
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

 

หน้า | ๑ 
รายวชิา PER๓๑๐๑ สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา PER ๓๑๒๔ รายวิชารำหน4าพาทย7 (ตัวพระ) 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปEไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา  ๒  ปNการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

หมวดท่ี๑ข4อมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา   

รหัสวิชา    PER ๓๑๒๔ 

ช่ือรายวิชาภาษาไทย  รำหน;าพาทย= (ตัวพระ) 

ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ     Nah Paht Dance (Male Character) 

๒. จำนวนหนXวยกิต   ๓ หนQวยกิต     

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 ๓.๑ หลักสูตร       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต     

 ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   รายวิชาเลือก 

๔.อาจารย7ผู4รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย7ผู4สอน    

 ๔.๑  อาจารย=ผู;รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย=วุฒิชัย  ค;าทวี 

 ๔.๒ อาจารย=ผู;สอน   อาจารย=วุฒิชัย  ค;าทวี 

๕.  สถานท่ีติดตXอ สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลปeไทย) / whutthichai.kh@ssru.ac.th 

๖. ภาคการศึกษา / ช้ันปNท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๖๕ ช้ันปqท่ี   ๓ 

๖.๒ จำนวนผู;เรียนท่ีรับได; ประมาณ ๓๐  คน 

๗. รายวิชาท่ีต4องเรียนมากXอน(Pre-requisite) PER ๑๑๐๔  นาฏศิลปeไทยเบ้ืองต;น (ตัวพระ) 

๘. รายวิชาท่ีต4องเรียนพร4อมกัน(Co-requisites) ไมQมี 

๙. สถานท่ีเรียน ห;องปฏิบัติการสาขาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร=  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑๐.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุง  วันท่ี   ๒๕  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รายละเอียดของรายวิชาคร้ังลXาสุด 
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รายวชิา PER๓๑๐๑ สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

หมวดท่ี๒จุดมุXงหมายและวัตถุประสงค7 

 

๑. จุดมุXงหมายของรายวิชา 

 เพ่ือให;นักศึกษามีความรู;  ความเข;าใจเก่ียวกับทฤษฎี และวิธีการปฏิบัตินาฏศิลปeไทยแบบมาตรฐานประเภทรำหน;า

พาทย=  ซ่ึงเปyนการรำอวดฝqมือประเภทหน่ึงของศิลป{นในการแสดงโดยฝ}กทักษะการรำหน;าพาทย=ท่ีเปyนท่ีรู;จัก  มีคุณคQา 

และยอมรับวQางามมาต้ังแตQอดีตถึงป�จจุบัน  เพ่ือเรียนรู;การเปyนนาฏศิลป{นท่ีมีคุณภาพตรงกับความต;องการของสังคม 

 

๒. วัตถุประสงค7ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให;นักศึกษามีความรู;  มีความสามารถในการปฏิบัติตามโครงสร;างทQารำของนาฏศิลป{น เพ่ือเปyนพ้ืนฐานในการ

วิเคราะห=ทQารำในการเรียนและการทำงานด;านนาฏศิลปeไทยในอนาคต  จึงควรศึกษาหลักการรำหน;าพาทย=ท่ีมีความมุQง

หมายและการนำไปใช;เฉพาะกรณีประกอบการแสดงตามเน้ือเร่ืองในละครกQอนนำไปประยุกต=ใช;ในการทำงานในอนาคต 

ในปqการศึกษา ๒๕๖๑  ได;ปรับปรุงเน้ือหาการสอนภาคปฏิบัติท่ีต;องใช;เวลาฝ}กฝนให;เหมาะสมกับชQวงเวลาในการสอน 

คือ 

รำหน;าพาทย=ประเภทหน;าทับเสมอ คือ เสมอไทย เสมอออกภาษาได;แกQ  ลาว พมQา มอญ แขกและชวา 

รำหน;าพาทย=ประเภทหน;าทับตระ  ได;แกQ ตระเชิญ ตระนิมิต ตระสันนิบาต ตระนารายณ=  

รำหน;าพาทย=ประเภทหน;าทับไม;ปฎล ได;แกQ ชำนาญ กระบองกันโปรยข;าวตอก 

รำหน;าพาทย=ประเภทหน;าทับพิเศษ  ได;แกQ สาธุการ บาทสกุณี คุกพาทย= รัวสามลา 

รำหน;าพาทย=ประเภทเพลงเชิดฉ่ิง ได;แกQ  เชิดฉ่ิงศรทนงเชิดฉ่ิงศุภลักษณ= 

 

