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รายงานการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา นาฏยสารนิพนธ
รหัสวิชา 2054703
ภาคเรียนที่ 2/2563

ผูสอน

อาจารย ดร.ชนิดา จันทรงาม
อาจารย ดร.พิมพวิภา บุรวัฒน
อาจารย วิรสา โรจนวรพร
อาจารย ดร.ณัฐพร เพ็ชรเรือง

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะ / ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชามนุษยศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2054703 นาฏยสารนิพนธ (Dance Thesis)
2. จํานวนหนวยกิต
6 (0-0-540)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน1
อาจารย ดร.ชนิดา จันทรงาม
อาจารย ดร.พิมพวิภา บุรวัฒน
อาจารยวิรสา โรจนวรพร
อาจารย ดร.ณัฐพร เพ็ชรเรือง
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน1
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre- requisites) (ถามี) 1
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 1
ไมมี
8. สถานที่เรียน1
หอง 2156 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด1
21 พฤศจิกายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนสามารถบูรณาการความรูที่ไดรับจากการเรียนการสอนมาสรางสรรคเปนผลงานการแสดง
อยางเหมาะสมและตามความสนใจของผูเรียน
1.2 เพื่อใหผูเรียนสามารถออกแบบองคประกอบการแสดงดวยความเขาใจและเหมาะสม
1.3 เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหหลักการออกแบบการแสดง พรอมทั้งเขียนรูปเลมงานวิจัยสรางสรรคไดอยางเปน
ระบบ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถออกแบบการแสดง องคประกอบการแสดง พรอมทั้งการบริการจัดการองคกร
เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดจากรายวิชาไปปรับใชในการทํางานดานการแสดง พรอมทั้งนําขอมูล
ไปสูการคิดวิเคราะห พรอมทั้งนําความรูไปตอยอดในการศึกษาในรายวิชาอื่นๆ และวิชาชีพตอไปในอนาคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา1
ความหมายและความสําคัญของสารนิพนธทางนาฏศิลป วิเคราะหการแสดงนาฏศิลปในสังคมไทย สังคม
อาเซียนและสังคมโลก เลือกสรางสรรคงานแสดงนาฏศิลปแนวอนุรักษ แนวตะวันตก หรือแนวประยุกตอื่นๆ
ที่ไดมาตรฐานตามความสนใจ พรอมทั้งจัดสรางเครื่องแตงกายและเพลงดนตรีประกอบการแสดง จัดทําคูมือ
ประกอบการแสดงหรือวิจัยเกี่ยวกับนาฏศิลป
Meaning and importance of performing arts thesis, analyzing performing arts in Thai, Asean,
and global society, inventing creative performing arts with costume and music conducting
performing arts manual or performing arts research.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง

งานภาคสนาม/การฝกงาน
-

พิจารณาเปนรายกรณี

-

ศึกษาดวยตนเอง

สําหรับนักศึกษาที่

8100 ชั่วโมงตอภาค

สนใจ และมีผลการ

การศึกษา

เรียนออน

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
จัดใหนักศึกษาพบอาจารยเพื่อขอคําปรึกษาและแนะนําสัปดาหละ 6 ชั่วโมง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา1
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนี้

