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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา PER๒๕๐๓ รายวิชา การบริหารธุรกิจการแสดง Performance Business Management) 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตรS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปZการศึกษา  ๒๕๖๕ 

 

หมวดท่ี ๑ ข_อมูลท่ัวไป 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    

รหัสวิชา    PER ๒๕๐๓ 

ช่ือรายวิชาภาษาไทย  การบริหารธุรกิจการแสดง  

ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ  Performance Business Management  

๒.  จำนวนหนfวยกิต        ๓ หนRวยกิต (๒-๒-๕)         

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     

      ๓.๑  หลักสูตร       ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) สาขานาฏศิลปcไทย  

      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเอกบังคับ 

๔.  อาจารยSผู_รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยSผู_สอน     

 ๔.๑ อาจารยgผูiรับผิดชอบรายวิชา อาจารยgวุฒิชัย คiาทวี 

 ๔.๒ อาจารยgผูiสอน   อาจารยgวุฒิชัย คiาทวี 

๕.  สถานท่ีติดตfอ   ช้ัน ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณg 

     E – Mail: whutthichai.kh@ssru.ac.th 

๖.  ภาคการศึกษา / ช้ันปZท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๕  ช้ันปyท่ี ๓ 

๖.๒ จำนวนผูiเรียนท่ีรับไดi  ประมาณ  ๔๐  คน 

๗.  รายวิชาท่ีต_องเรียนมากfอน (Pre-requisite)  ไมRมี  

๘.  รายวิชาท่ีต_องเรียนพร_อมกัน (Co-requisites) ไมRมี  

๙.  สถานท่ีเรียน    หiองปฏิบัติการศิลปะการแสดง ๕๘๔๐๓ ช้ัน ๔  

     อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณg 

๑๐.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุง  วันท่ี  ๒๕  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

     รายละเอียดของรายวิชาคร้ังลfาสุด 
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หมวดท่ี ๒ จุดมุfงหมายและวัตถุประสงคS 

๑.   จุดมุfงหมายของรายวิชา 

 ๑.  อธิบายความหมายและบทบาทของศิลปะการแสดงในสังคมตลาดไดi 

 ๒.  อธิบายองคgกรศิลปะการแสดงในระบบธุรกิจไดi 

 ๓.  อธิบายการบริหารจัดการองคgกรศิลปะการแสดงในระบบธุรกิจในรูปแบบตRางๆไดi 

 ๔.  สามารถเขียนโครงการการจัดการแสดงเพ่ือนำเสนอตRอสารณชนในเชิงธุรกิจไดi 

 ๕.  สามารถประยุกตgความรูiมาจัดการแสดงในเชิงธุรกิจไดi 

๒.   วัตถุประสงคSในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 ๑. เพ่ือเสริมสรiางความเขiาใจในศาสตรgของศิลปะการแสดงกับบริบทท่ีมีตRอสังคม 

 ๒. เพ่ือสรiางความเขiาใจและตระหนักถึงความสำคัญเขององคgกรทางศิลปะการแสดงในรูปแบบตRางๆท่ีมีอยูRในสังคม 

 ๓. เพ่ือสรiางพ้ืนฐานความเขiาใจในองคgศิลปะการแสดงในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการระบบธุรกิจการแสดงท่ีมีอยูR

ในสังไดi 

 ๔. เพ่ือสรiางพ้ืนฐานการเขียนโครงการสำหรับผลิตผลงานการแสดง หรือธุรกิจการแสดงเพ่ือใหiตอบสนองความตiองการ

ของสังคม หรือผูiบริโภคไดi 

 ๕. เพ่ือปลูกฝ�ง ความซ่ือสัตยg ความรับผิดชอบ ขนบปฏิบัติ และจรรยาบรรณทางดiานนาฏศิลปc 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา 

   หลักการ  รูปแบบ  การบริหารจัดการธุรกิจการแสดงสำหรับออกแบบแผนการจัดการธุรกิจเพื ่อการแสดง  

จัดสรรงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทางการแสดง  ฝ�กปฏิบัติการจัดการและบริหารการแสดงในระบบธุรกิจ 

 Principles and forms of the business management for performing arts. Designing the business plan, 

planning the business budget and managing the human resource for performing arts events. Managing and 

organizing performances through the business system. 

