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รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 0606204 Foundation of Western Dance  พื้นฐานนาฏยศิลป์ตะวันตก 
 

2. จํานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต3 (2-4-6) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
3.1  หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) 
3.2  หมวดวิชาเอกบังคับ 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระ  พันลูกท้าว 
 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 นิสิตชั้นปีที่ 2 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Prerequisites) (ถ้ามี) 
0603 102 พื้นฐานการละคร 
0603 108 พื้นฐานนาฏยศิลป์ไทย 

 0603 203 พื้นฐานนาฏยศิลป์พื้นเมือง 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

- 
 

8. สถานที่เรียน ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 
 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 12 มิถุนายน 2560 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 2.1  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  มุ่งหวังให้นิสิตเกิดความรู้ 
ความเข้าใจถึงศิลปะการแสดงด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกขั้นพื้นฐานทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมนาฏยศิลป์ตะวันตก 
ในมุมกว้างและมุมลึกต่อไป 
 2.2  วัตถุประสงค์ 
  2.2.1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ความสําคัญ รูปแบบ เอกลักษณ์ 
ประเทภของนาฏยศิลป์ตะวันตกที่สําคัญ 
  2.2.2.  เพื่อให้นิสิตสามารถฝึกทักษะนาฏยศิลป์ตะวันตก 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 2.1  ปรับปรุงตามหบักสูตรศิลปะการแสดงฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) 
 2.2  ปรับปรุงตามปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษาที่เปิดสอน 
 2.3  เพิ่มพูนความรู้ที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมนาฏยศิลป์ตะวันตก 
 
 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
(ภาษาไทย) ประวัติความเป็นมา ทฤษฎี นิยาม หลักการแสดงนาฏยศิลป์ตะวันตก 

   (English) History, theory, definition and principle of Western dance 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 5 ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุ
คคล 
 

3.1 อาจารย์ประจํารายวิชา 
ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านบอร์ดฝ่ายงานวิชาการสาขาฯ 
หรือเวปไซด์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
หรือเวปไซด์ภาควิชาศิลปะการแสดงและช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ อาทิ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่, E-mail, Facebook 

3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

 1.1  คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 

 พัฒนานิสิตให้ก่อเกิดความรับผิชอบ มีวินัย ขยันในการแสวงหาข้อมูล 
และฝึกทักษะการแสดง มีจรรยาบรรณวิชาชีพนาฏยศิลปิน เคารพ 
ศรัทธาในศาสตร์แห่งศิลป์ มีศักยภาพ คุณภาพ 
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
• เคารพและให้เกียรติวิถีนาฏกรรมพื้นเมือง ความเชื่อ 
ขนบนิยมของชาติตะวันตกในแต่ละแห่งที่ทําการศึกษา 

• เคารพบูรพจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทองค์ความรู้ 
• มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
• มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 
สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลําดับความสําคัญ 

• เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของมนุษย์ 

• เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
• สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากบริบททางสังคมต่อจารีตศิลปะการแสดง 
• มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพศิลปิน 

1.2  วิธีการสอน 

 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ การปฏิบัติการ 
ทักษะนาฏยศิลป์ตะวันตก บรรยาย อภิปรายหลากหลายทางบริบททางวัฒนธรรม 

-‐ กําหนดให้นิสิตหาตัวอย่างศิลปะการแสดงหรือนาฏยศิลป์ตะวันตกที่ตน
เองสนใจ 
หรือที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าใจระเบียบวิธีคิดของนิสิต 
 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน การรายงาน หรืองานอื่น ๆ 
ที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

-‐ มีการอ้างอิงเอกสาร ข้อมูล บุคคล ฯลฯ 
ที่ได้นํามาจัดทํารายงานอย่างถูกต้องตามระบบระเบียบและเหมาะสม 

-‐ ประเมินผลพัฒนาการ 
การฝึกปฏิบัตินาฏยศิลปะวันตกขั้นพื้นฐานตามที่กําหนด 
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2.  ความรู้ 

 2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 - 
 ผู้เรียนได้ทราบทฤษฎีและการฝึกทักษะการแสดงนาฏยศิลป์ตะวันตกขั้นพื้นฐานที่สําคัญประเภทต่างๆ 
อาทิการเต้นบัลเล่ต์ คอนเท็มโพรารี่ด๊านซ์ แจ๊ซด๊านซ์และนาฏยศิลป์พื้นเมืองตะวันตกบางประเภท 
เพื่อเป็นประโยชน์การศึกษาและการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกต่อไปในอนาคต 
 2.2  วิธีการสอน 

