หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลป์ และการละคร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2554

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลป์ และการละคร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2554
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 124 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ า งหลัก สู ต รแบ่ ง เป็ นหมวดวิ ช าทีสอดคล้อ งก บั ที ก าํ หนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่นอ้ ยกว่า
9
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า
9
หน่วยกิต
และเทคโนโลยี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
88
หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
24
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า
57
หน่วยกิต
(1) วิชาชีพ (บังคับ)
33
หน่วยกิต
(2) วิชาชีพ (เลือก)
ไม่นอ้ ยกว่า
24
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า
7
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่ วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

88

1) กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
2051021
2051123
2051221
2051222
2051621
2051622
2052621
2051223

2052121
2052122
2052223
2052125

24

จิตวิทยาเพือการละคร
Psychology for Dramatic
พิธีไหว้ครู นาฏศิลป์ ไทย
Ceremony for Thai Classical Teachers
การรําพืนฐาน
Basic Thai Dancing
ลีลานาฏศิลป์ ไทย
Nature of Thai Classical Dance
การแต่งกาย แต่งหน้าและอุปกรณ์การแสดง
Costumes, Make-Up and Props
องค์ประกอบของการสร้างละครและงานบนเวที
Fundamental Play Production and Stagecraft
ศิลปะการแสดง
Performing Art
การฟ้ อนรํา 1
Thai Dancing I

2) กลุ่มวิชาชีพ
(1) วิชาชีพ (บังคับ)
2051124

หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

57
33

ประวัติการละครไทยและบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลป์
Thai Drama History and Well Known Artists
หน้าพาทย์ 1
Nah Path I
หน้าพาทย์ 2
Nah Path II
วาทศิลป์ การละคร
Dramatic Speech
วรรณกรรมการละครไทย
Thai Dramatic Literature

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2053221
2053222
2053621
2053622
2054921
2053223

ระบํามาตรฐาน
Standard Classical Dance
การรําฉุยฉาย
Chui Chai Dancing
นาฏยประดิษฐ์
Choreography
การวิเคราะห์และวิจารณ์การละคร
Classical Play Analysis and Criticism
หัวข้อคัดสรรทางนาฏศิลป์ หรือศิลปะการละคร
Selected Topic in Classical Dance or Dramatic Arts
การแสดงเป็ นชุดเป็ นตอน
Production of Dramatic Excerpts

(2) กลุ่มวิชาชีพ (เลือก)
ไม่นอ้ ยกว่า
2051022 บ่อเกิดรามเกียรติ
The Origin of Ramayana
2051224 การฟ้ อนรํา 2
Thai Dancing II
2052022 มหรสพและการละเล่นของหลวง
Entertainment in Royal Festivities
2052123
2052124
2052221
2052222
2052321
2052623

ประวัติการละครตะวันตก
The History of Western Theater
โขน
Khon
นาฏศิลป์ พืนเมือง 1
Thai Folk Dance I
นาฏศิลป์ พืนเมือง 2
Thai Folk Dance II
การขับร้องและดนตรี เพือการละคร
Singing and Music for Drama
ละครสร้างสรรค์
Creative Drama

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

24

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2053622
2053623
2054221
2054222
2054621
2054622
2054623

การกาํ กบั เวที
Stage Management
การออกแบบเครืองแต่งกาย
Costume Design
วิพิธทัศนา
Reviews
นาฏศิลป์ เปรี ยบเทียบ
Comparative Classical Dance
การจัดการแสดง
Performance Organizing
การจัดการนาฏศิลป์ เชิงธุรกิจ
Classical Dance Business Management
ละครและการแสดงสําหรับเด็ก
Drama and Performance for Children

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า
7
2053821 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์
และการละคร
Preparation for Professional Experience in Classical
Dance and Drama
2054821 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์ และการละคร
Field Experience in Classical Dance and Drama

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต
2(90)

5(450)

หน่ วยกิต

เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไม่ซาก
ํ ับรายวิชาทีเคย
เรี ยนมาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
2051021

