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วชิาเอก 
นาฏยศิลป์ศึกษา 

ปรัชญา 
 เสริมสร้างปัญญา           น ามาประยกุตใ์ช ้
 ใส่ใจรู้รักษา     พฒันาสู่สากล 

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
    

 1. เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน และการจดักิจกรรมการ
สอนของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีทกัษะดา้นนาฏยศิลป์ไทย นาฏยศิลป์ตะวนัตก และนาฏยศิลป์
ร่วมสมยั 

 2. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวชิาชีพครู 

   3. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมมาบูรณาการในการเรียนการสอน
นาฏยศิลป์ศึกษา 

 4. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์สามารถแสวงหาความรู้และพฒันาองค์ความรู้สู่ระดบั
สากล 

5. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและสังคม ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นหมู่คณะ 
พร้อมทั้งสามารถบริหารจดัการในภาวะผูน้ า 

 

จ านวนหน่วยกติ  หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่   170              หน่วยกิต 
 
โครงสร้างหลกัสูตร 

      1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  จ  านวนไม่นอ้ยกวา่   30             หน่วยกิต 
     2) หมวดวชิาเฉพาะด้าน                     จ  านวนไม่นอ้ยกวา่  134             หน่วยกิต 

  2.1) กลุ่มวชิาชีพครู                    จ  านวนไม่นอ้ยกวา่  39             หน่วยกิต 
2.2) กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น           จ  านวนไม่นอ้ยกวา่  79             หน่วยกิต 

หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิานาฏยศิลป์ศึกษา  
Bachelor of Education Program in Dance Education 

 



2.2.1) กลุ่มวชิาบงัคบั   จ  านวนไม่นอ้ยกวา่  34             หน่วยกิต 
   2.2.2) กลุ่มวชิาเอก       จ  านวนไม่นอ้ยกวา่  39             หน่วยกิต 
   2.2.3) วชิาเอกเลือก      จ  านวนไม่นอ้ยกวา่  6             หน่วยกิต 
  2.3) กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ วชิาชีพครู   16             หน่วยกิต 

      3) หมวดวชิาเลอืกเสรี จ  านวนไม่นอ้ยกวา่   6             หน่วยกิต 
รายวชิา 

ก าหนดใหนิ้สิตลงทะเบียนเรียนในหมวดวชิาดงัต่อไปน้ี 
1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  จ  านวนไม่นอ้ยกวา่    30             หน่วยกิต 

1.1) กลุ่มวชิาภาษาเพือ่การส่ือสาร     9             หน่วยกิต 
2001101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้สารสนเทศ              3(3-0-6) 
2001102  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร                3(3-0-6) 
2001103  ภาษาและวฒันธรรมเพื่อนบา้น                3(3-0-6) 

1.2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์     6             หน่วยกิต 
1002101  การพฒันาพฤติกรรมมนุษย ์                3(3-0-6) 
2002102  สุนทรียนิยม                  3(3-0-6) 

1.3) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์     6             หน่วยกิต 
2003101  สังคมไทยและสังคมโลก                  3(3-0-6)  
2003102  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม                3(3-0-6) 

1.4) กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  9             หน่วยกิต 
4004101  วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ                3(2-2-5) 
4004102  การคิดและการตดัสินใจ                 3(2-2-5) 
4004103  เทคโนโลยสีารสนเทศบูรณาการ                3(2-2-5) 
2) หมวดวชิาเฉพาะด้าน     จ  านวนไม่นอ้ยกวา่    134            หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวชิาชีพครู      39            หน่วยกิต 
1001101  การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื                 3(3-0-6)  
1001102    หลกัการและปรัชญาการศึกษา                 3(3-0-6) 
1001201  ภาษาและวฒันธรรมส าหรับครู                 3(3-0-6) 
1001202  ความเป็นครู                   3(3-0-6) 
1001203  จิตวทิยาส าหรับครู                 3(2-2-5) 
1001204  การพฒันาหลกัสูตร                  3(2-2-5)                  
1001205  นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา             3(2-2-5)                               
1001301  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้                                      3(2-2-5) 



1001302  การจดัการเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้              3(2-2-5) 
1001303  การศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความตอ้งการพิเศษ                3(3-0-6) 
1001304        ผูก้  ากบัลูกเสือ เนตรนารี ผูน้  ายวุกาชาดและผูน้ าเนตรนารี             3(2-2-5) 
1001401       การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้                  3(2-2-5) 
1001402   การบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา                3(2-2-5) 

