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รายละเอียดของรายวชิา(Course Specification) 
รหสัวชิา PER ๒๑๐๓รายวชิารําเดี6ยว รําคู่ (ตัวพระ) 

สาขาวชิาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
หมวดที6๑ข้อมูลทั6วไป 

๑. รหสัและชื6อรายวชิา   
รหสัวิชา    PER ๒๑๐๓ 
ชื2อรายวิชาภาษาไทย  รําเดี2ยว รําคู(่ตวัพระ) 
ชื2อรายวิชาภาษาองักฤษ  Thai  Classical  Solo  and  Duo  Dance  (Male Character) 

๒. จาํนวนหน่วยกติ   ๓ หน่วยกิต(๑-๔-๔)  
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 
 ๓.๑  หลกัสตูร   หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต     
 ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   รายวิชาบงัคบั 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน    
 ๔.๑  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์วฒิุชยั  ค้าทวี 
 ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์วฒิุชยั  ค้าทวี 
๕.  สถานที6ตดิต่อ สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) / whutthichai.kh@ssru.ac.th 
๖. ภาคการศึกษา / ชั ]นปีที6เรียน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที2  ๒/๒๕๖๕ ชั tนปีที2   ๒ 
๖.๒ จํานวนผู้ เรียนที2รับได้ ประมาณ ๓๐  คน 

๗. รายวชิาที6ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) PER ๑๑๐๔  นาฏศิลป์ไทยเบื tองต้น (ตวัพระ) 
๘. รายวชิาที6ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites) ไมมี่ 
๙. สถานที6เรียน ห้องปฏิบติัการสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
๑๐.วันที6จัดทาํหรือปรับปรุง   วนัที2 ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รายละเอียดของรายวชิาครั]งล่าสุด 
 
 

หมวดที6๒จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 เพื2อให้นกัศกึษามีความรู้  ความเข้าใจเกี2ยวกบัทฤษฎี และวิธีการปฏิบติันาฏศิลป์ไทยแบบมาตรฐานประเภทรํา
เดี2ยว และรําคู่ ซึ2งเป็นการรําอวดฝีมือของศิลปินในการแสดงโดยฝึกทกัษะด้านนาฏศิลป์ไทยในชดุการแสดงที2เป็นที2
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รู้จกัและยอมรับว่างามมาตั tงแต่อดีตถึงปัจจบุนั  เพื2อเรียนรู้การเป็นนาฏศิลปินที2มีคณุภาพตรงกบัความต้องการของ
สงัคม 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื2อให้นกัศึกษามีความรู้  มีความสามารถในการปฏิบติัตามโครงสร้างท่ารําของนาฏศิลปิน เพื2อเป็นพื tนฐานใน
การวิเคราะห์ท่ารําในการเรียนและการทํางานด้านนาฏศิลป์ไทยในอนาคต  จึงควรศึกษาความเป็นมาตรฐานของ
นาฏศิลป์ไทยก่อนนําไปประยกุต์ใช้ในการทํางานในอนาคต 

ในปีการศกึษา ๒๕๖๐  ได้ปรับปรุงเนื tอหาการสอนภาคปฏิบติัที2ต้องใช้เวลาฝึกฝนให้เหมาะสมกบัช่วงเวลาในการ
สอน คือ 

รําเดี2ยว ได้แก่ ลงสรงโทน (อิเหนา) และสหุรานากงรํากริช 
รําคู ่ได้แก่ ศภุลกัษณ์อุ้มสม ฉยุฉายโรงกิ2งไม้เงินทอง  และสงัคามาระตารบวิหยาสะกํา 

