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    หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชือ่หลักสูตร  

รหัส   25410051100192 
ภาษาไทย   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน  
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine and Applied  Arts Program in Theatre  

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ภาษาไทย ชื่อเต็ม ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน) 
 ชื่อย่อ ศป.บ. (การละคอน) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Fine and Applied Arts (Theatre)  
 ชื่อย่อ B.F.A. (Theatre) 

 
3.   วิชาเอก  

-ไม่มี- 
  
4.   จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต 

 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 

 ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา
ปกติ  

 โครงสร้างหลักสูตร 



 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30    หน่วยกิต 
 2. วิชาเฉพาะ              93 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาแกนคณะ      6    หน่วยกิต 
   2.2 วิชาบังคับ     63    หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาบังคับในสาขา   48    หน่วยกิต 
    2.2.2 วิชาเลือกในสาขา     15 หน่วยกิต 
   2.3 วิชาบังคับนอกสาขา   6    หน่วยกิต 
   2.4. วิชาโทหรือวิชาเลือก    18    หน่วยกิต 

3. วิชาเลือกเสรี         6    หน่วยกิต 
รายวิชา 

3.1.3.1 รหัสวิชา 
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน  

ประกอบด้วยอักษรย่อ 2 ต าแหน่ง และตัวเลข 3 ต าแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
1.  อักษรย่อน าหน้าตัวเลขในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ละคอน ดังนี้ 
“ศป.” เป็นรายวิชาที่จัดสอนโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
“ล.”     เป็นรายวิชาที่จัดสอนโดยสาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
“นศ.” เป็นรายวิชาโท (นาฎยศาสตร์ไทย) ที่จัดสอนโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 “ด.”  เป็นรายวิชาโท (ดนตรี) ที่จดัสอนโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

2. ตัวเลข 3 ต าแหน่ง ในรายวิชาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา             
การละคอน ดังนี้  

หลักหน่วย    
เลข 0-4 หมายถึง วิชาบังคับ,  วิชาบังคับเลือก 
เลข 5-9 หมายถึง วิชาเลือก, วิชาเน้นหนักเฉพาะทาง 
 

หลักสิบ   
เลข 0 หมายถึง  หมวดวิชาพ้ืนฐานการละคอนทั่วไป 
เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาวรรณกรรมการละคอนและศิลปินทาง 
 การละคอน 
เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาการแสดง 
เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาการก ากับการแสดง 
เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ส าหรับ 
 ศิลปะการแสดง 
เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาเสียงและดนตรีส าหรับศิลปะการแสดง 
เลข 6 หมายถึง หมวดวิชาการเคลื่อนไหวและนาฏศิลป์ส าหรับ 



 ศิลปะการแสดง 
เลข 7 หมายถึง หมวดวิชาการเขียนบทละคอน 
เลข 8 หมายถึง หมวดวิชาการละคอนประยุกต ์
 

หลักร้อย 
เลข 1-2 หมายถึง   วิชาระดับต้น 
เลข 3 หมายถึง   วิชาระดับกลาง 
เลข 4 หมายถึง   วิชาระดับสูง 
เลข 5 หมายถึง   วิชาระดับสูงที่ส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเอง 

วิชาโทนาฏยศาสตร์ไทย 
ตัวเลข สามตัวหลังมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
หลักร้อย เลข 1-2 หมายถึง  วิชาระดับต้น 
  เลข 3  หมายถึง  วิชาระดับกลาง 
  เลข 4 หมายถึง  วิชาระดับสูง 
หลักสิบ เลข 0 หมายถึง  หมวดวิชาพ้ืนฐานนาฏศิลป์ทั่วไป 

เลข 1 หมายถึง  หมวดวรรณกรรมการละคอน 
เลข 2 หมายถึง  หมวดนาฏศิลป์ไทย 
เลข 3 หมายถึง  หมวดนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
เลข 4 หมายถึง  หมวดนาฏศิลป์เอเซียและนาฏศิลป์นานาชาติ 
เลข 5 หมายถึง  หมวดนาฏศิลป์สากล/นาฏศิลป์ร่วมสมัย 
เลข 6 หมายถึง  หมวดศิลปะการออกแบบท่านาฏศิลป์ 
เลข 7 หมายถึง  หมวดนาฏศิลป์ในรูปแบบละคอน และศิลปะการแสดง

ต่าง ๆ 
เลข 8 หมายถึง  หมวดวิชาอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับนาฏศิลป์ 

หลักหน่วย 
เลข 0-4  หมายถึง วิชาบังคับ 
เลข 5-9  หมายถึง วิชาเลือก 
 

                วิชาโทดนตรี  
  ตัวเลข สามตัวหลังมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

       หลักร้อย  
เลข 2 หมายถึง วิชาระดับต้น 

   เลข 3 หมายถึง วิชาระดับกลาง 
   เลข 4 หมายถึง วิชาระดับสูง 
          หลักสิบ  



เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาพ้ืนฐานดนตรีทั่วไป ค้นคว้า สร้างสรรค์ และวิจัย 
   เลข 1 หมายถึง หมวดดนตรีเอเชีย    
   เลข 2 หมายถึง หมวดดนตรีพ้ืนบ้าน 
   เลข 3 หมายถึง หมวดดนตรีไทย 
   เลข 4 หมายถึง หมวดดนตรีสากล 
   เลข 6 หมายถึง หมวดดนตรีในศิลปะการแสดงต่างๆ 
   เลข 7 หมายถึง หมวดศิลปะการขับร้อง  
       หลักหน่วย  

เลข 0-4  หมายถึง วิชาบังคับ 
                    เลข 5-9  หมายถึง วิชาเลือก  

 
3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 

 รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจากจ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมง
ปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์ แล้วหารด้วย 
3 ซึ่งมีวิธีคิดดังนี ้

 จ านวนหน่วยกิต  =  บ + ป + น 
                3 
    
   การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 

 เลขตัวแรก อยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
 เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 

เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 

 
3.1.3.3 รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน จ านวน  21  
หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้  
      รหัสวิชา    ชื่อวิชา             หน่วยกิต 



                   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1) หมวดสังคมศาสตร์   บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต 
 มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา     3 (3-0-6) 
 TU100 Civic Engagement 
 มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย      3 (3-0-6) 
 TU101 Thailand , ASEAN ,and the World  
 
2) หมวดมนุษยศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
 มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม      3 (3-0-6) 
 TU102 Social Life Skills 
3) หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   บังคับ  1 วิชา 3 หน่วยกิต 
 มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน      3 (3-0-6) 
 TU103 Life and Sustainability 
4) หมวดภาษา  บังคับ  3 วิชา 9 หน่วยกิต 
 มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ          3 (3-0-6) 
           TU050 English Skill Development            ไม่นับหน่วยกิต 
 มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ    3 (3-0-6) 
 TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
 มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ     3 (3-0-6) 
 TU105 Communication Skills in English  
 มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
 TU106 Creativity and Communication 

 
ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ ก าหนด

ไว้ รวม  9  หน่วยกิต โดยเลือกจากวิชาต่อไปนี้  
พท. 240 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม         3 (2-2-5) 
PE 240   Volunteerism and Social Development 
มธ. 111 ประเทศไทย ในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม      3 (3-0-6) 
TU 111  Thailand in Historical Social and Cultural Perspective 
มธ. 115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม           3 (3-0-6) 
TU 115  Man and his Literary Creativity 
มธ. 117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่          3 (3-0-6) 
TU 117 Development of the Modern World  
มธ. 122 กฏหมายในชีวิตประจ าวัน           3 (3-0-6) 
TU 122 Law in Evereyday Life 
มธ. 124 สังคมกับเศรษฐกิจ          3 (3-0-6) 
TU 124 Society and Economy 



อซ. 125 ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับอาเซียน                                           3 (3-0-6) 
AS 125 Introduction to ASEAN 

2. วิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต 
2.1  วิชาแกนคณะรวม 6  หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาแกนคณะ รวม 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้  

ศป. 201 พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมตะวันตก 2 (2-0-4) 
 FA 201 Development of Western Arts, Culture, and Society 
 ศป. 202 พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมเอเชีย 2 (2-0-4) 
 FA 202 Development of Asian Arts, Culture, and Society 
 ศป. 301 สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ 2 (2-0-4) 
 FA 301 Aesthetics for Arts Creator 
 

 2.2 วิชาบังคับ รวม  63  หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาบังคับในสาขา  48  หน่วยกิต 

 นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขาวิชาการละคอน รวม 48 หน่วยกิต 
จาก 3 หมวดวิชา ดังนี้  

 

1) หมวดพัฒนาการและวรรณกรรมการละคอน (18 หน่วยกิต) ได้แก่                
ล. 201 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการละคอน 3 (3-0-6) 
DM 201 Introduction to Theatre   
ล. 202 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการละคอนไทย 3(3-0-6)

 DM 202 Introduction to Thai Theatre and Drama  
ล. 211 การละคอนตะวันตก 3 (3-0-6) 
DM 211 Western Drama  
ล. 212 การวิเคราะหบ์ทละคอน 3 (3-0-6) 
DM 212 Play Analysis 
ล. 302 พัฒนาการศิลปะการแสดงเอเชีย  3 (3-0-6) 
DM 302 Development of Performing Arts in Asia 
ล. 402 ทฤษฎีและการวิจารณ์ทางการละคอน 3 (3-0-6) 
DM 402 Theory and Criticism in Theatre and Performance 

 2) หมวดศิลปะการแสดง  การสร้าง และการประยุกต์ (20 หน่วยกิต) ได้แก่ 
 ล. 141 องค์ประกอบการออกแบบทางทัศนศิลป์ 2 (1-2-3) 
 DM 141  Visual Design Elements 
 ล. 142 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบเบื้องต้น 2 (1-2-3) 
 DM 142 Basic Computer Program for Visual Design 
 ล. 161 พ้ืนฐานการเคลื่อนไหวส าหรับนักแสดง 2 (1-2-3) 



