รายงานการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา นาฏศิลป์ ไทย 4
รหัสวิชา 2052202
ภาคเรียนที่ 2/2563

ผูส้ อน อาจารย์ ดร.พิมพ์วิภา บุรวัฒน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สันติอชั วรรณ

สาขาวิชา นาฏศิลป์ และการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มคอ 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
2052202 นาฏศิลป์ ไทย 4
(Thai Dance 4)
2. จํานวนหน่ วยกิ ต
3 (1-4-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ และการแสดง (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2559)
รายวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน1
อาจารย์ ดร.พิมพ์วภิ า บุรวัฒน์
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน1
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ชัน้ ปี ท่ี 2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้ามี) 1
2051201 นาฏศิลป์ ไทย 1 (Thai Dance 1)
2051202 นาฏศิลป์ ไทย 2 (Thai Dance 2)
2052201 นาฏศิลป์ ไทย 3 (Thai Dance 3)
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1
ไม่มี
8. สถานที่เรียน1
ห้อง 2155 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด1
พฤศจิกายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
1.1 นักศึกษารูแ้ ละเข้าใจดนตรีและนาฏศิลป์ พืน้ บ้าน
1.2 นักศึกษามีทกั ษะการปฏิบตั ทิ ่ารํานาฏศิลป์ พืน้ บ้านได้สอดคล้องกับทํานองเพลง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อ ให้ก ารเรีย นการสอนวิช านาฏศิล ป์ ไทย 4 มีเ นื้ อ หาสาระและองค์ค วามรู้ท่ีดํ า รงเอกลัก ษณ์
ความเป็ นไทย ผสมผสานกับแนวทางการสอนทีท่ นั สมัย ตลอดจนนักศึกษาสามารถนําความรู้ทไ่ี ด้จาก
การเรียนการสอนไปต่อยอดในการศึกษาในรายวิชาอื่น ๆ และสามารถนําไปใช้ได้จริง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนิ นการ
1. คําอธิ บายรายวิ ชา1
ความเป็ นมา ความหมายและความสําคัญการรําคู่และการรําอาวุธ ลักษณะเครื่องแต่งกาย จังหวะ
ลีลาท่ารํา เพลงประกอบการแสดงและโอกาสทีใ่ ช้แสดง ฝึกปฏิบตั ริ าํ คู่ หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาหรือนาง
เบญกาย พระรามตามกวาง พระลอตามไก่ หนุมานเกีย้ วนางวานรินทร์ พระไวยเกีย้ วนางวันทอง รจนาเสีย่ ง
พวงมาลัย เมขลา-รามสูร รําดาบสองมือ เลือกปฏิบตั ติ ามความเหมาะสม
Origin, meaning and significance of pair dance and weapon dance performance, costume,
rhythm, styles, music, and performing occasion, practicing dance; Hanu Man Chap Nang Suphan
Matcha or Nang Ben Kai, Pra Ram Tamkwang, Pra Lor Tam Kai, Hanu Man Kiao Nang Wanarin,
Pra Wai Kiao Nang Wan Thong, Rotchana Siang Phuangmalai, Mekkhala-Rammasun, Two swords
dance appropriately.

2. จํานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิ บตั ิ

การศึกษาด้วย

งานภาคสนาม/การ

ตนเอง

ฝึ กงาน
บรรยายนําและอภิปราย พิจารณาเป็ นรายกรณี ฝึกปฏิบตั นิ าฏศิลป์ ตามการ
ในชัน้ เรียน 16 ชัวโมง
่
สําหนับนักศึกษาที่
สาธิตท่ารําของผูส้ อน
ต่อภาคการศึกษา
สนใจ และมีผลการ 64 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษา
เรียนอ่อน

ศึกษาด้วยตนเอง
4 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์

3. จํา นวนชัว่ โมงต่ อ สัป ดาห์ ที่ อ าจารย์ใ ห้ คํา ปรึ ก ษาและแนะนํ า ทางวิ ช าการแก่ นั ก ศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคล
จัดเวลาหลังจากการเรียนการสอนปกติ โดยให้คําปรึกษาปั ญหาแก่นักศึกษาตามความต้องการของ
นักศึกษา โดยเฉลีย่ ประมาณ 3 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา1
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนี้

