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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Drama Education 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย   
   ชื่อเต็ม :    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ศึกษา) 
   ชื่อย่อ :      ศษ.บ. (นาฏศิลป์ศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ    
   ชื่อเต็ม :     Bachelor  of  Education (Drama Education) 
     ชื่อย่อ :     B.Ed. (Drama Education)   
 
3 หลักสูตร     
 3.1  จ านวนหน่วยกิต   
      จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า          139  หน่วยกิต 
 3.2  โครงสร้างหลักสูตร   
           1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า           31   หน่วยกิต 

               1.1 กลุ่มวิชาบังคับ           29   หน่วยกิต 
               1.2 กลุ่มวิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า              2   หน่วยกิต 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน         102   หน่วยกิต 
      2.1 กลุ่มวิชาชีพครู           38   หน่วยกิต 
            2.1.1  วิชาชีพครู                                   26  หน่วยกิต 
             2.1.2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                           12   หน่วยกิต 



 2.2 กลุ่มวิชาเอก         ไม่น้อยกว่า             64   หน่วยกิต 
                               2.2.1 วิชาเอกบังคับ                              40   หนว่ยกิต 
            2.2.2 วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า             24   หน่วยกิต 
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า             6   หน่วยกิต 
 

 3.3 รายวิชา 
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า          31  หน่วยกิต 
                       1.1 กลุ่มวิชาบังคับ          ก าหนดให้เรียน              29  หน่วยกิต 
จาก 3 กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
                          1.1.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ก าหนดให้เรียน    11   หน่วยกิต  
  รหัสวิชา   รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-11001   ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์                 2 (1-2-3) 

       (Historical Background to the Development of Bunditpatanasilpa Institute) 
300-11002   พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน    3 (3-0-6) 
          (Human Behavior and Self Development) 
300-11003   ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   3 (3-0-6) 

       (Citizenship Based on Sufficiency Economy Philosophy) 
300-11004   นันทนาการสร้างสุข     3 (2-2-5) 

       (Recreation for Happiness) 

                   1.1.2  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ก าหนดให้เรียน          9   หน่วยกิต  
  รหัสวิชา   รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-12001   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                    3 (2-2-5) 

        (Thai Language for Communication) 
300-12002   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3 (2-2-5) 

(English for Communication) 
300-12003   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3 (2-2-5) 

(Academic English) 

 

 

 



                             1.1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ก าหนดให้เรียน   9   หน่วยกิต  
  รหัสวิชา   รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-13001   วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล   3 (3-0-6) 

        (Science and Environment in Digital Age) 
300-13002   การคิดเชิงคณิตศาสตร์     3 (3-0-6) 

(Mathematical Thinking) 
300-13003   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต              3 (2-2-5) 

(Information Technology for Life Long Learning) 

             1.2 กลุ่มวิชาเลือก    ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า   2   หน่วยกิต  โดยเลือกศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-11005   จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่     2 (2-0-4) 

        (Ethics for Quality of Life in Modern World) 
300-11006   กฎหมายในชีวิตประจ าวันและการอาชีพ   2 (2-0-4) 

   (Law in Everyday Life and Career) 
300-11007   เอเชียในโลกยุคใหม่          2 (2-0-4)      
   (Asia in the Modern World) 
300-11008   ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล                      2 (2-0-4) 

        (Entrepreneurship in Digital Age) 
300-11009                 กีฬาเพ่ือสุขภาพ      2 (1-2-3) 
                  (Sports for Health) 
300-12004  วรรณกรรมไทยร่วมสมัย     2 (2-0-4) 
                 (Thai Contemporary Literature) 
300-12005   วรรณคดีไทยศึกษา     2 (2-0-4) 

        (Thai Literature Study) 
300-12006   ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ  2 (1-2-3) 

        (English for Career Preparation) 
300-12007   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                                        2 (1-2-3) 

        (Chinese Language for Communication) 
300-12008   ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                                     2 (1-2-3)        

        (Japanese Language for Communication) 
300-12009   ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       2 (1-2-3) 



       (Korean Language for Communication)  
300-12010   ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร                                      2 (1-2-3) 

        (ASEAN Languages for Communication) 
300-13004   การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล  2 (1-2-3) 

(Using Computer Program and Digital Media) 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ก าหนดให้เรียน   102  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ก าหนดให้เรียน   38  หน่วยกิต 
         2.1.1 วิชาชีพครู              26  หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-21001  ความเป็นครูวิชาชีพ     3 (2-2-5) 
                         (Professional Teachers) 

300-21002  จิตวิทยาส าหรับครู     3 (2-2-5) 
                              (Psychology for Teachers) 

300-21003  การพัฒนาหลักสูตร     3 (2-2-5) 
                              (Curriculum Development) 

300-21004  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้     3 (2-2-5) 
                              (Methodology of Learning) 

300-21005  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    3 (2-2-5) 
                              (Learning Assessment) 

300-21006  นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา  3 (2-2-5) 
                              (Innovation Information Technology and Communication in Education) 

300-21007  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้    3 (2-2-5) 
             (Research for Learning Development) 
300-21008  ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู    3 (2-2-5) 
                             (Communicative Languages for Teachers) 

300-21009  การประกันคุณภาพการศึกษา    2 (1-2-3) 
                               (Quality Assurance in Education) 

 

         2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา           12   หน่วยกิต 
(เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์) ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 



  รหัสวิชา   รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-21010  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1   6 (0-45-0) 
                             (Internship 1) 

300-21011  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2   6 (0-45-0) 
                             (Internship 2) 

         หมายเหตุ 
             1.  การลงทะเบียนรายวิชา 300-21010  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  นักศึกษาต้องสอบ
ผ่านรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู รายวิชา 300-21001 ถึง 300-21009  จ านวน 26 หน่วยกิต 

  2.  การลงทะเบียนรายวิชา 300-21011  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาต้องสอบ

ผ่านรายวิชาดังต่อไปนี้ 

            2.1  หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู รายวิชา 300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

            2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก ทุกรายวิชา 

    2.2 กลุ่มวิชาเอก     ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า            64   หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาเอกบังคับ    ก าหนดให้เรียน         40   หน่วยกิต 

ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้    
  รหัสวิชา   รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
301-20001             สุนทรียะและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง 3 (2-2-5) 
              (Aesthetics and Criticism of Performing Arts) 
301-20002        กายวิภาคและการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ 3 (2-2-5) 
              (Anatomy and Dancing Movement) 
301-20003       นาฏศิลป์ร่วมสมัย   2 (1-2-3) 
              (Contemporary Dance) 
301-20004  นาฏศิลป์นานาชาติ 3 (1-4-4) 
              (International Dance) 
 
 
 
301-20005  นาฏศิลป์ปริทรรศน์         2 (2-0-4) 
   (The Element Dance) 
301-20006             การจัดการเรียนรู้และการสอนนาฏศิลป์ 3 (2-2-5) 



              (Learning Management and Teach Dancing) 
301-20007       นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านส าหรับครู  3 (1-4-4) 
              (Thai Dance and Folk Dances for Teachers) 
301-20008                ดนตรีไทยส าหรับครูนาฏศิลป์ 2 (1-2-3) 
              (Thai Music for Dance Teachers) 
301-20009                ดนตรีสากลส าหรับครูนาฏศิลป์ 2 (1-2-3) 
              (Western Music for Dance Teachers) 
301-20010   ศิลปะส าหรับครูนาฏศิลป์     2 (1-2-3) 
    (Arts for Dance Teachers) 
301-20011    การแสดงละครเพื่อการศึกษา    2 (1-2-3) 
              (Drama for Education) 
301-20012 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนและการแสดงนาฏศิลป์ 2 (1-2-3) 
                       (English for Dance Teaching and Performance) 
301-20013       สื่อ นวัตกรรมและทักษะสร้างสรรค์เพ่ือการสอน 2 (1-2-3) 
               (Media, Innovation and Creativity Skills for Teaching) 
301-20014       การประพันธ์และการเขียนงานส าหรับครูนาฏศิลป์  3 (2-2-5) 
              (Authorship and Writing for Dance Teachers) 
301-20015  วิจัยการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์     3 (2-2-5) 
              (Dance  Education Research Methodology) 
301-20016  การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์     3 (1-4-4) 

           (Creation of Dance) 
               

2.2.2 วิชาเอกเลือก         ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า            24   หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้       
  รหัสวิชา   รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
301-22001  ทักษะนาฏศิลป์ 1 3 (0-6-3) 
                     (Dance Skill 1) 
301-22002       ทักษะนาฏศิลป์ 2  3 (0-6-3) 
                     (Dance Skill 2) 

301-22003  ทักษะนาฏศิลป์ 3 3 (0-6-3) 
                 (Dance Skill 3) 
301-22004   ทักษะนาฏศิลป์ 4 3 (0-6-3) 
                 (Dance Skill 4) 