2.2) กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน      79            หน่วยกติ 
1. กลุ่มวชิาบังคับ       34            หน่วยกติ 

1016101             พื้นฐานนาฏยศิลป์ 1    3(2-2-5) 
1016102            พื้นฐานนาฏยศิลป์ 2              3(2-2-5) 
1016201            นาฏยศิลป์สากลในโรงเรียน                                                2(1-2-3) 
1016202             ทฤษฎีนาฏยศึกษา                                                              2(2-0-4) 
1016203             วรรณกรรมส าหรับครูนาฏยศิลป์  2(2-0-4) 
1016204             การจดักิจกรรมในโรงเรียน  3(2-2-5) 
1016205            ประวติันาฏยศึกษา  2(2-0-4) 
1016301           การสอนการจดัองคป์ระกอบนาฏยศิลป์                             3(2-2-5) 
1016302          นาฏยศึกษาวเิคราะห์  2(1-2-3) 
1016303           ส่ือร่วมสมยัส าหรับการสอนนาฏยศิลป์                               3(2-2-5) 
1016304           หลกัและวธีิการสอนนาฏยศิลป์                                             3(2-2-5) 
1016401            การสอนวจิยันาฏยศิลป์ 1                                                                    3(2-2-5) 
1016402            การสอนวจิยันาฏยศิลป์ 2                                                                    3(2-2-5) 

2. กลุ่มวชิาเอก  39 หน่วยกติ 
1016206            นาฏยศึกษา 1         3(2-2-5) 
1016207            นาฏยศึกษา 2                                                                                       3(2-2-5) 
1016305            นาฏยศึกษา 3                                                                                       3(2-2-5) 
1016306            นาฏยศึกษา 4                                                                                       3(2-2-5) 
1016403            นาฏยศึกษา 5                                                                                       3(2-2-5) 
1016404            นาฏยศึกษา 6                                                                                      3(2-2-5) 
1016405            การสอนการก ากบัลีลา 1                                                               3(2-2-5) 
1016406            การสอนการก ากบัลีลา 2                                                                     3(2-2-5) 
1016208           การออกแบบอาภรณ์ศึกษา                                                                  3(2-2-5) 
1016209           การสอนศิลปะการแสดง                                                                     3(2-2-5) 
1016210           การสอนนาฏยศิลป์พื้นบา้น                                                                  2(1-2-3) 



1016307           ละครเพื่อการศึกษา                                                                              3(2-2-5) 
1016308           การสอนนาฏยศิลป์ร่วมสมยั                                                                2(1-2-3) 
1016309           อาภรณ์ศึกษา                                                                                        2(1-2-3) 

3. วชิาเอกเลอืก                                                                                       6 หน่วยกติ 
1016211  เทคนิคการสอนแต่งหนา้          2(1-2-3)   
1016310  การสอนนาฏยศิลป์ส าหรับเด็ก          2(1-2-3) 
1016311              การสอนนิทานและละครหุ่น                                                              2(1-2-3) 
1016312               การสอนนาฏยศิลป์กบับริบททางสังคม         2(1-2-3)   
1016313               เทคนิคการสอนแจส๊เบ้ืองตน้           2(1-2-3)   
1016314              นาฏยศึกษาวจิารณ์                                                                                 2(1-2-3)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษา 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. 

………….. วชิาศึกษาทัว่ไป 1 3 ………….. วชิาศึกษาทัว่ไป 6 3 

………….. วชิาศึกษาทัว่ไป 2 3 ………….. วชิาศึกษาทัว่ไป 7 3 

………….. วชิาศึกษาทัว่ไป 3 3 ………….. วชิาศึกษาทัว่ไป 8 3 

………….. วชิาศึกษาทัว่ไป 4 3 ………….. วชิาศึกษาทัว่ไป 9 3 

………….. วชิาศึกษาทัว่ไป 5 3 ………….. วชิาศึกษาทัว่ไป 10 3 

………….. วชิาชีพครู 1 3 ………….. วชิาชีพครู 2 3 

1016101 วชิาพ้ืนฐานนาฏยศิลป์ 1        3 1016102 วชิาพ้ืนฐานนาฏยศิลป์ 2 3 

รวม 21 รวม 21 

 
 

 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. 

