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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทย
Bachelor of Education Program in Thai Classical Dance
ค.บ. ( นาฏศิลปไทย) B.Ed. (Thai Classical Dance)
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556

เสริมสรางปญญาบูรณาการความคิด ผลิตครูนาฏศิลปไทยมืออาชีพรักษาเอกลักษณไทยและสงเสริม
คุณคาศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตครูนาฏศิลปไทยใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมการสอนของหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเนนทักษะดานนาฏศิลปไทย และนาฏศิลป
รวมสมัย
2. เพื่อผลิตครูนาฏศิลปไทยทีส่ ามารถนําความรูและนวัตกรรมมาบูรณาการในการเรียนการ
สอนนาฏศิลปไทยมีความคิดสรางสรรค มีความใฝรแู ละพัฒนาองคความรูสูระดับสากล
3. เพื่อผลิตครูนาฏศิลปไทยที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตอวิชาชีพครูและเปนครูมือ
อาชีพทางดานนาฏศิลปไทย
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 170 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9
หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12
หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
134 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาชีพครู
56
หนวยกิต
2.1.1 วิชาแกน
6
หนวยกิต
2.1.2 วิชาบังคับ
34
หนวยกิต
2.1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพ
16
หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาเอก
78
หนวยกิต
2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว
78
หนวยกิต
1) วิชาเอกเดี่ยว
68
หนวยกิต
2) การสอนวิชาเอก
6
หนวยกิต
3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน
4
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทย

หนา 1

การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language forCommunication
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113
2500114
2500115
2500116

9 9 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
12

ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
134
หนวยกิต
2.1) วิชาชีพครู
56
หนวยกิต
2.1.1 วิชาแกน
6
หนวยกิต
1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
Thai Language and Culture for Teachers
1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English for Teachers
2.1.2 วิชาบังคับ
34
หนวยกิต
1011101 ความเปนครู
Teachers Characterization

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)

1011504
1023102
1023401
1032105
1042105
1043423
1051104
1051106
1051107
1061104
1063305
4081410
1002501
1002502
1004502
1005502

2051209
2051109

ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
การจัดการเรียนรู
Learning Management
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology in Education
การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation
การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teachers
การเสริมสรางจิตสาธารณะ
Public Spirit Formulation
จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
Counseling Psychology and Guidance
การจัดการชั้นเรียน
Classroom Management
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C)
2.1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพ
16
หนวยกิต
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
Practicum 1
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
Practicum 2
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
School Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
School Internship 2
2.2 วิชาเอก
78
หนวยกิต
1) วิชาเอก
68
หนวยกิต
การรําพื้นฐานทางนาฏศิลปไทย
Basic Thai Classical Dance
พิธีไหวครู ครอบครู นาฏศิลปไทย
WaiKhru KhropKhru Ceremonies for Thai Classical Dance

3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(90)
2(90)
6(550)
6(550)

3(1-3)
3(1-3)

2051309
2052611
2054916
2051703
2051702
2051211
2052612
2051212
2051305
2051110
2052108
2051101
2052614
2051306
2053209
2051307
2051308
2052615
2051213

เพลงและการขับรองเพื่อการแสดงนาฏศิลปไทย
Song and Voice for Thai Classical Dance
การแตงหนาเพื่อการแสดงนาฏศิลปไทย
Make-up Techniques for Thai Classical Dance
ภาษาอังกฤษสําหรับครูนาฏศิลปไทย
English for Thai Classical Dance Teachers
ศิลปะนิพนธนาฏศิลปไทย
Performing Arts Thesisin Thai Classical Dance
การวิจัยทางนาฏศิลปไทย
Thai Classical Dance Research
ระบํานานาชาติ
International Dances
การแตงกายและการสรางเครื่องแตงกายนาฏศิลปไทย
Dressing and Costumes Making for Thai Classical Dance
รํามาตรฐานนาฏศิลปไทย
Standard Thai Classical Dance
การแสดงทองถิ่น
Folk Performing Arts
วิวัฒนาการละครไทยและบุคคลสําคัญทางการละครไทย
Evolution and Great Actors in Thai Drama
ประวัติตัวละครและสถานที่สําคัญในเรื่องรามเกียรติ์
Ramayana Historical Characters and Places
สุนทรียภาพทางนาฏศิลปไทย
Aesthetics in Thai Classical Dance
การออกแบบทารําเตน
Dance Designing
ละครและการแสดงสําหรับเด็ก
Drama and Show for Children
การจัดวิพิธทัศนานาฏศิลปไทย
Thai Classical Dance Reviews
การแสดงโขน
Khon Performance
การแสดงหุน
Puppet Show
สรางละครไทย
Thai Drama Production
ระบําเบ็ดเตล็ด
Dance Series

