์  และการนําไปใช้  การกําหนดเรียกช่ือ



นาฏยศัพท์  ตลอดจนการแบ่งประเภทนาฏยศัพท์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน
และการแสดง  รวมท้ังวิเคราะห์การใช้นาฏยศัพท์และภาษานาฏศิลป์ใน
กระบวนท่ารํา  
  
 
๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสรมิ 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบติั/งาน 
ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศกึษาด้วย
ตนเอง 

(ชั่วโมง) 
๗๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคเรียน 

๑๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคเรียน 

ไมม่ี ๖๐ ชั่วโมงต่อ
ภาคเรียน  

 
๓. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (๒ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองท่ีห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้อง – ช้ัน   ๔  อาคาร 
๕๘  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ีทํางาน / มือถือ  หมายเลข    ๐๒ 
๑๖๐๑๓๙๖ / ๐๘๙ ๙๒๓๑๙๙๐ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Mail)  ratiphat.si@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) 
ratiphat 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)  
 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 � (๑) มีความซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
      � (๒) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณค่าศักด์ิศรีในความ  
      เป็นมนุษย์ 
                    � (๓) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม  
                    � (๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพศิลปะการแสดง 

๑.๒   วิธกีารสอน 



(๑) กําหนดข้อตกลงเร่ืองการเข้าเรียน และการส่งงานท่ี
มอบหมายให้ตรงเวลา   

(๒)  มอบหมายงานเป็นกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้า 
(๓)  การฝึกฝนตนเองเพ่ือการประเมินผลย่อยสําหรับภาคปฏิบัติ

ตลอดภาคเรียน 
๑.๓    วิธกีารประเมินผล 

(๑) การเข้าเรียนตรงเวลาโดยจัดทําแบบลงลายมือช่ือทุกวันท่ีเข้า
เรียน 

(๒)  การส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลา 
(๓)  มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้นํามาทํารายงานอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
(๔)  ประเมินผลย่อยการฝึกปฏิบัติ 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา  

 ⬤ (๑)  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการสําคัญของเน้ือหารายวิชา 
 � (๒)  สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
 � (๓) สามารถสร้างสรรค์ ออกแบบ หรือ ปรับปรุงผลงานทาง
ศิลปะการแสดงได้  
   � (๔) สามารถติดตามความเปล่ียนแปลง วิวัฒนาการสังคมกับ

รูปแบบของงาน 
      ศิลปะการแสดง และสามารถนํามาใช้ให้เข้ากับบริบททางสังคม 

๒.๒   วิธีการสอน 
(๑) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างการศึกษาท่ารําของนาฏศิลปิน

ไทย  การจดบันทึกท่ารําแบบรวดเร็ว  การช้ีแจงวิธีการเรียนและ
การศึกษาด้วยตนเอง 

(๒)  การอภิปรายกลุ่ม  เก่ียวกับการวิเคราะห์ท่ารําแต่ละส่วน 
(๓)  การฝึกทักษะนาฏศิลป์ไทย  
(๔)  กําหนดให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบชุดการแสดงท่ี

ได้รับถ่ายทอด 
 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินผลการรับถ่ายทอดและการฝึกทักษะรายบุคคล 
(๒)  ประเมินผลการจัดรูปแบบการแสดงในห้องเรียนตามแบบ

ของการอนุรักษ์ 
 (๓)  ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 



(๔)  ประเมินผลการวิเคราะห์แนวการปฏิบัติท่ารําของศิลปิน 
 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
 � (๑) เข้าใจแนวคิด หลักการ กระบวนการ ทฤษฏี  และสามารถคิด
อย่างมีวิจารณญาณ    

และเป็นระบบ 
 � (๒)  สามารถค้นคว้า ตีความ และประเมินข้อมูล เพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 � (๓)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ
ความต้องการ 
 � (๔)  สามารถบูรณาการความรู้เน้ือหารายวิชากับศิลปะการแสดง 

และ/หรือความรู้ในศาสตร์ อ่ืน ๆ ได้  
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับชุดการ
แสดงท่ีได้รับการถ่ายทอด 