301-22005             ทักษะนาฏศิลป์ 5      3 (0-6-3) 
                       (Dance Skill 5) 
301-22006             จารีตและบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์  3 (3-0-6) 
    (Tradition and Distinguished Person of Dramatic Arts) 
301-22007 ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย    3 (3-0-6) 
 (History of Thai Dance) 
301-22008  การแต่งกาย  การแต่งหน้า และท าผมการแสดงนาฏศิลป์ 3 (2-2-5) 
                (Costume Make up and Hair for Dance) 
301-22009   ศิลปะการเล่าเรื่อง     2 (1-2-3) 
                      (Arts of Story Telling) 
301-22010 การแสดงของหลวง   2 (1-2-3) 
                      (Royal Performances) 
301-22011              การฝึกเสียงเพ่ือการแสดง                                        2 (1-2-3) 
                   (Voice Training for Performing Arts) 
301-22012          การออกแบบฉากและแสงบนเวที    2 (1-2-3) 

     (Scene Design and Stage Lighting) 
301-22013 กิจกรรมเข้าจังหวะ และลีลาศ    2 (1-2-3)  

 (Rhythmic Activities and Social Dance)  
301-22014 การอ่านท านองเสนาะ  2 (1-2-3) 
  (Rhyme Chanting) 
301-22015 ศิลปหัตถกรรมไทย  2 (1-2-3) 
  (Thai Handicraft and Art) 
301-22016  สัมมนานาฏศิลป์  2 (1-2-3) 
  (Seminar on Traditional Dance) 
 หมายเหตุ การลงทะเบียนรายวิชาที่มีล าดับของการเรียน  นักศึกษาจะเรียนรายวิชาขั้นสูงขึ้นได้  
ต้องสอบผ่านการเรียนรายวิชาในขั้นที่ต ่ากว่ามาก่อน 
 
 
 
 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

   เลือกศึกษาจากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ความหมายของรหัสวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 

ความหมายของรหัสวิชา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 8 หลัก ดังต่อไปนี้ 
ต าแหน่งที่   1 หมายถึง คณะ 

เลข 1 หมายถึง  คณะศิลปวิจิตร 
เลข 2 หมายถึง  คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
เลข 3 หมายถึง  คณะศิลปศึกษา 

ต าแหน่งที่   2-3 หมายถึง สาขาวิชา 
เลข 00 หมายถึง  ทุกสาขาวิชาเรียนร่วมกัน 
เลข 01 หมายถึง  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
เลข 02 หมายถึง  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

ต าแหน่งที่   4 หมายถึง หมวดวิชา 
เลข 1 หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
เลข 2 หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

ต าแหน่งที่   5 หมายถึง กลุ่มวิชา 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เลข 1 หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เลข 2 หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
เลข 3 หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

คณะ 

 

 

สาขาวิชา 

 

 

หมวดวิชา 

 

 

กลุ่มวิชา 

 

 

ล าดับวิชา 

 

 
X X X 

 

 

X X X  X 

 

X 



เลข 0 หมายถึง  ทุกวิชาเอกเรียนร่วมกัน 
เลข 1 หมายถึง  วิชาชีพครู 
เลข 2 หมายถึง  กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย 
เลข 3 หมายถึง  กลุ่มวิชานาฏศิลป์สากล 
เลข 4 หมายถึง  กลุ่มวิชานาฏศิลป์พื้นบ้าน 
เลข 5 หมายถึง  วิชาเอกดนตรีไทย 
เลข 6 หมายถึง  วิชาเอกดนตรีสากล 
เลข 7 หมายถึง  วิชาเอกดนตรีพ้ืนบ้าน 

ต าแหน่งที่   6-8 หมายถึง ล าดับวิชา 

 

ความหมายของรหัสและการจัดชั่วโมงเรียน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.1.4  การจัดแผนการศึกษา 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
      

ชั้นปีที ่1 ภาคเรียนที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

300-11001 ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์ 2 (1-2-3) 

หน่วยกิต 

ชั่วโมงเรียนบรรยาย 

ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ

ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 

(X - X  -   X) X 



300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3 (3-0-6) 

300-12001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ 3 (2-2-5) 

301-20002       กายวิภาคและการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ 3 (2-2-5) 

301-20008                 ดนตรีไทยส าหรับครูนาฏศิลป์ 2 (1-2-3) 
301- xxxxx วิชาเอกเลือก 1 3 (x-x-x) 

301- xxxxx วิชาเอกเลือก 2 3 (x-x-x) 

 รวม 22 

 

 

ชั้นปีที ่1 ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (2-2-5) 

300-xxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป เลือก 1 2 (x-x-x) 

300-21002 จิตวิทยาส าหรับครู 3 (2-2-5) 
300-21008 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3 (2-2-5) 

301-20007      นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านส าหรับครู 3 (1-4-4) 

301-20009                 ดนตรีสากลส าหรับครูนาฏศิลป์ 2 (1-2-3) 
301-20014      การประพันธ์และการเขียนงานส าหรับครูนาฏศิลป์ 3 (2-2-5) 

301- xxxxx    วิชาเอกเลือก 3 3  (x-x-x) 
 รวม 22 

 

ชั้นปีที ่2 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

300-11003 ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 
300-13001 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล  3 (3-0-6) 

300-13002 การคิดเชิงคณิตศาสตร์    3 (3-0-6) 
300-21003 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 

300-21005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 



301-20010 ศิลปะส าหรับครูนาฏศิลป์   2 (1-2-3) 

301-xxxxx วิชาเอกเลือก 4 3 (x-x-x) 
300-xxxxx วิชาเลือกเสรี 1 2 (x-x-x) 

 รวม 22 

 
 

ชั้นปีที ่2 ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-12002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 

300-21004 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 
300-21006 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 3 (2-2-5) 

301-20001             สุนทรียะและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง 3 (2-2-5) 

301-20003 นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2 (1-2-3) 
301-20012 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนและการแสดงนาฏศิลป์ 2 (1-2-3) 

301- xxxxx วิชาเอกเลือก 5 3 (x-x-x) 

301- xxxxx วิชาเอกเลือก 6 3 (x-x-x) 
 รวม 22 

 

 

 

 

ชั้นปีที ่3 ภาคเรียนที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

300-11004 นันทนาการสร้างสุข 3 (2-2-5) 
300-12003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3 (2-2-5) 

300-21007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 

300-21009 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 (1-2-3) 
301-20005 นาฏศิลป์ปริทรรศน์   2 (2-0-4) 

301-20015 วิจัยการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์   3 (2-2-5) 



301- xxxxx วิชาเอกเลือก 7 3 (x-x-x) 

301- xxxxx วิชาเอกเลือก 8 3 (x-x-x) 
 รวม 22 

 
 

ชั้นปีที ่3 ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

300-21010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (0-45-0) 
 รวม 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที ่4 ภาคเรียนที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

301-20004 นาฏศิลป์นานาชาติ 3 (1-4-4) 

301-20006             การจัดการเรียนรู้และการสอนนาฏศิลป์ 3 (2-2-5) 

301-20011 การแสดงละครเพ่ือการศึกษา 2 (1-2-3) 
301-20013      สื่อ นวัตกรรมและทักษะสร้างสรรค์เพ่ือการสอน 2 (1-2-3) 

301-20016 การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์   3 (1-4-4) 

300-xxxxx วิชาเลือกเสรี 2 2 (x-x-x) 



300-xxxxx วิชาเลือกเสรี 3 2 (x-x-x) 

 รวม 17 
 

ชั้นปีที ่4 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
300-21011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (0-45-0) 

 รวม 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
     1.1 กลุ่มวิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน           29   หน่วยกิต 
          1.1.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ก าหนดให้เรียน           11   หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

  รหัสวิชา        รายวิชา               จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-11001  ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์                      2 (1-2-3)  

          (Historical Background to the Development of Bunditpatanasilpa Institute) 



  ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สารัตถะของวังหน้าและวิวัฒนาการ
การศึกษาด้านศิลปะจากโรงเรียนพรานหลวง โรงเรียนนาฏศิลป โรงเรียนช่างศิลป สู่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
บุคคลส าคัญของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เป็นศิลปินแห่งชาติด้านทัศนศิลป์และด้านศิลปะการแสดง บรมครู
และศิลปินที่มีคุณูปการต่อสถาบัน การฝึกภาคสนามเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์ 

  Philosophy, vision, identity of Bunditpatanasilpa Institute, general knowledge of 
Wang-na and historical development on arts education from being Pranhluang school, 
Dramatic Arts School, Fine Arts School to be Bunditpatanasilpa Institute, the important people 
of Bunditpatanasilpa Institute who are the national artists in the field of visual arts and 
performing arts, masters and artists who contributed the institute, fieldwork for knowledge 
synthesis on historical background to the development of Bunditpatanasilpa Institute 

  
300-11002  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                              3 (3-0-6) 
         (Human Behavior and Self Development) 
   แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและปัจจัยพื้นฐานของ
พฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย การเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น กระบวนการ
และวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การบริหารความขัดแย้งและการจัดการความเครียด 
การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 การแก้ปัญหาตามบริบทและการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน 
   Concepts and theories related to human behaviors, elements and basic factors of 
human behaviors, human behavior in each ages, understanding and self-esteem of and others, 
processes and methods of self-development, creating interpersonal relationships, conflict and 
stress management, personality development and life skills in the 21st century, contextual 
problem solving and motivation for work 
 
