
มคอ. ๓ 
 

หลกสตรระดบ ปรญ ญา o ตรี o โท o เอก 
 
 
 
 

รายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification) 
รหสัวชิา PER๓๔๑๔ ชื1อวชิา การกาํกบัลลีาเพื1ออตุสาหกรรมการแสดง (Dance Directing for 

Performing Arts Industries ) สาขาวชิาศลิปะการแสดง (นาฏศลิป์ไทย) คณะศลิปกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ภาคการศกึษา ๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๕ 

 
หมวดที1 ๑ ขอ้มลูท ั1วไป 

๑. รหสัและชื1อรายวชิา 
รหสัวชิา PER๓๔๑๔ 
ชือ่รายวชิาภาษาไทย การกาํกบัลีลาเพือ่
อตุสาหกรรมการแสดง  
ชือ่รายวชิาภาษาองักฤษ Dance Directing for 
Performing Arts Industries  

 
๒. จาํนวนหนว่ยกติ ๓ หน่วยกติ (๑-๔-๔) 

 
๓. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา 

๓.๑ หลกัสตูร ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ (ศลิปะการแสดง) สาขานาฏศลิป์ไทย 
๓.๒ ประเภทของ รายวชิาวชิาเอกบงัคบั 

 
๔. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 

๔.๑ อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิา อาจารย์รตพิทัธ์ ศริพิงษ์ 
๔.๒ อาจารย์ผูส้อน อาจารย์รตพิทัธ์ ศริพิงษ์ 

 
๕. สถานที1ตดิตอ่ ช ัน้ ๔ คณะศลิปกรรมศาสตร์ ./ E – Mail mananshaya.ph@ssru.ac.th 

 
๖. ภาคการศกึษา / ช ัmนปีที1เรยีน 

๖.๑ ภาคการศกึษาที ่ ๒ / ๒๕๖๕ ช ัน้ปีที ่๓ 
๖.๒ จาํนวนผูเ้รียนทีร่บัได ้ กลุม่เรียน ๐๐๑ ประมาณ ๕๐ คน 

 
๗. รายวชิาที1ตอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) ไม่มี 
๘. รายวชิาที1ตอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) ไม่มี 
๙.  สถานที1เรยีน สาขาศลิปะการแสดง คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
๑๐.วนัที1จดัทําหรอืปรบัปรงุ วนัที ่๑๐ เดอืน กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

รายละเอยีดของรายวชิาคร ัง้ลา่สดุ 
 
 
 

  ราย วชิา PER



มคอ. ๓ 
 

๓๔๑๔ สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ ไทย) คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยราชภฎ  
 
สวนสน 

 
 
นทา 

หนา | ๑ 



มคอ. ๓ 
 

หลกสตรระดบ 

หมวดที1 ๒ จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์
ปรญ ญา o ตรี o โท o เอก 

 

๑. จดุมุง่หมายของรายวชิา 
เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการออกแบบการแสดง การผสมผสานนาฏศลิป์สกลุตา่งๆ ตลอดจนการ 

ออกแบบการแสดงดา้นนาฏศลิป์ไทย รวมท ัง้สามารถนําไปประยกุต์ใชก้บัวชิาชีพของตนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา 
เพือ่ใหน้กัศกึษามีความรูพ้ื้นฐานในการนําความรูห้ลกัการออกแบบการแสดงไปประยุกต์ใชใ้นสาขาวชิาชีพของตน 

ตลอดจนตระหนกัถงึคณุคา่ ความสาํคญัของการออกแบบการแสดงนาฏศลิป์ไทยทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นสภาพสงัคม ตลอดจน 
บทบาทการนําไปใชใ้นโอกาสตา่งๆของสงัคม 

เพือ่ปรบัปรุงการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบออนไลน์ ตอบสนองความเปลีย่นแปลงแบบปกตใิหมแ่ละ 
นโยบายของมหาวทิยาลยั 

 

หมวดที1 ๓ ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
๑. 