 DM 161    Basic Movement for Actor  
 ล. 221 การแสดง 1 3 (2-2-5) 
 DM 221 Acting 1  
 ล. 240 การออกแบบขั้นพ้ืนฐานส าหรับละคอนเวที 3 (2-2-5) 
 DM 240 Introduction to Theatre Design 
 ล. 251 การออกเสียงเพ่ือการแสดง  2 (1-2-3) 
 DM 251  Voice Training   
 ล. 301 ศิลปะและเทคนิคในการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 3 (2-2-5) 
 DM 301 Arts and Techniques in Presenting Creative Works 
 ล. 381 ละคอนสร้างสรรค์ 3 (2-2-5) 
 DM 381  Creative Drama 

3)  หมวดวิจัย คันคว้า สร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติการและภาคสนาม (10 หน่วยกิต) ได้แก่   
 ล. 300 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 (0-0-9) 
 DM 300 Professional Practice 
 ล. 401 การวิจัยทางการละคอน 3 (2-2-5) 
 DM 401 Theatre and Performance Research 
 ล. 403 การค้นคว้าวิจัยส าหรับการละคอนนิพนธ์ 3 (0-3-6) 
 DM 403 Preparation for Theatre and Performance Thesis 
                  ล. 404     การละคอนนิพนธ์  3 (0-3-6) 
                  DM 404   Theatre and Performance Thesis  
 

2.2.2 วิชาเลือกในสาขา 15 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้  
ล. 145      การวาดฉาก                                                  3 (2-2-5) 
DM 145    Scene Painting 
ล. 146      เทคนิคการเขียนแบบฉาก 3 (2-2-5) 
DM 146    Scenography Techniques 
ล. 225 การแสดง 2 3 (2-2-5) 

 DM 225 Acting 2  
 ล. 245 การออกแบบฉากและเครื่องประกอบฉาก 3 (2-2-5) 
  ส าหรับการละคอน 1  
 DM 245  Introduction to Scene and Props Design 1 
 ล. 246    การออกแบบและจัดระบบแสงส าหรับการละคอน 1 3 (2-2-5) 
 DM 246 Lighting Design 1 
 ล. 247 การแต่งหน้าส าหรับละคอนเวที 3 (2-2-5) 
 DM 247 Stage Make-up 



 ล. 248 ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย 3 (3-0-6) 
 DM 248 History of Costume 
 ล. 257 การขับร้องในการละคอนและการแสดง 3 (2-2-5) 
 DM 257 Singing in Drama 
 ล. 265 ทักษะการเต้นพ้ืนฐาน 1 3 (1-4-4) 
 DM 265 Fundamental Dance Skill 1 

 ล. 266 ทักษะการเต้นพ้ืนฐาน 2 3 (1-4-4) 
 DM 266 Fundamental Dance Skill 2 

 ล. 275 การเขียนบทละคอน 1 3 (2-2-5) 
 DM 275 Playwriting 1 
                  ล. 286 ละคอนหุ่นและละคอนของวัตถ ุ 3 (2-2-5) 
 DM 286 Puppetry and Object Theatre 
 ล.305 การจัดการเวที  3 (2-2-5) 
 DM 305  Stage Management 
 ล. 306 การบริหารจัดการละคอนเวที 3 (2-2-5) 
 DM 306 Theatre Administration and Management 
 ล. 307 การอ านวยการสร้างละคอนเวที 3 (2-2-5) 
 DM 307 Theatre Production and Curation 
 ล. 325    การแสดง 3       3 (2-2-5) 
 DM 325 Acting 3 
 ล. 335    การก ากับการแสดง 1 3 (2-2-5) 
 DM 335 Directing 1 
 ล. 336 การก ากับการแสดง 2    3 (2-2-5) 
 DM 336 Directing 2 
 ล. 337 การก ากับการแสดงส าหรับกล้อง 3 (2-2-5) 
 DM 337 Directing for Camera    
 ล. 341 การใช้เครื่องมือเชิงกระบวนการเพื่อสร้างการแสดง 3 (2-2-5) 
 DM 341  Devised Theatre and Performance  

 ล.345  การออกแบบฉากและเครื่องประกอบฉาก 3 (2-2-5) 
   ส าหรับการละคอน 2  

 DM 345 Scene and Props Design 2 
ล. 346 การออกและจัดระบบแสงส าหรับการละคอน 2 3 (2-2-5) 
DM 346 Lighting Design 2 
ล. 347 การออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย 3 (2-2-5) 
 และแต่งหน้าส าหรับการละคอน 1   



DM 347 Costume and Make-up Design for Theatre 1 
ล. 348 การออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย 3 (2-2-5) 
 และแต่งหน้าส าหรับการละคอน 2 
DM 348 Costume and Make-up Design for Theatre 2 

      ล. 349  สื่อผสมส าหรับงานออกแบบทางการละคอน    3 (2-2-5) 
DM 349 Multimedia for Theatre and Performance Design 

      ล. 355 การออกแบบและจัดระบบเสียงส าหรับการละคอน  3 (2-2-5) 
      DM 355 Sound Design for Theatre and Performance 

ล. 356 การอ่านและตีความวรรณคดีโดยใช้หลักการละคอน 3 (3-0-6) 
DM 356 Dramatic Reading and Oral Interpretation 
ล. 366 ศิลปะท่าทาง 3 (2-2-5) 
DM 366  The Arts of Mime   
ล. 375 การเขียนบทละคอน 2 3 (2-2-5) 
DM 375  Playwriting 2 
ล. 376 การดัดแปลงบทละคอน 3 (2-2-5) 
DM 376  Adaptation  
ล. 385 ละคอนส าหรับเด็กและเยาวชน 3 (2-2-5) 
DM 385   Theatre for Young People 
ล. 386 ละคอนเพ่ือการศึกษา 3 (2-2-5) 
DM 386  Theatre in Education 
ล. 387 ละคอนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3 (2-2-5) 
DM 387 Theatre for Social Change 
ล. 388 สัมมนาการทดลองในศิลปะการแสดง 3 (2-2-5) 

DM 388   Seminar on Experimentation in Theatre                 

             and Performance  

ล. 405 เอกัตศึกษา 3 (0-3-6) 
DM 405  Independent Study 
ล. 419 หัวข้อพิเศษทางการละคอน 3 (3-0-6) 
DM 419  Special Topic in Theatre and Performance  

 ล. 445 สื่อผสมส าหรับงานออกแบบทางการละคอน  3 (2-2-5) 
 DM 445 Multimedia for Theatre and Performance Design 

ล. 465   การสร้างสรรค์ลีลาเคลื่อนไหว 3 (2-2-5) 
DM 465  Dance Composition 



 
  2.3  วิชาบังคับนอกสาขา 6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 6 หน่วยกิต โดยเลือกจาก
รายวิชาต่อไปนี้   
 ศป. 216 เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 

 FA 216    Practice in English for Fine and Applied Arts 1  

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

 FA 316  Practice in English for Fine and Applied Arts 2  

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

 FA 416    Practice in English for Fine and Applied Arts 3  

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

 EL 202 English for Work 
 อ. 211 การฟัง-พูด  3 (3-0-6) 
 EG 211 Listening – Speaking 1 
          อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ ์ 3 (3-0-6)  
 EG 221 Reading for Information 
   

2.4 วิชาโทหรือวิชาเลือก 18 หน่วยกิต  
 นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้  

2.4.1  วิชาโท  (18 หน่วยกิต) 

นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท โดยศึกษาตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทนั้นๆ  หากมีจ านวน
หน่วยกิตของวิชาโทที่ เหลืออยู่  นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาต่างๆ  ที่ เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ครบจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ข้างต้น  

ในกรณีที่นักศึกษาเลือกศึกษาหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของ
สถาบันภาษา นักศึกษาสามารถน าวิชา สษ  .202 ภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน  ซึ่งเป็นวิชาบังคับ
นอกสาขาของหลักสูตร มานับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ของสถาบันภาษาให้ครบจ านวนวิชาตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพได้ โดยให้นับซ้ ารายวิชาได้ไม่เกิน 2 รายวิชา แต่
จะนับหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้น นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาเอกหรือวิชาโท
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพทดแทนให้ครบตามโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่คณะต้น
สังกัดก าหนดไว้ 

2.4.2 วิชาเลือก (18 หน่วยกิต) 

 ใ ห้ เ ลื อ ก ศึ ก ษ า จ า ก ร า ย วิ ช า ข อ ง ส า ข า ใ ด ก็ ไ ด้ ที่ เ ปิ ด ส อ น ใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมไม่เกิน 4 สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

 



3. วิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิชา

เลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ยกเว้นวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งส่วนที่ 1และ ส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ "มธ."
ระดับ 100 คือ มธ.100 – มธ. 156  
 
การศึกษารายวิชาในหลักสูตรเป็นวิชาโท  

1. การศึกษาสาขาวิชาการละคอนเป็นวิชาโท 
นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาการละคอนเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาเฉพาะ

ของสาขาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
1) นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับของวิชาเฉพาะ 3 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต ได้แก่ 

ล. 201, ล. 202 และ ล. 221 และสอบไล่วิชา ล. 201, ล. 202 ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ C 
2) นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาเฉพาะอ่ืนๆ ของสาขาอีกอย่างน้อย 3 รายวิชา รวมแล้ว

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
2. การศึกษาวิชานาฏยศาสตร์ไทยเป็นวิชาโท 

นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชานาฏยศาสตร์ไทยเป็นวิชาโท ต้องศึกษาราย วิชา
เฉพาะของสาขาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

1) นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับของวิชาเฉพาะ 3 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต ดังนี้ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา                    หน่วยกิต 

      (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
นศ. 120 นาฏศิลป์ไทย 1                     3 (2-2-5) 
DA 120  Thai Dance 1 
นศ. 201 พัฒนาการของนาฏศิลป์ไทย          3 (3-0-6) 
DA 201  Development of Thai Dance 
นศ. 220 นาฏศิลป์ไทย 2            3 (2-2-5) 
DA 220  Thai Dance 2 

2) นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาเฉพาะอ่ืนๆ ของสาขาอีกอย่างน้อย 3 รายวิชา รวมแล้ว
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังตอ่ไปนี้ 

        นศ. 205  ความรู้พื้นฐานการแสดงโขน   3 (2-2-5) 
        DA 205   Introduction to Khon (Mask Dance Drama) 
        นศ. 235  นาฏศิลป์ภาคกลางและภาคใต้  3 (2-2-5) 
        DA 235   Central and Eastern Thai Dance 
        นศ. 236  นาฏศิลป์ภาคเหนือและภาคอีสาน  3 (2-2-5) 
        DA 236   Northern and Northeastern Thai Dance 
 