๏ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
๏
๏
๏
๏
๏

มีวนิ ยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
มีภาวะความเป็ นผูน้ ําและผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นหมู่คณะ และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ยึดหลักประชาธิปไตยในการแก้ปัญหา เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิ ธีการสอน1
๏ บรรยายให้ผเู้ รียนทราบถึงประโยชน์ของการเรียนการสอน และเกณฑ์การวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอน
๏ บรรยายให้ผเู้ รียนทราบรายละเอียดของรายวิชา และเนื้อหาของรายวิชา โดยเน้นการเรียนการ
สอนทีส่ อดแทรกค่านิยม แนวคิดทีถ่ ูกต้องในการเรียนการสอน และการชมการแสดง
๏ ฝึกปฏิบตั นิ าฏศิลป์ ในชัน้ เรียน โดยใช้การสาธิตท่ารําประกอบสือ่ การสอน เช่น วีดที ศั น์ ภาพถ่าย
และการชมการแสดงจริง
๏ มอบหมายรายงานกลุ่มพร้อมกับนําเสนอรายงานทีศ่ กึ ษาค้นคว้า
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
๏ สังเกตพฤติกรรมความสมํ่าเสมอในการเข้าเรียน ความตัง้ ใจและความพยายามในการฝึกปฏิบตั ิ
นาฏศิลป์ การมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา และการส่งงานตามกําหนด
มอบหมาย
๏ สังเกตพฤติกรรมการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มทํางาน การเป็ นผูน้ ํา
และผูต้ ามทีด่ ี รวมทัง้ ความซื่อสัตย์สุจริตในการทํารายงาน รวมทัง้ การสอบ
๏ การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค เพื่อวัดความรู้ ความชํานาญในการปฏิบตั ดิ า้ นนาฏศิลป์ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
๏ รู้แ ละเข้าใจหลัก การทฤษฎีของเนื้ อ หา โดยเน้ นให้เ กิด ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติทกั ษะ
ทางด้านนาฏศิลป์ ไทย
๏ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้
๏ มีความรอบรูข้ องสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา
๏ มีประสบการณ์ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ความรู้
2.2 วิ ธีการสอน
๏ บรรยายรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาและอภิปรายในชัน้ เรียน
๏ ฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะนาฏศิลป์ ไทย
๏ มอบหมายรายงานกลุ่ม พร้อมนําเสนอรายงานทีศ่ กึ ษาค้นคว้าในครัง้ สุดท้ายของการเรียน

2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
๏ ประเมินจากการมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียนและความสมํ่าเสมอในการเข้าเรียน (จิตพิสยั )
๏ ประเมินผลจากการสอบปฏิบตั ทิ กั ษะทางนาฏศิลป์ ไทย
๏ ประเมินจากคุณภาพของรายงาน และการนําเสนอหน้าชัน้ เรียน พร้อมความชัดเจนในการตอบ
ข้อซักถาม
๏ ประเมินผลจากการสอบประมวลผลความรูต้ ลอดภาคการศึกษาในการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
๏ คิดสร้างสรรค์อย่างมีวจิ ารณญาณและเป็ นระบบ
๏ ศึกษา รวบรวม และสรุปประเด็นปั ญหาได้
๏ ประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิ ธีการสอน
๏ บรรยายพร้อมกับฝึกปฏิบตั นิ าฏศิลป์ ไทย
๏ มอบกรณีศกึ ษาในลักษณะรายงานกลุ่ม
๏ การฝึกอภิปรายในชัน้ เรียนโดยใช้ทกั ษะการคิดพืน้ ฐาน
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
๏ ประเมินผลจากการคิดวิเคราะห์ การฝึกปฏิบตั นิ าฏศิลป์ ไทย
๏ ประเมินผลจากรายงานกลุ่ม
๏ สังเกตการพัฒนาวิธคี ดิ จากการอภิปรายในชัน้ เรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
๏
๏
๏
๏

พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกันโดยให้ทาํ กิจกรรมกลุ่มในชัน้ เรียน
พัฒนาความเป็ นผูน้ ําและผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เกิดความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมไทย

4.2 วิ ธีการสอน1
๏ ฝึกปฏิบตั งิ านเป็ นกลุ่มย่อยในชัน้ เรียน และร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
๏ มอบหมายงานให้รบั ผิดชอบรายบุคคล
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
๏ ประเมินผลตนเองและผูร้ ่วมงานในกลุ่มย่อย
๏ สังเกตพฤติกรรม
๏ ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
๏ พัฒนาทักษะการสือ่ สารทัง้ การพูด การฟั ง การเขียน
๏ พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
๏ พัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.2 วิ ธีการสอน1
๏ การมอบหมายงานให้คน้ คว้าโดยใช้การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
๏ การนําเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสม
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล1
๏ ประเมินผลจากการอภิปรายซักถามในชัน้ เรียน
๏ ประเมินผลจากรายงานทีส่ ง่
๏ ประเมินผลจากการนําเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1
สัปดา

หัวข้อ/รายละเอียด

ห์
1.

แนะนํารายวิ ชาและ
กําหนดการเรียนการสอน

จํานวน

กิ จกรรมการเรียนการสอน/

ชัวโมง
่

สื่อที่ใช้

5

- ปฐมนิเทศ
- ศึกษาวิเคราะห์ผเู้ รียน
- มอบหมายงาน

ผู้สอน
อ.ดร.พิมพ์วภิ า
บุรวัฒน์

สัปดา

หัวข้อ/รายละเอียด

ห์

จํานวน

กิ จกรรมการเรียนการสอน/

ชัวโมง
่

สื่อที่ใช้

ร่วมกัน และฝึ กปฏิ บตั ิ ท่ารํา
ชุดเชิ ดฉิ่ งพระสุธนมโนห์รา

2

- อธิบายขอบเขตรายวิชา
- อธิบายเนื้อหาของชุดการ
แสดง ประวัติ เนื้อร้อง ดนตรี
ประกอบการแสดง เครื่องแต่ง
กาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง
- ฝึกปฏิบตั ทิ ่ารําชุด เชิดฉิ่งพระ
สุธนมโนห์รา ตัง้ แต่ตน้ จนจบ
เพลงเชิดฉิ่ง
ฝึ กปฏิ บตั ิ ท่ารําชุดเชิ ดฉิ่ งพระ

- บรรยายและมอบหมายให้
นักศึกษาค้นคว้าประวัติ
ความเป็ นมา โอกาสทีใ่ ช้ใน
การแสดง และลักษณะ
เครื่องแต่งกาย/ปฏิบตั ิ เน้น
ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ (ให้
นักศึกษาฝึกปฏิบตั จิ ริง)

5

- บรรยาย อภิปราย
- ให้นกั ศึกษาฝึกปฏิบตั จิ ริง
- สรุปประเด็นสําคัญจากการ
เรียนรู้ และตอบข้อซักถาม

อ.ดร.พิมพ์วภิ า
บุรวัฒน์
ผศ.ดร.พัชรินทร

- บรรยาย อภิปราย
- ให้นกั ศึกษาฝึกปฏิบตั จิ ริง
- สรุปประเด็นสําคัญจากการ
เรียนรู้ และตอบข้อซักถาม

อ.ดร.พิมพ์วภิ า
บุรวัฒน์
ผศ.ดร.พัชรินทร

5

- บรรยาย อภิปราย
- ให้นกั ศึกษาฝึกปฏิบตั จิ ริง
- สรุปประเด็นสําคัญจากการ
เรียนรู้ และตอบข้อซักถาม

อ.ดร.พิมพ์วภิ า
บุรวัฒน์

5

- บรรยาย อภิปราย
- ให้นกั ศึกษาฝึกปฏิบตั จิ ริง

อ.ดร.พิมพ์วภิ า
บุรวัฒน์

สุธนมโนห์รา

3

- ฝึกปฏิบตั ทิ ่ารําชุดเชิดฉิ่งพระ
สุธนมโนห์ราตัง้ แต่เพลงเพลง
เหาะจนจบเพลงเชิดกลอง
ทบทวนท่ารําชุด เชิ ดฉิ่ งพระ

5

สุธนมโนห์รา

4

ทบทวนท่ารําชุด เชิ ดฉิ่ งพระ
สุธนมโนห์รา และสอบปฏิ บตั ิ
ท่ารําชุด เชิ ดฉิ่ งพระสุธน
มโนห์รา