300-11003  ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        3 (3-0-6) 

      (Citizenship Based on Sufficiency Economy Philosophy) 
                ความหมาย ความส าคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมือง ธรรมาภิบาล 
ความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง การสร้างความตระหนักและจิตส านึกในความเป็นไทย  
จิตอาสาและจิตสาธารณะ การด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางประเทศไทย 4.0 
                 Meaning, the importance of citizenship, roles of citizenship, good governance, 
democracy, political participation, awareness and consciousness of being Thai, volunteer spirit 



and public mind, living on the basis of sufficiency economy, King Bhumibol’s philosophy, 
cultural diversity and local wisdom, sustainable development according to Thailand 4.0 
guidelines 
 
300-11004  นันทนาการสร้างสุข          3 (2-2-5) 
       (Recreation for Happiness) 
   ความส าคัญความเป็นมา หลักการและคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ รูปแบบและประโยชน์
ของกิจกรรมนันทนาการ การออกแบบและสร้างกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะ ตามหลักโภชนาการ การวางแผนแก้ปัญหาให้มีสุขภาวะที่ดี เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข บทบาท และเทคนิคผู้น านันทนาการ การใช้อุปกรณ์เพื่อกิจกรรมนันทนาการ การเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ การเล่นเกม การมีมารยาทในการเล่นเกมและกิจกรรมนันทนาการ ความมีน ้าใจนักกีฬา สามารถ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาของกิจกรรม 
   The importance and background, principles and values of recreational activities, 
patterns and benefits of recreational activities, design and create recreational activities suitable 
for each age group, development of quality of life and health according to nutrition principle, 
planning to solve problems in order to have good health to live happily with others role and 
technique for recreation, using equipment for recreation activities, participating in recreation 
activities, playing games, etiquette for playing games, sportsmanship, follow by the rules, 
regulation of activities 
 
 
         1.1.2 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  ก าหนดให้เรียน           9   หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

  รหัสวิชา   รายวิชา         จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-12001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                             3 (2-2-5) 

       (Thai Language for Communication) 
   ความหมาย ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทยเพื ่อการสื ่อสาร ทั ้งวัจนภาษาและ          
อวัจนภาษา วัฒนธรรมในการใช้ภาษา ฝึกการฟัง การอ่าน การคิด การพูด การเขียนและการน าเสนอ          
ในชีวิตประจ าวัน และการอาชีพ 

  Meaning , signification and features of Thai language for communication, verbal 
and non-verbal language, culture and using of Thai, practice listening, reading, thinking, 
speaking, writing and presentation in everyday life and careers  



 
300-12002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         3 (2-2-5) 

(English for Communication) 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  โดยใช้ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยค ส านวน 

ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและภาษาอังกฤษเพื่องาน
อาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

Listening, speaking, reading and writing by using suitable English vocabulary 
phrases, sentence structures, idioms, practice English for communication in everyday life and  
English in arts and culture career  
 
300-12003  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ          3 (2-2-5) 

(Academic English) 
การใช้ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและส านวนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม เพ่ือการน าเสนอ 

ในเชิงวิชาการ ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทเชิงวิชาการ 
Using suitable English vocabulary, phrases, sentence structures idioms for 

academic presentation purposes, practice listening, speaking, reading and writing in academic 
contextual 

 

 

 1.1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ก าหนดให้เรียน   9   หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

  รหัสวิชา   รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-13001  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล        3 (3-0-6) 

       (Science and Environment in Digital Age) 
วิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

ในโลกยุคดิจิทัล ผลกระทบที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
มิติการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภัยพิบัติ พลังงานทดแทน การเสริมสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อมนุษย์
ในยุคดิจิทัล 

The effect of science towards the world and environment, relationship 
between human and environment in digital age, the effect from human actions towards 



environment guidelines for sustainable development, disaster and renewable energy 
dimension, to enhance the environmental balance that effect toward human in digital age 
 
300-13002  การคิดเชิงคณิตศาสตร์          3 (3-0-6) 

(Mathematical Thinking) 
ความส าคัญของคณิตศาสตร์และความรู้เบื้องต้นทางสถิติที่มีต่อการพัฒนาการคิดของมนษุย์ 

รูปแบบของกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดแบบองค์รวม การคิดเชิงเหตุผล การจัดการข้อมูลเพื่อ
การวิเคราะห์และกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิตประจ าวันและพัฒนาตนเอง   

The importance of mathematic and statistic foundation towards human 
thinking development, patterns of mathematical thinking process, holistic thinking logical 
thinking, information management for analysis and mathematical problem solving process for 
living in everyday life and self-development 

 
300-13003  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                   3 (2-2-5) 

       (Information Technology for Life Long Learning) 
สารสนเทศในสังคมโลกาภิวัฒน์ ความเป็นมา แนวคิด การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม่ แหล่งให้บริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคและวิธีการเลือกใช้ การเรียบเรียงและการอ้างอิงตามรูปแบบมาตรฐาน ฝึกการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการแสวงหาสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการน าเสนอ
อย่างสร้างสรรค์ 

    Information in globalization, backgrounds, concepts, information technology 
development in modern age, sources of service information, knowing information, media 
literacy, laws and ethics related to information technology, techniques and selecting methods, 
composition and reference according to the standard format, practice using Information 
technology and information seeking in the 21st century, using electronic medias for creative 
presentation 

      1.2 กลุ่มวิชาเลือก    ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า       2   หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

  รหัสวิชา   รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-11005  จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่          2 (2-0-4) 

      (Ethics for Quality of Life in Modern World) 



       ที่มาและความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและจริยศาสตร์ ความหมายของจริยศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรมและศีลธรรม การน าเหตุผลของนักปรัชญามาใช้ในการด ารงชีวิต การสร้างแนวคิด และเจตคติที่ดีต่อ
ตนเองและสังคม การต่อต้านทุจริต และการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที ่

       Background and relationship between philosophy and ethics, meaning of 
ethics, ethics, virtue and morality using the philosophers’ reason for living Conceptualization 
and a self -positive attitude as well as society, anti-corruption and self-development to be a 
moral person with responsibility for roles and duties 
 
300-11006  กฎหมายในชีวิตประจ าวันและการอาชีพ        2 (2-0-4) 

  (Law in Everyday Life and career) 
        ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  สภาพปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับการใช้กฎหมายซึ่งมี
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต 

  General knowledge of laws, civil and commercial law, intellectual property 
criminal law and others that need to everyday life, problem conditions related to using laws 
that affecting towards living 

 
 
300-11007  เอเชียในโลกยุคใหม่               2 (2-0-4) 

(Asia in the Modern World) 
ความเป็นมาของภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ

ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์และอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน อินเดีย และญี่ปุ่นต่อเอเชียและอาเซียน 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อไทยและโลก แนวโน้มของ
เอเชียในโลกยุคใหม่ 

   Background of asia, political, administrative, economic, social and cultural 
developments, relations and influences of the United States, Russia, China, India and Japan 
towards Asia and ASEAN, economic, social, political and environmental changes affecting in 
Thailand and the world, Asian trends in the modern world 
 
300-11008  ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล                          2 (2-0-4) 

      (Entrepreneurship in Digital Age) 



       แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การวางเป้าหมายการท าธุรกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร การบริหารความสัมพันธ์ การปลูกฝังการเป็นผู้น า การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ร่วมงาน การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่
ดีต่อองค์กร การจัดการความขัดแย้ง ตัวอย่างความส าเร็จของผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 

  Entrepreneurial concept, business goals, creative innovation for development, 
organization management, relationship management, cultivating leadership, human resource 
management, Strategies for building relationships with customers, creating cooperation 
between colleaques, creating good interaction with in the organization, conflict management, 
examples of entrepreneurial success in digital age 

 
300-11009      กีฬาเพื่อสุขภาพ          2 (1-2-3) 
    (Sports for Health) 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ชนิดของกีฬา 
ทักษะการเล่น ระเบียบ ข้อบังคับ กติกาที่ควรทราบ มารยาท ความปลอดภัยในการเล่น และการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายโดยเลือกศึกษาจากกีฬาเพียง 1 ชนิด จากชนิดกีฬาดังต่อไปนี้ ปิงปอง แบดมินตัน ฟุตบอล 
วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แชร์บอล ตะกร้อ 
 
 
  General knowledge of sports, science and exercises for health, types of sports, 
skills, procedures, regulations, rules that should know, etiquette, safety play and physical 
fitness strengthen by selecting at least sport from the following; table tennis, football, 
volleyball, basketball, chair ball and sepak takraw 
 
300-12004      วรรณกรรมไทยร่วมสมัย          2 (2-0-4) 
                   (Thai Contemporary Literature) 

ความหมาย ขอบเขต และวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย การอ่านสารคดี นวนิยาย  
เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ในเชิงวิเคราะห์ การวิจารณ์ในเชิงคุณค่าวรรณศิลป์และคุณค่าสังคม และเอกลักษณ์ไทยใน
วรรณกรรมไทยร่วมสมัย    

