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รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา  
 
DRAM1101 ศิลปะปองกนัตัว                                                                                          3(2-2-5) 

Thai   Self  Defense  Arts 
 ประวัติความเปนมาและปฏิบัติการฝกหัดเบ้ืองตนของการใชอาวุธไทย 
การไหวครู  การถวายบังคมขึ้นพรหม รําอาวุธตางๆ ในการตอสู ดาบเดี่ยวดาบ
สองมือ ดาบเขน ดาบดั้ง ดาบโล พลองตอพลอง พลองกับไมส้ัน กระบ่ี ทวน มวย 
เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม 

 
DRAM1201 นาฏศิลปขั้นพ้ืนฐาน  1 3(2-2-5) 
 Basic  Skill  for Thai  classical  Dancing  1 

 นาฏยศัพทท่ีใชในการฟอนรํา  ฝกการเคล่ือนไหวรางกายตามลีลา
นาฏศิลปไทย ไดแก ทานั่ง ทาคลาน ทายืน ทาเดิน ฯลฯ    ฝกกระบวนรํามาตรฐาน
ระดับตน  เพลงชา  เพลงเร็ว   ทดลองนํากระบวนการรําไปใชในการฟอนรํา ไดแก  
รําวงมาตรฐานเปนตน 
 

DRAM1202 นาฏศิลปขั้นพ้ืนฐาน  23(2-2-5) 
 Basic Skill  for  Thai  classical  Dancing  2 
  วิชาบังคบักอน:  DRAM 1201   นาฏศิลปขัน้พ้ืนฐาน  1 

 นาฏยศัพทฝกการรายรําแมทา จากการรําแมบทเล็กแมบทใหญ  18  คํา    
ทารําแมบทเล็กกับแมบทใหญในเชิงเปรียบเทียบความหมายของแมทาเพ่ือ
นําไปใชในการแสดงประเภทตางๆ  

 
DRAM1206 การแสดงจตุรภาค3(2-2-5) 

The  Four – Regions Dance 
สภาพภูมิศาสตร  ประวัติศาสตรและ ประเพณีวัฒนธรรม  ความเช่ือของ

คนไทยท้ัง 4 ภาค  ประวัติความเปนมาของการแสดงภาคตางๆ ดนตรีประกอบการ
แสดง การแตงกายและอุปกรณประกอบการแสดง  ลีลาทารํา  วิธีการแสดง  ฝก
ปฏิบัตินาฏศิลปพ้ืนเมืองท้ัง 4 ภาค 
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DRAM1210 การละเลนพ้ืนเมืองของไทย3(3-0-6) 
   Thai  Folk  Dance 

ลักษณะของเพลงและการละเลนพ้ืนบานของไทยภาคตางๆ เชน เพลง
กลอมเด็ก  เพลงสําหรับเด็ก  การละเลนของเด็ก  เพลงปฏิพากยและการละเลน
ของหนุมสาว   คําประพันธและการใชภาษา ทวงทํานองเพลง วิธีเลน โอกาสท่ี
แสดง และฝกปฏิบัติการละเลนพ้ืนบานของไทย 

 
DRAM1501 บัลเลต  13(2-2-5) 
   Ballet  I 

 ศัพทเทคนิคตาง ๆ ท่ีใชในการเตนบัลเลต  และฝกการเตนบัลเลตขั้น
พ้ืนฐาน    โดยใชหลักสูตรประกอบการสอนของ Royal Academy of Danceของ
ประเทศอังกฤษ ในเกรด Primary-Grade 2  

 

DRAM1502 แจส  13(2-2-5) 
 Jazz  1 

 ทาเตน และเทคนิคในสไตล แจสขั้นพ้ืนฐานและการฝกนับจังหวะ เชน 
การเคล่ือนไหวรางกาย การเดินแบบแจสและทาเตนแบบการแยกประสาทของ
แขนและขา 

 

DRAM1603 แตงหนาเพ่ือการแสดง3(2-2-5) 
Make-up for Performance   
 ความสําคัญของการแตงหนาและการทําผมในการแสดง    หลักการ
แตงหนาเบ้ืองตน การแตงหนาเพ่ือเนนและแกไขสวนตาง ๆ ของใบหนาในการ
แสดง  แตงหนาตามบุคลิกและวัยของตัวละคร  หลักการแตงหนาสําหรับละคร
ไทย  การจัดแตงทรงผม  การเกลาผม สําหรับการแสดง การใชอุปกรณแตงผม  ฝก
ปฏิบัติแตงหนาทําผมเพ่ือการแสดงประเภทตางๆ  
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DRAM1607 การเคลือ่นไหวบนเวท3ี(2-2-5) 
   Stage  Movement 