จิตวิทยาเพือการละคร
3(3-0-6)
Psychology for Dramatic
แนวคิด ทฤษฎี พืนฐานของความต้อ งการของมนุ ษ ย์ ทฤษฎี ก ารตัดสิ นใจ แรงจูงใจ
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ การนําเอาทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กบั การแสดง การเขียน การแปลบทละคร
พฤติกรรมของมนุษย์ในเชิงจิตวิทยา แรงจูงใจ อารมณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู ้
2051123

พิธีไหว้ครู นาฏศิลป์ ไทย
3(3-0-6)
Ceremonies for Thai Classical Teachers
ทีมาความสําคัญของนาฏศิลป์ ไทย หลักนาฏศิลป์ เบืองต้น วัตถุประสงค์ และ พิธีก รรม
ในการไหว้ครู ธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ การครอบครู โขน ละคร ฝึ กรําเพลงช้า เพลงเร็ ว การรําในพิธีไหว้ค รู
การจัดพิธีไหว้ครู บุคคลสําคัญในการไหว้ครู
2051221

การรําพืนฐาน
3(2-2-5)
Basic Thai Dancing
นาฏยศัพท์เบืองต้น ความรู ้เกียวกับนาฏศิลป์ ไทย ธรรมเนียมปฏิบตั ิ ประวัติความเป็ นมา
บทร้อง ทํานองเพลงของเพลงช้า เพลงเร็ ว รําแม่ บทเล็ ก รําวงมาตรฐาน ปฏิบตั ิท่ารําเพลงช้า เพลงเร็ ว
รําแม่บทเล็ก รําวงมาตรฐาน
2051222

ลีลานาฏศิลป์ ไทย
3(2-2-5)
Nature of Thai Classical Dance
นาฏยภาษาทีใช้ในการตีบทละคร ท่าเดิ น ท่านัง หมอบเฝ้ า คลาน ขนบธรรมเนี ย ม
ปฏิบตั ิดา้ นการละคร ปฏิบตั ิรําแม่บทใหญ่ การเปรี ยบเทียบท่ารําระหว่างท่ารําแม่บทเล็กกบั แม่บทใหญ่
2051621

การแต่งกาย แต่ งหน้ าและอุปกรณ์ การแสดง
3(2-2-5)
Costumes, Make-up and Props
การแต่ งกายสมัยทวารวดี ศรี วิ ชัย ลพบุรี เชี ยงแสน สุ โขทัย อยุธยา รั ตนโกสิ นทร์
การแต่งกายแบบยืนเครื องละครรํา ระบําเบ็ดเตล็ ดระบําพื นเมื อ ง ความรู ้เกียวก บั อุ ปกรณ์ก ารแสดง
การออกแบบและการประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบการแสดง เครื องแต่งกายศิราภรณ์ เครื องประดับ อุปกรณ์
การแสดงละคร วิธีการแต่งหน้าแบบสวยงาม การแต่งหน้าแบบพิสดาร แบบละครรํา และแบบละครเวที
ออกแบบสร้างเครื องแต่งกาย ปฏิบตั ิการแต่งหน้าแบบนักแสดงจีน ญีปุ่ น อินเดีย

2051622

องค์ประกอบของการสร้ างละครและงานเวที
3(3-0-6)
Fundamental Play Production and Stagecraft
การสร้างละคร หน้าทีของบุค ลากรต่างๆ ในการจัดแสดง หน้าที และความสัม พันธ์
ขององค์ประกอบต่างๆ ของการสร้างละคร ทฤษฎี เทคนิ ค และศิล ปะเกียวก บั องค์ประกอบของเวที
ฉาก แสง เสียง เครื องแต่งกาย ปฏิบตั ิงานบนเวที การแสดงละครฉากสันการเคลือนไหวบนเวที
2052621

ศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Performing Art
การแสดงเบืองต้น การเคลือนไหว ภาษากาย การเปล่ งเสี ยง การแสดงสด การตีค วาม
การแสดงเดียว การแสดงคู่ การแสดงฉากสันๆ การแสดงบทบาทตัวละครทีมีความซับซ้อน การวิเคราะห์
ตัวละครในการแสดงสถานการณ์รูปแบบต่างๆ
2051223