………….. วชิาชีพครู 3 3 …………. วชิาชีพครู 5 3 
………….. วชิาชีพครู 4 3 …………. วชิาชีพครู 6 3 

………….. วชิาชีพครูเลือก 1 3 1016207 วชิานาฏยศึกษา  2 3 

1016206 วชิานาฏยศึกษา  1 3 1016204 วชิาการจดักิจกรรมในโรงเรียน 3 
1016201 วชิานาฏยศิลป์สากลในโรงเรียน 2 1016205 วชิาประวติันาฎยศึกษา 2 

1016202 วชิาทฤษฎีนาฏยศึกษา 2 1016209 วชิาการสอนศิลปะการแสดง        3 

1016203 วชิาวรรณกรรมส าหรับครู
นาฏยศิลป์ 

2 1016210 วชิาการสอนนาฏยศิลป์พ้ืนบา้น        2 

1016208 วชิาการออกแบบอาภรณ์ศึกษา 3 …………. วชิาเลือก        2 
รวม 21 รวม 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 
………… วชิาชีพครู 7 3 ………… วชิาชีพครู 9 3 
………… วชิาชีพครู 8 3 ………… วชิาชีพครู 10 3 
  1016305 วชิานาฏยศึกษา 3 3 1016306 วชิานาฏยศึกษา 4 3 
  1016301 วชิาการสอนการจดั

องคป์ระกอบนาฏยศิลป์ 
3 1016303 วชิาส่ือร่วมสมยัส าหรับการสอน

นาฏยศิลป์ 
3 

  1016302 วชิานาฏยศึกษาวเิคราะห์ 2 1016304 วชิาหลกัและวธีิการสอนนาฏยศิลป์ 3 
  1016307 วชิาละครเพื่อการศึกษา 3 1016309 วชิาอาภรณ์ศึกษา 2 
1016308 วชิาการสอนนาฏยศิลป์ร่วม

สมยั 
2 ………… วชิาเลือก 2 

………… วชิาเลือก 2 ………… วชิาเลือกเสรี 2 
รวม 21 รวม 21 

 

 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 
1001401 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 1 2 1001402 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 2 2 
………… วชิาชีพครู 11 3 ………... วชิาชีพครู 12       3 
1016403 วชิานาฏยศึกษา 5 3 1016404 วชิานาฏยศึกษา 6       3 
1016401 วชิาการสอนวจิยันาฏยศิลป์1 3 1016402 วชิาการสอนวจิยันาฏยศิลป์2       3 
1016405 วชิาการสอนการก ากบัลีลา 1 3 1016406 วชิาการสอนการก ากบัลีลา 2       3 
………… วชิาเลือกเสรี 2 ………… วชิาเลือกเสรี       2 

รวม 16 รวม 16 
 

 

ปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่2 
รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. 
1001503 การปฏิบติัการสอนใน

สถานศึกษา 1 
6 1001504 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 

2 
6 

รวม 6 รวม 6 

 
 

 
 
 

 



ค าอธิบายรายวชิา  
สาขาวชิานาฏยศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 
1016101       พืน้ฐานนาฏยศิลป์        1 3(2-2-5) 

 ความหมาย ความส าคญั คุณค่า และบทบาทหน้าท่ีส าหรับครูนาฏศิลป์ การปฏิบติัท่าร านาฏยศิลป์
ไทยเบ้ืองตน้ส าหรับการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

Foundation of Dance 1                                                               
Meanings, importances, values, roles and functions of a dance teacher; fundamental Thai dance 

practicum according to basic education curriculum of the Ministry of Education. 
 
1016102 พืน้ฐานนาฏยศิลป์                                                                                                 2  3(2-2-5) 

   ขอ้ก าหนด : ตอ้งสอบผา่นวชิา 1016101 พื้นฐานนาฏยศิลป์ 1  
 การปฏิบติัท่าร านาฏยศิลป์ไทยเบ้ืองตน้ ต่อจากวิชาพื้นฐานนาฏยศิลป์ 1 เพื่อให้การเคล่ือนไหวร่างกาย

สอดคลอ้งกบัจงัหวะดนตรี และสามารถปฏิบติัท่าร านาฏยศิลป์ไทยขั้นพื้นฐานจนเกิดความช านาญ  
 Foundation of Dance 2                   
 Prerequisite: 1016101 Foundation of Dance 1 Fundamental Thai dance practicum continued from 
Foundation of Dance 1 for creating skillfulness and the concordance of body movements and rhythm. 
 
