
242 

 

หมูวิชานาฏศิลป   

(DRAM) 

หมูวิชานาฏศิลป ซึ่งในหมวดวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดลักษณะเน้ือหารายวิชาออกเปนดังน้ี 

 

 1   โขนละคร  (DRAM-1--) 

 2 ระบํา  รํา  ฟอน  (DRAM-2--) 

 3 เพลง  (DRAM-3--) 

 4 หุน  (DRAM-4--) 

 5 นาฏศิลปสากล  (DRAM-5--) 

 6 เทคนิคดานการแสดง  ละครเวที โทรทัศน ละครเด็ก  (DRAM-6--) 

 7 เนื้อหาทั่วไปดานนาฏศิลป  (DRAM-7--) 

 8 การฝกประสบการณวิชาชีพ  (DRAM-8--) 

 9 การวิจัย , การสัมมนา , การฝกอบรม  (DRAM-9--) 
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หมูวิชานาฏศิลป 

(DRAM) 

 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา 

DRAM1101  ศิลปปองกันตัว 3(2-2-5) 

DRAM1201  นาฏศิลปขั้นพื้นฐาน1 3(2-2-5) 

DRAM1202  นาฏศิลปขั้นพื้นฐาน2 3(2-2-5) 

DRAM1206  การแสดงจตุรภาค 3(2-2-5) 

DRAM1210  การละเลนพื้นเมืองของไทย 3(3-0-6) 

DRAM1501  บัลเลต 1 3(2-2-5) 

DRAM1502  แจส 1 3(2-2-5) 

DRAM1603  แตงหนาเพือ่การแสดง 3(2-2-5) 

DRAM1607  การเคลือ่นไหวบนเวที 3(2-2-5) 

DRAM1701  นาฏจารีต 3(2-2-5) 

DRAM1704  การอานตีความและฝกเสียงในการแสดง 3(2-2-5) 

DRAM2102  โขน 3(3-0-6) 

DRAM2203  รําหนาพาทย 3(2-2-5) 

DRAM2208  ระบํามาตรฐาน 3(2-2-5) 

DRAM2301  คีตนาฏการ 3(2-2-5) 

DRAM2401  หุนและการแสดงสาํหรับเด็ก 3(2-2-5) 

DRAM2504  บัลเลต2 3(2-2-5) 

DRAM2505  แจส2 3(2-2-5) 

DRAM2506  คอนเทมโพรารี1 3(2-2-5) 

DRAM2510  คอนเทมโพรารี2 3(2-2-5) 

DRAM2512  รําบําพื้นเมืองตะวันตก 3(2-2-5) 

DRAM2601  การแสดงและการกํากับการแสดง 3(2-2-5) 

DRAM2604  รังสรรคนาฏพัสตราภรณ 3(2-2-5) 

DRAM2702  การแสดงตะวันตกและตะวันออก 3(2-2-5) 

DRAM2708  สื่อทันสมัยเพื่อการแสดง 3(2-2-5) 

DRAM3103  จําอวด 3(2-2-5) 
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รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา 

DRAM3204  การแสดงเปนชดุเปนตอน 3(2-2-5) 

DRAM3205  ศิลปการรําเด่ียว 3(2-2-5) 

DRAM3207  การแสดงทองถิ่น 3(2-2-5) 

DRAM3209  นวนาฏรังสรรค 3(2-2-5) 

DRAM3503  นาฏประดิษฐ1 3(2-2-5) 

DRAM3507  บัลเลต3 3(2-2-5) 

DRAM3511  นาฎประดิษฐ2 3(2-2-5) 

DRAM3602  การออกแบบและการสรางงานการแสดง 3(2-2-5) 

DRAM3605  การบริหารและการจัดการแสดง 3(3-0-6) 

DRAM3606  การเขียนบทละคร 3(3-0-6) 

DRAM3705  ละคร ภาพยนตร นวนิยาย :ศิลปะเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

DRAM3609  ศิลปะการแสดงสําหรับครูประถม 3(3-0-6) 