(๒)  อภิปรายกลุ่ม 
(๓)  วิเคราะห์กรณีศึกษาวิธีการอนุรักษ์รูปแบบนาฏศิลป์ไทย

ในปัจจุบัน 
(๔)  การสะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติ      

๓.๓    วิธกีารประเมินผล 
(๑) ประเมินผลการปฏิบัติเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  โดย

เน้นวิธีการปฏิบัติตามแนวของนาฏศิลปิน และการวิเคราะห์แนวคิด
ในการอนุรักษ์ชุดท่ารํา  

 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบทีต้่อง
พัฒนา 

 � (๑) ภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม  สามารถทํางานเป็นกลุ่มและ
แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ 
 � (๒) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 � (๓) มีความรับผิดชอบการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 � (๔) สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบุคคลหลากหลาย 
๔.๒   วิธกีารสอน 

(๑) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 



(๒)  รายงานท่ีนําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
(๓)  รายงานการศึกษารายกรณี 

๔.๓    วิธกีารประเมินผล 
(๑)  ประเมินตนเองและเพ่ือนด้วยการเข้ากลุ่มและกล่าวชม

และเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับเพ่ือนร่วม กลุ่มคนใดคนหน่ึง 
(๒)  รายงานท่ีนําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
(๓)  รายงานการศึกษารายกรณี 

 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา 

 � (๑) สามารถประยุกต์ใช้ทักษะเชิงตัวเลข  คณิตศาสตร์ และข้อมูล
ทางสถิติมาแก้ปัญหาอย่าง สร้างสรรค์ 

 � (๒) สามารถใช้ภาษาส่ือสารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 � (๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ โปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ ในการส่ือสารและนําเสนอผลงานได้อย่าง
เหมาะสม  

๕.๒   วิธกีารสอน 
(๑)   มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก 

Website  ทํารายงาน และจัดทําเป็นรูปแบบการแสดงจริง 
(๒)  นําเสนอโดยใช้รูปแบบท่ีเหมาะสมกับวิธีการจัดการแสดง

จริง 
๕.๓    วิธกีารประเมินผล 

(๑)  การจัดทํารายงานและนําเสนอด้วยส่ือเทคโนโลยี 
(๒)  การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

 

๖. ทักษะพิสัย 
๖.๑   ทักษะพิสัย 

 ⬤ (๑)  มีทักษะการปฏิบัติศิลปะการแสดงตามเน้ือหารายวิชาและ
สามารถพัฒนาทักษะ 

ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  
        ⬤ (๒)  นําความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
ศิลปะการแสดงได้ 



 � (๓)  มีทักษะทางการแสดงและการส่ือสารต่อสาธารณชน 
 � (๔)  มีทักษะความชํานาญเฉพาะทางตามความถนัดของผู้เรียน 
๖.๒   วิธกีารสอน 

(๑)   มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทบทวนบทเรียนจากส่ือ
การสอน หรือ เพ่ือนร่วมช้ันเรียน 

(๒)  การอภิปรายกลุ่ม  เก่ียวกับการวิเคราะห์ท่ารําแต่ละส่วน 
 

(๓)  นําเสนอโดยใช้รูปแบบท่ีเหมาะสมกับวิธีการจัดการแสดงจริง 
 (๔)  กําหนดให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบชุดการแสดงท่ี

ได้รับถ่ายทอด 
๖.๓    วิธกีารประเมินผล 

(๑) ประเมินผลการรับถ่ายทอดและการฝึกทักษะรายบุคคล 
(๒)  ประเมินผลการจัดรูปแบบการแสดงในห้องเรียนตามแบบ

ของการอนุรักษ์ 
 (๓)  ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

(๔)  ประเมินผลการวิเคราะห์แนวการปฏิบัติท่ารําของศิลปิน 
 
หมายเหตุ 
สัญลักษณ์ ⬤ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์ � หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฏอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

หมวดที๕่ แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สปัดา
หท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 

จํานว
น

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  
การสอน/สื่อทีใ่ช้  ผูส้อน 