คําอธบิายรายวชิา 
หลกัการกาํกบัลีลา การตคีวามแนวคดิการแสดง การวางตาํแหน่งของนกัแสดง การออกแบบลีลาจากจนิตภาพผา่น

การเคลือ่นไหวรา่งกายในรูปแบบตา่ง ๆ  การสรา้งสรรคก์ารแสดงและองคป์ระกอบการแสดงเพือ่ธรุกจิการแสดง หน้าทีก่าร
ดาํเนินงานและการแกป้ญัหาของผูก้าํกบัลีลาท ัง้กอ่นการซอ้ม  ระหวา่งการซอ้ม  ระหวา่งการแสดงและหลงัการ
แสดง  ปฏบิตักิารกาํกบัลีลาในการแสดงจรงิ 

Principles of dance directing, performance interpretation, blocking, dance designing based on 
imaginary concepts through various movement forms. Creating performance and its element for 
Performing Arts business. Role, duty and process of solving problems of dance director in pre-pro-
post production. Practising dance directing in the performance. 

 
๒. จาํนวนช ั+วโมงที+ใชต้อ่ภาคการศกึษา 

 
บรรยาย/ปฏบิตั ิ

(ช ั.วโมง) 
สอนเสรมิ 
(ช ั.วโมง) 

การฝึกปฏบิตั/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ช ั.วโมง) 

การศกึษาดว้ยตนเอง 
(ช ั.วโมง) 

๗๕ ชั่วโมงตอ่ภาคเรียน - - ๖๐ ชั่วโมงตอ่ภาคเรียน 
 

๓.  จาํนวนช ั1วโมงตอ่สปัดาหท์ี1อาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบคุคล 
(ผูร้บัผดิชอบรายวชิาโปรดระบขุอ้มลู ตวัอยา่งเชน่ ๑ ช ั่วโมง / สปัดา👉◌์) 
- อาจารย์จดัเวลาใหค้าํปรกึษานอกเวลาทีท่าํการสอนสปัดาห์ละ ๕ ช ั่วโมง สาํหรบัรายทีต่อ้งการ 
๓.๒ ปรกึษาผา่นโทรศพัทท์ีท่าํงาน / มอืถอื หมายเลข ๐๒ ๑๖๐ ๑๓๙๖ / ๐๘๗๑๙๕๖๖๖๓ 
๓.๓ ปรกึษาผา่นจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ratiphat.si@ssru.ac.th 
๓.๔ ปรกึษาผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) ratiphat 
๓.๕ ปรกึษาผา่นเครือขา่ยคอมพวิเตอร์(Internet/Webboard)....................................................................... 
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หลกัสตูรระดบัปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

หน้า | ๔ 
PER๓๔๑๔ สาขาวิชาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

 
 

หมวดที'๔การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑.คณุธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คณุธรรม จริยธรรมที'ต้องพฒันา 
� (๑)  ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม  จรยิธรรม  เสยีสละ และซื>อสตัยส์จุรติ 
�  (๒)  มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนองและสงัคม 
� (๓)  มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้ามสามารถทาํงานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลาํดบั

ความสาํคญั 
� (๔)  เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื>น  รวมทั Wงเคารพในคณุคา่และศกัดิ Yศรขีองความเป็น

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

(๑) กาํหนดขอ้ตกลงเรื>องการเขา้เรยีน และการสง่งานที>มอบหมายใหต้รงเวลา   
(๒)  มอบหมายงานเป็นกลุม่รว่มกนัศกึษาคน้ควา้ 
(๓)  การฝึกฝนตนเองเพื>อการประเมนิผลยอ่ยสาํหรบัภาคปฏบิตัติลอดภาคเรยีน 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) การเขา้เรยีนตรงเวลาโดยจดัทาํแบบลงลายมอืชื>อทุกวนัที>เขา้เรยีน 
(๒)  การสง่งานที>ไดร้บัมอบหมายตรงเวลา 
(๓)  มกีารอา้งองิเอกสารที>ไดนํ้ามาทาํรายงานอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
(๔)  ประเมนิผลยอ่ยการฝึกปฏบิตั ิ