 

หมวดท่ี๓ลักษณะและการดำเนินการ 

 

๑. คำอธิบายรายวิชา 

 ประเภทและการใช;เพลงหน;าพาทย=ซ่ึงเปyนเพลงปฏิบัติข้ันสูงทางนาฏศิลปeไทย ปฏิบัติการรำหน;าพาทย= ชุด 

สาธุการ ตระนิมิต ชำนาญ ตระบองกัน บาทสกุณี ตระเชิญ ตระนารายณ= ตระสันนิบาต คุกพาทย= รัวสามลา ศรทะนง เชิด

ฉาน ฯลฯ เปyนต;น(เลือกตามความเหมาะสม) ในบทบาทตัวพระ 

 Study the category and function of Nah Phatmusic, which is the classical dance practice music 

ofThai performance, as well as practice its dance suchas: Satukan, Tra-nimit, ChamnanTra Bong Kan,Baht 

Saguni, Tra Chen, TraNarai, TraSannibaht,KuckPhat, Rua Sam La, Son Tanong, Cherd Chan(depend on the 

instructor’s choices), focusing on themale character. 
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๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใช4ตXอภาคการศึกษา 

บรรยาย 

(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 

(ช่ัวโมง) 

การฝrกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝrกงาน(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด4วยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 

๗๕ ช่ัวโมงตQอภาคเรียน ๑๕ ช่ัวโมงตQอภาค

เรียน 

ไมQมี ๖๐ ช่ัวโมงตQอภาคเรียน 

 

 

๓. จำนวนช่ัวโมงตXอสัปดาห7ท่ีอาจารย7ให4คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกXนักศึกษาเปsนรายบุคคล 

 (๒ ช่ัวโมง / สัปดาห0) 

 ๓.๑ ปรึกษาด;วยตนเองท่ีห;องพักอาจารย=ผู;สอน  ห;อง – ช้ัน   ๔  อาคาร ๕๘  คณะศิลปกรรมศาสตร= 

 ๓.๒ ปรึกษาผQานโทรศัพท=ท่ีทำงาน / มือถือ  หมายเลข    ๐๘๒-๖๕๘-๒๐๕๙ 

 ๓.๓ ปรึกษาผQานจดหมายอิเล็กทรอนิกส= (E-Mail)  whutthichai.kh@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรึกษาผQานเครือขQายสังคมออนไลน= Facebook = wut.chai.58 , Line= wut_1313 

 ๓.๕ ปรึกษาผQานเครือขQายคอมพิวเตอร= (Internet/Webboard)  

 

 

หมวดท่ี๔การพัฒนาผลการเรียนรู4ของนักศึกษา 

๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต4องพัฒนา 

 � (๑) มีความซ่ือสัตย=สุจริต  มีวินัย ตรงตQอเวลา และความรับผิดชอบตQอตนเองและสังคม 

 � (๒) เคารพสิทธิและรับฟ�งความคิดเห็นของผู;อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคQาศักด์ิศรีในความเปyนมนุษย= 

 � (๓) เคารพกฎระเบียบและข;อบังคับขององค=กรและสังคม  

 � (๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพศิลปะการแสดง 

 

 

๑.๒   วิธีการสอน 

(๑) กำหนดข;อตกลงเร่ืองการเข;าเรียน และการสQงงานท่ีมอบหมายให;ตรงเวลา   

(๒)  มอบหมายงานเปyนกลุQมรQวมกันศึกษาค;นคว;า 

(๓)  การฝ}กฝนตนเองเพ่ือการประเมินผลยQอยสำหรับภาคปฏิบัติตลอดภาคเรียน 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) การเข;าเรียนตรงเวลาโดยจัดทำแบบลงลายมือช่ือทุกวันท่ีเข;าเรียน 

(๒)  การสQงงานท่ีได;รับมอบหมายตรงเวลา 
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(๓)  มีการอ;างอิงเอกสารท่ีได;นำมาทำรายงานอยQางถูกต;องและเหมาะสม 