                   นศ.245   พัฒนาการของนาฏศิลป์เอเชีย               3 (2-2-5) 



        DA 245  Development of Asian Dance 
        นศ. 265   งานค้นคว้าสร้างสรรค์ในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม    3 (0-6-3)  
        DA 265   Studio Project 
        นศ. 355  นาฏศิลป์ร่วมสมัย   3 (2-2-5) 
        DA  355  Contemporary Dance 
        นศ. 465  ศิลปะการออกแบบท่านาฏศิลป์ไทย   3 (2-2-5) 
        DA  465  Chorography in Thai Dance 

               3. การศึกษาวิชาดนตรีเป็นวิชาโท 
นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาดนตรีเป็นวิชาโท ต้องศึกษาราย วิชาเฉพาะของ

สาขาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
1)  นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับของวิชาเฉพาะ 3 รายวิชา รวม9 หน่วยกิต ดังนี้    

    รหัสวิชา    ชื่อวิชา                    หน่วยกิต 
            (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
ด. 200 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับดนตรี     3  (3-0-6) 
MU 200 Introduction to Music  
ด. 201   พัฒนาการของดนตรีไทย  3  (3-0-6) 
MU 201 Development of Thai Music  
ด. 202 พัฒนาการของดนตรีตะวันตก  3  (3-0-6) 
MU 202  Development of Western Music   

2)  นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาเฉพาะอ่ืนๆ ของสาขาอีกอย่างน้อย 3 รายวิชา  รวมแล้ว
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

ด. 205   ดนตรีโลก  3  (3-0-6) 
MU 205  World Music  

    ด. 206    สุนทรียศาสตร์ในดนตรี        3 (3-0-6) 
 MU 206   Aesthetics in Music 

ด .215 ปี่พาทย์มอญ 1  3  (3-0-6) 
MU 215   Mon Music 1 
ด. 225 ดนตรีพื้นบ้าน   3 (3-0-6) 
MU 225 Thai Folk Music   
ด .235   ดนตรีไทย 1  3  (3-0-6) 
MU 235 Thai Music: Theory and Practice 1 
ด. 245   ดนตรีสากล 1  3  (3-0-6) 
MU 245 Western Music: Theory and Practice 1  
ด .246     คีย์บอร์ด   3  (3-0-6) 



MU 246 Keyboard  
ด .275    ศิลปะการขับร้องเพลงสากล 1 3  (3-0-6) 
MU 275 Western Solo Singing : Theory and Practice 1 
ด .276 ศิลปะการขับร้องเพลงประสานเสียง 1 3  (3-0-6) 
MU 276 The Arts of Choral Singing 1 
ด. 277     พัฒนาการโสตประสาทส าหรับดนตรี   3 (3-0-6) 
MU 277   Ear Training for Music  
ด. 315 ปี่พาทย์มอญ 2  3  (3-0-6) 
MU 315  Mon Music 2 
ด .335   ดนตรีไทย 2 3  (3-0-6) 
MU 335 Thai Music : Theory and Practice 2   
ด. 345 ดนตรีสากล  2 3  (3-0-6) 
MU 345  Western Music : Theory and Practice 2  
ด .375   ศิลปะการขับร้องเพลงสากล 2   3  (3-0-6) 
MU 375  The Arts of Choral Singing 2  
ด .376  ศิลปะการขับร้องเพลงประสานเสียง 2 3  (3-0-6) 

 MU 376 Western Solo Singing: Theory and Practice 2   
ด .465  ดนตรีและการขับร้องในการละคอนและนาฏศิลป์ไทย 3  (3-0-6) 
MU 465  Music in Thai Drama and Dance  

  

การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาการละคอน 
นักศึกษาผู้ใดศึกษารายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรในสาขาวิชาการละคอน ได้หน่วยกิตสะสม

ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับอนุปริญญา 
1) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
2) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกต ิ
3)  ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบตามหลักสูตรรวม                                  

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
4) ได้ศึกษาวิชาแกนคณะจ านวน 6 หน่วยกิต คือ  ศป.201, ศป.202, ศป.301 
5)  ได้ศึกษาวิชาบังคับไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ดังนี้ 

5.1) วิชาบังคับในสาขา (33 หน่วยกิต)  
1)  วิชาในหมวดพัฒนาการและวรรณกรรมการละคอน จ านวน 6 วิชา        

(18 หน่วยกิต)  ได้แก่   วิชา  ล . 201, ล. 202, ล.211, ล. 212,                                  
ล. 302, ล. 402 

2)  วิชาในหมวดศิลปะการแสดง การสร้าง และการประยุกต์ จ านวน                         
4 วิชา (12 หน่วยกิต) ได้แก่ วิชา ล. 161, ล. 221, ล. 240, ล. 381 



3)  วิชาในหมวดวิจัย คันคว้า สร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติการและภาคสนาม                            
จ านวน 1 วิชา (3 หน่วยกิต) ได้แก่ วิชา ล. 401 

5.2)  วิชาเลือกในสาขา (12 หน่วยกิต)   
6) ได้ศึกษาวิชาบังคับนอกสาขา อย่างน้อย  6  หน่วยกิต โดยเลือกจากวิชาบังคับเลือก

วิชาภาษาอังกฤษที่ก าหนดในหลักสูตร 
7) ได้ศึกษาวิชาเลือก อย่างน้อย  9  หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาของสาขาใดก็

ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
8) ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

หมายเหตุ 1. หมวดวิจัย ค้นคว้า สร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติและภาคสนาม ในกรณีที่มีความจ าเป็น 
นักศึกษาอาจศึกษารายวิชาอ่ืนในสาขาแทนรายวิชาในหมวดนี้ให้ครบจ านวนหน่วย
กิต  ทั้งนี้ โดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชาการละคอน 
2. นักศึกษาต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 2.50 (C+)  ในรายวิชา ล.221 ในกรณีที่

จะส่งหัวข้อการละคอนนิพนธ์สายการแสดง 
 
*** เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ก่อนแจ้งจบการศึกษา นักศึกษาทุกคนต้องส่งหลักฐาน 

(ผลประเมินการฝึกปฏิบัติงานในโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ และ/หรือ โครงการละคอนประจ าปี
ของสาขาหรือของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ/หรือ โครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ประสานงาน
โครงการ) โดยแสดงชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 80 ชั่วโมง ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถสะสม
จ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานในโครงการต่างๆได้นับตั้งแต่ชั้นปีที่1 เป็นต้นไป โดยห้ามนับจ านวน
ชั่วโมงซ้ ากับรายวิชา ล.300 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 
3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป (รวม) 18 

 
ล. 141 
ล. 142 

วิชาบังคับในสาขา  
องค์ประกอบการออกแบบทางทัศนศิลป์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบเบื้องต้น 

 
2 
2 

รวมจ านวน 22 



 
 
 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป 12 

 วิชาบังคับในสาขา   

ล. 161 
ล. 201 
ล. 240 

พ้ืนฐานการเคลื่อนไหวส าหรับนักแสดง 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการละคอน 
การออกแบบขั้นพ้ืนฐานส าหรับละคอนเวที 

2 
3 
3 

รวมจ านวน 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ศป.201 พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมตะวันตก 2 

 
ล. 202 
ล. 211 
ล. 221 
ล. 251 

วิชาบังคับในสาขา  
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการละคอนไทย      
การละคอนตะวันตก 
การแสดง 1 
การออกเสียงเพ่ือการแสดง 

 
3 
3 
3 
2 



 วิชาโทหรือวิชาเลือก/วิชาเลือกเสรี  6 

รวมจ านวน 19 

 
 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

 
ศป. 202 

วิชาแกนคณะ 
พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมเอเชีย 

 
2 

 
ล. 212 

วิชาบังคับในสาขา  
การวิเคราะห์บทละคอน 

 
3 

 วิชาเลือกในสาขา  6 

 วิชาโทหรือวิชาเลือก/วิชาเลือกเสรี  6 

รวมจ านวน 17 

 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

 
ศป. 301 

วิชาแกนคณะ  
สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ 

 
2 

 
ล. 301 

วิชาบังคับในสาขา  
ศิลปะและเทคโนโลยีการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 

 
3 

 วิชาเลือกในสาขา  6 

 วิชาโทหรือวิชาเลือก/วิชาเลือกเสรี  6 



รวมจ านวน 17 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

 
ล. 302 
ล. 381 
ล. 401 

วิชาบังคับในสาขา 
พัฒนาการศิลปะการแสดงเอเชีย 
ละคอนสร้างสรรค์ 
การวิจัยทางการละคอน 

 
3 
3 
3 

 วิชาเลือกในสาขา  3 

 วิชาโทหรือวิชาเลือก/วิชาเลือกเสรี  6 

รวมจ านวน 18 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ล.300 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 

รวมจ านวน 1 

 
 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

 
ล. 402 
ล. 403 

วิชาบังคับในสาขา  
ทฤษฎีและการวิจารณ์ทางการละคอน 
การค้นคว้าวิจัยส าหรับการละคอนนิพนธ์ 

 
3 
3 

 วิชาบังคับนอกสาขา  3 

รวมจ านวน 9 

 
 



ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

 
ล. 404 

วิชาบังคับในสาขา  
การละคอนนิพนธ์  

 
3 

 วิชาบังคับนอกสาขา  3 

รวมจ านวน 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 
หมวดสังคมศาสตร์ 
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา      3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement      
 ปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ฐานะพลเมืองโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ  
ดูงานเป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องจัดท าโครงการรณรงค์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในประเด็นที่สนใจ  
 Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a 
good global citizen.  This is done through a variety of methods such as lectures, 
discussion of various case studies and field study outings.  Students are required to 
organise a campaign to raise awareness or bring about change in an area of their 
interest.   



 
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย       3 (3-0-6) 
TU101 Thailand, ASEAN, and the World     
 ศึกษาปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและ
ยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจ เพ่ือให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้า
ใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตส านึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบ
ความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น 

Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in 
Thailand in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is 
done through approaches, theories and principles of social science research via 
discussion and raising examples of situations or people of interest.   The purpose of 
this is to create a perspective of diversity, to understand the complexity of global 
interrelationships, to build a global mindset and to be able to challenge old 
paradigms and open up a new, broader worldview. 
 
