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DRAM1101

ศิลปะปองกันตัว
3(2-2-5)
Thai Self Defense Arts
ประวัติความเปนมาและปฏิบัติการฝกหัดเบื้องตน ของการใชอาวุธไทย
การไหวครู การถวายบังคมขึ้นพรหม รําอาวุธตางๆ ในการตอสู ดาบเดี่ยวดาบ
สองมือ ดาบเขน ดาบดั้ง ดาบโล พลองตอพลอง พลองกับไมสั้น กระบี่ ทวน มวย
เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม

DRAM1201

นาฏศิลปขั้นพืน้ ฐาน 1
3(2-2-5)
Basic Skill for Thai classical Dancing 1
นาฏยศั พ ท ที่ ใ ช ใ นการฟ อ นรํ า ฝ ก การเคลื่ อ นไหวร า งกายตามลี ล า
นาฏศิลปไทย ไดแก ทานั่ง ทาคลาน ทายืน ทาเดิน ฯลฯ ฝกกระบวนรํามาตรฐาน
ระดับตน เพลงชา เพลงเร็ว ทดลองนํากระบวนการรําไปใชในการฟอนรํา ไดแก
รําวงมาตรฐานเปนตน

DRAM1202

นาฏศิลปขั้นพืน้ ฐาน 23(2-2-5)
Basic Skill for Thai classical Dancing 2
วิชาบังคับกอน: DRAM 1201 นาฏศิลปขนั้ พื้นฐาน 1
นาฏยศัพทฝกการรายรําแมทา จากการรําแมบทเล็กแมบทใหญ 18 คํา
ทา รํ าแม บ ทเล็ ก กับ แม บทใหญใ นเชิง เปรีย บเทีย บความหมายของแม ทา เพื่ อ
นําไปใชในการแสดงประเภทตางๆ

DRAM1206

การแสดงจตุรภาค3(2-2-5)
The Four – Regions Dance
สภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตรและ ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อของ
คนไทยทั้ง 4 ภาค ประวัติความเปนมาของการแสดงภาคตางๆ ดนตรีประกอบการ
แสดง การแตงกายและอุปกรณประกอบการแสดง ลีลาทารํา วิธีการแสดง ฝก
ปฏิบัตินาฏศิลปพื้นเมืองทั้ง 4 ภาค
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DRAM1210

การละเลนพื้นเมืองของไทย3(3-0-6)
Thai Folk Dance
ลักษณะของเพลงและการละเลน พื้น บานของไทยภาคต างๆ เชน เพลง
กลอมเด็ก เพลงสําหรับเด็ก การละเลนของเด็ก เพลงปฏิพากยและการละเลน
ของหนุมสาว คําประพันธและการใชภาษา ทวงทํานองเพลง วิธีเลน โอกาสที่
แสดง และฝกปฏิบัติการละเลนพื้นบานของไทย

DRAM1501

บัลเลต 13(2-2-5)
Ballet I
ศัพทเทคนิคตาง ๆ ทีใ่ ชในการเตนบัลเลต และฝกการเตนบัลเลตขั้น
พื้นฐาน โดยใชหลักสูตรประกอบการสอนของ Royal Academy of Danceของ
ประเทศอังกฤษ ในเกรด Primary-Grade 2

DRAM1502

แจส 13(2-2-5)
Jazz 1
ทาเตน และเทคนิคในสไตล แจสขั้นพื้นฐานและการฝกนับจังหวะ เชน
การเคลื่อนไหวรางกาย การเดินแบบแจสและทาเตนแบบการแยกประสาทของ
แขนและขา

DRAM1603

แตงหนาเพื่อการแสดง3(2-2-5)
Make-up for Performance
ความสําคัญ ของการแต งหนา และการทํา ผมในการแสดง หลัก การ
แตงหนาเบื้องตน การแตงหนาเพื่อเนนและแกไขสวนตาง ๆ ของใบหนาในการ
แสดง แตงหนาตามบุคลิกและวัยของตัวละคร หลักการแตงหนาสําหรับละคร
ไทย การจัดแตงทรงผม การเกลาผม สําหรับการแสดง การใชอุปกรณแตงผม ฝก
ปฏิบัติแตงหนาทําผมเพื่อการแสดงประเภทตางๆ
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DRAM1607

การเคลือ่ นไหวบนเวที3(2-2-5)
Stage Movement
การใช พื้ น ที่ บ นเวที เพื่ อ สื่ อ สารและประกอบการแสดง สร า ง
ความสัมพันธระหวางพื้นที่และการแสดงใหเกิดความสอดคลองในการนําเสนอ
ใหกับผูชมในรูปแบบตางๆ และปฏิบัติการฝกออกเสียงขั้นพื้นฐาน การหายใจ การ
เปลงเสียงการใชอัก ขระที่ชัด เจน การอานและออกเสียงอยางถูก ตอง สามารถ
ถายทอด ตีความหมายในการสื่อสารใหผูฟงไดรับทราบอยางถูกตองและชัดเจน

DRAM1701

นาฏจารีต3(3-0-6)
Thai Rituals and Etiquettes
จารีตปฏิบัติพิธีไหวครู ศึกษาประวัติบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของในพิธีไหวครู
นาฏศิลป องคประกอบตางๆ และจารีตในการแสดงของไทย

DRAM2102

โขน3(3-0-6)
Khon
ประวัตคิ วามเปนมาของการแสดงโขนและการละเลนของหลวง วงดนตรี
ประกอบการแสดง การแตงกาย การพากย เจรจา โอกาสทีแ่ สดง และวิธีดูโขน
ลักษณะหัวโขน ขั้นตอนในการทําหัวโขน ฝกปฏิบัตโิ ขนเบื้องตน ตบเขา ถอง
สะเอว เตนเสา ฯลฯ

DRAM2203

รําหนาพาทย 3(2-2-5)
Nah Pat
ความหมายและประเภทของเพลงหนาพาทยโอกาสที่ใชเพลงหนาพาทย
ฝกรําหนาพาทยทใี่ ชในพิธีไหวครูครอบครู โขนละคร และประกอบการแสดง เชิด
เสมอ เหาะ กลองโยน ตระนิมิต โลม ตระนอน สาธุการ ตระบองกัน ชํานาญ
บาทสกุณี คุกพาทย รัวสามลา ตามความเหมาะสม
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DRAM2208

ระบํามาตรฐาน3(2-2-5)
Classical Dance
ความหมายและรูปแบบของการแสดงระบํามาตรฐาน ศึกษาความเปนมา
เครื่องแตงกาย จังหวะ ลีลา เพลงประกอบและฝกรําระบํามาตรฐานในชุด
กฤดาภินิหาร เทพบันเทิง ดาวดึงส พรหมมาสตร เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม

DRAM2301

คีตนาฏการ3(2-2-5)
Singing
ความสําคัญของดนตรีที่ใชในการแสดง ศึกษาชนิดของเพลงไทยการขับ
รองรองอิสระ การขับรองประกอบดนตรี การขับรองประกอบการแสดง ฝกขับ
รองเพลงเพลงที่ใชประกอบการแสดง ระบํา รํา ฟอน ละคร โขน

DRAM2401

หุนและการแสดงสําหรับเด็ก3(2-2-5)
Puppet and Play for Children
ชนิดและลักษณะของหุนประเภทตาง ๆ ความสําคัญและประโยชนของ
หุน ที่มีต อเด็ก รูจัก การประดิษ ฐหุน จากวัส ดุตาง ๆ โดยศึก ษาพัฒ นาการและ
กิจกรรมความตองการของเด็กในวัยตาง ๆ เชนกิจกรรมการแสดง บทบาทสมมุติ
นิทาน เพลงหุน ระบํา รํา ฟอน และการแสดงกลางแจง ละครหุน การเชิดหุน ฝก
แตงเรื่องสั้ น และเขียนบทละครสํา หรับเด็ก ฝก การจัด การแสดง โดยเลือกใช
องคประกอบที่ไดศึกษา นํามาใชเปนสื่อประกอบในการสรางการแสดงไดอยาง
เหมาะสม

DRAM2504

บัลเลต 23(2-2-5)
Ballet 2
วิชาบังคับกอน: DRAM1501 บัลเลต 1
ศัพทเทคนิคตางๆ ที่ใชในการเตนบัลเลต และฝกการเตนบัลเลต ระดับ
ชั้นตน โดยใชหลักสูตรประกอบการสอนของ RoyalAcademy of Dancingของ
ประเทศอังกฤษ ใน Grade 3-Grade 4

DRAM2505

แจส 2 3(2-2-5)
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Jazz 2
วิชาบังคับกอน: DRAM1502 แจส 1
เทคนิคของการเตนและทาเตนแจส ระดับสูงขึ้นจาก แจส 1 และการฝก
นับจังหวะดนตรีหลากหลายสไตล ไดแก Broadway Pop-dance Latin และไทย
ประยุก ต สําหรับการนําทาแจสมาประยุก ตกับลีลาไทย หรือการนํานวัต กรรม
ประยุกต ในรูปแบบแจสผสมทารํา
DRAM2506

นาฏศิลปรวมสมัย 13(2-2-5)
Contemporary 1
วิชาบังคับกอน: DRAM1501 บัลเลต 1
การเตนรวมสมัย หรือ บัลเลตสมัยใหมเพื่อใหเกิดลีลาทาเตน ในรูปแบบ
นาฏศิลปรวมสมัย ประกอบดนตรีในขั้นพื้นฐานเบื้องตนของการเคลื่อนไหวทั้ง
แขนและขา การเตนรูปแบบประยุกต โดยนําทาเตนมาผสมผสานในการคิดทา

DRAM2510

นาฏศิลปรวมสมัย 23(2-2-5)
Contemporary 2
วิชาบังคับกอน: DRAM2506 นาฏศิลปรวมสมัย 1
การเตนรวมสมัย โดยใชการจินตนาการและความรูสึก เพื่อใหเกิดลีลาทา
เตน ประกอบกับดนตรีที่มีจังหวะหลากหลายอารมณ ซึ่งแสดงออกทางทาเตน
ของการเคลื่อนไหวรางกาย ซึ่งเปนจุดพัฒนาการคิดริเริ่มสรางสรรค โดยนําทาเตน
บัลเลตหรือแจสมาผสมผสานในการคิดทา

DRAM2512

ระบําพื้นเมืองตะวันตก3(2-2-5)
Western Folk Dance
ประวัติการแสดงชุดที่นํามาฝก หัด ในดานเพลงดนตรี เครื่องแตงกาย
โอกาสและสถานที่แสดงของ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส ยูโกสลาเวียเลือกปฏิบัติ
ตามความเหมาะสม

DRAM2601

การแสดงและการกํากับการแสดง3(2-2-5)
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Acting and Directing
การแสดงเบื้องตน การเคลื่อนไหวรางกาย ภาษากาย การเปลงเสียงการ
แสดงสด การตีความ การแสดงเดี่ยว การแสดงเปนคู การแสดงฉากสั้น ๆหนาที่
และบทบาทของผูกํากับการแสดง งานกํากับการแสดง การวิเคราะหบทละคร
การคัด เลือกและพัฒ นาบทบาทการแสดง ปญ หาในการกํากั บการแสดงและ
วิธีแกไข การฝกซอม ฝกปฏิบัติงานกํากับการแสดง
DRAM2604

รังสรรคนาฏพัสตราภรณ3(2-2-5)
Costume Design
ทฤษฎีสี วรรณะและอารมณของสี การนําสีไปใชใหเหมาะสมในการแสดง
หนาที่และความสําคัญของเครื่องแตงกายที่มีตอการแสดงการออกแบบเสื้อผา
ใหเหมาะสมกับการแสดงแบบตางๆ ฝกปฏิบัติการแตงกาย พระ นาง ยักษ ลิง
การแตงกายชุดโบราณคดี สมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อยุธยา
รัตนโกสินทร ฝกแตงกายแบบยืนเครื่อง แบบละครพันทาง แบบพื้นเมือง และ
ระบํา ฝกปฏิบัติการออกแบบการแตงกายในลักษณะตางๆ

DRAM2702

การแสดงตะวันตกและตะวันออก3(3-0-6)
Western and Oriental Drama
ความหมายและชนิดของการละครตะวันตกและละครตะวันออก ศึกษา
และวิจารณลักษณะสําคัญของการละครยุคกลางและยุคฟนฟูของกรีกและโรมัน
วิวัฒนาการของโรงละคร บทละครและนักประพันธที่สําคัญ เทคนิคและรูปแบบ
การแสดง ความสัมพันธของศิลปะการละครกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ปรัชญา
ตลอดจนสภาพแวดลอมของสังคม ปรัชญาและสิ่งตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอศิลปะ
และวรรณคดี ก ารละครของยุ โ รปสมั ย ป จ จุ บั น การละครของชาติ ต า งๆ ใน
ตะวันออก ตอไปนี้ อินเดีย จีน ญี่ปุน เขมร และชาติอื่นๆ ในดานรูปแบบการ
แสดง วิวัฒนาการ อิทธิพล ความเชื่อ ประเพณี ฝกการแสดงประเภทตางๆ ของ
ชาติตะวันออกตามความเหมาะสม

DRAM2708

สื่อทันสมัยเพื่อการแสดง3(2-2-5)
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Modern Media for Performance Arts
การนําเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการแสดง ศึกษาการใชคอมพิวเตอรและ
สร า งงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การแสดง ศึ ก ษาสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละเครื่ อ งมื อ
โสตทัศนูปกรณ ที่ใชในการแสดง และฝกปฏิบัตติ ามความเหมาะสม
DRAM3103

จําอวด3(2-2-5)
Comic Performance
ที่มาของการแสดงตลก รูปแบบ การแสดงตลกของไทยมุขตลกที่เปน
แบบแผน กลวิธีสรางมุขตลกฝกปฏิบัติจัดการแสดงตลก

DRAM3204

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

DRAM3205

ศิลปะการรําเดี่ยว
3(2-2-5)
Solo Dance
ประวัติและความเปนมาของการแสดงรําเดี่ยว ฝกรํานาฏศิลปไทยกลุมที่
ใชนักแสดงคนเดียวในชุดตอไปนี้ฉุยฉายพราหมณ ฉุยฉายวันทอง ฉุยฉายเบญกาย
แปลง ฉุยฉายยอพระกลิ่น พลายชุมพล มโนราหบูชายัญ อิเหนาฉายกริช เลือกฝก
รําตามความเหมาะสม

DRAM3207

การแสดงทองถิ่น3(2-2-5)
Folk Performance
วัฒนธรรมการแสดงทองถิ่นของไทย ศึกษาการแสดงที่มพี ื้นฐานมาจาก
การแสดงของชาวบานที่เกี่ยวของกับ ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิต ฝกปฏิบัติ
สรางสรรคการแสดงของไทย

DRAM3209

นวนาฏรังสรรค3(2-2-5)
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Creative Innovation Performance
ประวัติการแสดงระบําที่ปรับปรุงขึ้น เนื้อรอง ทํานองเพลง เครื่ องแตง
กาย โอกาสที่แสดง ฝกรํา ระบําโบราณคดี 5 ชุด ระบํานพรัตน ระบําสี่ภ าค
ระบําชุมนุมเผาไทย ฯลฯ และการแสดงที่เปนผลงานวิจัยทางนาฏศิลป
DRAM3503

นาฏประดิษฐ 1
3(2-2-5)
Choreography 1
หลักการประดิษฐทารําเตนหลักการจัดแถว แปรแถวโดยประดิษฐทาจาก
เพลงไทย เพลงสากลและการออกแบบเครื่องแตงกายในแบบชุดสรางสรรค

DRAM3507

บัลเลต 33(2-2-5)
Ballet 3
วิชาบังคับกอน : DRAM2504บัลเลต 2
ศั พ ท เ ทคนิ ค ต า งๆ ที่ ใ ช ใ นการเต น บั ล เล ต และฝ ก การเต น บั ล เล ต
ระดับชั้น กลาง โดยใชหลัก สูต รประกอบการสอนของ Royal Academy of
Dancingของประเทศอังกฤษ ใน Grade5

DRAM3511

นาฏประดิษฐ 2
3(2-2-5)
Choreography 2
วิชาบังคับกอน: DRAM3503 นาฏประดิษฐ 1
การประดิษฐทารําเตนทั้งไทยและสากล การออกแบบลีลาทารํา ทาเตน
การแปรแถว การออกแบบเครื่องแตงกายในชุดสรางสรรค ศึกษาจังหวะ ลีลา
ของเพลงไทยและเพลงสากล แลวนํามาออกแบบประดิษฐทา ตลอดจนการใช
จินตนาการเกี่ยวกับการเลน แสง เสียงและการจัดเวที

DRAM3602

การออกแบบและการสรางงานการแสดง3(2-2-5)
Performance Designand Creativity
วิเคราะหการออกแบบเพื่อการสรางงานการแสดง ความสัมพันธของ
องคประกอบๆ ของการสรางงานการแสดง ทฤษฎี เทคนิค และศิลปะเกี่ยวกับ
องคประกอบของเวที ฉาก แสง เสียง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติงานบนเวที
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DRAM3605

การบริหารและการจัดการแสดง3(3-0-6)
PerformanceOrganizing and Management
งานตางๆในการจัดการแสดงละคร หนาที่และความรับผิดชอบของ
บุคลากรตางๆ ในการจัดการแสดง การบรรจุรายการ ชนิดและลักษณะของ
ละครที่เหมาะสมสําหรับการจัดการแสดงในโอกาสตางๆการคัดเลือกผูแสดง
งบประมาณในการแสดง การฝกซอม ปฏิบัติการจัดการแสดงละคร

DRAM3606

การเขียนบทละคร3(3-0-6)
Script Writing
ลักษณะของละครแบบตางๆ บทละครรอยแกวและ รอยกรอง หลักการ
นําวรรณกรรมมาใชในการแสดง ศึกษาโครงสรางของละคร ฝกเขียนบทละคร
และ ฝกเขียนบทเพื่อใชในการแสดงในโอกาสตางๆ

DRAM3705

ละคร ภาพยนตร นวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทียบ3(3-0-6)
Plays Movies and Novels : Comparative Arts
ความสัมพันธของละคร ภาพยนตรและนวนิยายที่มีอิทธิพลตอกันจากตน
เรื่องเดียวกันในเชิงเปรียบเทียบเพื่อนําแนวคิดไปพัฒนางานการแสดง

DRAM3609

ศิลปะการแสดงสําหรับครูปฐมวัย3(3-0-6)
Dramas for Early Childhood Teachers
ความหมาย ความสําคัญ หลัก การและแนวคิด เกี่ยวกับศิลปการแสดง
สําหรับครูปฐมวัย ประโยชนของศิลปการแสดงที่มีตอครูปฐมวัย การเคลื่อนไหว
บนเวที จิ น ตนาการสร า งสรรค การจั ด การแสดงบนเวที ประเภทของ
ศิลปการแสดงสําหรับครูในการจัดประสบการณ การประยุกตศิลปะการแสดงเพื่อ
ใชประกอบการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ฝกปฏิบัติระบําเบ็ดเตล็ด
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DRAM3901

วิธีวิจัยวิทยาทางนาฏศิลปและศิลปการแสดง
3(2-2-5)
Research Methodology in Dance and Drama
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนและการเลือกปญหาในการวิจัย
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเขียนเคาโครงการวิจัย ตัวแปร และ
สมมติฐาน การเลือกกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล วิธีการ
รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผล ขอเสนอแนะ การเขียนราย
งายการวิจัย และการประเมินผลการวิจัย โดยเนนศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทาง
นาฏศิลปและศิลปการแสดง