 

 

๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใช_ตfอภาคการศึกษา 

 

บรรยาย 

(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 

(ช่ัวโมง) 

การฝyกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝyกงาน (ช่ัวโมง) 

การศึกษาด_วยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 

๓๐ ชั่วโมงตRอภาคเรียน ๔๕ ชั่วโมงตRอภาคเรียน ๓๐ ชั่วโมงตRอภาคเรียน ๔๕ ชั่วโมงตRอภาคเรียน 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  □ ตรี  □ โท □ เอก 

หน;า | 3  

รายวิชาPER๓๕๐๒ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตรL  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๓. จำนวนช่ัวโมงตfอสัปดาหSท่ีอาจารยSให_คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกfนักศึกษาเปzนรายบุคคล 

 (ผูiรับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขiอมูล   ตัวอยRางเชRน  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห0) 

 ๓.๑  ปรึกษาดiวยตนเองท่ีหiองพักอาจารยgผูiสอน  หiองพักอาจารยg ช้ัน  ๔  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐  พรรษา  

มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปกรรมศาสตรg  ๑๐ ช่ัวโมงตRอสัปดาหg 

 ๓.๒  ปรึกษาผRานโทรศัพทgท่ีทำงาน / มือถือ  หมายเลข   

 ๓.๓  ปรึกษาผRานจดหมายอิเล็กทรอนิกสg whutthichai.kh@ssru.ac.th  ๓ ช่ัวโมงตRอสัปดาหg 

 ๓.๔  ปรึกษาผRานเครือขRายสังคมออนไลนg  facebook.com/sakul.muengsakorn ๕ ช่ัวโมงตRอสัปดาหg 

 ๓.๕  ปรึกษาผRานเครือขRายคอมพิวเตอรg (Internet/Webboard) - 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู_ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต_องพัฒนา 

⬤ (1) มีความซ่ือสัตยgสุจริต มีวินัย ตรงตRอเวลาและความรับผิดชอบตRอตนเองและสังคม 

⬤ (2) เคารพสิทธิและรับฟ�งความคิดเห็นของผูiอ่ืนรวมท้ังเคารพในคุณคRาศักด์ิศรีในความ เป�นมนุษยg 

� (3) เคารพกฎระเบียบและขiอบังคับขององคgกรและสังคม 

� (4) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพศิลปะการแสดง 

๑.๒   วิธีการสอน 

๑. อธิบายกระบวนการทำงานอยRางเป�นระบบ 

๒.ใหiนักศึกษาดำเนินการบริหารจัดการตามหนiาท่ีท่ีตนถนัด หรือสนใจโดยอยูRในความดูแลและ 

การช้ีแนะของอาจารยgประจำกลุRมในการปฏิบัติงาน 

๓. อธิบายระเบียบปฏิบัติในการเขiาช้ันเรียน การสRงรายงานการเขiาพบเม่ือมีป�ญหาหรือ 

ขiอซักถามในรายวิชา และการรRวมปฏิบัติงานของสาขาวิชาตามท่ีไดiรับมอบหมาย 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 

๑. สังเกตพฤติกรรมในการเขiาช้ันเรียน การสRงรายงาน การเขiาพบเม่ือมีป�ญหาหรือขiอซักถามในรายวิชา 

การฝ�กปฏิบัติ และการรRวมปฏิบัติงานของสาขาวิชาตามท่ีไดiรับมอบหมาย 

๒. ลงลายมือช่ือในการเขiาช้ันเรียน หรือรRวมปฏิบัติงานของสาขาวิชาตามท่ีไดiรับมอบหมาย 

รวมท้ังการทำแฟ�มสะสมผลงาน  

 

๒. ความรู_ 

๒.๑   ความรู_ท่ีต_องพัฒนา 

⬤ (1) มีความรูiความเขiาใจเก่ียวกับหลักการสำคัญของเน้ือหารายวิชา 

⬤ (2) สามารถประยุกตgความรูi ทักษะไปใชiไดiอยRางเหมาะสมกับสถานการณg 
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⬤ (3) สามารถสรiางสรรคg ออกแบบ หรือ ปรับปรุงผลงานทางศิลปะการแสดงไดi 