หมวดมนุษยศาสตร์ 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 (3-0-6) 
TU102 Social Life Skills 
 การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และจิตวิญญาณ 
ซึ่งเป็นทักษะส าคัญที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนา
ความสามารถในการดูแลสุขภาพทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ 
การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจ
ความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ
กับมนุษย์ ในแขนงต่าง ๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม 
 Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual 
needs ,which is considered. Important skills for success in leading a happy life in 
society. Students learn to develop their ability in physical health care to manage 
stress, build emotional security, understand themselves and adapt to psychological, 
emotional and social problems. Students also learn to understand the meaning of 
aesthetics, experiencing and appreciating the relationship between art and humanity 
in different fields, namely visual arts, music, performing arts and architecture.   
 
หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน       3 (3-0-6) 
TU103 Life and Sustainability     
 การด าเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต 
ของธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความ



ขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน  ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่น าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน   
 This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems 
perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more 
sustainable societies in this changing world. Students will learn about the relationship 
between mankind and the environment in the context of energy and resource use, 
consumption and development, and environmental constraints.Furthermore, an 
examination of social conflict and change from the life-cycle perspective will be 
used to develop an understanding of potential solution pathways for sustainable 
lifestyle modifications. 
 
หมวดภาษา  
มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3 (3-0-6) 
TU 050 English Skill Development                                         ไม่นับหน่วยกิต 
 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน เชิง
บูรณาการ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป 
 Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English 
through an integrated method. Students will acquire a basis to continue to study 
English at a higher level. 
 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ     3 (3-0-6) 
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing   
 พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือจับสาระส าคัญ  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน 
หลักฐานสนับสนุน การใช้เหตุผลที่น าไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับ
มุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic 
and evaluation skills.  Students learn how to read without necessarily accepting all 
the information presented in the text, but rather consider the content in depth, 
taking into account the objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting 
evidence, as well as logic or strategies leading to the author’s conclusion. The 
purpose is to apply these methods to students’ own persuasive writing based on 
information researched from various sources, using effective presentation techniques.   
 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ     3 (3-0-6) 
TU105 Communication Skills in English    



 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนา
เพ่ือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของนักศึกษา 
 Development of English listening, speaking, reading and writing skills, 
focusing on the ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as 
reading comprehension of academic texts from various disciplines related to 
students’ field of study.   
 
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร      3 (3-0-6) 
TU106 Creativity and Communication    
 กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบส าคัญ และการ
สื่อสารความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม 
ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสังคม 

Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well 
as communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural 
and environmental contexts, at personal, organisational and social levels 
 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2 

พท. 240  งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม                           3 (2-2-5) 
PE 240    Volunteerism and Social Development 
           ทักษะในการท างานอาสาสมัคร โดยครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับการท างานอาสาสมัคร 
พัฒนาการของงานอาสาสมัครและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมขององค์กรอาสาสมัครทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และการพัฒนาตนเองเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีคิดวิธีการ
ท างานของอาสาสมัคร พร้อมทั้งมีทักษะในการปฏิบัติงานอาสาสมัครอันจะเป็นรากฐานในการพัฒนา 
ส านึกอาสามัครและการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต โดยมีการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัตินอกสถานที่ในเขตกรุงทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 This course is aimed to provide theoretical and technical skills necessary for 
voluntary social works, studies of social movement and social development agencies 
and network in Thailand and abroad. Emphasis will be placed on raising awareness of 
self development through social volunteerism - exposure and practicum, in the area 
of Bangkok and suburb, under guidance of teaching staff of Graduate Volunteer 
Centre, Thammasat University 
 

มธ. 111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม  3 (3-0-6) 
TU 111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 



 ภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศ
ไทย มุ่งเน้นประเด็นการสร้างเอกลักษณ์ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ใน
บริบทแห่งโลกาภิวัฒน์   “มีการศึกษานอกสถานที"่ 
 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 dircetions towards the development of Thai culture and 
society in the globalization context. (Field trips are obligatory) 
 
มธ. 115  มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม    3(3-0-6) 
TU 115  Man and his Literary Creativity 
 เรื่องราวของมนุษย์ที่สะท้อนในผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมจากสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสมัยใหม่อ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ และ
ศรัทธาของผู้สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม โดยศึกษาเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้าน
วรรณกรรมในเชิงความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
 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 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. 117   พัฒนาการของโลกสมัยใหม่              3 (3-0-6) 
TU 117   Development of the Modern World 
    พัฒนาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ. 1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทตโนโลยีอันเป็น
พ้ืนฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่ 
               To study the development of world societies from 1500 A.D. to the 
present. An emphasis is placed upon the relationship of economy, political system, 
administration, society, culture, science and technology, leading to modern world 
changes. 

มธ. 122  กฏหมายในชีวิตประจ าวัน       3 (3-0-6) 
TU 122   Law in Evereyday Life 
               ลักษณะทั่วไปของกฏหมาย ในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม 
หลักการพ้ืนฐานของนิติรัฐ (rule of law) คุณค่าของกฏหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรม
ของประชาชน ความรู้พ้ืนฐานในเรื่องกฏหมายเอกชนและกฏหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบ



ประชาธิปไตยควรต้องรู้ทั้งในด้านของสิทธิ และในด้านของหน้าที่ การระงับข้อพิพาทและกระบวนการ
ยุติธรรมของไทย หลักการใช้สิทธิ หลักการใช้และการตีความกฏหมาย โดยเน้นการศึกษากรณี
ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน 

To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in 
society. To equip learners with basic principles of public law (rules of law), and its 
values which are associated with citizen’s moral core. To provide basic knowledge in 
public law and private law, involving the issues of rights and duties, dispute 
sellemant, Thai justice procedures, the usage of interpretation of law principles, with 
an emphasis on case studies in our daily lives. 
     
มธ. 124  สังคมกับเศรษฐกิจ       3 (3-0-6) 
TU 124  Society and Economy 
   แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจในฐานะที่วิชานี้เป็นการศึกษา
ทางด้านสังคมศาสตร์ แล้วน าสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในภาพกว้าง
ของโลกและของประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคม
เศรษฐกิจ 
              To provide guidelines for the study and analysis of society and economy. 
To analyze social and economic evolution in Thailand and worldwide. To emphasize 
the influence of culture and institutions on the social and economic system. 
 
อซ. 125  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน                                3 (3-0-6) 
AS 125    Introduction to ASEAN 
   ประวัติการก่อตั้งและเป้าหมายของอาเซียน ตลอดจนภาพรวมด้านสังคม การเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อเบื้องต้นของประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของ
อาเซียน 
              An introduction to history and the aims of the establishment of ASEAN 
community. It includes the overview of ASEN countries in social, political, economic, 
cultural and ideological aspects. 
 
วิชาเฉพาะ 
วิชาแกนคณะ 
ศป.201  พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมตะวันตก   2 (2-0-4) 
FA 201   Development of  Western Arts, Culture and Society 

 พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมตะวันตกในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่
แรกเริ่ม จนถึงปัจจุบัน โดยชี้ให้เห็นความสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่างศิลปะกับสถาบันและ



สภาวะต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและระบบค่านิยมของประชาชน
ในยุคสมัยนั้นๆ ตลอดจนอิทธิพลของตะวันออกที่มีต่อกลุ่มศิลปินตะวันตก และศิลปินดีเด่นที่มี
ความส าคัญต่อพัฒนาการของศิลปะ โดยมีการศึกษานอกสถานที ่

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  พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมเอเชีย 2 (2-0-4) 
FA  202  Development of Asian Arts, Culture and Society  

พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมเอเชีย อาทิ แถบอารยธรรมลุ่มแม่น้ าสินธุ ลุ่ม
แม่น้ าแยงซี ลุ่มแม่น้ าโขง เป็นต้น ในยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน  โดยชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่างศิลปะกับสถาบัน และสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา และวัฒนธรรม  

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) 
FA 301   Aesthetics for Arts Creator 
 สุนทรียศาสตร์แห่งศิลปกรรม ปรัชญา แนวคิด พัฒนาการอันว่าด้วยเรื่องของ            
ความงาม องค์ประกอบของความมีสุนทรียภาพ คุณค่าแห่งสุนทรียภาพ บริบทศิลปกรรม รสนิ ยม 
ทฤษฏีศิลปะ การถ่ายทอดความรู้สึกเพ่ือความเข้าใจและการรับรู้ในสุนทรียรส ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน การวิเคราะห์ประเด็นของสุนทรียภาพกับผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย 

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.    
 



วิชาบังคับ 
วิชาบังคับในสาขา 
1. หมวดพัฒนาการและวรรณกรรมการละคอน 
ล. 201 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการละคอน     3 (3-0-6) 
DM 201  Introduction to Theatre  
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับทฤษฎีสากลของการละคอน โครงสร้าง รูปแบบ ศิลปะและ
สุนทรียภาพของการละคอน องค์ประกอบทางศิลปะและกระบวนการสร้างงานละคอน ความแตกต่าง
ระหว่างละคอนเวทีกับการแสดงแขนงอ่ืนๆ มีการศึกษาบทละคอนเอกและบทละคอนร่วมสมัย และมี
การศึกษานอกสถานที่  

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.   

 
ล. 202 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการละคอนไทย     3 (3-0-6) 
DM 202  Introduction to Thai Theatre and Drama    
 บทบาทและวิวัฒนาการความเป็นมาของการละคอนในสังคมและวัฒนธรรมไทยสมัยต่างๆ 
วิเคราะห์บทละคอนที่ดีเด่นบางเรื่องที่สะท้อนคุณค่าและสาระทางวัฒนธรรม สังคม ค่านิยม และ
ทัศนคติไทยที่ส าคัญ  
 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.  
ล. 211 การละคอนตะวันตก                   3 (3-0-6) 
DM 211  Western Drama 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ล. 201 ไม่ต่ ากว่า C  หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของการละคอน ศิลปะการแสดงและองค์ประกอบอ่ืนๆ 
ทางการละคอนของตะวันตกตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน การศึกษาบทละคอนตะวันตกยุคสมัยต่างๆ 
มีการศึกษานอกสถานที่  
 Pre-requisite/Condition:  DM 201 minimum C or lecturer’s permission  

This subject features the development of drama, theatre, performance, and 
other related components of Western civilization from the past to the present day.  