การใช พ้ืน ท่ีบนเวที  เ พ่ือ ส่ือสารและประกอบการแสดง  สร าง
ความสัมพันธระหวางพ้ืนท่ีและการแสดงใหเกิดความสอดคลองในการนําเสนอ
ใหกับผูชมในรูปแบบตางๆ และปฏิบัติการฝกออกเสียงขั้นพ้ืนฐาน การหายใจ การ
เปลงเสียงการใชอักขระท่ีชัดเจน การอานและออกเสียงอยางถูกตอง สามารถ
ถายทอด ตีความหมายในการส่ือสารใหผูฟงไดรับทราบอยางถูกตองและชัดเจน 

 
DRAM1701 นาฏจารีต3(3-0-6) 

Thai  Rituals and Etiquettes      
 จารีตปฏิบัติพิธีไหวครู ศึกษาประวัติบุคคลสําคัญท่ีเกี่ยวของในพิธีไหวครู
นาฏศิลป องคประกอบตางๆ และจารีตในการแสดงของไทย 
 

DRAM2102 โขน3(3-0-6) 
Khon        

    ประวัตคิวามเปนมาของการแสดงโขนและการละเลนของหลวง วงดนตร ี
 ประกอบการแสดง การแตงกาย การพากย เจรจา โอกาสท่ีแสดง และวิธีดูโขน  
 ลักษณะหัวโขน ขั้นตอนในการทําหัวโขน ฝกปฏิบัตโิขนเบ้ืองตน ตบเขา ถอง
 สะเอว เตนเสา ฯลฯ 

 
DRAM2203 รําหนาพาทย 3(2-2-5) 
 Nah   Pat 
   ความหมายและประเภทของเพลงหนาพาทยโอกาสท่ีใชเพลงหนาพาทย 

ฝกรําหนาพาทยท่ีใชในพิธีไหวครูครอบครู โขนละคร และประกอบการแสดง เชิด 
เสมอ เหาะ  กลองโยน   ตระนิมิต โลม  ตระนอน สาธุการ  ตระบองกัน ชํานาญ 
บาทสกุณี คกุพาทย รวัสามลา ตามความเหมาะสม 
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DRAM2208 ระบํามาตรฐาน3(2-2-5) 
Classical Dance 
 ความหมายและรูปแบบของการแสดงระบํามาตรฐาน ศึกษาความเปนมา  
เครื่องแตงกาย จังหวะ ลีลา เพลงประกอบและฝกรําระบํามาตรฐานในชุด 
กฤดาภินิหาร เทพบันเทิง  ดาวดึงส พรหมมาสตร  เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม 
 

DRAM2301 คีตนาฏการ3(2-2-5) 
Singing 
 ความสําคัญของดนตรีท่ีใชในการแสดง  ศึกษาชนิดของเพลงไทยการขับ
รองรองอิสระ การขับรองประกอบดนตรี การขับรองประกอบการแสดง  ฝกขับ
รองเพลงเพลงท่ีใชประกอบการแสดง ระบํา รํา ฟอน ละคร โขน 
 

DRAM2401 หุนและการแสดงสําหรับเดก็3(2-2-5) 
Puppet  and Play for Children 
 ชนิดและลักษณะของหุนประเภทตาง ๆ ความสําคัญและประโยชนของ
หุนท่ีมีตอเด็ก รูจักการประดิษฐหุนจากวัสดุตาง ๆ โดยศึกษาพัฒนาการและ
กิจกรรมความตองการของเด็กในวัยตาง ๆ เชนกิจกรรมการแสดง บทบาทสมมุติ 
นิทาน เพลงหุน ระบํา รํา ฟอน และการแสดงกลางแจง ละครหุน การเชิดหุน ฝก
แตงเรื่องส้ันและเขียนบทละครสําหรับเด็ก ฝกการจัดการแสดง โดยเลือกใช
องคประกอบท่ีไดศึกษา นํามาใชเปนส่ือประกอบในการสรางการแสดงไดอยาง
เหมาะสม 
 