๑ -  ปฐมนิเทศรายวิชา   
-  แนะนําทําความเข้าใจ
ในประเด็นต่างๆ 
รายละเอียดของรายวิชา 
-  ความหมาย  ความสํา
คัญของนาฏย

๕ กิจกรรมการเรยีน 
การสอนรูปแบบ
ออนไลน์  
๑.การบรรยาย
ประกอบส่ือ
นําเสนอ

อาจาร
ย์รติ
พัทธ์  ศิ
ริพงษ์ 



สปัดา
หท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 

จํานว
น

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  
การสอน/สื่อทีใ่ช้  ผูส้อน 

ศัพท์  ภาษาทาง
นาฏศิลป์ 

(Powerpoint 
media)  
๒.  การอธิบายและ
สาธิตการปฏิบัติท่า
นาฏยศัพท์  
๓. การอภิปราย 
๔.  มอบหมายงาน
นักศึกษา  
ส่ือการเรยีนการ
สอน 
ส่ือ
นําเสนอ  Powerpoi
nt media เก่ียวกับ
การแสดงนาฏศิลป์
ไทย และการฝึกหัด
นาฏศิลป์ไทย
เบ้ืองต้น  

๒-๓ -  แบบแผนจารีต
นาฏศิลป์ไทย  
-  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ
วิชาการนาฏศิลป์ไทย  
-  ท่ีมาของช่ือนาฏย
ศัพท์   
-  ประเภทของนาฏย
ศัพท์     
-  วิธีการใช้นาฏยศัพท์ 

๑๐ กิจกรรมการเรยีน 
การสอนรูปแบบ
ออนไลน์  
๑.การบรรยาย
ประกอบส่ือ
นําเสนอ
(Powerpoint 
media) 
๒.นักศึกษากลุ่มท่ี 1 
นําเสนอเน้ือหา
รายงาน  
๓.ชมวีดีทัศน์การ
แสดง  

อาจาร
ย์รติ
พัทธ์  ศิ
ริพงษ์ 



สปัดา
หท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 

จํานว
น

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  
การสอน/สื่อทีใ่ช้  ผูส้อน 

๔.อธิบายและสาธิต 
๕.สอบย่อย 
ส่ือการเรยีนการ
สอน 
๑.  ส่ือ
นําเสนอ  Powerpoi
nt media เก่ียวกับ
การแสดงนาฏศิลป์
ไทย 
 ๒.  อุปกรณ์ในการ
ฝึกปฏิบัติได้แก่ 
เคร่ืองบันทึกเสียง
และแถบ
บันทึกเสียง 

๔-๕ -  วิธีการใช้นาฏยศัพท์ ๑๐ กิจกรรมการเรยีน 
การสอนรูปแบบ
ออนไลน์ 
๑.การบรรยาย
ประกอบส่ือ
นําเสนอ
(Powerpoint 
media) 
๒.นักศึกษากลุ่มท่ี 2 
นําเสนอเน้ือหา
รายงาน  
๓.ชมวีดีทัศน์การ
แสดง  
๔.อธิบายและสาธิต 
๕.สอบย่อย 

อาจาร
ย์รติ
พัทธ์  ศิ
ริพงษ์ 



สปัดา
หท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 

จํานว
น

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  
การสอน/สื่อทีใ่ช้  ผูส้อน 

ส่ือการเรยีนการ
สอน 
๑.  ส่ือ
นําเสนอ  Powerpoi
nt media เก่ียวกับ
การแสดงนาฏศิลป์
ไทย ๒.  อุปกรณ์ใน
การฝึกปฏิบัติได้แก่ 
เคร่ืองบันทึกเสียง
และแถบ
บันทึกเสียง 

๖-๘ -  ลักษณะประเภทการ
ใช้นาฏยศัพท์ 

๑๕ กิจกรรมการเรยีน 
การสอนรูปแบบ
ออนไลน์  
๑.การบรรยาย
ประกอบส่ือ
นําเสนอ
(Powerpoint 
media) 
๒.นักศึกษากลุ่มท่ี 3 
นําเสนอเน้ือหา
รายงาน  
๓.ชมวีดีทัศน์การ
แสดง  
๔.อธิบายและสาธิต 
๕.สอบย่อย 
ส่ือการเรยีนการ
สอน 
๑.  ส่ือ
นําเสนอ  Powerpoi