  เน้นการฝึกทักษะจากอาจารย์ประจํารายวิชา บรรยายประกอบการสาธิต 
การใช้สื่อนวัตกรรมการแสดง VCD/DVD การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ สื่อบันเทิง ข้อมูลที่เกียวข้องกับนาฏยศิลป์ตะวันตก 
โดยนํามาสรุปและนําเสนอการศึกษาโดยใช้ปัญหาที่พบสู่การแก้ไขอย่างมีระบบระเบียบ 

 2.3  วิธีการประเมินผล 

  การประเมินผลการเรียน 
   เงื่อนไขรายวิชาผู้เรียนจะต้องสามารถผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  2.3.1   ปฏิบัติทักษะนาฏยศิลป์ตะวันตกขั้นพื้นฐาน 30 คะแนน 
  2.3.2 นําเสนอการแสดงต่อสาธารณชน  20 คะแนน 
  2.3.3 ทฤษฎีนาฏยศิลป์ตะวันตก   30 คะแนน 
  2.3.4 รายงาน     10  คะแนน 
  2.3.5 จิตพิสัย     10 คะแนน 
       รวม 100 คะแนน 
การพิจารณาเกรด 

เกรด คะแนน 

A 80-100 

B+ 75-89 

B 70-74 

C+ 65-69 

C 60-64 

D+ 55-59 



D 50-54 

F ต่ํากว่า 50 
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3. ทักษะทางปัญญา 

 3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

  ผู้เรียนมีหลักการฝึกปฏิบัติทักษะนาฏยศิลป์ตะวันตกขั้นพื้นฐาน สามารถออกแบบ วิเคราะห์ 
แสวงหาข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ และส่งเสริมแนวคิดในการปฏิบัติ 
สิตสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากอุปสรรคการทํางาน และมีความกล้าหาญ กล้าคิด 
กล้าแสดงออก กล้าริเริ่มออกแบบสร้างสรรค์งานแสดงเสนอต่อสาธารณชน 
 3.2  วิธีการประเมินผล 

  รายงานผลความคืบหน้าการฝึกทักษะการเต้น การซ้อมการแสดง 
ความสมบูรณ์ของกระบวนการแสดง ระหว่างกลางภาคและปลายภาค 
ตลอดจนรูปเล่มรายงานกระบวนการทางความคิดจากการฝึกทักษะนาฏกรรมตะวันตกขั้นพื้นฐานของนิสิต 

 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามรถในการรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

  -  พัฒนาการด้านทักษะ และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

  -  พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 

  -  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา 

4.2  วิธีการสอน 

 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

  -  ฝึกทักษะนาฏกรรมตะวันตกขั้นพื้นฐานทั้งที่เป็นแบบฉบับของบุรุษ และแบบแผนของสตรี 

  -  มอบหมายการฝึกทักษะรายบุคคล 

  -  นิสิตนําเสนอการฝึกทักษะ 

  -  นิสิตนําเสนอโครงการเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษานาฏยศิลป์ตะวันตกตามที่กําหนด 
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4.3  วิธีการประเมิน 

 ผู้เรียนรายงานองค์ความรู้เชิงวิชาการ 
และความคืบหน้าพัฒนาการฝึกทักษะด้วยตนเองต่ออาจารย์ผู้สอน 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

  -  พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งการตีความ การสื่อสารผ่านลีลา และอารมณ์นักแสดง 
โดยการฝึกทักษะนาฏยศิลป์พื้นเมืองตามแบบตะวันตก และนําเสนอในชั้นเรียน 

  -  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 

  -  ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น ส่งงานทาง E-mail 
ติดต่อสื่อสารผ่านห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น Weblog การสื่อสาร 
การทํางานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat room 

  -  ทักษะการแสดงบนเวทีโดยใช้องค์ประกอบศิลป์ อาทิ บทการแสดง ดนตรี เครื่องแต่งกาย 
แสง เสียง อุปกรณ์การแสดง เป็นต้น 

 5.2  วิธีการสอน 

  -  ผู้สอนถ่ายทอดกระบวนการเต้นนาฏยศิลป์พื้นเมืองตะวันตกให้แก่ผู้เรียน 

  -  ค้นคว้าจากสื่อบันเทิง อาทิ CD, VCD, DVD, YOUTUBE  หรือWebsite สื่อการสอน  E-
learning 

  -  นําเสนองานแสดงต่อคณาจารย์ประจําสาขาวิชา โดยแสดงบนเวที 
และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมประกอบการนําเสนอ 

 5.3  วิธีการประเมินผล 

  ประเมินโดยอาจารย์ประจํารายวิชา 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

 เนื้อหาการเรียนแบ่งออกเป็นเนื้อหาภาคบรรยายเชิงวิชาการ และภาควิชาภาคปฏิบัติ ดังนี้ 