3(1-3)
3(1-3)
3(1-3)
3(1-3)
3(3-0)
3(1-3)
3(1-3)
3(1-3)
3(1-3)
3(1-3)
3(1-3)
2(2-0)
3(1-3)
3(1-3)
3(1-3)
3(1-3)
3(1-3)
3(1-3)
3(1-3)

2051001
2051002

2051801
2051802

การสอนนาฏศิลปไทยสําหรับครูประถมศึกษา
Teaching of Thai Classical Dance forPrimary School Teachers
การสอนนาฏศิลปไทยสําหรับครูมัธยมศึกษา
Teaching of Thai Classical Dance for Secondary School
Teachers
2) การสอนวิชาเอก6 หนวยกิต
การพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลปไทย
Thai Classical Dance Curriculum Development
นวัตกรรมทางนาฏศิลปไทย
Innovation of Thai Classical Dance

3(1-3)
3(1-3)

3(1-3)
3(1-3)

3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนเติม 4 หนวยกิต
2052616
2051701

การสรางอุปกรณประกอบสําหรับการแสดงนาฏศิลปไทย
Props Production for Thai Classical Dance
ทฤษฎีวิจัยทางนาฏศิลปไทย
Research Theories in Thai Classical Dance

2(1-2)
2(2-0)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิจรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ ซึง่ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ

คําอธิบายรายวิชา

1.) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language forCommunication
ความสํ า คั ญ ของภาษาไทย การใช ภ าษาไทยในการสื่ อ ความหมายอยา งถูก ต องและ
เหมาะสม การใช ทักษะทางภาษาที่ สัมพันธกัน ในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ
การสรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด
และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณ
อักษร วาจา และสื่อประสม
1500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสั มพันธ ระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนิน ชีวิตและพัฒนาวิชาชีพการ
กระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่ อ
การอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิตการใหคุณคาของชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือ
ความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ด า นความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห ง การมองเห็ น การได ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะ
ที่นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒ นธรรม และการรวม
กิจ กรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็น เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิแ ละหน า ที่ ของพลเมื อ ง ประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิ ช ย กฎหมายทรั พ ยสิ น ทางป ญ ญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Science and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงที่มีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติ ที่มีผ ลกระทบต อสุ ขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัย พิบัติธ รรมชาติ
แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย
เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุ ษย ตรรกวิ ทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมการนํา
เทคโนโลยี มาประยุ กต ใช ในด า นต าง ๆ ไดแ ก การศึ กษา ศาสนา วัฒ นธรรม อาชีพ และการสื่ อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
134 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพครู
56
หนวยกิต
2.1.1 วิชาแกน
6
หนวยกิต
1541503
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2)
Thai Language and Culture for Teachers
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมไทยกับการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพครู
อิทธิ พลของวั ฒ นธรรมที่ มีตอภาษาไทย วัฒ นธรรมกับการใชภ าษาไทยเพื่อการอยูรว มกันอยางสัน ติ
หลักการและฝกทักษะในการฟงการพูดการอานการเขียนภาษาไทยการคิดอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาการ
สอนและการสื่อความหมายทักษะการจับใจความสําคัญสรุปความยอความวิเคราะหและวินิจสารหลักการ
พูดในโอกาสตางๆการสื่อสารในองคกรการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธกับนักเรียนผูปกครองชุมชนการ
เขียนรายงานและนําเสนองานทางวิชาการ
1553513

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(2-2)
English for Teachers
English language used in teaching and learning school subjects and the
essential functional classroom English language with particular attention to starting
lessons in English, organizing the classroom, giving instructions, introducing new vocabulary,
explaining and demonstrating, using classroom language, eliciting questions and answers,
and giving compliments. Exploring cultures in the native English-speaking countries and
ASEAN countries. Developing communicative competence with emphasis on interpersonal
and presentational communication aiming at becoming effective communicators
inteaching profession.
2.1.2 วิชาบังคับ
34 หนวยกิต
1011101
ความเปนครู
3(3-0)
Teachers Characterization
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาและการปลูกฝงจิตวิญญาณ
ความเป นครู กฎหมายที่เกี่ยวของกับ ครูและวิชาชีพครู การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู การสราง
ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอนเพื่อ
วิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได การแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพื่อใหทัน ตอ
การเปลี่ยนแปลง ความตระหนักในหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด เพื่อเปนแบบอยางที่ดี มีจิตสํานึก
สาธารณะและเสียสละใหสังคมและมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
1011504