1016201  นาฏยศิลป์สากลในโรงเรียน    2(1-2-3) 
  ความหมาย  ความส าคญั วิธีสอน ประวติั  ปฏิบติัการเคล่ือนไหวร่างกายโดยใช้หลกันาฏยศิลป์
สากลเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหสู่้ความเป็นมาตรฐานสากล 
  Western Dance of School  
  Meanings, importances, and teaching approaches of the history and body movement practicum 
according to western dance principles to develop students’ potentials to international standards. 
 
1016202 ทฤษฎีนาฏยศึกษา                                                                                                            (2-0-4) 

ตน้ก าเนิดนาฏยศาสตร์ ประวติั ประเภท รูปแบบ วิธีแสดงโขนละคร นาฏยทฤษฎี นาฏยศพัท ์
ส าหรับบูรณาการในการเรียนการสอน  

Theory of Dance Education          
 Dance arts origin, history, categories, forms, masked dance performing, theory, and terminology 
for integrated teaching. 
 



1016203 วรรณกรรมส าหรับครูนาฏยศิลป์    2(2-0-4) 
 ความหมาย ความส าคญั การวิเคราะห์ โครงเร่ือง ตวัละคร บทบาท การตีความบทในทางการแสดง 
เพื่อบูรณาการในการเรียนการสอนพฒันาผูเ้รียนดา้นวรรณกรรมไทย  
 Literature for Teacher of Dance   
 Meanings, importances; analysis of plots, characters, roles; re-interpretation for teaching and 
learning development. 
 
1016204 การจัดกจิกรรมในโรงเรียน    3(2-2-5) 
 หลกัการจดัการ การบริหารงานดา้นการแสดง รูปแบบ ประเภท หนา้ท่ี ขั้นตอนกลไกการท างานใน
ฝ่ายต่างๆ  เพื่อใชส้ าหรับจดักิจกรรมการแสดงในโรงเรียนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  ฝึกปฏิบติัการจดัการดา้น
การแสดงอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 
 Activities of School   
 Performance administration and management principles; forms, types, functions, steps and 
mechanism of work process in different parts for arranging activities in schools and related organizations 
with a performance management practicum. 
 
1016205      ประวตัินาฏยศึกษา    2(2-0-4)

ความหมาย ความส าคญั วธีิสอน ประวติัการละครโลก อิทธิพลของการละครอินเดีย ศิลปินและ
บุคคลส าคญั ววิฒันาการยคุก่อนประวติัศาสตร์ สุโขทยั อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์   

  History of Dance Education    
 Meanings, importances, and teaching approaches of history of world dramas; influence of Indian 
drama, artists, and key persons; prehistoric evolution, Sukhothai, Ayudhaya, Thonburi, and Rattanakosin 
periods. 
 
1016301      การสอนการจัดองค์ประกอบนาฏยศิลป์                  3(2-2-5)  
 ความหมาย ความส าคญั วิธีสอน ส่วนประกอบของร่างกาย องค์ประกอบของนาฏยศิลป์  ฝึก
ปฏิบติัการเคล่ือนไหว เพื่อใหรู้้หลกัวธีิในการจดัองคป์ระกอบนาฏยศิลป์ สามารถปฏิบติัร่างกายในการเรียน
การสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นสากล 
  Teaching for Dance Composition    
 Meanings, importances, and teaching approaches of body and dance compositions; body 
movement practicum to know body usage principles; universal ability to use body in teaching. 
 



1016302      นาฏยศึกษาวเิคราะห์                     2(1-2-3) 
        หลกัทฤษฎีกลศาสตร์ กลวธีิและเทคนิคการสอน วธีิบนัทึก การวเิคราะห์โครงสร้างท่าร า 

เทคนิค ลีลา นาฏยลกัษณ์ เรียนรู้ระบบการเคล่ือนไหวของร่างกายแบบมาตรฐานสากล  
                     Dance Education Analysis  
                       Mechanic theory; teaching techniques and strategies; dance notation; dance analysis on 
structures, techniques, and styles; learning international standard body movements. 
 