⬤ (4) สามารถติดตามความเปล่ียนแปลงวิวัฒนาการสังคมกับรูปแบบของงานศิลปะการแสดง 

และสามารถนำมาใชiใหiเขiากับบริบททางสังคม 

๒.๒   วิธีการสอน 

๑. อธิบายและรRวมอภิปรายความหมายความสำคัญและบทบาทของศิลปะการแสดงในสังคม โดยใชiคำถาม 

เชิงวิเคราะหgอยRางมีเหตุผล 

๒. อธิบายและรRวมอภิปรายความหมาย ความสำคัญและบทบาทของศิลปะการแสดงตามความตiองการ 

ในตลาดสังคม โดยใชiคำถามเชิงวิเคราะหgอยRางมีเหตุผล และการยกตัวอยRางสถานการณgของสังคม 

ป�จจุบัน 

๓. อธิบาย ยกตัวอยRางและรRวมอภิปรายรูปแบบองคgกรศิลปะการแสดงในระบบธุรกิจ 

๔. กำหนดหัวขiอการสืบคiนขiอมูล วิธีการสืบคiน การอiางอิงเน้ือหา ไดiแกR ความหมาย ประเภท ลักษณะ 

องคgกร และการบริหารจัดการธุรกิจทางดiานศิลปะการแสดง อยRางเป�นระบบบนพ้ืนฐานของเหตุผล 

แลiวนำเสนอในลักษณะรูปเลRมรายงาน และดiวยวาจาในช้ันเรียน เป�นรายกลุRม คูR หรือบุคคล 

๕. กำหนดหัวขiอการสืบคiนขiอมูล วิธีการสืบคiน การอiางอิงเน้ือหา เพ่ือการเขียนโครงการไดiแกR 

ความสำคัญของโครงการ บริบทสังคม งบประมาณ  ผูiรับผิดชอบโครงการ  ฝ�ายการทำงาน 

กลุRมเป�าหมาย ประโยชนgท่ีจะไดiรับ และผลิตผลของโครงการ เชRน เคร่ืองแตRงกาย การแสดง เพลง 

วีดิทัศนgส่ือทางศิลปะการแสดง และอุปกรณgการแสดง เป�นตiน 

๖. อภิปรายและสรุปความรูiท่ีไดiในแตRละคาบเรียนรวม ท้ังการปฏิบัติการนำเสนอผลงานการคiนควiาการ 

แสดงในปลายภาคเรียน 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 

๑. การตอบคำถาม การรRวมอภิปรายและการนำเสนอผลงานในช้ันเรียนไดiอยRางมีเหตุผล 

๒. การคiนควiาความรูiเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน 

๓. วิธีการเรียบเรียงเน้ือหารายงาน และการสืบคiนความรูiอยRางเป�นระบบ มีเหตุผล 

๔. สังเกตการณgฝ�กปฏิบัติ การซักถาม การรRวมงานในช้ันเรียน และสาขาวิชาตามท่ีไดiรับมอบหมาย 

๕. ทำแบบทดสอบความรูiทางทฤษฎี และการนำไปใชi 

๓. ทักษะทางป{ญญา 

๓.๑   ทักษะทางป{ญญาท่ีต_องพัฒนา 

� (1) เขiาใจแนวคิด หลักการ กระบวนการ ทฤษฏีและสามารถคิดอยRางมีวิจารณญาณ และเป�นระบบ 

� (2) สามารถคiนควiา ตีความ และประเมินขiอมูลเพ่ือใชiในการแกiป�ญหาไดiอยRางสรiางสรรคg 

⬤ (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหgและสรุปประเด็นป�ญหาและความตiองการ 

⬤ (4) สามารถบูรณาการความรูiเน้ือหารายวิชากับศิลปะการแสดงและ/หรือความรูiในศาสตรg อ่ืนๆ ไดi 
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๓.๒   วิธีการสอน 

