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ปรัชญา
เสริมสรางปญญาบูรณาการความคิด ผลิตครูนาฏศิลปไทยมืออาชีพรักษาเอกลักษณไทยและสงเสริม

คุณคาศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล
วัตถุประสงคของหลักสูตร

1. เพ่ือผลิตครูนาฏศิลปไทยใหมีความรู  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมการสอนของหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเนนทักษะดานนาฏศิลปไทย และนาฏศิลป
รวมสมัย

2. เพ่ือผลิตครูนาฏศิลปไทยท่ีสามารถนําความรูและนวัตกรรมมาบูรณาการในการเรียนการ
สอนนาฏศิลปไทยมีความคิดสรางสรรค มีความใฝรูและพัฒนาองคความรูสูระดับสากล

3. เพ่ือผลิตครูนาฏศิลปไทยท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณตอวิชาชีพครูและเปนครูมือ
อาชีพทางดานนาฏศิลปไทย
หลักสูตร

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 170 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 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) หมวดวิชาเลอืกเสรี 6 หนวยกิต



การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย 3(3-0)

Thai Language  forCommunication
1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)

English for Communication and Study Skills
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)

Language  and Culture

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต

2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0)
Truth and Development of Life

2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)
Aesthetics for Self Development

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)
Thai Living to Global Society

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)
Laws in Daily Life

1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2)

Sciences and Equilibrium of Life
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)

Integrated Problem Solving
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)

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

3(2-2)

1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English for Teachers

3(2-2)

2.1.2 วิชาบังคับ 34 หนวยกิต
1011101 ความเปนครู

Teachers Characterization
3(3-0)



1011504 ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education

3(3-0)

1023102 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum  Development

3(2-2)

1023401 การจัดการเรียนรู
Learning  Management

3(2-2)

1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation  and Information Technology in Education

3(2-2)

1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational  Measurement  and  Evaluation

3(2-2)

1043423 การวิจัยทางการศึกษา
Educational  Research

3(2-2)

1051104 จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology  for  Teachers

2(1-2)

1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ
Public  Spirit  Formulation

2(1-2)

1051107 จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
Counseling Psychology and Guidance

2(1-2)

1061104 การจัดการชั้นเรียน
Classroom  Management

3(2-2)

1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance

2(2-0)

4081410 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูเบื้องตน
Basic  Unit  Leader  Training  Course (B.T.C)

2(1-2)

2 1. .3 ฝกประสบการณวิชาชีพ 16 หนวยกิต

2.2 วิชาเอก 78 หนวยกิต
1) วิชาเอก 68 หนวยกิต

2051209 การรําพ้ืนฐานทางนาฏศิลปไทย 3(1-3)
Basic  Thai  Classical Dance

2051109 พิธีไหวครู ครอบครู นาฏศิลปไทย 3(1-3)
WaiKhru KhropKhru Ceremonies for Thai  Classical Dance

1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
Practicum 1

2(90)

1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
Practicum 2

2(90)

1004502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
School  Internship 1

6(550)

1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
School  Internship 2

6(550)



2051309 เพลงและการขับรองเพ่ือการแสดงนาฏศิลปไทย 3(1-3)
Song and Voice for Thai  Classical Dance

2052611 การแตงหนาเพ่ือการแสดงนาฏศิลปไทย 3(1-3)
Make-up Techniques for Thai  Classical Dance

2054916 ภาษาอังกฤษสําหรับครูนาฏศิลปไทย 3(1-3)
English  for  Thai  Classical Dance Teachers

2051703 ศิลปะนิพนธนาฏศิลปไทย 3(1-3)
Performing Arts Thesisin Thai Classical Dance

2051702 การวิจัยทางนาฏศิลปไทย 3(3-0)
Thai  Classical Dance Research

2051211 ระบํานานาชาติ 3(1-3)
International  Dances

2052612 การแตงกายและการสรางเครื่องแตงกายนาฏศิลปไทย 3(1-3)
Dressing and Costumes Making for  Thai  Classical Dance