1016303       ส่ือร่วมสมัยส าหรับการสอนนาฏยศิลป์              3(2-2-5) 
  หลกักระบวนการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดว้ยคอมพิวเตอร์ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั เพื่อประยกุตใ์ช้
เป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนส าหรับครูนาฏยศิลป์ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       Media Contemporary for Teaching Dance           
        Principles of popular modern computer software usage for media application in teaching 
management for a dance teacher in basic education level. 
1016304      หลกัและวธีิการสอนนาฏยศิลป์        3(2-2-5)  
                  หลกัการ ทฤษฎี แนวคิด วิธีการสอนนาฏยศิลป์ การวิเคราะห์หลกัสูตร ฝึกปฏิบติัการจดัท าแผน           
การจดัการเรียนรู้ วิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ส าหรับการสอนนาฏยศิลป์ในสถานศึกษา  ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       Principle and Method for Dance Teaching    
                       Principles, theories, concepts, and teaching approaches of dance; curriculum analysis; 
lesson plan management practicum; theoretical and practical subjects for teaching dance in educational 
institutions according to Core Curriculum of Basic Education. 
1016401 การสอนวจัิยทางนาฏยศิลป์ 1              3(2-2-5)       
  หลักการวิจัย กระบวนการวิจยัทางการศึกษา การก าหนดปัญหา ขั้นตอน เทคนิคการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การเขียนโครงร่างงานวจิยัทางนาฏยศิลป์ศึกษา   
  Teaching for Dance Research 1    
  Research principles, educational research process, problem and procedure determination, data 
gathering technique, dance research proposal writing. 
 
 
   
1016402       การสอนวจัิยทางนาฏยศิลป์ 2                           3(2-2-5) 



             การวิจยัภาคสนาม เทคนิค วิธีการจดัการขอ้มูล การวิเคราะห์ น าปัญหาท่ีได้จากกรณีศึกษา 
ทดลอง สาธิต และสรุปผล พร้อมน าเสนอผลงานวจิยัทางนาฏยศิลป์ศึกษา        

        Teaching for Dance Research 2       
          Field research; data management technique and analysis; experimenting, demonstrating, and 

summarizing problems from case studies; dance research presentation. 
 
1016206      นาฏยศึกษา 1                  3(2-2-5) 

        ขอ้ก าหนด : ตอ้งสอบผา่นวชิา 1016101 พื้นฐานนาฏยศิลป์ 1  
       1016102 พื้นฐานนาฏยศิลป์ 2 
       ความหมาย ความส าคญั วิธีสอน ประวติั ฝึกปฏิบติัการเคล่ือนไหวนาฏยศิลป์แบบแผน เพื่อให้

เกิดความรู้เร่ืองแม่ท่า และสามารถปฏิบติัการเคล่ือนไหวร่างกายใช้ในการเรียนการสอนได้ถูกตอ้งเป็น
มาตรฐาน  

       Classical Dance Education 1                    
        Prerequisite: 1016101 Foundation of Dance 1  
   1016102 Foundation of Dance 2 
       Meanings, importances, teaching approaches, and history; dance pattern movement practicum 

to learn standard dance postures and body movements. 
 
1016207      นาฏยศึกษา 2                              3(2-2-5) 

       ขอ้ก าหนด : ตอ้งสอบผา่นวชิา 1016206 นาฏยศึกษา 1  
      ความหมาย ความส าคญั วิธีสอน ประวติั ฝึกปฏิบติัการเคล่ือนไหวนาฏยศิลป์เพื่อการแสดง 

เพื่อใหเ้ขา้ใจการแปรแถว สามารถเคล่ือนไหวร่างกายตรงตามเน้ือร้องท านองเพลงท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 
      Classical Dance Education 2          

       Prerequisite: Classical Dance Education 1 
      Meanings, importances, teaching approaches, history; dance movement practicum for 

performance to understand deployment; concordance of body movements and lyrics and melodies. 
 
 
 
 

 
1016305       นาฏยศึกษา 3                   3(2-2-5) 



         ขอ้ก าหนด : ตอ้งสอบผา่นวชิา 1016206 นาฏยศึกษา 1 
                                                            1016207 นาฏยศึกษา 2 

      ความหมาย ความส าคญั วิธีสอน ประวติั ฝึกปฏิบติัการเคล่ือนไหวนาฏยศิลป์ขั้นสูง เพื่อให้เกิด
องคค์วามรู้ทางอาศรมศึกษา สามารถสวมบทบาทตวัละครใหเ้กิดสุนทรียะและใชใ้นการเรียนการสอน 

        Classical Dance Education 3       
         Prerequisite: 1016206 Classical Dance Education 1 
                           1016207 Classical Dance Education 2 
      Meanings, importances, teaching approaches, history; advanced dance movement practicum 

for Forum study knowledge; performing characters for aesthetics and teaching management. 
 

