
 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิานาฏศิลป์และการละคร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

 



 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลกัสูตร 

 3.1.1 จํานวนหน่วยกติ  

  รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า  124 หน่วยกติ 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

                  โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที�สอดคล้องกบัที�กาํหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดงันี�  

ก. หมวดวชิาศึกษาทั�วไป   ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกติ 

 1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ไม่นอ้ยกว่า              6   หน่วยกติ 

2) กลุ่มวิชาภาษา     ไม่นอ้ยกว่า    9   หน่วยกติ 

3) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์   ไม่นอ้ยกว่า              6   หน่วยกติ 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   ไม่นอ้ยกว่า              9   หน่วยกติ 

      และเทคโนโลย ี                                 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า     88 หน่วยกติ

 1) กลุ่มวิชาพื�นฐานวิชาชีพ      24 หน่วยกติ              

 2) กลุ่มวิชาชีพ    ไม่นอ้ยกว่า  57   หน่วยกติ 

  (1) วิชาชีพ (บงัคบั)      33 หน่วยกติ 

  (2) วิชาชีพ (เลือก)   ไม่นอ้ยกว่า  24 หน่วยกติ 

 3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ไม่นอ้ยกว่า        7   หน่วยกติ 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี   ไม่น้อยกว่า         6   หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า            88 หน่วยกติ 

1)  กลุ่มวิชาพื�นฐานวชิาชีพ        
       24         หน่วยกติ 

2051021 จิตวิทยาเพื�อการละคร 

Psychology  for  Dramatic 

3(3-0-6) 

2051123 พิธีไหวค้รูนาฏศิลป์ไทย 

Ceremony for Thai Classical Teachers  

3(3-0-6) 

2051221 การรําพื�นฐาน  

Basic Thai Dancing  

3(2-2-5) 

2051222 ลีลานาฏศลิป์ไทย 

Nature of Thai Classical Dance 

3(2-2-5) 

2051621 การแต่งกาย แต่งหนา้และอุปกรณ์การแสดง 

Costumes,  Make-Up and Props 

3(2-2-5) 
 

2051622 องคป์ระกอบของการสร้างละครและงานบนเวท ี

Fundamental Play Production and Stagecraft 

3(3-0-6) 

2052621 ศิลปะการแสดง 

Performing Art 

3(2-2-5) 

2051223 

 

การฟ้อนรํา 1 

Thai Dancing I 

3(2-2-5) 
 

  

2) กลุ่มวิชาชีพ                                                     ไม่นอ้ยกว่า           57          หน่วยกติ 

      (1) วิชาชีพ (บงัคบั)                                                                     33          หน่วยกติ 

 

2051124 ประวตัิการละครไทยและบุคคลสาํคญัในวงการนาฏศิลป์ 

Thai Drama History and Well Known Artists 

3(3-0-6) 

2052121 หนา้พาทย ์1 

Nah Path  I 

3(2-2-5) 
 

2052122 หนา้พาทย ์2 

Nah Path  II 

3(2-2-5) 
 

  2052223   วาทศิลป์การละคร 

  Dramatic Speech 

  3(2-2-5) 
 

2052125 วรรณกรรมการละครไทย 

Thai  Dramatic Literature 

3(3-0-6) 



 

2053221 ระบาํมาตรฐาน  

Standard  Classical  Dance 

3(2-2-5) 
 

2053222 การรําฉุยฉาย 

Chui Chai Dancing 

3(2-2-5) 
 

2053621   นาฏยประดิษฐ ์

  Choreography 

3(2-2-5) 

2053622 การวิเคราะห์และวิจารณ์การละคร 

Classical Play  Analysis  and Criticism 

3(3-0-6) 
 

2054921 หัวขอ้คดัสรรทางนาฏศิลป์หรือศิลปะการละคร 

Selected  Topic in Classical Dance or Dramatic Arts 

3(2-2-5) 