DRAM2504 บัลเลต  23(2-2-5) 
 Ballet  2 
  วิชาบังคบักอน:  DRAM1501   บัลเลต  1 

 ศัพทเทคนิคตางๆ ท่ีใชในการเตนบัลเลต  และฝกการเตนบัลเลต  ระดับ  
ช้ันตน โดยใชหลักสูตรประกอบการสอนของ RoyalAcademy of Dancingของ
ประเทศอังกฤษ ใน Grade  3-Grade 4 

 
 
DRAM2505 แจส  2 3(2-2-5) 
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 Jazz  2 
  วิชาบังคบักอน:  DRAM1502  แจส  1 

 เทคนิคของการเตนและทาเตนแจส ระดับสูงขึ้นจาก แจส 1 และการฝก
นับจังหวะดนตรีหลากหลายสไตล ไดแก Broadway  Pop-dance  Latin  และไทย
ประยุกตสําหรับการนําทาแจสมาประยุกตกับลีลาไทย หรือการนํานวัตกรรม
ประยุกต ในรูปแบบแจสผสมทารํา 
 

DRAM2506 นาฏศิลปรวมสมัย  13(2-2-5) 
   Contemporary  1 

วิชาบังคบักอน:  DRAM1501    บัลเลต  1 
การเตนรวมสมัย   หรือ บัลเลตสมัยใหมเพ่ือใหเกิดลีลาทาเตน ในรูปแบบ 

นาฏศิลปรวมสมัยประกอบดนตรีในขั้นพ้ืนฐานเบ้ืองตนของการเคล่ือนไหวท้ัง
แขนและขา การเตนรูปแบบประยุกต โดยนําทาเตนมาผสมผสานในการคิดทา  

 
DRAM2510 นาฏศิลปรวมสมัย  23(2-2-5) 
   Contemporary  2 

วิชาบังคบักอน:  DRAM2506 นาฏศิลปรวมสมัย  1 
การเตนรวมสมัย   โดยใชการจินตนาการและความรูสึก เพ่ือใหเกิดลีลาทา

เตน  ประกอบกับดนตรีท่ีมีจังหวะหลากหลายอารมณ ซ่ึงแสดงออกทางทาเตน 
ของการเคล่ือนไหวรางกาย ซ่ึงเปนจุดพัฒนาการคิดริเริ่มสรางสรรค โดยนําทาเตน
บัลเลตหรือแจสมาผสมผสานในการคิดทา  

 
DRAM2512 ระบําพ้ืนเมืองตะวันตก3(2-2-5) 

Western  Folk  Dance 
 ประวัติการแสดงชุดท่ีนํามาฝกหัดในดานเพลงดนตรี   เครื่องแตงกาย  
โอกาสและสถานท่ีแสดงของ ประเทศอังกฤษ  ฝรั่งเศส  ยูโกสลาเวียเลือกปฏิบัติ
ตามความเหมาะสม 

 
 
 
DRAM2601 การแสดงและการกํากบัการแสดง3(2-2-5) 
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   Acting  and  Directing 
การแสดงเบ้ืองตน  การเคล่ือนไหวรางกาย  ภาษากาย  การเปลงเสียงการ

แสดงสด  การตีความ  การแสดงเดี่ยว  การแสดงเปนคู  การแสดงฉากส้ัน ๆหนาท่ี
และบทบาทของผูกํากับการแสดง   งานกํากับการแสดง  การวิเคราะหบทละคร  
การคัดเลือกและพัฒนาบทบาทการแสดง  ปญหาในการกํากับการแสดงและ
วิธีแกไข  การฝกซอม  ฝกปฏิบัติงานกํากับการแสดง 

 
DRAM2604 รังสรรคนาฏพัสตราภรณ3(2-2-5) 

Costume  Design  
 ทฤษฎีสี วรรณะและอารมณของสี การนําสีไปใชใหเหมาะสมในการแสดง  

หนาท่ีและความสําคัญของเครื่องแตงกายท่ีมีตอการแสดงการออกแบบเส้ือผา 
 ใหเหมาะสมกับการแสดงแบบตางๆ ฝกปฏิบัติการแตงกาย พระ นาง ยกัษ ลิง    
 การแตงกายชุดโบราณคดี  สมัยทวารวดี ศรวีิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อยุธยา  
 รัตนโกสินทร  ฝกแตงกายแบบยนืเครื่อง แบบละครพันทาง  แบบพ้ืนเมือง และ 
 ระบํา  ฝกปฏิบัติการออกแบบการแตงกายในลักษณะตาง  ๆ