2051212 รํามาตรฐานนาฏศิลปไทย 3(1-3)
Standard Thai  Classical  Dance

2051305 การแสดงทองถ่ิน 3(1-3)
Folk  Performing  Arts

2051110 วิวัฒนาการละครไทยและบุคคลสําคัญทางการละครไทย 3(1-3)
Evolution and Great  Actors in Thai  Drama

2052108 ประวัติตัวละครและสถานท่ีสําคัญในเรื่องรามเกียรติ์ 3(1-3)
Ramayana  Historical Characters  and Places

2051101 สุนทรยีภาพทางนาฏศิลปไทย 2(2-0)
Aesthetics in Thai  Classical  Dance

2052614 การออกแบบทารําเตน 3(1-3)
Dance Designing

2051306 ละครและการแสดงสําหรับเด็ก 3(1-3)
Drama  and Show for Children

2053209 การจัดวิพิธทัศนานาฏศิลปไทย 3(1-3)
Thai Classical  Dance Reviews

2051307 การแสดงโขน 3(1-3)
Khon Performance

2051308 การแสดงหุน 3(1-3)
Puppet Show

2052615 สรางละครไทย 3(1-3)
Thai  Drama Production

2051213 ระบําเบ็ดเตล็ด 3(1-3)
Dance  Series



2051001 การสอนนาฏศิลปไทยสําหรับครูประถมศึกษา 3(1-3)
Teaching of Thai Classical Dance forPrimary School Teachers

2051002 การสอนนาฏศิลปไทยสําหรับครูมัธยมศึกษา 3(1-3)
Teaching of Thai Classical Dance for Secondary School
Teachers

2) การสอนวิชาเอก6 หนวยกิต

2051801 การพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลปไทย 3(1-3)
Thai  Classical  Dance Curriculum Development

2051802 นวัตกรรมทางนาฏศิลปไทย 3(1-3)
Innovation of Thai  Classical  Dance

3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนเติม 4 หนวยกิต

2052616 การสรางอุปกรณประกอบสําหรับการแสดงนาฏศิลปไทย 2(1-2)
Props Production   for  Thai  Classical  Dance

2051701 ทฤษฎีวิจัยทางนาฏศิลปไทย 2(2-0)
Research Theories in Thai  Classical Dance

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ีเคย

เรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิจรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ ซึง่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ



คําอธิบายรายวิชา
1.) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย

Thai Language  forCommunication
3(3-0)

ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ
การสรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด
และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณ
อักษร วาจา และสื่อประสม

1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

3(3-0)

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

Language  and Culture
3(3-0)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพการ
กระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน  อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน  ภาษาถ่ิน เพ่ือ
การอยูรวมกันอยางสันติ  ความเจริญของภาษา  การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร  ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิตการใหคุณคาของชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือ
ความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน

Aesthetics for Self Development
3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะ
ท่ีนําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง



2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน

Laws in Daily Life
3(3-0)

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน  เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Science and Equilibrium of Life
3(2-2)

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงท่ีมีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ
แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย
เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ

Integrated Problem Solving
3(3-0)

การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา

Technology and Development
3(3-0)

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน



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

อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอภาษาไทย  วัฒนธรรมกับการใชภาษาไทยเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ
หลักการและฝกทักษะในการฟงการพูดการอานการเขียนภาษาไทยการคิดอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาการ
สอนและการสื่อความหมายทักษะการจับใจความสําคัญสรุปความยอความวิเคราะหและวินิจสารหลักการ
พูดในโอกาสตางๆการสื่อสารในองคกรการสื่อสารเพ่ือสรางความสัมพันธกับนักเรียนผูปกครองชุมชนการ
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

ความเปนครู กฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรูเก่ียวกับวิชาชีพครู การสราง
ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอนเพ่ือ
วิเคราะห สังเคราะห  สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได การแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพ่ือใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลง ความตระหนักในหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด  เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี  มีจิตสํานึก
สาธารณะและเสียสละใหสังคมและมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน

1011504 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0)
Philosophy of Education
ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีการศึกษาศาสนาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการประยุกตใช

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาแนวคิดกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืนกฎหมายการศึกษา



และกฎหมายท่ีเก่ียวของ การประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และการวิเคราะหเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาอยางยั่งยืน
1023102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2)