Meaning, scope and evalution of Thai contemporary literature, analytical 
reading on documentaries, novels, short stories and poetries, criticize of art created language 
value, social value and the uniqueness of Thai contemporary literature 
 



300-12005  วรรณคดีไทยศึกษา          2 (2-0-4) 
       (Thai Literature Study) 

ความหมาย องค์ประกอบ ความเป็นมาและประวัติวรรณคดีไทย วรรณคดีที่ส าคัญในสมัย
สุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ คุณค่าของวรรณคดีไทย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ลิลิต
พระลอ และพระอภัยมณีค ากลอน ในด้านความงาม ความคิด และความรู้ 

Meaning , elements , background and Thai literature history, the importance 
literature in Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi and Rattanakosin period, Thai literatures value; 
beauty, thinking and knowledgement Tri Bhum Phra Ruaung, Lilit Phra Lo, Phra Aphai Mani 
 
300-12006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ       2 (1-2-3) 

       (English for Career Preparation) 
   ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและส านวน การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การอ่าน
โฆษณาสมัครงาน ค าศัพท์ ฝึกการกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร  การเขียนจดหมายโต้ตอบ การเขียนข้อมู ลส่วน
บุคคลและการแนะน าตัว และการเตรียมความพร้อมเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 

Vocabulary, phrases, sentence structures and idioms, using English for 
application, reading for job advertisement, practice filling in application forms, 
correspondence, writing personal data and introducing and preparing for job interview 
 
300-12007  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                             2 (1-2-3) 

       (Chinese Language for Communication) 
ความรู้พื้นฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและส านวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน          

การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
Chinese language fundamental of pronunciation, vocabulary, phrases, 

sentences and idioms, practice Chinese listening, speaking, reading and writing for 
communication and useful in everyday life 
 
300-12008  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                                          2 (1-2-3)        

       (Japanese Language for Communication) 
       ความรู ้พื ้นฐานการออกเสียงศัพท์วลีประโยค  และส านวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน       

การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
Japanese language fundamental of pronunciation, vocabulary, phrases,  



sentences and idioms, practice Japanese listening, speaking, reading and writing for 
communication and useful in everyday life 
 
300-12009  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร            2 (1-2-3) 

      (Korean Language for Communication)  
ความรู้พื้นฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและส านวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และ        

การเขียนภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารและประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
Korean language fundamental of pronunciation, vocabulary , phrases , sentences and 

idioms, practice Korean listening, speaking, reading and writing for communication and useful in everyday life 
 

300-12010  ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร                                          2 (1-2-3) 
       (ASEAN Languages for Communication) 

การออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและส านวนที่ส าคัญ ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร จากภาษาประจ าชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างน้อยหนึ่งภาษา 
ยกเว้นภาษาไทย 

Pronunciation, the importance of vocabulary, phrases, sentences and idioms, 
practice listening, speaking, reading and writing ASEAN languages for communication from 
National language of ASEAN countries at least one language except Thai language 
 
300-13004  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล      2 (1-2-3) 

(Using Computer Program and Digital Media) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับงานส านักงาน ความรู้พื้นฐานขั้นตอนการออกแบบ     

สื่อดิจิทัล การเลือกใช้เครื่องมือเพ่ือการผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว วิธีการและช่องทางในการเผยแพร่
สื่ออย่างสร้างสรรค ์ฝึกการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 

 Computer software for office, basic knowledge of digital media design procedures, 
selection of tools for producing still images methods and ways for publication creative medias, 
practice in computer software and digital media in creative ways 

 

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
      2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ก าหนดให้เรียน           38   หน่วยกิต 
           2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ก าหนดให้เรียน           26   หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 



รหัสวิชา   รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-21001  ความเป็นครูวิชาชีพ 3 (2-2-5) 
                 (Professional Teachers) 
                 พัฒนาการของวิชาชีพครู หลักปรัชญาและปรัชญาการศึกษา การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก 
สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของครู 
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์  จิตส านึกและคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ค่านิยม 
อุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การเป็นผู้น า
ทางการศกึษา การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตส านึกทางจริยธรรม 
บทบาทและหน้าที ่ของครูในฐานะผู้เรียนรู้และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ บทบาทของครูในฐานะผู ้ขับเคลื ่อน
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ศึกษา สังเกตบทบาทหน้าที่ของครูในสถานศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาล
ใจและทัศนคติต่อวิชาชีพครู 
   Development of teacher profession, philosophy, philosophy of education, 
changes in context of world, society and the concept of sufficiency economy, criteria of 
teacher professional standards, competencies of the teacher, characteristics of the teacher, 
consciousness, virtue and ethics of the teacher, the code of ethics in the teaching profession 
values, and ideology and being ideological and spiritual teachers, rules and laws, which are 
related to the teaching profession, educational leaderships, professional learning community, 
supporting thinking process through ethical consciousness, roles and duties of the teacher  as 
a learner and a learning organization agent, roles of the teacher as a person who driving 
education for community and society development, studying and observing duties of the 
teacher in academic institutions for creating inspiration and attitude to teacher profession 
  
300-21002      จิตวิทยาส าหรับครู  3 (2-2-5) 
                     (Psychology for Teachers) 
   แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาแนะแนวและให้
ค าปรึกษาที่มีความส าคัญต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ จิตวิทยาเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและการแก้ปัญหา
ผู้เรียน การสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ศึกษาและเข้าถึงบริบทของชุมชนที่อยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   Concepts, theories of educational psychology, developmental psychology, 
guidance and counseling psychology which are important guidance for the teacher 



professional, analyzing and developing of learners according to potential, psychology to 
encourage and to contribute to learning management based on individual differences, creating 
motivation to improve the quality of life and full potential of learners,   encouraging the 
participation of parents and the community network to develop and solve problems of  
learners, learning support which has the quality, studying and understanding the community 
context which lives together based on cultural diversity as well as cultural conservation and 
local wisdom 
 
300-21003  การพัฒนาหลักสูตร          3 (2-2-5) 
                     (Curriculum Development) 
   ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ และการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร ศึกษา
กรณีตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษาที่ดี การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา การน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การออกแบบ
เนื้อหาสาระและหน่วยการเรียนรู้  การเขียนค าอธิบายรายวิชา ฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษา 
   Philosophy, concepts, theories, elements and curriculum development, 
analyzing the curriculum, studying the case study of good school curriculums, school 
curriculum development, practicing curriculum designs and development of classroom and 
institution, curriculum implementation toward learning management in classroom, design 
contents and learning units, writing course description, practicing school curriculum evaluation 
 
300-21004    วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3 (2-2-5) 
                    (Methodology of Learning) 
               หลักการ ทฤษฎี แนวปฏิบัติและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์            คิด
สร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การสร้างบรรยากาศและการจัดการ    ชั้น
เรียน และฝึกทักษะการสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง สังเกตการจัดการเรียนรู้และการจัดท า
แผนการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
   Principles, theories, practices and types of learning management, the design of 
learning management which corresponds with 21st century learners, creation of learning 
management plans which strengthen critical thinking, creative thinking and problem solving 
thinking, earning management of inclusive education, creation of learning environments and 



classroom management and educational practices in simulation and real situations, observing 
learning management and creation of learning management plans in academic institutions 
 
300-21005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         3 (2-2-5) 
                    (Learning Assessment) 
   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน        
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมิน
จากแฟ้มสะสมงาน การฝึกปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน สังเกตการออกแบบทดสอบ การสร้างเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการ
ตัดสินผลการเรียนในสถานศึกษา 
   Principles, concepts, theories and practices in learning measurement and 
evaluation of learners, constructing and searching for quality instruments and learning 
measurements and evaluation of cognitive domain, psychomotor domain and affective 
domain, formative and summative assessments, authentic assessment, performance 
assessment and portfolio assessment, practicing in learning measurement and evaluation, 
leading the assessment results to develop learners, setting examination questions observation, 
constructing assessment instruments, checking examination, ratings and Assessment of 
learning in academic institutions 
 
300-21006     นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา  3 (2-2-5) 
                   (Innovation  Information Technology and Communication in Education) 
                 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 
การออกแบบ การผลิต การน าไปใช้ และการประเมินสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ การมีจริยธรรม          
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และกฎหมายดิจิทัล สามารถน าสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
   Principles, concepts, theories of innovation, Information Technology and 
educational technology, design, production, application and assessment of digital media 
technology for learning, acquiring ethics, digital media literacy, digital laws and using high-
quality media in learning management 
 
300-21007    การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3 (2-2-5) 
          (Research for Learning Development) 



             ความหมาย  ความส าคัญ  หลักการและประเภทของการวิจัย  แนวคิด  ทฤษฎี และงานวจิัย
ที่เกี่ยวข้อง  การก าหนดหัวข้อการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  วิธีด าเนินการวิจัย  การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล  
การเขียนรายงานการวิจัย การน านวัตกรรมทางการศึกษามาเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การฝึกปฏิบัติการวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สังเกต
สภาพปัญหาในชั้นเรียนเพื่อน ามาสู่การก าหนดประเด็นปัญหาในการท าวิจัย 
 