 
หมวดที6๓ลักษณะและการดาํเนินการ 

๑. คาํอธิบายรายวชิา 
  ศกึษาที2มา  องค์ประกอบการแสดง  ปฏิบติัรําเดี2ยวชดุ  ลงสรงโทน(อิเหนา)  สหุรานากงรํากริชฉยุฉายพราหมณ์  
พลายชุมพลแต่งตวั และปฏิบติัการรําคู่ชุด  รําเบิกโรงกิ2งไม้เงินทอง  รํารจนาเสี2ยงพวงมาลยั  พระไวยเกี tยวนางวนัทอง  
ศภุลกัษณ์อุ้มสม  ยา่หรันตามนกยงู  พลายบวัเกี tยวนางตานี  ฯลฯ (เลือกตามความเหมาะสมในบทบาทตวัพระ) 

Background, key elements of the dance movements, practicing the solo male character 
repertoires for example Long Song Tone (Inao), Suranakong Ram Krit, ChuichaiBhrama, 
PlaiChumpolTangtua. Practicing the duo dance, for example, Ram BerkRong King Mai Nguen Thong, 
PhraWaiKaew Nang Wan Thong, SuphalakAumSom, Yaran Tam Nok-yung, PlaiBuaKeaw Nang Tanee 
or all are appropriately selected basing on male character.  
 
 
 
๒. จาํนวนชั6วโมงที6ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชั6วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั6วโมง) 

การฝึกปฏบัิต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชั6วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั6วโมง) 

๗๕ ชั2วโมงตอ่ภาคเรียน ๑๕ ชั2วโมงตอ่ภาคเรียน ไมมี่ ๖๐ ชั2วโมงตอ่ภาคเรียน 

 
๓. จาํนวนชั6วโมงต่อสัปดาห์ที6อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (๒ ชั%วโมง / สปัดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที2ห้องพกัอาจารย์ผู้สอน  ห้อง – ชั tน ๔  อาคาร ๕๘  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรึกษาผา่นโทรศพัท์ที2ทํางาน / มือถือ  หมายเลข    ๐๘๒-๖๕๘-๒๐๕๙ 
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 ๓.๓ ปรึกษาผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) whutthichai.kh@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ Facebook = wut.chai.58 , Line= wut_1313 
 ๓.๕ ปรึกษาผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) 
 

หมวดที6๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที6ต้องพัฒนา 
 � (๑) มีความซื2อสตัย์สจุริต  มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

 � (๒) เคารพสทิธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อื2น รวมทั tงเคารพในคณุคา่ศกัดิ�ศรีในความเป็นมนษุย์ 

 � (๓) เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม  

 � (๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพศิลปะการแสดง 

๑.๒   วธีิการสอน 
(๑) กําหนดข้อตกลงเรื2องการเข้าเรียน และการสง่งานที2มอบหมายให้ตรงเวลา   
(๒)  มอบหมายงานเป็นกลุม่ร่วมกนัศกึษาค้นคว้า 
(๓)  การฝึกฝนตนเองเพื2อการประเมินผลยอ่ยสําหรับภาคปฏิบติัตลอดภาคเรียน 

๑.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑) การเข้าเรียนตรงเวลาโดยจดัทําแบบลงลายมือชื2อทกุวนัที2เข้าเรียน 
(๒)  การสง่งานที2ได้รับมอบหมายตรงเวลา 
(๓)  มีการอ้างอิงเอกสารที2ได้นํามาทํารายงานอยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
(๔)  ประเมินผลยอ่ยการฝึกปฏิบติั 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที6ต้องพัฒนา 

 � (๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี2ยวกบัหลกัการสําคญัของเนื tอหารายวิชา 
 � (๒)  สามารถประยกุต์ความรู้ ทกัษะ ไปใช้ได้อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 � (๓)สามารถสร้างสรรค์ ออกแบบ หรือ ปรับปรุงผลงานทางศิลปะการแสดงได้  
 � (๔) สามารถติดตามความเปลี2ยนแปลง วิวฒันาการสงัคมกบัรูปแบบของงานศิลปะการแสดง และสามารถ