1016306       นาฏยศึกษา                  3(2-2-5) 
         ขอ้ก าหนด : ตอ้งสอบผา่นวชิา 1016206 นาฏยศึกษา 1 

1016207 นาฏยศึกษา 2  
1016305 นาฏยศึกษา 3  

      ความหมาย ความส าคญั วิธีสอน ประวติั ฝึกปฏิบติัการเคล่ือนไหวนาฏยศิลป์ขั้นสูง เพื่อให้เกิด
ทกัษะความเช่ียวชาญ การใชพ้ื้นท่ีทางการแสดงในการเรียนการสอน 

       Classical Dance Education 4                     
         Prerequisite: 1016206 Classical Dance Education 1 

                                      1016207 Classical Dance Education 2 
                                      1016305 Classical Dance Education 3 

      Meanings, importances, teaching approaches, history; advanced dance movement practicum 
for creating movements and performance space usage skills and for teaching management 
1016403       นาฏยศึกษา 5                  3(2-2-5)
          ขอ้ก าหนด : ตอ้งสอบผา่นวชิา 1016206 นาฏยศึกษา 1 

  1016207 นาฏยศึกษา 2  
  1016305 นาฏยศึกษา 3  
  1016306 นาฏยศึกษา 4  

      ความหมาย ความส าคญั วิธีสอน ประวติั ฝึกปฏิบติัการเคล่ือนไหวนาฏยศิลป์ขั้นสูง เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเขา้ใจการแสดงท่ีเป็นเร่ืองราวจากบทเรียนเร่ืองรามเกียรต์ิ ราชาธิราช พระอภยัมณี พระลอ  
พระเวสสันดร   

 
        Classical Dance Education 5                    



         Prerequisite: 1016206 Classical Dance Education 1 
                                      1016207 Classical Dance Education 2 
                                      1016305 Classical Dance Education 3 
                                      1016306 Classical Dance Education 4 

      Meanings, importances, teaching approaches, history; advanced dance movement practicum 
for creating knowledge and understanding about the performances from lessons such as Ramayana, 
Rajathiraj, Phra Abhaimanee, Phra Lor, Phra Vessantara. 
 
1016404       นาฏยศึกษา 6                   3(2-2-5)     

         ขอ้ก าหนด : ตอ้งสอบผา่นวชิา 1016206 นาฏยศึกษา 1 
  1016207 นาฏยศึกษา 2  
  1016305 นาฏยศึกษา 3  
  1016306 นาฏยศึกษา 4  
  1016403 นาฏยศึกษา 5  

    ความหมาย ความส าคญั วิธีสอน ประวติั ฝึกปฏิบติัการเคล่ือนไหวนาฏยศิลป์ขั้นสูงเพื่อให้รู้
หลกัการร าประกอบการแสดงโขนละครไทยจากแบบเรียนเร่ืองรามเกียรต์ิ อิเหนา อุณรุท 

       Classical Dance Education 6        
         Prerequisite: 1016206 Classical Dance Education 1 

                                      1016207 Classical Dance Education 2 
                                      1016305 Classical Dance Education 3 
                                      1016306 Classical Dance Education 4 
                                      1016403 Classical Dance Education 5 

    Meanings, importances, teaching approaches, history; advanced dance movement practicum for 
knowledge about principles in Thai masked dance from lessons such as Ramayana, Inao, Unnarudh. 
1016405       การสอนการก ากบัลลีา 1    3(2-2-5) 
   ความหมาย ความส าคญั วธีิสอน แนวคิด หลกัการออกแบบ ทฤษฎีการสร้างสรรค ์การก ากบั
ลีลา ฝึกปฏิบติัการออกแบบและการก ากบัลีลา เพื่อพฒันาการเรียนการสอนนาฏยศิลป์ในโรงเรียน  
                    Teaching for Choreography 1   

 Meanings, importances, teaching approaches, concepts, design principles, creativity theories, style  
directing; choreography practicum for the development of dance teaching in schools. 
 