   Connotation, significance, principles and types of research, concepts, theories, 
and related research topics, determining the research topics, creating research designs, creating 
research instruments and data collections, population and sample identifications, research 
methodologies, analyses and interpretations of data, conducting research reports, leading an 
educational innovations that links to research methods, developing learners with research-
based learning and practicing researches, and leading the results of the research for the 
improvement of teaching-learning, problems of classroom to formulating the research 
problem 
  
300-21008    ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3 (2-2-5) 
                  (Communicative Languages for Teachers) 
             วาทวิทยาในการสอน หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษอย่างมีศิลปะด้วยถ้อยค า ส านวน น ้าเสียง สีหน้าท่าทางเพ่ือการสื่อสาร การถ่ายทอด การควบคุม
ชั้นเรียน การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน 
   Speech in teaching, principles, theories and techniques in listening, speaking, 
reading and writing Thai and English with rhetoric uses of idiomatic words, tones and gestures 
for communication, knowledge transfer, classroom management, instilling motivation and 
inspiration in students 
 
300-21009      การประกันคุณภาพการศึกษา         2 (1-2-3) 
                    (Quality Assurance in Education) 
หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา 
และการน าผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 



   Principles and practices about quality assurance administration, Internal and 
external quality assurance, laws which are related to quality assurance, creating quality 
assurance activities and leading the results of assessment to improve the qualities of assurance 
system 

  2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ก าหนดให้เรียน           12   หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

  รหัสวิชา   รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  
300-21010     การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (0-45-0) 
                   (Internship 1) 
          ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน  โดยบูรณาการความรู ้ว ิชาเฉพาะกับวิชาชีพครู  
ก าหนดให้มีการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู และคุณลักษณะของครูที่ดี   สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแต่
ละช่วงวัย และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในแต่ละรายวิชา  การบริหารงานในสถานศึกษา ตลอดจน
อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาเฉพาะ  ฝึกการเป็นผู้ช่วยครู  
ทดลองสอนวิชาเฉพาะในสถานการณ์จริง ฝึกการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นส าคัญ  
ฝึกวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อดูแล ช่วยเหลือ พัฒนา และรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ 
จัดการสัมมนาวิชาการ และวิชาชีพ 

Teaching internship with the integration of professional knowledge and the 

teaching profession, educational observations such as teaching method and morality of 

teaching, educational elements: management, environment, and facilities, classroom teaching, 

analysis of educational facilitation for various conditions, the effective educational 

presentation, discussion, and seminar based on the teaching profession. 

 
300-21011     การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (0-45-0)            
                   (Internship 2) 
   ปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะในสถานศึกษาแบบครูมืออาชีพ โดยบูรณาการความรู้และศาสตร์
การสอน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วางแผน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น
นวัตกร  วิจัย  สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ  สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  มีส่วนร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา ปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากงานสอน ภายใต้การดูแลของอาจารย์
นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง และการสัมมนาวิชาการ และวิชาชีพ 



  Teaching internship with the integration of knowledge and teaching 
approaches, the curriculum development, instructional design with learner-centred base, the 
integration of technology, innovation, and research with teaching method to develop effective 
learning process of students, consideration of morality for the teacher, a capability to network 
a good relationship with the parent community and teacher supervisor, participation within 
the public community as a teacher under the teaching supervisor’s advice as well as academic 
and professional seminar. 

 
 
 
 
 
 
 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า      64  หน่วยกิต 
        2.2.1 วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน           40  หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

  รหัสวิชา   รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
301-20001  สุนทรียะและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง    3 (2-2-5) 
 (Aesthetics and Criticism of Performing Arts) 
            ความหมาย หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ ดนตรี 
และทัศนศิลป์ หลักเกณฑ์การแสดงผลงานศิลปะ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินคุณค่าผลงานศิลปะการแสดงตาม
หลักสุนทรียะ 
            Meanings, principles, theoretical concepts of aesthetics for dance music and 
visual arts Principles on arts exhibition, analysis, criticism and evaluate on performing arts as 
aesthetics principle 
 
301-20002  กายวิภาคและการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์    3 (2-2-5) 
 (Anatomy and Dancing Movement) 
            ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงสร้างร่างกาย ศัพท์ที่ใช้ส าหรับกายวิภาค พ้ืนฐานการเคลื่อนไหว
ทางด้านนาฏศิลป์ ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ  เส้นเอ็น  และกระดูกในการเคลื่อนไหวร่างกาย  หลักการใช้
กล้ามเนื้อ  และการเคลื่อนไหวท่าร า  การแก้ไขข้อบกพร่องของท่าร าให้ถูกต้องและปลอดภัย 



                    The fundamental knowledges of anatomy and dancing movement Anatomy 
vocabularies Relation of muscles, Tendon and bone in body movement, Principle and the 
way to safety practice for correct the mistakes of dance postures 
 
301-20003  นาฏศิลป์ร่วมสมัย     2 (1-2-3) 
 (Contemporary Dance) 
            หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค แบบแผน ฝึกปฏิบัติการแสดง และการออกแบบ สร้างสรรค์ 
และแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย 
            Principles, concepts, theories, techniques, patterns, performance practice and 
creative contemporary dance designing 
 
 
 
301-20004  นาฏศิลป์นานาชาติ    3 (1-4-4) 
 (International Dance) 
           ที่มา แนวคิด รูปแบบ ลักษณะ องค์ประกอบ/นาฏศิลป์ตะวันออก/นาฏศิลป์ตะวันตก          
เลือกฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์อาเซียน/นาฏศิลป์ตะวันออก /นาฏศิลป์ตะวันตก  ออกแบบ  สร้าง และ
แสดงผลงานนาฏศิลป์นานาชาติ 
                    Backgrounds, concepts, patterns, elements of Asean dance Eastern dance or 
Western dance performances, choose to practice Asean dance Eastern dance or Western 
dance performance, design create and show International Dance Performance 
 
301-20005  นาฏศิลป์ปริทรรศน์     2 (2-0-4) 

 (The Element Dance) 
             ความหมาย  บทบาท และหน้าที ่ของนาฏศิลป์ในบริบททางสังคม  การบริหารจัดการ       
การแสดง  ลักษณะของเวทีและการใช้พ้ืนที่เวทีในการแสดง  เกร็ดความรู้ด้านการแสดง   

Meaning, roles and duties of performing art in social context, performing art 
management, types of stages and stages using in performance, knowledge tips in performance 

 
301-20006  การจัดการเรียนรู้และการสอนนาฏศิลป์    3 (2-2-5) 
             (Learning Management and Teach Dancing) 



             ประวัติ  แนวคิด ความหมาย  ทฤษฎี หลักการ รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
สาขาวิชานาฏศิลป์  สามารถบูรณาการความรู ้ศาสตร์วิชานาฏศิลป์กับศาสตร์สาขาอื ่น การจัดกิจกรรม        
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้  ฝึกการออกแบบและจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง  ในการจัดการเรียน     
การสอนส าหรับเด็กปกติและเด็กพิเศษ เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 
                    Study history, concepts, theories in performing arts teaching, pattern and dance 
education management approach until be able to integrate the knowledge of performing arts 
subject with other fields. To manage learning activities as learner center emphasis, critical 
thinking practice, creativity thinking and problem solving practice, lesson plan of learning 
management practice, learning design practicing and stimulation learning methodology 
management for reality practice in educational institutes 
 
 
 
301-20007  นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านส าหรับครู     3 (1-4-4) 
    (Thai Dance and Folk Dances for Teachers) 
           ความหมาย  หลักการ การใช้นาฏยศัพท์และภาษานาฏศิลป์ในการฝึกปฏิบัติเพลงส าหรับเด็ก  
ระบ าเบ็ดเตล็ด  การน านาฏศิลป์ไทยจากภูมิปัญญาไทย ศิลปะการแสดงพื้นบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการแสดงสร้างสรรค์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
                       Meaning, principle in taking Thai Dance vocabularies and languages to apply 
in choreography, to practice music for child, miscellaneous dances and folk performance 
regions folk shows 
 
301-20008  ดนตรีไทยส าหรับครูนาฏศิลป์    2 (1-2-3) 
  (Thai Music for Dance Teachers) 
  หลักการปฏิบัติดนตรีไทยเบื้องต้น การอ่านโน้ตเพลงไทย เลือกฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
หรือดนตรีพื้นบ้านที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
.                    Thai music principle practice, notes reading (Thai Song), Thai music instrument 
chosen practice or folk music in teaching and learning of basical education  
 
301-20009  ดนตรีสากลส าหรับครูนาฏศลิป์    2 (1-2-3) 
  (Western Music for Dance Teachers) 



  หลักการปฏิบัติดนตรีสากลเบื้องต้น การอ่านโน้ต  เลือกฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่ใช้ใน
การเรียนการสอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
.                    Western music principle practice, notes reading, Western music instrument 
chosen practice in teaching and learning of basical education  
 