นํามาใช้ให้เข้ากบับริบททางสงัคม 
๒.๒   วธีิการสอน 

(๑) บรรยายพร้อมยกตวัอย่างการศึกษาท่ารําของนาฏศิลปินไทย  การจดบนัทึกท่ารําแบบรวดเร็ว  การ
ชี tแจงวิธีการเรียนและการศกึษาด้วยตนเอง 

(๒)  การอภิปรายกลุม่  เกี2ยวกบัการวิเคราะห์ทา่รําแตล่ะสว่น 
(๓)  การฝึกทกัษะนาฏศิลป์ไทย  
(๔)  กําหนดให้นกัศกึษาค้นคว้าข้อมลูประกอบชดุการแสดงที2ได้รับถ่ายทอด 

๒.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑) ประเมินผลการรับถ่ายทอดและการฝึกทกัษะรายบคุคล 
(๒)  ประเมินผลการจดัรูปแบบการแสดงในห้องเรียนตามแบบของการอนรัุกษ์ 
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(๓)  ประเมินผลการนําเสนอรายงานที2มอบหมาย 
(๔)  ประเมินผลการวิเคราะห์แนวการปฏิบติัทา่รําของศิลปิน 

๓. ทกัษะทางปัญญา 
๓.๑   ทกัษะทางปัญญาที6ต้องพัฒนา 

 � (๑) เข้าใจแนวคิด หลกัการ กระบวนการ ทฤษฏี  และสามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 

 � (๒)สามารถค้นคว้า ตีความ และประเมินข้อมลู เพื2อใช้ในการแก้ปัญหาได้อยา่งสร้างสรรค์ 

 � (๓)สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุปประเดน็ปัญหาและความต้องการ 

 � (๔) สามารถบรูณาการความรู้เนื tอหารายวิชากบัศิลปะการแสดง และ/หรือความรู้ในศาสตร์ อื2น ๆ  ได้  

๓.๒   วธีิการสอน 
(๑) การมอบหมายให้นกัศกึษาค้นคว้าข้อมลูเกี2ยวกบัชดุการแสดงที2ได้รับการถ่ายทอด 
(๒)  อภิปรายกลุม่ 
(๓)  วิเคราะห์กรณีศกึษาวิธีการอนรัุกษ์รูปแบบนาฏศิลป์ไทยในปัจจบุนั 
(๔)  การสะท้อนแนวคิดจากการปฏิบติั      

๓.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑) ประเมินผลการปฏิบติัเป็นรายบคุคลและรายกลุม่  โดยเน้นวิธีการปฏิบติัตามแนวของนาฏศิลปิน และ

การวิเคราะห์แนวคิดในการอนรัุกษ์ชดุทา่รํา 
๔. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที6ต้องพัฒนา 
 � (๑) ภาวะความเป็นผู้ นําและผู้ตาม  สามารถทํางานเป็นกลุม่และแก้ปัญหาที2เกิดขึ tนได้ 

 � (๒) มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

 � (๓) มีความรับผิดชอบการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 � (๔) สามารถสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบักลุม่บคุคลหลากหลาย 

๔.๒   วธีิการสอน 
(๑) จดักิจกรรมกลุม่ในการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
(๒)  รายงานที2นําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
(๓)  รายงานการศกึษารายกรณี 

๔.๓  วธีิการประเมินผล 
(๑)  ประเมินตนเองและเพื2อนด้วยการเข้ากลุม่และกลา่วชมและเสนอข้อคิดเห็นเกี2ยวกบัเพื2อนร่วม กลุม่คน

ใดคนหนึ2ง 
(๒)  รายงานที2นําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
(๓)  รายงานการศกึษารายกรณี 

๕. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื6อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื6อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที6ต้องพัฒนา 

 � (๑)สามารถประยกุต์ใช้ทกัษะเชิงตวัเลขคณิตศาสตร์ และข้อมลูทางสถิติมาแก้ปัญหาอยา่ง สร้างสรรค์ 