(๔)  ประเมินผลยQอยการฝ}กปฏิบัติ 

๒. ความรู4 

๒.๑   ความรู4ท่ีต4องพัฒนา 

 � (๑) มีความรู;ความเข;าใจเก่ียวกับหลักการสำคัญของเน้ือหารายวิชา 
 � (๒)  สามารถประยุกต=ความรู; ทักษะ ไปใช;ได;อยQางเหมาะสมกับสถานการณ= 
 � (๓)สามารถสร;างสรรค= ออกแบบ หรือ ปรับปรุงผลงานทางศิลปะการแสดงได;  
 � (๔) สามารถติดตามความเปล่ียนแปลง วิวัฒนาการสังคมกับรูปแบบของงานศิลปะการแสดง และสามารถ

นำมาใช;ให;เข;ากับบริบททางสังคม 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยายพร;อมยกตัวอยQางการศึกษาทQารำของนาฏศิลป{นไทย  การจดบันทึกทQารำแบบรวดเร็ว  การ

ช้ีแจงวิธีการเรียนและการศึกษาด;วยตนเอง 

(๒)  การอภิปรายกลุQม  เก่ียวกับการวิเคราะห=ทQารำแตQละสQวน 

(๓)  การฝ}กทักษะนาฏศิลปeไทย  

(๔)  กำหนดให;นักศึกษาค;นคว;าข;อมูลประกอบชุดการแสดงท่ีได;รับถQายทอด 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลการรับถQายทอดและการฝ}กทักษะรายบุคคล 

(๒)  ประเมินผลการจัดรูปแบบการแสดงในห;องเรียนตามแบบของการอนุรักษ= 

 (๓)  ประเมินผลการนำเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

(๔)  ประเมินผลการวิเคราะห=แนวการปฏิบัติทQารำของศิลป{น 

๓.ทักษะทางปtญญา 

๓.๑   ทักษะทางปtญญาท่ีต4องพัฒนา 

� (๑)  คิดอยQางมีวิจารณญาณและอยQางมีระบบ 

� (๒)  สามารถ  สืบค;น ตีความและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช;ในการแก;ป�ญหาอยQางสร;างสรรค= 

� (๓)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห= และสรุปประเด็นป�ญหาและความต;องการ 

� (๔)  สามารถประยุกต=ความรู;และทักษะกับการแก;ไขป�ญหาได;อยQางเหมาะสม 

๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) การมอบหมายให;นักศึกษาค;นคว;าข;อมูลเก่ียวกับชุดการแสดงท่ีได;รับการถQายทอด 

(๒)  อภิปรายกลุQม 

(๓)  วิเคราะห=กรณีศึกษาวิธีการอนุรักษ=รูปแบบนาฏศิลปeไทยในป�จจุบัน 

(๔)  การสะท;อนแนวคิดจากการปฏิบัติ      

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
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(๑)ประเมินผลการปฏิบัติเปyนรายบุคคลและรายกลุQม  โดยเน;นวิธีการปฏิบัติตามแนวของนาฏศิลป{น และ

การวิเคราะห=แนวคิดในการอนุรักษ=ชุดทQารำ 

๔. ทักษะความสัมพันธ7ระหวXางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ7ระหวXางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต4องพัฒนา 

 � (๑) ภาวะความเปyนผู;นำและผู;ตาม  สามารถทำงานเปyนกลุQมและแก;ป�ญหาท่ีเกิดข้ึนได; 

 � (๒) มีความรับผิดชอบตQอตนเองและสังคม 

 � (๓) มีความรับผิดชอบการวางแผนการเรียนรู;ด;วยตนเอง 

 � (๔) สามารถสร;างความสัมพันธ=อันดีกับกลุQมบุคคลหลากหลาย 

๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) จัดกิจกรรมกลุQมในการวิเคราะห=กรณีศึกษา 

(๒)  รายงานท่ีนำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเปyนทีม 

(๓)  รายงานการศึกษารายกรณี 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินตนเองและเพ่ือนด;วยการเข;ากลุQมและกลQาวชมและเสนอข;อคิดเห็นเก่ียวกับเพ่ือนรQวม กลุQมคน