DRAM4608

การแสดงละครวิทยุและวิทยุโทรทัศน3(2-2-5)
Drama Theoriesand Techniques for Radio and Television
ประเภทของรายการวิทยุและวิทยุโทรทัศนที่มีตอผูฟงและผูชม ประเภท
ของรายการวิทยุ โทรทัศน ศัพทเทคนิค หลักการจัดรายการ หลักการเขียนบท
ละครวิทยุโทรทัศน หลักการจัดรายการวิทยุโทรทัศน อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มี
ตอผูฟงและผูชม ฝกเขียนบทรายการสารคดีทางวิทยุและวิทยุโทรทัศน เขียนบท
ละครวิทยุโทรทัศน

DRAM4703

การนําเสนอการแสดงเปนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
Thai Dance Presentation in English
ศัพททางดานนาฏศิลปไทยเพื่อการสื่อสาร ฝกนําเสนอการแสดงนาฏศิลป
ไทย ฝกถายทอดเรื่องราวทางดานนาฏศิลปไทย เพื่อการนําเสนอการแสดงใน
รูปแบบวิพิธทัศนา โขน ละครประเภทตาง ๆ และการแสดงพื้นเมือง

DRAM4706

การออกแบบเครือ่ งแตงกายและศิราภรณ3(2-2-5)
Costume and Headdress Designfor Thai Drama
ลักษณะของเครื่องแตงกายยืนเครื่อง การออกแบบลวดลาย ขั้นตอนการ
สรางเครือ่ งแตงกาย พระ นาง ยักษ ลิง การเลือกใชผา ขัน้ ตอนการปก การขึ้น
สะดึง การวางลาย เทคนิคและการปกแบบตางๆ การเลือกใชวัสดุประวัติ และ
วิวัฒนาการของศิราภรณและเครื่องประดับของละครไทยในสมัยตางๆ การ
อุปกรณสมัยใหม ออกแบบและสรางศิราภรณ เครื่องประดับ และหัวโขนชนิด
ตางๆ และปฏิบัติตามความเหมาะสม
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DRAM4707

นาฏการวิจารณ3(3-0-6)
Drama Criticism
ความหมายและคุ ณ ค า ของศิ ล ปการวิ จ ารณ หลั ก การวิ เ คราะห แ ละ
หลักการวิจารณการละครและภาพยนตร โครงเรื่อง ตัวละครปรัชญาความคิด
การใชภาษา บทละคร ธรรมเนียมปฏิบตั ิดานการแสดงบนเวทีและภาพยนตร ฝก
วิเคราะหและวิจารณการแสดง

DRAM4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนาฏศิลปและศิลปการแสดง
2(90)
Preparation forOccupational Practicum in Dance and Drama
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก ประสบการณวิชาชีพใน
ดานการรับรูและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึก ษาและ
สังเกตการปฏิบัติงานจริงทางการแสดงทั้งในและนอกสถานที่ ฝกการจัดการแสดง
ภายในสถานศึกษา

DRAM4802

การฝกประสบการณวิชาชีพนาฏศิลปและศิลปการแสดง
5(450)
Occupational Practicum in Dance and Drama
ฝก วิช าชีพ กับ สถานที่ป ระกอบการผลิ ต ผลงานการแสดงภายใตก าร
ควบคุมของอาจารยนิเทศและผูประกอบการหรือผลิตผลงานทางดานการแสดงให
ไดมาตรฐานออกสูสาธารณชน

DRAM4901

สัมมนาทางนาฏศิลปและศิลปการแสดง
Seminar in Dance and Drama
สัมมนาในประเด็นหรือหัวขอที่นาสนใจทางนาฏศิลป

DRAM4902

การวิจัยทางนาฏศิลปและศิลปะการแสดง
Research inDance and Drama
คนควา เรียบเรียงนาฏศิลป ในรูปแบบงานวิจัย
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