๏ ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณ
๏ มีวินัยตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๏ เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
1.2 วิธีการสอน1
๏ ปลูกฝงทางดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการสรางงานการแสดงและการทําวิจัย
๏ อธิบายระเบียบปฏิบัติในการเขาชันเรียน การสงรายงาน ผลงานนําเสนอการแสดง การเขาพบอาจารย
ที่ปรึกษาการแสดง คณาจารยในสาขาวิชา เมื่อมีปญหาหรือขอซักถาม ในรายวิชาการฝกปฏิบัติ และการ
รวมปฏิบัติงานของสาขาวิชาตามที่ไดรับมอบหมาย
1.3 วิธีการประเมินผล1
๏ สังเกตพฤติกรรมความสม่ําเสมอในการเขาเรียน ความตั้งใจและความพยายามในการทํางาน และการ
สงงานตามกําหนดมอบหมาย
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๏ สังเกตพฤติกรรมการทํางานรวมกับผูอื่น การจัดการความขัดแยงในกลุมทํางาน การเปนผูนําและผู
ตามที่ดี รวมทั้งความซื่อสัตยสุจริตในการทํารายงาน
๏ ประเมินผลจากการแสดงและรูปเลมรายงานวิจัย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
๏ รูและเขาใจหลักการสรางการแสดงและทักษะการแสดงนาฏศิลปที่ตนสนใจ
๏ รูและสามารถบูรณาการความรูทางดานบริบททางสังคมมาสูการออกแบบการแสดงไดอยางเหมาะสม
๏ สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะห สังเคราะห การสรางการแสดงและงานวิจัยอยางเปนระบบ
2.2 วิธีการสอน
๏ นักศึกษานําเสนอผลงานการคนควา ออกแบบการแสดง โดยมีอาจารยประจําสาขาวิชาฯเปนผูชี้แนะ
๏ ซักถามเชิงวิเคราะห สังเคราะห อยางเปนระบบ มีเหตุผล ตามหลักวิชา โดยคณะกรรมการสาขาวิชาฯ
๏ วิจารณการนําเสนอผลงานของนักศึกษาตามเหตุผลของหลักวิชา พรอมทั้งแนะแนวทางแกไข
2.3 วิธีการประเมินผล
๏ ประเมินจากคุณภาพการออกแบบการแสดง และการนําเสนอหนาชั้นเรียน พรอมความชัดเจนในการ
ตอบขอซักถาม
๏ การออกแบบองคประกอบการแสดงในการนําเสนอผลงานตอสาธารณชน
๏ การพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห สังเคราะห สูการทําผลงานวิจัยสรางสรรค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๏ คิดสรางสรรคอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ
๏ ศึกษา รวบรวม และสรุปประเด็นปญหาได
๏ ประยุกตความรูและทักษะในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
๏ ฝกปฏิบัติทักษะดานการคิดวิเคราะหทั้งการตอบคําถามและการอภิปราย
๏ การฝกอภิปรายในชั้นเรียนโดยใชทักษะการคิดพื้นฐาน
3.3 วิธีการประเมินผล
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๏ ประเมินผลจากการคิดวิเคราะหจากการทําวิจัย
๏ สังเกตการณพัฒนาวิธีคิดวิเคราะหในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๏ พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกันโดยการแบงหนาที่การบริหารองคกรการ
แสดง
๏ พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
๏ พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
4.2 วิธีการสอน1
๏ มอบหมายงานใหรับผิดชอบรายคู
๏ วิ จ ารณ ก ารฝ กปฏิ บั ติ การนํ า เสนอรายงาน ผลงานนํ าเสนอการแสดง ดว ยเหตุผ ลตามหลั กวิช า
พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
4.3 วิธีการประเมินผล1
๏ สังเกตพฤติกรรมจากการทํางานรวมกันของนักศึกษาในแบบคูและทีม
๏ ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
๏ พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การเขียน
๏ พัฒนาทักษะการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต e-learning และงานวิจัยในระบบฐานขอมูลตางๆ
๏ พัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน1
๏ การมอบหมายงานให คน ควาโดยใช การสื บค นทางอิน เทอร เน็ต e-learning และงานวิจัยในระบบ
ฐานขอมูลตางๆ
๏ การนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล1
๏ ประเมินผลจากการอภิปรายซักถามในชั้นเรียน
๏ ประเมินผลจากรายงานที่สง
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๏ ประเมินผลจากการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1
สัปดาห
1

หัวขอ/รายละเอียด
อธิบายและแนะนํา

จํานวน

กิจกรรมการเรียนการสอน/

ชั่วโมง

สื่อที่ใช

6

รายวิชา

ผูสอน

- บรรยายและมอบหมายให

อ.ประจํา

นักศึกษาคนควาองคประกอบการ

สาขาวิชาฯ

จัดการแสดง
2

รูปแบบการแสดงนาฏศิลป

6

- ผูสอนบรรยายและสาธิตการแสดง อ.ประจํา
ตัวอยาง

สาขาวิชาฯ

- ผูเรียนวิเคราะหรูปแบบการแสดง
นาฏศิลป
ผูสอนสรุปประเด็นสําคัญจากการ
เรียนรู และตอบขอซักถาม อภิปราย
รวมกัน
3

กระบวนการสรางสรรค

6

- ผูสอนบรรยายและสาธิตการแสดง อ.ประจํา

การแสดงและรูปแบบ

ตัวอยาง

งานวิจัย

- ผูเรียนวิเคราะหรูปแบบการแสดง

สาขาวิชาฯ

นาฏศิลป
ผูสอนสรุปประเด็นสําคัญจากการ
เรียนรู และตอบขอซักถาม
อภิปรายรวมกัน
4

การนําเสนอหัวขอนาฏย
สารนิพนธ (แรงบันดาลใจ)

6

- นักศึกษานําเสนอรายงาน พรอมทั้ง อ.ประจํา
นําเสนอแรงบันดาลใจในการ
สรางสรรค
การแสดง

สาขาวิชาฯ
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สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียนการสอน/

ชั่วโมง

สื่อที่ใช

ผูสอน

- ผูสอนซักถาม อภิปรายผล และสรุป
ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข
5

- นักศึกษาศึกษาคนควาและนําเสนอ

อ.ประจํา

นิพนธ (แนวความคิดการ

แนวคิดการสรางสรรคการแสดง

สาขาวิชาฯ

แสดง)