 
DRAM2702 การแสดงตะวันตกและตะวันออก3(3-0-6)
 Western  and  Oriental  Drama   

 ความหมายและชนิดของการละครตะวันตกและละครตะวันออก  ศึกษา
และวิจารณลักษณะสําคัญของการละครยุคกลางและยุคฟนฟูของกรีกและโรมัน  
วิวัฒนาการของโรงละคร  บทละครและนักประพันธท่ีสําคัญ  เทคนิคและรูปแบบ
การแสดง  ความสัมพันธของศิลปะการละครกับศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ปรัชญา
ตลอดจนสภาพแวดลอมของสังคม  ปรัชญาและส่ิงตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอศิลปะ
และวรรณคดีการละครของยุโรปสมัยปจจุบันการละครของชาติตางๆ ใน
ตะวันออก ตอไปนี้  อินเดีย  จีน  ญี่ปุน  เขมร และชาติอ่ืนๆ  ในดานรูปแบบการ
แสดง วิวัฒนาการ  อิทธิพล  ความเช่ือ  ประเพณี  ฝกการแสดงประเภทตางๆ ของ
ชาติตะวันออกตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
DRAM2708 ส่ือทันสมัยเพ่ือการแสดง3(2-2-5) 
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 Modern Media  for  Performance  Arts 
 การนําเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการแสดง   ศึกษาการใชคอมพิวเตอรและ
สรางงานท่ีเกี่ยวของกับการแสดง ศึกษาส่ืออิเล็กทรอนิกสและเครื่องมือ
โสตทัศนูปกรณ ท่ีใชในการแสดง  และฝกปฏิบัตติามความเหมาะสม 

 
DRAM3103 จําอวด3(2-2-5) 
 Comic  Performance 

 ท่ีมาของการแสดงตลก  รูปแบบ  การแสดงตลกของไทยมุขตลกท่ีเปน
แบบแผน  กลวิธีสรางมุขตลกฝกปฏิบัติจัดการแสดงตลก 
 

DRAM3204 การแสดงเปนชุดเปนตอน3(2-2-5) 
Drama Extract Performance 
 ประวัติและความเปนมาของการแสดงท่ีนํามาจัดแสดงเปนชุดเปนตอน  
จากบทละครนอก ละครใน ละครพันทาง ละครเสภา ฯลฯ ศึกษาเรื่องเครื่องแตง
กาย ลีลา ทารํา จังหวะและทํานองเพลงฝกรําชุด พระลอลงสวน   พระสุธนเลือกคู  
พระรามตามกวาง  พลายบัวเกี้ยวนางตานี ฯลฯ 

 
DRAM3205 ศิลปะการรําเดี่ยว                                                                                         3(2-2-5) 
   Solo Dance 

  ประวัติและความเปนมาของการแสดงรําเดี่ยว  ฝกรํานาฏศิลปไทยกลุมท่ี
ใชนักแสดงคนเดียวในชุดตอไปนี้ฉุยฉายพราหมณ ฉุยฉายวันทอง ฉุยฉายเบญกาย
แปลง ฉุยฉายยอพระกล่ิน พลายชุมพล มโนราหบูชายัญ อิเหนาฉายกริช เลือกฝก
รําตามความเหมาะสม 

 
DRAM3207 การแสดงทองถิ่น3(2-2-5) 

Folk  Performance 
วัฒนธรรมการแสดงทองถ่ินของไทย  ศึกษาการแสดงท่ีมีพ้ืนฐานมาจาก

การแสดงของชาวบานท่ีเกี่ยวของกับ ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิต  ฝกปฏิบัติ
สรางสรรคการแสดงของไทย 

 
DRAM3209 นวนาฏรังสรรค3(2-2-5) 
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   Creative Innovation  Performance 
ประวัติการแสดงระบําท่ีปรับปรุงขึ้น  เนื้อรอง  ทํานองเพลง  เครื่องแตง

กาย  โอกาสท่ีแสดง  ฝกรําระบําโบราณคดี  5 ชุด  ระบํานพรัตน  ระบําส่ีภาค  
ระบําชุมนุมเผาไทย  ฯลฯ และการแสดงท่ีเปนผลงานวิจัยทางนาฏศิลป 

 
DRAM3503 นาฏประดิษฐ 1                                                                                            3(2-2-5) 
 Choreography 1 