การฟ้อนรํา 1
3(2-2-5)
Thai Dancing I
ประวัติความเป็ นมาของการฟ้ อนรํา เครื องแต่งกาย การขับร้อง โอกาสทีใช้ในการแสดง
ปฏิบตั ิรําสีนวล ลาวกระทบไม้ ระบําไก่ ระบําดอกบัว ระบําม้า มยุราภิรมย์ เชิ ญพระขวัญ รําอธิ ษ ฐาน
ระบําจีนรําพัด เพลงปลุกใจ
20511224

ประวัติการละครไทยและบุคคลสําคัญในวงการละครนาฏศิลป์ 3(3-0-6)
Thai Drama History and Well Known Artists
ประวัติ ล ะครไทย องค์ป ระกอบของการละคร แนวคิ ด ผลงานของบุ ค คลสํา คัญ
ในวงการละครไทยตังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบนั
2052121

หน้ าพาทย์ 1
3(2-2-5)
Nah Path I
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของหน้าพาทย์ โอกาสทีใช้ เพลงหน้าพาทย์
ในการแสดง ธรรมเนียมปฏิบตั ิการรําเพลงหน้าพาทย์ เชิ ดเสมอ กลองโยน โคมเวียน เหาะ ตระนิ มิ ต
สาธุการ
2052122

หน้ าพาทย์ 2
3(2-2-5)
Nah Path II
หน้าพาทย์ชนสู
ั งทีใช้ประกอบในพิธีไหว้ค รู ค รอบโขนละครและประกอบการแสดง
โขน ละคร ประวัติ ค วามสําคัญของเพลงหน้า พาทย์ โอกาสทีใช้ในการแสดง ตระบองก นั ชํานาญ
บาทสกุณี คุกพาทย์ รัวสามลา เชิดฉาน (พระรามตามกวาง)

2052223

วาทศิลป์ การละคร
3(2-2-5)
Dramatic Speech
หลักของการพูดทีดี ลักษณะของนักพูดที ดี ความแตกต่างของการพูดแบบละครรํา
และละครพูด ปฏิบตั ิการพูดตามบุคลิกของตัวละครแบบต่างๆ การพูดตามวัย การพูดในอารมณ์ต่างๆ
การพูดสําเนียงภาษาทีใช้ในละครรํา
2052125

วรรณกรรมการละครไทย
3(3-0-6)
Thai Dramatic Literature
วรรณกรรมและละครทีดีเด่นของไทย นาฏวรรณคดี ทุก ประเภทตลอดจนวิวฒั นาการ
และอิ ท ธิ พ ลที มี ต่อ ละครไทย ตังแต่ส มัยอยุธยาถึ งปั จจุ บนั ในด้านลัก ษณะพัฒนาการทางด้า นศิล ปะ
คุณค่าทางศิลปะต่อวงการละคร
2053221

ระบํามาตรฐาน
3(2-2-5)
Standard Classical Dance
ประวัติ ความเป็ นมา และความสําคัญ ของระบํา ที ตัดตอนมาจากบทโขน ละคร
การแต่ งกาย โอกาสที ใช้ใ นการแสดง ปฏิบตั ิ บทร้อ ง ปฏิบ ัติระบํา กฤดาภิ นิห าร ระบํา เทพบัน เทิ ง
ระบําพรหมมาสตร์ ระบําดาวดึงส์ ระบํานันทอุทยาน
2053222

การรําฉุยฉาย
3(2-2-5)
Chui Chai Dancing
ประวัติความเป็ นมาและความสําคัญของการรําฉุยฉาย บทประพันธ์ การแต่งกาย ท่ารํา
ประเภทของการรํ า ฉุ ย ฉายในการแสดงโขน ละคร ปฏิบ ัติ ท่ า รํา ฉุ ยฉายพราหมณ์ ฉุ ย ฉายวัน ทอง
ฉุยฉายเบญกาย ฉุยฉายศูรปนักขา
2053621