301-20010  ศิลปะส าหรับครูนาฏศิลป์             2 (1-2-3) 
            (Arts for Dance Teachers) 
  หลักทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ ฝึกปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงาน 
วาดภาพ ระบายสี ภาพพิมพ์ งานปั้น และออกแบบงานศิลป์เพื่อการเรียนการสอนนาฏศิลป์ 
         Principles of visual arts, composition of arts, visual elements, material using 
practice, equipment in arts work creativity, drawing, painting, printmaking, sculpture and arts 
work design for dance teaching and learning 
 
 
301-20011 การแสดงละครเพื่อการศึกษา         2 (1-2-3) 
            (Drama for Education) 
            ความส าคัญ ประเภทละครส าหรับเด็ก  ละครเวที  ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับการละคร  
หลักและวิธีการจัดท าบทละครจากวรรณกรรม/วรรณคดี/นิทานพ้ืนบ้าน   ฝึกทักษะการใช้เสียงประกอบ   การ
แสดงละครส าหรับเด็ก และน าเสนอการแสดงละครส าหรับเด็ก 
    Significant, types of Drama for Children, stageplay, relation between music and 
drama, principle and how to prepare drama scripts from literatures / folk tales. Practice the 
voice in drama for children and presentation drama for children  
 
301-20012  ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนและการแสดงนาฏศิลป์     2 (1-2-3) 

 (English for Dance Teaching and Performance) 
              ค าศัพท์ที่ใช้ส าหรับการสอนและการแสดงนาฏศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย  การเคลื่อนไหว  
อุปกรณ์การแสดง  ฉาก  แสง  เสียง  ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ฝึกปฏิบัติแนะน าการแสดงนาฏศิลป์  
และน าชมการเรียนการสอนนาฏดุริยางคศิลป์ 
             Terminology used in teaching and dance performances relating to body 
movement, backdrops, light, sound. Listening skill practice, speaking, reading, 
writing.  Dialogues introducing the dance performance and leading to take a look in dance 
and music classrooms          



 
301-20013  ส่ือ นวัตกรรมและทักษะสร้างสรรค์เพื่อการสอน     2 (1-2-3) 
   (Media, Innovation and Creativity Skills for Teaching) 
            แนวคิด การออกแบบ กระบวนการสร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรมและการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์
ไทย  ฝึกปฏิบัติการออกแบบ  การสร้างสื่อ นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ท่าร าในบทเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  บูรณาการการจัดการเรียนรู้  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 
                   Concepts, designing, creative media producing,  innovation and Thai dance 
creativity,  designing practice,  media creativity,  innovation and dance postures creativity in 
lessons of basical education level. Learning management integration,  writing learning 
management  plan for teaching and learning in educational institutes 
 
 
 
301-20014  การประพันธ์และการเขียนงานส าหรับครูนาฏศิลป์      3 (2-2-5) 
  (Authorship and Writing for Dance Teachers) 
            รูปแบบ ฉันทลักษณ์ ของค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ  ฝึกแต่งบทประพันธ์ประเภทบทระบ า
และบทละครเบื้องต้น  ส าหรับการเรียนการสอน และการจัดการแสดงในสถานศึกษา การเขียนงานเชิง
วิชาการ การเขียนโครงการ  และหนังสือราชการ 
                    The prosody forms in various types of compositions, practice in compositions 
writing including basic plays for teaching and performance in educational institutes, academic 
writing, government documents and various types of projects 
 
301-20015 วิจัยการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์     3 (2-2-5) 
   (Dance  Education Research Methodology) 
               หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย ด้านการเรียนการสอนนาฏศิลป์ การวางแผน
วิจัย เอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย ด้านการเรียนการสอนนาฏศิลป์และน าเสนองานวิจัย
รูปแบบของเอกสาร/นิทรรศการ/นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยี 
                      Principles, concepts, theories and research methodology in the field of dance 
teaching, research planning, documents, related literatures, tools creating and the quality of 
tools checking, data collection and analysis, research writing report in the field of dance 



teaching and research presentation in papers and form of documents / Exhibitions / 
Technological Media Innovations 
 
301-20016  การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์     3 (1-4-4) 
            (Creation of Dance) 
            แนวคิด ทฤษฎี หลักการออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง 
รูปแบบและองค์ประกอบการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์แต่ละประเภท  ฝึกปฏิบัติการสร้างผลงานการแสดง
อนุรักษ์  การแสดงร่วมสมัยที่มีหนึ่งจารีตหรือหลายจารีต ตามกระบวนการวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยเชิง
วิชาการในรูปแบบการแสดง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอนและต่อยอดศิลปะการแสดง 
                    Concepts, theories of design principle, patterns and elements in any types of 
dance creativities, to practice in conservation performance creativity, contemporary 
performance with one or many traditions according to research methodology and academic 
research presentation in performance for getting results using in education management and 
extending the performing arts in future 

 2.2.2 วิชาเอกเลือก             ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า       24  หน่วยกิต 
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

  รหัสวิชา   รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

301-22001  ทักษะนาฏศิลป์ 1 3 ( 0-6-3) 
         (Dance Skill 1) 
            ความหมาย  ที่มา รูปแบบ  วิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างชุดการแสดงที่เป็นพ้ืนฐาน
และมาตรฐาน  ฝึกปฏิบัติแยกดังนี้ 
  ละครพระ – นาง   ฝึกปฏิบัติเพลงช้า-เร็ว   แม่บทใหญ่  ระบ าสี่บท (บท 1- 4) ร าเชิดฉิ่ง-เชิดจีน   
ไหว้ครูชาตรีและระบ าจันทกินรี   
  โขนพระ   ฝึกปฏิบัติเพลงช้า-เร็ว  แม่บทใหญ่  ระบ าสี่บท (บท 1-4)  เชิดฉิ่งแผลงศร  ร าเชิดฉิ่งศร
ประจัน  เชิดฉิ่งศรทะนง  ไหว้ครูชาตรี  และระบ าพัทธวิสัย 
  โขนยักษ์   ฝึกปฏิบัติแม่ท่ายักษ์ ท่า 1-5  ท่าพื้นฐานคลาน  เดินขึ้น-ลงเตียง และยืน การตีบทใช้บท
ตัวเสนาและตัวเอก  เพลงเชิด เสมอ ปฐม 
  โขนลิง   ฝึกปฏิบัติแม่ท่าลิง  เพลงเชิด  เสมอ  ปฐม  กราวเสนา  พากย์รถ  การร าตรวจพลลิงพญา
ฉาก 1-2    
   Meaning, background, patterns, elements analysis and performance 
composition as fundamental and standard by separated practice as followings:- 



          Male and Female Lakon Character, rapid and slow dance practice, big master dance, 
4 lessons dances (lesson 1-4) , Cherd Ching dance, Cherd Chine, Waikhru Chatri and 
Chantakinree dance 
 Male Khon Character, rapid and slow dance practice, big master dance, 4 lessons 
dance (lesson 1-4), Cherd Ching Plang Sorn(shoot an arrow), Cherd Ching Sorn Prachan, Cherd 
Ching Sorn Thanong, Waikhru Chatri, and Phatthawisai dance 

Demon Khon Character,  dance practice of giant big master of 1-5 postures, basic 
crawl dance, walk up - down the bed and standing dances, master dance as per giant 
characters of Sena and Protagonist, Cherd Song, Samer, Pathom 

Simian Khon Character, master dances as per monkeys characters, Cherd Song, 
Samer, Pathom, Kraw Sena, Pak Rodth, troop inspect dance Monkey Phaya scene 1-2  

 
 

301-22002  ทักษะนาฏศิลป์ 2     3 (0-6-3) 
         (Dance Skill 2) 
             ความหมาย  ที่มา  รูปแบบ  และองค์ประกอบของเพลงหน้าพาทย์  การตรวจพล  และการ
ใช้อาวุธ  วิเคราะห์โครงสร้างชุดการแสดง  และฝึกปฏิบัติแยกดังนี้   
  ละครพระ – นาง     ฝึกปฏิบัติร าหน้าพาทย์เพลงคุกพาทย์  รัวสามลา  ตระเชิญ  ตระนารายณ์   ตระ
สันนิบาต  เสมอสามลา  ร าตรวจพล ชุด อิเหนาตรวจพล  นางจันทน์ตรวจพล  และการใช้อาวุธ       พลอง 
ทวน  
  โขนพระ   ฝึกปฏิบัติร าหน้าพาทย์เพลงคุกพาทย์  รัวสามลา ตระเชิญ   ตระนารายณ์   ตระสันนิบาต  
เสมอสามลา  ร าตรวจพล ชุด อิเหนาตรวจพล/พระไวยตรวจพล  และการใช้อาวุธ (ไม้บู๊) 
  โขนยักษ์   ฝึกปฏิบัติร าหน้าพาทย์เพลงเสมอ  เสมอมาร  เสมอสามลา  เสมอเถร  รุกร้น-เสมอข้าม
สมุทร  ตระนิมิต  ตระเชิญ  ตระสันนิบาต  ตระบรรทมไพร  ตระบองกัน  ช านาญ  คุกพาทย์  รัวลามลา  พญา
เดิน  พราหมณ์เข้า  พราหมณ์ออก  ร าตรวจพลพญายักษ์ฉาก 1-3  ร าตรวจพลอาวุธสั้น (กระบอง  ศร)  อาวุธ
ยาว (หอก พลอง)     
  โขนลิง   ฝึกปฏิบัติร าหน้าพาทย์เพลงเพลงตระนิมิต  รุกร้น-เสมอข้ามสมุทร  คุกพาทย์ (แผลงฤทธิ์  
หาวเป็นดาวเป็นเดือน) รัวสามลา (เปิดอุโมงค์)  โลม-ตระนอน  ร าตรวจพล  ชุด  ระบ าวีระชัยสิบแปดมงกุฎ  
องคตตรวจพล  หนุมานตรวจพล  หนุมานทรงเครื่องตรวจพล  และการใช้อาวุธ (ไม้บู๊) 
             Meaning, background, patterns and elements analysis of Pleng Na-Path, Troop 
Inspect Dance, and weapon dance, composition of performance analysis by separated practice 
as followings:- 