ปรัชญาการศึกษา
3(3-0)
Philosophy of Education
ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีการศึกษาศาสนาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการประยุกตใช
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาแนวคิดกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนกฎหมายการศึกษา

และกฎหมายที่เกี่ยวของ การประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และการวิเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน
1023102
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2)
Curriculum Development
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการ
จัด ทํ าหลั กสูต ร รูป แบบของการพั ฒนาหลักสูตร ปจ จัย พื้น ฐานที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาหลักสูตร การ
วิเคราะหหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ทองถิ่น การนําหลักสูตรไปใช ฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใช ในการพัฒนา
หลักสูตรปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
1023401
การจัดการเรียนรู
3(2-2)
Learning Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู รูปแบบการ
จั ด การเรี ย นรู เทคนิ ค วิ ทยาการจั ด การเรีย นรู เ พื่อ ให ผูเ รีย นรู จัก คิด วิเ คราะห คิ ดสรา งสรรคแ ละคิ ด
แกปญหา การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการเนื้อหาในกลุม สาระการเรียนรู การบูรณา
การการเรียนรูแบบเรียนรวม การใชและการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู การประเมินผลการ
เรียนรู ฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองทดลองจัดการเรียนรูใน
สถานการณจําลองและสถานการณจริงเพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง
1032105
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2)
Innovation and Information Technology in Education
หลั ก การแนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ย วกั บนวั ตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การเรี ย นรู
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหเหมาะสม
กับวัยและระดับชั้นของผูเรียนการวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตพัฒนาประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการประเมิน ปรับปรุงสื่อ
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการใช น วั ต กรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1042105

การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2)
Educational Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินผลการ
เรี ย นรู การประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง การประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ การประเมิ น จากแฟ ม สะสมงานการ
ประเมินผลแบบยอยและแบบรวม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูวัดและประเมิน แนวปฏิบัติ
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร การนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
ผูเรียนและการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติการออกแบบทดสอบ การสรางการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน

1043423

การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2)
Educational Research
หลักการแนวคิ ดเกี่ ยวกับการวิจัยทางการศึกษาแนวปฏิบัติในการวิจัยรูปแบบการวิจัย
การวิเคราะหปญหาการเรียนรูการคนควาการศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูการใช
กระบวนการวิจัยในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนรูการออกแบบการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัยการฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การอานและ
วิเคราะหรายงานผลการวิจัยการนําผลงานวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน
1051104

จิตวิทยาสําหรับครู
2(2-1)
Psychology for Teachers
จิตวิทยาพัฒนาการผูเรียนในแตละระดับชั้นและวัยของผูเรียน การประยุกตใชจิตวิทยา
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษยในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนความเขาใจความแตกตางของผูเรียนทั้งดานบุคลิกภาพและรูปแบบการ
เรียนรูของผูเรียน การพัฒนาผูเรียนโดยใชสมองเปนฐาน การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมที่สงเสริมการ
เรียนรู การพัฒนาสติปญญา การพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสราง
มนุษยสั มพันธ สําหรั บครู บทบาทของครูในการสรางมนุษยสัมพัน ธในโรงเรียนและชุมชนฝกปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการสรางมนุษยสัมพันธ
1051106
การเสริมสรางจิตสาธารณะ
2(2-1)
Public Spirit Formulation
ความสําคัญ ความสัมพันธระหวางจิตสาธารณะกับจิตอาสา คุณธรรมพื้นฐานที่สงเสริม
การมีจิตสาธารณะและเสียสละใหสังคมจิตลักษณะ และทักษะสําคัญในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของ
ผูมีจิตสาธารณะที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน การวัดและการประเมินจิตลักษณะและทัก ษะ
การปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติดําเนินโครงการจิตสาธารณะ หรืออาสา
เขารวมงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ
1051107

จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
2(2-1)
Counseling Psychology and Guidance
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา หลักการแนะแนวการบริหารจัดการบริการและแนะแนว
ในสถานศึกษา เทคนิคในการใหบริการแนะแนว เครื่องมือและแบบทดสอบเบื้องตนเพื่อการใหคําปรึกษา
การใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาความถนัด ความสามารถและศักยภาพของผูเรียน เทคนิคการใหคําปรึกษาดาน
การศึ กษาและส ว นตั ว ของผู เ รี ย น หลั กและจรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา กรณีศึกษา ฝกปฏิบัติการ
จัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1061104

การจัดการชั้นเรียน
2(2-0)
Classroom Management
สภาพ และปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดการชั้นเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู แนวคิด หลักการ
เทคนิคการจัดการชั้นเรียน บทบาทหนาที่ของครูในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน การ
พัฒนาวินัยในชั้นเรียน การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา

1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา บทบาทของครู และผูเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ฝกปฏิบัติการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง
4081410 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2)
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C)
หลักการสาระสําคัญของกิจการลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมขององคการลูกเสือโลก ประวัติ
โครงสรางลูกเสือโลกและลูกเสือไทย ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี หลักสูตรและแนวการฝกอบรม
ลูกเสือและเนตรนารี ฝกปฏิบัติการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
2.1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ
16 หนวยกิต
1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ1
2(90)
Practicum 1
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การสังเกตการจัดการเรียนรู
ในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ภายใต การดู แลและนิ เทศของอาจารย นิ เทศกจากมหาวิทยาลัยต นสังกั ดและครูพี่ เลี้ยง/อาจารย นิเทศกของ
สถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนดการสังเกตปญหาของผูเรียนเพื่อสรุปเปนสารสนเทศสําหรับ
การวิจัยการฝกออกแบบทดสอบขอสอบหรือเครื่องมือวัดผลที่หลากหลายทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัตกิ ารนําเสนอ
ผลการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ1โดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ2
2(90)
Practicum 2
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
เพื่อจุดประสงคการสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณจําลอง การทดลองสอนในสถานศึกษาที่เปน
เครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและครู
พี่เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภาพกําหนดการฝกปฏิบัติออกขอสอบ
การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและตัดสินผลการเรียนทัง้ ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ การศึกษาผูเรียนรายกรณี(case
study) เพื่อนําไปสูการวิจัยแกปญหาผูเรียน การนําเสนอผลการทดลองสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1004501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(550)
School Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ เนนการบูรณาการ
ความรูมาใชปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใตการนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัด
และครูพี่เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนดการปฏิบัติงานครู
ในดานตางๆ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง การเลือกใชและผลิตสื่อ
นวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน

การจั ดทําโครงรางการวิ จัยเพื่อพั ฒนาการเรียนรู จัดทํารายงานผลการจัดการเรีย นรูและพัฒ นาผูเรีย น
การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(550)
School Internship 2
การปฏิ บัติ การสอนวิ ช าเฉพาะดานในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ
(ตอเนื่อง) โดยนําผลจากการวัดและประเมินผูเรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับ
ผูเรี ยนการปฏิบั ติการวิ จัย เพื่ อพั ฒนาการเรีย นรู (ตอเนื่อง) การเขียนรายงานการวิจัยและการนําเสนอ
ผลการวิจัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห
ปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
2.2)วิชาเอก
78
หนวยกิต
1) วิชาเอก
68
หนวยกิต
2051209
การรําพื้นฐานทางนาฏศิลปไทย
3(1-3)
Basic Thai Classical Dance
ความหมาย ที่มา นาฏศิลปไทยนาฏยศัพท ภาษาทา การตีบท เพื่อนําไปใชในการ
เรี ย นการสอนนาฏศิ ล ป ไ ทย ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ฝ ก ปฏิ บั ติ
นาฏยศัพท ภาษาทา การตีบท รําเพลงชา – เพลงเร็ว รําแมบทเล็กรําเชิญพระขวัญ และรําเพลงปลุกใจ
2051109

พิธีไหวครู ครอบครู นาฏศิลปไทย
3(1-3)
WaiKhruKhropKhru Ceremonies for Thai Classical Dance
ประวัติ ความสําคัญ และพิธีกรรมในพิธีไหวครูครอบครูการรับมอบ ขั้นตอนการจัดพิธี
ไหวครู ครอบครู นาฏศิลปไทยฝกปฏิบัติ รําเพลงหนาพาทยและจัดพิธีไหวครูครอบครู นาฏศิลปไทย
2051309