1016406       การสอนการก ากบัลลีา 2      3(2-2-5) 



        ขอ้ก าหนด : ตอ้งสอบผา่นวชิา 1016405 การสอนการก าลบัลีลา 1  
                  วิธีสอนการสร้างสรรค์ การออกแบบ การก ากบัลีลา ขั้นตอนและวิธีการ การแปรแถว การใช้
พื้นท่ี  บนเวที เพื่อพฒันาผลงานและกิจกรรมการแสดงในโรงเรียน 
       Teaching for Choreography 2   

         Prerequisite: 1016405 Teaching for Choreography 1 
                   Creativity teaching approaches, designs, choreography, procedures and methods, deployments, 
stage space usage for the development of performance activities in schools. 
 
1016208 การออกแบบอาภรณ์ศึกษา               3(2-2-5) 

       ความหมาย ความส าคญั วธีิสอน ทฤษฎีการออกแบบเบ้ืองตน้ แนวคิด การวาดหุ่น ประเภทและ
คุณสมบติัของเน้ือผา้ สี เส้น ลาย การออกแบบเคร่ืองแต่งกายส าหรับการแสดงประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบติัการ
เยบ็หรือการปักด้ิน ลูกปัด เหล่ือม เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน 
  Costume Study Design for Dance   
  Meanings, importances, teaching approaches, fundamental design theories, concepts, model 
drawings; types and qualifications of texture, colors, patterns; costume designs for different types of 
performance; sewing practicum for teaching management. 
 
1016209        การสอนศิลปะการแสดง                3(2-2-5)      
         ความหมายและวิธีสอน ฝึกเคล่ือนไหวร่างกายสร้างจินตนาการ การออกเสียงในการแสดง 
บทบาท การใชพ้ื้นท่ีบนเวที การส่ือความหมาย เพื่อพฒันาดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการแสดง 

          Teaching Performing Art          
 Meanings and teaching approaches, body movement practicum to create imagination, 

pronunciation in performance, acting, stage space usage, interpretation for the development of creative 
thinking in performance 

 
1016210      การสอนนาฏยศิลป์พืน้บ้าน               2(1-2-3) 

        ความส าคญั วธีิสอน วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน ประวติัท่ีมาชุดการแสดง เคร่ืองแต่งกาย   ฝึก
ปฏิบติัท่าร าพื้นบา้นของไทย เพื่อใชส้ าหรับการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียนในทอ้งถ่ิน 

        Teaching for Folk Dance            
 Importances, teaching approaches, local cultures and traditions, history of the performances, 

costume; Thai folk dance posture practicum for teaching management in local school contexts. 



 
1016307      ละครเพือ่การศึกษา                  3(2-2-5) 

       รูปแบบ เน้ือหา ทฤษฎีการละครเพื่อการศึกษาและสังคม ศึกษาการออกแบบ การร่างแบบ การ
สร้างฉากและเวที  การประยุกต์ใช้ละครเป็นเคร่ืองมือในการบูรณาการทางการศึกษา เพื่อเรียนรู้พฒันา
ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก เป็นส่ือความคิดและแสดงออกโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลกัเพื่อเด็กและเยาวชน ฝึก
ปฏิบติัการออกแบบและการจดัสร้างละครการศึกษาอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

        Educational Theatre                                                                  
       Forms, contents, and theories of theatre for education and society; theatre application as a tool 

for education integration, learning and developing ideas, emotions, feelings, idea communication and 
expression for children and juveniles as a target group.  
 
1016308       การสอนนาฏยศิลป์ร่วมสมัย    2(1-2-3) 
                   ความส าคญั รูปแบบ ศิลปิน ผลงาน การตีความ เทคนิค วิธีสอนนาฏยศิลป์ร่วมสมยั เพื่อพฒันา   
การเรียนการสอนดา้นนาฏยศิลป์ไทยใหส้อดคลอ้งกบังานร่วมสมยัในมิติโลกปัจจุบนั 
                    Teaching for Contemporary Dance  
                       Importances, forms, artists, works, interpretations, techniques, and teaching approaches of 
contemporary dance for developing Thai dance teaching and learning to be in accordance with 
contemporary works. 
 