อาจาร
ย์รติ
พัทธ์  ศิ
ริพงษ์ 



สปัดา
หท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 

จํานว
น

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  
การสอน/สื่อทีใ่ช้  ผูส้อน 

nt media เก่ียวกับ
การแสดงนาฏศิลป์
ไทย ๒.  อุปกรณ์ใน
การฝึกปฏิบัติได้แก่ 
เคร่ืองบันทึกเสียง
และแถบ
บันทึกเสียง 

๙ สอบกลางภาค 
   

๑๐-
๑๑ 

-วิเคราะห์ท่านาฏยศัพท์
ในการนําไปปฏิบัติ  

๑๐ กิจกรรมการเรยีน 
การสอน  
๑.การบรรยาย
ประกอบส่ือ
นําเสนอ 
ส่ือการเรยีนการ
สอน 
๑.  ส่ือ
นําเสนอ  Powerpoi
nt media เก่ียวกับ
การแสดงงานแสดง
นาฏศิลป์ไทย 
 ๒.  อุปกรณ์ในการ
ฝึกปฏิบัติได้แก่ 
เคร่ืองบันทึกเสียง
และแถบ
บันทึกเสียง 

อาจาร
ย์รติ
พัทธ์  ศิ
ริพงษ์ 

๑๒-
๑๓ 

- สร้างสรรค์ท่านาฏย
ศัพท์  

๑๐ กิจกรรมการเรยีน 
การสอน  
๑.การบรรยาย
ประกอบส่ือ
นําเสนอ 

อาจาร
ย์รติ
พัทธ์  ศิ
ริพงษ์ 



สปัดา
หท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 

จํานว
น

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  
การสอน/สื่อทีใ่ช้  ผูส้อน 

ส่ือการเรยีนการ
สอน 
๑.  ส่ือ
นําเสนอ  Powerpoi
nt media เก่ียวกับ
การสร้างสรรค์การ
แสดงนาฏศิลป์ไทย 
 ๒.  อุปกรณ์ในการ
ฝึกปฏิบัติได้แก่ 
เคร่ืองบันทึกเสียง
และแถบ
บันทึกเสียง 

๑๔-
๑๕ 

-ใช้และประยุกต์นาฏย
ศัพท์ประดิษฐ์
สร้างสรรค์ชุดการแสดง 

๑๐ กิจกรรมการเรยีน 
การสอน  
๑.การบรรยาย
ประกอบส่ือ
นําเสนอ 
ส่ือการเรยีนการ
สอน 
๑.  ส่ือ
นําเสนอ  Powerpoi
nt media เก่ียวกับ
การสร้างสรรค์
แสดงนาฏศิลป์ไทย 
 ๒.  อุปกรณ์ในการ
ฝึกปฏิบัติได้แก่ 
เคร่ืองบันทึกเสียง
และแถบ
บันทึกเสียง 

อาจาร
ย์รติ
พัทธ์  ศิ
ริพงษ์ 



สปัดา
หท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 

จํานว
น

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  
การสอน/สื่อทีใ่ช้  ผูส้อน 

๑๖ -ใช้และประยุกต์นาฏย
ศัพท์ประดิษฐ์
สร้างสรรค์ชุดการแสดง 

๕ กิจกรรมการเรยีน 
การสอน  
๑.การบรรยาย
ประกอบส่ือ
นําเสนอ 
๒. นําเสนองาน 
 
ส่ือการเรยีนการ
สอน 
๑.  ส่ือ
นําเสนอ  Powerpoi
nt media เก่ียวกับ
การสร้างสรรค์การ
แสดงนาฏศิลป์ไทย 
 ๒.  อุปกรณ์ในการ
ฝึกปฏิบัติได้แก่ 
เคร่ืองบันทึกเสียง
และแถบ
บันทึกเสียง 