Curriculum Development
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการ

จัดทําหลักสูตร รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร ปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาหลักสูตร การ
วิเคราะหหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ทองถ่ิน การนําหลักสูตรไปใช ฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
หลักสูตรปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
1023401 การจัดการเรียนรู 3(2-2)

Learning Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู  รูปแบบการ

จัดการเรียนรู  เทคนิค วิทยาการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและคิด
แกปญหา การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู การบูรณา
การการเรียนรูแบบเรียนรวม การใชและการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู การประเมินผลการ
เรียนรู ฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองทดลองจัดการเรียนรูใน
สถานการณจําลองและสถานการณจริงเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง
1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2)

Innovation and Information Technology in  Education
หลักการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาท่ีสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหเหมาะสม
กับวัยและระดับชั้นของผูเรียนการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตพัฒนาประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการประเมินปรับปรุงสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู คุณธรรมและจริยธรรมในการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2)
Educational Measurement and Evaluation
หลักการ  แนวคิดเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู การประเมินผลตามสภาพจริงการประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินจากแฟมสะสมงานการ
ประเมินผลแบบยอยและแบบรวม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูวัดและประเมิน  แนวปฏิบัติ
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร  การนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
ผูเรียนและการเรียนการสอน  ฝกปฏิบัติการออกแบบทดสอบ การสรางการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู  การสอบภาคปฏิบัติ  การตรวจขอสอบ  การใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน



1043423 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2)
Educational Research
หลักการแนวคิดเก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษาแนวปฏิบัติในการวิจัยรูปแบบการวิจัย

การวิเคราะหปญหาการเรียนรูการคนควาการศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูการใช
กระบวนการวิจัยในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนรูการออกแบบการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัยการฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  การอานและ
วิเคราะหรายงานผลการวิจัยการนําผลงานวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน

1051104 จิตวิทยาสําหรับครู 2(2-1)
Psychology for Teachers
จิตวิทยาพัฒนาการผูเรียนในแตละระดับชั้นและวัยของผูเรียน การประยุกตใชจิตวิทยา

พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการมนุษยในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนความเขาใจความแตกตางของผูเรียนท้ังดานบุคลิกภาพและรูปแบบการ
เรียนรูของผูเรียน การพัฒนาผูเรียนโดยใชสมองเปนฐาน การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการ
เรียนรู การพัฒนาสติปญญา การพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสราง
มนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชนฝกปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการสรางมนุษยสัมพันธ
1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ 2(2-1)

Public  Spirit  Formulation
ความสําคัญ  ความสัมพันธระหวางจิตสาธารณะกับจิตอาสา คุณธรรมพ้ืนฐานท่ีสงเสริม

การมีจิตสาธารณะและเสียสละใหสังคมจิตลักษณะ และทักษะสําคัญในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของ
ผูมีจิตสาธารณะท่ีเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน การวัดและการประเมินจิตลักษณะและทักษะ
การปฏิบัติงาน  การศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ ฝกปฏิบัติดําเนินโครงการจิตสาธารณะ หรืออาสา
เขารวมงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับจิตสาธารณะ

1051107 จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว 2(2-1)
Counseling Psychology and Guidance
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา หลักการแนะแนวการบริหารจัดการบริการและแนะแนว

ในสถานศึกษา เทคนิคในการใหบริการแนะแนว เครื่องมือและแบบทดสอบเบื้องตนเพ่ือการใหคําปรึกษา
การใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาความถนัด ความสามารถและศักยภาพของผูเรียน เทคนิคการใหคําปรึกษาดาน
การศึกษาและสวนตัวของผูเรียน หลักและจรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา กรณีศึกษา ฝกปฏิบัติการ
จัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

1061104 การจัดการช้ันเรียน 2(2-0)
Classroom  Management
สภาพ และปญหาท่ีเก่ียวของกับการจัดการชั้นเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู แนวคิด  หลักการ

เทคนิคการจัดการชั้นเรียน บทบาทหนาท่ีของครูในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน การ
พัฒนาวินัยในชั้นเรียน การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา



1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษา   บทบาทของครู และผูเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ฝกปฏิบัติการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษา  และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา  การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง

4081410 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูเบ้ืองตน 2(1-2)
Basic  Unit  Leader  Training  Course (B.T.C)
หลักการสาระสําคัญของกิจการลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมขององคการลูกเสือโลก ประวัติ

โครงสรางลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี  หลักสูตรและแนวการฝกอบรม
ลูกเสือและเนตรนารี ฝกปฏิบัติการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูเบื้องตน

2.1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ 16 หนวยกิต
1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ1 2(90)

Practicum 1
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพ่ือพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การสังเกตการจัดการเรียนรู

ในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศกของ
สถานศึกษาเครือขายท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภากําหนดการสังเกตปญหาของผูเรียนเพ่ือสรุปเปนสารสนเทศสําหรับ
การวิจัยการฝกออกแบบทดสอบขอสอบหรือเครื่องมือวัดผลท่ีหลากหลายท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัตกิารนําเสนอ
ผลการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ1โดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ2 2(90)
Practicum 2
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพ่ือพัฒนาความเปนครูมืออาชีพการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

เพ่ือจุดประสงคการสอนท่ีหลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณจําลอง การทดลองสอนในสถานศึกษาท่ีเปน
เครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและครู
พ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภาพกําหนดการฝกปฏิบัติออกขอสอบ
การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและตัดสินผลการเรียนท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ การศึกษาผูเรียนรายกรณี(case
study) เพ่ือนําไปสูการวิจัยแกปญหาผูเรียน การนําเสนอผลการทดลองสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

1004501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(550)
School Internship 1

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ เนนการบูรณาการ
ความรูมาใชปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใตการนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัด
และครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภากําหนดการปฏิบัติงานครู
ในดานตางๆ  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง การเลือกใชและผลิตสื่อ
นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผล และนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน



การจัดทําโครงรางการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู จัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(550)

School Internship 2
การปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะดานในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ

(ตอเนื่อง) โดยนําผลจากการวัดและประเมินผูเรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนการปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (ตอเนื่อง) การเขียนรายงานการวิจัยและการนําเสนอ
ผลการวิจัยการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห
ปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

2.2)วิชาเอก 78 หนวยกิต
1) วิชาเอก 68 หนวยกิต

2051209 การรําพื้นฐานทางนาฏศิลปไทย
Basic  Thai  Classical Dance

3(1-3)

ความหมาย ท่ีมา นาฏศิลปไทยนาฏยศัพท ภาษาทา การตีบท เพ่ือนําไปใชในการ
เรียนการสอนนาฏศิลปไทย  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ฝกปฏิบัติ
นาฏยศัพท ภาษาทา การตีบท รําเพลงชา – เพลงเร็ว รําแมบทเล็กรําเชิญพระขวัญ และรําเพลงปลุกใจ

2051109 พิธีไหวครู  ครอบครู นาฏศิลปไทย 3(1-3)
WaiKhruKhropKhru Ceremonies for Thai  Classical Dance

3(1-3)

ประวัติ ความสําคัญ  และพิธีกรรมในพิธีไหวครูครอบครูการรับมอบ ข้ันตอนการจัดพิธี
ไหวครู ครอบครู นาฏศิลปไทยฝกปฏิบัติ รําเพลงหนาพาทยและจัดพิธีไหวครูครอบครู นาฏศิลปไทย

2051309 เพลงและการขับรองเพื่อการแสดงนาฏศิลปไทย
Music and Voice  for  Thai  Classical Dance

3(1-3)

หลักการเลือกเพลง จังหวะ วิธีการขับรองเพลงในอารมณและความรูสึกเฉพาะท่ีใชกับ
การรองประกอบการแสดงนาฏศิลปไทย  ฝกปฏิบัติ ขับรองเพลงท่ีใชประกอบการแสดงนาฏศิลปไทย

2052611 การแตงหนาเพื่อการแสดงนาฏศิลปไทย
Make-up Techniques for  Thai  Classical Dance

3(1-3)