DRAM3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางนาฏศิลปและศิลปการแสดง 3(3-0-6) 

DRAM4508  บัลเลต 4 3(2-2-5) 

DRAM4509  บัลเลต5 3(2-2-5) 

DRAM4608  การแสดงละครวิทยุและวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5) 

DRAM4703  การนําเสนอการแสดงเปนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

DRAM4706  การออกแบบเคร่ืองแตงกายและศิราภรณ 3(2-2-5) 

DRAM4707  นาฏการวิจารณ 3(3-0-6) 

DRAM4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนาฏศิลปและ 

ศิลปการแสดง 

2(90) 

DRAM4802  การฝกประสบการณนาฏศิลปและศิลปการแสดง 5(225) 

DRAM4901  สัมมนาทางนาฏศิลป 1(0-2-1) 

DRAM4902  การวิจัยทางนาฏศิลปและศิลปการแสดง 3(0-6-3) 
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รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

DRAM1101 ศิลปปองกันตัว 3(2-2-5) 

Thai   Fencing 

 ศึกษาและปฏิบัติการฝกหัดเบื้องตนของกระบี่กระบอง การถวายบังคมขึ้น

พรหม รําไม ตีลูกไมตาง ๆ ในการตอสู สําหรับดาบสองมือ ดาบเขน ดาบด้ัง ดาบโล 

พลองตอพลอง พลองกับไมสั้น กระบี่ ทวน มวย เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม 

 

DRAM 1201 นาฏศิลปข้ันพื้นฐาน  1    3(2-2-5) 

 Basic  Skill  for Thai  Dancing  1 

 ศึกษานาฏยศัพทที่ใชในการฟอนรํา  ฝกการเคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะ   

ฝกกระบวนรํามาตรฐานระดับตน  เพลงชา  เพลงเร็ว   ทดลองนําลีลาการเคลื่อนไหว

ไปใชในการฟอนรํา  ไดแก  รําวงมาตรฐาน  เปนตน 

 

DRAM 1202 นาฏศิลปข้ันพื้นฐาน  2 3(2-2-5) 

 Basic Skill  for  Thai  Dancing  2 

 ศึกษานาฏยศัพท  ฝกการรายรําแมทา จากการรําแมบทเล็ก   แมบทใหญ    

18  คํา    และศึกษาทารําแมบทเล็กกับแมบทใหญในเชิงเปรียบเทียบ 

 

DRAM 1206 การแสดงจตรุภาค                                                      3(2-2-5) 

Dance  of  the  four  regions 

ศึกษาสภาพภูมิศาสตร  ประวัติศาสตรและ ประเพณีวัฒนธรรม  ความเชื่อ

ของคนไทยทั้ง 4 ภาค  ศึกษาประวัติความเปนมาของการแสดงภาคตางๆ ดนตรี

ประกอบการแสดง การแตงกายและอุปกรณประกอบการแสดง  ลีลาทารํา  วิธีการ

แสดง  ฝกปฏิบัตินาฏศิลปพื้นเมืองทั้ง 4 ภาค 
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

DRAM1210 การละเลนพื้นเมืองของไทย 3(3-0-6)  

   Local  Folk  Dance 

ศึกษาลักษณะของเพลงและการละเลนพื้นบานของไทยภาคตางๆ เชน เพลง

กลอมเด็ก  เพลงสําหรับเด็ก  การละเลนของเด็ก  เพลงปฏิพากยและการละเลนของ

หนุมสาว   ศึกษาคําประพันธและการใชภาษา ทวงทํานองเพลง วิธีเลน โอกาสที่

แสดง และฝกปฏิบัติการละเลนพื้นบานของไทย 

 

DRAM1501 บัลเลต  1 3(2-2-5) 

   Ballet  I 

 ศึกษาศัพทเทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการเตนบัลเลต  และฝกการเตนบัลเลตขั้น

พื้นฐาน    ลีลาการเคลื่อนไหวของรางกายและแขนในแบบนาฏศิลปสากล 

 