นาฏยประดิษฐ์
3(2-2-5)
Choreography
หลัก การประดิ ษ ฐ์ ท่ารํ า ท่ าเต้น หลัก การจัดแถวรู ป แบบการแสดง การออกแบบ
เครื องแต่งกายในชุดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ท่ารํา ท่าเต้นจากเพลงไทยและเพลงสากล ตลอดจนใช้จิตนาการ
เกียวกับการจัดแสดง เสียง แสง เทคนิคการจัดเวทีการแสดง
2053622

การวิเคราะห์และวิจารณ์ การละคร
3(3-0-6)
Classical Play Analysis and Criticism
หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ละครไทย โครงเรื อง ตัวละคร ปรัชญา ความคิด การใช้ภาษา
วิธีการเขียนบท ขนบธรรมเนียมของการแสดงบนเวที วิเคราะห์บทละครวิจารณ์การละครไทย

2054921

หัวข้อคัดสรรทางนาฏศิลป์ หรือศิลปะการละคร
3(2-2-5)
Selected Topic in Classical Dance or Dramatic Arts
เขี ย นผลงานการค้น คว้า ในหั ว ข้อ ที ได้รั บ ความเห็ น ชอบจากสาขาวิ ช า หรื อ
กาํ กบั การแสดง ทีได้รับความเห็ นชอบจากสาขาวิชา 1 เรื อง จัดทําคู่มื อ ก าํ ก บั การแสดง สรุ ปผลงาน
ส่ง หรื อ เขี ยนบทละคร เรื องยาวทีได้ม าตรฐาน ออกแบบฉาก เครื องแต่งกาย แนะแนวทางการแสดง
ประดิษฐ์ชุดการแสดงทีได้มาตรฐาน เขียนคู่มือประกอบการแสดงและทําสไลด์ พร้อ มบันทึก เสี ยงเพลง
หรื อบันทึกวีดิทศั น์ท่ารํา (เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึง และต้องสอบปากเปล่าด้วย)
2051022

บ่ อเกิดรามเกียรติ
3(3-0-6)
The Origins of Ramayana
ประวัติ ความเป็ นมา ต้น ก าํ เนิ ด ของเรื องรามเกียรติ ลัก ษณะเฉพาะของตัว ละคร
บทประพันธ์ เปรี ยบเทียบการแสดงรามายนะของประเทศอินเดียและเรื องรามเกียรติของไทย
2051224

การฟ้อนรํา 2
3(2-2-5)
Thai Dancing II
ประวัติ ค วามเป็ นมา เครื องแต่ง กาย การขับ ร้อ ง โอกาสทีใช้ใ นการแสดงปฏิบตั ิรํ า
ระบํานพรัตน์ ระบําไกรลาสสําเริ ง ชุมนุมเผ่าไทย ฟ้ อนมาลัย ระบํากินรี ร่อน
2052022

มหรสพและการละเล่นของหลวง
3(3-0-6)
Entertainment in Royal Festivities
ประวัติ ที มาและวิ ว ัฒนาการ วิ ธี ก ารแสดง การแต่ ง กาย สถานที โอกาสที แสดง
การแสดงมหรสพแต่ละชนิด โมงครุ่ ม กุลาตีไม้ ระเบง กระอัวแทงควาย
2052123

ประวัติการละครตะวันตก
3(3-0-6)
The History of Western Theatre
ความหมาย ประเภทของการละครตะวันตก ลัก ษณะสําคัญของการละครยุค กลาง
และยุค ฟื นฟู ข องกรี ก โรมัน วิวฒั นาการของโรงละคร บทละครและนัก ประพันธ์ สําคัญ เทคนิ ค
รู ปแบบการแสดง ความสัมพันธ์ของศิลปะการละครก บั ศาสนา ปรัชญาและวัฒนธรรม แนวการเขี ยน
ของ นักประพันธ์ทีสําคัญของยุโรป บุคคลสําคัญในแขนงต่างๆ ของศิลปะการละคร ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อ
ศิลปะและวรรณคดีการละครของยุโรปสมัยปัจจุบนั