ใดคนหน่ึง 

(๒)  รายงานท่ีนำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเปyนทีม 

(๓)  รายงานการศึกษารายกรณี 

๕. ทักษะการวิเคราะห7เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช4เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห7เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช4เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต4องพัฒนา 

 � (๑)สามารถประยุกต=ใช;ทักษะเชิงตัวเลขคณิตศาสตร= และข;อมูลทางสถิติมาแก;ป�ญหาอยQาง สร;างสรรค= 

 � (๒) สามารถใช;ภาษาส่ือสารความคิดได;อยQางมีประสิทธิภาพ 

 � (๓) สามารถใช;เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร=เพ่ือเปyนเคร่ืองมือ ในการส่ือสาร

และนำเสนอผลงานได;อยQางเหมาะสม  

๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มอบหมายงานให;นักศึกษาค;นคว;าด;วยตนเองจาก Website  ทำรายงาน และจัดทำเปyนรูปแบบการ

แสดงจริง 

(๒)  นำเสนอโดยใช;รูปแบบท่ีเหมาะสมกับวิธีการจัดการแสดงจริง 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) การจัดทำรายงานและนำเสนอด;วยส่ือเทคโนโลยี 

(๒)  การมีสQวนรQวมในการอภิปราย  



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

 

หน้า | ๖ 
รายวชิา PER๓๑๐๑ สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

 

๖. ทักษะพิสัย 

๖.๑   ทักษะพิสัย 
 � (๑) มีทักษะการปฏิบัติศิลปะการแสดงตามเน้ือหารายวิชาและสามารถพัฒนาทักษะของตนเองอยQางมี

ประสิทธิภาพ 

 � (๒) นำความรู;ทางทฤษฎีมาใช;ในการปฏิบัติงานด;านศิลปะการแสดงได; 

 � (๓)  มีทักษะทางการแสดงและการส่ือสารตQอสาธารณชน 

 � (๔)  มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางตามความถนัดของผู;เรียน 

๖.๒   วิธีการสอน 

(๑)   มอบหมายงานให;นักศึกษาฝ}กปฏิบัติทบทวนบทเรียนจากส่ือการสอน หรือ เพ่ือนรQวมช้ันเรียน 

(๒)  การอภิปรายกลุQม  เก่ียวกับการวิเคราะห=ทQารำแตQละสQวน 

(๓)  นำเสนอโดยใช;รูปแบบท่ีเหมาะสมกับวิธีการจัดการแสดงจริง 

 (๔)  กำหนดให;นักศึกษาค;นคว;าข;อมูลประกอบชุดการแสดงท่ีได;รับถQายทอด 

๖.๓   วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลการรับถQายทอดและการฝ}กทักษะรายบุคคล 

(๒)  ประเมินผลการจัดรูปแบบการแสดงในห;องเรียนตามแบบของการอนุรักษ= 

(๓)  ประเมินผลการนำเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

(๔)  ประเมินผลการวิเคราะห=แนวการปฏิบัติทQารำของศิลป{น 

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ= � หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ=  � หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เว;นวQาง  หมายถึง ไมQได;รับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฎอยูQในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู;จากหลักสูตรสูQรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

หมวดท่ี๕แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห7ท่ี หัวข4อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือท่ีใช4  
ผู4สอน 

๑-๒ ๑.ความเข;าใจเก่ียวกับเน้ือหารายวิชา    

และวิธีเรียน 

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  

๑.การบรรยายประกอบส่ือนำเสนอ

อ.วุฒิชัย  ค;าทวี 

Online learning 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

 

หน้า | ๗ 
รายวชิา PER๓๑๐๑ สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

สัปดาห7ท่ี หัวข4อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือท่ีใช4  
ผู4สอน 

๒.  ความหมายและองค=ประกอบ

ของการรำหน;าพาทย= 

๓. นาฏยศัพท= (ตัวพระ) ท่ีใช;ในการ

ปฏิบัตินาฏศิลปeไทย 

 

(Powerpoint media)  

๒.เรียนรู;กรณีศึกษา 

๓.ชมวีดีทัศน=และอภิปรายรQวม 

๔. มอบหมายงานนักศึกษา 

ส่ือการเรียนการสอน 

- Google Meet 

- virtual classroom 

- Youtube 

- Google classroom 

๓-๔ รำหน;าพาทย=ประเภทหน;าทับเสมอ   

๑.ท่ีมาของการแสดง  

๒.องค=ประกอบการแสดง  

๓.การฝ}กสังเกตความแตกตQางด;าน

จังหวะ ทำนอง และสำเนียงของ

เพลงหน;าพาทย=ประเภทหน;าทับ

เสมอ 

๔.การฝ}กปฏิบัติทQารำ  

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  

๑.การบรรยายประกอบส่ือ 

๒.นักศึกษากลุQม ๑ นำเสนอรายงาน  

๓.ชมวีดีทัศน=การแสดง  

๔.อธิบายและสาธิต 

๕.สอบยQอย 

ส่ือการเรียนการสอน 

๑.  ส่ือนำเสนอ  Powerpoint

เก่ียวกับการแสดงรำหน;าพาทย=

ประเภทหน;าทับเสมอ 

๒.  อุปกรณ=ในการฝ}กปฏิบัติได;แกQ 

แถบบันทึกเสียงและเคร่ืองเลQนแถบ

บันทึกเสียง 

อ.วุฒิชัย  ค;าทวี 

๕-๗ รำหน;าพาทย=ประเภทหน;าทับตระ 

๑.ท่ีมาของการแสดง  

๒.องค=ประกอบการแสดง  

๓.การฝ}กสังเกตความแตกตQางด;าน

จังหวะ และทำนอง ของเพลงหน;า

พาทย=ประเภทหน;าทับตระ 

๔.การปฏิบัติทQารำ 

๑๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  

๑.การบรรยายประกอบส่ือ 

๒.นักศึกษากลุQม๒นำเสนอรายงาน 

๓.ชมวีดีทัศน=การแสดง 

๔.อธิบายและสาธิต 

๕.สอบยQอย 

ส่ือการเรียนการสอน 

อ.วุฒิชัย  ค;าทวี 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

 

หน้า | ๘ 
รายวชิา PER๓๑๐๑ สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

สัปดาห7ท่ี หัวข4อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือท่ีใช4  
ผู4สอน 

๑ .  ส่ื อ น ำ เส น อ   Powerpoint

เก่ียวกับการแสดงนาฏศิลปeไทยท่ีใช;

เพลงประเภทหน;าทับตระ 

๒.  อุปกรณ=ในการฝ}กปฏิบัติได;แกQ 

แถบบันทึกเสียงและเคร่ืองเลQนแถบ

บันทึกเสียง 

๘ สอบกลางภาค    

๙-๑๑ รำหน;าพาทย=ประเภทหน;าทับไม;ปฎล 

๑.ท่ีมาของการแสดง  

๒.องค=ประกอบการแสดง  

๓.การฝ}กสังเกตความแตกตQางด;าน

จังหวะ และทำนอง ของเพลงหน;า

พาทย=ประเภทหน;าทับไม;ปฎล 

๔.การปฏิบัติทQารำ 

๑๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  

๑.การบรรยายประกอบส่ือนำเสนอ

(Powerpoint media) 

๒.นักศึกษากลุQมท่ี ๓นำเสนอ

รายงาน 

๓.ชมวีดีทัศน=การแสดง 

๔.การอธิบายและสาธิต 

๕.สอบยQอย 

ส่ือการเรียนการสอน 

๑ .  ส่ื อ น ำ เส น อ   Powerpoint

เก่ียวกับการแสดงนาฏศิลปeไทยท่ีใช;

เพลงประเภทหน;าทับไม;ปฎล 

๒.  อุปกรณ=ในการฝ}กปฏิบัติได;แกQ 

แถบบันทึกเสียงและเคร่ืองเลQนแถบ

บันทึกเสียง 

อ.วุฒิชัย  ค;าทวี 

๑๒-๑๔ รำหน;าพาทย=ประเภทหน;าทับพิเศษ 

๑.ท่ีมาของการแสดง  

๒.องค=ประกอบการแสดง  

๓.การฝ}กสังเกตความแตกตQางด;าน

จังหวะ และทำนอง ของเพลงหน;า

พาทย=ประเภทหน;าทับพิเศษ 

๔.การปฏิบัติทQารำ 

๑๕ กิจกรรมการเรียน การสอน  

๑.การบรรยายประกอบส่ือ 

๒.นักศึกษากลุQม ๔ นำเสนอรายงาน 

๓.ชมวีดีทัศน=การแสดง 

๔.อธิบายและสาธิต 

๕.สอบยQอย 

ส่ือการเรียนการสอน 

อ.วุฒิชัย  ค;าทวี 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

 

หน้า | ๙ 
รายวชิา PER๓๑๐๑ สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

สัปดาห7ท่ี หัวข4อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือท่ีใช4  
ผู4สอน 

๑ .  ส่ื อ น ำ เส น อ   Powerpoint

เก่ียวกับการแสดงนาฏศิลปeไทยท่ีใช;

เพลงหน;าพาทย=ประเภทหน;าทับ

พิเศษ 

๒.  อุปกรณ=ในการฝ}กปฏิบัติได;แกQ 

แถบบันทึกเสียงและเคร่ืองเลQนแถบ

บันทึกเสียง 

๑๕-๑๖ รำหน;าพาทย=ประเภทเพลงเชิดฉ่ิง 

๑.ท่ีมาของการแสดง  

๒.องค=ประกอบการแสดง  

๓.การฝ}กสังเกตความแตกตQางด;าน

จังหวะ และทำนอง ของเพลงหน;า

พาทย=ประเภทเพลงเชิดฉ่ิง 

๔.การปฏิบัติทQารำ 

๑๐ กิจกรรมการเรียน การสอน  

๑.การบรรยายประกอบส่ือ 

๒.นักศึกษากลุQม ๕ นำเสนอรายงาน 

๓.ชมวีดีทัศน=การแสดง 

๔.อธิบายและสาธิต 

๕.สอบยQอย 

ส่ือการเรียนการสอน 

๑ .  ส่ื อ น ำ เส น อ   Powerpoint

เก่ียวกับการแสดงนาฏศิลปeไทยท่ีใช;

เพลงหน;าพาทย=ประเภทเพลงเชิด

ฉ่ิง 

๒.  อุปกรณ=ในการฝ}กปฏิบัติได;แกQ 

แถบบันทึกเสียงและเคร่ืองเลQนแถบ

บันทึกเสียง 

อ.วุฒิชัย  ค;าทวี 

 

๑๗ สอบปลายภาค    

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

 

หน้า | ๑๐ 
รายวชิา PER๓๑๐๑ สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู4 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู?หัวข?อยBอยแตBละหัวข?อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห0ท่ีประเมินและสัดสBวนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู4 วีธีการประเมินผลการเรียนรู4 
สัปดาห7ท่ี

ประเมิน 

สัดสXวน 

ของการประเมินผล 

๑.๒,๑.๖ 

๒.๑,๒.๒,๒.๗,๒.๘ 

๓.๒ 

๔.๒,๔.๖ 

๕.๔ 

๑. ทดสอบยQอยหลังการตQอทQารำและฝ}กปฏิบัติทQารำ 

ดังน้ี  

   - รำหน;าพาทย=ประเภทหน;าทับเสมอ 

   - รำหน;าพาทย=ประเภทหน;าทับตระ 

   - รำหน;าพาทย=ประเภทหน;าทับไม;ปฎล 

   - รำหน;าพาทย=ประเภทหน;าทับพิเศษ 

   - รำหน;าพาทย=ประเภทเพลงเชิดฉ่ิง 

๒.การนำเสนอรายงานเปyนกลุQม 

 

 

๔ 

๗ 

๑๑ 

๑๔ 

๑๖ 

๓,๕,๙,๑๒,๑๕ 

๖๐ 

 

 

 

 

 

 

๑๐% 

๑.๒,๑.๖ 

๒.๑,๒.๒,๒.๗,๒.๘ 

๓.๒,๔.๒,๔.๖,๕.๔ 

๑. การเข;าเรียน 

๒. การสQงงานตามกำหนด 

๓. การฝ}กปฏิบัติด;วยตนเอง 

ตลอดภาค

การศึกษา 

 

๑๐% 

๑.๒,๑.๖,๔.๖ ๑. สอบกลางภาค 

๒. สอบปลายภาค 

๘ 

๑๗ 

๒๐% 

 

 

หมวดท่ี๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 

๑)  หนังสือ เร่ืองรำหน;าพาทย=ช้ันสูง 

๒.เอกสารและข4อมูลสำคัญ 

 ๑) ดำรงราชานุภาพ,สมเด็จฯ กรมพระยา.(2508).  ตำนานละครอิเหนา. กรุงเทพมหานคร:  คลังวิทยา.   

 ๒)  ศิลปากร,กรม. (2549 ). ทะเบียนข4อมูล: วิพิธทัศนาชุดระบำ รำ ฟxอน. กรุงเทพฯ: ไทภูมิ พับลิชช่ิง. 

 ๓)  สุรพล  วิรุฬรักษ= , (2543) .วิวัฒนาการนาฏยศิลปEไทยในกรุงรัตนโกสินทร7  พ.ศ.  2325–2477. 

             กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ=แหQงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

๓. เอกสารและข4อมูลแนะนำ 

 ๑)  เอกสารบทละคร. 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

 

หน้า | ๑๑ 
รายวชิา PER๓๑๐๑ สาขาวชิาศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย)   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

หมวดท่ี๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธ7การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

      - การสนทนากลุQมระหวQางผู;สอนและผู;เรียน 

                      - แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน 

๒. กลยุทธ7การประเมินการสอน 

(ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได?ข?อมูลการสอน เชBน จากผู?สังเกตการณ0 หรือทีมผู?สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป_นต?น) 

  -การสังเกตการณ=ระหวQางการเรียน 

  - ผลการสอบ 

๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชBน คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว?อยBางไร

บ?าง  การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป_นต?น) 

 นำผลประเมินในข;อ 1 และ2  มาวิเคราะห=ประเด็นข;อดี และข;อควรปรับปรุงมาใช;เพ่ือปรับปรุงการสอนและการจัด

กิจกรรมการเรียนในคร้ังตQอไป 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใช?ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู?ของรายวิชา เชBน

ทวนสอบจากคะแนนข?อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตBางกันไปสำหรับรายวิชาท่ีแตกตBางกัน หรือสำหรับ

มาตรฐานผลการเรียนรู?แตBละด?าน) 

 ในระหวQางการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข;อตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู;ในรายวิชาโดยการ

สุQมตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยQอย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  ดังน้ี 

-การทวนสอบการให;คะแนนจากการสุQมตรวจผลงานของนักศึกษา    

  -การต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู;ของนักศึกษา  โดยตรวจสอบเกณฑ=

ความสามารถในการปฏิบัติ  รายงาน  วิธีการให;คะแนนสอบ  และการให;คะแนนพฤติกรรม 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการนำข?อมูลท่ีได?จากการประเมินจากข?อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ) 

 จากผลการประเมิน  และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของรายวิชา  ได;นำมาใช;ในการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดเน้ือหาเพ่ือให;เกิดคุณภาพมากข้ึน  ดังน้ี 

-ตรวจสอบและปรับปรุงรายวิชาทุกปq  หรือ  ปรับปรุงตามข;อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของรายวิชา 

  -เปล่ียน หรือ สลับอาจารย=ผู;สอนเพ่ือให;นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองลักษณะและวิธีการปฏิบัติทQารำในแบบเฉพาะตัว

ของผู;ทรงคุณวุฒิทQานตQางๆ  เพ่ือประยุกต=ใช;เปyนแบบเฉพาะตัวของนักศึกษาในการนำไปใช;ถQายทอดตQอไป 

 

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



มคอ. ๓ 
หลกัสตูรระดบัปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

 

หน้า | ๑๒ 
รายวชิาPER๒๑๐๓ สาขาวชิา ศลิปะการแสดง(นาฏศลิป์ไทย) คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู4จากหลักสูตรสูXรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)มคอ. ๒ 

 

ความรับผิดชอบในแตQละด;านสามารถเพ่ิมลดจำนวนได;ตามความรับผิดชอบ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู4 ทักษะทางปtญญา 

ทักษะความสัมพันธ7

ระหวXางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห7เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ

การใช4

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

�ความรับผิดชอบหลัก                                                        �ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา  PER ๓๑๒๔ 

ช่ือรายวิชา  

รำหน;าพาทย= (ตัวพระ) 

Nah Paht Dance (Male 

Character) 
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