 หลักการประดิษฐทารําเตนหลักการจัดแถว  แปรแถวโดยประดิษฐทาจาก
เพลงไทย เพลงสากลและการออกแบบเครื่องแตงกายในแบบชุดสรางสรรค 
 

DRAM3507 บัลเลต  33(2-2-5) 
 Ballet   3 

วิชาบังคบักอน  :  DRAM2504บัลเลต  2 
 ศัพทเทคนิคตางๆ ท่ีใชในการเตนบัลเลต   และฝกการเตนบัลเลต 
ระดับช้ันกลาง  โดยใชหลักสูตรประกอบการสอนของ Royal  Academy of 
Dancingของประเทศอังกฤษ ใน Grade5 
 

DRAM3511 นาฏประดิษฐ 2                                                                                            3(2-2-5) 
 Choreography 2 

วิชาบังคบักอน:  DRAM3503    นาฏประดิษฐ  1 
  การประดิษฐทารําเตนท้ังไทยและสากล  การออกแบบลีลาทารํา ทาเตน 
 การแปรแถว  การออกแบบเครื่องแตงกายในชุดสรางสรรค  ศึกษาจังหวะ  ลีลา
 ของเพลงไทยและเพลงสากล  แลวนํามาออกแบบประดิษฐทา ตลอดจนการใช
 จินตนาการเกี่ยวกับการเลน แสง เสียงและการจดัเวที 

 
DRAM3602 การออกแบบและการสรางงานการแสดง3(2-2-5) 
 Performance  Designand Creativity 
  วิเคราะหการออกแบบเพ่ือการสรางงานการแสดง ความสัมพันธของ 
 องคประกอบๆ ของการสรางงานการแสดง ทฤษฎี เทคนิค และศิลปะเกี่ยวกับ
 องคประกอบของเวที ฉาก แสง เสียง และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ฝกปฏิบัติงานบนเวที 
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DRAM3605 การบริหารและการจัดการแสดง3(3-0-6)
 PerformanceOrganizing and  Management 
  งานตางๆในการจดัการแสดงละคร  หนาท่ีและความรับผิดชอบของ 
 บุคลากรตางๆ ในการจัดการแสดง    การบรรจุรายการ  ชนดิและลักษณะของ
 ละครท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดการแสดงในโอกาสตางๆการคัดเลือกผูแสดง  
 งบประมาณในการแสดง การฝกซอม  ปฏิบัติการจดัการแสดงละคร 
 
DRAM3606 การเขียนบทละคร3(3-0-6) 
                                          Script Writing   

 ลักษณะของละครแบบตางๆ  บทละครรอยแกวและ รอยกรอง  หลักการ
นําวรรณกรรมมาใชในการแสดง  ศึกษาโครงสรางของละคร  ฝกเขียนบทละคร
และ  ฝกเขียนบทเพ่ือใชในการแสดงในโอกาสตางๆ 
 

DRAM3705 ละคร ภาพยนตร นวนยิาย : ศิลปะเปรียบเทยีบ3(3-0-6) 
 Plays Movies and Novels : Comparative Arts 

 ความสัมพันธของละคร  ภาพยนตรและนวนิยายท่ีมีอิทธิพลตอกันจากตน
เรื่องเดียวกันในเชิงเปรียบเทียบเพ่ือนําแนวคิดไปพัฒนางานการแสดง 

 
DRAM3609 ศิลปะการแสดงสําหรับครูปฐมวัย3(3-0-6) 
   Dramas for  Early  Childhood  Teachers 

 ความหมาย ความสําคัญ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับศิลปการแสดง 
สําหรับครูปฐมวัย ประโยชนของศิลปการแสดงท่ีมีตอครูปฐมวัย การเคล่ือนไหว 
บนเวที  จินตนาการสร างสรร ค  การจัดการแสดงบนเวที  ประเภทของ
ศิลปการแสดงสําหรับครูในการจัดประสบการณ การประยุกตศิลปะการแสดงเพ่ือ
ใชประกอบการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ฝกปฏิบัติระบําเบ็ดเตล็ด 
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DRAM3901  วิธีวิจัยวิทยาทางนาฏศิลปและศิลปการแสดง   3(2-2-5) 
   Research  Methodology  in  Dance and Drama 
    ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนและการเลือกปญหาในการวิจัย
   การศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การเขียนเคาโครงการวิจัย ตัวแปร และ 
   สมมติฐาน การเลือกกลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  วิธีการ 
   รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผล ขอเสนอแนะ การเขียนราย
   งายการวิจัย และการประเมินผลการวิจัย โดยเนนศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทาง 
   นาฏศิลปและศิลปการแสดง  
 