๑. ต้ังคำถามเชิงวิเคราะหg โดยตอบอยRางมีเหตุผลตามหลักวิชา 

๒. สาธิตการวิเคราะหgเพ่ือประยุกตgใชiในการทำงานตามเหตุผลของหลักวิชา 

โดยนำเสนอความคิดจากการตอบคำถาม การนำเสนอรายงาน การรRวมปฏิบัติงานของสาขาวิชา 

และการนำเสนอโครงการ เป�นรายกลุRม และบุคคล  พรiอมท้ังรRวมอภิปรายตามหลักวิชาในช้ันเรียน 

 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 

๑. สังเกตการณgการตอบคำถามเชิงวิเคราะหg แลiวช้ีแนะกระบวนการคิด และวิธีการตอบ  

๒. สังเกตการณgการนำเสนอความคิดเชิงวิเคราะหgตามเหตุผลของหลักวิชา 

๔. ทักษะความสัมพันธSระหวfางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธSระหวfางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต_องพัฒนา 

� (1)ภาวะความเป�นผูiนำและผูiตามสามารถทำงานเป�นกลุRมและแกiป�ญหาท่ีเกิดข้ึนไดi 

� (2)มีความรับผิดชอบตRอตนเองและสังคม 

� (3)มีความรับผิดชอบการวางแผนการเรียนรูiดiวยตนเอง 

� (4)สามารถสรiางความสัมพันธgอันดีกับกลุRมบุคคลหลากหลาย 

๔.๒   วิธีการสอน 

๑. มอบหมายงานในรายวิชา และสาขาวิชา โดยมีคณาจารยgในสาขา 

หรืออาจารยgผูiสอนในรายวิชาเป�นผูiช้ีแนะการปฏิบัติงาน 

๒. ลงช่ือและเวลาการเขiาเรียน การสRงงาน และการปฏิบัติงานของสาขาวิชา พรiอมท้ังทำแฟ�มสะสมผลงาน 

(Portfolio)  

๓. วิจารณgการฝ�กปฏิบัติ การนำเสนอรายงานดiวยเหตุผลตามหลักวิชา 

พรiอมท้ังเสนอแนะแนวทางแกiไขเพ่ือการพัฒนารายบุคคล 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 

๑. พฤติกรรมในการทำกิจกรรมของสาขา การเขiาช้ันเรียน การสRงงาน การฝ�กปฏิบัติรายบุคคล และกลุRม 

๒. พัฒนาการของพฤติกรรมท่ีควรแกiไขเป�นรายบุคคล 

๕. ทักษะการวิเคราะหSเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช_เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะหSเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช_เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต_องพัฒนา 

�  (1) สามารถประยุกตgใชiทักษะเชิงตัวเลข คณิตศาสตรgและขiอมูลทางสถิติมาแกiป�ญหา อยRางสรiางสรรคg 

� (2) สามารถใชiภาษาส่ือสารความคิดไดiอยRางมีประสิทธิภาพ 

�  (3) สามารถใชiเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และ/หรือโปรแกรมทางคอมพิวเตอรgเพ่ือเป�นเคร่ืองมือในการส่ือสารและนำเสนอผลงานไดiอยRางเหมาะส

ม 
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๕.๒   วิธีการสอน 

๑. อธิบายวิธีการศึกษาคiนควiาส่ืออิเล็กโทรนิกสg 

และใชiขiอมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศแลiวใหiนักศึกษาฝ�กปฏิบัติโดยลงขiอมูลในรายงาน 

๒. ซักถามเน้ือหาความรูiในรายวิชาเชิงวิเคราะหgในช้ันเรียน 

๓. การฟ�งสรุปความโดยลงในรูปเลRมรายงาน  

๔. นำเสนอผลงานจากการคiนควiา หรือ โครงการดiวยการอธิบาย และการใชiส่ือเล็กโทรนิกสg 

๕. อธิบาย และยกตัวอยRางการคำนวณงบประมาณการใชiจRายในโครงการศิลปะการแสดง 

พรiอมท้ังใหiนักศึกษานำเสนอโครงการตามท่ีตนสนใจในช้ันเรียน 

๕.๓    วิธีการประเมินผล  

๑. สังเกตการณgการนำเสนอจากรูปเลRมรายงาน การปฏิบัติงานตามท่ีไดiรับมอบหมาย 

และการนำเสนอในช้ันเรียน พรiอมท้ังช้ีแนะวิธีการเรียบเรียงรายงาน การพูดหนiาช้ันเรียน 