ความสําคัญของการแตงหนาเพ่ือการแสดงนาฏศิลปไทย การแตงหนาเบื้องตน
แตงหนาตามบุคลิกและวัยของตัวละครไทย ฝกปฏิบัติ แตงหนาเพ่ือการแสดงนาฏศิลปไทยรูปแบบตางๆ
และการแตงหนาการแสดงอ่ืนๆ

2054916 ภาษาอังกฤษสําหรับครูนาฏศิลปไทย
English  for Teachers  Thai  Classical Dance

3(1-3)

การฟง  การพูด   การอาน  การเขียน  คําศัพทเฉพาะทางดานนาฏศิลปไทย   ฝก
ปฏิบัติ  การฟง  การพูด   การอาน  การเขียน  คําศัพทเฉพาะทางดานนาฏศิลปไทย  การเขียนรายงาน
และนําเสนองานทางวิชาการ



2051703 ศิลปะนิพนธนาฏศิลปไทย
Performing Arts Thesisin Thai Classical Dance

3(1-3)

สรางการแสดงนาฏศิลปไทยท่ีไดมาตรฐาน 1 ชุด โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของสาขาวิชา  ตองนําออกเผยแพรสูสาธารณชน  ไมนอยกวา 3 ครั้ง พรอมท้ังประเมินผล
บันทึกทารําเปนวิดีทัศน จัดทําเอกสารศิลปะนิพนธนาฏศิลปไทยนําสง  จํานวน 2 เลม พรอมวิดีทัศน
การบันทึกทารํา

2051702 การวิจัยทางนาฏศิลปไทย
Thai  Classical Dance Research

3(1-3)

แนวคิด ทฤษฏี และหลักการวิจัย ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัย ประเภทและ
รูปแบบของการวิจัยทางนาฏศิลปไทย การคนควา ศึกษางานวิจัยในการพัฒนานาฏศิลปไทย การใช
กระบวนการ การออกแบบการวิจัย  การเขียนและเสนอโครงการเพ่ือทําวิจัยทางนาฏศิลปไทย การสราง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเพ่ือการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การเขียน
รายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัยและการประเมินงานวิจัยฝกปฏิบัติ การทําวิจัยทางดานนาฏศิลป
ไทยนําเสนอผลการวิจัยและเผยแพรสูสาธารณะชน

2051211 ระบํานานาชาติ
International  Dances

3(1-3)

ประวัติการแสดงชุดท่ีนํามาฝกหัดในดานเนื้อรอง  ดนตรี   เครื่องแตงกายของประเทศ
สเปน  สหรัฐอเมริกา    จีน  มาเลเซีย   ฟลิปปนส  อินโดนีเซีย  สิงคโปร บรูไน  ลาว  กัมพูชา   เวียดนาม
พมา  อินเดีย  เกาหลี   และญี่ปุน ฝกปฏิบัติ การแสดงระบํานานาชาติตามความเหมาะสม

2052612 การแตงกายและการสรางเครื่องแตงกายนาฏศิลปไทย
Dressing and Costumes Making for  Thai  Classical Dance

3(1-3)

ประวัติ รูปแบบการแตงกายนาฏศิลปไทย รูปแบบการสรางเครื่องแตงกายนาฏศิลป
ไทย ฝกปฏิบัติ  การแตงกายนาฏศิลปไทยและสรางเครื่องแตงกายนาฏศิลปไทยตามความเหมาะสม

2051212 รํามาตรฐานนาฏศิลปไทย
Standard Thai  Classical  Dance

3(1-3)

ท่ีมา ประเภทของนาฏศิลปไทย ประวัติการแสดงชุดท่ีนํามาฝกหัดในดาน เนื้อรอง
ดนตรี เครื่องแตงกาย  ฝกปฏิบัติ รําแมบทใหญ รําฉุยฉายตางๆ ระบําสี่บท   ระบําพรหมมาสตร
ระบําเทพบันเทิง  ระบํากฤดาภินิหาร เปนตน

2051305 การแสดงทองถิ่น
Folk  Performing  Arts

3(1-3)