DRAM4608 การแสดงละครวิทยุและวิทยุโทรทศัน3(2-2-5) 

Drama Theoriesand Techniques  for  Radio  and  Television  
 ประเภทของรายการวิทยุและวิทยุโทรทัศนท่ีมีตอผูฟงและผูชม ประเภท
ของรายการวิทยุ  โทรทัศน  ศัพทเทคนิค  หลักการจัดรายการ  หลักการเขียนบท
ละครวิทยุโทรทัศน  หลักการจัดรายการวิทยุโทรทัศน  อิทธิพลของส่ือมวลชนท่ีมี
ตอผูฟงและผูชม  ฝกเขียนบทรายการสารคดีทางวทิยุและวิทยุโทรทัศน  เขียนบท
ละครวิทยุโทรทัศน   

 
DRAM4703 การนําเสนอการแสดงเปนภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
 Thai  Dance  Presentation  in  English 

 ศัพททางดานนาฏศิลปไทยเพ่ือการส่ือสาร ฝกนําเสนอการแสดงนาฏศิลป
ไทย ฝกถายทอดเรื่องราวทางดานนาฏศิลปไทย เพ่ือการนําเสนอการแสดงใน
รูปแบบวิพิธทัศนา โขน ละครประเภทตาง ๆ และการแสดงพ้ืนเมือง 
 

DRAM4706 การออกแบบเคร่ืองแตงกายและศิราภรณ3(2-2-5) 
Costume  and  Headdress  Designfor  Thai  Drama   

 ลักษณะของเครื่องแตงกายยืนเครื่อง  การออกแบบลวดลาย ขั้นตอนการ
 สรางเครือ่งแตงกาย พระ นาง ยกัษ ลิง  การเลือกใชผา  ขัน้ตอนการปก การขึ้น
 สะดึง  การวางลาย  เทคนิคและการปกแบบตางๆ  การเลือกใชวัสดุประวตัิ และ
 วิวัฒนาการของศิราภรณและเครื่องประดับของละครไทยในสมัยตางๆ การ
 อุปกรณสมัยใหม  ออกแบบและสรางศิราภรณ  เครื่องประดับ และหัวโขนชนิด
 ตางๆ และปฏิบัติตามความเหมาะสม 
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DRAM4707 นาฏการวิจารณ3(3-0-6) 
   Drama Criticism   

ความหมายและคุณคาของศิลปการวิจารณ  หลักการวิเคราะหและ
หลักการวิจารณการละครและภาพยนตร  โครงเรื่อง  ตัวละครปรัชญาความคิด  
การใชภาษา  บทละคร  ธรรมเนียมปฏิบัติดานการแสดงบนเวทีและภาพยนตร  ฝก
วิเคราะหและวิจารณการแสดง 

 
 
DRAM4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนาฏศิลปและศิลปการแสดง    2(90)

 Preparation  forOccupational Practicum  in Dance and Drama  
 กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน
ดานการรับรูและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู 
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยศึกษาและ
สังเกตการปฏิบัติงานจริงทางการแสดงท้ังในและนอกสถานท่ี  ฝกการจัดการแสดง
ภายในสถานศึกษา 

 
DRAM4802 การฝกประสบการณวิชาชีพนาฏศิลปและศลิปการแสดง 5(450) 

Occupational Practicum  in Dance and Drama 
  ฝกวิชาชีพกับสถานท่ีประกอบการผลิตผลงานการแสดงภายใตการ
ควบคุมของอาจารยนิเทศและผูประกอบการหรือผลิตผลงานทางดานการแสดงให
ไดมาตรฐานออกสูสาธารณชน   
 

DRAM4901 สัมมนาทางนาฏศิลปและศลิปการแสดง 3(2-2-5) 
 Seminar in  Dance and Drama 
  สัมมนาในประเดน็หรือหัวขอท่ีนาสนใจทางนาฏศิลป 
 
DRAM4902 การวิจัยทางนาฏศิลปและศลิปะการแสดง                                                   3(0-6-3) 

Research  inDance and Drama 
 คนควา  เรียบเรียงนาฏศิลป ในรูปแบบงานวิจัย  

 
 
 
 