 
ล. 212 การวิเคราะห์บทละคอน      3 (2-2-5) 
DM 212  Play Analysis  



วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ล. 201 ไม่ต่ ากว่า C  หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 การวิเคราะห์บทละคอน โครงสร้างบทละคอน ตัวละคอน และแนวคิดในบทละคอน
ประเภทต่างๆ  
 Pre-requisite/Condition:  DM 201 minimum C or lecturer’s permission  

The analysis focuses on the structure, characterizations, and concepts of 
various categories of plays.  
 
ล. 302 พัฒนาการศิลปะการแสดงเอเชีย     3 (3-0-6) 
DM 302   Development of Asian Performing Arts 
 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบศิลปะการแสดง รวมทั้งวรรณกรรมการละคอนที่ส าคัญของ
ชาติต่างๆ ในวัฒนธรรมตะวันออก โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อศิลปะการแสดง 
Students will analyze and compare performing arts and relevant dramatic literature 
from major Asian countries, especially their significance and influence on 
contemporary performances.  
 
ล. 402 ทฤษฎีและการวิจารณ์ทางการละคอน     3 (3-0-6) 
DM 402  Theory and Criticism in Theatre and Performance  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ล. 201 ไม่ต่ ากว่า C  หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 หลักทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ศิลปะการแสดงและผลงานอย่างเป็นระบบ 
ฝึกฝนทักษะในการวิจารณ์เพื่อการสร้างสรรค์งานผลิตให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น  

Pre-requisite/Condition:  DM 201 minimum C or lecturer’s permission  
 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  
ล. 141 องค์ประกอบการออกแบบทางทัศนศิลป์      2 (1-2-3) 
DM 141  Visual Design Elements  
 การศึกษาเส้น สี และองค์ประกอบพ้ืนฐานทางทัศนศิลป์ส าหรับการออกแบบทางการ
ละคอน การฝึกใช้องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ส าหรับการออกแบบทางการละคอน มีการศึกษางาน
ศิลปะนอกสถานที ่

Study and practice of drawing, lines, colours, and other fundamental 
elements for visual design for theatre. Field visit to art gallery and museum is 
included. 
 



ล. 142 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบเบื้องต้น   2 (1-2-3) 
DM 142 Basic Computer Program for Visual Design  
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานส าหรับการออกแบบทางทัศนศิลป์และการออกแบบ
ทางการละคอน ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมในการออกแบบ 
 A study of fundamental computer programs for visual and theatrical design. 
Computer programs practice is included. 
 
ล. 161 พื้นฐานการเคลื่อนไหวส าหรับนักแสดง     2 (1-2-3) 
DM 161 Basic Movement for Actor  
 หลักและองค์ประกอบในการเคลื่อนไหวส าหรับนักแสดง การสร้างตัวละคอนจากการ
แสดงออกทางร่างกายผ่านท่าทาง การทรงตัว การมอง กิจธุระบนเวที  การเคลื่อนที่ การเต้น การ
กระท า  
 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.   
 
 
 
 
ล. 221 การแสดง 1                       3 (2-2-5) 
DM 221  Acting 1  
 การท าความเข้าใจร่างกายในฐานะเครื่องมือของนักแสดง การฝึกฝนร่างกายเพ่ือให้มีความ
พร้อมส าหรับการแสดง การสร้างจินตนาการ การสร้างอารมณ์ความรู้สึก การอ่านและตีความบท
ละคอน พ้ืนฐานการแสดงส าหรับละคอนเวทีประเภทสมจริง มีการศึกษานอกสถานที่  

(สอบได้ ล.221 ไม่ต่ ากว่า C+ ในกรณีที่จะส่งหัวข้อการละคอนนิพนธ์สายการแสดง หรือ
ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย) 
 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 
apPropsriately natural manner.  

(DM 221 minimum C+ for Acting Thesis or lecturer’s permission) 
 
ล. 240 การออกแบบข้ันพื้นฐานส าหรับละคอนเวที    3 (2-2-5) 
DM 240  Introduction to Theatre Design    
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ล. 121 ไม่ต่ ากว่า C  หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 



 หลักทฤษฎีเกี่ยวกับประวัติของโรงละคอน รูปแบบ วิธีการ และฝึกฝนเทคนิคของการสร้าง
ฉาก องค์ประกอบทางทัศนศิลป์และองค์ประกอบของการออกแบบขั้นพ้ืนฐานส าหรับละคอนเวที การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 

Pre-requisite/Condition:  DM 121 minimum C or lecturer’s permission  
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.  
 
ล. 251 การออกเสียงเพื่อการแสดง       2 (1-2-3) 
DM 251  Voice Training    
 หลักทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการเปล่งเสียง การควบคุมระบบการหายใจ การขยาย
เสียงให้กังวาน การใช้กล้ามเนื้อต่างๆ ในร่างกาย คุณภาพของการเปล่งเสียง ฝึกออกเสียงพยัญชนะ
และสระให้ถูกต้องชัดเจนและสอดคล้องกับบทบาทต่างๆ 
   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 Propser character portrayal.   
 
 
ล. 301 ศิลปะและเทคนิคในการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์   3 (2-2-5) 
DM 301  Arts and Techniques in Presenting Creative Works 
 หลักการและฝึกปฏิบัติการน าเสนอ โดยประยุกต์ทักษะทางการละคอน ทักษะศิลปะแขนง
อ่ืนๆ รวมทั้งการคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบส าคัญ 

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.    
 
ล. 381 ละคอนสร้างสรรค์       3 (2-2-5) 
DM 381  Creative Drama  
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ล. 221 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 



 ทฤษฎีพัฒนาการเด็ก ทฤษฎีละคอนสร้างสรรค์ ซึ่งใช้ความรู้ ศิลปะการเล่าเรื่อง ด้านการ
ละคอน ด้านการสอน เพ่ือใช้ละคอนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวผู้เรียน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับประเด็นหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนามนุษย์  

Pre-requisite/Condition : DM 221 minimum C or lecturer’s permission  
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.    
 
หมวดวิจัย ค้นคว้า สร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติการและภาคสนาม  
ล. 300 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      1 หน่วยกิต 
DM 300 Professional Practice 
 ฝึกปฏิบัติงานจริงในกระบวนการผลิตละคอนเวที หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการใช้องค์
ความรู้ด้านการละคอน ทั้งนี้สามารถฝึกปฏิบัติงานจากกระบวนการผลิตละคอนเวทีของคณะ หรือ
จากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันท าการ นักศึกษาจะต้องท า
บันทึกประจ าวันเพื่อรับการประเมินจากหน่วยงานที่ดูแลการฝึกและอาจารย์ประจ ารายวิชา การวัดผล
ก าหนดเป็น 2 ระดับ คือ ผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U) 
 Professional practice in theatre production process or in theatre and 
performance related areas, with the faculty’s theatre production or other 
professional organizations. The duration of professional practice must be at least 30 
working days. Students are required to write professional practice journal which will 
be evaluated by their professional and academic supervisors. The evaluation is based 
on S/U grade only.    
 
ล. 401 การวิจัยทางการละคอน      3 (2-2-5) 
DM 401  Theatre and Performance Research 
 ปรัชญาของการวิจัย วิธีวิทยาต่างๆ ของการวิจัยทางการละคอน การวิจัยสร้างสรรค์การ
วิจัยสนามเชิงมานุษยวิทยาการละคอน การวิจัยปฏิบัติการ มีการฝึกสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล 
(database) เขียนงานทบทวนวรรณกรรม พัฒนาโครงร่างการวิจัย ฝึกทักษะการเขียนเชิงวิชาการ มี
การศึกษาข้อมูลภาคสนาม 

Philosophy and methodology for theatre research, i.e. creative research, 
anthopoligical field research in theatre and proforming arts, action research. Practice 
of data-base enquiry, literature review, academic writing and research proposal 
writing. Filed work is included. 
 



ล. 403 การค้นคว้าวิจัยส าหรับการละคอนนิพนธ์    3 (0-3-6) 
DM 403  Preparation for Theatre and Performance Thesis 
             วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ล. 401 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 งานค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาในหัวข้อตามความสนใจและความถนัดจากการศึกษาตาม
แขนงวิชาต่างๆ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพ่ือน าเสนอ
ผลงานต่อคณะกรรมการ 

Pre-requisite/Condition:  DM 401 minimum C or lecturer’s permission 
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.  

 
ล. 404 การละคอนนิพนธ์        3 (0-3-6) 
DM 404  Theatre and Performance Thesis  
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ล. 403 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 งานเอกสารหรือผลงานสร้างสรรค์ที่สรุปเป็นงานเขียน  จากผลงานค้นคว้าวิจัยที่พัฒนาจาก
วิชา ล. 403 ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  

   Pre-requisite/Condition:  DM 403 minimum C  or lecturer’s permission 
 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 403. 
 
วิชาเลือกในสาขา 
ล. 145 การวาดฉาก        3 (1-2-6) 
DM 145 Scene Painting 
 ศึกษากระบวนการและวิธีการในการวาดฉาก และฝึกเขียนโดยมุ่งเน้นเทคนิคการวาดและ
ระบายสีให้เหมาะสมกับฉากในแต่ละแบบ 
   A study of scene painting techniques, with emphasis on the practice of 
scene drawing and painiting appropriate for different syles of scene. 
 
ล. 146 เทคนิคการเขียนแบบฉาก      3 (1-2-6) 
DM 146  Scenography Techniques  
 ศึกษาและฝึกการเขียนแบบฉากให้ได้ตามมาตราส่วนที่แน่นอนเช่นเดียวกับการเขียนแบบ
ทางสถาปัตยกรรม ตลอดจนการสร้างหุ่นจ าลอง White Model และ Color Model เพ่ือประโยชน์
ในการจัดสร้างและกระบวนการท างานในฝ่ายต่างๆ 



  Study and practice in standard architectural scene drawing, white model and 
color model constructing. 
 
ล. 225 การแสดง 2                                        3 (2-2-5) 
DM 225  Acting 2  
     วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ล. 221 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย  
  การแสดง การตีความ และอ่านบทละคอนประเภทอ่ืนนอกเหนือจากบทละคอนประเภท
สมจริง การประยุกต์ใช้ศิลปะการแสดงแขนงอ่ืน ๆ เช่น ขับร้อง นาฏศิลป์ มาร่วมน าเสนอผลงาน เพ่ือ
ถ่ายทอดจินตนาการ อารมณ์และความรู้สึก 

Pre-requisite/Condition : DM 221 minimum C or lecturer’s permission 
 Students 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.    
 