ตารางกําหนดการเรียน 

สัปดาห์
ที่ 

เนื้อหาการสอน ลักษณะการสอน 
(ปฏิบัติ/บรรยายภาคส

นาม ฯลฯ) 

1 - ชี้แจง รายละเอียด Course Syllabus 

- ตกลงร่วมกับนิสิตเกี่ยวกับลักษณะกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน 

- ประวัติความเป็นมาของนาฏยศิลป์ในสังคมชนชาติตะวันตก 

บรรยาย 

2-3 องค์ประกอบนาฏยศิลป์ตะวันตก บรรยาย 

4-6 ทฤษฎีนาฏยศิลป์ตะวันตก บรรยาย 

7 บทบาทนาฏยศิลป์ตะวันตกในมิติของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในช
นชาติตะวันตก 

บรรยาย 

8 สอบกลางภาค ทฤษฎี 

9-11 ฝึกทักษะการเต้นบัลเล่ต์ขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติ 

12-13 ฝึกทักษะการเต้นแจ๊สด๊านซ์ขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติ 

14-15 ฝึกทักษะการเต้นคอนเท็มโพรารี่ขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติ 

16 สอบปลายภาค 
สอบภาคทฤษฎีและการนําเสนอการแสดงนาฏยศิลป์ตะวันตกขั้นพื้นฐาน
สู่สาธารณะชน 

ทฤษฎีและปฏิบัติ 
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 2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กลุ่มคะแนน คะแนน หมายเหต ุ

1.  ปฏิบัติทักษะนาฏยศิลป์ตะวันตกขั้นพื้นฐาน 

2.  การแสดงต่อสาธารณชน 

3.  ทฤษฎีนาฏยศิลป์ตะวันตก 

4.  รายงาน  

5.  จิตพิสัย 

30 

20 

30 

10 

10 

อาจารย์ประจํารายวิชา 

คะแนนรวม 100  

 

หมวดที่  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 ตําราและเอกสารหลัก 

  พีระ พันลูกท้าว (2556)  เอกสารประกอบการสอน วิชา 0603214 
พื้นฐานนาฏยศิลป์ตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 2.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 1.  Dance Across Texas By Betty Casey 1985  University of Texas Press  page 6 ISBN 
029271551X 

 2. json=1&PHPSESSID=57306be0cdea3442380f33da4f26fe40&rt=0&t=1&n=41724Ten 
Step Texas Style @ Kickit 

 3.  Social Dance: from Dance a while. Jane A. Harris, Anne M. Pittman, Marlys S. 
Waller. Allyn and Bacon. 1998. ISBN 0-205-27477-3 

 4.   A Choice Collection of American Country Dances of the Revolutionary Era 1775-
1795. By Kate Van Winkle Keller and Ralph Sweet. 1976. The Country Dance Society, Inc. 
Library of Congress Catalog Card No. 76-6762 

 5.  The Official Guide to Country Dance Steps. By Tony Leisner. 1980. Quality Books, 
Inc. page 65. ISBN 0-89009-331-8 

 6.  Social Dance: from Dance a while. Jane A. Harris, Anne M. Pittman, Marlys S. 
Waller. Allyn and Bacon. 1998. Page 77. ISBN 0-205-27477-3 

 7.  The Official Guide to Coutry Dance Steps. By Tony Lesisner. 1980. Quality Books, 
Inc. pages 76, 77.  ISBN 0-89009-331-8 



 8.  The Official to Country Dance Steps. By Tony Leisner. 1980. Quality Books, Inc. 
page 64.  ISBN 0-89009-331-8 
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนิสิต  

  การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนิสิต 
ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 

  -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

  -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาผ่านทาง Website 

 

 2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

  -  การวิพากยผ์ลงานทักษะจากผู้ถ่ายทอดอง์ความรู้ และอาจารย์ประจําวิชา 

  -  ผลการสอบทักษะนาฏยศิลป์ตะวันตกขั้นพื้นฐาน 

  -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 3.  การปรับปรุงการสอน 

  หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอน 
โดยการจัดกิจกรรมและหาข้อมูลเพื่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

  -  สัมมนาการจัดการเรียนกาสอน 

  -  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

 4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ 
ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนิสิตหรือ การตรวจผลงานของนิสิตโดยละเอียด 
รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการประกาศผลการเรียนรายวิชา 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

 -  การทวนสอบด้วยการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยเพื่อนร่วมชั้น 
คณาจารย์ภายในภาควิชาศิลปะการแสดง หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในภาควิชาศิลปะการแสดง ตรวจสอบผลการประเมิน การเรียนรู้ของนิสิต 
โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

 5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

  จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลรายวิชา 
ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้ 

  -  ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  



  -  เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกมาให้ความรู้ 

  

	  