- ผูสอนซักถาม อภิปรายผล และสรุป

นําเสนอหัวขอนาฏยสาร

6

ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข
6

การคัดเลือกนักแสดง

6

-นักศึกษาศึกษาคนควาและนําเสนอ

อ.ประจํา

คุณสมบัติของนักแสดง

สาขาวิชาฯ

- ผูสอนซักถาม อภิปรายผล และสรุป
ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข
7

การออกแบบทาและเพลง

6

ประกอบการแสดง

- นักศึกษานําเสนอการออกแบบทา

อ.ประจํา

และเพลงประกอบการแสดง

สาขาวิชาฯ

- ผูสอนซักถาม อภิปรายผล และสรุป
ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข
8

สอบกลางภาค

6

- ประเมินความรูจ ากนําเสนอแรง

อ.ประจํา

บันดาลใจ แนวความคิดการแสดง

สาขาวิชาฯ

การคัดเลือกนักแสดง การออกแบบ
ทา และเพลงประกอบการแสดง
9

การออกแบบเวที

6

- นักศึกษานําเสนอรูปแบบเวทีและ

อ.ประจํา

การใชพื้นที่เวทีในการแสดง

สาขาวิชาฯ

- ผูสอนซักถาม อภิปรายผล และสรุป
ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข

มคอ 3
สัปดาห
10

หัวขอ/รายละเอียด
การออกแบบแสง

จํานวน

กิจกรรมการเรียนการสอน/

ผูสอน

ชั่วโมง

สื่อที่ใช

6

- นักศึกษาศึกษาคนควาและนําเสนอ

อ.ประจํา

การออกแบบแสงในการจัดการ

สาขาวิชาฯ

แสดง
- ผูสอนซักถาม อภิปรายผล และสรุป
ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข
11

การเขียนรายงานวิจัย

6

บทที่ 1

- นักศึกษาศึกษาคนควาและนําเสนอ

อ.ประจํา

การเขียนรายงานวิจัยบทที่ 1

สาขาวิชาฯ

- ผูสอนซักถาม อภิปรายผล และสรุป
ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข
12

การเขียนรายงานวิจัย

6

บทที่ 2

- นักศึกษาศึกษาคนควาและนําเสนอ

อ.ประจํา

การเขียนรายงานวิจัยบทที่ 2

สาขาวิชาฯ

- ผูสอนซักถาม อภิปรายผล และสรุป
ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข
13

การเขียนรายงานวิจัย

6

บทที่ 3

- นักศึกษาศึกษาคนควาและนําเสนอ

อ.ประจํา

การเขียนรายงานวิจัยบทที่ 3

สาขาวิชาฯ

- ผูสอนซักถาม อภิปรายผล และสรุป
ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข
14

การเขียนรายงานวิจัย

6

บทที่ 4

- นักศึกษาศึกษาคนควาและนําเสนอ

อ.ประจํา

การเขียนรายงานวิจัยบทที่ 4

สาขาวิชาฯ

- ผูสอนซักถาม อภิปรายผล และสรุป
ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข
15

การเขียนรายงานวิจัย
บทที่ 5

6

- นักศึกษาศึกษาคนควาและนําเสนอ

อ.ประจํา

การเขียนรายงานวิจัยบทที่ 5

สาขาวิชาฯ

มคอ 3
สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียนการสอน/

ชั่วโมง

สื่อที่ใช

ผูสอน

- ผูสอนซักถาม อภิปรายผล และสรุป
ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข
16

นําเสนอผลงานการแสดง

6

- ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน อ.ประจํา
การแสดงนาฏยสารนิพนธและ

สาขาวิชาฯ

รูปเลมงานวิจัย
1. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจาย
ความรั บ ผิ ด ชอบของรายวิ ช า (Curriculum Mapping) ตามที่ กํ า หนดในรายละเอี ย ดของหลั กสู ตร
สัปดาหที่ประเมินและสัดสวนของการประเมิน
กิจกรรม

สัปดาหที่

สัดสวนของ

ประเมิน

การประเมิน

สอบกลางภาค

8

20%

สอบปลายภาค

16

30%

การวิเคราะห คนควา

ตลอดภาค

30%

การนํ า เสนอรายงานรู ป เล ม

การศึกษา

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

ที่
1
2

1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6

งานวิจัย
3

1,2,3,4,5,6

การศึกษาคนควา

ตลอดภาค

การมีสว นรว ม อภิป ราย และ

การศึกษา

การนําเสนอผลงาน

20%

มคอ 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก1
-กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา. การจัดแสงสําหรับเวที. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2548.
- นพมาส แววหงส. ปริทัศนศิลปการละคร. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2558
-นราพงษ จรัสศรี. ประวัตินาฏยศิลปตะวันตก. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 2548.
-สุรพล วิรุฬหรักษ. หลักการแสดงนาฏยศิลปปริทรรศน. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2547.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
๏ การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
๏ แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
๏ ผลการเรียนของนักศึกษา
๏ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
๏ การเสวนาการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารยในสาขาวิชา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๏ กรรมการในสาขาวิชาฯและผูทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๏ ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4