เพลงและการขับรองเพื่อการแสดงนาฏศิลปไทย
3(1-3)
Music and Voice for Thai Classical Dance
หลักการเลือกเพลง จังหวะ วิธีการขับรองเพลงในอารมณและความรูสึกเฉพาะที่ใชกับ
การรองประกอบการแสดงนาฏศิลปไทย ฝกปฏิบัติ ขับรองเพลงที่ใชประกอบการแสดงนาฏศิลปไทย

2052611

การแตงหนาเพื่อการแสดงนาฏศิลปไทย
3(1-3)
Make-up Techniques for Thai Classical Dance
ความสํ า คั ญ ของการแต ง หน า เพื่ อ การแสดงนาฏศิ ล ป ไ ทย การแต ง หน า เบื้ อ งต น
แตงหนาตามบุคลิกและวัยของตัวละครไทย ฝกปฏิบัติ แตงหนาเพื่อการแสดงนาฏศิลปไทยรูปแบบตางๆ
และการแตงหนาการแสดงอื่นๆ
2054916

ภาษาอังกฤษสําหรับครูนาฏศิลปไทย
3(1-3)
English for Teachers Thai Classical Dance
การฟง การพูด การอาน การเขียน คําศัพทเฉพาะทางดานนาฏศิลปไทย ฝก
ปฏิบัติ การฟง การพูด การอาน การเขียน คําศัพทเฉพาะทางดานนาฏศิลปไทย การเขียนรายงาน
และนําเสนองานทางวิชาการ

3(1-3)

2051703

ศิลปะนิพนธนาฏศิลปไทย
3(1-3)
Performing Arts Thesisin Thai Classical Dance
สร างการแสดงนาฏศิล ปไทยที่ไดมาตรฐาน 1 ชุด โดยไดรับความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการของสาขาวิชา ตองนําออกเผยแพรสูสาธารณชน ไมนอยกวา 3 ครั้ง พรอมทั้งประเมินผล
บันทึกทารําเปนวิดีทัศน จัดทําเอกสารศิลปะนิพนธนาฏศิลปไทยนําสง จํานวน 2 เลม พรอมวิดีทัศน
การบันทึกทารํา
2051702

การวิจัยทางนาฏศิลปไทย
3(1-3)
Thai Classical Dance Research
แนวคิ ด ทฤษฏี และหลัก การวิจั ย ระเบี ย บวิ ธีแ ละกระบวนการวิจั ย ประเภทและ
รูป แบบของการวิ จั ย ทางนาฏศิ ล ป ไทย การคน ควา ศึกษางานวิจัย ในการพัฒ นานาฏศิลปไทย การใช
กระบวนการ การออกแบบการวิจัย การเขียนและเสนอโครงการเพื่อทําวิจัยทางนาฏศิลปไทย การสราง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การเขียน
รายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัยและการประเมินงานวิจัยฝกปฏิบัติ การทําวิจัยทางดานนาฏศิลป
ไทยนําเสนอผลการวิจัยและเผยแพรสูสาธารณะชน
2051211

ระบํานานาชาติ
3(1-3)
International Dances
ประวัติการแสดงชุดที่นํามาฝกหัดในดานเนื้อรอง ดนตรี เครื่องแตงกายของประเทศ
สเปน สหรัฐอเมริกา จีน มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม
พมา อินเดีย เกาหลี และญี่ปุน ฝกปฏิบัติ การแสดงระบํานานาชาติตามความเหมาะสม
2052612

การแตงกายและการสรางเครื่องแตงกายนาฏศิลปไทย
3(1-3)
Dressing and Costumes Making for Thai Classical Dance
ประวัติ รูปแบบการแตงกายนาฏศิลปไทย รูปแบบการสรางเครื่องแตงกายนาฏศิลป
ไทย ฝกปฏิบัติ การแตงกายนาฏศิลปไทยและสรางเครื่องแตงกายนาฏศิลปไทยตามความเหมาะสม
2051212

รํามาตรฐานนาฏศิลปไทย
3(1-3)
Standard Thai Classical Dance
ที่มา ประเภทของนาฏศิล ปไทย ประวัติการแสดงชุดที่นํามาฝกหัดในดาน เนื้อรอง
ดนตรี เครื่องแต งกาย ฝ กปฏิ บัติ รําแมบทใหญ รําฉุย ฉายตางๆ ระบําสี่บท ระบําพรหมมาสตร
ระบําเทพบันเทิง ระบํากฤดาภินิหาร เปนตน
2051305