ล. 245 การออกแบบฉากและเครื่องประกอบฉากส าหรับการละคอน 1  3 (2-2-5) 
DM 245  Introduction to Scene and Props Design 1 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ล. 240 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
  หลักทฤษฏีเบื้องต้นส าหรับการออกแบบและสร้างสรรค์ฉากและเครื่องประกอบฉาก
ส าหรับการแสดงประเภทและรูปแบบต่างๆ มีการฝึกสร้างงานในห้องปฏิบัติการส าหรับการสร้างฉาก 

   Pre-requisite/Condition : DM 240 minimum C or lecturer’s permission 
  This subject introduces the basic theories and practices of stage scenery 

design, as well as stage Propserties, of various forms and genres of performances.  
 
ล. 246 การออกแบบและจัดระบบแสงส าหรับการละคอน 1   3 (2-2-5) 
DM 246  Introduction to Lighting Design 1 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ล. 240 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 หลักการออกแบบแสงบนเวทีให้สอดคล้องกับบรรยากาศของละคอนรูปแบบต่างๆ การใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างละคอน ฝึกฝนการออกแบบและวางระบบแสงส าหรั บ
ละคอนหรือการแสดงเรื่องยาว 

  Pre-requisite/Condition : DM 240 minimum C or lecturer’s permission 
 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.  
 



ล. 247 การแต่งหน้าส าหรับละคอนเวที      3 (2-2-5) 
DM 247  Stage Make-up  
 ทฤษฎีและปฏิบัติศิลปะการแต่งหน้าเบื้องต้นส าหรับการแสดงละคอนเวทีและการแสดง
ประเภทอ่ืนๆ   

Students learn the basic theories and practices of facial make-up for theatre 
and other performing art forms.  
 
ล. 248 ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย      3 (3-0-6) 
DM 248  History of Costume  
 ลักษณะเด่นของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับในแต่ละยุคสมัยของไทย ตลอดจนเครื่อง
แต่งกายนานาชาติ  

  The content includes the distinctions of costumes and ornamental 
accessories of Thai civilization from each period, as well as those of international 
costumes.  

 
 

ล. 257 การขับร้องในการละคอนและการแสดง     3 (2-2-5) 
DM 257  Singing in Drama  
 หลักปฏิบัติและฝึกฝนการขับร้องบทเพลงในศิลปะการแสดง โดยศึกษาผ่านรูปแบบและ
โครงสร้างต่างๆ ของบทเพลงร้องส าหรับละคอน รวมทั้งการตีความและแสดงออกซึ่งความหมายของ
บทเพลงนั้น  
  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.  
 
ล. 265 ทักษะการเต้นพื้นฐาน 1      3 (1-4-4) 
DM 265  Fundamental Dance Skill 1   
 หลักทฤษฎี และฝึกฝนพ้ืนฐานของนาฎศิลป์สากล รูปแบบ และประเภทต่างๆ เพ่ือให้
นักศึกษารู้จักและสามารถควบคุมจัดระเบียบร่างกายได้ ตลอดจนสามารถแสดงนาฏศิลป์ง่ายๆ ได้ 

  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.  
 
ล. 266 ทักษะการเต้นพื้นฐาน 2      3 (1-4-4) 
DM 266  Fundamental Dance Skill 2  
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ล. 265 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 



 หลักทฤษฎีและฝึกฝนพ้ืนฐานของนาฎศิลป์สากลรูปแบบและประเภทต่างๆ เพ่ือให้
นักศึกษาควบคุมร่างกายให้แสดงออกตามที่ต้องการได้ นักศึกษาสามารถแสดงนาฏศิลป์ที่มี
รายละเอียดซับซ้อนขึ้นได้  

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.  

 
ล. 275 การเขียนบทละคอน 1       3 (2-2-5) 
DM 275  Playwriting 1  
 การฝึกฝนการเลือกและเสนอเนื้อหาในการเขียนบทละคอน การสร้างตัวละคอน บท
สนทนา การสร้าง และวางโครงเรื่องของบทละคอนเวที โดยนักศึกษาจะต้องเขียนบทละคอนขนาดสั้น
เป็นผลงานประจ าภาค 
 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.   

 
ล. 286 ละคอนหุ่นและละคอนของวัตถุ      3 (2-2-5) 
DM 286  Puppetry and Object Theatre 
 ปรัชญา รูปแบบ และพัฒนาการของละคอนหุ่นและละคอนของวัตถุประเภทต่างๆ มีการ
ฝึกปฏิบัติและสร้างงาน  
 This subject covers the development of various forms of international puppet 
and object theatres, including the skills of construction, manipulation, and staging, 
with some puppet and object theatre forms given.   
 
ล.305 การจัดการเวที        3 (3-0-6) 
DM 305  Stage Management    
 หลักวิชาส าคัญเกี่ยวกับการจัดการเวที ศึกษาเทคนิควิธี การบริหารจัดการ บุคลากร 
นักแสดงและทีมงาน ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดง  ศึกษาระเบียบวิธีในการเตรียมและ
อุปกรณ์ สถานที่และจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเตรียมการแสดง การฝึกซ้อม ไปจนถึง
การแสดงจริง โดยเน้นกระบวนการท างานแบบมืออาชีพ 
  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.    
 
ล. 306 การบริหารจัดการละคอนเวที      3 (2-2-5) 
DM 306 Theatre Administration and Management 
 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการบริหารกับการสร้างงานละคอนเวที แนวคิดทางการ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบริหารจัดการองค์กรกับหลักการสร้างสรรค์และเผยแพร่
งานศิลปะ 

  Principles of theatre administration and management, a study of techiniques 
for personel, actors, production team management, preparations of venue, materials, 
and documents related to theatre production, rehearsals, and performing in 
professional manner. 
 
ล. 307 การอ านวยการสร้างละคอนเวที      3 (2-2-5) 
DM 307 Theatre Production and Curation 
 หลักการพ้ืนฐานและองค์ประกอบส าคัญในการอ านวยการสร้างละคอนเวที ฝึกปฏิบัติงาน
ในบทบาทผู้ควบคุมการกระบวนการผลิตและผู้อ านวยการสร้างละคอนเวที 
 A study of relations between management principles and theatre 
production, concepts in business administration, economics, marketing, organizational 
management and creative principles and process as well dissemination of art works. 
 
ล. 325 การแสดง 3                                                3 (2-2-5) 
DM 325  Acting 3  
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ล. 225 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 หลักและองค์ประกอบส าคัญของเทคนิคการแสดงละคอนรูปแบบต่างๆ ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ
ในศิลปะการแสดงเหล่านั้น  

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

 

ล. 335 การก ากับการแสดง 1                                          3 (2-2-5) 
DM 335  Directing 1  



 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ล.211 ล. 221 และ ล. 240 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจาก
ผู้บรรยาย 
 หลักเบื้องต้นของศิลปะการก ากับการแสดง การเลือกบทละคอน การตีความ การเน้น
แนวความคิดของละคอนแต่ละเรื่อง การคัดเลือกและการฝึกฝนตัวละคอน การเคลื่อนไหวของตัว
ละคอนบนเวที การอ านวยการสร้าง การศึกษาองค์ประกอบของฉาก แสง เสียง เครื่องแต่งกาย การ
แต่งหน้า ซึ่งสัมพันธ์กับการสร้างละคอน นักศึกษาจะต้องก ากับการแสดงและอ านวยการสร้ าง ละคร
หนึ่งฉากเป็นผลงานประจ าภาค 

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.  
 
ล.336 การก ากับการแสดง 2                                3 (2-2-5) 
DM 336  Directing 2  
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ล. 335 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 การศึกษาและฝึกฝนโดยใช้แนวการสอนเดียวกับ ล.335 ในระดับที่สูงกว่า โดยฝึกฝนการ
ก ากับการแสดงละคอนแบบต่างๆ นักศึกษาจะต้องก ากับการแสดงและอ านวยการสร้างละคอนหนึ่ง
เรื่องเป็นผลงานประจ าภาค 

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.   
 
ล.337 การก ากับการแสดงส าหรับกล้อง           3 (2-2-5) 
DM 337  Directing for Camera 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ล. 211 และ ล. 335 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจาก
ผู้บรรยาย 
 ทักษะการเล่าเรื่องและการก ากับการแสดงส าหรับกล้อง การผสมผสานความรู้ด้านการ
ละคอนกับเทคนิคสื่อภาพเคลื่อนไหว การตีความและถ่ายทอดความหมายของตัวบทให้เป็น
องค์ประกอบและสัญลักษณ์ท่ีเหมาะสม 



Pre-requisite/Condition: DM 211 and DM 335 minimum C, or lecturer’s 
permission 
 Skills for story telling and directing for camera, integration of theatrical 
knowledge and moving image, interpretation of text in drder to deliver messages in a 
form of moving image. 
 
ล. 341 การใช้เครื่องมือเชิงกระบวนการเพื่อสร้างการแสดง   3 (2-2-5) 
DM 341  Devised Theatre and Performance 
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ล. 161, ล. 335 และ ล. 381 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติ
จากผู้บรรยาย 
 หลักการและเทคนิคของการใช้เครื่องมือต่างๆ ในด้านการแสดงเพ่ือสนับสนุนให้เกิดทักษะ
ในการผลิตผลงานด้านการแสดง วิชานี้มุ่งที่กระบวนการท างานโดยใช้ทักษะด้านต่างๆ เช่น ทักษะการ
ใช้ร่างกาย การด้นสด การใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เทคโนโลยีด้าน
แสง และเสียง เป็นต้น เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน 

Pre-requisite/Condition : DM 161 DM335 and DM381 minimum C or lecturer’s 
permission  

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.  
 
ล. 345 การออกแบบฉากและเครื่องประกอบฉากส าหรับการละคอน 2   3 (2-2-5) 
DM 345  Introduction to Scene and Props Design 2  
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ล. 245 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 หลักทฤษฎีและฝึกฝนการออกแบบสร้ างฉากและเครื่ องประกอบฉากส าหรับ
ศิลปะการแสดงประเภทและรูปแบบต่างๆ ต่อเนื่องจากรายวิชา ล. 245 

   Pre-requisite/Condition : DM 245 minimum C or lecturer’s permission 
 This subject covers the theories and practices of stage scenery and Propserty 
design of various performing art forms, subsequently following those of DM 245.    
 