         Male and Female Lakon Character, dance practice of Na-Path in pleng Kook Path, 
Rua Sam La, Tra-Chuen, Tra-Narai, Tra-Sannibat, Samer Sam La, Troop Inspect Dance in episode 
of I-Nao inspect troop, Nang Chan inspect troop and weapon of Plong and Thuan dance 
         Male Khon Character, dance practice of Na-Path pleng Kook Path, Rua Sam La, Tra-
Chuen, Tra-Narai, Tra-Sannibat, Samer Sam La,  Troop inspect dance in episode of I-Nao 
inspect the troop / Phra Wai inspect the troop and weapon (Mai Buu) dance 

Demon Khon Character, dance practice of Na-Path Pleng Samer, Samer Marn, Samer 
Sam La, Samer Thaien, Rook Ront Samer Kham Samuth, Tra-Nimitre, Tra-Chuen, Tra-Sannibat, 
Tra-Bunthomprai, Tra-Bongkun, Chamnarn, Kook Path, Rua Sam La, Phrya Duaen, Bharman 
Kaow, Bharman Ook, Troop inspect dance Phaya Giant scene 1 - 3, Short Sword Troop Inspect 
Dance (Krabong, Sorn) long weapon (Hok, Plong) 

Simian Khon Character, dance practice of Na-Path Pleng Tra-Nimitre, Rook Ront Samer 
Kham Samuth, Kook Path( Plangrith, Haow Pen Daow Pen Daeun), Rua Sam La (Open Tune), 
Lorm Tra-Non, Troop Inspect Dance in episode of Wirachai 18 Mongkuth Dance, Ongkoth 
Inspect The Troop, Hanuman Inspect The Troop, Hanuman took dress to Inspect the Troop 
and weapon dance (Mai Buu) 

 
301-22003  ทักษะนาฏศิลป์ 3     3 (0-6-3) 
         (Dance Skill 3) 
            ความหมาย  ที ่มา  รูปแบบ  และองค์ประกอบของการแสดงร าเดี่ยว  ร าคู ่  วิเคราะห์
โครงสร้างชุด การแสดง  และฝึกปฏิบัติแยกดังนี้   
 ละครพระ – นาง    ฝึกปฏิบัติการแสดงชุดวันทองแต่งตัวออกฉุยฉาย/ฉุยฉายศูรปนักขา  ลงสรงโทน 
(อิเหนา)   เบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง  ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง  เชิดฉิ่งศุภลักษณ์  เมขลา-รามสูร  และรจนาเสี่ยง
พวงมาลัย    
 โขนพระ   ฝึกปฏิบัติการแสดงชุดฉุยฉายอินทรชิต  ฉุยฉายมานพ  ลงสรงโทน (อิเหนา)  เบิกโรง        
กิ่งไม้เงินทอง  รจนาเสี่ยงพวงมาลัย  พระรามตามกวาง  กลมพระนารายณ์  กลมพระอรชุน  และร าประเลง      
  โขนยักษ์    ฝึกปฏิบัติการแสดงกระบวนท่านั่งเมือง (ช้าปี่  เพลงสองชั้นสร้อยเพลง  บ้าบ่น  รื้อร่าย  
ร่าย)  กระบวนท่ายักษ์ต่างเมือง (เพลงสมิงทองมอญ)  การแสดงร าเดี่ยวชุดทศกัณฑ์ลงสรง (ชมตลาด)  ฉุยฉาย      
ทศกัณฐ์ลงสวน  ฉุยฉายหนุมานแปลง  การแสดงร าคู่ชุดเมขลา-รามสูร  และรจนาเสี่ยงพวงมาลัย 
 โขนลิง    ฝึกปฏิบัติการแสดงชุดฉุยฉายหนุมานทรงเครื่อง  พระยาอนุชิตทรงเครื่อง (ชมตลาด)           
หนุมานลงสรง  หนุมานจับนางเบญกาย และรจนาเสี่ยงพวงมาลัย              



  Meaning, background, patterns and elements of Solo performance, dance in 
pair, performance composition's analysis and separated practice as followings:- 
         Male and Female Lakon Character, practice performance of Wanthong dressed for 
Chui Chay/Chui Chay Soon-Ra-Pa-Nakka, Longsoung Thone (I-Nao), prelude of silver and gold 
tree branches, Cherd Ching Suppalak, Mekla-Ramasoon and Rojjana takes garland risky. 
         Male Khon Character, dance practice of Chui Chay Indra-rachit, Chui Chay Manop, 
Longsoung Thone (I-Nao) , prelude silver and gold tree branches, Rojjana takes garland risky, 
Phra Rama pursues deer, Klom Phra Narai, Klom Phra Orachoon and Praleng dance 

Demon Khon Character, dance practice of Nang Muang, dominate the city, (Chapii 
Pleng Song Chun Soi Pleng, Baa Bonn, ReuRai Rai)  Yak Tang Muang,giant in foreign country, 
dance postures (Pleng Samingthongmon), Solo dance performance of Thossakan Longsoung 
(Chom Talad - visit market), Chui Chay Thossakan Longsuan (visit garden), Chui Chay Hanuman 
Plang (Impersonated be Hanuman), dance in pair of Mekla-Ramasoon and Rojjana takes 
garland risky 

Simian Khon Character, dance practice of Chui Chay Hanuman in dress, Phrya 
Anuchitre in dress (Chom Talad- visit market), Hanuman Longsoung, Hanuman catchs Nang 
Benyagay and Rojjana takes garland risky 

 
301-22004  ทักษะนาฏศิลป์ 4  3 (0-6-3) 
         (Dance Skill 4) 
            ความหมาย  ที่มา  รูปแบบ  และองค์ประกอบของการแสดงเป็นชุดเป็นตอน  วิเคราะห์
โครงการแสดงละครประเภทต่างๆ  และฝึกปฏิบัติแยกดังนี้   
 ละครพระ – นาง    ฝึกปฏิบัติการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์   ตอนนารายณ์ปราบนนทุก และตอน 
นางลอย  ละครเรื่องมโนราห์  ตอนพระสุธนเลือกคู่  ละครพันทางเรื่องพระลอ  ตอนพระลอตามไก่ -พระลอ          
ลงสวน  
 โขนพระ    ฝึกปฏิบัติการแสดงโขนเรื ่องรามเกียรติ์  ตอนนารายณ์ปราบนนทุก  ตอนนางลอย        
ตอนหนุมานเข้าห้องนางวานรินทร์ (มานพแปลง)  ตอนศึกนาคบาศ/ศึกมูลพลัม/ศึกกุมภกรรณ    ตอนยกรบ  
ตอนหนุมานตีทัพพระลักษมณ์  ตอนหนุมานชูกล่องดวงใจ  ละครเรื่องมโนราห์  ตอนพระสุธนเลือกคู่  ละคร
พันทางเรื่องพระลอ  ตอนพระลอตามไก-่พระลอลงสวน   และระบ าครุฑ 
 โขนยักษ์    ฝึกปฏิบัติการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์  ตอนนารายณ์ปราบนนทุก  ตอนนางลอย     
ตอนยกรบ  ตอนหนุมานชูกล่องดวงใจ  ละครเรื่องมโนราห์  ตอนพระสุธนเลือกคู่  และระบ าครุฑ 



 โขนลิง    ฝึกปฏิบัติการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์  ตอนนางลอย  ตอนหนุมานเข้าห้องนางวานรินทร์  
ตอนหนุมานเข้าห้องนางสุวรรณกันยุมา  ตอนยกรบ  ตอนหนุมานตีทัพพระลักษมณ์   ตอนหนุมานชูกล่อง
ดวงใจ  ละครเรื่องมโนราห์  ตอนพระสุธนเลือกคู่  และระบ าครุฑ           
                 Meaning, background, patterns and elements of performance as in the stories and 
episodes, analyze various drama performances and separated practice as followings:- 
          Male and Female Lakon Character, practice Khon performance the story of Ramakien 
in episode of Narai suppress Non Thook and Nang Loy, Manorah drama in episode of Phra 
Suthon chooses his soulmate, Phanthang drama the story of Phra Lor in episode of Phra Lor 
looking for chicken, Phra Lor longsuan 