5

ฝึ กปฏิ บตั ิ ท่ารําชุด พระ
ลอตามไก่

ผู้สอน

สันติอัชวรรณ

สันติอัชวรรณ

สัปดา

หัวข้อ/รายละเอียด

ห์

6

- อธิบายเนื้อหาของชุดการ
แสดง ประวัติ เนื้อร้อง ดนตรี
ประกอบการแสดง เครื่องแต่ง
กาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง
- ฝึกปฏิบตั ทิ ่ารําชุด พระ
ลอตามไก่ตงั ้ แต่ตน้ จนถึงเพลง
ลาวเจ้าซู
ฝึ กปฏิ บตั ิ ท่ารําชุด พระ

จํานวน

กิ จกรรมการเรียนการสอน/

ชัวโมง
่

สื่อที่ใช้

5

ลอตามไก่

7

- ฝึกปฏิบตั ทิ ่ารําชุด พระ
ลอตามไก่ตงั ้ แต่เพลงเชิดฉิ่งจน
จบเพลงเชิด
ทบทวนท่ารําชุด พระลอตาม

ทบทวนท่ารําชุด พระลอตาม

ทบทวนท่ารําชุด พระลอตาม
ไก่ และสอบปฏิ บตั ิ ท่ารําชุด

ฝึ กปฏิ บตั ิ ท่ารําชุด พลายบัว
เกี้ยวนางตานี

- บรรยาย อภิปราย
- ให้นกั ศึกษาฝึกปฏิบตั จิ ริง
- สรุปประเด็นสําคัญจากการ
เรียนรู้ และตอบข้อซักถาม

อ.ดร.พิมพ์วภิ า
บุรวัฒน์
ผศ.ดร.พัชรินทร

สันติอัชวรรณ

สันติอัชวรรณ

5

- การสอบครอบคลุมเนื้อหา
ตัง้ แต่การเรียนครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 7
- บรรยาย อภิปราย
- ให้นกั ศึกษาฝึกปฏิบตั จิ ริง
- สรุปประเด็นสําคัญจากการ
เรียนรู้ และตอบข้อซักถาม
- บรรยาย อภิปราย
- ให้นกั ศึกษาฝึกปฏิบตั จิ ริง

5

พระลอตามไก่
10

ผศ.ดร.พัชรินทร

- บรรยาย อภิปราย
อ.ดร.พิมพ์วภิ า
- ให้นกั ศึกษาฝึกปฏิบตั จิ ริง บุรวัฒน์
- สรุปประเด็นสําคัญจากการ
เรียนรู้ และตอบข้อซักถาม

ไก่
9

- สรุปประเด็นสําคัญจากการ
เรียนรู้ และตอบข้อซักถาม

5

ไก่

8

ผู้สอน

5

อ.ดร.พิมพ์วภิ า
บุรวัฒน์
อ.ดร.พิมพ์วภิ า
บุรวัฒน์

อ.ดร.พิมพ์วภิ า
บุรวัฒน์

สัปดา

หัวข้อ/รายละเอียด

ห์

11

- อธิบายเนื้อหาของชุดการ
แสดง ประวัติ เนื้อร้อง ดนตรี
ประกอบการแสดง เครื่องแต่ง
กาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง
- ฝึกปฏิบตั ทิ ่ารําชุด พลายบัว
เกีย้ วนางตานีตงั ้ แต่ตน้ จนจบ
เพลงสีนวลนอก
ทบทวนท่ารําชุด พลายบัว

จํานวน

กิ จกรรมการเรียนการสอน/

ชัวโมง
่

สื่อที่ใช้
- สรุปประเด็นสําคัญจากการ
เรียนรู้ และตอบข้อซักถาม

ผศ.ดร.พัชรินทร

5

- บรรยาย อภิปราย
- ให้นกั ศึกษาฝึกปฏิบตั จิ ริง
- สรุปประเด็นสําคัญจากการ
เรียนรู้ และตอบข้อซักถาม

อ.ดร.พิมพ์วภิ า
บุรวัฒน์

5

- บรรยาย อภิปราย
- ให้นกั ศึกษาฝึกปฏิบตั จิ ริง
- สรุปประเด็นสําคัญจากการ
เรียนรู้ และตอบข้อซักถาม

อ.ดร.พิมพ์วภิ า
บุรวัฒน์
ผศ.ดร.พัชรินทร

- บรรยาย อภิปราย
- ให้นกั ศึกษาฝึกปฏิบตั จิ ริง
- สรุปประเด็นสําคัญจากการ
เรียนรู้ และตอบข้อซักถาม
- บรรยาย อภิปราย
- ให้นกั ศึกษาฝึกปฏิบตั จิ ริง