DRAM1502 แจส  1 3(2-2-5) 

 Jazz  1 

 ศึกษาทาเตน และเทคนิคในสไตล แจสขั้นพื้นฐาน  และการฝกนับจังหวะ 

เชน การเคลื่อนไหวรางกาย  การเดินแบบแจสและทาเตนแบบการแยกประสาทของ

แขนและขา 

 

DRAM1603 แตงหนาเพื่อการแสดง 3(2-2-5) 

Make-up Performing 

 ศึกษาความสําคัญของการแตงหนาและการทําผมในการแสดง    หลักการ

แตงหนาเบื้องตน  การแตงหนาเพื่อเนนและพรางสวนตาง ๆ ของใบหนาในการ

แสดง  แตงหนาตามบุคลิกและวัยของตัวละคร  หลักการแตงหนาสําหรับละครไทย  

การจัดแตงทรงผม  การเกลาผม สําหรับการแสดง การใชอุปกรณแตงผม  ฝกปฏิบัติ

แตงหนาทําผมเพื่อการแสดงประเภทตางๆ  
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

DRAM1607 การเคลื่อนไหวบนเวที 3(2-2-5) 

   Stage  Movement 

ศึกษาและปฏิบัติการใชพื้นที่บนเวที  เพื่อสื่อสารและประกอบการแสดง  

สรางความสัมพันธระหวางพื้นที่และการแสดงใหเกิดความสอดคลองในการ

นําเสนอใหกับผูชมในรูปแบบตางๆ 

 

DRAM1701 นาฏจารีต 3(3-0-6) 

Thai  Rituals and Etiquettes       

 ศึกษาจารีตปฏิบัติพิธีไหวครู ขนบธรรมเนียมประเพณีและองคประกอบ

ตางๆ ของการแสดง    ศึกษาประวัติบุคคลสําคัญในวงการการแสดง 

 

DRAM1704 การอาน ตีความและฝกเสียงในการแสดง 3(2-2-5) 

Dramatic  Speech 

  ศึกษาและปฏิบัติการฝกออกเสียงขั้นพื้นฐาน การหายใจ การเปลงเสียงการ

ใชอักขระที่ชัดเจน การอานและออกเสียงอยางถูกตอง สามารถถายทอด 

ตีความหมายในการสื่อสารใหผูฟงไดรับทราบอยางถูกตองและชัดเจน 

 

DRAM2102 โขน 3(3-0-6) 

Khon         

 ศึกษาประวัติความเปนมาของการแสดงโขนและการละเลนของหลวง วง

ดนตรีประกอบการแสดง การแตงกาย การพากย เจรจา โอกาสที่แสดง และวิธีดูโขน 

ลักษณะหัวโขน ขั้นตอนในการทําหัวโขน ฝกปฏิบัติตามความเหมาะสม   
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

DRAM2203 รําหนาพาทย  3(2-2-5) 

  Nah   Pat 

   ศึกษาความหมายและประเภทของเพลงหนาพาทย  ประเภทของเพลงหนา

พาทย โอกาสที่ใชเพลงหนาพาทย ฝกรําหนาพาทยที่ใชในพิธีไหวครู ครอบครู โขน

ละคร และประกอบการแสดง ไดแก เพลงตอไปน้ี เชิด – เสมอ เชดิ (ถวายเคร่ือง) 

เพลงโปรยขาวตอก  กราวรํา (รําสงครู)  เหาะ(ระบําดาวดึงส)  กลองโยน(ระบาํ

พรหมมาสตร)   ตระนิมิตร  โลม  ตระนอน สาธุการ  ตระบองกัน ชํานาญ บาทสกุณี 

คุกพาทย รัวสามลา ฝกปฎิบัติตามความเหมาะสม 

 

DRAM2208 ระบํามาตรฐาน 3(2-2-5) 

Classical Dance 

 ศึกษาประวัติความเปนมา ของการแสดงระบํามาตรฐาน เคร่ืองแตงกาย 

จังหวะ ลีลา เพลงประกอบในชุดที่ฝก ระบํา กฤดาภินิหาร ยองหงิด เทพบันเทิง  

สี่บท   

 