ความเปนมาของการแสดงแตละทองถ่ินในประเทศไทย การแสดงทองถ่ินจากภูมิ
ปญญา ดานขนบธรรมเนียม ประเพณี  ความเชื่อ การแตงกาย การขับรอง ฝกปฏิบัติ  รําฟอนเล็บ รําฟอน
เทียน  รําบายศรีสูขวัญ   เซิ้งกระติ๊บขาว รําตาลี- กีปส  รําโนรา รําวงมาตรฐานเตนกํารําเคียว เพลงลํา
ตัด  เพลงฉอย



2051110 วิวัฒนาการละครไทยและบุคคลสําคัญทางการละครไทย
Evolution and Great  Actors in Thai  Drama

3(1-3)

วิวัฒนาการละครไทยแนวคิดและผลงานของบุคคลสําคัญในวงการละครไทยตั้งแตสมัย
สุโขทัย จนถึงปจจุบัน ฝกปฏิบัติ ผลงานการแสดงของบุคคลสําคัญในวงการละครไทย

2052108 ประวัติตัวละครและสถานท่ีสําคัญในเรื่องรามเกียรติ์
Ramayana  Historycal Characters  and  Plces

3(1-3)

เนื้อเรื่องรามเกียรติ์  ประวัติตัวละคร   สถานท่ีสําคัญในเรื่องรามเกียรติ์ พงศตาง ๆ
ในเรื่องรามเกียรติ์ ฝกปฏิบัติ  บทบาทของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ตามความเหมาะสม

2051101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลปไทย
Aesthetics in Thai Classical  Dance

2(2-0)

ประวัติการฟอนรํา  ลักษณะและชนิดของการแสดง  ระบํา รํา  ฟอนละคร โขน
มหรสพตางๆ  การละเลนของหลวง  เพลงพ้ืนเมือง  และการแสดงพ้ืนเมือง

2052614 การออกแบบทารําเตน
Dance Designing

3(1-3)

เทคนิคการออกแบบทารําและทาเตนสําหรับเด็ก ศึกษารูปแบบการแปรแถวการ
ออกแบบเครื่องแตงกายในชุดสรางสรรคฝกปฏิบัติ ออกแบบทารําเตนจากเพลงไทยและเพลงสากลอยาง
งาย  ๆ

2051306 ละครและการแสดงสําหรับเด็ก
Drama  and Show for Children

3(1-3)

ละครและการแสดงประเภทตางๆ  สําหรับเด็ก จิตวิทยาของเด็กในวัยตางๆ   เพลง
ระบํา  การเลาเรื่อง  ละครเวที การสรางฉาก การเขียนบท ฝกปฏิบัติสรางละครสําหรับเด็ก 1 เรื่อง
และจัดการแสดงและประเมินผล

2053209 การจัดวิพิธทัศนานาฏศิลปไทย
Thai Classical  Dance Reviews

3(1-3)

ความหมายและหลักการจัดวิพิธทัศนา การเลือกชุดการแสดงการเลือกตัวแสดง
การเตรียมเครื่องแตงกาย อุปกรณการแสดง  ฝกปฏิบัติ  รําชุดตางๆ และจัดการแสดงวิพิธทัศนานาฏศิลป
ไทยเต็มรูปแบบ

2051307 การแสดงโขน
Khon Performance

3(1-3)

ประวัติ  วิวัฒนาการ ประเภท เรื่องท่ีแสดง ดนตรี การพากย การเจรจา หัวโขน  และ
วิธีดูการแสดงโขน  ฝกปฏิบัติ  การแสดงโขนชุด พระรามตามกวาง  นารายณปราบนนทุก  รามสูร-เมขลา
หรือชุดอ่ืนๆตามความเหมาะสม



2051308 การแสดงหุน
Puppet Show

3(1-3)

ความหมาย  ประเภทและประโยชนของการแสดงหุนแบบตางๆ การออกแบบและ
สรางหุนชนิดตางๆ การเขียนบท การเชิดหุน ฉากและอุปกรณ  ฝกปฏิบัติ การสรางหุนแบบตางๆ การเชิด
หุน สรางฉากและอุปกรณ การเขียนบท การพากยและจัดการแสดง
2052615 การสรางละครไทย

Thai  Drama Production
3(1-3)