1016309 อาภรณ์ศึกษา     2(1-2-3) 

       ความหมาย ความส าคัญ วิธีสอน ประวติั เคร่ืองแต่งกายโขนละครไทย ความหมายของสี 
เคร่ืองประดบั ศิราภรณ์  การจดัเคร่ืองแต่งกายส าหรับการแสดงนาฏยศิลป์ไทยเพื่อใชใ้นการเรียนการสอน 
  Costume Study   
 Meanings, importances, teaching approaches, and history of costume and headdress in Thai 
masked dance; costume for Thai dance for teaching and learning management. 

 
        
 
 
 
 
 



 วชิาเลอืก                                                      6              หน่วยกติ 
 Electives                                                      6              Credits 
 
1016211      เทคนิคการสอนแต่งหน้า               2(1-2-3) 
                  ทฤษฎี วิธีสอน วิเคราะห์โครงสร้างรูปหน้า แนวคิด การออกแบบ เทคนิคการลบจุดบกพร่อง                  
ฝึกปฏิบติัการแต่งหนา้เพื่อใชใ้นการแสดงนาฏยศิลป์ศึกษา 

      Techniques Teaching for Make Up             
   Theories, teaching approaches, face structure analysis, flaw deletion techniques; make up 
designs practicum for dance performance. 
 
1016310       การสอนนาฏยศิลป์ส าหรับเด็ก    2(1-2-3) 

        ความหมาย ความส าคญั วธีิสอน ประวติัชุดการแสดง ฝึกปฏิบติัการแสดงประเภทวพิิธทศันา 
เพื่อบูรณาการในการเรียนการสอนระดบัประถมศึกษา 
                      Teaching Thai Variety Dance for Children  
                        Meanings, importances, teaching approaches, history of the performances; variety shows 
practicum for teaching and learning integration in primary schools. 
 
1016311      การสอนนิทานและละครหุ่น        2(1-2-3) 
       ความหมาย ความส าคญั วิธีสอนนิทานและละครหุ่น ประเภทของหุ่น เทคนิคและวิธีการสอน             
สร้างหุ่น การแต่งบทนิทาน การสอนเล่าเร่ือง บทบาทสมมุติ การน าละครหุ่นมาใช้ในการบูรณาการทาง
การศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายระดบัปฐมวยั 
           Teaching for Story and Puppet   
        Meanings, importances, teaching approaches for story and puppet, types of puppet; teaching 
approaches and techniques for creating puppets, story writing, storytelling, putative roles; puppet usage in 
education integration with early childhood as a target group. 
 
1016312 การสอนนาฏยศิลป์กบับริบททางสังคม        2(1-2-3) 
                        เทคนิค รูปแบบ วิธีสอน แนวคิดทฤษฏีทางสังคมและวัฒนธรรม  การใช้ทักษะการ
เคล่ือนไหวในการส่ือสารโดยเรียนรู้บริบทแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อนาฏยศิลป์ เพื่อน ามาบูรณาการในการ
เรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสังคมในยคุปัจจุบนั  
  



 Teaching Dance for Social Context   
                       Techniques, forms, teaching approaches, social and culture theory concepts; communication 
movement skill usage by learning contexts that affect dance for teaching and learning integration to be in 
accordance with modern social contexts. 
 
1016313      การสอนการจัดแสงส าหรับเวท ี              2(1-2-3) 
       ความส าคญั วิธีการสอน ทฤษฎีการออกแบบส าหรับศิลปะการแสดง ฝึกปฏิบติัการคิด การ
ออกแบบ การร่างแบบ และการจดัแสง ฉาก เวที  เพื่อบูรณาการใชใ้นการเรียนการสอนงานศิลปะ 

      Techniques Teaching for Jazz Dance          
                      Importances, fundamental jazz dance skill teaching approaches, muscle usage techniques for 
movements for teaching management and activities operation in schools. 
 
1016314      นาฏยศึกษาวจิารณ์       2(1-2-3)   

     หลกัการวจิารณ์ ศึกษาทฤษฎีทศันศิลป์ วธีิสอน จรรยาบรรณ รูปแบบ ประเภท องคป์ระกอบการ
แสดง และการวจิารณ์งานนาฏยศึกษาเพื่อใหเ้กิดคุณค่าในงานศิลปะอยา่งสร้างสรรค ์ 
      Dance Education Criticism             
                     Critical theories and principles, teaching approaches and ethics; forms, types, and 
compositions of performance; dance criticism for creative values. 
 