 � (๒) สามารถใช้ภาษาสื2อสารความคิดได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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 � (๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพื2อเป็นเครื2องมือ ในการสื2อสาร

และนําเสนอผลงานได้อยา่งเหมาะสม  

๕.๒   วธีิการสอน 
(๑)  มอบหมายงานให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website  ทํารายงาน และจดัทําเป็นรูปแบบการ

แสดงจริง 
(๒)  นําเสนอโดยใช้รูปแบบที2เหมาะสมกบัวิธีการจดัการแสดงจริง 
 

๕.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑) การจดัทํารายงานและนําเสนอด้วยสื2อเทคโนโลยี 
(๒)  การมีสว่นร่วมในการอภิปราย 

๖. ทกัษะพสัิย 
๖.๑   ทกัษะพสัิย 

 � (๑) มีทกัษะการปฏิบติัศิลปะการแสดงตามเนื tอหารายวิชาและสามารถพฒันาทกัษะของตนเองอยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

 � (๒) นําความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบติังานด้านศิลปะการแสดงได้ 

 � (๓)  มีทกัษะทางการแสดงและการสื2อสารตอ่สาธารณชน 

 � (๔)  มีทกัษะความชํานาญเฉพาะทางตามความถนดัของผู้ เรียน 

๖.๒   วธีิการสอน 
(๑)   มอบหมายงานให้นกัศกึษาฝึกปฏิบติัทบทวนบทเรียนจากสื2อการสอน หรือ เพื2อนร่วมชั tนเรียน 
(๒)  การอภิปรายกลุม่  เกี2ยวกบัการวิเคราะห์ทา่รําแตล่ะสว่น 
(๓)  นําเสนอโดยใช้รูปแบบที2เหมาะสมกบัวิธีการจดัการแสดงจริง 
 (๔)  กําหนดให้นกัศกึษาค้นคว้าข้อมลูประกอบชดุการแสดงที2ได้รับถ่ายทอด 

๖.๓   วธีิการประเมินผล 
(๑) ประเมินผลการรับถ่ายทอดและการฝึกทกัษะรายบคุคล 
(๒)  ประเมินผลการจดัรูปแบบการแสดงในห้องเรียนตามแบบของการอนรัุกษ์ 
(๓)  ประเมินผลการนําเสนอรายงานที2มอบหมาย 
(๔)  ประเมินผลการวิเคราะห์แนวการปฏิบติัทา่รําของศิลปิน 

 
หมายเหต ุ

สญัลกัษณ์ � หมายถงึ ความรับผิดชอบหลกั  
สญัลกัษณ์  � หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  
เว้นวา่ง  หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ2งจะปรากฎอยูใ่นแผนที2แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสูร่ายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
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หมวดที6๕แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที6 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/สื6อที6ใช้  

ผู้สอน 

๑ ๑.ความเข้าใจเกี2ยวกบัเนื tอหา
รายวิชา และวิธีเรียน 
๒.  ความหมายและที2มาของ “รํา
เดี2ยว” และ “รําคู”่ 
๓.องค์ประกอบและประเภทของ 
“รําเดี2ยว” และ “รําคู”่ 

๑๐ กจิกรรมการเรียน การสอน  
๑.การบรรยายประกอบสื2อ
นําเสนอ(Powerpoint media)  
๒.เรียนรู้กรณีศกึษา 
๓.ชมวีดีทศัน์และอภิปรายร่วม 
๔. มอบหมายงานนกัศกึษา 
สื6อการเรียนการสอน 
- Google Meet 
- virtual classroom 
- Youtube 
- Google classroom 

อ.วฒิุชยั  ค้าทวี 
Online learning 

๒ ๑. นาฏยศพัท์และภาษาทา่ (ตวั
พระ) ที2ใช้ในการปฏิบติันาฏศิลป์
ไทย 
๒.หลกัการปฏิบติัทา่รําอยา่งถกูต้อง 
 