Male Khon Character, dance practice Khon performance the story of Ramakien in 
episode of Narai suppress Non Thook, Nang Loy, Hanuman enters the room of Wanarinth 
(Manop Plang - impersonated) Nakabatha war / Mullaplum war / Kumpakan war, Yok Rop      
(move the troop), Hanuman strikes Phra Lakshman, Hanuman lifts the box of heart. Manorah 
drama in episode of Phra Suthon chooses his soulmate. Phanthang drama the story of Phra 
Lor in episode of Phra Lor looking for chicken, Phra Lor longsuan and Garuda dance 

Demon Khon Character,  dance practice Khon performance the story of Ramakien in 
episode of Narai suppress Non Thook, Nang Loy, Yok Rop (move the troop), Hanuman lifts the 
box of heart, Manorah drama in episode of Phra Suthon chooses his soulmate and Garuda 
dance 

Simian Khon Character,  dance practice Khon performance the story of Ramakien in 
episode of Nang Loy, Hanuman enters the room of Nang Suwankanyuma, Yok Rop (move 
the troop), Hanuman strikes Phra Lakshman, Hanuman lefts the box of heart. Manorah 
drama in episode of Phra Suthon chooses his soulmate and Garuda dance 
 
301-22005  ทักษะนาฏศิลป์ 5            3 (0-6-3) 
                   (Dance Skill 5) 
  หลักการบริหารจัดการแสดง  วิเคราะห์องค์ประกอบ  และกระบวนท่าร าที่ใช้ในการแสดง
โขน ละคร เลือกฝึกปฏิบัติ และน าเสนอการแสดง ประเภท โขน ละครนอก  ละครใน  ละครพันทาง  ละครพูด 
ละครร้อง และละครสมัยใหม่  บูรณาการประสบการณ์การแสดงไปสู่การจัดการเรียนการสอนและการแสดงใน
สถานศึกษา            
           Principles of performance management, composition analysis, dance postures 
of Khon and drama performances, Choose to practice and performance presentation in Khon, 



Nork drama, Nai drama, Phanthang drama, dialogue drama, musical and contemporary drama. 
To intergrate performance experiences' skills to teaching - learning management, can take 
performance inside educational Institutes 
 
301-22006 จารีตและบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์      3 (3-0-6) 
  (Tradition and Distinguished Person of Dramatic Arts) 
   ความหมาย ความเชื่อ ค่านิยมของจารีตปฏิบัติและจารีตการแสดงนาฏศิลป์ ประวัติและ
ผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญด้านนาฏศิลป์และดนตรี วิเคราะห์แนวคิดและคุณค่าของผลงาน 
             Meanings, beliefs, values in traditional practice and performance arts 
tradition. History and famous works of distinguished persons in Dramatic arts and 
music.  Analyze concepts and values of works 
 
 
301-22007 ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย      3 (3-0-6) 
 (History of Thai Dance) 
   ที่มา ประเภท  รูปแบบ และองค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์โขน ละคร การละเล่นของหลวง 
ที่มีพัฒนาการมาเป็นยุคสมัย ตั้งแต่เริ่มมีหลักฐานถึงยุคกรมศิลปากร ล าดับขั้นการสืบสาย ส านักนาฏศิลป์ โขน 
ละคร ที่มีอิทธิพลต่อกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์             
                 History, types, patterns and composition of Khon (pantomime) performance, 
drama, the royal plays that were developed from period by period since beginning of the era 
until be in Fine Art Department period. The stages of Education. The dance, drama and 
pantomime (Khon) theaters where have the influence to Banditpatanasilapa Institute and Fine 
Arts Department 
 
301-22008 การแต่งกาย  การแต่งหน้า  และท าผมการแสดงนาฏศิลป์     3 (2-2-5) 
                     (Costume Make up and Hair for Dance) 
  ความเป็นมา  แนวคิด  ทฤษฎี  และการองค์ประกอบเครื ่องแต่งกายแต่ละประเภท   
ฝึกปฏิบัติการแต่งกาย  การแต่งหน้า  และท าผมส าหรับการแสดงนาฏศิลป์    
                     History, concepts, theories and elements of each costume. Costume 
arrangement, make-up and hairdressing for performances practice 
 
301-22009  ศิลปะการเล่าเรื่อง          2 (1-2-3) 



                     (Arts of Story Telling) 
 ศึกษาวิวัฒนาการ องค์ประกอบ รูปแบบและเทคนิคส าคัญในการเล่าเรื่องแบบต่างๆ 
วิเคราะห์นิทานในด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยมของคนในท้องถิ่น  ฝึกทักษะการใช้ภาษาศิลปะ  การใช้
เสียง  การเล่าเรื่องจากวรรณคดีไทย หรือวรรณกรรมร่วมสมัย และน าเสนอการเล่าเรื่องในรูปแบบต่างๆ 
   To study evolution, elements, patterns and important techniques in any story 
telling.  To analyze the tales in point of culture, belief, value of localized people.  To practise 
Arts in language skills usage.  Voice tone in telling, literature or contemporary telling and 
various story telling presentation 
 
 
 
 
 
301-22010 การแสดงของหลวง          2 (1-2-3) 

 (Royal Performances) 
  ความเป็นมา รูปแบบ และองค์ประกอบ การแสดงของหลวง วิเคราะห์รูปแบบการแสดงตาม
จารีตในการแสดงแต่ละประเภท ฝึกปฏิบัติชุดการแสดงของหลวง  
   History, patterns and composition, royal performance, analyze the traditional 
style of each performance, royal performance practice 
 
301-22011 การฝึกเสียงเพื่อการแสดง    2 (1-2-3) 
          (Voice Training for Performing Arts) 
    หลักการฝึกปฏิบัติการเปล่งเสียงในการพูด เพื่อการแสดง  การใช้เสียงในละครวิทยุ  ละคร
โทรทัศน์  ภาพยนตร์  ละคร  สารคดี และการเป็นพิธีกร 
            Principles of practice to utter speech for performance, voice using in radio, 
drama, television drama, movie, drama, documentary, and being master of ceremonies 
 
301-22012 การออกแบบฉากและแสงบนเวที        2 (1-2-3) 

    (Scene Design and Stage Lighting) 
   หลักการออกแบบฉาก  แสงส ี การใช้พ้ืนที่บนเวทีในการแสดงรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านนาฏศิลป์ไทย  
นาฏศิลป์ร่วมสมัย ตลอดจนการแสดงละครประเภทต่างๆ 



                   Principles of scene design, various types of stage lighting in performance of Thai 
Classical and contemporary dances throughout others drama performances 
 
301-22013 กิจกรรมเข้าจังหวะ และลีลาศ    2 (1-2-3)  
                    (Rhythmic Activities and Social Dance)  
   ความหมาย  ประวัติความเป็นมา  ความส าคัญ  ประเภท  ประโยชน์ของกิจกรรมเข้าจังหวะ  
กฎ  กติกา  มารยาท  และลักษณะของจังหวะลีลาศ  ฝึกทักษะการเต้นลีลาศทุกประเภท  การสร้างท่าลีลาศให้
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับนาฏศิลป์  ดนตรี  และศิลปกรรม  การสอนลีลาศให้ผู้อื่นและการลีลาศเพ่ือสังคม  
          Meaning, history and background, significant, beneficiary, types and social 
dancing rhythms, regulations, rules, courtesy, social dancing creativity, emphasis all social 
dancing skills of practice, social dancing design to relate with dance, music, fine arts, teach 
social dancing to others and society 

 
301-22014 การอ่านท านองเสนาะ      2 (1-2-3) 
  (Rhyme Chanting) 
             รูปแบบค าประพันธ์ประเภทต่างๆ และฝึกปฏิบัติการอ่านท านองเสนาะ โคลง ฉันท์ กาพย์ 
กลอน ร่าย ขับเสภา และการพากย์เจรจา 
               Any types of poems and rhyme chanting reading practice klong, chant, kap, 
klorn, raiy, Thai verse sepa singing and conversation voice overs 
 
301-22015 ศิลปหัตถกรรมไทย      2 (1-2-3) 
  (Thai Handicraft and Art) 
             ความหมาย รูปแบบ ประเภทและความส าคัญของหัตถกรรมไทย ฝึกปฏิบัติการท าดอกไม้  
เงิน-ทองที่น ามาใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทย  ฝึกปฏิบัติการแกะสลักด้วยวัสดุอย่างง่าย การจัดดอกไม้รูปแบบต่างๆ 
                Meaning, types, kinds and importance of Thai Handicraft, carving practice 
from simply materials, various flower arrangement 
 
301-22016 สัมมนานาฏศิลป์      2 (1-2-3) 
  (Seminar on Traditional Dance) 
             สัมมนาหัวข้อนาฏศิลป์ที่น่าสนใจ ตามกระบวนการการสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ และน าเสนอรายงานสรุปผลการสัมมนา 



               Seminar on interested Thai dance topics asper academic seminar process 
relating to Thai dance knowledge organization development and seminar conclusion 
presentation 
 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   เลือกศึกษาจากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 