อ.ดร.พิมพ์วภิ า
บุรวัฒน์

เกี้ยวนางตานี

12

- ทบทวนท่ารําชุด พลายบัว
เกีย้ วนางตานีตงั ้ แต่ตน้ จนจบ
เพลงสีนวลนอก
ฝึ กปฏิ บตั ิ ท่ารําชุด พลายบัว
เกี้ยวนางตานี
- ฝึกปฏิบตั ทิ ่ารําชุด พลายบัว
เกีย้ วนางตานีตงั ้ แต่เพลงร่าย
จนจบเพลงรัว

13

ทบทวนท่ารําชุด พลายบัว

5

เกี้ยวนางตานี

14

ทบทวนท่ารําชุด พลายบัว
เกี้ยวนางตานี และสอบ

ผู้สอน

5

สันติอัชวรรณ

สันติอัชวรรณ

อ.ดร.พิมพ์วภิ า
บุรวัฒน์

สัปดา

หัวข้อ/รายละเอียด

ห์

จํานวน

กิ จกรรมการเรียนการสอน/

ชัวโมง
่

สื่อที่ใช้

ปฏิ บตั ิ ท่ารําชุด พลายบัว

- สรุปประเด็นสําคัญจากการ
เรียนรู้ และตอบข้อซักถาม

เกี้ยวนางตานี
15

ทบทวนท่ารําทัง้ สามชุด

16 สอบปลายภาค

ผู้สอน

5

5

- บรรยาย อภิปราย
- ให้นกั ศึกษาฝึกปฏิบตั จิ ริง
- สรุปประเด็นสําคัญจากการ
เรียนรู้ และตอบข้อซักถาม
- สอบปลายภาคเรียน
- การสอบครอบคลุมเนื้อหา
ตัง้ แต่การเรียนครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 14
- ประเมินผลสอบของ
นักศึกษา

อ.ดร.พิมพ์วภิ า
บุรวัฒน์

อ.ดร.พิมพ์วภิ า
บุรวัฒน์

1. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ระบุวธิ ีการประเมินผลการเรียนรู้หวั ข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของ
หลักสูตร สัปดาห์ทป่ี ระเมินและสัดส่วนของการประเมิน
กิ จกรรม

ผลการเรียนรู้

วิ ธีการประเมิ น

สัปดาห์ที่

สัดส่วนของ

ประเมิน

การประเมิ น

ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 1

4

10%

ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 2

9

10%

ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 3

14

10%

ที่
1

2.1, 3.2

กิ จกรรม

ผลการเรียนรู้

วิ ธีการประเมิ น

สัปดาห์ที่

สัดส่วนของ

ประเมิน

การประเมิ น

ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 4

15

10%

สอบปลายภาค

16

30%

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

ที่

2

3.2, 4.4, 5.2, 6.1

3

1.2

การวิ เ คราะห์ ค้ น คว้ า การ
นําเสนอรายงานในรูปแบบเล่ม
รายงาน
นําเสนอการแสดงจากบทเรียน
การเข้าชัน้ เรียน
การมีสว่ นร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชัน้ เรียน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก1
- กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. นาฏยศาสตร์. กรุงเทพฯ : เอดิสนั เพรส โพรดักส์ จํากัด,
2541.
- ธนิต อยู่โพธิ.์ ศิ ลปะละคอนรําหรือคู่มือนาฏศิ ลป์ ไทย. กรุงเทพฯ : ศิวพรการพิมพ์, 2498.
- อมรา กลํ่าเจริญ. สุนทรียนาฏศิ ลป์ ไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 2531.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
- บทโขนเรื่อง รามเกียรติ ์ ชุด ลักสีดา
- บทละครนอกหรือละครเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ
- บทละครนอกเรื่อง สังข์ทอง ตอนเลือกคู่
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
- รายงานและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านนาฏศิลป์ ไทยของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ ไทย

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
ได้จดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
๏ การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
๏ แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
๏ ผลการเรียนของนักศึกษา
๏ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
๏ การประชุมการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ในสาขาวิชา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
๏ กรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา
5. การดําเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
๏ ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามข้
์ อ4