2053223 การแสดงเป็นชุดเป็นตอน 

Production of  Dramatic Excerpts 

3(2-2-5) 
 

         

      (2) กลุ่มวิชาชีพ (เลือก)                                 ไม่นอ้ยกว่า            24          หน่วยกติ 

2051022 บ่อเกดิรามเกยีรติ�   

The Origin of  Ramayana 

3(3-0-6) 

 

2051224 การฟ้อนรํา 2 

Thai  Dancing II 

3(2-2-5) 

2052022 มหรสพและการละเล่นของหลวง 

Entertainment  in Royal Festivities 

3(3-0-6) 

2052123 ประวตัิการละครตะวนัตก 

 The  History of  Western Theater  

3(3-0-6) 
 

2052124 โขน 

Khon 

3(2-2-5) 

2052221 นาฏศิลป์พื�นเมือง 1 

Thai Folk Dance I 

3(2-2-5) 

2052222 นาฏศิลป์พื�นเมือง 2 

Thai Folk Dance II 

3(2-2-5) 

2052321 การขบัร้องและดนตรีเพื�อการละคร 

Singing  and  Music  for  Drama  

3(2-2-5) 

2052623 ละครสร้างสรรค ์ 

Creative Drama 

3(2-2-5) 



 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  โดยไม่ซํ� ากบัรายวิชาที�เคย

เรียนมาแลว้และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที�กาํหนดใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วยกติรวมในเกณฑก์ารสาํเร็จหลกัสูตร

ของสาขาวชิา 

 
 

 

 

 

2053622 การกาํกบัเวท ี

Stage Management 

3(2-2-5) 

2053623 การออกแบบเครื�องแต่งกาย 

Costume Design 

3(2-2-5) 

2054221 วิพิธทศันา 

Reviews  

3(2-2-5) 

2054222 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ 

Comparative  Classical  Dance   

3(3-0-6) 

2054621 การจดัการแสดง 

Performance Organizing 

3(2-2-5) 

2054622 การจดัการนาฏศิลป์เชิงธุรกจิ 

Classical  Dance  Business  Management 

3(3-0-6) 

2054623 ละครและการแสดงสาํหรับเดก็ 

Drama and Performance for Children  

3(2-2-5) 

 

3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              ไม่นอ้ยกว่า           7       หน่วยกติ 

2053821 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์                

และการละคร 

Preparation  for  Professional Experience in Classical 

Dance and Drama 

2(90) 

2054821 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์และการละคร 

Field  Experience in Classical Dance and Drama 

 

 

5(450) 

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี                       ไม่น้อยกว่า         6         หน่วยกติ 



 

หมวดวชิาเฉพาะ 
 

2051021  จิตวทิยาเพื�อการละคร    3(3-0-6) 

Psychology  for Dramatic 

       แนวคิด ทฤษฎี  พื�นฐานของความตอ้งการของมนุษย ์ ทฤษฎีการตดัสินใจ แรงจูงใจ 

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์  การนาํเอาทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยกุตใ์ชก้บัการแสดง  การเขียน การแปลบทละคร           

พฤติกรรมของมนุษยใ์นเชิงจิตวิทยา แรงจูงใจ  อารมณ์ บุคลิกภาพ  ทศันคติ การรับรู้  
 

2051123  พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย    3(3-0-6) 

Ceremonies for Thai Classical Teachers 

ที�มาความสาํคญัของนาฏศิลป์ไทย หลกันาฏศิลป์เบื�องตน้ วตัถุประสงค์ และ พิธีกรรม

ในการไหวค้รูธรรมเนียมปฏิบตัิ การครอบครูโขน ละคร ฝึกรําเพลงช้า เพลงเร็ว การรําในพิธีไหวค้รู                         

การจดัพิธีไหวค้รู บุคคลสาํคญัในการไหวค้รู 

 

2051221  การรําพื �นฐาน     3(2-2-5) 

Basic Thai Dancing 

นาฏยศพัทเ์บื�องตน้ ความรู้เก ี�ยวกบันาฏศิลป์ไทย ธรรมเนียมปฏิบตัิ  ประวตัิความเป็นมา    

บทร้อง ทาํนองเพลงของเพลงช้า เพลงเร็ว รําแม่บทเล็ก รําวงมาตรฐาน ปฏิบตัิท่ารําเพลงช้า เพลงเร็ว                      

รําแม่บทเล็ก รําวงมาตรฐาน 

 

2051222  ลลีานาฏศิลป์ไทย     3(2-2-5) 

Nature of Thai Classical Dance 

นาฏยภาษาที�ใช้ในการตีบทละคร  ท่าเดิน ท่านั�ง หมอบเฝ้า คลาน ขนบธรรมเนียม

ปฏิบตัิดา้นการละคร  ปฏิบตัิรําแม่บทใหญ่ การเปรียบเทียบท่ารําระหว่างท่ารําแม่บทเล็กกบัแม่บทใหญ่   
 

2051621  การแต่งกาย แต่งหน้าและอุปกรณ์การแสดง  3(2-2-5) 

Costumes, Make-up and Props 

       การแต่งกายสมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์                

การแต่งกายแบบยืนเครื�องละครรํา  ระบาํเบ็ดเตล็ดระบาํพื�นเมือง ความรู้เก ี�ยวกบัอุปกรณ์การแสดง                 

การออกแบบและการประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบการแสดง  เครื�องแต่งกายศิราภรณ์ เครื�องประดบั อุปกรณ์      

การแสดงละคร วิธีการแต่งหนา้แบบสวยงาม  การแต่งหนา้แบบพิสดาร  แบบละครรํา และแบบละครเวที 

ออกแบบสร้างเครื�องแต่งกาย ปฏิบตัิการแต่งหนา้แบบนกัแสดงจีน  ญี�ปุ่ น อินเดีย  
 

 

 

  



 

2051622  องค์ประกอบของการสร้างละครและงานเวท ี  3(3-0-6) 

Fundamental Play Production and Stagecraft 

การสร้างละคร หนา้ที�ของบุคลากรต่างๆ ในการจดัแสดง  หน้าที� และความสัมพนัธ์          

ขององค์ประกอบต่างๆ ของการสร้างละคร ทฤษฎี เทคนิคและศิลปะเก ี�ยวกบัองค์ประกอบของเวที                       

ฉาก แสง เสียง เครื�องแต่งกาย ปฏิบตัิงานบนเวที การแสดงละครฉากสั�นการเคลื�อนไหวบนเวที 

 

2052621  ศิลปะการแสดง     3(2-2-5) 

Performing Art      

การแสดงเบื�องตน้ การเคลื�อนไหว ภาษากาย การเปล่งเสียง การแสดงสด การตีความ

การแสดงเดี�ยว การแสดงคู่ การแสดงฉากสั�นๆ การแสดงบทบาทตวัละครที�มีความซบัซอ้น การวิเคราะห์               

ตวัละครในการแสดงสถานการณ์รูปแบบต่างๆ  

 

 2051223  การฟ้อนรํา 1     3(2-2-5)  

Thai Dancing I      

ประวตัิความเป็นมาของการฟ้อนรํา  เครื�องแต่งกาย การขบัร้อง โอกาสที�ใชใ้นการแสดง 

ปฏิบตัิรําสีนวล ลาวกระทบไม้ ระบาํไก ่ระบาํดอกบวั ระบาํม้า มยุราภิรมย ์เชิญพระขวญั รําอธิษฐาน              

ระบาํจีนรําพดั  เพลงปลุกใจ 

 

20511224 ประวตัิการละครไทยและบุคคลสําคญัในวงการละครนาฏศิลป์  3(3-0-6)  

Thai Drama History and Well Known Artists  

ประวัติละครไทย องค์ประกอบของการละคร  แนวคิด ผลงานของบุคคลสําค ัญ                    

ในวงการละครไทยตั�งแต่สมยัสุโขทยัจนถึงปัจจุบนั  
 

2052121  หน้าพาทย์ 1     3(2-2-5) 

Nah Path I 

ความหมาย ความสําคญั  และประเภทของหน้าพาทย ์ โอกาสที�ใช้ เพลงหน้าพาทย ์              

ในการแสดง  ธรรมเนียมปฏิบตัิการรําเพลงหน้าพาทย ์  เชิดเสมอ กลองโยน โคมเวียน เหาะ ตระนิมิต 

สาธุการ 

 

2052122  หน้าพาทย์ 2     3(2-2-5) 

Nah Path II 

       หนา้พาทยช์ั�นสูงที�ใชป้ระกอบในพิธีไหวค้รูครอบโขนละครและประกอบการแสดง          

โขน ละคร ประวตัิความสําค ัญของเพลงหน้าพาทย ์โอกาสที�ใช้ในการแสดง  ตระบองกนั ชํานาญ 

บาทสกุณี คุกพาทย ์รัวสามลา เชิดฉาน (พระรามตามกวาง)  



 

2052223  วาทศิลป์การละคร    3(2-2-5) 

Dramatic Speech 

หลกัของการพูดที�ดี  ลกัษณะของนกัพูดที�ดี   ความแตกต่างของการพูดแบบละครรํา          

และละครพูด   ปฏิบตัิการพูดตามบุคลิกของตวัละครแบบต่างๆ การพูดตามวยั การพูดในอารมณ์ต่างๆ           

การพูดสาํเนียงภาษาที�ใชใ้นละครรํา 
 

2052125  วรรณกรรมการละครไทย    3(3-0-6) 

Thai Dramatic Literature 

วรรณกรรมและละครที�ดีเด่นของไทย นาฏวรรณคดีทุกประเภทตลอดจนวิวฒันาการ        

และอิทธิพลที� มีต่อละครไทย ต ั� งแต่สมัยอยุธยาถึงปัจจุบนัในด้านลักษณะพฒันาการทางด้านศิลปะ              

คุณค่าทางศิลปะต่อวงการละคร 

 

2053221  ระบํามาตรฐาน     3(2-2-5) 

Standard  Classical  Dance      

ประวัติ  ความเป็นมา และความสําค ัญของระบําที�ต ัดตอนมาจากบทโขน ละคร                    

การแต่งกาย  โอกาสที�ใช้ในการแสดง  ปฏิบตัิบทร้อง ปฏิบ ัติระบาํกฤดาภินิหาร ระบาํเทพบนัเทิง                    

ระบาํพรหมมาสตร์  ระบาํดาวดึงส์ ระบาํนนัทอุทยาน 

 

2053222  การรําฉุยฉาย     3(2-2-5) 

Chui Chai Dancing 

ประวตัิความเป็นมาและความสาํคญัของการรําฉุยฉาย  บทประพนัธ์  การแต่งกาย  ท่ารํา  

ประเภทของการรําฉุยฉายในการแสดงโขน ละคร ปฏิบ ัติท่ารํา ฉุยฉายพราหมณ์ ฉุยฉายวันทอง                 

ฉุยฉายเบญกาย  ฉุยฉายศูรปนกัขา 

 

2053621  นาฏยประดษิฐ์     3(2-2-5) 

Choreography      

หลักการประดิษฐ์ ท่ารํา ท่าเตน้ หลักการจัดแถวรูป แบบการแสดง การออกแบบ             

เครื�องแต่งกายในชุดสร้างสรรค ์ ประดิษฐ์ท่ารํา ท่าเตน้จากเพลงไทยและเพลงสากล ตลอดจนใชจ้ิตนาการ

เก ี�ยวกบัการจดัแสดง เสียง  แสง  เทคนิคการจดัเวทีการแสดง 

 

2053622  การวเิคราะห์และวจิารณ์การละคร   3(3-0-6)  

Classical Play Analysis and Criticism 

หลกัการวิเคราะห์ วิจารณ์ละครไทย โครงเรื�อง ตวัละคร ปรัชญา ความคิด การใช้ภาษา 

วิธีการเขียนบท ขนบธรรมเนียมของการแสดงบนเวที วิเคราะห์บทละครวิจารณ์การละครไทย  



 

2054921  หวัข้อคดัสรรทางนาฏศิลป์หรือศิลปะการละคร 3(2-2-5) 

Selected Topic in Classical Dance or Dramatic Arts      

เขี ยนผลงานการค้นคว้าในหัวข ้อที� ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา  ห รือ                          

กาํกบัการแสดง ที�ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 1 เรื�อง  จดัทาํคู่มือ กาํกบัการแสดง สรุปผลงาน                

ส่ง หรือเขียนบทละคร เรื�องยาวที�ได้มาตรฐาน ออกแบบฉาก เครื�องแต่งกาย แนะแนวทางการแสดง        

ประดิษฐ์ชุดการแสดงที�ไดม้าตรฐาน เขียนคู่มือประกอบการแสดงและทาํสไลด์ พร้อมบนัทึกเสียงเพลง       

หรือบนัทึกวีดิทศัน์ท่ารํา (เลือกเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ�ง และตอ้งสอบปากเปล่าดว้ย) 

 

2051022  บ่อเกดิรามเกยีรติ�     3(3-0-6) 

The Origins of Ramayana 

       ประวัติ  ความเป็นมา ตน้กาํเนิดของเรื�องรามเก ียรติ�  ลักษณะเฉพาะของตัวละคร                    

บทประพนัธ์  เปรียบเทียบการแสดงรามายนะของประเทศอินเดียและเรื�องรามเกยีรติ�ของไทย 

 

 2051224  การฟ้อนรํา 2     3(2-2-5) 

   Thai Dancing II 

  ประวตัิความเป็นมา เครื� องแต่งกาย การขบัร้อง โอกาสที�ใช้ในการแสดงปฏิบตัิรํา             

ระบาํนพรัตน์ ระบาํไกรลาสสาํเริง ชุมนุมเผา่ไทย ฟ้อนมาลยั  ระบาํกนิรีร่อน 

 

2052022  มหรสพและการละเล่นของหลวง   3(3-0-6) 

Entertainment in Royal Festivities 

ประวัติ ที�มาและวิว ัฒนาการ วิธีการแสดง การแต่งกาย สถานที�  โอกาสที�แสดง                    

การแสดงมหรสพแต่ละชนิด โมงครุ่ม กุลาตีไม ้ระเบง กระอั�วแทงควาย 

 

2052123  ประวตัิการละครตะวนัตก    3(3-0-6) 

 The History of Western Theatre 

ความหมาย ประเภทของการละครตะวันตก ลักษณะสําคญัของการละครยุคกลาง                

และยุคฟื� นฟูของกรีก โรมัน  วิวฒันาการของโรงละคร  บทละครและนักประพนัธ์สําค ัญ  เทคนิค                    

รูปแบบการแสดง  ความสมัพนัธ์ของศิลปะการละครกบัศาสนา ปรัชญาและวฒันธรรม  แนวการเขียน           

ของ  นกัประพนัธ์ที�สาํคญัของยโุรป  บุคคลสาํคญัในแขนงต่างๆ ของศิลปะการละคร ปัจจยัที�มีอิทธิพลตอ่

ศิลปะและวรรณคดีการละครของยโุรปสมยัปัจจุบนั  

 

 

 

 



 

2052124  โขน      3(2-2-5) 

Khon     

ประวัติ  ความเป็นมา ความสําค ัญและวิว ัฒนาการของการแสดงโขน บทที�ใช ้                       

ในการแสดงโขน วงดนตรีประกอบการแสดง การพากยเ์จรจา สีและลกัษณะของหัวโขน การแต่งกายของ       

ตวัละคร โอกาสที�แสดง  วิธีดูโขน ฝึกการปฏิบตัิแสดงโขน 

 

2052221  นาฏศิลป์พื �นเมอืง 1    3(2-2-5) 

Thai Folk Dance I 

ลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์แต่ละภาค อันเป็นผลมาจากสภาพภูมิศาสตร์ ศาสนา          

ประเพณี และค่านิยม ศึกษาการแสดงพื�นเมืองแต่ละชุดในด้านประวตัิการแต่งกาย เพลง ลีลา ท่ารํา            

อุปกรณ์การแสดง ปฏิบตัิรํานาฏศิลป์พื�นเมืองของทุกภาค 

 

2052222  นาฏศิลป์พื �นเมอืง 2    3(2-2-5) 

Thai Folk Dance II 

ประวัติ   ความเป็นมา เค รื� องแต่งกายและวิธีแสดงนาฏศิลป์พื�นเมือง บทเพลง                 

ทาํนองเพลงของการแสดงแต่ละภาคของไทย  ฝึกปฏิบตัินาฏศิลป์พื�นเมืองแต่ละภาคที�ไม่ซํ� ากบันาฏศิลป์

พื�นเมือง 1 

 

2052321  การขบัร้องและดนตรีเพื�อการละคร   3(2-2-5) 

Singing and Music for Drama 

ความหมาย การขบัร้อง วิธีการขบัร้อง จงัหวะ ลีลา ขนบธรรมเนียมปฏิบตัิ การร้องเพลง     

ในอารมณ์ความรู้สึกที�ใช้ประกอบการแสดงละคร ความสําค ัญของดนตรีที� มีบทบาทต่อละครไทย                  

และละครตะวนัตก คีตกวีสาํคญั หลวงประดิษฐ์ ไพเราะ ดร.คุณหญิงชิ�น ศิลปะบรรเลง ดร.มนตรี ตราโมท  

 

2052623  ละครสร้างสรรค์     3(2-2-5) 

Creative Drama 

พฒันาการและความตอ้งการของเด็กในวยัต่างๆ  จินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค ์         

สําหรับเด็ก   ภาษากาย การทาํงานเป็นกลุ่ม สร้างละครสร้างสรรค์ ละครใบ ้ละครปริศนา ละครหุ่น                

การแสดงบทบาทสมมุติ 

 

 

 

 

 



 

2053223  การแสดงเป็นชุดเป็นตอน     3(2-2-5) 

Production Dramatic Excerpts 

ประวตัิ ความสาํคญัของการแสดง บทละครตอนสั�นๆ ที�นาํมาจดัแสดงเป็นชุดเป็นตอน      

จากบทละครประเภทต่างๆ เนื� อร้อง การแต่งกาย ลีลา ท่าทางจังหวะ ปฏิบ ัติรํา พระลอลงสวน                      

พลายบวัเก ี�ยวนางตานี พระไวยเกี�ยวนางวนัทอง เมขลานั�งวิมาน  เชิดฉิ�งศุภลกัษณ์ 

 

2053622  การกาํกบัเวที     3(2-2-5) 

Stage Management 

หน้าที� และความสําค ัญของผู ้กาํก บัเวที หลักการดํา เนินงาน การประสานงาน                   

ปัญหาในการกาํกบัเวที วิธีแกปั้ญหา ฝึกกาํกบัเวที ความสมัพนัธ์ของฉากในละคร การเคลื�อนไหวของตวั

ละคร 

 

 2053623  การออกแบบเครื�องแต่งกาย    3(2-2-5) 

   Costume Design  

  ความสาํคญัของเครื�องแต่กายที�มีต่อละคร ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัผา้และการตดัเยบ็     

หลกัการออกแบบเสื�อผา้ละครและออกแบบเครื�องแต่งกายละครร่วมสมยั 

 

2054221  วพิิธทัศนา     3(2-2-5)  

Reviews 

ความหมายและหลักการจัดวิพิธทัศนา การเลือกชุดการแสดงในโอกาสต่างๆ                      

การเลือกตวัแสดง การฝึกซอ้ม การเตรียมเครื�องแต่งกาย อุปกรณ์การแสดง ฝึกรําชุดต่างๆ โบราณคดี 5 ชุด                

รําฉุยฉายก ิ�งไมเ้งินทอง และการแสดงชุดอื�นๆ 

 

2054222  นาฏศิลป์เปรียบเทยีบ    3(3-0-6) 

Comparative Classical Dance      

ความรู้เก ี�ยวกบันาฏศิลป์นานาชาติ เอกลกัษณ์เฉพาะของดนตรีนาฏศิลป์ในแต่ละชาติ 

เปรียบเทียบแนวคิด ปรัชญา สภาพภูมิศาสตร์ การเมือง  วฒันธรรม ที� มีอิทธิพลต่อศิลปะการละคร                  

การแสดงนาฏศิลป์เปรียบเทียบในแต่ละประเทศ 

 

 

 

 

 

 



 

2054621  การจัดการแสดง     3(2-2-5)  

Performance Organizing 

หลกัและการจดัการกจิกรรมการแสดง เทคนิคในการเลือกชุดการแสดง ระบาํรําฟ้อน        

โขน ละคร การละเล่นพื�นเมือง ละครสร้างสรรค์ ละครประเภทต่างๆ นาฏศิลป์ร่วมสมัย นํามาสร้าง         

คดัเลือกบท เพลงร้อง เครื�องแต่งกาย ฉาก ให้เหมาะสม การคดัเลือกตวัละคร และผูร้ับผดิชอบหนา้ที�ต่างๆ       

ในการปฏิบตัิการจดัการแสดง 

 

2054622  การจัดการนาฏศิลป์เชิงธุรกจิ   3(3-0-6) 

Classical Dance Business Management 

บทบาทของงานนาฏศิลป์และการละครในสังคม การตลาดและการดําเนินธุรก ิจ                

ดา้นนาฏศิลป์ การจดัการองคก์ร จดังบประมาณ กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา  

 

2054623  ละครและการแสดงสําหรับเดก็   3(2-2-5) 

Drama and Performance for Children 

       ละครและการแสดงประเภทต่างๆ สาํหรับเด็ก จิตวิทยาของเด็กในวยัต่างๆ เพลง ระบาํ 

การเล่าเรื�อง การแสดงออก ภาษากายและความคิด ละครเวที ฝึกสร้างละครเวทีสําหรับเด็กโดยแทรกคติ

สอนใจ ละครหุ่น ละครเวทีสาํหรับเด็ก องคป์ระกอบบทละครเทคนิคต่างๆ ของเวที ฉาก แสง เสียง เสื�อผา้ 

 

2053821  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนาฏศิลป์และการละคร    2(90) 

Preparation for Professional Experience in Classical Dance and Drama  

ก ิจกรรมเพื�อเตรียมความพ ร้อมของผูเ้ รียนก ่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                         

ในด้านการรับรู้และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพ ัฒนาตวัผูเ้รียนให้มีความรู้ ท ักษะ เจตคติ            

แรงจูงใจ และคุณลกัษณะที�เหมาะสมกบัวิชาชีพ โดยศึกษาและสังเกตการปฏิบตัิงานจริง ทางการแสดง            

ท ั�งในและนอกสถานที� เตรียมฝึกงานดา้นการจดัการแสดง 

 

 2054821  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพนาฏศิลป์และการละคร 5(450)  

    Field  Experience in Classical Dance and Drama      

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านนาฏศิลป์และการละคร ในหน่วยงานภาครัฐ                     

และเอกชน สถานประกอบการดา้นนาฏศิลป์และการละคร ทั�งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  จดัให้มีการ

ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเกี�ยวกบัรายละเอียดของการฝึกงาน  ตลอดจนการทาํรายงาน นาํเสนอ อภิปราย

ปัญหาทางดา้นนาฏศิลป์และการละคร และประเมินผล โดยหน่วยงานและอาจารยนิ์เทศ     

 