2052124

โขน
3(2-2-5)
Khon
ประวัติ ความเป็ นมา ความสํา คัญ และวิ ว ัฒ นาการของการแสดงโขน บทที ใช้
ในการแสดงโขน วงดนตรี ประกอบการแสดง การพากย์เจรจา สีและลักษณะของหัวโขน การแต่งกายของ
ตัวละคร โอกาสทีแสดง วิธีดูโขน ฝึ กการปฏิบตั ิแสดงโขน
2052221

นาฏศิลป์ พืนเมือง 1
3(2-2-5)
Thai Folk Dance I
ลัก ษณะเฉพาะของนาฏศิ ล ป์ แต่ล ะภาค อันเป็ นผลมาจากสภาพภู มิ ศาสตร์ ศาสนา
ประเพณี และค่ านิ ยม ศึก ษาการแสดงพืนเมื อ งแต่ล ะชุ ดในด้านประวัติก ารแต่งกาย เพลง ลี ล า ท่ารํ า
อุปกรณ์การแสดง ปฏิบตั ิรํานาฏศิลป์ พืนเมืองของทุกภาค
2052222

นาฏศิลป์ พืนเมือง 2
3(2-2-5)
Thai Folk Dance II
ประวัติ ความเป็ นมา เครื องแต่ ง กายและวิ ธี แ สดงนาฏศิ ล ป์ พื นเมื อ ง บทเพลง
ทํานองเพลงของการแสดงแต่ละภาคของไทย ฝึ กปฏิบตั ินาฏศิลป์ พืนเมืองแต่ละภาคทีไม่ ซาก
ํ บั นาฏศิล ป์
พืนเมือง 1
2052321

การขับร้ องและดนตรีเพือการละคร
3(2-2-5)
Singing and Music for Drama
ความหมาย การขับร้อง วิธีการขับร้อง จังหวะ ลีลา ขนบธรรมเนียมปฏิบตั ิ การร้องเพลง
ในอารมณ์ค วามรู ้ สึก ที ใช้ป ระกอบการแสดงละคร ความสําคัญของดนตรี ที มี บทบาทต่อ ละครไทย
และละครตะวันตก คีตกวีสาํ คัญ หลวงประดิษฐ์ ไพเราะ ดร.คุณหญิงชิน ศิลปะบรรเลง ดร.มนตรี ตราโมท
2052623

ละครสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Drama
พัฒนาการและความต้อ งการของเด็ก ในวัยต่างๆ จินตนาการ ความคิ ดสร้างสรรค์
สําหรับเด็ก ภาษากาย การทํางานเป็ นกลุ่ ม สร้างละครสร้างสรรค์ ละครใบ้ ละครปริ ศนา ละครหุ่ น
การแสดงบทบาทสมมุติ

2053223

การแสดงเป็ นชุ ดเป็ นตอน
3(2-2-5)
Production Dramatic Excerpts
ประวัติ ความสําคัญของการแสดง บทละครตอนสันๆ ทีนํามาจัดแสดงเป็ นชุดเป็ นตอน
จากบทละครประเภทต่ า งๆ เนื อร้ อ ง การแต่ ง กาย ลี ล า ท่ า ทางจัง หวะ ปฏิ บ ัติ รํ า พระลอลงสวน
พลายบัวเกียวนางตานี พระไวยเกียวนางวันทอง เมขลานังวิมาน เชิดฉิงศุภลักษณ์
2053622

การกํากับเวที
3(2-2-5)
Stage Management
หน้า ที และความสํา คัญ ของผู ้ก าํ ก บั เวที หลั ก การดํา เนิ น งาน การประสานงาน
ปัญหาในการกํากบั เวที วิธีแกป้ ัญหา ฝึ กกาํ กบั เวที ความสัมพันธ์ของฉากในละคร การเคลือนไหวของตัว
ละคร
2053623

การออกแบบเครืองแต่ งกาย
3(2-2-5)
Costume Design
ความสําคัญของเครื องแต่กายทีมี ต่อ ละคร ความรู ้เบืองต้นเกียวก บั ผ้าและการตัดเย็บ
หลักการออกแบบเสือผ้าละครและออกแบบเครื องแต่งกายละครร่ วมสมัย
2054221

วิพิธทัศนา
3(2-2-5)
Reviews
ความหมายและหลัก การจัด วิ พิ ธ ทัศ นา การเลื อ กชุ ด การแสดงในโอกาสต่ า งๆ
การเลือกตัวแสดง การฝึ กซ้อม การเตรี ยมเครื องแต่งกาย อุปกรณ์การแสดง ฝึ กรําชุดต่างๆ โบราณคดี 5 ชุด
รําฉุยฉายกิงไม้เงินทอง และการแสดงชุดอืนๆ
2054222

นาฏศิลป์ เปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Classical Dance
ความรู ้เกียวกับนาฏศิลป์ นานาชาติ เอกลักษณ์เฉพาะของดนตรี นาฏศิล ป์ ในแต่ล ะชาติ
เปรี ยบเทียบแนวคิ ด ปรัชญา สภาพภูมิ ศ าสตร์ การเมื อ ง วัฒนธรรม ที มี อิ ทธิ พ ลต่อ ศิ ล ปะการละคร
การแสดงนาฏศิลป์ เปรี ยบเทียบในแต่ละประเทศ

2054621

การจัดการแสดง
3(2-2-5)
Performance Organizing
หลักและการจัดการกิจกรรมการแสดง เทคนิคในการเลื อ กชุ ดการแสดง ระบํารําฟ้ อน
โขน ละคร การละเล่ นพืนเมื อ ง ละครสร้างสรรค์ ละครประเภทต่างๆ นาฏศิล ป์ ร่ วมสมัย นํามาสร้า ง
คัดเลือกบท เพลงร้อง เครื องแต่งกาย ฉาก ให้เหมาะสม การคัดเลือกตัวละคร และผูร้ ับผิดชอบหน้าทีต่างๆ
ในการปฏิบตั ิการจัดการแสดง
2054622

การจัดการนาฏศิลป์ เชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
Classical Dance Business Management
บทบาทของงานนาฏศิ ล ป์ และการละครในสัง คม การตลาดและการดํา เนิ นธุ รกิจ
ด้านนาฏศิลป์ การจัดการองค์กร จัดงบประมาณ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2054623

ละครและการแสดงสําหรับเด็ก
3(2-2-5)
Drama and Performance for Children
ละครและการแสดงประเภทต่างๆ สําหรับเด็ก จิตวิทยาของเด็กในวัยต่างๆ เพลง ระบํา
การเล่าเรื อง การแสดงออก ภาษากายและความคิด ละครเวที ฝึ กสร้างละครเวทีสําหรับเด็ก โดยแทรกคติ
สอนใจ ละครหุ่ น ละครเวทีสาํ หรับเด็ก องค์ประกอบบทละครเทคนิคต่างๆ ของเวที ฉาก แสง เสียง เสือผ้า
2053821

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพนาฏศิลป์ และการละคร 2(90)
Preparation for Professional Experience in Classical Dance and Drama
กิจ กรรมเพื อเตรี ยมความพร้ อ มของผูเ้ รี ย นก่อ นออกฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ในด้านการรั บรู ้แ ละโอกาสของการประกอบอาชี พ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ย นให้ มี ค วามรู ้ ทัก ษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะทีเหมาะสมกบั วิชาชีพ โดยศึกษาและสังเกตการปฏิบตั ิงานจริ ง ทางการแสดง
ทังในและนอกสถานที เตรี ยมฝึ กงานด้านการจัดการแสดง
2054821

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพนาฏศิลป์ และการละคร 5(450)
Field Experience in Classical Dance and Drama
ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทางด้า นนาฏศิ ล ป์ และการละคร ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
และเอกชน สถานประกอบการด้านนาฏศิล ป์ และการละคร ทังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ จัดให้ มี ก าร
ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเกียวกับรายละเอียดของการฝึ กงาน ตลอดจนการทํารายงาน นําเสนอ อภิปราย
ปัญหาทางด้านนาฏศิลป์ และการละคร และประเมินผล โดยหน่วยงานและอาจารย์นิเทศ