DRAM2301 คีตนาฏการ 3(2-2-5) 

Singing 

 ศึกษาชนิดของเพลงไทยดานการขับรอง  รองอิสระ รองประกอบดนตรี 

รองประกอบการแสดง ศึกษาความสําคัญของดนตรีในการละครไทยและละคร

ตะวันตกเพื่อใหสอดคลองกับการนําไปใชประกอบการแสดงไดตามลักษณะของ

งานแสดงประเภทตาง ๆ ฝกขับรองเพลงไทยเดิม เพลงที่ใชประกอบการแสดง ระบํา 

รํา ฟอน ละคร โขน  
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

DRAM2401 หุนและการแสดงสําหรับเด็ก 3(2-2-5) 

Puppet Drama and Play for Children 

 ศึกษาชนิดและลักษณะของหุนประเภทตาง ๆ ความสําคัญและประโยชน

ของหุนที่มีตอเด็ก รูจักการประดิษฐหุนจากวัสดุตาง ๆ โดยศึกษาพัฒนาการและ

กิจกรรมความตองการของเด็กในวัยตาง ๆ เชนกิจกรรมการแสดง บทบาทสมมุติ 

นิทาน เพลงหุน ระบํา รํา ฟอน และการแสดงกลางแจง ละครหุน การเชิดหุน ฝก

แตงเร่ืองสั้นและเขียนบทละครสําหรับเด็ก ฝกการจัดการแสดง โดยเลือกใช

องคประกอบที่ไดศึกษา นํามาใชเปนสื่อประกอบในการสรางการแสดงไดอยาง

เหมาะสม 

 

DRAM 2504 บัลเลต  2 3(2-2-5) 

 Ballet  2 

 ศึกษาศัพทเทคนิคตางๆ ที่ใชในการเตนบัลเลต  และฝกการเตนบัลเลต  

ระดับ  ชั้นตน นักศึกษาจะตองผานการเรียน บัลเลต 1  โดยใชหลักสูตรประกอบการ

สอนของ Rayal  Academy of Dancing ของประเทศอังกฤษ ใน Grade  3 

 

DRAM 2505 แจส  2  3(2-2-5) 

 Jazz  2 

 ศึกษาทาเตน และเทคนิคของการเตนในรูปแบบตางๆ ขั้นพื้นฐานและการ

ฝกนับจังหวะดนตรี สําหรับเตนแบบ ไทยประยุกต , Jazzy , Pop Dance และ Latin 

Dance นักศึกษาจะตองผานการเรียน แจส 1 
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

DRAM2506 คอนเทมโพรารี  1 3(2-2-5) 

   Contemporary  1 

ศึกษาการเตนรวมสมัย   โดยใชการจินตนาการและความรูสึก เพื่อใหเกิด

ลีลาทาเตน  ในรูปแบบที่หลากหลาย ประกอบดนตรี ในขั้นพื้นฐานเบื้องตนของการ

เคลื่อนไหวรางกาย ซึ่งเปนจุดเร่ิมการคิดริเร่ิมสรางสรรค การเตนรูปแบบประยุกต 

โดยนําทาเตนบัลเลตหรือแจส มาใชรวมในการคิดทา   นักศึกษาจะตองผานการ

เรียนบัลเลต 2 และ แจส 2 

 

DRAM2510 คอนเทมโพรารี  2 3(2-2-5) 

   Contemporary  2 

ศึกษาการเตนรวมสมัย   โดยใชการจินตนาการและความรูสึก เพื่อใหเกิด

ลีลาทาเตน  ในรูปแบบที่หลากหลายประกอบกับดนตรี ในระดับกลางของการ

เคลื่อนไหวของรางกาย โดยนําทาเตนบัลเลตหรือแจส มาใชในการคิดทา นักศึกษา

จะตองผานการเรียน Contempory 1 มาแลว 

 

DRAM2512 ระบําพื้นเมืองตะวันตก 3(2-2-5) 

