
 
 

 

 
รายละเอยีดของรายวิชา (Course Specification) 

รหสัวิชา PER ๑๗๑๒ รายวิชา ระบาํมาตรฐาน (ตัวพระ) Thai Classical Group 
Dance (Female Character) 

สาขาวิชาศลิปะการแสดง (นาฏศลิป์ไทย)คณะศลิปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา 

ภาคการศกึษา ๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๕ 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    

รหัสวิชา   PER ๑๗๑๒  
ช่ือรายวิชาภาษาไทย ระบํามาตรฐาน (ตัวพระ) 
ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ Thai Classical Group Dance 

(Female Character) 
 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     

๓.๑  หลักสูตร     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) สาขานาฏศิลป์ไทย   
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 ๒๕๖๔ 
     รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 
 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎี วิธีการปฏิบัติ
ระบํามาตรฐาน ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการฝึกทักษะนาฏศิลป์ไทยข้ันสูง และ
การเป็นศิลปินท่ีมีคุณภาพในอนาคต  

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจด้านทฤษฎีเก่ียวกับระบํามาตรฐาน 
ได้แก่ ประวัติ ความสําคัญ องค์ประกอบการแสดง และการนําไปใช้ ตลอดจน
มีความสามารถในการปฏิบัติท่ารํา และการเคล่ือนไหว ท่ีมีการกําหนดไว้
สําหรับการแสดงนาฏศิลป์ไทย ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ท่ารําในการ
เรียนและการทํางานด้านนาฏศิลป์ไทยในอนาคต 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ได้ปรับปรุงวิธีการสอนภาคปฏิบัติท่ีต้องใช้เวลา

ฝึกฝนให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการสอน คือ 
การส่ือการสอนเพ่ือช่วยในการทบทวนบทเรียน และการแก้ไข

ข้อบกพร่องของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 
๑. คําอธิบายรายวิชา 
   ศึกษาท่ีมา องค์ประกอบการแสดง และปฏิบัติระบํา
มาตรฐาน ชุดระบํากฤษดาภินิหาร ระบําดาวดึงส์ ระบําพรหมาสตร์ ระบําส่ีบท 
ระบําย่องหงิด ระบํานันทอุทยาน ฯลฯ (เลือกตามความเหมาะสม) ในบทบาท
ตัวพระ 
    
Study background and elements of performance as well as practice 
standard dance pieces including Rabum Grida Pini Han, Rabum Dowwa 



Dung, Rabum Bhrommas, Rabum Tebban Terng, Rabum See Bot, 
Rabum You Ngid, Rabam Nantha Utayan (all are adjustable) 
performing in female-character role.  
  
 
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 / ๐๘๗- ๑๙๕๖๖๖๓ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Mail)  ratiphat.si@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) 
Rati pleng 
  
 

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 และ
ข้อมูลทางสถิติมาแก้ปัญหาอย่าง 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 
สปัดาห์
ที ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  
การสอน/สื่อทีใ่ช้  ผูส้อน 

๑ ๑.แนะนํารายวิชา 
/ ทัศนคติ
การศึกษารายวิชา 
ความเข้าใจ
เก่ียวกับเน้ือหา
รายวิชา    และวิธี
เรียน 

๕ กิจกรรมการเรยีน การ
สอนรูปแบบออนไลน์  
๑.การบรรยายประกอบ
ส่ือนําเสนอ
(Powerpoint media)  

อาจารย์
รติ
พัทธ์  ศิริ
พงษ์ 



๒.  ความหมาย 
ความสําคัญและ
องค์ประกอบของ 
“ระบํา
มาตรฐาน” และ 
“การฝึกหัด 
๓. นาฏยศัพท์ 
(ตัวพระ) ท่ีใช้ใน
การปฏิบัติ
นาฏศิลป์ไทย  

๒.  การอธิบายและ
สาธิตการปฏิบัติท่า
นาฏยศัพท์  
๓. การอภิปราย 
๔.  มอบหมายงาน
นักศึกษา  
ส่ือการเรยีนการสอน 
ส่ือ
นําเสนอ  Powerpoint 
media เก่ียวกับการ
แสดงนาฏศิลป์ไทย แล
การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย
เบ้ืองต้น  

๒-๓ ระบํามาตรฐาน : 
ระบําดาวดึงส์ 
๑.ประวัติของ
การแสดง 
๒. ความสําคัญ
ของการแสดง  
๓.องค์ประกอบ
การแสดง  
๔.การฝึก
ปฏิบัติการร้อง 
๕.การฝึกปฏิบัติ
ท่ารํา  

๑๐ กิจกรรมการเรยีน การ
สอนรูปแบบออนไลน์ 
๑.การบรรยายประกอบ
ส่ือนําเสนอ
(Powerpoint media) 
๒.นักศึกษากลุ่มท่ี 1 
นําเสนอเน้ือหารายงาน  
๓.ชมวีดีทัศน์การแสดง  
๔.อธิบายและสาธิต 
๕.สอบย่อย 
ส่ือการเรยีนการสอน 
๑.  ส่ือ
นําเสนอ  Powerpoint 
media เก่ียวกับการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยชุด
ระบําดาวดึงส์ 
๒.  อุปกรณ์ในการฝึก
ปฏิบัติได้แก่ เคร่ือง
บันทึกเสียงและแถบ
บันทึกเสียง 

อาจารย์
รติ
พัทธ์  ศิริ
พงษ์ 



๔-๕ ระบํามาตรฐาน : 
ระบําย่องหงิด 
๑.ประวัติของ
การแสดง 
๒. ความสําคัญ
ของการแสดง  
๓.องค์ประกอบ
การแสดง  
๔.การฝึก
ปฏิบัติการร้อง 
๕.การฝึกปฏิบัติ
ท่ารํา  

๑๐ กิจกรรมการเรยีน การ
สอนรูปแบบออนไลน์ 
๑.การบรรยายประกอบ
ส่ือนําเสนอ
(Powerpoint media) 
๒.นักศึกษากลุ่มท่ี 2 
นําเสนอเน้ือหารายงาน  
๓.ชมวีดีทัศน์การแสดง  
๔.อธิบายและสาธิต 
๕.สอบย่อย 
ส่ือการเรยีนการสอน 
๑.  ส่ือ
นําเสนอ  Powerpoint 
media เก่ียวกับการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยชุด
ระบําย่องหงิด 
๒.  อุปกรณ์ในการฝึก
ปฏิบัติได้แก่ เคร่ือง
บันทึกเสียงและแถบ
บันทึกเสียง 

อาจารย์
รติ
พัทธ์  ศิริ
พงษ์ 

๖-๘ ระบํามาตรฐาน : 
ระบําส่ีบท พระ
ทอง 
๑.ประวัติของ
การแสดง 
๒. ความสําคัญ
ของการแสดง  
๓.องค์ประกอบ
การแสดง  
๔.การฝึก
ปฏิบัติการร้อง 
๕.การฝึกปฏิบัติ
ท่ารํา  

๑๕ กิจกรรมการเรยีน การ
สอนรูปแบบออนไลน์ 
๑.การบรรยายประกอบ
ส่ือนําเสนอ
(Powerpoint media) 
๒.นักศึกษากลุ่มท่ี 3 
นําเสนอเน้ือหารายงาน  
๓.ชมวีดีทัศน์การแสดง  
๔.อธิบายและสาธิต 
๕.สอบย่อย 
ส่ือการเรยีนการสอน 
๑.  ส่ือ
นําเสนอ  Powerpoint 

อาจารย์
รติ
พัทธ์  ศิริ
พงษ์ 



media เก่ียวกับการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยชุด
ระบําส่ีบท พระทอง  
๒.  อุปกรณ์ในการฝึก
ปฏิบัติได้แก่ เคร่ือง
บันทึกเสียงและแถบ
บันทึกเสียง 

๙ สอบกลางภาค 
   

๑๐-
๑๑ 

ระบํามาตรฐาน : 
ระบําส่ีบท เบ้า
หลุด 
๑.ประวัติของ
การแสดง 
๒. ความสําคัญ
ของการแสดง  
๓.องค์ประกอบ
การแสดง  
๔.การฝึก
ปฏิบัติการร้อง 
๕.การฝึกปฏิบัติ
ท่ารํา  

๑๐ กิจกรรมการเรยีน การ
สอน  
๑.การบรรยายประกอบ
ส่ือนําเสนอ
(Powerpoint media) 
๒.นักศึกษากลุ่มท่ี 3 
นําเสนอเน้ือหารายงาน  
๓.ชมวีดีทัศน์การแสดง  
๔.อธิบายและสาธิต 
๕.สอบย่อย 
ส่ือการเรยีนการสอน 
๑.  ส่ือ
นําเสนอ  Powerpoint 
media เก่ียวกับการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยชุด
ระบําส่ีบท เบ้าหลุด 
๒.  อุปกรณ์ในการฝึก
ปฏิบัติได้แก่ เคร่ือง
บันทึกเสียงและแถบ
บันทึกเสียง 

อาจารย์
รติ
พัทธ์  ศิริ
พงษ์ 

๑๒-
๑๓ 

ระบํามาตรฐาน : 
ระบําส่ีบท สระบุ
หร่ง 
๑.ประวัติของ
การแสดง 

๑๐ กิจกรรมการเรยีน การ
สอน  
๑.การบรรยายประกอบ
ส่ือนําเสนอ
(Powerpoint media) 

อาจารย์
รติ
พัทธ์  ศิริ
พงษ์ 



๒. ความสําคัญ
ของการแสดง  
๓.องค์ประกอบ
การแสดง  
๔.การฝึก
ปฏิบัติการร้อง 
๕.การฝึกปฏิบัติ
ท่ารํา  

๒.นักศึกษากลุ่มท่ี 3 
นําเสนอเน้ือหารายงาน  
๓.ชมวีดีทัศน์การแสดง  
๔.อธิบายและสาธิต 
๕.สอบย่อย 
ส่ือการเรยีนการสอน 
๑.  ส่ือ
นําเสนอ  Powerpoint 
media เก่ียวกับการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยชุด
ระบําส่ีบท สระบุหร่ง 
๒.  อุปกรณ์ในการฝึก
ปฏิบัติได้แก่ เคร่ือง
บันทึกเสียงและแถบ
บันทึกเสียง 

๑๔-
๑๕ 

ระบํามาตรฐาน : 
ระบําส่ีบท บล่ิม 
๑.ประวัติของ
การแสดง 
๒. ความสําคัญ
ของการแสดง  
๓.องค์ประกอบ
การแสดง  
๔.การฝึก
ปฏิบัติการร้อง 
๕.การฝึกปฏิบัติ
ท่ารํา  

๑๐ กิจกรรมการเรยีน การ
สอน  
๑.การบรรยายประกอบ
ส่ือนําเสนอ
(Powerpoint media) 
๒.นักศึกษากลุ่มท่ี 3 
นําเสนอเน้ือหารายงาน  
๓.ชมวีดีทัศน์การแสดง  
๔.อธิบายและสาธิต 
๕.สอบย่อย 
ส่ือการเรยีนการสอน 
๑.  ส่ือ
นําเสนอ  Powerpoint 
media เก่ียวกับการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยชุด
ระบําส่ีบท บล่ิม 
๒.  อุปกรณ์ในการฝึก
ปฏิบัติได้แก่ เคร่ือง

อาจารย์
รติ
พัทธ์  ศิริ
พงษ์ 



บันทึกเสียงและแถบ
บันทึกเสียง 

๑๖ ระบํามาตรฐาน : 
ระบําส่ีบท ช้าเร็ว 
ระบํา 
๑.ประวัติของ
การแสดง 
๒. ความสําคัญ
ของการแสดง  
๓.องค์ประกอบ
การแสดง  
๔.การฝึก
ปฏิบัติการร้อง 
๕.การฝึกปฏิบัติ
ท่ารํา  

๕ กิจกรรมการเรยีน การ
สอน  
๑.การบรรยายประกอบ
ส่ือนําเสนอ
(Powerpoint media) 
๒.นักศึกษากลุ่มท่ี 3 
นําเสนอเน้ือหารายงาน  
๓.ชมวีดีทัศน์การแสดง  
๔.อธิบายและสาธิต 
๕.สอบย่อย 
ส่ือการเรยีนการสอน 
๑.  ส่ือ
นําเสนอ  Powerpoint 
media เก่ียวกับการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยชุด
ระบําส่ีบท ช้าเร็ว ระบํา 
๒.  อุปกรณ์ในการฝึก
ปฏิบัติได้แก่ เคร่ือง
บันทึกเสียงและแถบ
บันทึกเสียง 

อาจารย์
รติ
พัทธ์  ศิริ
พงษ์ 

๑๗ สอบปลายภาค 
   

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

ผลการเรยีนรู ้
วธีกีาร

ประเมินผลการ
เรยีนรู ้

สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วน 
ของการ
ประเมินผล 

๒.๑,๖.๑, ๖.๒ ทดสอบย่อย
หลังการต่อท่า

 
๓ 

๖๐ 



รําและฝึก
ปฏิบัติท่ารํา 
ดังน้ี  
๑.ระบํา
ดาวดึงส์ 
๒.ระบําย่อง
หงิด 
๓.ระบําส่ีบท 
พระทอง 
๔.ระบําส่ีบท 
เบ้าหลุด 
๕.ระบําส่ีบท 
สระบุหร่ง 
๖.ระบําส่ีบท 
บล่ิม 
๗.ระบําส่ีบท 
ช้าเร็วระบํา 
การนําเสนอ
รายงานเป็น
กลุ่ม 

๕ 
๘ 
๑๒ 
๑๔ 
๑๖ 
๑๐ 

๓,๕,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖  

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐% 

๑.๒,๑.๖ 
๒.๑,๒.๒,๒.๓ 
๓.๔ 
๔.๒,๔.๓,๔.๔ 
๕.๓, ๖.๑,๖.๒ 

-การเข้าเรียน 
-การส่งงาน
ตามกําหนด 
-การฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเอง  

ตลอดภาคการศึกษา  ๑๐% 

๑.๒, 
๒.๑,๖.๑, ๖.๒ 

สอบปลายภาค   ๒๐% 

 
หมวดที ่๖ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก       
คณะศิษยานุศิษย์.คุณานุสรณ์ครบรอบ ๑๐๐ ปี คุณครูลมุล  ยมะ
คุปต์. ม.ป.ท, ม.ป.ป.(จัดพิมพ์ท่ีระลึก 



เน่ืองในโอกาสครบรอบ 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.  วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหา 

บัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ไทย 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 : นาน
มีบุ๊คพับลิเคช่ัน.  2546. 

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

อารดา  สุมิตร.  ละครในของหลวงรัชกาลท่ี 2.  วิทยานิพนธ์หลักสูตรอักษรศาสตรม
หาบัณฑิต 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 

คุณลัก
ษณะ

บัณฑิต 
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Chara
cter) 
ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพ่ิมลดจํานวนได้ตามความ
รับผิดชอบ 
 
 
 