ล. 346 การออกแบบและจัดระบบแสงส าหรับการละคอน 2    3 (2-2-5) 
DM 346  Introduction to Lighting Design 2  
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ล. 246 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 หลักทฤษฎีและฝึกฝนการออกแบบและจัดระบบแสงส าหรับศิลปะการแสดงต่อเนื่องจาก
รายวิชา ล. 246  



    Pre-requisite/Condition : DM 246 minimum C or lecturer’s permission 
    This subject covers the theories and practices of stage lighting design and 
setting, subsequently following those of DM 246.  
 
ล. 347 การออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายและ    3 (2-2-5) 
 แต่งหน้าส าหรับการละคอน1   
DM 347  Costume and Make-up Design for Theatre 1  
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ล. 247 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
องค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐานในการออกแบบเครื่องแต่งกายเพ่ือการแสดง รวมถึงกระบวนการและ
เทคนิคในการออกแบบและสร้างสรรค์เสื้อผ้า และการแต่งหน้าขั้นพ้ืนฐานส าหรับการแสดงประเภท
ต่างๆ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ และตีความตัวละคอน สู่การน าเสนอผลงาน  
 Pre-requisite/Condition : DM 247 minimum C or lecturer’s permission 
 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.  
 
ล. 348 การออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายและ    3 (2-2-5) 
 แต่งหน้าส าหรับการละคอน 2    
DM 348  Costume and Make-up Design for Theatre 2  
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ล. 347 ไม่ต่ ากว่า C  หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 กระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และการ
แต่งหน้าในระดับกลาง ส าหรับการแสดงประเภทต่างๆ เน้นการศึกษาเลือกสรรตามความสนใจ โดยมี
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ควบคุมดูแล   

   Pre-requisite/Condition : DM 347 minimum C or lecturer’s permission 
   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.  
 
ล. 349 สื่อผสมส าหรับงานออกแบบทางการละคอน     3 (2-2-5) 
DM 349 Multimedia for Theatre and Performance Design  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะด้านการใช้สื่อส าหรับสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเพ่ือการ
ละคอน  การน าเสนอผลงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางการละคอน โดยมุ่งเน้นความ



เข้าใจในสื่อและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมาตรฐาน ที่สามารถน าไปใช้ส าหรับการออกแบบเพ่ือการ
ละคอนขั้นพ้ืนฐานได้ 
     Knowledge and skills in using multimedia techniques for theatre and 
performance design, presentation for theatre and performance production. Emphsis 
will be on a study of standard multimedia and computer programs for theatre and 
performance design. 
 
ล. 355 การออกแบบและจัดระบบเสียงส าหรับการละคอน   3 (2-2-5) 
DM 355 Sound Design for Theatre and Performance 
 ศึกษาคุณลักษณะของเสียงและดนตรีประเภทต่างๆ รวมทั้งหลักการออกแบบเสียงส าหรับ
การละคอน ท าความเข้าใจระบบเสียง เทคนิควิธีการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางด้านเสียงส าหรับโรง
ละคอน มีการฝึกปฏิบัติการออกแบบเสียง 
 A study of characteristics of different sound and music patterns including 
principles of sound design for theatre, understanding sound systems, techniques and 
tools for theatre use. Practice in sound design is included. 
 
ล. 356 การอ่านและตีความวรรณคดีโดยใช้หลักการละคอน   3 (3-0-6) 
DM 356  Dramatic Reading and Oral Interpretation  
 ศิลปะการอ่านและตีความวรรณกรรมประเภทต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยใช้
หลักการละคอนเพื่อประโยชน์ในการบรรยาย การสอน การอภิปราย และการวิจารณ์ 
 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.    
 
ล. 366 ศิลปะท่าทาง        3 (2-2-5) 
DM 366   The Arts of Mime   
 หลักของศิลปะท่าทาง การสร้างเรื่องราวและล าดับของการใช้ท่าทางในการแสดงรวมทั้ง
ประวัติ  พัฒนาการและตัวอย่างของการท างานการแสดงที่สามารถน าศิลปะท่าทางไปใช้ได้   
   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. 

 
ล. 375 การเขียนบทละคอน 2           3 (2-2-5) 
DM 375  Playwriting 2  



 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ล. 275 ไม่ต่ ากว่า C  หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 หลักทฤษฏีและฝึกฝนการเขียนบทละคอนในระดับสูง นักศึกษาต้องเขียนบทละคอนขนาด
ยาวเป็นผลงานประจ าภาค  
 Pre-requisite/Condition : DM 275 minimum C or lecturer’s permission 

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

 
 
ล. 376 การดัดแปลงบทละคอน      3 (2-2-5) 
DM 376  Adaptation  
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ล. 275 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 หลักและองค์ประกอบที่ส าคัญของการดัดแปลงบทละคอน นักศึกษาจะต้องดัดแปลงบท
ละคอนเป็นผลงานประจ าภาค 
 Pre-requisite/Condition : DM 275 minimum C  or lecturer’s permission 
 The students lean the major principles and components of play adaptation.                           
An adaptation project of their own work is required.   
 
ล. 385 ละคอนส าหรับเด็กและเยาวชน          3 (2-2-5) 
DM 385  Theatre for Young People  
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ล. 255 ไม่ต่ ากว่า C  หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 การละคอนส าหรับเด็ก มุ่งเน้นแนวคิดและหลักการส าคัญในพัฒนาการของการละคอน
ส าหรับเด็ก บทละคอน รูปแบบการจัดการแสดงละคอนส าหรับเด็กที่มีคุณค่าทางศิลปะ ความบันเทิง 
และการเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ส าหรับเด็ก  
 Pre-requisite/Condition : DM 255 minimum C or lecturer’s permission 
 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.     
 
ล. 386 ละคอนเพื่อการศึกษา           3 (2-2-5) 
DM 386  Theatre in Education  
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ล. 255 ล. 335 ล. 381 และ ล. 385 ไม่ต่ ากว่า C  หรือได้รับ
อนุมัติจากผู้บรรยาย 



 ศึกษาทฤษฎีละคอนเพื่อการศึกษา เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการแสดง การก ากับการแสดง 
ละคอนสร้างสรรค์ และละคอนส าหรับเด็ก เพ่ือน าไปสู่กระบวนการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และ
สร้างสรรค์ผลงานการแสดงที่น าไปสู่การเรียนรู้ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  
    Pre-requisite/Condition : DM 255, DM 335 , DM 381 and DM 385 minimum C 
or lecturer’s permission 
    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.    
 
ล. 387 ละคอนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม     3 (2-2-5) 
DM 387 Theatre for Social Change 
 ประวัติศาสตร์ของการใช้ละคอน กระบวนการและเครื่องมือทางการละคอนเพ่ือเป้าหมาย
ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและชุมชน โดยใช้แนวคิดเรื่องละคอนของผู้ถูกกดขี่ ของออกุส
โต้ โบอัล และแนวคิดเรื่องละคอนชุมชน มีการศึกษานอกสถานที่และการฝึกปฏิบัติ 
   History of the use of theatre, theatrical process and tools aiming for social 
chage ate societal and community levels in various countries focusing on a study of 
Augusto Boal’s Theatre of the Oppressed and community theatre concept. Field 
study and practical work are included. 
 
ล. 388 สัมมนาการทดลองในศิลปะการแสดง          3 (2-2-5) 
DM 388  Seminar on Experimentation in Theatre and Performance 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ล. 212, ล. 335 และ ล. 341 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจาก
ผู้บรรยาย 
 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของการทดลองด้านต่างๆ ในการสร้างผลงานการแสดง
ละคอน ละคอนทดลองแนวต่างๆ การแสดงแบบการใช้เครื่องมือ (Devising Performance) ส ารวจ
วิธีการทดลองที่หลากหลาย ตั้งแต่ผลงานผู้ก ากับไปจนกระทั่งผลงานกลุ่ม เพ่ือไปสู่รูปแบบที่หลาย
หลายในการแสดงภายใต้บริบททางวัฒนธรรมที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีการเปลี่ยนแปลง 
 Pre-requisite/Condition : DM212 DM335 and DM341 minimum C or lecturer’s 
permission 
 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. 
 
 
 
ล. 405 เอกัตศึกษา        3 (3-0-6) 
DM 405  Independent Study  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ล. 201, ล. 211 และ ล. 212 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 การศึกษาหัวข้ออิสระที่เกี่ยวข้องกับการละคอนและศิลปะการแสดตามความสนใจของ
นักศึกษา การศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ โดยมีอาจารย์ในสาขาการ
ละคอนเป็นผู้ประสานงาน มีการเขียนรายงานผลการศึกษาเพ่ือเป็นหลักฐานการเรียนรู้ 
 Pre-requisite/Condition : DM201 DM211 and DM212 minimum C or lecturer’s 
permission 

 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.    
 
ล. 419 หัวข้อพิเศษทางการละคอน       3 (3-0-6) 
DM 419  Special Topic in Theatre and Performance  
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ล. 201, ล. 211 และ ล. 212 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจาก
ผู้บรรยาย 
 หัวข้อพิเศษเฉพาะภาคการศึกษา อาทิ ละคอนตะวันตกหลังยุค 1950s  ละคอนกรีก  ละ
คอนเชคสเปียร์  ละคอนการเมือง  ละคอนสังคม  ละคอนศาสนาและปรัชญา  ละคอนอาวังกา ร์ด  
ละคอนหลังสมัยใหม่   
 Pre-requisite/Condition : DM201 DM211 and DM212 minimum C or lecturer’s 
permission 

 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.   

 
ล. 445 สื่อผสมส าหรับงานออกแบบทางการละคอน     3 (2-2-5) 
DM 445 Multimedia for Theatre and Performance Design 



             วิชาบังคับก่อน: ล.141 และ ล.142 
 ศึกษาหลักการใช้สื่อผสมในการออกแบบเพื่อการแสดงละคอนและงานเวทีประเภทต่างๆ มี
การฝึกปฏิบัติและการศึกษานอกสถานที่ 
 Prerequisite/Condition: DM 141 and DM 142 
 A study of principles of multimedia design of theatre performance and 
other stage events. Studio practice and field dtudy are included. 