Western  Folk  Dance 

 ศึกษาประวัติการแสดงชุดที่นํามาฝกหัดในดานเพลงดนตรี   เคร่ืองแตงกาย  

โอกาสและสถานที่แสดงของ ประเทศอังกฤษ  ฝร่ังเศส  ยูโกสลาเวีย   เลือกปฏิบัติ

ตามความเหมาะสม 

 

DRAM2601 การแสดงและการกํากับการแสดง 3(2-2-5) 

   Acting  and  Directing 

 ศึกษาการแสดงเบื้องตน  การเคลื่อนไหวรางกาย  ภาษากาย       

การเปลงเสียง   การแสดงสด  การตีความ  การแสดงเด่ียว  การแสดงเปนคู            

การแสดงฉากสั้น ๆ   ศึกษาหนาที่และบทบาทของผูกํากับการแสดง   งานกํากับการ

แสดง  การวิเคราะหบทละคร  การคัดเลือกและพัฒนาบทบาทการแสดง  ปญหาใน

การกํากับการแสดงและวิธีแกไข  การฝกซอม  ฝกปฏิบัติงานกํากับการแสดง 
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DRAM2604 รังสรรคนาฏพสัตราภรณ 3(2-2-5) 

Costume  Design  

 ศึกษาทฤษฎีสี วรรณะและอารมณของสี การนําสีไปใชใหเหมาะสมในการ

แสดง หนาที่และความสําคัญของเคร่ืองแตงกายที่มีตอการแสดง  ศึกษาการออกแบบ

เสื้อผาใหเหมาะสมกับการแสดงแบบตางๆ ฝกปฏิบัติการแตงกาย พระ นาง ยักษ ลิง   

การแตงกายชุดโบราณคดี  สมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อยุธยา 

รัตนโกสินทร  ฝกแตงกายแบบยืนเคร่ือง แบบละครพันทาง  แบบพื้นเมือง และ

ระบําตางๆ   

 

DRAM2702 การแสดงตะวันตกและ ตะวันออก 3(3-0-6)

 Western  and  Oriental  Dance   

 ศึกษาความหมายและชนิดของการละครตะวันตกและละครตะวันออก  

ศึกษาและวิจารณลักษณะสําคัญของการละครยุคกลางและยุคฟนฟูของกรีกและ

โรมัน  วิวัฒนาการของโรงละคร  บทละครและนักประพันธที่สําคัญ  เทคนิคและ

รูปแบบการแสดง  ความสัมพันธของศิลปะการละครกับศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  

ปรัชญา  ตลอดจนสภาพแวดลอมของสังคม  ปรัชญาและสิ่งตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอ

ศิลปะและวรรณคดีการละครของยุโรปสมัยปจจุบัน 

ศึกษาการละครของชาติตางๆ ในตะวันออก ตอไปน้ี  อินเดีย  จีน  ญ่ีปุน  

เขมร และชาติอ่ืนๆ  ในดานรูปแบบการแสดง วิวัฒนาการ  อิทธิพล  ความเชื่อ  

ประเพณี  ฝกการแสดงประเภทตางๆ ในชาติตะวันออกตามความเหมาะสม 

 

DRAM2708 สื่อทันสมัยเพื่อการแสดง 3(2-2-5) 

 Media  for  Performance 

 ศึกษาบทบาทของการนําเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการแสดง   ศึกษาการใช

คอมพิวเตอรในการบันทึกขอมูลและสรางงานที่เกี่ยวของกับการแสดง ศึกษาสื่อ

อิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณ ที่ใชในการแสดง  และฝกปฏิบัติจริง 
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DRAM3103 จําอวด 3(2-2-5) 

 Comic  Performance 

 ที่มาของการแสดงตลก  รูปแบบ  การแสดงตลกของไทย มุขตลกที่เปน

แบบแผน  กลวิธีสรางมุขตลก  ฝกปฏิบัติจัดการแสดงตลก 

 