การแสดงทองถิ่น
3(1-3)
Folk Performing Arts
ความเปนมาของการแสดงแตละทองถิ่นในประเทศไทย การแสดงทองถิ่นจากภูมิ
ปญญา ดานขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ การแตงกาย การขับรอง ฝกปฏิบัติ รําฟอนเล็บ รําฟอน
เทียน รําบายศรีสูขวัญ เซิ้งกระติ๊บขาว รําตาลี- กีปส รําโนรา รําวงมาตรฐานเตนกํารําเคียว เพลงลํา
ตัด เพลงฉอย

2051110

วิวัฒนาการละครไทยและบุคคลสําคัญทางการละครไทย
3(1-3)
Evolution and Great Actors in Thai Drama
วิวัฒนาการละครไทยแนวคิดและผลงานของบุคคลสําคัญในวงการละครไทยตั้งแตสมัย
สุโขทัย จนถึงปจจุบัน ฝกปฏิบัติ ผลงานการแสดงของบุคคลสําคัญในวงการละครไทย
2052108

ประวัติตัวละครและสถานที่สําคัญในเรื่องรามเกียรติ์
3(1-3)
Ramayana Historycal Characters and Plces
เนื้อเรื่องรามเกียรติ์ ประวัติตัวละคร สถานที่สําคัญในเรื่องรามเกียรติ์ พงศตาง ๆ
ในเรื่องรามเกียรติ์ ฝกปฏิบัติ บทบาทของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ตามความเหมาะสม

2051101

สุนทรียภาพทางนาฏศิลปไทย
2(2-0)
Aesthetics in Thai Classical Dance
ประวัติการฟอนรํา ลักษณะและชนิดของการแสดง ระบํา รํา ฟอนละคร โขน
มหรสพตางๆ การละเลนของหลวง เพลงพื้นเมือง และการแสดงพื้นเมือง
2052614

การออกแบบทารําเตน
3(1-3)
Dance Designing
เทคนิ ค การออกแบบทารํ า และทา เตน สํา หรั บเด็ ก ศึก ษารูปแบบการแปรแถวการ
ออกแบบเครื่องแตงกายในชุดสรางสรรคฝกปฏิบัติ ออกแบบทารําเตนจากเพลงไทยและเพลงสากลอยาง
งาย ๆ
2051306

ละครและการแสดงสําหรับเด็ก
3(1-3)
Drama and Show for Children
ละครและการแสดงประเภทตางๆ สําหรับเด็ ก จิตวิทยาของเด็กในวัยตางๆ เพลง
ระบํา การเลาเรื่อง ละครเวที การสรางฉาก การเขียนบท ฝกปฏิบัติสรางละครสําหรับเด็ก 1 เรื่อง
และจัดการแสดงและประเมินผล
2053209

การจัดวิพิธทัศนานาฏศิลปไทย
3(1-3)
Thai Classical Dance Reviews
ความหมายและหลั กการจัดวิพิธ ทัศนา การเลือกชุดการแสดงการเลือกตัว แสดง
การเตรียมเครื่องแตงกาย อุปกรณการแสดง ฝกปฏิบัติ รําชุดตางๆ และจัดการแสดงวิพิธทัศนานาฏศิลป
ไทยเต็มรูปแบบ
2051307

การแสดงโขน
3(1-3)
Khon Performance
ประวัติ วิวัฒนาการ ประเภท เรื่องที่แสดง ดนตรี การพากย การเจรจา หัวโขน และ
วิธีดูการแสดงโขน ฝกปฏิบัติ การแสดงโขนชุด พระรามตามกวาง นารายณปราบนนทุก รามสูร-เมขลา
หรือชุดอื่นๆตามความเหมาะสม

2051308

การแสดงหุน
3(1-3)
Puppet Show
ความหมาย ประเภทและประโยชนของการแสดงหุน แบบตางๆ การออกแบบและ
สรางหุนชนิดตางๆ การเขียนบท การเชิดหุน ฉากและอุปกรณ ฝกปฏิบัติ การสรางหุนแบบตางๆ การเชิด
หุน สรางฉากและอุปกรณ การเขียนบท การพากยและจัดการแสดง
2052615
การสรางละครไทย
3(1-3)
Thai Drama Production
บทละครไทยชนิดตางๆ เลือก 1 เรื่อง ศึกษาบท ฉาก แสง เครื่องแตงกายอุปกรณ
ประกอบการแสดง ผูรับผิดชอบหนาที่ตาง ๆการจัดทําบัญชี รับ-จาย ผลกําไร ขาดทุน การประเมินผล
ฝกปฏิบัติ การจัดการแสดงละครไทยเต็มรูปแบบ
2051213

