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หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิาการละคอน 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  ศูนย์รังสิต  คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการละคอน 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  ช่ือหลกัสูตร  
ภาษาไทย   หลกัศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการละคอน  
ภาษาองักฤษ  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Drama 

 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา   

ภาษาไทย ช่ือเตม็ ศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ (การละคอน)   
 ช่ือย่อ ศป.บ. (การละคอน) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Bachelor of Fine and Applied Arts (Drama)  
 ช่ือย่อ B.F.A. (Drama) 

 
3.   วชิาเอก  

-ไม่ม-ี 
  
4.   จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร   
 จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 137 หน่วยกติ 
 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ     
  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี 

5.2  ภาษาทีใ่ช้     
 หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 
5.3  การรับเข้าศึกษา    

  รับนักศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศทีส่ามารถใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี 
5.4  ความร่วมมอืกบัสถาบันอืน่  

  เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 



5.5   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   

 ให้ปริญญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการละคอน พ.ศ.2552   
ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2556 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสูตรมคีวามพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิในปีการศึกษา 2558 

 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
 8.1 ผู้ควบคุมการผลติการแสดง (Producer) 
 8.2 ผู้ฝึกหัดนักแสดง (Acting Coach) 
 8.3 นักวจิารณ์ด้านการละคอน (Critic) 
 8.4 ผู้เขียนบทละคอน (Playwright) 
 8.5 นักแสดง (Actor) 
 8.6 ผู้ก ากบัการแสดง (Director) 
 8.7 นักออกแบบกจิกรรมในการใช้ละครประยุกต์ (Creative Designer/Facilitator/ For Applied Theatre) 
 8.8 นักสร้างสรรค์การจดัการงาน ) Event Organizer( 
 8.9 นักออกแบบการสร้างองค์ประกอบศิลป์ (Arts Director) 
 8.10 นักแต่งเพลง (Song writer) 
 8.11 ศิลปินสร้างสรรค์งานแต่งหน้า (Make up Artsist) 
 8.12   ผู้ก ากบัภาพลกัษณ์ (Stylist) 
 
9.  สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน  
       คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
         
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  
 10.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  

ความคิดสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์ในการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจ การพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ต้องการรากฐานทางศิลปะอันเข้มข้น เนื่องจากวิชาการทางศิลปะเป็นจุดเร่ิมต้นส าคัญ สุดอย่างหนึ่งในการริเร่ิมสร้างกระบวนการ
และถ่ายทอด การมีความรู้ทางศิลปะที่ก้าวหน้าจะสามารถน าไป ประยุกต์กับบริบทที่แตกต่างทางเศรษฐกิจต่างๆ อย่างกว้างขวาง 
วิชาการละคอนเป็นศิลปะแขนงที่ส าคัญ ที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะเป็นศาสตร์ซ่ึงผสมผสานความรู้ความเข้าใจในศิลปะแขนงอื่นๆ ไว้
อย่างเป็นอนัเดยีว อกีทั้งยงัสามารถผลักดันเชิงความคิดด้านเอกลักษณ์ของชนในชาติออกมาได้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงจ าเป็น อย่าง
ยิง่ทีจ่ะต้องพฒันาหลกัสูตรนีใ้ห้ก้าวหน้าและสอดคล้องกบัสถานการณ์และการพฒันาเศรษฐกิจของชาต ิ

 
 



 10.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

 ในสังคมพหุวฒันธรรม ศิลปะการแสดงคอืเคร่ืองสะท้อนสภาวะทางสังคมและวฒันธรรมทีย่อดเยีย่ม เพราะสร้างสรรค์

ขึน้จากแขนงศิลปะหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นสัญญลักษณ์แห่งความเจริญทางวัฒนธรรม และเป็นเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมนั้นๆ 

ศิลปะการแสดงมิใช่เพียงเร่ืองเริงรมย์ หากแต่ประมวลความคิด การถ่ายทอดและการวิพากษ์วิจารณ์  อันจะเป็นหัวใจในการสร้าง

สังคมอนัมสุีนทรียะในการแสดงออกและความเข้มแข็งทางปัญญา ซ่ึงเข้มแข็งท่ามกลางการเปลีย่นแปลงอนัรวดเร็วในโลกปัจจุบัน  

 

11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1 และ 10.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

11.1 การพฒันาหลกัสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการละคอน โดยบูรณาการกับพืน้ฐานความรู้แขนงต่างๆ ของ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาองค์ความรู้อันเป็นสากลในปัจจุบัน อีกทั้งเน้นหนักในแต่ละความรู้เฉพาะอย่างเข้มข้น เพื่อ

สร้างบัณฑิตที่มีความเข้าใจโลกร่วมสมัย และสามารถเสนอผลงานทั้งเชิงวิชาการและสร้างสรรค์ ด้วยความ เข้าใจตนเองและ

รับผดิชอบต่อสังคม   

11.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

การพัฒนาหลักสูตรศิลปะการแสดง เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มุ่ งสู่การสร้างและพัฒนา

บัณฑิตทั้งในด้านวชิาการและวิชาชีพ ตลอดจนการสร้างบัณฑิตที่มีความเข้าใจมนุษย์ สังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย 

และมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาผลงานด้านศิลปะการแสดง เช่น การละคอนและ

นาฏศิลป์ โดยมคีวามเคารพต่อวถิีประชาธิปไตย และมจีติส านึกและความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และโลก 

 

12.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน  

12.1 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา   หน่วยกติ 

)บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง( 
 

มธ. 110   สหวทิยาการมนุษยศาสตร์    2 )2-0-4( 

TU110  Integrated Humanities 

มธ.100  พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม   3 )3-0-6( 

TU100  Civic Educations  

มธ. 120   สหวทิยาการสังคมศาสตร์    2 )2-0-4( 

TU120   Integrated Social Sciences 

มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  2 )2-0-4( 

TU130   Integrated Sciences and Technology 

มธ.151  คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั 3 )3-0-6( 

TU151   General College Mathematics 



รหัสวชิา ช่ือวชิา    หน่วยกติ 

)บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง( 
 

มธ.152   หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 3 )3-0-6( 

TU152  Fundamental Mathematics 

มธ.153  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 3 )3-0-6( 

TU153  General Concepts of Computer 

มธ.156  คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 3 )3-0-6( 

TU156  Introduction to Computers and Programming 

ท.161  การใช้ภาษาไทย 3 )3-0-6( 

TH161  Thai Usage 

สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1  0 )3-0-6( 

EL070  English Course 1  ไม่นับหน่วยกติ 

สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3 )3-0-6( 

 EL171  English Course 2 

สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 3 )3-0-6( 

EL172  English Course 3 

มธ 111   ประเทศไทยในมติทิางประวตัศิาสตร์ สังคมและวฒันธรรม 3 )3-0-6( 

TU111  Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 

มธ.113  ความรู้พืน้ฐานทางปรัชญาและศาสนา   3 )3-0-6( 

TU113   Fundamentals of Philosophy and Religions 

มธ. 143   มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม   3 )3-0-6( 

TU143  Man and Environment  

พท101  สุขภาพและการออกก าลงักายเพือ่คุณภาพชีวติ 2 ) 2 -0- 4( 

PE101  Exercise and Sports for Healthy life 

วฬ.211 กรีฑา 1 ) 0-2-1 (       

SN211  Track and Field 

วฬ.212 ว่ายน า้  1 ) 0-2-1 (       

SN212 Swimming 

วฬ.213 ลุตบอล  1 ) 0-2-1 (       

SN213 Football 

วฬ.214 บาสเกตบอล  1 (0-2-1)   

SN214 Basketball 



รหัสวชิา  ช่ือวชิา หน่วยกติ 

                 )บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง( 
 

วฬ.215  รักบีลุ้ตบอล 1 (0-2-1)        

SN215 Rugby 

วฬ.216  วอลเลย์บอล  1 (0-2-1)        

SN216 Volleyball 

วฬ.217  เบสบอล  1 (0-2-1)         

SN217 Baseball 

วฬ.218  ลุตซอล  1 (0-2-1)         

SN218 Futsal 

วฬ.219 ซอลท์บอล 1 (0-2-1)         

SN219 Softball 

วฬ.220  เทนนิส 1 (0-2-1)        

SN.220 Tennis 

วฬ.221 แบดมนิตนั  1 (0-2-1)        

SN221 Badminton 

วฬ.222  เทเบิลเทนนิส  1 (0-2-1)        

SN222 Table Tennis 

 

13.2 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ มาเรียน 
รหัสวชิา ช่ือวชิา  หน่วยกติ 
                       )บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง( 
 

มธ115 มนุษย์กบัผลงานสร้างสรรค์ทางด้านวรรณกรรม  3 )3-0-6( 
TU115 Man and his Literary Creativity 
มธ116  มนุษย์กบัศิลปะ; ทศันศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง 3 )3-0-6( 
TU116 Man and Arts; Visual Arts, Music and Performing Arts 
นศ 101  ทฤษฎนีาฏยศาสตร์ไทย  3 (3-0-6) 
DA101   Theory of Dance 
นศ 131  นาฏศิลป์ไทย 1 3 (1-4-4) 
DA131   Thai Dance  1 
นศ134  การแต่งกายและการแต่งหน้า  3 (3-0-6) 
DA134   Character Costume and Make – up  
 



รหัสวชิา ช่ือวชิา  หน่วยกติ 
                       )บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง( 
 

นศ 200 งานค้นคว้าสร้างสรรค์ในห้องปฏบิัตกิารและภาคสนาม 1 3 (0-6-3)   
DA 200   Studio  Project  1 
นศ 201   พฒันาการนาฏศิลป์ไทย 3 (3-0-6) 
DA 201    Development of Thai Dance 
นศ 203   พฒันาการของนาฏศิลป์เอเชีย 3 (3-0-6) 
DA 203   Development of Asian Dance 
นศ 231   นาฏศิลป์ไทย 2 3 (1-4-4) 
DA 231   Thai Dance 2 
นศ 235  การเขียนบทโขน ละคอนไทย  3 (1-4-4) 
DA 235   Thai Playwriting  
นศ 236   นาฏศิลป์ไทยภาคเหนือและภาคอสีาน 3 (1-4-4)  
DA 236   Northern and Northeastern Thai Dance  
นศ 237   นาฏศิลป์ไทยภาคกลางและภาคตะวนัออก 3 )1-4-4( 
DA 237   Central and Eastern Thai Dance 
นศ 238  นาฏศิลป์ไทยภาคใต้ 3 (1-4-4) 
DA 238   Southern Thai Dance 
นศ.256   นาฏศิลป์พืน้บ้านตะวนัออก 3 (2-2-5) 
DA256   Eastern Folk Dances  
นศ 331  นาฏศิลป์ไทย  3 3 (1-4-4)  
DA 331   Thai Dance 3 
นศ 386   โขนและหนังใหญ่ 3 (1-4-4) 
DA 386   Khon (Mask Dance Drama) and  
 Nang Yai (Classical Shadow  Play) 
นศ 387  ละคอนใน ละคอนนอก และละคอนพนัทาง  3 (1-4-4) 
DA 387  Classical Dance: Lakhon Nai, Lakhon Nok,  
 Lakhon Phanthang 
นศ 461  ศิลปะการออกแบบท่านาฏศิลป์ไทย  3 )1-4-4( 
DA 461   Choreography in Thai Dance  
ด 100   ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัดนตรี    3 (3-0-6) 
MU 100 Introduction  to Music 
ด 101   สุนทรียศาสตร์ในดนตรี     3 (3-0-6) 
MU 101 Aesthetics in Music  
ด 105   ดนตรีโลก 3  (3-0-6) 
MU 105   World Music 
 



รหัสวชิา ช่ือวชิา  หน่วยกติ 
                       )บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง( 
 

ด115 ป่ีพาทย์มอญ 1 3  (3-0-6) 
MU115   Mon Music 1  
ด125 ดนตรีพืน้บ้าน 1 3  (3-0-6) 
MU125   Thai Folk Music 1  
ด130   ดนตรีไทย 1   3  (3-0-6) 
MU130  Thai Music: Theory and Practice 1  
ด140 ดนตรีสากล 1 3 (3-0-6) 
UM 140 tseWsis U ere  : Theory and Practice 1  
ด145     พืน้ฐานการปฏบิัตคิย์ีบอร์ด  3 (3-0-6) 
MU145 Keyboard  
ด165    ศิลปะการขับร้องเพลงไทย 1 3 (3-0-6) 
MU165    iagrWrnsaa  iar inan irsTrsT :  isnia asg aiaeWres  1   
ด166    ศิลปะการขับร้องเพลงประสานเสียง 1 3 (3-0-6) 
MU166 The Arts of Choral Singing 1  
ด167 ศิลปะการขับร้องเพลงสากล 1 3 (3-0-6) 
MU167  Western Solo Singing : Theory and Practice 1 
ด205   พฒันาการของดนตรีไทย 3  (3-0-6) 
MU205 Development of Thai Music  
ด206  พฒันาการของดนตรีตะวนัตก 3  (3-0-6) 
MU206  Development of Western Music   
ด215 ป่ีพาทย์มอญ 2 3  (3-0-6) 
MU215  Mon Music 2  
ด225 ดนตรีพืน้บ้าน 2 3  (3-0-6) 
MU225    Thai Folk Music 2  
ด235   ดนตรีไทย 2   3  (3-0-6) 
MU235 Thai Music : Theory and Practice 2  
ด245 ดนตรีสากล  2 3  (3-0-6) 
MU245  Western Music : Theory and Practice 2 
ด265    ศิลปะการขับร้องเพลงไทย 2 3  (3-0-6) 
MU265 Traditional Thai Solo Singing: Theory and Practice 2  
ด266   ศิลปะการขับร้องเพลงประสานเสียง 2 3  (3-0-6) 
MU266  The Arts of Choral Singing 2  
ด267   ศิลปะการขับร้องเพลงสากล 2   3  (3-0-6) 
MU267         tseWsis inan irsTrsT : Theory and Practice 2 
 



รหัสวชิา ช่ือวชิา  หน่วยกติ 
                       )บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง( 
 

ด 268   พฒันาการโสตประสาทส าหรับดนตรี  3  (3-0-6) 
MU268 Ear Training for Music  
ด  355  ดนตรีและการขับร้องในการละคอนและนาฏศิลป์ไทย 3  (3-0-6) 
MU355  Music in Thai Drama and Dance  
ด 375   การเรียบเรียงเสียงประสาน 3  (3-0-6) 
MU375    Harmony  
ด475   การประพนัธ์เพลงเบือ้งต้น 3  (3-0-6) 
MU475    Musical Composition  

หมายเหตุ     นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สามารถเลือกศึกษา มธ.115 และ มธ. 116  เป็นวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนที ่2 ได้ 
 

13.3 การบริหารจดัการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอื่นๆ ในคณะฯ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะ

สังคมศาสตร์วิทยาและมานุษยวิทยา คณะสหเวชศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้บริการการสอนวิชาต่างๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัด
ตารางเวลาเรียน และสอบ การจดักลุ่มนักศึกษาตามระดบัพืน้ฐานความรู้ 
 
 

ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร   
1.1 ปรัชญา 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการละคอน หรือศิลปะการละคอนประยุกต์ บนพืน้ฐานทางวชิาการและความรับผดิชอบต่อสังคม   
1.2 ความส าคญั  
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน เป็นหลักสูตรที่มุ่ งผลิตบัณฑิตซ่ึงมีทักษะและความรู้ด้าน

ศิลปะการแสดง โดยบูรณาการกับศาสตร์ทางด้านมนุษยศาตร์ สังคมศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เข้าใจความแตกต่างหลากหลายและ
ความเป็นไปของสังคมร่วมสมยัในโลกสากล  เพือ่น าองค์ความรู้เหล่านั้นมาส่ือสารสู่สังคมอย่างริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นจรรโลง
และววิฒัน์สังคมด้านจติใจ ภายใต้ความเคารพและความรับผดิชอบต่อตนเองและผู้อืน่ 

1.3 วตัถุประสงค์ 
เพือ่ผลติบัณฑิตทีท่ีม่คุีณลกัษณะ ดงันี ้
1.3.1 มีความรู้พืน้ฐานในด้านศิลปะการแสดง ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ วิธีคิด การออกแบบ การ

เขียนบท วรรณกรรมบทละคร 
1.3.2  มคีวามคดิสร้างสรรค์ ทกัษะ และจรรยาบรรณในวชิาชีพ  
1.3.3  มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้และทักษะด้านศิลปะการแสดง เพื่อปรับใช้ในด้านการศึกษา 

พฒันาเศรษฐกจิ สังคม และมนุษย์ 
1.3.4  มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ 
1.3.5  มคีวามรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 



ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 

1.  ระบบการจดัการศึกษา 

1.1  ระบบ  

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มช่ัวโมง

การศึกษาในแต่ละรายวชิาให้เท่ากบัภาคปกติ 

1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน  

   มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการประจ าหลักสูตร )คณะกรรมการ

วชิาการคณะศิลปกรรมศาสตร์( 

1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค     

-ไม่ม-ี 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

วนั - เวลาราชการปกต ิ

ภาคการศึกษาที ่1  เดอืนสิงหาคม - ธันวาคม 

ภาคการศึกษาที ่2  เดอืนมกราคม - เมษายน 

ภาคฤดูร้อน เดอืนพฤษภาคม - กรกฎาคม 

2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  

       คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

พ.ศ. 2540 )พร้อมฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ( ข้อ 7    

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

นักศึกษามคีวามคาดหวงัและเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่นเกีย่วกบัเนือ้หาวชิาในหลกัสูตร 

2.4   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จดัแนะน าหลกัสูตรของสาขาผ่านระบบสารสนเทศและการแนะแนวผ่านโรงเรียนโดยตรง 

2.4.2 จดัการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อท าความเข้าใจถึงปัญหาที่

อาจเกดิขึน้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกีย่วกบัการศึกษาในหลกัสูตรและการปฏิบัตตินในสถานศึกษา 

2.4.3 จดัท าเอกสารเผยแพร่ เพือ่สร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา 

2.5 ระบบการศึกษา  

  แบบช้ันเรียน  

 แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพมิพ์เป็นหลกั 

 แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 

 แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เน็ต 

 อืน่ๆ (ระบุ)  
 



2.6   การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวทิยาลยั  

1( การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ.2540 )พร้อมฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ( ข้อ 10.10 และข้อ 15 

2(  หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการ และการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาใน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลกัสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกติ 

 ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร  
อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกต ิและอย่างมากไม่เกนิ 14 ภาคการศึกษาปกต ิ 

3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 

 1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    30    หน่วยกติ 

 2. วชิาเฉพาะ               101 หน่วยกติ 

   2.1 วชิาแกนคณะ      8     หน่วยกติ 

   2.2 วชิาบังคบั    63     หน่วยกติ 

    2.2.1 วชิาบังคบัในสาขา  45      หน่วยกติ 

    2.2.2 วชิาเลอืกในสาขา    18   หน่วยกติ 

   2.3 วชิาบังคบันอกสาขา     6     หน่วยกติ 

   2.4. วชิาโทหรือวชิาเลอืก    24     หน่วยกติ 

3. วชิาเลอืกเสรี         6    หน่วยกติ 

 

3.1.3  รายวชิา 

3.1.3.1 รหัสวชิา 

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน  ประกอบด้วยอักษรย่อ 2 
ต าแหน่ง และตวัเลข 3 ต าแหน่ง ดงัรายละเอยีดต่อไปนี ้ 

1.  อกัษรย่อน าหน้าตวัเลขในหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการละคอน ดงันี ้

“ศป.” เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอนโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

“ล.”  เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอนโดยสาขาวชิาการละคอน  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

“นศ.” เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอนโดยสาขาวชิาโท (นาฎยศาสตร์ไทย)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 “ด.”  เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอนโดยสาขาวชิาโท (ดนตรี)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 



2. ตวัเลข 3 ต าแหน่ง ในรายวชิาหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการละคอน ดงันี ้ 

หลกัหน่วย    

เลข 0-4 หมายถึง วชิาบังคบั,  วชิาบังคบัเลอืก 

เลข 5-9 หมายถึง วชิาเลอืก, วชิาเน้นหนักเฉพาะทาง 

หลกัสิบ   

เลข 0 หมายถึง  หมวดวชิาพืน้ฐานการละคอนทัว่ไป 

เลข 1 หมายถึง หมวดวชิาวรรณกรรมการละครและศิลปินทางการละคอน 

เลข 2 หมายถึง หมวดวชิาการแสดง 

เลข 3 หมายถึง หมวดวชิาการก ากบัการแสดง 

เลข 4 หมายถึง หมวดวชิาการออกแบบทศันศิลป์ส าหรับศิลปะการแสดง 

เลข 5 หมายถึง หมวดวชิาเสียงและดนตรีส าหรับศิลปะการแสดง 

เลข 6 หมายถึง หมวดวชิาการเคลือ่นไหวและนาฏศิลป์ส าหรับศิลปะการแสดง 

เลข 7 หมายถึง หมวดวชิาการเขียนบทละคอน 

เลข 8 หมายถึง หมวดวชิาการละครประยุกต์ 

หลกัร้อย 

เลข 1-2 หมายถึง   วชิาระดบัต้น 

เลข 3 หมายถึง   วชิาระดบักลาง 

เลข 4 หมายถึง   วชิาระดบัสูง 

เลข 5 หมายถึง   วชิาระดบัสูงทีส่่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

3.1.3.2 การคดิหน่วยกติ 

 รายวชิาบรรยาย 1 หน่วยกติ เท่ากบั 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 รายวชิาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัตกิาร 1 หน่วยกติ เท่ากบั 2 หรือ 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 รายวชิาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกติ เท่ากบั 3 – 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจากจ านวนช่ัวโมงบรรยาย (บ) ช่ัวโมงปฏิบัติ (ป) และช่ัวโมงที่

นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์ แล้วหารด้วย 3 ซ่ึงมวีธีิคดิดงันี ้

 จ านวนหน่วยกติ  =  บ + ป + น 

                 3 

การเขียนหน่วยกติในรายวชิาต่างๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตวัคอื 

 เลขตวัแรก อยู่นอกวงเลบ็ เป็นจ านวนหน่วยกติของรายวชิานั้น 

 เลขตวัทีส่อง สาม และส่ี อยู่ในวงเลบ็บอกโดย 

เลขตวัทีส่องบอกจ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 

เลขตวัทีส่ามบอกจ านวนช่ัวโมงปฏิบัตต่ิอสัปดาห์ 

เลขตวัทีส่ี่บอกจ านวนช่ัวโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 



3.1.3.3 รายวชิา 
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวน 30 หน่วยกติ 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและ

องค์ประกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 
ส่วนที ่1 : วชิาศึกษาทัว่ไป  21  หน่วยกติ  

      รหัสวชิา    ช่ือวชิา        หน่วยกติ 
)บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง( 
 

หมวดมนุษยศาสตร์   บังคบั 1 วชิา 2 หน่วยกติ 
มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 2 (2-0-4) 
TU110  Integrated Humanities 
 

หมวดสังคมศาสตร์   บังคบั 2 วชิา 5 หน่วยกติ 
มธ.100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 3 (3-0-6) 
TU100  Civic Education 
มธ.120  สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) 
TU120  Integrated Social Sciences 
หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 : วทิยาศาสตร์   บังคบั 1 วชิา 2 หน่วยกติ    
มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 (20-4) 
TU130  Integrated Sciences and Technology 
: คณิตศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์ บังคบัเลอืก 1 วชิา 3 หน่วยกติ จากวชิาต่อไปนี ้
มธ.151  คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั 3 (3-0-6) 
TU151  General College Mathematics 
มธ.152  หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
TU152   Fundamental Mathematics 
มธ.153  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 3 (3-0-6) 

 TU153   General Concept of Computer 
มธ.156 คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
TU156  Introduction to Computers and programing 
หมวดภาษา   รวม  9  หน่วยกติ จากวชิาต่อไปนี ้
ท.161 การใช้ภาษาไทย   3 (3-0-6) 
TH161 Thai Usage 1 
สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1  3 (3-0-6) 
EL070  English Course 1 
สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2  3 (3-0-6) 
EL171  English Course 2 
 



สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3  3 (3-0-6) 
EL172 English Course 3 
 

ส่วนที ่2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่างๆ ตามเงือ่นไขรายวชิาทีค่ณะฯ ก าหนดไว้ รวม  9  หน่วยกติ 
ประกอบด้วย   

1)  นักศึกษาเลอืกศึกษา 2 วชิา ( 6 หน่วยกติ) จากวชิาต่อไปนี ้
มธ.111 ประเทศไทย ในมติทิางประวตัศิาสตร์ สังคม  3 (3-0-6) 
 และวฒันธรรม   
TU111  Thailand in Historical Social and  
 Cultural Perspective 
มธ.113 ความรู้พืน้ฐานทางปรัชญาและศาสนา   3 (3-0-6) 
TU113  Fundamentals of Philosophy and Religions 
มธ.115 มนุษย์กบัผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม  3 (3-0-6) 
TU115  Man and his Literary Creativity 
มธ.116 มนุษย์กบัศิลปะ ทศันศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง 3 (3-0-6) 
TU116   Man and Arts : Visual Art, Music and  
 Performing Arts 
2) นักศึกษาเลอืกศึกษา 1 วชิา (3 หน่วยกติ) จากวชิาต่อไปนี ้

   มธ.143 มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม   3 (3-0-6) 
TU143  Man and Environment 
และ/หรือเลือกศึกษาวิชาในหมวดพลานามัย โดยนักศึกษาจะสามารถศึกษาวิชาในหมวดนี้เป็นวิชาศึกษาทั่วไป                

ส่วนที ่2  ได้ไม่เกนิ 3 หน่วยกติ โดยต้องศึกษาวชิา พท.101 ควบคู่กบัวชิาอืน่ๆ อกี 1 วชิา ดงันี ้ 
พท.101 สุขภาพและการออกก าลงักายเพือ่คุณภาพชีวติ  2 )2-0-4( 
PE101 Exercise and Sports for Healthy life 
วฬ211 กรีฑา 1 (0-2-1)        
SN211 Track and Field 
วฬ212  ว่ายน า้  1 (0-2-1)   
SN212 Swimming 
วฬ213  ลุตบอล  1 (0-2-1)   
SN213 Football 
วฬ214 บาสเกตบอล  1 (0-2-1)   
SN214 Basketball 
วฬ215  รักบีลุ้ตบอล 1 (0-2-1)        
SN215 Rugby 
วฬ216  วอลเลย์บอล  1 (0-2-1)        
SN216 Volleyball 
 



รหัสวชิา    ช่ือวชิา                    หน่วยกติ 
          )บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง( 

 

วฬ217  เบสบอล  1 (0-2-1)         
SN217 Baseball 
วฬ218  ลุตซอล  1 (0-2-1)         
SN218 Futsal 
วฬ219 ซอลท์บอล 1 (0-2-1)         
SN219 Softball 
วฬ220  เทนนิส 1 (0-2-1)        
SN220 Tennis 
วฬ221 แบดมนิตนั  1 (0-2-1)        
SN221 Badminton 
วฬ222  เทเบิลเทนนิส  1 (0-2-1)        
SN222 Table Tennis 
 

2. วชิาเฉพาะ 101 หน่วยกติ 
2.1  วชิาแกนคณะรวม 8  หน่วยกติ 
 นักศึกษาจะต้องศึกษาวชิาแกนคณะ รวม 8 หน่วยกติ ดงัต่อไปนี ้ 

   รหัสวชิา ช่ือวชิา                   หน่วยกติ 
)บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง( 

ศป.201 พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมตะวนัตก 2 (2-0-4) 
 FA201 Development of Western Arts, Culture, and Society 
 ศป.202 พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมเอเชีย 2 (2-0-4) 
 FA202 Development of Asian Arts, Culture, and Society 
 ศป.301 สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ 2 (2-0-4) 
 FA301 Aesthetics for Arts Creator 
 ศป.303 การบริหารงานศิลปะ 2 (2-0-4) 
 FA303 Arts Management 
 

 2.2 วชิาบังคบั รวม  63  หน่วยกติ 
2.2.1 วชิาบังคบัในสาขา  45  หน่วยกติ 

 นักศึกษาจะต้องศึกษาวชิาบังคบัในสาขาวชิาการละคอน รวม 45 หน่วยกติ จาก 3 หมวดวชิา ดงันี ้ 
1) หมวดพฒันาการและวรรณกรรมการละคอน  (18  หน่วยกติ)   ได้แก่                

ล.201 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัการละคอน 3 (3-0-6) 
DM201 Introduction to Theatre  
ล.202 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัการละคอนไทย               3 (3-0-6)    
DM 202 Introduction to Thai Theatre and Drama  



   รหัสวชิา ช่ือวชิา                   หน่วยกติ 
 )บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง( 

 

ล.211 การละคอนตะวนัตก 3 (3-0-6) 
DM211 Western Drama and Theatre 
ล.212 การวเิคราะห์บทละคอน 3 (3-0-6) 
DM212 Play Analysis 
ล.302 พฒันาการศิลปะการแสดงเอเชีย  3 (3-0-6) 
DM302 Development of Performing Arts in Asia 
ล.402 ทฤษฎแีละการวจิารณ์ศิลปะการแสดง  3 (3-0-6) 
DM402 Theory and Criticism in Performing Arts 

 2) หมวดศิลปะการแสดง  การสร้าง และการประยุกต์  (15  หน่วยกติ) ได้แก่ 
 ล.121 สหวทิยาการทางศิลปะการแสดง   3 (2-2-5) 
 DM121 Interdisciplinary Workshop 
 ล.221 การแสดง 1 3 (2-2-5) 
 DM221 Acting 1 
 ล.240 องค์ประกอบศิลป์พืน้ฐานการออกแบบส าหรับการแสดง 3 (2-2-5)   
 DM240 Introduction to Theatre Design 
 ล.301 ศิลปะและเทคโนโลยกีารน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 3 (2-2-5) 
 DM301 Arts and Technology in Presenting Creative Works 
 ล.341 เทคนิคการใช้เคร่ืองมอืเพือ่การแสดง 3 (2-2-5) 
 DM341 Devising Performance 

3)  หมวดวจิยั คนัคว้า สร้างสรรค์ ฝึกปฏบิัตกิารและภาคสนาม (12  หน่วยกติ)  ได้แก่   
 ล.100 การปฏบิัตงิานในโรงละคอน 0 (0-2-1) 
 DM100 Theatre Practicum  
 ล.200    ระเบียบวธีิวจิยัภาคสนามขั้นพืน้ฐาน 3 (0-6-3) 
 DM200 Field Research Project 
 ล.401 พืน้ฐานการวจิยัและการเขียนเชิงวชิาการ 3 (3-0-6) 
 DM401 Fundamental Research and Academic Writing 
 ล.500    การค้นคว้าวจิยัส าหรับศิลปะการแสดงนิพนธ์ 3 (0-3-6) 
 DM500 Preparation to Performing Arts Thesis    
 ล.501 ศิลปะการแสดงนิพนธ์ 3 (0-3-6) 
 DM501 Performing Arts Thesis 

 

2.2.2 วชิาเลอืกในสาขา 18  หน่วยกติ  ให้นักศึกษาเลอืกศึกษารายวชิาดังต่อไปนี ้ 
ล.205 ศิลปะในวฒันธรรมไทย 3 (3-0-6) 

 DM205 Arts in Thai Culture 
  



   รหัสวชิา ช่ือวชิา                   หน่วยกติ 
        )บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง( 

 

ล.225 การแสดง 2 3 (2-2-5) 
 DM225 Acting 2 

ล.245   การออกแบบฉากและเคร่ืองประกอบฉากเพือ่การแสดง 1 3 (2-2-5)    
 DM245 Introduction to Scene and Prop Design 1 
 ล.246    การออกแบบและจดัระบบแสงในศิลปะการแสดง 1 3 (2-2-5) 
 DM246 Introduction to Lighting Design 1 
 ล.247 การแต่งหน้าส าหรับละคอนเวท ี 3 (2-2-5) 
 DM247 Stage Make-up 
 ล.248 ประวตัศิาสตร์เคร่ืองแต่งกาย 3 (3-0-6) 
 DM248 History of Costume 
 ล.255 การออกเสียงเพือ่การแสดง 1 3 (2-2-5) 
 DM255 Voice Training 1 
 ล.257 การขับร้องในการละคอนและการแสดง 3 (2-2-5) 
 DM257 Singing in Drama 
 ล.265    ทกัษะการเต้นพืน้ฐาน 1 3 (1-4-4) 
 DM265 Fundamental Dance Skill 1 

 ล.266 ทกัษะการเต้นพืน้ฐาน 2 3 (1-4-4) 
 DM266 Fundamental Dance Skill 2 

 ล.275 การเขียนบทละคอน 1 3 (2-2-5) 
 DM275 Playwriting 1 
 ล.285 การแสดงหุ่นไทย 3 )2-2-5( 
 DM285 Arts of Thai Puppetry  
 ล.286 การแสดงหุ่น 3 (2-2-5) 
 DM286 Arts of Puppetry  
 ล.305 การจดัการเวท ี 3 (3-0-6) 
 DM305  Stage Management 
 ล.325    การแสดง 3       3 (2-2-5) 
 DM325 Acting 3 
 ล.335    การก ากบัการแสดง 1 3 (2-2-5) 
 DM335 Directing 1 
 ล.336 การก ากบัการแสดง 2    3 (2-2-5) 
 DM336 Directing 2 

 ล.345  การออกแบบฉากและเคร่ืองประกอบฉากเพือ่การแสดง 2 3 (2-2-5)    
 DM345 Introduction to Scene and Prop Design 2 
 



   รหัสวชิา ช่ือวชิา                   หน่วยกติ 
               )บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง( 

 

ล.346 การออกและจดัระบบแสงในศิลปะการแสดง 2 3 (2-2-5) 
DM346 Introduction to Lighting Design 2 
ล.347 การออกแบบและสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกาย 3 (2-2-5) 
 และแต่งหน้าส าหรับศิลปะการแสดง 1   
DM347 Costume and Make-up Design for Theatre 1 
ล.348 การออกแบบและสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกาย 3 (2-2-5) 

 และแต่งหน้าส าหรับศิลปะการแสดง 2 

DM348 Costume and Make-up Design for Theatre 2 

ล. 356 การอ่านและตคีวามวรรณคดโีดยใช้หลกัการละคอน 3 (3-0-6) 

DM356 Dramatic Reading and Oral Interpretation 

ล.365 การเคลือ่นไหวส าหรับนักแสดง 3 )2-2-5(  

DU365 UnvsmssW fni AeWni 

ล.366 ศิลปะท่าทาง 3 )2-2-5( 

DM366  The Arts of Mime   

ล.375 การเขียนบทละคอน 2 3 (2-2-5) 

DM375  Playwriting 2 

ล.376 การดดัแปลงบทละคอน 3 (2-2-5) 

DM376  Adaptation  

ล.381   การละคอนสร้างสรรค์ 3 (2-2-5) 

DM381  Creative Drama 

ล.385 ละคอนส าหรับเดก็และเยาวชน 3 (2-2-5) 

DM385   Theatre for Young People 

ล.386 ละคอนเพือ่การศึกษา 3 (2-2-5) 

DM386  Theatre in Education 

ล.388 สัมมนาการทดลองในศิลปะการแสดง 3 (2-2-5) 

DM388    Seminar on Experimentation in the Performing Art   

ล.405 เอกตัศึกษา 3 (0-3-6) 

DM405  Independent  Study 

ล.419 สัมมนาหัวข้อทางการละคอน 3 (3-0-6) 

DM419  Seminar in Theatre Topic   

ล.465   การสร้างสรรค์ลลีาเคลือ่นไหว 3 (2-2-5) 

DM465  Dance Composition 

  



 2.3 วชิาบังคบันอกสาขา   6   หน่วยกติ 

 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ จ านวน 6 หน่วยกติ โดยเลอืกจากรายวชิาต่อไปนี ้  
 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา                   หน่วยกติ 
           )บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง( 
 

 สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน 3 (3-0-6) 

 EL202 English for Work 

 ศป.216 เสริมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 1  3 (3-0-6) 

 FA216    Practice in English for Fine and Applied Arts 1  

 ศป.316 เสริมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 

 FA316  Practice in English for Fine and Applied Arts 2  

 ศป.416 เสริมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 3 3 (3-0-6) 

 FA416    Practice in English for Fine and Applied Arts 3  

          อ.221 การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6) 

 EG221 Reading for Information 

 อ.241 การลัง-การพูด 1 3 (3-0-6) 

 EG241 Listening – Speaking 1 

  
2.4 วชิาโท/วชิาเลอืก  24  หน่วยกติ    

2.4.1  วชิาโท  (24  หน่วยกติ) 

นักศึกษาอาจเลอืกศึกษาสาขาวชิาใดวชิาหนึ่งทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท โดยศึกษา
ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทนั้นๆ  หากมีจ านวนหน่วยกิตของวิชาโทที่เหลืออยู่ นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษา
รายวชิาต่างๆ  ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ครบจ านวนหน่วยกติทีก่ าหนดไว้ข้างต้น  

ในกรณีทีน่ักศึกษาเลือกศึกษาหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของสถาบันภาษา นักศึกษาสามารถ
น าวชิา สษ .202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน ซ่ึงเป็นวชิาบังคับนอกสาขาของหลักสูตร มานับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆ ของ
สถาบันภาษาให้ครบจ านวนวชิาตามข้อก าหนดของหลกัสูตรวชิาโทภาษาองักฤษเพือ่อาชีพได้  โดยให้นับซ ้ารายวชิาได้ไม่เกิน 2 รายวิชา 
แต่จะนับหน่วยกติได้เพยีงคร้ังเดยีว ดงันั้น นักศึกษาจะต้องศึกษาวชิาในหลกัสูตรวชิาเอกหรือวชิาโทภาษาองักฤษเพื่ออาชีพทดแทน
ให้ครบตามโครงสร้างจ านวนหน่วยกติรวมของหลกัสูตรทีค่ณะต้นสังกดัก าหนดไว้  

2.4.2 วชิาเลอืก  (24  หน่วยกติ) 

 นักศึกษาอาจเลอืกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดงันี ้

 1) ให้เลือกศึกษาวิชาของสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกติ หรือ 

 2) ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาของสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมไม่เกิน 4 
สาขาวชิา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 

 



3. วชิาเลอืกเสรี  6  หน่วยกติ 
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกติ ทั้งนี ้ให้หมายรวมถึงวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดภาษาต่างประเทศด้วยนักศึกษาจะน าวชิาเหล่านีม้านับเป็นวชิาเลอืกเสรีไม่ได้ 
1( วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ทุกวชิา )รวมทั้งวชิาทีไ่ม่ได้ก าหนดไว้ในวชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่2(  
2( วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนที ่1 และส่วนที ่2 ทีใ่ช้รหัสย่อ "มธ "ทุกวชิา  
3( วชิา ท.162 การเขียนรายงานทางวชิาการ และท.163 การเขียนเพือ่การส่ือสารในองค์กร 

 
การศึกษารายวชิาในหลกัสูตรเป็นวชิาโท  

1. การศึกษาสาขาวชิาการละคอนเป็นวชิาโท 
นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาการละคอนเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาไม่น้อยกว่า 24           

หน่วยกติ ตามเงือ่นไขต่อไปนี ้
1) นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับของวิชาเฉพาะ 3 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต ได้แก่ ล. 201, ล. 202 และ ล. 221 

และสอบไล่วชิา ล. 201, ล. 202 ได้ไม่ต า่กว่าระดบั C 
2) นักศึกษาต้องศึกษารายวชิาเฉพาะอืน่ๆ ของสาขาอกีอย่างน้อย 5 รายวิชา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี ้

ต้องเลอืกศึกษารายวชิาระดบั 300 ไม่น้อยกว่า 2 วชิา และระดบั 400 ไม่น้อยกว่า 2 วชิา 
2. การศึกษาสาขาวชิานาฏยศาสตร์ไทยเป็นวชิาโท 

นักศึกษาทีป่ระสงค์จะศึกษาสาขาวชิานาฏยศาสตร์ไทยเป็นวชิาโท ต้องศึกษาราย วชิาเฉพาะของสาขาไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกติ ตามเงือ่นไขต่อไปนี ้

1) นักศึกษาต้องศึกษารายวชิาบังคบัของวชิาเฉพาะ 4 รายวชิา รวม 12 หน่วยกติ ดงันี ้
 รหัสวชิา ช่ือวชิา                                        หน่วยกติ 

                   )บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง( 
 

นศ 131  นาฏศิลป์ไทย 1 3 (1-4-4) 
DA131   Thai Dance  1 
นศ 201  พฒันาการนาฏศิลป์ไทย 3 (3-0-6) 
DA201   Development of Thai Dance 
นศ203  พฒันาการของนาฏศิลป์เอเชีย 3 (2-2-5) 
DA203  Development of Asian Dance  
นศ 231  นาฏศิลป์ไทย 2 3 (1-4-4) 
DA231  Thai Dance 2 
 

2) นักศึกษาต้องศึกษารายวชิาเฉพาะอื่นๆ ของสาขาอีกอย่างน้อย 4 รายวิชา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จาก
รายวชิา ดงัต่อไปนี ้
 นศ101          ทฤษฎนีาฏยศาสตร์ไทย           3 (3-0-6) 

DA101   Theory of Dance 
นศ134  การแต่งกายและการแต่งหน้า  3 (3-0-6) 
DA134   Character Costume and Make – up  

 



    รหัสวชิา ช่ือวชิา                                        หน่วยกติ 
                   )บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง( 

 

นศ200  งานค้นคว้าสร้างสรรค์ในห้องปฏบิัตกิารและภาคสนาม 1 3 (0-6-3) 
DA200   Studio  Project  1 
นศ235  การเขียนบทโขน ละคอนไทย  3 (1-4-4) 
DA235   Thai Playwriting  
นศ236   นาฏศิลป์ไทยภาคเหนือและภาคอสีาน 3 (1-4-4)  
DA236   Northern and Northeastern Thai Dance 
นศ237   นาฏศิลป์ไทยภาคกลางและภาคตะวนัออก 3 )1-4-4( 
DA237   Central and Eastern Thai Dance 
นศ238  นาฏศิลป์ไทยภาคใต้ 3 (1-4-4) 
DA238   Southern Thai Dance 
นศ.256   นาฏศิลป์พืน้บ้านตะวนัออก 3 (2-2-5) 
DA256   Eastern Folk Dances  
นศ 300 งานค้นคว้าสร้างสรรค์ในห้องปฏบิัตกิารและภาคสนาม 2 3 (0-6-3) 
DA300    Studio Project 2 
นศ331  นาฏศิลป์ไทย  3 3 (1-4-4)  
DA331   Thai Dance 3 
นศ386   โขนและหนังใหญ่ 3 (1-4-4) 
DA386   Khon (Mask Dance Drama) and  
   Nang Yai (Classical Shadow  Play) 
นศ387  ละคอนใน ละคอนนอกและละคอนพนัทาง  3 (1-4-4) 
DA387  Classical Dance: Lakhon Nai, Lakhon Nok,                                
   Lakhon Phanthang 
นศ461  ศิลปะการออกแบบท่านาฏศิลป์ไทย  3 )1-4-4( 
DA461  Choreography in Thai Dance  

 
               3. การศึกษาสาขาวชิาดนตรีเป็นวชิาโท 

นักศึกษาทีป่ระสงค์จะศึกษาสาขาวชิานาฏยศาสตร์ไทยเป็นวชิาโท ต้องศึกษาราย วชิาเฉพาะของสาขาไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกติ ตามเงือ่นไขต่อไปนี ้

1)  นักศึกษาต้องศึกษารายวชิาบังคบัของวชิาเฉพาะ 4 รายวชิา รวม 12 หน่วยกติ ดงันี ้   
 รหัสวชิา ช่ือวชิา                                 หน่วยกติ 

           )บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง( 
 

ด.100 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัดนตรี    3  (3-0-6) 
MU100 Introduction  to Music 
  



 รหัสวชิา ช่ือวชิา                                                 หน่วยกติ 
                )บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง( 

 

ด.140     ดนตรีสากล 1  3  (3-0-6) 
UM 140 tseWsis U ere  : Theory and Practice 1  
ด. 205   พฒันาการของดนตรีไทย  3  (3-0-6) 
MU205 Development of Thai Music  
ด. 206  พฒันาการของดนตรีตะวนัตก  3  (3-0-6) 
MU206  Development of Western Music   

2)  นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาเฉพาะอื่นๆ ของสาขาอีกอย่างน้อย 4 รายวิชา  รวมแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต                
จากรายวชิา ดงัต่อไปนี ้

ด. 101   สุนทรียศาสตร์ในดนตรี      3 (3-0-6) 
MU101 Aesthetics in Music  
ด. 105   ดนตรีโลก  3  (3-0-6) 
MU105   World Music  
ด .115 ป่ีพาทย์มอญ 1  3  (3-0-6) 
MU115   Mon Music 1  
ด .125 ดนตรีพืน้บ้าน 1  3  (3-0-6) 
MU125   Thai Folk Music 1  
ด .130   ดนตรีไทย 1    3  (3-0-6) 
UM 130  iar U ere : Theory and Practice 1  
ด .145     พืน้ฐานการปฏบิัตคิย์ีบอร์ด   3  (3-0-6) 
MU145 Keyboard  
ด .165    ศิลปะการขับร้องเพลงไทย 1  3  (3-0-6) 
MU165    iagrWrnsaa  iar inan irsTrsT :  isnia asg aiaeWres  1   
ด .166    ศิลปะการขับร้องเพลงประสานเสียง 1 3  (3-0-6) 
MU166 The Arts of Choral Singing 1 
ด .167    ศิลปะการขับร้องเพลงสากล 1 3  (3-0-6) 
MU167  Western Solo Singing : Theory and Practice 1  
ด. 215  ป่ีพาทย์มอญ 2  3  (3-0-6) 
MU215  Mon Music 2  
ด .225 ดนตรีพืน้บ้าน 2 2  (2-2-5) 
MU225    Thai Folk Music 2  
ด .235   ดนตรีไทย 2   3  (3-0-6) 
MU235 Thai Music : Theory and Practice 2   
ด. 245 ดนตรีสากล  2 3  (3-0-6) 
MU245  Western Music : Theory and Practice 2  
 



รหัสวชิา ช่ือวชิา                                                หน่วยกติ 

                        )บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง( 
 

ด .265     ศิลปะการขับร้องเพลงไทย 2  3  (3-0-6) 

MU265 Traditional Thai Solo Singing: Theory and Practice 2  

ด .266   ศิลปะการขับร้องเพลงประสานเสียง 2 3  (3-0-6) 

MU266  The Arts of Choral Singing 2  

ด .267   ศิลปะการขับร้องเพลงสากล 2   3  (3-0-6) 

UM 267 Theory and Practice: tseWsis inan irsTrsT 2  

ด .268   พฒันาการโสตประสาทส าหรับดนตรี 3  (3-0-6) 

MU268 Ear Training for Music  

ด .355  ดนตรีและการขับร้องในการละคอนและนาฏศิลป์ไทย 3  (3-0-6) 

MU355  Music in Thai Drama and Dance  

ด .375   การเรียบเรียงเสียงประสาน 3  (3-0-6) 

MU375    Harmony  

ด .475   การประพนัธ์เพลงเบือ้งต้น 3  (3-0-6) 

MU475    Musical Composition 

  

การศึกษาเพือ่รับอนุปริญญาในสาขาวชิาการละคอน 

นักศึกษาผู้ใดศึกษารายวชิาต่างๆ  ตามหลกัสูตรในสาขาวชิาการละคอน ได้หน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกติ 
ตามเงือ่นไขต่อไปนี ้มสิีทธิได้รับอนุปริญญา 

1( ได้ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

2( ได้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกต ิ

3(  ได้ศึกษาวชิาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ครบตามหลกัสูตรรวม  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

4( ได้ศึกษาวชิาแกนคณะจ านวน 8 หน่วยกติ คอื  ศป.201, ศป.202, ศป.301, ศป.303 

5(  ได้ศึกษาวชิาบงัคบัไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ ดงันี ้

5.1( วชิาบังคบัในสาขา )33 หน่วยกติ(  

1(  วชิาในหมวดพฒันาการและวรรณกรรมการละคอน จ านวน 6 วชิา )18 หน่วยกติ(  ได้แก่  วชิา  ล. 201, 
ล. 202, ล.211, ล. 212,  ล. 302, ล. 481 

2(  วชิาในหมวดศิลปะการแสดง การสร้าง และการประยุกต์ จ านวน   4 วชิา )12 หน่วยกติ( ได้แก่ วชิา           
ล. 121, ล. 221, ล. 240, ล. 341 

3(  วชิาในหมวดวจิยั คนัคว้า สร้างสรรค์ ฝึกปฏิบตักิารและภาคสนาม  จ านวน 1 วชิา )3 หน่วยกติ( ได้แก่ 
วชิา ล. 200 

5.2(  วชิาเน้นหนักเฉพาะทาง )15 หน่วยกติ(   



6) ได้ศึกษาวชิาเลอืก อย่างน้อย  9  หน่วยกติ โดยเลอืกศึกษาจากรายวชิาของสาขาใดกไ็ด้ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์  

7) ได้ศึกษาวชิาภาษาองักฤษ อย่างน้อย  6  หน่วยกติ โดยเลอืกจากวชิาบังคบัเลอืกวชิาภาษาองักฤษทีก่ าหนดในหลกัสูตร 

8) ได้ศึกษาวชิาเลอืกเสรีไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 

หมายเหตุ :  หมวดวจิัย ค้นคว้า สร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติและภาคสนาม ในกรณีที่มีความจ าเป็น นักศึกษาอาจศึกษารายวิชาอื่นใน

สาขาแทนรายวชิาในหมวดนีใ้ห้ครบจ านวนหน่วยกติ  ทั้งนี ้โดยได้รับอนุมตัจิากอาจารย์ทีป่รึกษา 

 

3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 

 
ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่1 

 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

 วชิาศึกษาทัว่ไป )รวม( 18  

 
ล. 121 

วชิาบังคบัในสาขา  
สหวทิยาการทางการแสดง 

  
3 

รวมจ านวน 21 

 
ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

 วชิาศึกษาทัว่ไป )รวม( 12 

 
ศป. 201 

วชิาแกนคณะ  
พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมตะวนัตก 

 
2 

 วชิาบังคบัในสาขา   

ล. 201 
ล. 240 

ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัการละคอนตะวนัตก 
องค์ประกอบศิลป์พืน้ฐานการออกแบบส าหรับการแสดง 

3 
3 

รวมจ านวน 20 

 
 
 
 
 
 



ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่1 
 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

 วชิาแกนคณะ  

ศป.202 พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมเอเชีย 2 

 

ล. 202 

ล. 211 

ล. 221 

วชิาบังคบัในสาขา  

ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัการละคอนไทย      

การละคอนตะวนัตก 

การแสดง 1 

 

3  

3  

3  

 วชิาเลอืกในสาขา )รวม( 3 

 วชิาโท/เลอืกเสรี  6 

รวมจ านวน 20 

 

ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 

 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

 

ล. 200 

ล. 212 

วชิาบังคบัในสาขา  

ระเบียบวธีิวจิยัภาคสนามขั้นพืน้ฐาน 

การวเิคราะห์บทละคอน 

 

3  

3  

 วชิาเลอืกในสาขา )รวม( 6 

 วชิาโท/เลอืกเสรี )รวม( 6 

รวมจ านวน 18 

 

 

 

 

 
 
 
 



ปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่1 
 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวน 
หน่วยกติ 

 
ศป. 301 

วชิาแกนคณะ  
สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ 

 
2  

 
ล. 302 
ล. 301 

วชิาบังคบัในสาขา  
พฒันาการศิลปะการแสดงเอเชีย 
ศิลปะและเทคโนโลยกีารน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 

 
3  
3  

 วชิาเลอืกในสาขา )รวม( 6 

 วชิาโท/เลอืกเสรี  6 

รวมจ านวน 20 

 
ปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2 

 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวน 
หน่วยกติ 

 

 
ศป. 303 

วชิาแกนคณะ  
การบริหารงานศิลปะ 

 
2  

 
ล. 341 
ล. 401 

วชิาบังคบัในสาขา 
เทคนิดการใช้เคร่ืองมอืเพือ่การแสดง 
พืน้ฐานการเขียนเชิงสร้างสรรค์และเชิงวชิาการ 

 
3  
3  

 วชิาเลอืกในสาขา )รวม( 3 

 วชิาโท/เลอืกเสรี )รวม( 6 

รวมจ านวน 17 

 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 
 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวน 
หน่วยกติ 

 
ล. 402 
ล. 500 

วชิาบังคบัในสาขา  
การวจิารณ์ศิลปะการแสดง 
การค้นคว้าวจิยัส าหรับศิลปะการแสดงนิพนธ์ 

 
3  
3  

 วชิาบังคบันอกสาขา  3 

 วชิาโท/เลอืกเสรี  6 

รวมจ านวน 15 

 
ปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 

 
รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวน 

หน่วยกติ 

 
ล. 501 

วชิาบังคบัในสาขา  
ศิลปะการแสดงนิพนธ์ 

 
3  

 วชิาบังคบันอกสาขา  3 

รวมจ านวน 6 

 
 

3.1.5  ค าอธิบายรายวชิา  
 ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย    
  

วชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่1  
หมวดมนุษยศาสตร์ 
มธ. 110       สหวทิยาการมนุษยศาสตร์      2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities   
  ความเป็นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆ ที่ได้สะท้อนความเช่ือ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
ตลอดจนให้รู้จกัมวีธีิการคดิ วเิคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ทีม่นุษยชาตกิ าลงัเผชิญอยู่ อาท ิผลกระทบของการพฒันาทางเทคโนโลย ี
ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพื่อที่เราจะสามารถด าเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการ
เปลีย่นแปลงของโลกนี ้
 
 



หมวดสังคมศาสตร์ 
มธ. 100 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม  3 (3-0-6) 
TU100  Civic Education 
 การเรียนรู้หลกัการพืน้ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย )The Rule of Law) 
เข้าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็น “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้มคีวามรับผดิชอบต่อสังคมโดยใช้วธีิการเรียนรู้โดยลงมอืปฏิบัต ิ)Learning by doing)   
  
มธ. 120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) 
TU120   Integrated Social Sciences 
 วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่ งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย์ โดยศึกษาก าเนิดของ
สังคมศาสตร์กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับเอากระบวนทัศน์ )Paradigm) ของ
วทิยาศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทศัน์ (Concept) และทฤษฎต่ีางๆ ส าคญัๆ 
ทางสังคมศาสตร์ โดยช้ีให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวเิคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมยัแบบต่างๆ โดยใช้ความรู้
และมุมมองทางสังคมศาสตร์เป็นหลักเพื่อให้เข้าใจและมองเป็นปัญหานั้นๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมหภาคทาง
สังคม ระดบัสังคม ทีเ่ป็นรัฐชาตแิละระดบัสังคมทีร่วมเป็นระบบโลก 
 
หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 
มธ. 130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 (2-0-4) 
TU130   Integrated Sciences and Technology 
  แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื้นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ความส าคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม และศึกษาประเดน็การถกเถียงที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็น
มนุษย์ 
 
คณิตศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์  
มธ.151  คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั                             3 (3-0-6) 
TU151  General College Mathematics 

(ไม่นับหน่วยกติให้กบันักศึกษาทีม่รีหัสคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14,16,17) 
เซต ระบบจ านวนจริง ความสัมพันธ์ ลังก์ชันและการประยุกต์ ความรู้เบือ้งต้นของก าหนดการเชิงเส้น ตรรกวิทยา การ

ค านวณดอกเบี้ย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี ความน่าจะเป็นเบือ้งต้น แนวคิดสถิติเชิงอนุมาน
เบือ้งต้น โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ

 
มธ. 152 หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
TU152   Fundamental Mathematics 
 )วชิานีส้ าหรับนักศึกษาทีเ่คยเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายไม่ต า่กว่า 16 หน่วยกติหรือเป็นวชิาทีค่ณะ/
สาขาวชิาบังคบัให้เรียน( 



 หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่างๆ การอ้างเหตุผล การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การ
พิสูจน์ในทฤษฎีเกี่ยวกับอสมการและค่าสัมบูรณ์ การแก้อสมการ ลังก์ชัน ลังก์ชันชนิดต่างๆ โจทย์ประยุกต์ของลังก์ชัน การเขียน
กราลของลังก์ชัน การแยกเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนย่อย การแก้ระบบสมการเชิงเส้นอย่างง่าย 
 
มธ.153 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 3 (3-0-6) 
TU153   General Concepts of Computer  
 องค์ประกอบทีส่ าคญัของระบบคอมพวิเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอลต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผลพืน้ฐานการส่ือสารข้อมูล 
ระบบเครือข่าย อนิเตอร์เน็ต หลกัการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ซอลต์แวร์ส าเร็จรูป ความปลอดภัย จรรยาบรรณ
และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้งานคอมพวิเตอร์และระบบสารสนเทศ 
 
มธ.156 คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
TU156   Introduction to Computers and Programming 
  หลกัการพืน้ฐานของระบบคอมพวิเตอร์ หลกัการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซอลต์แวร์ระบบและซอลต์แวร์
ประยุกต์ ขั้นตอนวธีิ ผงังาน การแทนข้อมูล วธีิการการออกแบบและพฒันาโปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดบัสูง 
 
หมวดภาษา 
ภาษาไทย 
ท .1 61 การใช้ภาษาไทย  3 (3-0-6) 
TH161 Thai Usage 
 หลักและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการลัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการจับใจความส าคัญ การ
ถ่ายทอดความรู้ ความคดิและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม 
 
ภาษาองักฤษ 
สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 0 (3-0-6) 
EL070 English Course 1 

  วชิาบังคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา 
  เป็นวชิาเสริมทีม่ไิด้คดิหน่วยกิต  (Non-Credit)    เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีพืน้ฐานความรู้ภาษาอังกฤษยังไม่สูงพอที่จะเข้า

ศึกษาในระดับพืน้ฐานได้  (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรือใช้ไม่ได้  (U) และจะไม่น าไปคิดรวมกับจ านวนหน่วยกิต
ทั้งหมด หรือค านวณค่าระดบัเฉลีย่) 

 หลกัสูตรเบือ้งต้นเพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทีใ่ช้ในชีวติจริงทั้ง 4 ทกัษะ คอื ลัง  พูด 
อ่าน เขียน 
 
สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3  (3-0-6)  
EL171 English Course 2 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้  EL 070 หรือ ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา  
 หลกัสูตรระดบักลางเพือ่ส่งเสริมทกัษะลัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อมนักศึกษาส าหรับการ
เรียนภาษาองักฤษในระดบัทีสู่งขึน้ 



สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 3  (3-0-6)  
EL172 English Course 3 
 วชิาบังคบัก่อน  : สอบได้ EL 171 หรือ  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา   
 หลักสูตรระดับกลางสูง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับที่ซับซ้อนกว่าในวิชา
ภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเน้นทกัษะการพูดและการเขียน 
 
วชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่2 
 
หมวดมนุษยศาสตร์ 
มธ.111  ประเทศไทยในมติทิางประวตัศิาสตร์ สังคม และวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
TU111  Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
 ภูมหิลงัของสังคม วฒันธรรม และภูมปัิญญาไทย ตั้งแต่อดตี สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย มุ่งเน้นประเดน็การสร้าง
เอกลกัษณ์ไทย และทศิทางการพฒันาของสังคมและวฒันธรรมไทย ในบริบทแห่งโลกาภิวฒัน์   “มกีารศึกษานอกสถานที"่ 
 
มธ.113 ความรู้พืน้ฐานทางปรัชญาและศาสนา 3 (3-0-6) 
TU113  Fundamentals of Philosophy and Religions 
 แนวคดิทางปรัชญาและศาสนาทีม่คีวามส าคญัต่อมนุษย์ในแง่ทัศนคติ จริยธรรม และการด ารงชีวิตเพื่อให้นักศึกษารู้จัก
คิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาให้เป็น
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวติร่วมกบัผู้อืน่ในสังคม 
 
มธ.115  มนุษย์กบัผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม     3(3-0-6) 
TU115 Man and his Literary Creativity 
 เร่ืองราวของมนุษย์ทีส่ะท้อนในผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมจากส่ือส่ิงพิมพ์ ภาพยนตร์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และส่ือ
สมยัใหม่อืน่ๆ เพือ่เปรียบเทยีบให้เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม ความเช่ือ และศรัทธาของผู้สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม โดยศึกษาเช่ือมโยง
มนุษย์กบัผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมในเชิงความสัมพนัธ์ทีม่คุีณค่าต่อการด ารงชีวติในปัจจุบัน 
 
มธ.116   มนุษย์กบัศิลปะ : ทศันศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง    3(3-0-6) 
TU116 Man and Arts : Visual Arts,Music and Performing Arts 

ศิลปะ บทบาทและความสัมพันธ์ของศิลปะกับพัฒนาการของมนุษย์ สังคมและส่ิงแวดล้อม โดยศึกษาจากผลงาน
ศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง ซ่ึงเป็นส่ิงที่แสดงถึงวัฒนธรรมและพุทธิปัญญาของมนุษยชาติ ผู้เรียนจะได้
ประจกัษ์ในคุณค่าของศิลปะด้วยประสบการณ์ของตน ได้ตรึกและซาบซึ้งในสุนทรียรสจากผลงานศิลปกรรมแต่ละประเภท เพื่อให้
เกดิรสนิยม ความช่ืนชม และความส านึกในคุณค่าของผลงานศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ได้เรียนรู้ถึงอทิธิพลของศิลปะต่อค่านิยม
และการด ารงชีวติของคนไทย 
 
หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
มธ.143  มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม 3 (3-0-6) 
TU 143  Man and Environment 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัส่ิงแวดล้อมในธรรมชาติ โดยค านึงถึงความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันของส่ิงมีชีวิตใน
ส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดสมดุลแห่งธรรมชาติ รู้จักใช้ประโยชน์ และจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป โดย



ช้ีให้เห็นถึงผลกระทบของความเจริญทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่ต่ีอส่ิงแวดล้อม สังคม เศรษฐกจิ รวมทั้งให้ความส าคัญของ
ส่ิงแวดล้อมทีม่ต่ีอมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต 
 
หมวดพฒันานักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์    
พท. 101 สุขภาพและการออกก าลงักายเพือ่คุณภาพชีวติ 2 (2-0-4) 
PE 101 Exercise and Sports for Healthy life 
 ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม อาทิ โภชนาการ การฝึกจิตเพื่อ
สุขภาพ หลกัการออกก าลงักาย และการเล่นกฬีาทีถู่กต้อง รวมถึงการป้องกนัการบาดเจบ็และการปฐมพยาบาล 
 
หมวดพลานามยั 
วฬ. 211  กรีฑา 1 (0-2-1) 
SN211  Track and Field 

ทกัษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬากรีฑาประเภทลู่และลาน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา 
มรรยาท ส าหรับนักกฬีากรีฑาประเภทลู่และลาน และการเกบ็รักษาอุปกรณ์   
 
วฬ212  ว่ายน า้          1 (0-2-1) 
SN  212    Swimming 

ทักษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬากรีฑาว่ายน ้า สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท 
ส าหรับนักกฬีาว่ายน า้ และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ213  ลุตบอล         1 (0-2-1) 
SN 213  Football 

ทกัษะพืน้ฐานส าหรับนักกฬีาลุตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท ส าหรับ
นักกฬีาลุตบอล และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ214    บาสเกตบอล   1 (0-2-1) 
SN  214   Basketball 

ทักษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬาบาสเกตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท 
ส าหรับนักกฬีาบาสเกตบอล และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ215   รักบีลุ้ตบอล  1 (0-2-1) 
SN  215   Rugby 

ทักษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬารักบีลุ้ตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท 
ส าหรับนักกฬีารักบีลุ้ตบอล และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ 216  วอลเลย์บอล 1 (0-2-1) 
SN216  Volleyball  

ทักษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท 
ส าหรับนักกฬีาวอลเลย์บอล และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 



วฬ217 เบสบอล 1 (0-2-1) 
SN217  Baseball 

ทกัษะพืน้ฐานส าหรับนักกฬีาเบสบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจบ็และความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท ส าหรับ
นักกฬีาเบสบอล และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ. 218  ลุตซอล 1 (0-2-1) 
SN 218  Futsal 

ทกัษะพืน้ฐานส าหรับนักกฬีาลุตซอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท ส าหรับ
นักกฬีาลุตซอล และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 

 
วฬ. 219  ซอลท์บอล        1 (0-2-1) 
SN  219    Softball 

ทักษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬาซอลท์บอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท 
ส าหรับนักกฬีาซอลท์บอล และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ. 220  เทนนิส         1 (0-2-1) 
SN  220   Tennis 

ทกัษะพืน้ฐานส าหรับนักกฬีาเทนนิส สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท ส าหรับ
นักกฬีาเทนนิส และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ. 221  แบดมนิตนั  1 (0-2-1) 
SN  221   Badminton 

ทักษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬาแบดมินตัน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท 
ส าหรับนักกฬีาแบดมนิตนั และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ. 222  เทเบิลเทนนิส 1 (0-2-1) 
SN  222   Table Tennis 

ทักษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท 
ส าหรับนักกฬีาเทเบิลเทนนิส และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วชิาเฉพาะ 
 
รายวชิาแกนในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ศป.201  พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมตะวนัตก    2 (2-0-4) 
FA201   Development of  Western Arts, Culture and Society 

 พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมตะวันตกในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่แรกเร่ิม จนถึงปัจจุบัน โดย
ช้ีให้เห็นความสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่างศิลปะกับสถาบันและสภาวะต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและระบบค่านิยมของประชาชนในยุคสมัยนั้นๆ ตลอดจนอิทธิพลของตะวันออกที่มีต่อกลุ่มศิลปินตะวันตก และ
ศิลปินดเีด่นทีม่คีวามส าคญัต่อพฒันาการของศิลปะ โดยมกีารศึกษานอกสถานที่ 



ศป. 202  พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมเอเชีย 2 (2-0-4) 
FA202  Development of Asian Arts, Culture and Society  

พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรมและสังคมเอเชีย อาทิ แถบอารยธรรมลุ่มแม่น ้าสินธุ ลุ่มแม่น ้าแยงซี ลุ่มแม่น ้าโขง  เป็น
ต้น ในยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงปัจจุบัน โดยช้ีให้เห็นความสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่างศิลปะกับสถาบัน และ
สภาพทางการเมอืง เศรษฐกจิ สังคม ศาสนา และวฒันธรรม  
 
ศป. 301   สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ     2 (2-0-4) 
FA301   Aesthetics for Arts Creator 
 สุนทรียศาสตร์แห่งศิลปกรรม ปรัชญา แนวคิด พัฒนาการอันว่าด้วยเร่ืองของความงาม องค์ประกอบของความมี
สุนทรียภาพ คุณค่าแห่งสุนทรียภาพ บริบทศิลปกรรม รสนิยม ทฤษฏีศิลปะ การถ่ายทอดความรู้สึกเพื่อความเข้าใจและการรับรู้ใน
สุนทรียรส ตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน การวเิคราะห์ประเดน็ของสุนทรียภาพกบัผลงานศิลปกรรมร่วมสมยั 
 
ศป.303   การบริหารงานศิลปะ        2 (2-0-4) 
FA303   Arts Management 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัการบริหารกบัศิลปะโดยพจิารณาจากแนวคิดทางการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร ซ่ึงเน้นใน
ศาสตร์ของการตลาด การบริหารจดัการองค์กรกบัหลกัการทางการสร้างสรรค์และการเผยแพร่งานศิลปะ  
 
วชิาบังคบั 
 
วชิาบังคบัในสาขาวชิาการละคอน 
หมวดพฒันาการและวรรณกรรมการละคอน 
ล. 201 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัการละคอน       3 (3-0-6) 
DM201    Introduction to Theatre  
            แนวคิดพืน้ฐานเกี่ยวกับทฤษฎีสากลของการละคอน โครงสร้าง รูปแบบ ศิลปะและสุนทรียภาพของการละคอน โดย
ศึกษาบทละคอนทีด่เีด่นประเภทต่างๆ ของโลก 
 
ล. 202 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัการละคอนไทย                            3 (3-0-6) 
DM202   Introduction to Thai Theatre and Drama   
 บทบาทและววิฒันาการความเป็นมาของการละคอนในสังคมและวฒันธรรมไทยสมัยต่างๆ วิเคราะห์บทละคอนที่ดีเด่น
บางเร่ืองทีส่ะท้อนคุณค่าและสาระทางวฒันธรรม สังคม ค่านิยม และทัศนคติไทยที่ส าคัญ รวมทั้งรูปแบบการประพันธ์ วรรณศิลป์ 
นาฏศิลป์ และดนตรีทีใ่ช้ประกอบการแสดง 
 
ล. 211 การละคอนตะวนัตก               3 (3-0-6) 
DM211   Western Drama and Theatre  

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ล. 201 ไม่ต า่กว่า C  
ววิฒันาการของการละคอน ศิลปะการแสดงและองค์ประกอบอืน่ๆ ทางการละคอนและการแสดงของตะวนัตกตั้งแต่

สมยัอดตีจนถึงปัจจุบัน  



ล. 212    การวเิคราะห์บทละคอน       3 (2-2-5) 
DM212   Play Analysis  

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ล. 201 ไม่ต า่กว่า C  
 การวเิคราะห์บทละคอน โครงสร้างบทละคอน ตวัละคอน และแนวคดิในบทละคอนประเภทต่างๆ 
 
ล. 302    พฒันาการศิลปะการแสดงเอเชีย      3 (3-0-6) 
DM302   Development of Performing Arts in Asia 
             การวิเคราะห์และเปรียบเทียบศิลปะการแสดง รวมทั้งวรรณกรรมการละคอนที่ส าคัญของชาติต่างๆ ในวัฒนธรรม
ตะวนัออก โดยเฉพาะทีเ่กีย่วข้องสัมพนัธ์หรือมอีทิธิพลต่อศิลปะการแสดง 
 
ล. 402 ทฤษฎแีละการวจิารณ์ศิลปะการแสดง      3 (3-0-6) 
DM402   Theory and Criticism in Performing Arts 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ล. 201 ไม่ต า่กว่า C  
หลกัทฤษฎแีละหลกัการวเิคราะห์ วจิารณ์ศิลปะการแสดงและผลงานอย่างเป็นระบบ ฝึกฝนทกัษะในการวิจารณ์เพื่อการ

สร้างสรรค์งานผลติให้ได้มาตรฐานยิง่ขึน้ 
 
หมวดศิลปะการแสดง การสร้าง และการประยุกต์  
ล. 121 สหวทิยาการทางศิลปะการแสดง      3 (2-2-5) 
DM121   Interdisciplinary Workshop  
 หลกัทฤษฏีและทกัษะการปฏิบัตขิั้นพืน้ฐานของศิลปะการแสดงประเภทต่างๆ ทั้งการละคอน ขับร้อง นาฏศิลป์ ดนตรี 
เพือ่ให้เข้าใจถึงกระบวนการในการถ่ายทอดจนิตนาการ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทาง
ศิลปะการแสดงเบือ้งต้น 
 
ล. 221    การแสดง 1                                                    3 (2-2-5) 
DM221   Acting 1  
      พื้นฐานของการแสดง การตีความ และการอ่านบทละคอนส าหรับแสดง การสร้างจินตนาการ การแสดงอารมณ์ 
ความรู้สึก ให้เป็นไปตามธรรมชาตแิละสอดคล้องกบับทบาทของตวัละคอน 
 
ล. 240    องค์ประกอบศิลป์พืน้ฐานการออกแบบส าหรับการแสดง             3 (2-2-5) 
DM240  Introduction to Theatre Design   
     หลักทฤษฎีเกี่ยวกับประวัติของโรงละคอน รูปแบบ วิธีการ และฝึกฝนเทคนิคของการสร้างฉาก องค์ประกอบทาง
ทศันศิลป์และองค์ประกอบของการออกแบบขั้นพืน้ฐานส าหรับละคอนเวท ีตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่การออกแบบ 
 
ล. 301    ศิลปะและเทคโนโลยกีารเสนอผลงานสร้างสรรค์    3 (2-2-5) 
DM301   Arts and Technology in Presenting Creative Works 
 ศิลปะและเทคนิคในการเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปะสาขาต่างๆ เพือ่ประโยชน์ในการออกแบบการส่ือสารกับคนดูด้วย
เทคโนโลย ีถ่ายทอดความคดิสร้างสรรค์และวิธีการแสดงออกสู่สาธารณชน วงการธุรกิจการค้า และอุตสาหกรรมในระดับอาชีพได้
อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ในภาค ปฏิบัติ นักศึกษาอาจเสนอผลงานสร้างสรรค์ในวิชาเอกของตนเป็นส่วนหนึ่งของงาน
ทดสอบและงานประจ าภาค ตลอดจนเรียนรู้ทีจ่ะเสนอผลงานในสาขาอืน่ทีเ่กีย่วข้องอกีด้วย  



ล. 341 เทคนิคการใช้เคร่ืองมอืเพือ่การแสดง      3 (2-2-5) 
DM341    Devising Performances  
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ ล. 221 และ ล. 240 ไม่ต า่กว่า C  
 หลักการและเทคนิคของการใช้เคร่ืองมือต่างๆ ในด้านการแสดงเพื่อสนับสนุนให้เกิดทักษะในการผลิตผลงานด้านการ
แสดง วชิานีมุ้่งทีก่ระบวนการท างานโดยใช้ทักษะด้านต่างๆ เช่น ทักษะการใช้ร่างกาย การด้นสด การใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
องค์ประกอบทางทศันศิลป์ เทคโนโลยด้ีานแสง และเสียง เป็นต้น เพือ่ก่อให้เกดิการสร้างสรรค์การท างานแบบมส่ีวนร่วม 
 
หมวดวจิยั ค้นคว้า สร้างสรรค์ ฝึกปฏบิัตกิารและภาคสนาม  
ล. 100  การปฏบิัตงิานในโรงละคอน      0 (0-2-1) 
DM100    Theatre Practicum 
 การฝึกปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ ในกระบวนการผลิตละคอนของสาขาการละคอน เพื่อเรียนรู้ถึงองค์ประกอบและ
ขั้นตอนในการผลติละคอนและตระหนักในหน้าที ่ความรับผดิชอบของตน รวมทั้งเกดิความเข้าใจถึงความส าคญัของหน้าทีข่องตนที่
มต่ีอการผลติละคอน และความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผู้อื่นในกระบวนการผลิต โดยการฝึกปฏิบัติงานในช่ือวิชานีจ้ะขึน้อยู่กับ
ช่วงการผลติละคอนของสาขา โดยมช่ัีวโมงการฝึกปฏิบัตงิานไม่ต า่กว่า 30 ช่ัวโมง ต่อหนึ่งภาคการศึกษา โดยอยู่ภายใต้ความควบคุม
ของผู้ก ากบัการแสดงหรือผู้อืน่ทีไ่ด้รับมอบหมาย และได้รับการประเมนิแบบผ่านและไม่ผ่านเท่านั้น (S/U) 
 
ล. 200 ระเบียบวธีิวจิยัภาคสนามขั้นพืน้ฐาน                   3 (0-6-3) 
DM200    Field Research Project 
 การแนะน าระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามขั้นพื้นฐานและแนวทางในการปรับตัวเข้าหาชุมชนเพื่อเรียนรู้ถึงวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีตลอดจนศิลปวฒันธรรมพืน้บ้านทีส่ะท้อนถึงประวัติศาสตร์ อันยาวนานความเช่ือ ทัศนคติต่างๆ รวมไป
ถึงการสืบสานและถ่ายทอดศิลปะขนบประเพณีของชาวบ้านสู่ชนท้องถิ่นรุ่นใหม่ เพือ่น าข้อมูลภาคสนามมาเป็นแรงบนัดาลใจในการ
คดิและสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงร่วมสมยั ด้วยความเคารพต่อชุมชนผู้เป็นเจ้าของวฒันธรรม 
 
ล. 401 พืน้ฐานการวจิยัและการเขียนเชิงวชิาการ     3 (2-2-5) 
DM401    Fundamental Research and Academic Writing 
 ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยสร้างสรรค์ )Research Methodology, Creative Research) ฝึกการเขียนงานด้วยภาษาและ
รูปแบบมาตรฐานของงานวชิาการ 
 
ล. 500 การค้นคว้าวจิยัส าหรับศิลปะการแสดงนิพนธ์     3 (0-3-6) 
DM500    Preparation to Performing Arts Thesis 
 งานค้นคว้าวจิยัของนักศึกษาในหัวข้อตามความสนใจและความถนัดจากการศึกษาตามแขนงวิชาต่างๆ ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ทีป่รึกษา นักศึกษาจะต้องรวบรวมและน าเสนอผลงานกบัคณะกรรมการอย่างเป็นขั้นตอน 
 
ล. 501 ศิลปะการแสดงนิพนธ์       3 (0-3-6) 
DM501  Performing Arts Thesis 
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ ล. 500 ไม่ต า่กว่า C 
 งานเอกสารหรือผลงานสร้างสรรค์ทีส่รุปเป็นงานเขียน  จากผลงานค้นคว้าวจิยัทีน่ักศึกษาเลอืกในวชิา ล. 500 ภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ทีป่รึกษา    



วชิาเลอืกในสาขาวชิาการละคอน 
 
ล.205 ศิลปะในวฒันธรรมไทย       3 (3-0-6) 
DM205    Arts in Thai Culture 
 รูปแบบและพฒันาการของศิลปะในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งศิลปะของประเทศอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
ศิลปวฒันธรรมไทยตั้งแต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร์จนถึงปัจจุบัน เพือ่เป็นพืน้ฐานความเข้าใจในศิลปวฒันธรรมไทย ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี ทัศนคติเกี่ยวกับสังคม ศาสนา การเมือง และเศรษฐกิจ  ซ่ึงสะท้อนออกมาในศิลปกรรม ต่างๆ ของชนชาติไทย โดยมี
การศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย 
 
ล.225 การแสดง 2                                                                   3 (2-2-5) 
DM225    Acting 2  
     วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ล. 221 ไม่ต า่กว่า C  
  การแสดง  การตีความ  และอ่านบทละคอนประเภทอื่นนอกเหนือจากบทละคอนประเภทสมจริง  การประยุกต์ใช้
ศิลปะการแสดงแขนงอืน่ๆ เช่น ขับร้อง นาฏศิลป์ มาร่วมน าเสนอผลงาน เพือ่ถ่ายทอดจนิตนาการ อารมณ์และความรู้สึก 
 
ล.245 การออกแบบฉากและเคร่ืองประกอบฉากเพือ่การแสดง 1    3 (2-2-5) 
DM245    Introduction to Scene and Prop Design 1  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ล. 240 ไม่ต า่กว่า C  
 หลกัทฤษฏีเบือ้งต้นและฝึกปฏิบัตเิพือ่การออกแบบและสร้างสรรค์ฉากและเคร่ืองประกอบฉากส าหรับการแสดงประเภท
และรูปแบบต่างๆ   
 
ล.246 การออกแบบและจดัระบบแสงในศิลปะการแสดง 1    3 (2-2-5) 
DM246    Introduction to Lighting Design 1 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ล. 240 ไม่ต า่กว่า C  
 หลกัการออกแบบแสงบนเวทใีห้สอดคล้องกบับรรยากาศของละคอนรูปแบบต่างๆ การใช้อปุกรณ์และเคร่ืองมอืต่าง ๆ ใน
การสร้างละคอน ฝึกฝนการออกแบบและวางระบบแสงส าหรับละคอนหรือการแสดงเร่ืองยาว 
 

ล.247 การแต่งหน้าส าหรับละคอนเวท ี      3 (2-2-5) 
DM247    Stage Make-up  

 ทฤษฎแีละปฏิบัตศิิลปะการแต่งหน้าเบือ้งต้น ส าหรับการแสดงละคอนเวท ีและการแสดงประเภทอืน่ๆ  
 

ล.248 ประวตัศิาสตร์เคร่ืองแต่งกาย      3 (3-0-6) 
DM248    History of Costume  
 ลกัษณะเด่นของเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัในแต่ละยุคสมยัของไทย ตลอดจนเคร่ืองแต่งกายนานาชาต ิ
 

ล.255    การออกเสียงเพือ่การแสดง 1       3 (2-2-5) 
DM255   Voice Training 1  
 หลักทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการเปล่งเสียง เช่น การควบคุมระบบการหายใจ การขยายเสียงให้กังวาน การใช้
กล้ามเนือ้ต่างๆ ในร่างกาย คุณภาพของการเปล่งเสียง ฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระให้ถูกต้องชัดเจน และสอดคล้องกับบทบาท
ต่างๆ 



ล.257 การขับร้องในการละคอนและการแสดง    3 (2-2-5) 
DM257    Singing in Drama  
 หลักปฏิบัติและฝึกฝนการขับร้องบทเพลงในศิลปะการแสดง โดยศึกษาผ่านรูปแบบและโครงสร้างต่างๆ ของบทเพลง
ร้องส าหรับละคอน รวมทั้งการตคีวามและแสดงออกซ่ึงความหมายของบทเพลงนั้น 
 
ล.265    ทกัษะการเต้นพืน้ฐาน 1      3 (1-4-4) 
DM265 Fundamental Dance Skill 1  
 หลกัทฤษฎ ีและฝึกฝนพืน้ฐานของนาฎศิลป์สากล รูปแบบ และประเภทต่างๆ เพื่อให้นักศึกษารู้จักและสามารถควบคุม
จดัระเบียบร่างกายได้ ตลอดจนสามารถแสดงนาฏศิลป์ง่ายๆ ได้ 
 
ล.266 ทกัษะการเต้นพืน้ฐาน 2      3 (1-4-4) 
DM266    Fundamental Dance Skill 2  
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ ล. 265  ไม่ต า่กว่า C หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
 หลักทฤษฎีและฝึกฝนพื้นฐานของนาฎศิลป์สากลรูปแบบและประเภทต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาควบคุมร่างกายให้
แสดงออกตามทีต้่องการได้ นักศึกษาสามารถแสดงนาฏศิลป์ทีม่รีายละเอยีดซับซ้อนขึน้ได้ 
 
ล.275 การเขียนบทละคอน 1      3 (2-2-5) 
DM275    Playwriting 1  
 การฝึกฝนการเลอืกและเสนอเนือ้หาในการเขียนบทละคอน การสร้างตวัละคอน บทสนทนา การสร้าง และวางโครงเร่ือง
ของบทละคอนเวท ีโดยนักศึกษาจะต้องเขียนบทละคอนขนาดส้ันเป็นผลงานประจ าภาค 
 
ล.285 การแสดงหุ่นไทย       3 (2-2-5) 
DM285    Arts of Thai Puppetry  
 พฒันาการของศิลปะและองค์ประกอบการแสดงหุ่นประเภทต่างๆ ของไทย  ปฏิบัติการสร้าง เชิด และการจัดแสดงหุ่น
บางประเภท  
 
ล.286 การแสดงหุ่น       3 (2-2-5) 
DM286    Arts of Puppetry  
 พฒันาการของศิลปะการแสดงหุ่นสากลประเภทต่างๆ ปฏิบัตกิารสร้าง เชิด และจดัแสดงหุ่นบางประเภท  
 
ล.305 การจดัการเวท ี       (3-0-6) 
DM 305   Stage Management   
 หลักวิชาส าคัญเกี่ยวกับการจัดการเวที ศึกษาเทคนิควิธี การบริหารจัดการ บุคลากร นักแสดงและทีมงาน ในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดง  ศึกษาระเบียบวธีิในการเตรียมและอุปกรณ์ สถานทีแ่ละจดัท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เตรียมการแสดง การฝึกซ้อม ไปจนถึงการแสดงจริง โดยเน้นกระบวนการท างานแบบมอือาชีพ )Professional( 
 
 



ล. 325 การแสดง 3                                                            3 (2-2-5) 
DM 325 Acting 3  

 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ล. 225 ไม่ต า่กว่า C หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
 หลกัและองค์ประกอบส าคญัของเทคนิคการแสดงละคอนรูปแบบต่างๆ ฝึกฝนให้เช่ียวชาญในศิลปะการแสดงเหล่านั้น  

 
ล.335 การก ากบัการแสดง 1                                                 3 (2-2-5) 
DM335    Directing 1  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ล.211 ล. 221 และ ล. 240 ไม่ต า่กว่า C หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
 หลักเบื้องต้นของศิลปะการก ากับการแสดง ซ่ึงรวมถึงการเลือกบทละคอน การตีความ และการเน้นแนวความคิดของ
ละคอนแต่ละเร่ือง การคัดเลือกและการฝึกฝนตัวละคอน การเคลื่อนไหวของตัวละคอนบนเวที การอ านวยการสร้าง รวมทั้งศึกษา
องค์ประกอบของฉาก แสง เสียง เคร่ืองแต่งกาย การแต่งหน้า ซ่ึงสัมพันธ์กับการสร้างละคอน นักศึกษาจะต้องก ากับการแสดงและ
อ านวยการสร้าง ละคอนหนึ่งฉากเป็นผลงานประจ าภาค 
 
ล.336 การก ากบัการแสดง 2                             3 (2-2-5) 
DM336    Directing 2  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ล. 335 ไม่ต า่กว่า C หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
 การศึกษาและฝึกฝนโดยใช้แนวการสอนเดยีวกบั ล.335 ในระดบัทีสู่งกว่า โดยฝึกฝนการก ากบัการแสดงละคอนแบบต่างๆ 
นักศึกษาจะต้องก ากบัการแสดงและอ านวยการสร้างละคอนหนึ่งเร่ืองเป็นผลงานประจ าภาค 
 
ล.345 การออกแบบฉากและเคร่ืองประกอบฉากเพือ่การแสดง 2    3 (2-2-5) 
DM345    Introduction to Scene and Prop Design 2  
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ ล. 245 ไม่ต า่กว่า C หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
 หลักทฤษฎีและฝึกฝนการออกแบบสร้างฉากและเคร่ืองประกอบฉากส าหรับศิลปะการแสดงประเภทและรูปแบบต่างๆ 
ต่อเนื่องจากรายวชิา ล. 245 
 
ล.346 การออกแบบและจดัระบบแสงในศิลปะการแสดง 2    3 (2-2-5) 
DM346    Introduction to Lighting Design 2  
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ ล. 246 ไม่ต า่กว่า C  
 หลกัทฤษฎแีละฝึกฝนการออกแบบและจดัระบบแสงส าหรับศิลปะการแสดงต่อเนื่องจากรายวชิา ล. 246 
 
ล.347 การออกแบบและสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกายและ    3 (2-2-5) 
 แต่งหน้าส าหรับศิลปะการแสดง1   
DM347 Costume and Make-up Design for Theatre 1  
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ ล. 247 ไม่ต า่กว่า C  
 องค์ประกอบศิลป์พืน้ฐานในการออกแบบเคร่ืองแต่งกายเพื่อการแสดง รวมถึงกระบวนการและเทคนิคในการออกแบบ
และสร้างสรรค์เส้ือผ้า และการแต่งหน้าขั้นพืน้ฐานส าหรับการแสดงประเภทต่างๆ เร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์ และตีความตัวละคอน สู่
การน าเสนอผลงาน  



ล.348 การออกแบบและสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกายและ 3 (2-2-5) 
 แต่งหน้าส าหรับศิลปะการแสดง 2    

DM348  Costume and Make-up Design for Theatre 2  
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ ล. 347 ไม่ต า่กว่า C  
 กระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์เส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับ และการแต่งหน้าในระดับกลาง ส าหรับการ
แสดงประเภทต่างๆ เน้นการศึกษาเลอืกสรรตามความสนใจ โดยมอีาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ควบคุมดูแล   
 
ล.356 การอ่านและตคีวามวรรณคดโีดยใช้หลกัการละคอน    3 (3-0-6) 
DM356   Dramatic Reading and Oral Interpretation  
 ศิลปะการอ่านและตคีวามวรรณกรรมประเภทต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ   โดยใช้หลักการละคอนเพื่อประโยชน์
ในการบรรยาย การสอน การอภิปราย และการวจิารณ์ 
 
ล.365 การเคลือ่นไหวส าหรับนักแสดง      3 (2-2-5) 
DM365    Movement for Actor  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ล. 225  ไม่ต า่กว่า C หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
 หลักและองค์ประกอบในการเคลื่อนไหวส าหรับนักแสดง เพื่อช่วยในการสร้าง   ตัวละคอน จากการแสดงออกทาง
ร่างกายผ่านท่าทาง การทรงตวั การมอง กจิธุระบนเวท ี  การเคลือ่นที ่การเต้น การกระท า 
 
ล.366 ศิลปะท่าทาง        3 (2-2-5) 
DM366    The Arts of Mime  
 หลกัของศิลปะท่าทาง การสร้างเร่ืองราวและล าดบัของการใช้ท่าทางในการแสดงรวมทั้งประวตั ิ พฒันาการและตวัอย่าง
ของการท างานการแสดงทีส่ามารถน าศิลปะท่าทาง  ไปใช้ได้     
 
ล.375 การเขียนบทละคอน 2       3 (2-2-5) 
DM375   Playwriting 2  
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ ล. 275  ไม่ต า่กว่า C   
 หลกัทฤษฏีและฝึกฝนการเขียนบทละครในระดบัสูง นักศึกษาต้องเขียนบทละคอนขนาดยาวเป็นผลงานประจ าภาค 
 

ล.376 การดดัแปลงบทละคอน      3 (2-2-5) 
DM376    Adaptation  
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ ล. 275  ไม่ต า่กว่า C  
 หลกัและองค์ประกอบทีส่ าคญัของการดดัแปลงบทละคอน นักศึกษาจะต้องดดัแปลงบทละคอนเป็นผลงานประจ าภาค 
 

ล.381 การละคอนสร้างสรรค์      3 (2-2-5) 
DM381    Creative Drama  
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ ล. 221  ไม่ต า่กว่า C 

 ทฤษฎีพัฒนาการเด็ก ทฤษฎีละคอนสร้างสรรค์ ซ่ึงใช้ความรู้ ศิลปะการเล่าเร่ือง ด้านการละคร ด้านการสอน เพื่อใช้
ละคอนเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา
มนุษย์  



ล.385 ละคอนส าหรับเดก็และเยาวชน     3 (2-2-5) 
DM385    Theatre for Young People  
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ ล. 255 ไม่ต า่กว่า C  
 การละคอนส าหรับเดก็ มุ่งเน้นแนวคิดและหลักการส าคัญในพัฒนาการของการละคอนส าหรับเด็ก บทละคอน รูปแบบ
การจดัการแสดงละคอนส าหรับเดก็ทีม่คุีณค่าทางศิลปะ ความบันเทงิ และการเสริมสร้างพฒันาการการเรียนรู้ส าหรับเดก็ 
 
ล.386 ละคอนเพือ่การศึกษา      3 (2-2-5) 
DM386    Theatre in Education  
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ ล. 255 ล. 335 ล. 381 และ ล. 385 ไม่ต า่กว่า C  
 ศึกษาทฤษฎีละครเพื่อการศึกษา เช่ือมโยงองค์ความรู้ด้านการแสดง การก ากับการแสดง ละครสร้างสรรค์ และละคร
ส าหรับเด็ก เพื่อน าไปสู่กระบวนการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และสร้างสรรค์ผลงานการแสดงที่น าไปสู่การเรียนรู้ในประเด็นที่
เกีย่วข้องกบัผู้ชมทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย  
 
ล.388 สัมมนาการทดลองในศิลปะการแสดง    3 (2-2-5) 
DM388    Seminar on Experimentation in the Performing Art 
 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของการทดลองด้านต่างๆ ในการสร้างผลงานการแสดงละคร ซ่ึงส่วนใหญ่มีรากมาจาก
ผลงานละคอนในยุคปลาย 1950s-1960s เป็นต้นมา จนกระทั่งพัฒนาต่อเนื่องเป็นละคอนทดลองแนวต่างๆ รวมทั้งแนวการแสดง
แบบการใช้เคร่ืองมือ (Devising Performance) วิชานีมุ้่งการส ารวจวิธีการทดลองที่หลากหลาย ตั้งแต่ผลงานผู้ก ากับไปจนกระทั่ง
ผลงานกลุ่ม เพื่อนไปสู่รูปแบบที่หลายหลายในการแสดง เช่น การแสดงละคร การแสดงในชุมชน Performance art / live art และ
ละครการเมอืง ทั้งหมดนีล้้วนแล้วแต่เกดิขึน้ภายใต้บริบททางวฒันธรรมทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงและมกีารเปลีย่นแปลง 
 
ล.405 เอกตัศึกษา       3 (0-3-6) 
DM405    Independent  Study 
 การศึกษาหัวข้ออิสระที่เกี่ยวข้องกับการละคอนและศิลปะการแสดตามความสนใจของนักศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถ
ออกไปศึกษาจากผู้เช่ียวชาญอสิระหรือจากมหาวทิยาลยัอืน่ๆ  ได้ โดยมอีาจารย์ในสาขาการละคอนเป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี ้นักศึกษา
ต้องส่งรายงานผลการศึกษาเพือ่เป็นหลกัฐานการเรียนรู้ 
 
ล.419 สัมมนาหัวข้อทางการละคอน      3 (3-0-6) 
DM419  Seminar in Theatre Topic  

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ล. 201 ไม่ต า่กว่า C  
 หัวข้อพิเศษเฉพาะภาคการศึกษา ตัวอย่างหัวข้อพิเศษ เช่น ละคอนตะวันตกหลังยุค 1950s  ละคอนกรีก ละคร                                   
เชคเสปียร์  ละคอนการเมอืง  ละคอนสังคม  ละคอนศาสนาและปรัชญา  ละคอนอาวงัการ์ด  ละคอนโพสต์โมเดร์ิน  เป็นต้น 
 
ล.465 การสร้างสรรค์ลลีาเคลือ่นไหว     3 (2-2-5) 
DM465    Dance Composition  
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ ล. 266  ไม่ต า่กว่า C 
 การใช้องค์ประกอบต่างๆ ของการเคลือ่นไหว และนาฏศิลป์มาใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน 



วชิาบังคบันอกสาขา 

 

สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน 3 (3-0-6) 

EL202 English for Work 

 วชิาบังคบัก่อน:            . 172 

                                            การท างาน                            แ                         

 

ศป.216   เสริมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 

FA216   Practice in English for Fine and Applied Arts 1  

 เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับแนวความคิดส าคัญในศิลปกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ และสัมพันธ์กับวิชาชีพ 
ฝึกฝนการอ่าน เขียน และสนทนาภาษาองักฤษในหัวข้อทีเ่กีย่วกบัศิลปวฒัธรรมด้านต่างๆ 

 

ศป 316   เสริมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 

FA316  Practice in English for Fine and Applied Arts 2  

 การใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นหนักผ่านการฝึกฝนเกี่ยวกับวิชาชีพในสาขาที่ศึกษาเป็นวิชาเอก ทั้งเชิงธุรกิจ การตลาดและ
การส่ือสาร  

 

ศป416   เสริมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 3 3 (3-0-6) 

FA416   Practice in English for Fine and Applied Arts 3  

 การค้นคว้าวจิยัโดยเน้นหนักจากต าราภาษาองักฤษ และการเขียนรายงานและ สารนิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ  

 

อ.221 การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6) 

EG221 Reading for Information 

วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้ สษ. 172 หรือได้รับยกเว้น สษ. 172 

กลวิธีต่างๆ ที่ใช้ในการอ่านงานเขียนประเภทให้ข้อมูล วิเคราะห์โครงสร้างภาษา เนือ้หา และวิธีการน าเสนอข้อมูลของ
ผู้เขียน ฝึกสรุปข้อมูลที่ได้จากการอ่านโดยเขียนเป็นเค้าโครง และเขียนสรุปความ รวมทั้งฝึกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่อ่าน
โดยการอภิปราย 

 

อ.241 การลัง-การพูด 1 3 (3-0-6) 

EG241 Listening – Speaking 1 

 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้ สษ. 172 หรือได้รับยกเว้น สษ. 172 

   ฝึกสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะในการลังระดับต้น ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์ต่างๆ ทีก่ าหนด ให้ เพือ่สร้างความมัน่ใจในการสนทนาภาษาองักฤษ 



รายวชิาเลอืกในสาขาวชิาโทนาฏยศาสตร์ไทย 
 
นศ.101   ทฤษฎนีาฏยศาสตร์ไทย 3 (3-0-6) 
DA101   Theory of Thai Dance 
 ความรู้ขั้นพืน้ฐานของทฤษฎีนาฏยศาสตร์ไทย  แบบแผนประเพณีของการเรียนการสอนนาฏศิลป์ รูปแบบของ
นาฏศิลป์ การวเิคราะห์ และการถ่ายทอดลลีาท่าร า  รวมทั้งเทคนิคแนวความคดิของบรมครูจากอดีตสู่ปัจจุบัน  ศึกษาพิธีไหว้ครู  
นาฏยศัพท์  เพลงหน้าพาทย์  ภาษานาฏยศิลป์  ตลอดจนแบบแผน รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
 
นศ.131   นาฏศิลป์ไทย 1           3 (2-2-5) 
DA131  Thai Dance 1  
 ทฤษฎเีบือ้งต้นของนาฏศิลป์ไทย ฝึกฝนนาฏศิลป์และท่าร ามาตรฐานทีจ่ะเป็นพืน้ฐานของนาฏศิลป์ขั้นสูงต่อไป 
 
นศ.134   การแต่งกายและการแต่งหน้า  3 (3-0-6) 
DA134 Character Costume and Make-up   
 ประวัติที่มา ลักษณะการแต่งหน้าและแต่งกายของการแสดง ร า ระบ า โขน ละคอน การแต่งกายของไทย ทั้ง 4 ภาค 
ศึกษาหลักและแบบแผนในการแต่งกายและแต่งหน้าของการแสดงร า ระบ า โขน ละคร ฝึกปฏิบัติให้รู้หลักการแต่งกาย เพื่อ
พัฒนาการออกแบบให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ ผลงานประดิษฐ์ เคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกายในรูปแบบของ
นาฏศิลป์ไทย 
 

นศ.200 งานค้นคว้าสร้างสรรค์ในห้องปฏบิัตกิารและภาคสนาม 1 3 (0-6-3) 

DA200   Studio  Project  1 

 ปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์ภาคสนามและทดลองในห้องปฏิบัติการส่วนบุคคลหรือกลุ่มในระดับต้น  ตามความถนัด              

และความสามารถของนักศึกษาเกีย่วกบันาฏศิลป์ โดยนักศึกษาต้องสร้างผลงานประจ าภาค   
 
นศ.201  พฒันาการของนาฏศิลป์ไทย 3 (3-0-6) 
DA201   Development of Thai Dance  
 พัฒนาการของนาฏศิลป์ไทยตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงปัจจุบัน เน้นความส าคัญของบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม ศาสนา และศิลปวฒันธรรมในยุคสมยัทีส่ าคญั คอื สมยัสุโขทยั อยุธยาตอนต้นและตอนปลาย ธนบุรี รัตน
โกสินตร์ตอนต้น ตอนกลางและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ .ศ.2475 จนถึงสมัยปัจจุบัน ศึกษานาฏศิลป์ไทยรูปแบบและ
ประเภทต่างๆ อทิธิพลของนาฏศิลป์ต่างประเทศทั้งตะวันออกและตะวันตก และอิทธิพลของนาฏศิลป์ไทยที่มีต่อประเทศข้างเคียง 
ศึกษาผลงานของศิลปินทีม่บีทบาทต่อพฒันาการของนาฏศิลป์ไทย 
 
นศ.203   พฒันาการของนาฏศิลป์เอเชีย 3 (2-2-5) 
DA203   Development of Asian Dance  
 พฒันาการของนาฏศิลป์ในเอเชียตะวนัออก เอเชียอาคเนย์ และเอเชียใต้ อิทธิพลของนาฏศิลป์ ตะวันตกที่มีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ กระบวนการปฏิวัติและปฏิรูป รูปแบบและเทคนิคของนาฏศิลป์จากแบบแผนดั้งเดิมมาสู่สมัยใหม่และ
วธีิการแสดงนาฏศิลป์ในประเทศเหล่านี ้ศึกษา ผลงานของนาฏศิลปินทีม่บีทบาทต่อพฒันาการของนาฏศิลป์เอเชีย 



นศ.231   นาฏศิลป์ไทย 2 3 (2-2-5) 
DA231   Thai Dance 2  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา นศ. 131  หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
 หลกัทฤษฎแีละภาคปฏิบัตขิองนาฏศิลปไทยในระดบักลาง ฝึกฝนให้เช่ียวชาญในการแสดงนาฏศิลป์รูปแบบต่างๆ เช่น โขน 
ละคอนใน ละคอนนอก ละคอนพันทางและละคอนร าอื่นๆ สามารถแสดงฉากส้ันๆ หรือระบ าได้อย่างดี  โดยนักศึกษาจะมีผลงาน
ประจ าภาคทีม่มีาตรฐานสูง 
 

นศ.235   การเขียนบทโขน  ละคอนไทย   3 (1-4-4) 
DA235   Thai Playwriting    
 บทโขนและละคอนไทย เรียนรู้แผนการแต่งบทโขน ละคอน รู้หลักเบื้องต้นของการแต่งบทโขนละคอน ฝึก
ปฏิบัตกิารเขียนบทโขน ละคอนไทย รู้หลักและวิธีการแต่งบทอวยพร ถวายพระพร เรียนรู้วิธีการตัดต่อบทโขนละคอน เรียนรู้
วิธีการบรรจุเพลง ฝึกหัดการแต่งบทอวยพร แต่งบทโขนละคอนให้ถูกต้อง พร้อมใส่ท่าร าประกอบบทที่แต่งขึน้ให้ถูกต้องตาม 
แบบแผนของบท อวยพรหรือบทโขนและละคอนนั้นๆ เพือ่เป็นผลงานประจ าภาค 
 

นศ.236   นาฏศิลป์ไทยภาคเหนือและภาคอสีาน     3 (2-2-5) 
DA236  Northern and Northeastern Thai Dances   
 ทฤษฎแีละปฏิบตักิารเกีย่วกบันาฏศิลป์ภาคเหนือและภาคอสีานทั้งในด้านการแสดง การจดัแสดง ความสัมพนัธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์พืน้บ้านกบัขนบธรรมเนียมประเพณี พธีิกรรมทางศาสนา ความเช่ือทางไสยศาสตร์ เศรษฐกจิ การเมอืง และสังคมทีม่ี
อทิธิพลต่อพฒันาการของนาฏศิลป์และการละเล่นพืน้เมอืงต่างๆ ทีม่นีาฏศิลป์ประกอบ ค้นคว้า วเิคราะห์ วจิยัเกีย่วกบันาฏศิลป์และ
ชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ และปฏิบัตกิารภาคสนามในท้องถิน่ เพือ่หาข้อมูลทีแ่ท้จริงมาเสริมสร้างพฒันาและอนุรักษ์นาฏศิลป์ และ
ศิลปะการแสดงเหล่านั้น โดยนักศึกษาจะต้องมผีลงานประจ าภาคในรูปแบบการแสดงหรืองานวจิยัส่วนบุคคลหรืองานกลุ่ม 
 

นศ.237  นาฏศิลป์ไทยภาคกลางและภาคตะวนัออก    3 (2-2-5) 
DA237   Central  and  Eastern Thai Dances  
 ทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับนาฏศิลป์ภาคกลางและภาคตะวันออกทั้งในด้านการแสดง การจัดแสดง ความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์พืน้บ้านกบัขนบธรรมเนียมประเพณี พธีิกรรมทางศาสนา ความเช่ือทางไสยศาสตร์ เศรษฐกจิ การเมอืง และสังคม
ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของนาฏศิลป์และการ ละเล่นพืน้เมืองต่างๆ ที่มีนาฏศิลป์ประกอบ ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนา
นาฏศิลป์และชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ และปฏิบัติการภาคสนามในท้องถิ่นเพื่อหาข้อมูลที่แท้จริงมาเสริมสร้างพัฒนา และอนุรักษ์
นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดงเหล่านั้น โดยนักศึกษาจะต้องมีผลงานประจ าภาคในรูปแบบการแสดง หรืองานวิจัยส่วนบุคคลหรือ
งานกลุ่ม 
 

นศ.238  นาฏศิลป์ไทยภาคใต้                  3 (2-2-5) 
DA238   Southern Thai Dance  
 ทฤษฎแีละปฏิบัตกิารเกีย่วกบันาฏศิลป์ภาคใต้ การจดัแสดง ความสัมพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์พืน้บ้านกบัขนบธรรมเนียม
ประเพณี พธีิกรรมทางศาสนา ความเช่ือทางไสยศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง  และสังคมที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของนาฏศิลป์และ
การละเล่นพืน้เมอืงต่าง ๆ ทีม่นีาฏศิลป์ประกอบ ค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัยเกี่ยวกับนาฏศิลป์และชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ และปฏิบัติการ
ภาคสนามในท้องถิ่น เพือ่หาข้อมูลทีแ่ท้จริงมาเสริมสร้างพฒันา และอนุรักษ์นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดงเหล่านั้น โดย นักศึกษาจะ 
ต้องมผีลงานประจ าภาคในรูปแบบการแสดง หรืองานวจิยัส่วนบุคคลหรืองานกลุ่ม 



นศ.256   นาฏศิลป์พืน้บ้านตะวนัออก      3 (2-2-5) 
DA256   Eastern Folk Dances  

 ทฤษฎแีละฝึกฝนนาฏศิลป์พืน้บ้านของประเทศและชุมชนต่างๆ ในภูมภิาคตะวนัออก ตะวนัออกเฉียงใต้ และตะวันออก
กลางโดยช้ีให้เห็นความสัมพันธ์กับสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีประจ าชาติและท้องถิ่น โดย
นักศึกษาจะสามารถแสดงนาฏศิลป์ชุดส้ันๆ ได้เป็นผลงานประจ าภาค 

 
นศ.300   งานค้นคว้าสร้างสรรค์ในห้องปฏิบัตกิารและภาคสนาม 2   3 (0-6-3) 
DA300    Studio Project 2  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา นศ. 200 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
ปฏิบัตกิารเชิงสร้างสรรค์ภาคสนามและทดลองในห้องปฏิบัติการส่วนบุคคล หรือกลุ่มในระดับกลาง  ตามความถนัด และสามารถ
เกี่ยวกับนาฏศิลป์ของนักศึกษา โดยนักศึกษาต้องออกแบบและจัดสร้างฉาก เส้ือผ้า  ดนตรี รวมทั้งท่าร าให้เหมาะสมกับการแสดง
นาฏศิลป์ และจดัชุดการแสดงของตนเอง 1 ชุด และของกลุ่มอกี 1 ชุด เพือ่เป็นผลงานประจ าภาค 
 
นศ.331  นาฏศิลป์ไทย 3       3 (2-2-5) 
DA331   Thai Dance 3  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา นศ. 231 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 

 ทฤษฏีและภาคปฏิบัตขิองนาฏศิลป์ไทยระดับสูงขึน้ ได้แก่การร าบท ร าหน้าพาทย์ โดยนักศึกษาจะต้องแสดงนาฏศิลป์
เป็นชุดหรือเป็นตอน เพื่อเป็นผลงานประจ าภาค ซ่ึงได้แก่ โขน ละคอนในละคอนนอก ละคอนพันทาง ละคอนดึกด าบรรพ์ และ
ละคอนร้องหรือละคอนทีใ่ช้นาฏศิลป์ไทยประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง และสามารถจกัการแสดงได้เป็นอย่างดแีละม ีมาตรฐานสูง 
 
นศ.386  โขนและหนงัใหญ่       3 (2-2-5) 
DA386   Khon (Mask Dance Drama) and Nang Yai  (Classical Shadow  Play) 
 ความเป็นมาและพัฒนาการของนาฏศิลป์โขนประเภทต่างๆ และหนังใหญ่ ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันและต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การเมือง ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย การล้ืนลูโขน 
และหนังใหญ่ในยุคปัจจุบัน และการฝึกสอนในสถาบันต่างๆ ในอดีตและปัจจุบัน วิเคราะห์วิพากย์โขนและหนังใหญ่อย่างละเอียด
ลกึซึ้ง ฝึกฝนการแสดงและการพากย์ ขั้นพืน้ฐาน โดยนักศึกษาจะสามารถแสดงฉากส้ันๆ ได้ หรือมีงานวิจัยส่วนบุคคลเป็นผลงาน
ประจ าภาค 
 
นศ.387  ละคอนใน  ละคอนนอก  ละคอนพนัทาง    3 (2-2-5) 
DA387   Classical  Dance : Lakhon Nai, Lakhon nok, Lakhon Phanthang 
 ความเป็นมาและพัฒนาการของละคอนใน ละคอนนอกและละคอนพันทาง ความแตกต่างความคล้ายคลึงและ
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัในยุคสมยัต่างๆ จากอดตีจนถึงปัจจุบัน การเปลีย่นแปลงรูปแบบ แนวการแสดงและวรรณกรรมบทละคอน 
ลกัษณะของดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย ฉากและองค์ประกอบต่างๆ ในการแสดง ลกัษณะของตวัละคอนที่ส าคัญในละคอนแต่ละ
ประเภท และวิเคราะห์บทละคอนอย่างละเอียด โดยนักศึกษาจะแสดงผลงานการแสดง เขียนบทละคอนหรือมีงานวิจัยส่วนบุคคล
หรือกลุ่มเป็นผลงานประจ าภาค 
 
 



นศ.461  ศิลปะการออกแบบท่านาฏศิลป์ไทย      3 (2-2-5) 
DA461   Choreography in Thai Dance    
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา นศ. 131 และ นศ. 231 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 

 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการออกแบบท่านาฏศิลป์ไทย โดยนักศึกษาจะ ต้องออกแบบท่านาฏศิลป์รูปแบบ
ต่างๆ เพือ่เป็นผลงานประจ าภาค 
 
รายวชิาเลอืกในสาขาวชิาโทดนตรี 

 
ด.100   ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัดนตรี        3  (3-0-6) 
MU100 Introduction  to Music  
 ทฤษฎีและโครงสร้างของดนตรี พัฒนาการของดนตรีและสังคมตามยุคสมัยดนตรี ประเภทและรูปแบบต่างๆ ที่ส าคัญ 
เรียนรู้การลังดนตรีและสุนทรียรสของดนตรีแต่ละประเภท 
 
ด.101   สุนทรียศาสตร์ในดนตรี     3 (3-0-6) 
MU101 Aesthetics in Music  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ด.100 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 

แนวคดิสุนทรียศาสตร์ศิลปะแขนงต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านดนตรี ทศันะในการมองความงามทางศิลปะยุคต่างๆ ทีส่่งผล
สะท้อนต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี อาทิ แนวคิดรูปแบบนิยมในดนตรีคลาสสิกยุคคลาสสิก แนวคิดการสร้างสรรค์งานศิลปะที่
สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกในดนตรีคลาสสิกยุคโรแมนตกิ รวมถึงแนวคดิสุนทรียศาสตร์ในดนตรีสมยัใหม่ของอาร์โดโน 
 
ด. 105   ดนตรีโลก       3  (3-0-6) 
MU105  World Music  
 ความเป็นมา การก่อเกิดของกระแสดนตรีโลก ดนตรีกระแสหลักของโลกอีกแนวหนึ่งนอกเหนือจากดนตรีคลาสสิกยุโรป
ตะวันตก และดนตรีปล อป ดนตรีร็อค กระแสหลักจากสหรัฐอเมริกา  ประวัติของดนตรีประจ าชาติ ( Root Music) ดนตรีเวิลด์บีท 
)World Beat( อันเกิดจากการผสมผสานระหว่างกระแสดนตรีปล อบร็อคกับดนตรีประจ าชาติ ที่มา ความหมาย ลักษณะดนตรี 
พฒันาการดนตรี เวลิด์มวิสิค และบริบทเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อันเกี่ยวข้องกับเวิลด์มิวสิคในซีกโลกต่างๆ อาทิ เอเชีย แอลริกา 
ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และดนตรีข้ามสายพนัธ์ุระหว่างเวลิด์มวิสิคและดนตรีแนวอืน่ๆ 
 
ด .115 ป่ีพาทย์มอญ 1       3  (3-0-6) 
MU115   Mon Music 1  
            ทฤษฎ ีและโครงสร้างของดนตรีมอญเบือ้งต้น ฝึกฝนทักษะการบรรเลงเคร่ืองป่ีพาทย์มอญในเพลงขั้นพืน้ฐาน ตลอดจน
ความสัมพนัธ์กบัสังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และวรรณคดทีีเ่กีย่วข้องกบัดนตรีและบทเพลงนั้นๆ  
 
ด .125 ดนตรีพืน้บ้าน 1       3  (3-0-6) 
MU125   Thai Folk Music 1  
 ทฤษฎี และโครงสร้างในดนตรีพืน้บ้านเบือ้งต้น ฝึกฝนทักษะการบรรเลงเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านและหรือการขับร้องเพลง
พืน้บ้านในขั้นพืน้ฐาน ตลอดจนความสัมพนัธ์กบัสังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และวรรณคดทีีเ่กีย่วกบับทเพลงนั้นๆ 



ด .130   ดนตรีไทย 1                      3  (3-0-6) 
UM 130  iar U ere : Theory and Practice 1   
 ทฤษฎแีละโครงสร้างของดนตรีไทยขั้นพืน้ฐาน ฝึกฝนทกัษะการบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทยเบือ้งต้นในบทเพลงขั้นพืน้ฐาน 
ตลอดจนความสัมพนัธ์กบัสังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และวรรณคดทีีเ่กีย่วกบัดนตรีและบทเพลงนั้น 
 
ด.140    ดนตรีสากล 1 3  (3-0-6) 
UM 140 tseWsis U ere : Theory and Practice 1 
 ทฤษฎีและโครงสร้างองค์ประกอบของดนตรีสากลขั้นพืน้ฐาน ทฤษฎีของโน้ต (enWs) และการอ่านโน้ต รูปแบบและ

ประเภทต่างๆ ทีเ่ด่น ๆ ส าคญัๆ หลกัการสร้างท านองเพลงและการประสานเสียงขั้นพืน้ฐาน ตลอดจนความสัมพนัธ์กบัสังคม ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม และวรรณคดทีีเ่กีย่วกบัดนตรีและบทเพลงนั้น ๆ             
 
ด .145 พืน้ฐานการปฏิบัตคิย์ีบอร์ด       3  (3-0-6) 
MU145 Keyboard  
 หลกัการปฏิบัตเิคร่ืองดนตรี ประเภทคย์ีบอร์ด ต าแหน่งการวางนิว้ เทคนิคการบรรเลงของมือซ้าย และมือขวา การอ่าน
โน้ตดนตรีหลายแนวส าหรับคย์ีบอร์ด แนวทางเดนิของท านอง และเสียงประสานบนคย์ีบอร์ด ฝึกฝนการด าเนินของแนวคย์ีบอร์ดใน
การเล่นประกอบการขับร้อง และเคร่ืองดนตรีอืน่ๆ 
 
ด .165   ศิลปะการขบัร้องเพลงไทย 1 3  (3-0-6) 
MU165   iagrWrnsaa  iar inan irsTrsT :  isnia asg aiaeWres  1   
 ทฤษฎีและฝึกฝนทักษะการขับร้องเดี่ยวเพลงไทยเดิม เพื่อขับกล่อม หรือประกอบ การแสดงเบื้องต้นในรูปแบบและ
ประเภทต่างๆ ที่ส าคัญ ให้รู้หลักของสุนทรียศาสตร์และเทคนิคส าคัญต่างๆ  อันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะการขับร้องเพลงไทยเดิม 
ตลอดจนความสัมพนัธ์กบัสังคม ศาสนา ภาษา วรรณคดแีละศิลปวฒันธรรม 
 
ด .166    ศิลปะการขับร้องเพลงประสานเสียง 1     3  (3-0-6) 
MU166 The Arts of Choral Singing 1  
 ทฤษฎแีละฝึกฝนทกัษะในการขับร้องเพลงสากลและเพลงไทยสากลประสานเสียงในรูปแบบและประเภทต่าง ๆ ที่ส าคัญ  
หลักการเปล่งเสียงและเทคนิคต่างๆ ที่ส าคัญ  ตลอดจนความสัมพันธ์ของเพลงกับเศรษฐกิจ สังคม  ภาษา วรรณคดี และ
ศิลปวฒันธรรมในยุคสมยันั้นๆ  
 
ด .167    ศิลปะการขับร้องเพลงสากล 1      3  (3-0-6) 
MU167  Western Solo Singing : Theory and Practice 1  
 ทฤษฎีและฝึกฝนทักษะการขับร้องเดี่ยวเพลงสากลรูปแบบและประเภทต่างๆ เพื่อการ แสดงดนตรีหรือประกอบการ
แสดงต่าง ๆ ขั้นพืน้ฐาน ให้รู้หลกัของสุนทรียศาสตร์และเทคนิคส าคญัต่างๆ และความสัมพนัธ์กบัสังคม ศาสนา ภาษา วรรณคดแีละ
ศิลปวฒันธรรม 
 
 
 



ด .205   พฒันาการของดนตรีไทย       3  (3-0-6) 
MU205 Development of Thai Music  
 พฒันาการของดนตรีไทยตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน รูปแบบและประเภทต่างๆ ทีส่ าคัญ เน้นให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ดนตรีกับสังคม ศาสนา ภาษา วรรณคดี และศิลปวัฒนธรรมที่มีความส าคัญต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในการสร้าง สรรค์
ดนตรีในสมยัต่างๆ ตลอดจนบทบาทของคตีกวแีละนักดนตรีทีด่เีด่น ซ่ึงมอีทิธิพลต่อพฒันาการนั้นๆ   

 
ด .206  พฒันาการของดนตรีตะวนัตก  3  (3-0-6) 
MU206  Development of Western Music   
 พัฒนาการของดนตรีตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รูปแบบและประเภทต่างๆ ที่ส าคัญ เน้นให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับสังคม ศาสนา ภาษา วรรณคดี และศิลปวัฒนธรรมที่มีความส าคัญต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในการ
สร้างสรรค์ดนตรีในสมยัต่างๆ บทบาทของคตีกวแีละนักดนตรีทีด่เีด่นในพฒันาการนั้นๆ  
 
ด .215 ป่ีพาทย์มอญ 2        3  (3-0-6) 
MU215  Mon Music 2  

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ด.115  
ทฤษฎแีละฝึกฝนทกัษะในศิลปะการบรรเลงเคร่ืองป่ีพาทย์มอญทีน่ักศึกษาจะเลอืกอย่างน้อย 1-2  ประเภทในเพลงมอญที่

เด่นๆ ส าคญัๆ รวมทั้งสามารถบรรเลงเพลงเพือ่แสดงต่อสาธารณชนได้ 
 

ด .225 ดนตรีพืน้บ้าน 2        3  (3-0-6) 
MU225    Thai Folk Music 2  

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ด.125  
ทฤษฎีและฝึกฝนทักษะในศิลปะการบรรเลงเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านและหรือการขับร้องเพลงพืน้บ้านที่นักศึกษาจะเลือก

อย่างน้อย 1 - 2 ประเภท ในเพลงพื้นบ้านที่เด่นๆ ส าคัญๆ รวมทั้งสามารถบรรเลงและหรือขับร้องเพลงพื้นบ้านเพื่อแสดงต่อ
สาธารณชนได้ 

 
ด .235   ดนตรีไทย 2          3  (3-0-6) 
MU235 Thai Music : Theory and Practice 2   

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ด.130  
  ทฤษฎีและฝึกฝนทักษะในศิลปะการบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทยที่นักศึกษาจะเลือกอย่างน้อย 1 - 2 ประเภท ในเพลงไทย
ประเภทต่างๆ ทีเ่ด่นๆ ส าคญัๆ รวมทั้งสามารถบรรเลงเพลงเพือ่แสดงต่อสาธารณชนได้ 
 
ด. 245 ดนตรีสากล  2 3  (3-0-6) 
MU245  Western Music : Theory and Practice 2  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ด .140  

ทฤษฎีและฝึกฝนทักษะในศิลปะการบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทยที่นักศึกษาจะเลือกอย่างน้อย 1-2 ประเภท  ในเพลงสากล
ประเภทต่างๆ ทีเ่ด่นๆ ส าคญัๆ รวมทั้งสามารถบรรเลงเพลงเพือ่แสดงต่อสาธารณชนได้ 
 



ด .265 ศิลปะการขับร้องเพลงไทย 2  3  (3-0-6) 
MU265 Traditional Thai Solo Singing: Theory and Practice 2  
 วชิาบังคบัก่อน สอบได้วชิา ด. 165  
            ทฤษฎีและฝึกฝนทักษะในศิลปะการขับร้องเดี่ยวเพลงไทยเดิม ในรูปแบบเพลงสามช้ัน เพลงตับ เพลงเถา ที่เด่นๆ 
ส าคญัๆ และสามารถขับร้องเพือ่แสดงต่อสาธารณชนได้ 
 
ด .266   ศิลปะการขับร้องเพลงประสานเสียง 2     3  (3-0-6) 
MU266  The Arts of Choral Singing 2  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ด.166  
 ทฤษฎแีละฝึกฝนทกัษะในการขับร้องเพลงสากลและเพลงไทยในรูปแบบของการประสานเสียง  ตลอดจนการศึกษาถึง
การสร้างลกัษณะท านองของเพลงในรูปแบบการประสานเสียง แนว 4 แนว ถึง 2 สามารถทราบถึงความสัมพันธ์ของดนตรีกับการ
เปลีย่นแปลงในสมยัต่างๆ ได้  
 
ด .267   ศิลปะการขับร้องเพลงสากล 2   3  (3-0-6) 
UM 267  tseWsis inan irsTrsT      : Theory and Practice 2  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ด.167  
 ทฤษฎี และฝึกฝนทักษะการขับร้องเดี่ยวเพลงสากลประเภทเพลงเดี่ยว หรือประกอบการแสดง ต่างๆ ให้รู้หลักของ
สุนทรียศาสตร์และเทคนิคส าคัญต่างๆ และความสัมพันธ์ของดนตรีกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมสมัยต่างๆ ทั้งในอดีต
และปัจจุบัน  
 
ด .268   พฒันาการโสตประสาทส าหรับดนตรี     3  (3-0-6) 
MU268 Ear Training for Music  
 ทฤษฎแีละฝึกฝนทกัษะการลังคู่เสียง และกลุ่มเสียงประเภทต่างๆ พร้อมทั้งการบันทึกโน้ตตามเสียงและจังหวะที่ได้ยิน  
ตลอดจนการฝึกร้องออกเสียงให้ถูกต้องตามระดบัเสียง 
 
ด .355  ดนตรีและการขับร้องในการละคอนและนาฏศิลป์ไทย    3  (3-0-6) 
MU355  Music in Thai Drama and Dance  

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ด.130 และ ด.235 หรือ ด.165 และ ด.265  
ทฤษฎ ีโครงสร้างของดนตรีและการขับร้องประกอบการแสดงของไทย ฝึกฝนทักษะในศิลปะการบรรเลงเคร่ืองดนตรี

ไทยและหรือการขับร้องเพลงไทย ในการบรรเลงและขับร้องประกอบละคอนและนาฏศิลป์ไทย เช่น เพลงระบ า เพลงตับ เพลง
ประกอบการแสดงโขนละคอน เป็นต้น  
 
ด .375   การเรียบเรียงเสียงประสาน       3  (3-0-6) 
MU375      Harmony  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ด.140 และ ด. 268  

ทฤษฎขีั้นคู่เสียง การสร้างคอร์ด และเสียงประสานลกัษณะต่างๆ แนวคดิทางเดนิคอร์ด การเช่ือมต่อคอร์ด การเรียบเรียง
เสียงประสาน  4  แนว  ในรูปแบบดนตรีคลาสสิก และการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีสมัยนิยม การฝึกโสตประสาททางดนตรี 

ส าหรับผู้เรียบเรียงเสียงประสาน ผ่านคย์ีบอร์ด และส่ือดนตรีจากโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 



ด .475   การประพนัธ์เพลงเบือ้งต้น       3  (3-0-6) 
MU475   Musical Composition  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ด.101, ด. 140, ด. 286 และ ด.375    
 ทฤษฎีการประพันธ์เพลงเบือ้งต้น สังคีตลักษณ์รูปแบบต่างๆ อาทิ สังคีตลักษณ์ สองตอน สามตอน รอนโด ลอร์ม การ
ประพันธ์ดนตรีส าหรับเสียงร้อง การประพันธ์ดนตรีส าหรับเคร่ืองดนตรี ธรรมชาติ และขอบเขตความสามารถของเสียงร้องและ
เคร่ืองดนตรี รูปแบบ (Style) การประพันธ์ดนตรียุคต่างๆ ของดนตรีคลาสสิค และดนตรีสมัยนิยม ฝึกฝนและปฏิบัติใน                 
ช้ันเรียนและห้องคอมพวิเตอร์ 
 
 
ค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ  
Course Description  

 
General  Education  Program 
Humanities 
มธ.110   สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 2 (2–0–4) 
TU110   Integrated Humanities  

To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and 
creative development. To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting, 
such as the impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a 
changing world. 

 
Social Science 
มธ.100   พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 3 (3–0–6) 
TU100 Civic Education  
 Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the 
concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a 
democratic society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices. 
 
มธ.120   สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 2 (2–0–4) 
TU120   Integrated Social Sciences  

This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society. The 
course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure 
sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the 
analysis of important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses 
of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—-
individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.  
 



Sciences and Technology 
มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 (2–0–4) 
TU130   Integrated Sciences and Technology  

To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific 
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science 
and technology on economies, societies and environments.  Current issues involving the impacts of science and technology 
on moral, ethics and human values. 

 
Mathematics and Computers 
มธ.151 คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั 3 (3–0–6) 
 M151   Gsssiaa CnaasTs UaWismaWree  
 (A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14,16,17) 
 To review Set; real number system; relations; functions and applications; introduction to linear programming; 
logic; measurement of interest; installment payment and income tax; descriptive statistics; index number; introduction to 
probability ; basic concept of inferential statistics; statistical packages. 

 
มธ.152  หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 3 (3–0–6) 
TU152   Fundamental Mathematics  

(This course is for students who have already studied mathematics in high school and have gained not less than 
16 credits or as demanded by their faculty.) 

To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of theorems of 
inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions, applications of functions, curve 
sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems of linear equations. 

 
มธ.153 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 3 (3–0–6) 
TU153   General Knowledge about Computers  
 To study the essential components of computer systems including hardware, software, data and its processing; 
basic data communication, network and the Internet, principles of problem solving using computers and software 
packages, security, ethics and laws related to computer usage and information systems. 
 
 
มธ.156 คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 3 (3–0–6) 
TU156  Introduction to Computers and Programming  

Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and application software, 
algorithms, flowcharts, data representation, program design and development methodology, problem solving using high-
level language programming. 
 



Languages 
Thai 
ท. 161   การใช้ภาษาไทย 3 (3–0–6) 
TH161  Thai Usage  

Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main idea, 
communicating knowledge,  thoughts and composing properly. 

 
English      
สษ.070  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 0 (3–0–6) 
EL070 English  Course 1  
Prerequisite  : Language  Institute  placement 

A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll directly into 
English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be 
counted towards the students’ total credits and GPA). 

A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic integrated 
skills of listening, speaking, reading and writing. 
 
สษ.171  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3 (3–0–6) 
EL171  English Course 2    
Prerequisite : have earned credits of EL 070 or Language  Institute  placement 

An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English 
proficiency at a higher level. 
 
สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 3 (3–0–6) 
EL172   English Course 3  
Prerequisite  :  have earned credits of EL 171  or  Language  Institute  placement 
 An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated level 
than the prior course especially in speaking and writing. 

 
มธ.111 ประเทศไทยในมติทิางประวตัศิาสตร์ สังคม และวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
TU111  Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
 To explore Thai social, cultural and intellectual backgrounds from the old days (known as the Kingdom of 
Siam) until today.  To emphasize the formation of the Thai identity as well as directions towards the development of Thai 
culture and society in the globalization context.(Field trips are obligatory) 
 
 
 



มธ.113  ความรู้พืน้ฐานทางปรัชญาและศาสนา 3 (3-0-6) 
TU113  Fundamentals of Philosophy and Religions 
 To equip learners with the vital philosophical and religious concepts, which have influenced attitudes, 
morality, and ways of life.  To train learners to think analytically and critically towards certain phenomena in order that 
they can apply their knowledge and understanding to their own social situations. 
 
มธ.115   มนุษย์กบัผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม     3 (3-0-6) 
TU115    Man and his Literary Creativity 
 To study anecdotal stories, reflected through creative literary works in the print media, films, electronic media 
and other modern media in order to compare the past and present world views regarding social values, beliefs as well as 
faiths of those artists and creators.  To explore the association of people and those creative works in terms of their 
relationship with our ways of life today.  
 
มธ.116    มนุษย์กบัศิลปะ : ทศันศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง    3 (3-0-6) 
TU116     Man and Arts : Visual Arts,Music and Performing Arts 

 This course is a study of art in relation to its function and the development of people, society and environment 
by focusing on various creative works, such as visual arts, music and performing arts, depicting the culture and 
perception of mankind. The course also aims to instill learners with real awareness of art values through personal 
experience, and also the appreciation of the aesthetic values of creative works. An emphasis is placed upon the influence of 
art on Thai values and the Thai way of life.  
 

มธ.143  มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม 3 (3-0-6) 
TU143   Man and Environment 
 To study the relationship between people and the environment by focusing on the coexistence of living things 
in a way that it creates balance, enhances optimal use,  and helps to promote effective and long-lasting environmental 
management.  To discuss the impacts of scientific and technological development on the environment, society, and 
economy as well as the importance of the environment in the present and future are for Mankind. 
 

Student Development and Skill and Experience Reinforcement    
พท.101 สุขภาพและการออกก าลงักายเพือ่คุณภาพชีวติ     2 )2-0-4( 
PE101 Exercise and Sports for Healthy life 
 KsnwasgTs ns bnWi piaereaa asg mssWaa isaaWi; ainmnWrns nf nvsiaaa Tnng isaaWi s.T. grsWaia, msgrWaWrns fni 
isaaWi; airserpase nf sxsieres asg eniiseW waa nf paaarsT epniWe, rsea grsT rsj ia pinWseWrns asg frieW arge. 
 

Health Education 
วฬ.211  กรีฑา 1 (0-2-1) 
SN211  Track and Field 

basic skills for track and field athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good 
habits for track and field athletes and equipment maintenance. 



วฬ.212 ว่ายน า้         1 (0-2-1) 
SN212  Swimming 

basic skills for swimming athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits 
for swimming athletes and equipment maintenance. 
 

วฬ.213  ลุตบอล         1 (0-2-1) 
SN213  Football 

basic skills for football athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for 
football athletes and equipment maintenance. 
 

วฬ.214  บาสเกตบอล  1 (0-2-1) 
SN214  Basketball 

basic skills for basketball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits 
for basketball athletes and equipment maintenance. 
 

วฬ.215  รักบีลุ้ตบอล 1 (0-2-1) 
SN215  Rugby 

basic skills for rugby athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for 
rugby athletes and equipment maintenance. 
 

วฬ.216  วอลเลย์บอล 1 (0-2-1) 
SN216  Volleyball  

basic skills for volleyball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits 
for volleyball athletes and equipment maintenance. 
 

วฬ.217  เบสบอล 1 (0-2-1) 
SN217  Baseball 
 basic skills for baseball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for 
baseball athletes and equipment maintenance. 
 

วฬ.218  ลุตซอล 1 (0-2-1) 
SN218  Futsal 
 basic skills for futsal athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for 
futsal athletes and equipment maintenance. 
 

วฬ. 219  ซอลท์บอล        1 (0-2-1) 
SN219  Softball 

basic skills for softball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for 
softball athletes and equipment maintenance. 



วฬ. 220  เทนนิส 1 (0-2-1) 
SN220  Tennis 

basic skills for tennis athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for 
tennis athletes and equipment maintenance. 
 
วฬ. 221  แบดมนิตนั 1 (0-2-1) 
SN221  Badminton 
  basic skills for badminton athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits 
for badminton athletes and equipment maintenance. 
 
วฬ. 222  เทเบิลเทนนิส 1 (0-2-1) 
SN222  Table Tennis 
 basic skills for table tennis athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits 
for table tennis athletes and equipment maintenance. 

 

วชิาเฉพาะ 
 

Faculty Core Subjects 
ศป. 201 พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมตะวนัตก 2 (2-0-4) 
FA201  Development of Western Arts, Culture and Society   

This subject explores the development of the arts, culture, and society in the Western world, both European and 
American. The subject demonstrates the connection and the mutual relationship between the arts and other social 
institutions, such as the political, economic, religious, cultural and public value systems from various periods. The 
influence of the East towards Western artists, selected canonical masters, and a field trip are also included.  
 
ศป. 202  พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมเอเชีย 2 (2-0-4) 
FA202  Development of Asian Arts, Culture and Society  
 The subject explores the development of Asian arts, culture and society, including those of the civilizations of 
Yangze and Mekong river basins.  The studied periods are ranged from the early periods to the present. It aims to 
demonstrate the connection and the mutual connection between arts and other institutions, such as politics, economics, 
social, religious and cultural ones.  
 
ศป.301  สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ     2 (2-0-4) 
FA301   Aesthetics for Arts Creator 

This subject focuses on knowledge about the philosophy of art: the development of the concept of beauty, the 
components of aesthetics and their value and background, the relevant theories and the effort to convey the complete 
appreciation and understanding of the range of skills employed from past to present. The analyses of relevant topics of 
aesthetics and contemporary arts are also included.    



ศป.303 การบริหารงานศิลปะ   2 (2-0-4) 
FA303   Arts Management 

This subject explores the connection between administration principles and the arts through the perspectives 
of business administration and economics. The emphasis is on the disciplines of marketing and organization management, 
together with the practice of artistic creativity and art work dissemination.  

 
วชิาบังคบั 

 
วชิาบังคบัในสาขาวชิาการละคอน 
หมวดพฒันาการและวรรณกรรมการละคอน  
DM201   Introduction to Theatre       3 )3-0-6( 
 This subject lays out the foundation of international dramatic theories, structure, form, and aesthetics aspects. 
The study is based on selected world literature from each major drama category.   
 
DM202   Introduction to Thai Theatre and Drama      3 (3-0-6) 
 This subject introduces the role and the development of Thai drama in its own society and culture. Some 
dominant dramatic masterpieces will be analyzed for their reflections of   value, cultural essence, and the major beliefs of 
Thai people. The study includes the relevant composition features as well as the existing literary, dance, and music 
components.  
 
DM211   Western Drama and Theatre      3 (3-0-6) 
 Pre-requisite/Condition:  DM 201 minimum C  

This subject features the development of drama, performing arts, and other related components of Western 
civilization from the past to the present day.  
 
DM212    Play Analysis       3 (3-0-6) 
 Pre-requisite/Condition:  DM 201 minimum C  

The analysis focuses on the structure, characterizations, and concepts of various categories of plays.  
 
DM 302 The Development of the Performing Arts in Asia   3 (3-0-6) 
 Students will analyze and compare performing arts and relevant dramatic literature from major Asian 
countries, especially their significance and influence on contemporary performances.  
 
DM402   Theory and Criticism in Performing Arts    3 (3-0-6) 
 Pre-requisite/Condition:  DM 201 minimum C  
 This subject introduces the theories and principles of criticism on performing arts, including the practice of 
criticism, so that the improvement of creative projects can be more standardized.    



หมวดศิลปะการแสดง การสร้าง และการประยุกต์  
DM121   Interdisciplinary Workshop     3 (2-2-5) 
 This subject explores both basic theories and skills of various categories of the performing arts, including those 
of drama, speech, dance and music. Students are expected to understand the processes involved in conveying their 
imagination, thoughts emotions, and attitudes, as well as to learn the basic processes of creating a piece of performing art.    
 
DM221   Acting 1        3 (2-2-5) 
 The foundation of acting, interpretation and play reading for stage play performance is introduced, as well as 
developing imagination and the ability to express emotions and feelings in order to portray the designated characters in 
an appropriately natural manner.  

 
DM240   Introduction to Theatre Design        3 (2-2-5) 

This subject introduces the theories and principles of the history of theatres, as well as the form, method and 
technical practices of stage set construction. The components of visual elements, basic design, and computer program 
application are included.  

 
DM301   Arts and Technology in Presenting Creative Works   3 (2-2-5) 

 This subject explores the artistic and technological devices employed in presenting creative works so that the 

students can communicate professionally with audiences in public, commercial, and industrial circles. In practice sessions, 

for the presentation test and the final project, the students can bring their own creative work from any subject of their 

discipline as a basis for their presentation. Other relevant subjects from other majors are also encouraged.    

 
DM341   Devising Performances      3 (2-2-5) 

Pre-requisite/Condition : DM 211 and DM 240 minimum C  
Theories, principles, and techniques of various theatrical devices that support the skills to create a theatrical 

performance piece. The course focuses on processes of devising such as the actor’s physical body, improvisation, visual, 
lighting, and sound elements all of which result in collaborative creation.  

 
หมวดวจิยั ค้นคว้า สร้างสรรค์ ฝึกปฏบิัตกิารและภาคสนาม 
DM100   Theatre Practicum      0 (0-2-1) 
 The students will have the opportunity to practice in various perspectives of theatre production to develop an 
affinity for the components and processes involved in theatre making and to realize the significance of themselves as a 
responsible unit, as well as to understand the relationship between themselves and others in the same production. Under 
the supervision of the director or other designated personnel, these practice sessions depend on the timeline of the 
department’s production, for which the minimum requirement must not be less than 30 hours each semester. The 
evaluation is based on S/U grade only.    



DM200   Field Research Project      3 (0-6-3) 
 This project introduces basic field research methodology and the way to integrate oneself into a community in 
order to learn the life-style, customs, traditions, as well as local folk arts that reflect the long history, beliefs, and the 
techniques of cultural transmission to new generations of the selected community. The materials gained from the field trip 
are expected to be inspirational to the following contemporary creative art project of the students, while at the same time 
paying respect to the original source.   
 
DM401   Fundamental Creative and Academic Writing   3 (3-0-6) 
 This subject introduces the structure, methods, and devices in presenting knowledge, personal thinking, and 
imagination through creative writing. The content about forms, methods and language of standard academic writing is 
also included.  
 
DM500   Preparation of Performing Arts Thesis    3 (3-0-6) 
  Under the supervision of an assigned advisor, Students are required to conduct a research project based on their 
own interest and skills gained from the studies of each discipline under the program outline. They must follow the given 
procedure in collecting and presenting the research.  
 
DM501   Performing Arts Thesis      3 (3-0-6) 
 Pre-requisite/Condition:  DM 500 minimum C  
 Under the supervision of an assigned advisor, the thesis must be a paper-based research or a creative project that 
can be summarized into a written form, based on the materials from DM 500.  
 
วชิาเลอืกในสาขาวชิาการละคอน 
DM205   Arts in Thai Culture      3 (3-0-6) 

 This subject surveys the forms and development of the arts of both Thailand and neighboring countries (that 

have been influential to Thai culture from past to present). It aims to offer the background of Thai culture, tradition, and 

attitudes of all social, religious, political and economic dimensions, as reflected in the artistic renditions of the Thai people. 

A field trip is included.    

 
DM225   Acting 2        3 (2-2-5) 

 Pre-requisite/Condition : DM 221 minimum C 
 itudents will learn on how to act, interpret, and read plays from non-realistic categories. Other performing art 
skills are included, such as singing and dancing, to be incorporated for better conveying of imagination, emotion, and 
feeling.    
 

 



DM 245   Introduction to Scene and Prop Design 1    3 (2-2-5) 

 Pre-requisite/Condition : DM 240 minimum C 
This subject introduces the basic theories and practices of stage scenery design, as well as stage properties, of 

various forms and genres of performances.  
 
DM246   Introduction to Lighting Design 1      3 (2-2-5) 

 Pre-requisite/Condition : DM 240 minimum C 
This subject introduces the principles of stage lighting design that incorporate various forms of theatre, as well 

as the application of skills for utilizing related equipment. Students will design and set the lighting plan for a full-length 
play or a performing art production.  
 
DM247   Stage Make-up       3 (2-2-5) 

Students learn the basic theories and practices of facial make-up for theatre and other performing art forms.  
 
DM 248   History of Costume      3 (3-0-6) 
 The content includes the distinctions of costumes and ornamental accessories of Thai civilization from each 
period, as well as those of international costumes.  
 
DM255   Voice Training 1        3 (2-2-5) 
 Students learn the theories and practices of vocal skills, such as breath control, vocal vibration, muscle 
command, quality voice projection, as well as correct pronunciation of consonants and vowels, for proper character 
portrayal.   
 
DM257   Singing in Drama       3 (2-2-5) 
 Students learn the theories and practice of singing for the performing arts, through the examples of songs for 
theatre with various forms and structures. The skills of interpretation and expression of each selected song are included.  
 
DM265   Fundamental Dance Skill 1      3 (1-4-4) 
 This subject covers the fundamental theories and practice of various forms of international dance forms and 
categories. Students must be able to control their body, as well as to perform some basic dances.  
 
DM266   Fundamental Dance Skill 2      3 (1-4-4) 

 Pre-requisite/Condition : DM 265 minimum C, or lecturer’s permission 

 This subject covers the theories and practices of various forms of international dances and categories, in order 
for the students to be able to efficiently command their own body. They are also expected to perform more sophisticated 
dance pieces.  



DM275   Playwriting 1        3 (2-2-5) 

 Students will practice the skills of screening and presenting the contents of their own written plays, including the 
characterization, dialogue writing, and plot construction. They must finish a short play as the final project.   

 

DM285   Arts of Thai Puppetry       3 (2-2-5) 
 This subject covers the development of the art and elements of Thai puppetry, including the construction, 
manipulation, and staging of some forms of puppet theatres.  
 
DM286   Arts of Puppetry        3 (2-2-5) 
 This subject covers the development of various forms of international puppet theatres, including the skills of 
construction, manipulation, and staging, with some puppet theatre forms given.   
 
DM305  Stage Management    3 (3-0-6) 

 This subject offers the major principles of stage management regarding the techniques of personnel 

administration in theatre production. Students will study all standard production processes, from the pre-production (of 

instruments, site and used documents), the rehearsals, to the actual performance. The emphasis is on a professional work-

style.    

 

DM325 Acting 3         3 (2-2-5) 

 Pre-requisite/Condition : DM 225 minimum C 
 The principles and significant components of various forms of acting techniques are studied, in order for the 
student to gain an understanding of the expertise needed in these categories of the performing arts.   
 
DM335   Directing 1        3 (2-2-5) 

 Pre-requisite/Condition : DM 211, DM 221 and DM 240 minimum C, or lecturer’s permission 
 The basic principles of the art of stage directing are covered, including that of play selection and interpretation. 
These principles are gained through the exercises of play analysis, actor screening and training, character movement and 
blocking, play producing and related artistic elements (scene, lighting, sound, costume, and facial make-up design).  Each 
student must direct and produce his own individual work as the final project.  
 
DM336   Directing 2         3 (2-2-5) 

 Pre-requisite/Condition : DM 335 minimum C, or lecturer’s permission 
 With the same artistic lineup of DM 335, this subject offers the study and training at a more advanced level. 
With the practice of various theatre forms, each student must direct and produce his own full-length play as the final 
project.   



DM345   Introduction to Scene and Prop Design 2    3 (2-2-5) 
 Pre-requisite/Condition : DM 245 minimum C 
 This subject covers the theories and practices of stage scenery and property design of various performing art 
forms, subsequently following those of DM 245.    
 
DM346   Introduction to Lighting Design 2     3 (2-2-5) 
 Pre-requisite/Condition : DM 246 minimum C 
 This subject covers the theories and practices of stage lighting design and setting, subsequently following those of 
DM 246.  
 
DM347  Costume and Make-up Design for Theatre 1     3 (2-2-5) 
 Pre-requisite/Condition : DM 247 minimum C 
 The subject covers the theories and practices of costume design for performance, including the processes and 
techniques involved in designing and creating a wardrobe. It also covers the foundation of facial make-up for various 
forms of presentation, from the step of character analysis and interpretation to presenting the works designed.  
 
DM348 Costume and Make-up Design for Theatre 2    3 (2-2-5) 
 Pre-requisite/Condition : DM 347 minimum C 
 This subject covers the intermediate level of the process of designing and creating stage wardrobes and 
accessories for various forms or performing arts, including that of facial make-up. Students can choose their own choice 
of form under the instructor’s supervision.  
 
DM356   Dramatic Reading and Oral Interpretation    3 (3-0-6) 
 Students learn the skills of reading and oral interpretation of several categories of literature, both local and 
international, based on the relevant principles of drama. The subject aims to be advantageous for lecturing, teaching, 
discussing and critiquing.    
 
DM365   Movement for Actor       3 (2-2-5) 

 Pre-requisite/Condition : DM 225 minimum C, or lecturer’s permission 

 This subject covers the theories and practices of movements for actors, in order to help the students to efficiently 
portray given characters through various physical expressions, such as balancing, eye-contact, stage business, moving, 
dancing and acting.  

 

DM366   The Arts of Mime       3 (2-2-5) 

 This subject covers the principles of mime through storytelling and sequencing. The history and development of 
mime are included, as well as the practical and useful performance examples. 



DM 375   Playwriting 2        3 (2-2-5) 

 Pre-requisite/Condition : DM 275 minimum C 

 The students learn more advanced level of playwriting. A full-length play project is required.   

 

DM376   Adaptation       3 (2-2-5) 
 Pre-requisite/Condition : DM 275 minimum C 
 The students lean the major principles and components of play adaptation.   An adaptation project of their own 
work is required.   
 

DM381   Creative Drama       3 (2-2-5) 
Pre-requisite/Condition : DM 221 minimum C  
This subject covers the theories of child development and those of creative drama, with the employment of 

storytelling, drama, and teaching skills. Students learn how to use drama for the improvement of learning, as well as to 
realize the issues concerning human education and development.    
 
DM385   Theatre for Young People      3 (2-2-5) 
 Pre-requisite/Condition : DM 255 minimum C 
 This subject covers the content of theatre for young people, focusing on the concepts and the major principles of 
development of theatre for young people. Students will read plays of this theatre category and learn the procedure of 
staging play productions that are useful to children, in terms of aesthetics, pleasure, and learning development.     
 

DM386   Theatre in Education      3 (2-2-5) 
 Pre-requisite/Condition : DM 255, DM 335 , DM 381 and DM 365 minimum C 
 This subject covers the theories of theatre-in-education. The students will be led to a laboratory project that 
connects the knowledge gained from the subjects of acting, directing, creative drama and theatre for children to an 
experimental process, with an audience=centered performing piece for educational purposes as the final outcome.    
 
DM388  Seminar on Experimentation in the Performing Art     3 (2-2-5) 
 History and development of experimentation in the performing art (theatre) that largely stemmed from the work 
of theatrical artists of the late 1950s-1960s and evolved into the ongoing present theatrical performances know as devising 
performance, experimental theatre, or alternative theatre. This course explores the wide range of experiments, from an 
individual director’s work to collaborative work, which result in different forms of performances such as theatrical 
performance, community performances, performance art/live art, and political theatre, all of which are related to specific 
and changing cultural contexts. 
 

 



DM405   Independent Study      3 (3-0-6) 
 Students can choose their own topics on drama and performing arts for their independent study project. A guest 
expert from off campus can be approached to be the supervisor, with the cooperation of the lecturers from the 
Department of Drama. A final study report is required as the evidence for the project.    
 
DM419   Seminar in Theatre Topic      3 (3-0-6) 
 Each semester, a special topic is selected for the seminar. Each topic will focus on the analysis of Greek, 
Shakespearean, political, social, religious, philosophical, avant-garde and post-modern theatre.   
 
DM465   Dance Composition       3 (2-2-5) 
 Pre-requisite/Condition : DM 266 minimum C  
 This subject covers the components related to movement and dance, to be applied in designing and creating 
following projects.  
 
วชิาบังคบันอกสาขา 
 
สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน 3 (3-0-6) 
EL202 English for Work 
  Prerequisite: have earned credits of EL 172 

Preparing and training students for careers; using business English reading, writing, speaking and listening in 
the work-related contexts. 
 
ศป.216 เสริมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 1    3 (3-0-6) 
FA216   Practice in English for Fine and Applied Arts 1  

This subject aims to implement English usage skills which are relevant to each artistic discipline. These skills 
include reading, writing, and conversation. The selected topics concern various aspects of culture.   
 
ศป.316 เสริมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 2  3 (3-0-6) 
FA316  Practice in English for Fine and Applied Arts 2  

This subject aims to implement English usage skills with the emphasis on practices directly relevant to the 
major disciplines, including aspects of business, marketing and communication.  
 
ศป.416 เสริมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 3  3 (3-0-6) 
FA416   Practice in English for Fine and Applied Arts 3  

This subject aims to train the students in research skills from English textbooks, as well as the writing of 
papers and research papers in the English language.   
 



อ.221 การอ่านเชิงวเิคราะห์ข้อมูล                   3 )3-0-6( 
EG221    RsagrsT fni IsfnimaWrns 
 Prerequisite:  have earned credits of EL 172 or Exemption  
 Strategies used in reading informative texts; analysis of the language structure, content and the writer’s 
presentation of information; practice outlining and summarizing as well as giving opinions about the texts through oral 
discussion. 
 

อ.241 การลัง-การพูด 1       3 )3-0-6( 
EG241   LreWssrsT-ipsakrsT 1 
 Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption  
 Practice of English in everyday use including basic listening skills; pronunciation; including study of the culture 
related to given social functions, with the aim of helping students gain confidence in verbal communication in English. 
 

Subjects from other Disciplines in the Faculty of Fine Arts 
รายวชิาเลอืกในสาขาวชิาโทนาฏยศาสตร์ไทย 
Cluster of Subjects for Minor on Thai Dance   
DA131  Thai Dance 1       3 (1-4-4) 

This subject covers the elementary theories of Thai classical dance and its training of basic standard dance 
pieces, in preparation for the more advanced ones.  
 

DA201  Development of Thai Dance      3 (3-0-6) 
 This subject covers the development of Thai classical dance from the past to the present, focusing on the 
contributing roles of the monarchy, politics, economics, social, religious and cultural institutes. The study content covers 
the periods from Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi, Rattanokosin and that of the Post-1932 Revolution to the present. 
Various forms and categories of Thai classical dances, as well as the influential dances from the East and the West are 
explored. The influences of Thai dances on the neighbouring countries and the roles of major artists are included.  
 

DA203  Development of Asian Dance     3 (2-2-5) 
 This subject covers the development of dances of Eastern, Southeastern, and Southern Asia, as well as the 
influence of Western dance on their change of form, transformation, and modernization. Their staging techniques and 
major works of selected masters are also included.  
  

DA231  Thai Dance 2       3 (1-4-4) 
 Pre-requisite/Condition : DA 131, or lecturer’s permission 
 This subject covers the theories and practices of Thai classical dance at the intermediate level. Students are 
trained in various dance forms, for example, khon, lakorn nai, lakorn nok, lakorn panthang and other dance dramas. 
They are also expected to correctly dance short scenes from dance pieces. The final project must depict a high standard of 
performance.    



DA236  Northern and Northeastern Thai Dances    3 (1-4-4) 
 This subject covers the theories and practices of Northern and Northeastern Thai dances. It includes the related 
components of staging, production, and their connection to traditional folk customs, religious, animistic, economics, 
politics and social elements that are influential to the development of both folk dance forms as well as other related folk 
plays with dance elements. Students must research and analyze a selected dance form of a particular community, as well 
as conduct a field research practicum inside that community. Their performing piece, individual or group research, is 
required for the final project.       
 
DA237  Central  and  Eastern Thai Dances     3 (1-4-4) 
 This subject covers the theories and practices of Central and Eastern Thai dances. It includes the related 
components of staging, producing, and their connection to traditional folk customs, religious, animistic, economics, 
politics and social elements that were influential to the development of both folk dance forms as well as other related folk 
plays with dance elements. Students must research and analyze a selected dance form of a particular community, as well 
conduct a field research practicum inside that community. Their performing piece, individual or group research, is 
required for the final project.       
 
DA238  Southern Thai Dance      3 (1-4-4) 

This subject covers the theories and practices of Southern Thai dances. It includes the related components of 
staging, producing, and their connection to traditional folk customs, religious, animistic, economics, politics and social 
elements that are influential to the development of the folk dance form and other related folk plays with dancing elements. 
The students must research and analyze a selected dance form of a particular community, as well as conduct a field 
research practicum inside that community. Their performing piece, individual or group research, is required for the final 
project.      

 
DA256  Eastern Folk Dances       3 (1-4-4) 

This subject covers the theories and practices of various forms of folk dances of the East, including those of the 
Eastern, Southeastern, and Middle Eastern regions, focusing on their connections to society, religion, culture, national and 
local-scale customs. Students are expected to dance some short pieces as the final project.  
 
DA300   Studio Project 2       3 (0-6-3) 
 Pre-requisite/Condition : DA 200, or lecturer’s permission 
 Depending on their given skills in Thai dancing, students will practice a creative intermediate-level project in a 
field practicum and at a laboratory studio as an individual or a group project. For the final project, they must 
choreograph one piece of their own and one piece with the group, including design and construction of sets and costume 
pieces, as well as preparation of the accompanying music.    
 
 



DA331   Thai Dance 3        3 (1-4-4) 

 Pre-requisite/Condition : DA 231, or lecturer’s permission 

 This subject covers the theories and practices of more advanced level of Thai dances. Students must be able to 
perform a character role in a scene work, as a term project. The scene work may belong to khon, lakorn nai, lakorn nok, 
lakorn duekdamban, lakorn rong or any drama with the employment of Thai dances. The staging must meet the standard 
of high quality.    

 

DA386  Khon (Mask Dance Drama) and Nang Yai  (Classical Shadow  Play)   3(1-4-4) 

 This subject covers the origin and development of khon mask dance drama and  nang-yai puppet theatre, the 
content of which includes their connection to the monarchy, politics, religion, economics and cultural institutes in each 
period of Thai history. The topics of revitalization of both theatre forms in the present and their training from the past to 
the present are included. Students will analyze both khon and nang-yai in detail, as well as get basic training on their 
performing and narrating skills. A short scene work performance or individual research is required for the final project.   

 

DA387  Classical  Dance : Lakhon Nai, Lakhon nok, Lakhon Phanthang  3 (1-4-4) 

 This subject covers the origin and the development of three forms of Thai dance drama: lakorn nai, lakorn nok, 
and lakorn panthang, the content of which includes their similarities and mutual connections, from the past to the present, 
as well as their changes of form and staging. Students will explore some dominant dramatic literature of these dance 
drama forms, accompanying music, costumes, setting and other components. They will also study the distinction of major 
characters of these three theatre forms and read some selected plays in detail. They are expected to have their own 
performance, either a newly written play, an individual, or a group research project for the final.        

 

DA461   Choreography in Thai Dance       3 (1-4-4) 

 Pre-requisite/Condition : DA 131 and DA 231, or lecturer’s permission 

 This subject covers the theories and practices of choreography in Thai dance. Students must choreograph their 
own pieces with various forms of dances for the final project.  

 

รายวชิาเลอืกในสาขาวชิาโทดนตรี 

Cluster of Subjects for Minor on Music  

MU100 Introduction  to Music      3 (3-0-6) 

 This subject explores music focusing on the aspects of its theories, structure development and relation to society 
in each period. The students will be trained in the knowledge of major musical categories and styles, as well as exercises 
for listening and aesthetics appreciation.   
  



MU101 Aesthetics in Music      3 (3-0-6) 
  Pre-requisite/Condition : DA 100, or lecturer’s permission 
 The content of this subject covers various fields of aesthetics, particularly of music. Students will be trained to 
look for the beauty of art in various periods that are influential to musical creativity, such as that of Formalism in the 
Classical period, that of emotional expression-reflected in the Romantic period, and that of Theodor Adorno as an 
example of modern style.  
 

MU105  World Music       3 (3-0-6) 

 The content covers the origin and the formation of the stream of World Music as a major musical category 
distinguished from Western Classic, Pop and Rock from the US, as well as the history of Root Music and World Beat 
which are the result of the hybridization between Pop, Rock, and local musical styles from various countries. It also 
includes the background, the significance, the style, and the development of World Music, as well as the relation to 
economics, social and political contexts. The areas are music from Asia, Africa, Europe, North America, and South 
America, as well as the cross-genre between World Music and other music styles.      

 

MU115  Mon Music 1       3 (3-0-6) 
 Students will study the elementary theories and structure of music of the Mon ethnic people, as well as practice 
selected basic musical pieces for Pi Part Mon ensemble. The content includes the connection between each particular 
musical piece and its related social, religious, cultural and literary contexts.     
 
MU125  Thai Folk Music 1       3 (3-0-6) 
 Students will study the elementary theories and structure of Thai folk music, as well as practice selected basic 
Thai folk musical pieces through the exercises of playing an instrument or the practice of singing skills. The content 
includes the connection between each particular music piece and its relationship to social, religious, cultural and literary 
contexts.  
 
MU130  iar U ere : Theory and Practice 1     3 (3-0-6) 
 itudents will study the elementary theories and structure of traditional Thai music, as well as practice selected 
basic musical pieces. The content includes their connection with the related social, religious, cultural and literary contexts. 
 
MU140 tseWsis U ere : Theory and Practice 1     3 (3-0-6) 
 Students will study the elementary theories and structure of Western music, the theories on note, note 
construction and reading. They will also learn major forms and categories of Western music, as well as the basics of 
harmonization. The connection between the studied pieces and their relationship to social, religious, cultural and literary 
contexts is included.         
 
 



MU145 Keyboard        3 (3-0-6) 

 This subject covers the topics of note reading for various musical styles, right and left hand placement and 
fingering. Students will learn the principle of practicing keyboard instruments and the types of melodies and harmony 
arrangements. The exercises include performing keyboard lines to accompany voice and other instruments.  

 

MU165   iagrWrnsaa  iar inan irsTrsT :  isnia asg aiaeWres  1  3 (3-0-6) 

  his subject covers the theories and practices of traditional Thai solo singing with the selection of major songs 
for leisure listening and accompanying performances. Students will learn the principles of aesthetics and major unique 
techniques of traditional Thai solo singing, as well as its connection to social, religious, language, literary and cultural 
contexts.  

 

MU166 The Arts of Choral Singing 1     3 (3-0-6) 

 This subject covers the theories and practices of various major forms and categories of Western and 
contemporary Thai choral singing. Students will study the principles of voice projection and important techniques, as well 
as the connection to economics, society language literary and cultural contexts from each period.    

 

UM 167  tseWsis inan irsTrsT :  isnia asg aiaeWres  1   3 (3-0-6) 

 This subject covers the theories and practices of various forms and categories of Western solo singing through 
elementary songs for performances and accompanying performing art. Students will study the principles of aesthetics and 
major techniques, as well as the connection to social, religious, language, literary and cultural contexts.  

 

MU205 Development of Thai Music      3 (3-0-6) 

 This subject introduces the language, the literature, and the development of Thai music from the past to the 
present. The content covers major forms and categories, with the focus on its connection to social, religious and cultural 
contexts that are influential to the development and change of music in each period. The role of major influential 
composers and musicians from each development is also explored.    

 

MU206  Development of Western Music      3 (3-0-6) 

 Students will study the development of Western music from the past to the present, as well as major forms and 
categories. The content focuses on the connection to social, religious, language, literature and cultural contexts, which are 
significant to the development and change of Western music during various periods. The role of major composers and 
musicians from each period is also included.  

 

 



MU215  Mon Music 2       3 (3-0-6) 
 Pre-requisite/Condition : MU 115 

Students will study the theories and practice the skills of playing the musical instruments of the Mon ethnic 
people, with the selection of 1-2 major types for Pi Part Mon ensemble. They are expected to be able to perform in public.  

 
MU225   Thai Folk Music 2       3 (3-0-6) 
 Pre-requisite/Condition : MU 125 
 Students will study the theories and practice the skills of playing instruments or singing songs of Thai folk music, 
with the selection of 1-2 major types. They are expected to be able to present a public performance as a musician or a 
vocalist.   
 
MU235 Thai Music : Theory and Practice 2      3 (3-0-6) 
 Pre-requisite/Condition : MU 130 
 Students will study the theories and practice the skills of playing Thai music instruments, with the selection of 1-
2 major types. They are expected to be able to perform in public. 
 
MU245  Western Music : Theory and Practice 2     3 (3-0-6) 
 Pre-requisite/Condition : MU140 
 Students will study the theories and practice the skills of playing Western musical instruments, with the selection 
of 1-2 major types. They are expected to be able to perform in public. 
 
MU265 Traditional Thai Solo Singing: Theory and Practice 2  3  (3-0-6) 
 Pre-requisite/Condition : MU165 
 Students will study the theories and practice the skills of traditional Thai solo singing, with the selection of major 
‘sam-chan’, ‘tab’ and ‘tao’ songs. They are expected to be able to perform in public. 
 
MU266  The Arts of Choral Singing 2      3 (3-0-6) 
 Pre-requisite/Condition : MU 166 
 itudents will study and practice the skills of Western and contemporary Thai style choral singing, explore the 
feature of melodic lines arranged with 2-part and 4-part harmony, and the connection between music and its social change 
in each period.   
 
UM 267  tseWsis inan irsTrsT      : Theory and Practice 2   3 (3-0-6) 
 Pre-requisite/Condition : MU 167 
 Students will study the theories and practice the skills of Western solo singing, singing for the performing arts, 
the principles of relating aesthetics and major techniques, as well as the connection between music and its social change in 
each period, from past to present.    



MU 268 Ear Training for Music       3 (3-0-6) 
 Students will study theories and skills of listening to various forms of intervals and chords. The exercises 
include immediate transcription of both melody and rhythm, as well as singing with the correct pitches.   
 
MU355  Music in Thai Drama and Dance     3 (3-0-6) 
 Pre-requisite/Condition : MU 135 and MU 235 or MU 165 and MU 265 
 Students will study the theories and structure of music and singing for Thai performing arts, and practice the 
skills of playing a Thai instrument or singing for accompanying classical Thai dance and drama pieces, such as the 
repertoires for non-narrative, narrative, and khon masked dance drama.     
 
MU375   Harmony       3 (3-0-6) 
 Pre-requisite/Condition : MU 140 and MU 268 
 Students will study the theory of interval, chord formation, various forms of harmony arrangement, chord 
progression and extension. The content of Classical-style and contemporary-style musical arrangement is included. There 
are practices for listening for music arrangers with the assistance of keyboard instruments and computer applications.   
 
MU475   Musical Composition      3 (3-0-6) 
 Pre-requisite/Condition : MU 101, MU 140, MU 286 and MU 375 
 This subject introduces the basic theories and various forms of musical composition, such as binary, ternary, and 
rondo forms. Students will study composition for singing and for musical instruments, as well as the nature and the 
limitation of singing and instruments. The content about the style of various music periods from the Classical to the 
contemporary is included. The exercises will be held in both classroom practices and computer laboratory.   
 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม )การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา( )ถ้าม(ี 

- ไม่ม ี- 
 

5.  ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั  
5.1   ค าอธิบายโดยย่อ  

ล. 500 การค้นคว้าวจิยัส าหรับศิลปะการแสดงนิพนธ์ 3 (0-3-6) 
 DM 500   Preparation to Performing Arts Thesis 
 งานค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาในหัวข้อตามความสนใจและความถนัดจากการศึกษาตามแขนงวิชาต่างๆ ภายใต้

การดูแลของอาจารย์ทีป่รึกษา นักศึกษาจะต้องรวบรวมและน าเสนอผลงานกบัคณะกรรมการอย่างเป็นขั้นตอน 
ล. 501   ศิลปะการแสดงนิพนธ์ 3 (0-3-6) 
DM 501  Performing Arts Thesis 
 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ ล. 500 ไม่ต า่กว่า C 
 งานเอกสารหรือผลงานสร้างสรรค์ที่สรุปเป็นงานเขียน  จากผลงานค้นคว้าวิจัยที่นักศึกษาเลือกในวิชา ล. 500 

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ทีป่รึกษา    



5.2   ผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจในกระบวนการวจิยัสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ สามารถท าวจิยัเบือ้งต้นและแสดงผลงานวิจัย

สร้างสรรค์ในศิลปะการแสดง ตลอดจนเขียนรายงานศิลปะการแสดงนิพนธ์เพือ่น าเสนอสู่สังคมได้ 
5.3   ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที ่1 ของปีการศึกษาที ่4 )ล.500(   
  ภาคการศึกษาที ่2 ของปีการศึกษาที ่4 )ล.501(  
5.4   จ านวนหน่วยกติ  
 ล. 500 การค้นคว้าวจิยัส าหรับศิลปะการแสดงนิพนธ์  จ านวน 3 หน่วยกติ และ 
  ล. 501 ศิลปะการแสดงนิพนธ์  จ านวน 3 หน่วยกติ   
5.5   การเตรียมการ 

1( ก าหนดให้นักศึกษาเรียนวชิา ล. 500 การค้นคว้าวิจยัส าหรับศิลปะการแสดงนิพนธ์เป็นรายวิชาบังคบัในภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษาที ่4 

2(  มกีารแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาศิลปะการแสดงนิพนธ์ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
3( มกีารก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา 
4( อาจารย์ทีป่รึกษาให้ค าปรึกษาในการเลอืกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
5( นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่อคณาจารย์ทีป่รึกษาประจ าวิชาทุกคน เพือ่รับข้อเสนอแนะและประเมนิผล

ความก้าวหน้า 
5.6   ก าหนดเกณฑ์การประเมนิผล   

1(  ประเมนิผลจากความก้าวหน้าในการท าศิลปะการแสดงนิพนธ์ จากรายงานผลความก้าวหน้าและการน าเสนอตามระยะเวลา  
2( ทั้งกรรมการและผู้เรียนประเมนิผลการเรียนรู้ร่วมกนั 
3( นักศึกษาน าเสนอผลงานและรับการประเมนิโดยคณะกรรมการศิลปะการแสดงนิพนธ์ทุกคน ซ่ึงเข้าร่วมลังการน าเสนองาน 
4( กรรมการทุกคนเข้าลังการน าเสนองานของนักศึกษา 
5( ผู้ประสานงานรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 

 

หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

1.1 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 
พ.ศ. 2540 )พร้อมฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ( ข้อ 12, 13 และ 14  

1.2 การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดบั มช่ืีอและค่าระดบัต่อหนึ่งหน่วยกติดงัต่อไปนี้ 
 

ระดบั A B+ B C+ C D+ D F 

ค่าระดบั 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00 

 
 
 



2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
หลกัสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้และกระบวนการหาหลกัฐานเพือ่ยนืยนัหรือสนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคนมผีลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซ่ึงอาจได้จากผลการประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความจริง 
การให้ข้อมูลย้อนกลบัของผู้ส าเร็จการศึกษา การประสบความส าเร็จในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา ดงันี ้

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้มีระบบการทบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถาบันอุดมศึกษา  
1. การทวนสอบระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา เช่น ทบทวนจากคะแนนข้อสอบ

หรืองานทีม่อบหมาย กระบวนการอาจต่างกนัไปส าหรับรายวชิาทีแ่ตกต่างกนั หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
2. มคีณะกรรมการตรวจสอบผลการให้คะแนน 
3. การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา

ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

เน้นการท าวิจัยสัมฤทธ์ิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจด าเนินการได้ 
ดงันี ้

1. ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านระยะเวลาของการหา
งานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2. การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที ่1 และปีที ่3 เป็นต้น 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

การวดัผลการศึกษาใช้ระบบตวัอกัษร ซ่ึงรายละเอียดของการวัดผลและเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับ
ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 

3.1 ได้ศึกษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และมหีน่วยกติสะสม ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกติ  
3.2  ได้ค่าคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต า่กว่า 2.00 )จากระบบ 4 ระดบัคะแนน( 
3.3  ต้องปฏิบัตติามเงือ่นไขอืน่ๆ ทีค่ณะศิปกรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ก าหนด  
  