DRAM3204 การแสดงเปนชุดเปนตอน 3(2-2-5) 

Dance Drama Extract Performance 

 ศึกษาประวัติและความเปนมาของการแสดงที่นํามาจัดแสดงเปนชุดเปน

ตอน  จากบทละครนอก ละครใน ละครพันทาง ละครเสภา ฯลฯ ศึกษาเร่ืองเคร่ือง

แตงกาย ลีลา ทารํา จังหวะและทํานองเพลง 

 

DRAM3205 ศิลปการรําเดี่ยว 3(2-2-5) 

   Solo Dance 

  ศึกษาและปฏิบัตินาฏศิลปไทยกลุมที่ใชนักแสดงคนเดียวในเพลงตอไปน้ี

ฉุยฉายพราหมณ ฉุยฉายวันทอง ฉุยฉายเบญกายแปลง ฉุยฉายยอพระกลิ่น พลายชุม

พล มโนราหบูชายัญ อิเหนาฉายกริช เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม 

 

DRAM3207 การแสดงทองถิ่น 3(2-2-5) 

Folk  Performing  Arts 

ศึกษาวัฒนธรรมการแสดงทองถิ่นของไทย  สรางสรรคการแสดงที่มี

พื้นฐานมาจากการแสดงของชาวบานที่เกี่ยวของกับ ขนบธรรมเนียมประเพณี         

วิถีชีวิตของไทย   

 

DRAM3209 นวนาฏรังสรรค 3(2-2-5) 

   Creative  Inovation  Performance 

ศึกษาประวัติการแสดงระบําที่ปรับปรุงขึ้น  เน้ือรอง  ทํานองเพลง       

เคร่ืองแตงกาย  โอกาสที่แสดง  ฝกระบําโบราณคดี  5 ชุด  ระบํานพรัตน  ระบําสี่

ภาค  ระบําชุมนุมเผาไทย  การแสดงที่เปนผลงานคนควาริเร่ิมทางนาฏศิลปและ    

ฝกปฏิบัติ 
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DRAM 3503 นาฏประดิษฐ 1 3(2-2-5) 

 Choreography 1 

 ศึกษาหลักการประดิษฐทารําเตนสําหรับเด็ก  ศึกษาหลักการจัดแถว          

การออกแบบเคร่ืองแตงกายในชุดสรางสรรค ประดิษฐทาจากเพลงไทยและเพลง

สากลอยางงาย  ๆ 

 

DRAM 3507 บัลเลต  3 3(2-2-5) 

 Ballet   3 

 ศึกษาศัพทเทคนิคตางๆ ที่ใชในการเตนบัลเลต  โครงสรางของรางกายและ

ฝกการเตนบัลเลต ระดับ ชั้นกลาง นักศึกษาจะตองผานการเรียน บัลเลต 2  โดยใช

หลักสูตรประกอบการสอนของ Rayal  Academy of Dancing ของประเทศอังกฤษ 

ใน Grade  4 

 

DRAM 3511 นาฏประดิษฐ 2 3(2-2-5) 

 Choreography 2  

 การประดิษฐทารําเตนทั้งไทยและสากล  การออกแบบลีลาทารํา ทาเตน 

การแปรแถว  การออกแบบเคร่ืองแตงกายในชุดสรางสรรค  ศึกษาจังหวะ  ลีลาของ

เพลงไทยและเพลงสากล  แลวนํามาออกแบบประดิษฐทา  ตลอดจนการใช

จินตนาการเกี่ยวกับการเลน  แสง  เสียง  และการจัดเวที  

 

DRAM3602 การออกแบบและการสรางงานการแสดง 3(2-2-5) 

 Design  and Performing  Arts 

 ศึกษาและวิเคราะหการออกแบบเพื่อการสรางงานการแสดง หนาที่ของ

บุคลากรตาง ๆ ในการจัดการแสดง ศึกษาการเคลื่อนไหวบนเวที  หนาที่และ

ความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ของการสรางงานการแสดง ทฤษฎี  เทคนิค