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที'ต้องพฒันา 
� (๑)  มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี>ยวกบัหลกัการที>สาํคญัของเนืWอหาในสาขาวชิาศลิปะการแสดง
นาฏศลิป์ไทยและสามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
� (๒)  สามารถวเิคราะหปั์ญหา เขา้ใจและอธบิายความตอ้งการของสงัคมเกี>ยวกบังานดา้น

ศลิปะการแสดงรวมทั Wงประยกุตค์วามรู ้ ทกัษะ และการใชร้ปูแบบการแสดงที>เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
� (๓)  สามารถวเิคราะห ์ออกแบบ  ปรบัปรงุและ/หรอืประเมนิองคป์ระกอบต่างๆ ของงาน

ศลิปะการแสดง 
� (๔)  สามารถตดิตามความกา้วหน้าและววิฒันาการสงัคมกบัรปูแบบของงานศลิปะการแสดงและ

สามารถนํามาใชโ้ดยการอนุรกัษ์หรอืประยกุตง์านการแสดงใหเ้ขา้กบับรบิททางสงัคม 
�  (๕)  มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และสนใจพฒันาความรู ้ความชาํนาญดา้นการแสดงอยา่งต่อเนื>อง 
�  (๖)  มคีวามรูใ้นแนวกวา้งของสาขาศลิปะการแสดง เลง็เหน็ความเปลี>ยนแปลง และเขา้ใจผลกระทบ
ของสื>อบนัเทงิรปูแบบใหม ่
�  (๗)  มปีระสบการณ์ในการพฒันาและ/หรอืการประยกุตง์านการแสดงตามความตอ้งการของงานการ
แสดงแต่ละครั Wง 
�  (๘)  สามารถบรูณาการความรูส้าขาวชิาศลิปะการแสดงกบัความรูใ้นศาสตรอ์ื>นๆ ที>เกี>ยวขอ้ง 
๒.๒   วิธีการสอน 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

หน้า | ๕ 
PER๓๔๑๔ สาขาวิชาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

(๑) บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งการศกึษาทา่ราํของนาฏศลิปินไทย  การจดบนัทกึทา่ราํแบบรวดเรว็  
การชีWแจงวธิกีารเรยีนและการศกึษาดว้ยตนเอง 

(๒)  การอภปิรายกลุม่  เกี>ยวกบัการวเิคราะหท์า่ราํแต่ละสว่น 
(๓)  การฝึกทกัษะนาฏศลิป์ไทย  
(๔)  กาํหนดใหน้กัศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูประกอบชดุการแสดงที>ไดร้บัถ่ายทอด 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมนิผลการรบัถ่ายทอดและการฝึกทกัษะรายบุคคล 
(๒)  ประเมนิผลการจดัรปูแบบการแสดงในหอ้งเรยีนตามแบบของการอนุรกัษ์ 

 (๓)  ประเมนิผลการนําเสนอรายงานที>มอบหมาย 
(๔)  ประเมนิผลการวเิคราะหแ์นวการปฏบิตัทิา่ราํของศลิปิน 
 

๓.ทกัษะทางปัญญา 
๓.๑   ทกัษะทางปัญญาที'ต้องพฒันา 
� (๑)  คดิอยา่งมวีจิารณญาณและอยา่งมรีะบบ 
� (๒)  สามารถ  สบืคน้ ตคีวามและประเมนิสารสนเทศเพื>อใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค ์
� (๓)  สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรปุประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ 
� (๔)  สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) การมอบหมายใหน้กัศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเกี>ยวกบัชดุการแสดงที>ไดร้บัการถ่ายทอด 
(๒)  อภปิรายกลุม่ 
(๓)  วเิคราะหก์รณีศกึษาวธิกีารอนุรกัษ์รปูแบบนาฏศลิป์ไทยในปัจจุบนั 
(๔)  การสะทอ้นแนวคดิจากการปฏบิตั ิ     