อาจาร
ย์รติ
พัทธ์  ศิ
ริพงษ์ 

๑๗ สอบปลายภาค 
   

 
๒. แผนการประเมินผลการเรยีนรู ้
( ระบุวิธกีารประเมินผลการเรยีนรูห้วัข้อยอ่ยแต่ละหวัข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ี
แสดงการกระจายความรบัผดิชอบของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสปัดาหท่ี์
ประเมินและสดัสว่นของการประเมิน) 

ผลการเรยีนรู ้
วธีกีารประเมินผล

การเรยีนรู ้
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการ
ประเมินผล 

๒.๑,๖.๑, ๖.๒ ทดสอบย่อย 
สอบกลางภาค  

๕ 
๙  

๑๐% 
๓๐%  



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 
-การเข้าเรียน 
-การส่งงานตาม
กําหนด 
-การฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเอง  

ตลอดภาค
การศึกษา  

๓๐% 

๑.๒, ๒.๑,๖.๑, 
๖.๒ 

สอบปลายภาค   ๓๐% 

 
หมวดที ่๖ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก       
เรณู โกศินานนท์,  นาฏยศพัท์ ภาษาท่านาฏยศลิป์ไทย, ๒๕๓๔๔ 
ธนิต  อยู่โพธ์ิ,  ศลิปะละครราํหรอืคู่มือนาฏศลิปะไทย. ๒๕๓๑ 
สุรพล  วิรุฬรักษ์,  วิวัฒนาการ นาฏยศลิป์ไทยในกรุงรตัน์
โกสินทร.์  ๒๕๔๗ 
รานี ชัยสงคราม,  นาฎศลิป์ไทยเบ้ืองต้น,  ๒๕๔๔ 
เรณู โกศินานนท์,  นาฎศลิป์ไทย,  ๒๕๔๓ 
ภาษิตา  วัฒนะ, วิเคราะห์ท่าราํแม่บทใหญ่, ๒๕๕๓ เน่ืองในโอกาส
ครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาติกาล ของคุณครูลมุล  ยมะคุปต์ วันท่ี 2 มิถุนายน 
2548). 

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา. 
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ : ละครฟ้อนรํา 

กรุงเทพ : มติชน, 2546. 
ธนิต  อยู่โพธ์ิ.  ศิลปะละครรํา หรือคู่มือนาฏศิลป์ไทย.  กรุงเทพฯ : 
ศิวพร. 2516.  (พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัฆพร 
โปรดให้พิมพ์ในงานฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 
นาฏดุริยางคศิลป์., สถาบัน.  วิพิธทัศนา.  กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร.  2542. 
ผุสดี  หลิมสกุล.  ระบําส่ีบท : แนวคิดการร้ือฟ้ืนระบํา
โบราณ.  วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
นาฏยศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  2537. 



สวภา  เวชสุรักษ์.  หลักนาฏยประดิษฐ์ของท่านผู้หญิงแผ้ว  สนิท
วงศ์เสนี.  วิทยานิพนธ์หลักสูตร                     

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  2547. 
 
๒.  เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

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

รติพัทธ์ ศิริพงษ์. การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ของคณะละครผกาวลี กรณีศึกษา 
รําพม่าเปิงมาง. กรุงเทพฯ : 2562. 

สุรพล  วิรุฬห์รักษ์. วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 – 
2477. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. 

อารดา  สุมิตร.  ละครในของหลวงรัชกาลท่ี 2.  วิทยานิพนธ์หลักสูตรอักษรศา
สตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  2516. 
 