ตลอดจนการใชiส่ืออิเล็กโทรนิคเพ่ือการนำเสนอ 

๒. สังเกตการณgการคำนวณงบประมาณจากโครงการท่ีนักศึกษานำเสนอ 

พรiอมท้ังช้ีแนะบนหลักของเหตุผล 

๖. ทักษะพิสัย 

๖.๑ ผลการเรียนรู_ด_านทักษะพิสัย 

 ⬤  (1) 

มีทักษะการปฏิบัติศิลปะการแสดงตามเน้ือหารายวิชาและสามารถพัฒนาทักษะของตนเองอยRางมีประสิ

ทธิภาพ 

 ⬤  (2) นำความรูiทางทฤษฎีมาใชiในการปฏิบัติงานดiานศิลปะการแสดงไดi 

 ⬤  (3) มีทักษะทางการแสดงและการส่ือสารตRอสาธารณชน 

 ⬤  (4) มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางตามความถนัดของผูiเรียน 

๕.๒   วิธีการสอน 

๑)   มอบหมายงานใหiนักศึกษาฝ�กปฏิบัติทบทวนบทเรียนจากส่ือการสอน หรือ เพ่ือนรRวมช้ันเรียน 

(๒)  การอภิปรายกลุRม  เก่ียวกับการวิเคราะหgทRารำแตRละสRวน 

(๓)  นำเสนอโดยใชiรูปแบบท่ีเหมาะสมกับวิธีการจัดการแสดงจริง 

 (๔)  กำหนดใหiนักศึกษาคiนควiาขiอมูลประกอบชุดการแสดงท่ีไดiรับถRายทอด 

๖.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลการรับถRายทอดและการฝ�กทักษะรายบุคคล 

(๒)  ประเมินผลการจัดรูปแบบการแสดงในหiองเรียนตามแบบของการอนุรักษg 

 (๓)  ประเมินผลการนำเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
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(๔)  ประเมินผลการวิเคราะหgแนวการปฏิบัติทRารำของศิลป�น 

 

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณg  ⬤ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณg  � หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เวiนวRาง  หมายถึง ไมRไดiรับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฎอยูRในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูiจากหลักสูตรสูRรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัปดาหSท่ี หัวข_อ/รายละเอียด 
จำนวน(

ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือท่ีใช_  
ผู_สอน 

๑-๒ - แนะนำรายวิชา  

- 

ทัศนคติเก่ียวกับธุรกิจการแสดงในสัง

คมไทย 

- ความหมายการบริหาร 

/การจัดการ/ ธุรกิจ / การแสดง 

 

๔ กิจกรรมการเรียน การสอน  

๑.การบรรยายประกอบส่ือนำเสนอ

(Powerpoint media)  

๒.เรียนรูiกรณีศึกษา 

๓.ชมวีดีทัศนgและอภิปรายรRวม 

๔. มอบหมายงานนักศึกษา 

ส่ือการเรียนการสอน 

- Google Meet 

- virtual classroom 

- Youtube 

- Google classroom 

อ.วุฒิชัย คiาทวี 

๓-๔ - ความสำคัญ 

กับบริบทท่ีทำใหiเกิดการแสดง  

องคgประกอบของการแสดง  

- ประชุมวางแผนการจัดการแสดง 

และแบRงหนiาท่ีในการทำงาน 

 

๘ กิจกรรมการเรียน การสอน  

๑.การบรรยายประกอบส่ือนำเสนอ

(Powerpoint media)  

๒.เรียนรูiกรณีศึกษา 

๓.ชมวีดีทัศนgและอภิปรายรRวม 

๔. มอบหมายงานนักศึกษา 

ส่ือการเรียนการสอน 

อ.วุฒิชัย คiาทวี 
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สัปดาหSท่ี หัวข_อ/รายละเอียด 
จำนวน(

ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือท่ีใช_  
ผู_สอน 

- Google Meet 

- virtual classroom 

- Youtube 

- Google classroom 

๔-๗ - 

ติดตามผลการดำเนินงานของงานดiา

นตRางๆท่ีเก่ียวขiองกับการแสดงและแ

กiไขป�ญหา 

๑๖  อ.วุฒิชัย คiาทวี 

๘ สอบกลางภาค    

๙-๑๔ - 

ติดตามผลการดำเนินงานและแกiไขป�

ญหา 

๒๔  อ.วุฒิชัย คiาทวี 

๑๕ - จัดการแสดงตRอสาธารณะชน ๓ ๑. ส่ืออิเล็กโทรนิค อ.วุฒิชัย คiาทวี 

๑๖ - สรุปผลการดำเนินงาน ๓  อ.วุฒิชัย คiาทวี 

๑๗ สอบปลายภาค    

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู_ 

    ( 

ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู?หัวข?อยBอยแตBละหัวข?อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา  

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห0ท่ีประเมิน และสัดสBวนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู_ วิธีการประเมินผลการเรียนรู_ สัปดาหSท่ีประเมิน 
สัดสfวน 

ของการประเมินผล  

๑.๑,๑.๒,๒.๑,๒.๒,๒.๓ 

๒.๔,๓.๓,๓.๔ 

๖.๑,๖.๒,๖.๓,๖.๔ 

-การติดตามงานท่ีไดiมอบหมาย 

-การชRวยเหลือซ่ึงกันและกันในองคgกร 

ตลอดภาคการศึกษ

า 

๓๐% 

๑.๑,๑.๒,๒.๑,๒.๒,๒.๓ 

๒.๔,๓.๓,๓.๔ 

๖.๑,๖.๒,๖.๓,๖.๔ 

-

การบริหารและการจัดการในหนiาท่ีตRางๆท่ีเก่ียว

ขiองกRอนการแสดง เชRน  การประชาสัมพันธg 

การฝ�กซiอม 

ตลอดภาคการศึกษ

า 

๓๐% 
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๑.๑,๑.๒,๒.๑,๒.๒,๒.๓ 

๒.๔,๓.๓,๓.๔ 

๖.๑,๖.๒,๖.๓,๖.๔ 

-

การบริหารและการจัดการในหนiาท่ีตRางๆท่ีเก่ียว

ขiองในวันท่ีจัดการแสดง 

-ผลสัมฤทธ์ิจากการจัดการแสดง 

๑๗  

(วันท่ีจัดการแสดง) 

๔๐% 

 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตำราและเอกสารหลัก 

 สุรพล  วิรุฬหgรักษg.หลักการแสดงนาฏยศิลปcปริทรรศนg. กรุงเทพ : สำนักพิมพgจุฬาลงกรณgมหาวิทยาลัย.   2543. 

 วิมลศรี อุปรมัย.  นาฏกรรมและการละคร : หลักการบริหารและการจัดการแสดง.  กรุงเทพฯ :เคล็ดไทย.  2524 

 ซูไรมาน  เวศยาภรณg.  งานฉากละคร 1.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพgจุฬาลงกรณgมหาวิทยาลัย.  2532. 

 มัทนี  รัตนิน. ความรูiเบ้ืองตiนเก่ียวกับศิลปะการกำกับการแสดงละครเวที.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพg 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรg. 2546. 

 อรวัฒนา  ชินพันธg.  ความตiองการของตลาดในงานธุรกิจการแสดงนาฏศิลปc.  (ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  สวนสุนันทา).  2552. 

๒.  เอกสารและข_อมูลสำคัญ 

        ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542.  กรุงเทพฯ :นานมีบุ¦คพับลิเคช่ัน.  2546. 

 สุรพล  วิรุฬหgรักษg. วิวัฒนาการนาฏยศิลปcไทยในกรุงรัตนโกสินทรg พ.ศ.2325 – 2477. กรุงเทพ : สำนักพิมพg 

  จุฬาลงกรณgมหาวิทยาลัย, 2543. 

 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯพระเจiาบรมวงศgเธอกรมพระยา. ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ : ละครฟ�อนรำ. กรุงเทพ :  

 มติชน, 2546. 