 กจิกรรมการเรียน การสอน  
๑.เรียนรู้กรณีศกึษา 
๒.ชมวีดีทศัน์และอภิปรายร่วม 
๓.การอธิบายและสาธิตการ
ปฏิบติัทา่นาฏยศพัท์  
๔.มอบหมายงานนกัศกึษา 
สื6อการเรียนการสอน 
- Google Meet 
- virtual classroom 
- Youtube 
- Google classroom 

อ.วฒิุชยั  ค้าทวี 
Online learning 

๓-๔ รําเดี2ยวชดุชดุ เกศสริุยงชมดง    
๑.ที2มาของการแสดง  
๒.องค์ประกอบการแสดง  
๓.การฝึกปฏิบติัการร้อง 
๔.การฝึกปฏิบติัทา่รํา  

๑๐ กจิกรรมการเรียน การสอน  
๑.การบรรยายประกอบสื2อ 
๒ .นั ก ศึ ก ษ า ก ลุ่ ม ๑  นํ า เส น อ
รายงาน  
๓.ชมวีดีทศัน์การแสดง  
๔.อธิบายและสาธิต 
๕.สอบยอ่ย 
สื6อการเรียนการสอน 
๑ . สื2 อ นํ า เส น อ   Powerpoint
เกี2ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ไทย
ชดุลงสรงโทน 

อ.วฒิุชยั  ค้าทวี 
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สัปดาห์
ที6 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/สื6อที6ใช้  

ผู้สอน 

๒.  อปุกรณ์ในการฝึกปฏิบติัได้แก่ 
แถบบนัทกึเสียงและเครื2องเลน่
แถบบนัทกึเสียง 
 

๕-๖ รําเดี2ยว ชดุ สหุรานากงรํากริช 
๑.ที2มาของการแสดง  
๒.องค์ประกอบการแสดง  
๓.การปฏิบติัการร้อง 
๔.การปฏิบติัทา่ 

๑๐ กจิกรรมการเรียน การสอน  
๑.การบรรยายประกอบสื2อ 
๒.นกัศกึษากลุม่ ๒นําเสนอ
รายงาน 
๓.ชมวีดีทศัน์การแสดงชดุสหุรา
นากงรํากริช 
๔.อธิบายและสาธิต 
๕.สอบยอ่ย 
สื6อการเรียนการสอน 
๑.  สื2อนําเสนอ  Powerpoint
เกี2ยวกบัการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
ชดุสหุรานากงรํากริช 
๒.  อปุกรณ์ในการฝึกปฏิบติัได้แก่ 
แถบบนัทกึเสียงและเครื2องเลน่
แถบบนัทกึเสียง 

อ.วฒิุชยั  ค้าทวี 

๗-๘ รําคู ่ชดุ ศภุลกัษณ์อุ้มสม      
๑.ที2มาของการแสดง  
๒.องค์ประกอบการแสดง  
๓.การปฏิบติัการร้อง 
๔.การปฏิบติัทา่รํา 

๑๐ กจิกรรมการเรียน การสอน  
๑.การบรรยายประกอบสื2อ 
๒ .นั ก ศึ ก ษ า ก ลุ่ ม ๓ นํ า เส น อ
รายงาน 
๓.ชมวีดีทศัน์การแสดง 
๔.การอธิบายและสาธิต 
๕.สอบยอ่ย 
สื6อการเรียนการสอน 
๑ .สื2 อ นํ า เ ส น อ   Powerpoint
เกี2ยวกบัการแสดงนาฏศิลป์ไทยรํา
คู ่ชดุศภุลกัษณ์อุ้มสม 
๒.  อปุกรณ์ในการฝึกปฏิบติัได้แก่ 
แถบบันทึกเสียงและเครื2องเล่น
แถบบนัทกึเสียง 

อ.วฒิุชยั  ค้าทวี 

๙ สอบกลางภาค    

๑๐-๑๑ รําคูช่ดุ ฝรั2งคู ่ ๑๐ กจิกรรมการเรียน การสอน  อ.วฒิุชยั  ค้าทวี 
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สัปดาห์
ที6 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/สื6อที6ใช้  

ผู้สอน 

๑.ที2มาของการแสดง  
๒.องค์ประกอบการแสดง  
๓.การปฏิบติัการร้อง 
๔.การปฏิบติัทา่รํา  
 

๑.การบรรยายประกอบสื2อ 
๒.นกัศกึษากลุม่ที2 ๔นําเสนอ
รายงาน 
๓.ชมวีดีทศัน์การแสดง 
๔.อธิบายและสาธิต 
๕.สอบยอ่ย 
สื6อการเรียนการสอน 
๑.สื2อนําเสนอPowerpointเกี2ยวกับ
การแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทรําคู่
ชดุ ฉยุฉายกิ2งไม้เงินทอง 
๒.  อปุกรณ์ในการฝึกปฏิบติัได้แก่ 
แถบบนัทกึเสียงและเครื2องเลน่
แถบบนัทกึเสียง 

๑๒-๑๖ รําคูช่ดุ สงัคามาระตารบวิหยาสะ
กํา 
๑.ที2มาของการแสดง  
๒.องค์ประกอบการแสดง  
๓.การปฏิบติัการร้อง 
๔.การปฏิบติัทา่รํา  
 

๒๐ กจิกรรมการเรียน การสอน  
๑.การบรรยายประกอบสื2อ 
๒.นกัศกึษากลุม่ที2 ๔นําเสนอ
รายงาน 
๓.ชมวีดีทศัน์การแสดง 
๔.อธิบายและสาธิต 
๕.สอบยอ่ย 
สื6อการเรียนการสอน 
๑.สื2อนําเสนอ  Powerpoint
เกี2ยวกบัการแสดงนาฏศิลป์ไทย
ประเภทรําคูช่ดุ สงัคามาระตารบวิ
หยาสะกํา 
๒.  อปุกรณ์ในการฝึกปฏิบติัได้แก่ 
แถบบนัทกึเสียงและเครื2องเลน่
แถบบนัทกึเสียง 

อ.วฒิุชยั  ค้าทวี 

๑๗ สอบปลายภาค    
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบวิุธีการประเมินผลการเรียนรู้หวัข้อย่อยแต่ละหวัข้อตามที%ปรากฏในแผนที%แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที%กําหนดในรายละเอียดของหลกัสูตรสปัดาห์ที%ประเมินและสดัส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที6
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการประเมินผล 
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๒.๑ 
 

๑. ทดสอบยอ่ยหลงัการตอ่ทา่รําและฝึกปฏิบติัดงันี t  
   - ลงสรงโทน 
   - สหุรานากงรํากริช 
   - ศภุลกัษณ์อุ้มสม 
   - รํากิ2งไม้เงินทอง 
   - สงัคามาระตารบวิหยาสะกํา  
๒. การนําเสนอรายงานเป็นกลุม่ 

 
๔ 
๖ 
๘ 

๑๑ 
๑๖ 

๓,๕,๗,๑๐,๑๒ 

๖๐% 
 
 
 
 
 

๑๐% 

๒.๑ 
 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การสง่งานตามกําหนด 
๓.การฝึกปฏิบติัด้วยตนเอง 

ตลอดภาค
การศกึษา 

 

๑๐% 

๒.๑ ๑. สอบกลางภาค 
๒. สอบปลายภาค 

๙ 
๑๗ 

๒๐% 

 
 
 
 

หมวดที6๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตาํราและเอกสารหลัก 

๑)  เอกสารคําสอน เรื2อง รําเดี2ยว รําคู ่
๒.เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 
 ๑) ดํารงราชานภุาพ,สมเดจ็ฯ กรมพระยา.(2508).  ตาํนานละครอเิหนา. กรุงเทพมหานคร:  คลงัวิทยา.   
 ๒)  ศิลปากร,กรม. (2549 ). ทะเบียนข้อมูล: วพิธิทศันาชุดระบาํ รํา ฟ้อน. กรุงเทพฯ: ไทภมิู พบัลชิชิ2ง. 
 ๓)  สรุพล  วิรุฬรักษ์ , (2543) .ววัิฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์  พ.ศ.  2325–2477. 
             กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั.  
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
 ๑)  เอกสารบทละคร. 
 
 

หมวดที6๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
      - การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 
                      - แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรียน 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
(ระบวิุธีการประเมินที%จะไดข้อ้มูลการสอน เช่น จากผูส้งัเกตการณ์ หรือทีมผูส้อน หรือผลการเรียนของนกัศึกษา เป็นตน้) 
  -การสงัเกตการณ์ระหวา่งการเรียน 
  - ผลการสอบ 
๓. การปรับปรุงการสอน 
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      (อธิบายกลไกและวิธีการปรบัปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรบัปรุงการสอนไว้
อย่างไรบา้ง การวิจยัในชัaนเรียน การประชมุเชิงปฏิบติัการเพื%อพฒันาการเรียนการสอน เป็นตน้) 

 นําผลประเมินในข้อ ๑ และ ๒  มาวิเคราะห์ประเดน็ข้อดี และข้อควรปรับปรุงมาใช้เพื2อปรับปรุงการสอนและการ
จดักิจกรรมการเรียนในครั tงตอ่ไป 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ|ของนักศึกษาในรายวชิา 
      (อธิบายกระบวนการที%ใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิfของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
เช่น ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรืองานที%มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกนัไปสําหรบัรายวิชาที%แตกต่างกนั หรือ
สําหรบั มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้น) 
 ในระหวา่งการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ�ในรายหวัข้อตามที2คาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวิชาโดย
การสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษารวมถงึพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย  และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา  ดงันี t 

-การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษา    
  -การตั tงคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา  โดยตรวจสอบเกณฑ์
ความสามารถในการปฏิบติั  รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ  และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
      (อธิบายกระบวนการในการนําขอ้มูลที%ไดจ้ากการประเมินจากขอ้ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื%อปรบัปรุงคณุภาพ) 
 จากผลการประเมิน  และการทวนสอบผลสมัฤทธิ�ของรายวิชา  ได้นํามาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดเนื tอหาเพื2อให้เกิดคณุภาพมากขึ tน  ดงันี t 

-ตรวจสอบและปรับปรุงรายวิชาทกุปี หรือ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสมัฤทธิ�ของรายวิชา 
  -เปลี2ยน หรือ สลบัอาจารย์ผู้สอนเพื2อให้นกัศกึษามีมมุมองในเรื2องลกัษณะและวิธีการปฏิบติัทา่รําในแบบ
เฉพาะตวัของผู้ทรงคณุวฒิุทา่นตา่งๆ  เพื2อประยกุต์ใช้เป็นแบบเฉพาะตวัของนกัศกึษาในการนําไปใช้ถ่ายทอดตอ่ไป 
 

*********************** 
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แผนที6แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
ตามที6ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)มคอ. ๒ 

 
ความรับผิดชอบในแตล่ะด้านสามารถเพิ2มลดจํานวนได้ตามความรับผิดชอบ 

รายวชิา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื6อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทกัษะพสัิย 

�ความรับผิดชอบหลกั                                                        �ความรับผิดชอบรอง 
หมวดวชิาศึกษาทั6วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหสัวชิา PER๒๑๐๓ 
ชื6อรายวชิา  
รําเดี2ยว รําคู ่(ตวัพระ) 
Thai Classical Solo and Duo Dance 
(Male Character) 
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