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

๓.๑ เวปไซต์ทางนาฏศิลป์ไทย 
๓.๒ ส่ือการเรียนรู้อิเล็กโทรนิกส์ทางนาฏศิลป์ไทย 
๓.๓ วิทยานิพนธ์ทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
๓.๔ วิจัยทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
๓.๕ การศึกษาความรู้จากผู้เช่ียวชาญนาฏศิลป์ไทยจากแหล่งการ

เรียนรู้ต่างๆ เช่น โขนธรรมศาสตร์ โรงเรียนนาฏศิลป์เอกชน 
 

หมวดที๗่ การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของ
รายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 
          - การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
                    - แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน  
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      (ระบุวิธกีารประเมินท่ีจะได้ข้อมูลการสอน เชน่ จากผูส้งัเกตการณ ์หรอืทีม
ผูส้อน หรอืผลการเรยีนของนกัศกึษา เปน็ต้น) 
          -การสังเกตการณ์ระหว่างการเรียน 
  - การฝึกปฏิบัตินอกเวลาเรียน / คลินิก 



            - ผลการสอบ 
                    - แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน (แบบประเมินของ
มหาวิทยาลัย) 
 
๓. การปรบัปรุงการสอน 
      (อธบิายกลไกและวิธกีารปรบัปรุงการสอน เชน่ คณะ/ภาควิชามีการกําหนด
กลไกและวิธกีารปรบัปรุงการสอนไว้อยา่งไรบา้ง  
      การวิจัยในชั้นเรยีน การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน เปน็
ต้น) 

 นําผลประเมินมาวิเคราะห์ประเด็นข้อดี และข้อควรปรับปรุงมาใช้
เพ่ือปรับปรุงการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนในคร้ังต่อไป ซ่ึงมี
การใช้วิธีการปรับปรุง ดังน้ี 
1. ปรับวิธีการสอนตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล 
2. จัดคลินิกสําหรับผู้เรียนท่ีมีพัฒนาการทางการเรียนตํ่า หรือผู้เรียนท่ี
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีสูงข้ึน นอกเหนือจากเวลาเรียน 

3. ให้คําแนะนํานักศึกษาเพ่ือการพัฒนา หรือแก้ไขเป็นรายบุคคล 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศกึษาในรายวิชา 
      (อธบิายกระบวนการท่ีใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศกึษา
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องรายวิชา เชน่ 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรอืงานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกัน
ไปสาํหรบัรายวิชาท่ีแตกต่างกัน หรอืสาํหรบั 
      มาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละด้าน) 

ในระหว่างการสอนในรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในราย
หัวข้อตามท่ีคาดหวังจากการเรียนในรายวิชา ดังน้ี 

1. การทวนสอบประมวลวิชาในเชิงทฤษฎีปลายภาคการศึกษา 
2. การทวนสอบประมวลวิชาในเชิงปฏิบัติย่อยในแต่ละเพลง และรวม
ทุกเพลงโดยวิธีจับฉลากปลายภาคการศึกษา 

3. การทวนสอบประเมินผลการศึกษาจากการเข้าเรียน การทํา
รายงาน การเข้ากิจกรรม ในช้ันเรียน และสาขาวิชาตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4. การต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการ
เรียนรู้ของนักศึกษา  โดยตรวจสอบเกณฑ์ความสามารถในการ
ปฏิบัติ  รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ  และการให้คะแนน
พฤติกรรม 



 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของ
รายวิชา 
      (อธบิายกระบวนการในการนาํข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มา
วางแผนเพื่อปรบัปรุงคุณภาพ) 
     จากผลการประเมิน  และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
รายวิชา  ได้นํามาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดเน้ือหาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน  ดังน้ี 

-ตรวจสอบและปรับปรุงรายวิชาทุกปี  หรือ  ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของรายวิชา 
  -เปล่ียน หรือ สลับอาจารย์ผู้สอน หรือ เชิญวิทยากรเพ่ือเสริม
ความรู้ให้กับนักศึกษา นอกจากน้ียังทําให้นักศึกษา///เกิดมุมมองในเร่ือง
ลักษณะและวิธีการปฏิบัติท่ารําในแบบเฉพาะตัวของผู้ทรงคุณวุฒิท่าน
ต่างๆ  สําหรับประยุกต์ใช้เป็นแบบเฉพาะตัวของนักศึกษาในการนําไปใช้
ถ่ายทอดต่อไป 

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

  



แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้าก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามทีป่รากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme 
Specification) มคอ. ๒ 
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ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพ่ิมลดจํานวนได้ตามความ
รับผิดชอบ 
 
 