๓.  เอกสารและข_อมูลแนะนำ 

 ๑. เว็ปไซตgทางนาฏศิลปcไทย 

๒. ส่ือการเรียนรูiอิเล็กโทรนิกสgทางนาฏศิลปcไทย 

๓. วิทยานิพนธgทางดiานนาฏศิลปcไทย 

๔. วิจัยทางดiานนาฏศิลปcไทย 

๕. การศึกษาความรูiจากผูiเช่ียวชาญทางศิลปะการแสดงจากแหลRงการเรียนรูiตRางๆ เชRน คณะละคร  โรงละคร 

บiานเคร่ือง พิพิธภัณฑgการเรียนรูi ศูนยgมานุษยวิทยาสิรินธร 

 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธSการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
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 การประเมินประสิทธิภาพในงานรายวิชาน้ีไดiจากการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาดังน้ี 

 ๑.  การอ๓ปรายในช้ันเรียน 

 ๒.  การสนทนากลุRมระหวRางผูiสอนและผูiเรียน 

 ๓.  การสังเกตการณgจากพฤติกรรมของผูiเรียน 

 ๔.  สัมภาษณgผูiเรียนในรายวิชา 

 ๕.  แบบประเมินของมหาวิทยาลัย 

 

๒. กลยุทธSการประเมินการสอน  

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

 การเก็บขiอมูลเพ่ือแระเมินการสอน มีกลยุทธgดังน้ี 

 ๑.  การสังเกตุการณg 

 ๒.  ผลการสอบ 

 ๓.  สัมภาษณgผูiเรียนในรายวิชา 

 ๔.  แบบประเมินมหาวิทยาลัย 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชBน 

คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว?อยBางไรบ?าง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป_นต?น) 

 ๑. ปรับวิธีการสอนตามศักยภาพของผูiเรียนรายบุคคล 

๒. จัดคลินิกสำหรับผูiเรียนท่ีมีพัฒนาการทางการเรียนต่ำ หรือผูiเรียนท่ีตiองการพัฒนาตนเองท่ีสูงข้ึน 

นอกเหนือจากเวลาเรียน 

๓. ใหiคำแนะนำนักศึกษาเพ่ือการพัฒนา หรือแกiไขเป�นรายบุคคล 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใช?ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู?ของรายวิชา เชBน 

ทวนสอบจากคะแนนข?อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตBางกันไปสำหรับรายวิชาท่ีแตกตBางกัน 

หรือสำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู?แตBละด?าน) 

๑. การสอบประมวลวิชาในเชิงทฤษฎีปลายภาคการศึกษา 

๒. การปฏิบัติงานของสาขาวิชาตามท่ีไดiรับมอบหมาย เชRน การจัดพิธีไหวiครูโขน-ละคร และการแสดง เป�นตiน 

๓. การทวนสอบการใหiคะแนนจากการสุRมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยgอ่ืน  

หรือผูiทรงคุณวุฒิท่ีไมRใชRอาจารยgประจำหลักสูตร 

๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการนำข?อมูลท่ีได?จากการประเมินจากข?อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ) 
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1. นำผลการสอบ และการประเมินจากการสังเกตการณgในช้ันเรียน 

ตลอดจนการสัมภาษณgผูiเรียนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

2. เปล่ียนหรือสลับอาจารยgผูiสอนเพ่ือใหiนักศึกษามีมุมมอง  และความรูiในแบบเฉพาะของอาจารยgทRานตRางๆ 

เพ่ือใหiนักศึกษาสามารถนำไปใชiประโยชนgตRอไป 

********************
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู_จากหลักสูตรสูfรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู_ ทักษะทางป{ญญา 

ทักษะความสัมพันธS

ระหวfางบุคคลและค

วามรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคร

าะหSเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร 

และการใช_เทค

โนโลยีสารสนเ

ทศ 

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 PER๒๑๓๐ 

ช่ือรายวิชา  

ระบำเบ็ตเตล็ด (ตัวพระ) 

Miscellaneous Dance (Male  

Character) 

⬤ ⬤ � � ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ � � ⬤ ⬤ � � � � � � � ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ 

ความรับผิดชอบในแตRละดiานสามารถเพ่ิมลดจำนวนไดiตามความรับผิดชอบ 