ระบําเบ็ดเตล็ด
3(1-3)
Dance Series
ประวัติการแสดงระบําเบ็ดเตล็ดที่นํามาฝกหัดในดานเนื้อรอง ดนตรี การขับรอง
เครื่องแตงกาย ฝกปฏิบัติ ระบําชุมนุมเผาไทย ระบํานกยูง ระบํากวาง ระบําไก ระบําฉิ่ง ระบํามา
2051001

การสอนนาฏศิลปไทยสําหรับครูประถมศึกษา
3(1-3)
Teaching of Thai Classical Dance forPrimary School
Teachers
หลั ก สู ต รและโครงสร า งระดั บ ประถมศึ ก ษา หลั ก การสอนและเทคนิ ค การสอน
นาฏศิลปไทยแบบตางๆ การผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียน
การเตรียมการสอน แผนการจัดการเรียนรู ฝกปฏิบัติการเตรียมการสอน การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู การผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน และทดลองสอนบทเรียนนาฏศิลปไทยในหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษา
2051002

การสอนนาฏศิลปไทยสําหรับครูมัธยมศึกษา
3(1-3)
Teaching of Thai Classical Dance for Secondary School
Teachers
หลักสูตรและโครงสรางระดับมัธยมศึกษา หลักการสอนและเทคนิคการสอนนาฏศิลป
ไทยแบบต างๆ การผลิ ต และการใช สื่ อการเรีย นการสอน การวัดผลและประเมิน ผลการเรีย น การ
เตรียมการสอน แผนการจัดการเรียนรู ฝกปฏิบัติการเตรียมการสอน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
การผลิ ต และการใช สื่ อ การเรี ย นการสอน และทดลองสอนบทเรีย นนาฏศิ ล ป ไทยในหลั ก สู ตรระดั บ
มัธยมศึกษา

2) การสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต
2051801

การพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลปไทย
3(1-3)
Thai Classical Dance Curriculum Development
หลักสูตรนาฏศิลปไทย ตามกลุมสาระการเรียนรู การวิเคราะหหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตรนาฏศิลปไทยในสถานศึกษา การนําหลักสูตรทางนาฏศิลปไทยไปใช การประเมินผลหลักสูตร
และแผนการจัดการเรียนรูในการสอนนาฏศิลปไทยในโรงเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ฝกปฏิบัติ พัฒนาหลักสูตรนาฏศิลปไทย เขียนแผนการจัดการเรียนรูในวิชานาฏศิลปไทย
2051802

นวัตกรรมทางนาฏศิลปไทย
3(1-3)
Innovation ofThai Classical Dance
ความหมาย และความสําคัญของนวัตกรรมทางนาฏศิลปไทย วิธีผลิตสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อการสอนนาฏศิลปไทย คอมพิวเตอรในงานนาฏศิลปไทย ฝกปฏิบัติ ผลิตสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อการสอนนาฏศิลปไทย
3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม 4 หนวยกิต
2052616
การสรางอุปกรณประกอบสําหรับการแสดงนาฏศิลปไทย
2(1-2)
Props Production for Thai Classical Dance
ความสํ า คั ญ และลั ก ษณะอุ ป กรณ ป ระกอบการแสดงชนิ ด ต า งๆที่ ใ ช ใ นการแสดง
นาฏศิลปไทย ฝกปฏิบัติ สรางอุปกรณประกอบการแสดงนาฏศิลปไทย
2051701

ทฤษฏีการวิจัยทางนาฏศิลปไทย
2(2-0)
Research Theories in Thai Classical Dance
ทฤษฏีการวิจัยที่เกี่ยวกับนาฏศิลปไทย เพื่อทําการวิจัยและการปฏิบัติภาคสนามในงานคนควา วิ เ คราะห
วิจารณ และการประมวลขอมูลตางๆ เนนหลักทฤษฏีและวิธีการที่จะเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ
กระบวนการเก็บขอมูลและการประเมินผล
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ