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมนิผลการปฏบิตัเิป็นรายบุคคลและรายกลุม่  โดยเน้นวธิกีารปฏบิตัติามแนวของนาฏศลิปิน 

และการวเิคราะหแ์นวคดิในการอนุรกัษ์ชดุทา่ราํ  
 

๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
๔.๑   ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบที'ต้องพฒันา 
� (๑)  สามารถสื>อสารกบักลุม่คนหลากหลายสามารถสนทนาทั Wงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
� (๒)  สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืและอาํนวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุม่  

ทั Wงในบทบาทของผูนํ้า หรอืในบทบาทของผูร้ว่มทมีทาํงาน 
� (๓)  สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชี>นําสงัคมในประเดน็ที>เหมาะสม 
� (๔)  มคีวามรบัผดิชอบต่อการกระทาํของตนเองและรบัผดิชอบงานในกลุม่ 
� (๕)  สามารถเป็นผูร้เิริ>มแสดงประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์ทั Wงสว่นตวัและสว่นรวม  พรอ้มทั Wงแสดง

จุดยนือยา่งพอเหมาะทั Wงของตนเองและทางวชิาชพีอยา่งต่อเนื>อง 
� (๖)  มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูท้ ั Wงของตนเองและทางวชิาชพีอยา่งต่อเนื>อง 
๔.๒   วิธีการสอน 
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(๑) จดักจิกรรมกลุม่ในการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
(๒)  รายงานที>นําเสนอ  พฤตกิรรมการทาํงานเป็นทมี 
(๓)  รายงานการศกึษารายกรณี 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมนิตนเองและเพื>อนดว้ยการเขา้กลุม่และกลา่วชมและเสนอขอ้คดิเหน็เกี>ยวกบัเพื>อนรว่ม 

กลุม่คนใดคนหนึ>ง 
(๒)  รายงานที>นําเสนอ  พฤตกิรรมการทาํงานเป็นทมี 
(๓)  รายงานการศกึษารายกรณี 
 

๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื'อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื'อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที'ต้องพฒันา 
� (๑)  ทกัษะในการใชเ้ครื>องมอืที>จาํเป็นที>มอียูใ่นปัจจุบนัต่อการทาํงานที>เกี>ยวกบัคอมพวิเตอร ์
� (๒)  สามารถแนะนําประเดน็การแกปั้ญหาโดยใชส้ารสนเทศมางคณติศาสตรห์รอืการแสดงสถติิ

ประยกุตต่์อปัญหาที>เกี>ยวขอ้งอยา่งสรา้งสรรค ์
� (๓)  สามารถสื>อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพทั Wงการพดูและการเขยีน เลอืกใชร้ปูแบบของสื>อการนําเสนอ

อยา่งเหมาะสม 
� (๔)  สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื>อสารอยา่งเหมาะสม 
  
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)   มอบหมายงานใหน้กัศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจาก Website  ทาํรายงาน และจดัทาํเป็นรปูแบบ
การแสดงจรงิ 

(๒)  นําเสนอโดยใชร้ปูแบบที>เหมาะสมกบัวธิกีารจดัการแสดงจรงิ 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การจดัทาํรายงานและนําเสนอดว้ยสื>อเทคโนโลย ี
(๒)  การมสีว่นรว่มในการอภปิราย 

 
หมายเหต ุ

สญัลกัษณ์� หมายถงึ ความรบัผดิชอบหลกั  
สญัลกัษณ์ � หมายถงึ ความรบัผดิชอบรอง  
เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ดร้บัผดิชอบ 

ซึ>งจะปรากฏอยูใ่นแผนที>แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum 
Mapping) 
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หมวดที' ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สปัดาห์

ที' 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื'อที'ใช้  

ผูส้อน 

๑ ๑.แนะนํารายวชิา  
 - อธบิายหลกัการสรา้งสรรค ์
 - หลกัการสรา้งสรรคก์ารแสดง 
   
 

๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  
จดัการเรยีนการสอนใน
รปูแบบผสมผสานออนไลน์ 
ดงันีW 
๑. การบรรยายประกอบสื>อ
นําเสนอผา่นโปรแกรม 
google meet, Zoom  
๒.  การอธบิายและสาธติการ
ปฏบิตัทิา่นาฏยศพัท ์ 
๓. การอภปิราย 
๔.  มอบหมายงานนกัศกึษา  
สื'อการเรียนการสอน 
สื>อนําเสนอ  Powerpoint 
media เกี>ยวกบัละครพนัทาง 
และละครเสภา 

อาจารยร์ตพิทัธ ์ศริพิงษ์ 

๒-๔ องคป์ระกอบการสรา้งการแสดง ๕ จดัการเรยีนการสอนใน
รปูแบบผสมผสานออนไลน์ 
ดงันีW 
๑. การบรรยายประกอบสื>อ
นําเสนอผา่นโปรแกรม 
google meet, Zoom  
๒.นกัศกึษากลุม่ที> ๑ นําเสนอ
เนืWอหารายงาน  
๓.ชมวดีทีศัน์การแสดง  
๔.อธบิายและสาธติ 
๕.สอบยอ่ย 
สื'อการเรียนการสอน 
๑.  สื>อนําเสนอ  Powerpoint 
media เกี>ยวกบัละครพนัทาง 
เรื>อง พระลอ 
๒.  อุปกรณ์ในการฝึกปฏบิตัิ
ไดแ้ก่ เครื>องบนัทกึเสยีงและ
แถบบนัทกึเสยีง 

อาจารยร์ตพิทัธ ์ศริพิงษ์ 
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สปัดาห์
ที' 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/สื'อที'ใช้ 

ผูส้อน 

๕-๖ ประเภทของการสรา้งงานการ
แสดง 

๑๐ จดัการเรยีนการสอนใน
รปูแบบผสมผสานออนไลน์ 
ดงันีW 
๑. การบรรยายประกอบสื>อ
นําเสนอผา่นโปรแกรม 
google meet, Zoom  
๒.ชมวดีทีศัน์การแสดง 
๓.การอธบิายและสาธติ 
๔.สอบยอ่ย 
สื'อการเรียนการสอน 
๑.สื>อนําเสนอ  Powerpoint 
media เกี>ยวกบัละครเสภา 
เรื>อง กาก ี
๒.อุปกรณ์ในการฝึกปฏบิตัิ
ไดแ้ก่ เครื>องบนัทกึเสยีงและ
แถบบนัทกึเสยีง 

อาจารยร์ตพิทัธ ์ศริพิงษ์ 

 

๗ ลกัษณะ / รปูแบบ การกาํกบัลลีา
การแสดง 
 

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  
จดัการเรยีนการสอนใน
รปูแบบผสมผสานออนไลน์ 
ดงันีW 
๑. การบรรยายประกอบสื>อ
นําเสนอผา่นโปรแกรม 
google meet, Zoom 
๒.ชมวดีทีศัน์การแสดง 
๓.อธบิายและสาธติ 

อาจารยร์ตพิทัธ ์ศริพิงษ์ 

๘-๑๕ การออกแบบลลีาการแสดง 
- ลกัษณะของลลีา 
- วธิกีารสรา้งลลีา 

๑๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  
จดัการเรยีนการสอนใน
รปูแบบผสมผสานออนไลน์ 
ดงันีW 
๑.แบง่กลุม่การจดัแสดงละคร
พนัทาง และละครเสภา ตามที>
ตนสนใจ  
๒. ใหน้กัศกึษา ศกึษา
ประเภทของละครตามที>ตน
สนใจ พรอ้มทั Wงสรา้ง และ

อาจารยร์ตพิทัธ ์ศริพิงษ์ 
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นําเสนอการแสดง 
๑๖ นําเสนอการแสดง ๒๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  

จดัการเรยีนการสอนใน
รปูแบบผสมผสานออนไลน์ 
ดงันีW 
๑.นกัศกึษานําเสนอการแสดง
ละครพนัทาง และละครเสภา 
สื'อการเรียนการสอน 
การนําเสนอของนกัศกึษา 

อาจารยร์ตพิทัธ ์ศริพิงษ์ 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูห้วัขอ้ยอ่ยแต่ละหวัขอ้ตามที <ปรากฏในแผนที <แสดงการกระจายความรบัผดิชอบของ
รายวชิา 
(Curriculum Mapping) ตามที <กาํหนดในรายละเอยีดของหลกัสตูรสปัดาหท์ี <ประเมนิและสดัสว่นของการประเมนิ) 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
สปัดาหที์'
ประเมิน 

สดัส่วน 
ของการประเมินผล 

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

ทดสอบยอ่ยหลงัการต่อทา่ราํ และฝึก
ปฏบิตัทิา่ราํ การสวมบทบาท ดงันีW  
๑.พระลอ ตอน พระลอชมสวน, ฟ้อนรกั 
๒.พระลอ ตอน พระลอเขา้หอ้ง 
๓. ขนุชา้งขนุแผน ตอน ละเลงขนมเบืWอง 
๔. ขนุชา้งขนุแผน ตอน พระไวยเกีWยว
นางวนัทอง 
๕.นําเสนอการแสดงตามที>ตนสนใจ 
การนําเสนอรายงาน พรอ้มการแสดงเป็น
กลุม่  

 
 

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 
-การสง่งานตามกาํหนด 
-การฝึกปฏบิตัดิว้ยตนเอง 
 

ตลอดภาค
การศกึษา 

 

๑๐% 

๑๒,๑.๖,๒.๑,๒.๒,๓.๒,๔.๒, 
๕.๔ 

สอบปลายภาค   ๒๐% 
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หมวดที' ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตาํราและเอกสารหลกั 

๑) คณะศษิยานุศษิย.์ คณุานุสรณ์ครบรอบ ��� ปี คณุครลูมลุ  ยมะคปุต.์ ม.ป.ท, ม.ป.ป.(จดัพมิพท์ี>ระลกึ 
เนื>องในโอกาสครบรอบ ��� ปี ชาตกิาล ของคณุครลูมลุ  ยมะคปุต ์วนัที> � มถุินายน ����). 
๒) ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็ฯพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยา. ศลิปวฒันธรรมฉบบัพเิศษ : ละครฟ้อนราํ. 
กรงุเทพ : มตชิน, 2546. 
๓) ธนิต  อยูโ่พธิ Y.  ศลิปะละครราํ หรอืคูม่อืนาฏศลิป์ไทย.  กรงุเทพฯ : ศวิพร. ����.  (พระเจา้บรมวงศเ์ธอ
พระองคเ์จา้เฉลมิพลฑฆิฆัพร โปรดใหพ้มิพใ์นงานฉลองพระชนมายคุรบ � รอบ 
๔) นาฏดุรยิางคศลิป์, สถาบนั.  วพิธิทศันา.  กรงุเทพฯ : กรมศลิปากร.  ����. 
๕) มณิศา  วศนิารมณ์. นาฏยประดษิฐข์องเจา้จอมมารดาเขยีน.  วทิยานิพนธห์ลกัสตูรศลิปศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิานาฏยศลิป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  ����. 
๖) มณิศา  วศนิารมณ์. อาศรมศกึษาทางนาฏยศลิป์ไทย เรื>อง พระลอ.  รายงานวชิาอาศรมศกึษาทาง
นาฏยศลิป์ไทยตามหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิานาฏยศลิป์ไทย ภาควชิานาฏยศลิป์ คณะ
ศลิปกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  ����. 
๗) รฐัศาสตร ์ จั >นเจรญิ.  หลกัการแสดงเป็นบุเรงนองในละครพนัทาง  เรื>อง ผูช้นะสบิทศิ.  วทิยานิพนธ์
หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิานาฏยศลิป์ไทย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  ��50. 
๘) สมพศิ  สขุวพิฒัน์. ผูช้นะสบิทศิ : ละครพนัทางของเสร ี หวงัในธรรม.  วทิยานิพนธห์ลกัสตูรศลิปศาสตรม
หาบณัฑติ สาขาวชิานาฏยศลิป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  ����. 
๙) เอกสารประกอบการสอน เรื>อง การละครราํ � (ละครพนัทาง และละครเสภา)   

๒.เอกสารและข้อมลูสาํคญั 
 ๑) ดาํรงราชานุภาพ,สมเดจ็ฯ กรมพระยา.(2508).  ตาํนานละครอเิหนา. กรงุเทพมหานคร:  คลงัวทิยา  .    
 ๒)  ศลิปากร,กรม. (2549 ). ทะเบยีนขอ้มลู: วพิธิทศันาชดุระบาํ ราํ ฟ้อน. กรงุเทพฯ: ไทภมู ิพบัลชิชิ>ง. 
 ๓)  สรุพล  วริฬุรกัษ์ , (2543).  ววิฒันาการนาฏยศลิป์ไทยในกรงุรตันโกสนิทร ์ พ.ศ.  2325 – 2477.    
             กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั.  
        ๔) ราชบณัฑติยสถาน.  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.����.  กรงุเทพฯ : นานมบุ๊ีคพบัลเิคชั >น.  

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

 
 
๓. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

๑)  เอกสารบทละคร. 
๒) เวปไซตท์างนาฏศลิป์ไทย 
๓) สื>อการเรยีนรูอ้เิลก็โทรนิกสท์างนาฏศลิป์ไทย 
๔) วทิยานิพนธท์างดา้นนาฏศลิป์ไทย 
๕) วจิยัทางดา้นนาฏศลิป์ไทย 
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๖) การศกึษาความรูจ้ากผูเ้ชี>ยวชาญนาฏศลิป์ไทยจากแหลง่การเรยีนรูต่้างๆ เชน่ โขนธรรมศาสตร ์โรงเรยีน
นาฏศลิป์เอกชน 
 

หมวดที' ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 
๑. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 - การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน 
 - แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรยีน  
 
๒. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
      (ระบุวธิกีารประเมนิที <จะไดข้อ้มลูการสอน เชน่ จากผูส้งัเกตการณ์ หรอืทมีผูส้อน หรอืผลการเรยีนของนกัศกึษา 
เป็นตน้) 
 -การสงัเกตการณ์ระหวา่งการเรยีน 
 - การฝึกปฏบิตันิอกเวลาเรยีน / คลนิิก 
 - ผลการสอบ 
                    - แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรยีน (แบบประเมนิของมหาวทิยาลยั) 
 
๓. การปรบัปรงุการสอน 
      (อธบิายกลไกและวธิกีารปรบัปรงุการสอน เชน่ คณะ/ภาควชิามกีารกาํหนดกลไกและวธิกีารปรบัปรงุการสอนไว้
อยา่งไรบา้ง  
      การวจิยัในชั _นเรยีน การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพื <อพฒันาการเรยีนการสอน เป็นตน้) 

 นําผลประเมนิมาวเิคราะหป์ระเดน็ขอ้ด ีและขอ้ควรปรบัปรงุมาใชเ้พื>อปรบัปรงุการสอนและการจดักจิกรรมการ
เรยีนในครั Wงต่อไป ซึ>งมกีารใชว้ธิกีารปรบัปรงุ ดงันีW 
๑. ปรบัวธิกีารสอนตามศกัยภาพของผูเ้รยีนรายบุคคล 
๒. จดัคลนิิกสาํหรบัผูเ้รยีนที>มพีฒันาการทางการเรยีนตํ>า หรอืผูเ้รยีนที>ตอ้งการพฒันาตนเองที>สงูขึWน 