บทละครไทยชนิดตางๆ เลือก 1 เรื่อง  ศึกษาบท  ฉาก  แสง  เครื่องแตงกายอุปกรณ
ประกอบการแสดง  ผูรับผิดชอบหนาท่ีตาง ๆการจัดทําบัญชี รับ-จาย  ผลกําไร ขาดทุน การประเมินผล
ฝกปฏิบัติ  การจัดการแสดงละครไทยเต็มรูปแบบ

2051213 ระบําเบ็ดเตล็ด
Dance  Series

3(1-3)

ประวัติการแสดงระบําเบ็ดเตล็ดท่ีนํามาฝกหัดในดานเนื้อรอง  ดนตรี  การขับรอง
เครื่องแตงกาย  ฝกปฏิบัติ ระบําชุมนุมเผาไทย  ระบํานกยูง ระบํากวาง  ระบําไก ระบําฉ่ิง ระบํามา

2051001 การสอนนาฏศิลปไทยสําหรับครูประถมศึกษา
Teaching of Thai Classical Dance forPrimary School
Teachers

3(1-3)

หลักสูตรและโครงสรางระดับประถมศึกษา หลักการสอนและเทคนิคการสอน
นาฏศิลปไทยแบบตางๆ  การผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียน
การเตรียมการสอน แผนการจัดการเรียนรู ฝกปฏิบัติการเตรียมการสอน การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู การผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน และทดลองสอนบทเรียนนาฏศิลปไทยในหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษา

2051002 การสอนนาฏศิลปไทยสําหรับครูมัธยมศึกษา
Teaching of Thai Classical Dance for Secondary School
Teachers

3(1-3)

หลักสูตรและโครงสรางระดับมัธยมศึกษา หลักการสอนและเทคนิคการสอนนาฏศิลป
ไทยแบบตางๆ  การผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียน  การ
เตรียมการสอน แผนการจัดการเรียนรู ฝกปฏิบัติการเตรียมการสอน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
การผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน และทดลองสอนบทเรียนนาฏศิลปไทยในหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษา



2) การสอนวิชาเอก 6 หนวยกติ

2051801 การพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลปไทย
Thai  Classical  Dance Curriculum Development

3(1-3)

หลักสูตรนาฏศิลปไทย ตามกลุมสาระการเรียนรู  การวิเคราะหหลักสูตร  การพัฒนา
หลักสูตรนาฏศิลปไทยในสถานศึกษา  การนําหลักสูตรทางนาฏศิลปไทยไปใช   การประเมินผลหลักสูตร
และแผนการจัดการเรียนรูในการสอนนาฏศิลปไทยในโรงเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ฝกปฏิบัติ  พัฒนาหลักสูตรนาฏศิลปไทย  เขียนแผนการจัดการเรียนรูในวิชานาฏศิลปไทย

2051802 นวัตกรรมทางนาฏศิลปไทย
Innovation  ofThai  Classical  Dance

3(1-3)

ความหมาย  และความสําคัญของนวัตกรรมทางนาฏศิลปไทย วิธีผลิตสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพ่ือการสอนนาฏศิลปไทย  คอมพิวเตอรในงานนาฏศิลปไทย  ฝกปฏิบัติ ผลิตสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพ่ือการสอนนาฏศิลปไทย

3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม 4 หนวยกิต

เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ีเคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ

2052616 การสรางอุปกรณประกอบสําหรับการแสดงนาฏศิลปไทย
Props Production   for   Thai  Classical  Dance

2(1-2)

ความสําคัญและลักษณะอุปกรณประกอบการแสดงชนิดตางๆท่ีใชในการแสดง
นาฏศิลปไทย ฝกปฏิบัติ   สรางอุปกรณประกอบการแสดงนาฏศิลปไทย

2051701 ทฤษฏีการวิจัยทางนาฏศิลปไทย
Research Theories in Thai  Classical Dance

2(2-0)

ทฤษฏีการวิจัยท่ีเก่ียวกับนาฏศิลปไทย  เพ่ือทําการวิจัยและการปฏิบัติภาคสนามในงานคนควา วิ เคราะห
วิจารณ และการประมวลขอมูลตางๆ  เนนหลักทฤษฏีและวิธีการท่ีจะเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ
กระบวนการเก็บขอมูลและการประเมินผล

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
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