และศิลปะเกี่ยวกับองคประกอบของเวที  ฉาก  แสง  เสียง  เคร่ืองแตงกาย            

การแตงหนาของผูแสดง เพลงและขนบของการแสดง  ฝกปฏิบัติงานบนเวที 
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DRAM3605 การบริหารและการจดัการแสดง 3(3-0-6)

 Dance  Management 

  ศึกษางานตางๆในการจัดการแสดงละคร  หนาที่และความรับผิดชอบของ 

แตละฝาย  การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการแสดง      

การบรรจุรายการ  ชนิดและลักษณะของละครที่เหมาะสมสําหรับการจัดการแสดง

ในโอกาสตางๆ  การคัดเลือกผูแสดง  งบประมาณในการแสดง    การฝกซอม  

ปฏิบัติการจัดการแสดง และสรางละครจริง 

 

DRAM3606 การเขียนบทละคร                                                                 3(3-0-6) 

                                          Script Writing   

   ศึกษาบทละครรอยแกว และ รอยกรอง  ศึกษาประเภทของละครแบบ

ตางๆ  ศึกษาลักษณะของวรรณกรรมการแสดงและหลักการนําวรรณกรรมมาใชใน

การแสดง  รวมทั้งการแตงบทอวยพร  บทสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ   นําเสนองาน

เขียนบทละคร  1  เร่ือง 

 

DRAM 3705 ละคร ภาพยนตร นวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทียบ                 3(3-0-6) 

 Theatre Movies and Novels : Comparative Arts 

 ศึกษาความสัมพันธของละคร  ภาพยนตรและนวนิยายที่มีอิทธิพลตอกัน

จากตนเร่ืองเดียวกัน ในเชิงเปรียบเทียบเพื่อนําแนวคิดไปพัฒนางานการแสดง 

 

DRAM 3609 ศิลปะการแสดงสําหรับครูประถม 3(3-0-6) 

   Dramas  for  Early  Childood  Teachers 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับศิลปการแสดง 

สําหรับครูปฐมวัย ประโยชนของศิลปการแสดงที่มีตอครูปฐมวัย การเคลื่อนไหว 

บนเวที จินตนาการสรางสรรค การจัดการแสดงบนเวที ประเภทของศิลปการแสดง 

สําหรับครูในการจัดประสบการณ การประยุกตศิลปะการแสดงเพื่อใชประกอบ 

การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ฝกปฏิบัติระบําเบ็ดเตล็ด 
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DRAM 4508 บัลเลต  4 3(2-2-5) 

 Ballet  4 

 ศึกษาศัพทเทคนิคตางๆ ที่ใชในการเตนบัลเลต  โครงสรางของรางกายและ

ฝกการเตนบัลเลต ระดับ ชั้นกลาง นักศึกษาจะตองผานการเรียน บัลเลต 3  โดยใช

หลักสูตรประกอบการสอนของ Rayal  Academy of Dancing ของประเทศอังกฤษ 

ใน Grade  5 

 

DRAM4509 บัลเลต  5 3(2-2-5) 

   Ballet  5 

 ศึกษาศัพทเทคนิคตางๆ ที่ใชในการเตนบัลเลต  โครงสรางของรางกายและ

ฝกการเตนบัลเลต แบบจับคู ระดับ ชั้นสูง นักศึกษาจะตองผานการเรียน บัลเลต 4  

โดยใชหลักสูตรประกอบการสอนของ Rayal  Academy of Dancing ของประเทศ

อังกฤษ ใน Grade  Elementry 

 

DRAM4608 การแสดงละครวทิยุและวทิยุโทรทัศน 3(2-2-5) 

Drama  Theory  &  Technique  for  Radio  and  T.V   

 ศึกษาประเภทของรายการวิทยุและวิทยุโทรทัศนที่มีตอผูฟงและผูชม 

ประเภทของรายการวิทยุ  โทรทัศน  ศัพทเทคนิค  หลักการจัดรายการ  หลักการ

เขียนบทละครวิทยุโทรทัศน  หลักการจัดรายการวิทยุโทรทัศน  อิทธิพลของ

สื่อมวลชนที่มีตอผูฟงและผูชม  ฝกเขียนบทรายการสารคดีทางวิทยุและวิทยุ

โทรทัศน  เขียนบทละครวิทยุโทรทัศน   

 

DRAM 4703 การนําเสนอการแสดงเปนภาษาอังกฤษ                                   3(3-0-6) 

 Thai  Dance  Presentation  in  English 

 ศึกษาศัพททางดานนาฏศิลปไทยเพื่อการสื่อสาร ฝกนําเสนอการแสดง

นาฏศิลปไทย ฝกถายทอดเร่ืองราวทางดานนาฏศิลปไทย เพื่อการนําเสนอการแสดง

ในรูปแบบวิพิธทัศนา โขน ละครประเภทตาง ๆ และการแสดงพื้นเมือง 
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DRAM4706 การออกแบบเคร่ืองแตงกายและศิราภรณ 3(2-2-5) 

Costume  Creation  for  Thai  Drama  and  Headdress  Design 

 ศึกษาลักษณะของเคร่ืองแตงกาย  การออกแบบลวดลาย ศึกษาขั้นตอนการ

ทําเคร่ืองแตงกาย พระ นาง ยักษ ลิง  การเลือกใชผา  ขั้นตอนการปก การขึ้นสะดึง  

การวางลาย  เทคนิคและการปกแบบตางๆ  การเลือกใชวัสดุ 

 ศึกษาประวัติ และวิวัฒนาการของศิราภรณและเคร่ืองประดับของละครไทย

ในสมัยตางๆ การประดิษฐศิราภรณ และเคร่ืองประดับดวยวัสดุตางๆ การประดิษฐ

ดวยโลหะ  การประดิษฐดวยรัก  และอุปกรณสมัยใหม  ออกแบบและสรางศิราภรณ  

เคร่ืองประดับ และหัวโขนชนิดตางๆ  

 

DRAM4707 นาฏการวิจารณ 3(3-0-6) 

   Criticism  in  Drama 

ศึกษาความหมายและคุณคาของศิลปการวิจารณ  หลักการวิเคราะหและ

หลักการวิจารณการละครและภาพยนตร  โครงเร่ือง  ตัวละคร ปรัชญาความคิด   

การใชภาษา  บทละคร  ธรรมเนียมปฏิบัติดานการแสดงบนเวทีและภาพยนตร      

ฝกวิเคราะหและวิจารณการแสดง 

 

DRAM4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางนาฏศิลปและศิลปการแสดง     2(90) 

 Preparation  for  Professional  Training  in  Dance and Performing  

  จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ

วิชาชีพในดานการรับรูและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผูเรียนใหมี

ความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยศึกษา

และสังเกตการปฏิบัติงานจริงทางการแสดงทั้งในและนอกสถานที่  ฝกการจัดการ

แสดงภายในสถานศกึษา 

 

DRAM4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางนาฏศิลปและศิลปการแสดง 5(225) 

Training  in  Dance and  Performing  

  ฝกวิชาชีพกับสถานที่ประกอบการผลิตผลงานการแสดงภายใตการควบคุม

ของอาจารยนิเทศและผูประกอบการหรือผลิตผลงานทางดานการแสดงใหได

มาตรฐานออกสูสาธารณชน   
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

DRAM 4901 สัมมนาทางนาฏศิลปและศิลปการแสดง           1(0-2-1)  

 Seminar in Dances and Performing 

  สัมมนาในประเด็นหรือหัวขอที่นาสนใจทางนาฏศิลป 

 

DRAM4902 การวิจัยทางนาฏศิลปและศิลปการแสดง 3(0-6-3)  

Creative in Dances and Performing 

 ศึกษาคนควา  เรียบเรียง วิชาทางดานนาฏศิลป ในภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ รวมทั้งการประดิษฐ การแสดงแสดงทางดานนาฏศิลป  ตาม

แนวความคิดสรางสรรค 

 