นอกเหนือจากเวลาเรยีน 
๓. ใหค้าํแนะนํานกัศกึษาเพื>อการพฒันา หรอืแกไ้ขเป็นรายบุคคล 

 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ] ของนักศึกษาในรายวิชา 
      (อธบิายกระบวนการที <ใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิdของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรูข้อง
รายวชิา เชน่ 
       ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรอืงานที <มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกนัไปสาํหรบัรายวชิาที <แตกต่างกนั 
หรอืสาํหรบั 
      มาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น) 

ในระหวา่งการสอนในรายวชิามกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ Yในรายหวัขอ้ตามที>คาดหวงัจากการเรยีนในรายวชิา 
ดงันีW 
๑. การทวนสอบประมวลวชิาในเชงิทฤษฎปีลายภาคการศกึษา 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

หน้า | ๑๒ 
PER๓๔๑๔ สาขาวิชาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

๒. การทวนสอบประมวลวชิาในเชงิปฏบิตัยิอ่ยในแต่ละเพลง และนําเสนอรายงาน พรอ้มการแสดงละครแต่ละ
ประเภทตามที>ไดร้บัมอบหมายปลายภาคการศกึษา 

๓. การทวนสอบประเมนิผลการศกึษาจากการเขา้เรยีน การทาํรายงาน การเขา้กจิกรรม ในชั Wนเรยีน และ
สาขาวชิาตามที>ไดร้บัมอบหมาย 

๔. การตั Wงคณะกรรมการในสาขาวชิา  ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา  โดยตรวจสอบเกณฑ์
ความสามารถในการปฏบิตั ิ รายงาน  วธิกีารใหค้ะแนนสอบ  และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 

 
๕. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธบิายกระบวนการในการนําขอ้มลูที <ไดจ้ากการประเมนิจากขอ้ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื <อปรบัปรงุคณุภาพ) 
     จากผลการประเมนิ  และการทวนสอบผลสมัฤทธิ Yของรายวชิา  ไดนํ้ามาใชใ้นการวางแผนการปรบัปรงุการ
สอนและรายละเอยีดเนืWอหาเพื>อใหเ้กดิคณุภาพมากขึWน  ดงันีW 

-ตรวจสอบและปรบัปรงุรายวชิาทุกปี  หรอื  ปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบผลสมัฤทธิ Yของ
รายวชิา 
  -เปลี>ยน หรอื สลบัอาจารยผ์ูส้อน หรอื เชญิวทิยากรเพื>อเสรมิความรูใ้หก้บันกัศกึษา นอกจากนีWยงัทาํให้
นกัศกึษาเกดิมมุมองในเรื>องลกัษณะและวธิกีารปฏบิตัทิา่ราํในแบบเฉพาะตวัของผูท้รงคณุวฒุทิา่นต่างๆ  สาํหรบั
ประยกุตใ์ชเ้ป็นแบบเฉพาะตวัของนกัศกึษาในการนําไปใชถ่้ายทอดต่อไป 

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

 
 
 

รายวิชา 

 
 

คณุธรรม  
จริยธรรม 

 
 

ความรู ้

 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

 
ทกัษะทางความสมัพนัธ ์
ระหว่างบคุคลและความ 

รบัผิดชอบ 
 

ทกัษะการ 
วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข 
การสื'อสารและ 

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 ๓๔๑๔ 
ชื'อรายวิชา (ภาษาไทย) การกาํกบัลลีา
เพื>ออุตสาหกรรมการแสดง 
(ภาษาองักฤษ)  Dance Directing for 

Performing Arts Industries  

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

ความรบัผดิชอบในแต่ละดา้นสามารถเพิ>มลดจาํนวนไดต้ามความรบัผดิชอบ 
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