ล. 465 การสร้างสรรค์ลีลาเคลื่อนไหว      3 (2-2-5) 
DM 465  Dance Composition  
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ล. 266 ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 การใช้องค์ประกอบต่างๆ ของการเคลื่อนไหวและนาฏศิลป์มาใช้ในการออกแบบและ
สร้างสรรค์ผลงาน 
 Pre-requisite/Condition : DM 266 minimum C or lecturer’s permission  

 This subject covers the components related to movement and dance, to be 
applied in designing and creating following projects.  

 

วิชาบังคับนอกสาขา 
ศป.216  เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 1   3 (3-0-6) 
FA 216   Practice in English for Fine and Applied Arts 1  
 เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับแนวความคิดส าคัญในศิลปกรรมศาสตร์สาขา
ต่างๆ และสัมพันธ์กับวิชาชีพ ฝึกฝนการอ่าน เขียน และสนทนาภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒธรรมด้านต่างๆ 

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  เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 2   3 (3-0-6) 
FA 316  Practice in English for Fine and Applied Arts 2  

 การใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นหนักผ่านการฝึกฝนเกี่ยวกับวิชาชีพในสาขาที่ศึกษาเป็นวิชาเอก 
ทั้งเชิงธุรกิจ การตลาดและการสื่อสาร 

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  เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 3   3 (3-0-6) 



FA 416   Practice in English for Fine and Applied Arts 3  
 การค้นคว้าวิจัยโดยเน้นหนักจากต าราภาษาอังกฤษ และการเขียนรายงานและ              
สารนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ  

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.   

 
สษ.       ษ      ษส                            3 (3-0-6) 
EL 202  English for Work 
  วิชาบังคับก่อน :   สษ. 172 หรือ มธ. 105 
   ฝึกฝนและเตรียมพร้อมนักศึกษาส าหรับการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานโดยการฝึกทักษะ
การฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการท างานผ่านกิจกรรมใน
ห้องเรียนและงานท่ีได้รับมอบหมายที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการฝึกทักษะฟังและพูดผ่านการแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่างๆ  
เช่น  การสัมภาษณ์งานและการวางแผนการเดินทางในต่างประเทศ   นักศึกษาจะได้รับการพัฒนา
ทักษะการเขียนส าหรับการท างานผ่านตัวอย่างงานเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ  เช่น  บันทึก  รายงานการ
ประชุม  และจดหมายสอบถาม   นอกจากนี้   นักศึกษาจะได้เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติ
ส่วนตัวจากข้อมูลของตัวเองซึ่งสามารถน าไปใช้ได้จริงในการสมัครงาน 

  Prerequisite: EL 172 or TU 105 
  This course aims to prepare and train students for careers using business 

English reading, writing, speaking and listening in the work-related contexts. 
Classroom activities and assignments will enable students to use professional English 
in real life situations.  In the classroom, students will practice their English listening 
and speaking skills through role playing in job interviews and planning trips abroad.  
For professional writing skill preparation and development, students will be provided 
with samples of business correspondence e.g. memos, minutes of a meeting, and 
letters of enquiry.  Students will write application letters, and résumés which can be 
used in their personal job search. 
 

อ. 211  การฟัง-พูด        3 (3-0-6) 
EG 211  Listening-Speaking  
           วิชาบังคับก่อน:สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา 
       การฟังและพูดภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวันทั้งในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ โครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาพูด การออกเสียง หลักการเน้นเสียงใน
ระดับค าและประโยคเพ่ือพัฒนาการพูด การฟังบทสนทนาและบทพูดหลากหลายประเภท        
ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความตระหนักและความสามารถสื่อสารต่างวัฒนธรรม 
       Prerequisite: have earned credits of TU 105 or exemption or permission of 
the English Department 



  English listening and speaking skills for everyday communication at both 
formal and informal situations; grammar in spoken English; pronunciation, sound 
stress and intonation patterns to improve comprehensibility and fluency; listening 
practice through various types of speeches; development of cultural awareness and 
critical thinking to promote communication across cultures. 
 
อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ์       3 (3-0-6) 
EG 221 Critical Reading 
          วิชาบังคับก่อน: สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา 
 การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการอ่าน ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมู ลจาก
แหล่งต่างๆ  กลวิธีในการวางโครงสร้างของงานเขียน  
 Prerequisite: have earned credits of TU 105 or exemption or permission of the 
English Department 

Critical thinking and advanced reading skills, ability to analyze and synthesize 
information from various sources, strategies for structuring basic academic texts, and 
ability to write general academic texts that reflect their needs and relate to 
academic reading and writing tasks. 
 
รายวิชาโทนาฏยศาสตร์ไทย 
วิชาบังคับ  
นศ.120   นาฏศิลป์ไทย 1            3 (2-2-5) 
DA 120  Thai Dance 1  

 ทฤษฎีเบื้องต้นของนาฏศิลป์ไทย ฝึกฝนนาฏศิลป์และท่าร ามาตรฐานที่จะเป็นพ้ืนฐานของ
นาฏศิลป์ขั้นสูงต่อไป 

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.  
 

นศ.201  พัฒนาการของนาฏศิลป์ไทย      3 (3-0-6) 
DA 201   Development of Thai Dance  
 พัฒนาการของนาฏศิลป์ไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน เน้นความส าคัญของบทบาทของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมในยุคสมัยที่ส าคัญ คือ 
สมัยสุโขทัย อยุธยาตอนต้นและตอนปลาย ธนบุรี รัตนโกสินตร์ตอนต้น ตอนกลางและหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จนถึงสมัยปัจจุบัน ศึกษานาฏศิลป์ไทยรูปแบบและประเภท
ต่างๆ อิทธิพลของนาฏศิลป์ต่างประเทศทั้งตะวันออกและตะวันตก และอิทธิพลของนาฏศิลป์ไทยที่มี
ต่อประเทศข้างเคียง ศึกษาผลงานของศิลปินที่มีบทบาทต่อพัฒนาการของนาฏศิลป์ไทย 

  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.  

 

นศ.220  นาฏศิลป์ไทย 2                3 (2-2-5) 
DA 220   Thai Dance 2  
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นศ. 120  หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 หลักทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนาฏศิลปไทยในระดับกลาง ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญในการแสดง
นาฏศิลป์รูปแบบต่างๆ เช่น โขน ละคอนใน ละคอนนอก ละคอนพันทางและละคอนร าอ่ืนๆ สามารถ
แสดงฉากสั้นๆ หรือระบ าได้อย่างดี  โดยนักศึกษาจะมีผลงานประจ าภาคท่ีมีมาตรฐานสูง 

   Pre-requisite/Condition : DA 120, 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.    
 

วิชาเฉพาะอื่นๆ 
นศ.205  ความรู้พื้นฐานการแสดงโขน      3 (2-2-5) 
DA 205   Introduction to Khon (Mask Dance Drama)  
 ความเป็นมาและพัฒนาการของนาฏศิลป์โขนประเภทต่างๆ ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันและต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์  การเมือง ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี เศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย การฟ้ืนฟูโขนในยุคปัจจุบัน และการฝึกสอนในสถาบันต่างๆ ในอดีต
และปัจจุบัน วิเคราะห์วิพากย์โขนอย่างละเอียดลึกซึ้ง ฝึกฝนการแสดงและการพากย์ ขั้นพ้ืนฐาน โดย
นักศึกษาจะสามารถแสดงฉากสั้นๆ ได้ หรือมีงานวิจัยส่วนบุคคลเป็นผลงานประจ าภาค 

  This subject covers the origin and development of khon maskd dance 
drama, 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 Khon in the present and their training from the past to the present 
are included. Students will analyze Khon in details, 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.   
 
นศ.235  นาฏศิลป์ไทยภาคกลางและภาคใต้     3 (2-2-5) 
DA 235   Central and Southern Thai Dances  



 ทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับนาฏศิลป์ภาคกลางและภาคใต้ทั้งในด้านการแสดง การจัด
แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์พ้ืนบ้านกับขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ความ
เชื่อทางไสยศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของนาฏศิลป์และการ ละ
เล่นพ้ืนเมืองต่างๆ ที่มีนาฏศิลป์ประกอบ ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนานาฏศิลป์และชุมชนใน
ท้องถิ่นนั้นๆ และปฏิบัติการภาคสนามในท้องถิ่นเพ่ือหาข้อมูลที่แท้จริงมาเสริมสร้างพัฒนา และ
อนุรักษ์นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดงเหล่านั้น โดยนักศึกษาจะต้องมีผลงานประจ าภาคในรูปแบบ
การแสดง หรืองานวิจัยส่วนบุคคลหรืองานกลุ่ม 

  This subject covers the theories and practices of Central and 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 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.   

 
นศ.236   นาฏศิลป์ไทยภาคเหนือและภาคอีสาน              3 (2-2-5) 
DA 236   Northern and Northeastern Thai Dances   
 ทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับนาฏศิลป์ภาคเหนือและภาคอีสานทั้งในด้านการแสดง การ
จัดแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์พ้ืนบ้านกับขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา 
ความเชื่อทางไสยศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของนาฏศิลป์และ
การละเล่นพื้นเมืองต่างๆ ที่มีนาฏศิลป์ประกอบ ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนาฏศิลป์และชุมชนใน
ท้องถิ่นนั้นๆ และปฏิบัติการภาคสนามในท้องถิ่น เพ่ือหาข้อมูลที่แท้จริงมาเสริมสร้างพัฒนาและ
อนุรักษ์นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดงเหล่านั้น โดยนักศึกษาจะต้องมีผลงานประจ าภาคในรูปแบบ
การแสดงหรืองานวิจัยส่วนบุคคลหรืองานกลุ่ม 

  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.        

 
นศ.245  พัฒนาการของนาฏศิลป์เอเชีย           3 (2-2-5) 
DA 245   Development of Asian Dance  



 พัฒนาการของนาฏศิลป์ในเอเชียตะวันออก เอเชียอาคเนย์ และเอเชียใต้ อิทธิพลของ
นาฏศิลป์ ตะวันตกที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ กระบวนการปฏิวัติและปฏิรูป รูปแบบ
และเทคนิคของนาฏศิลป์จากแบบแผนดั้งเดิมมาสู่สมัยใหม่และวิธีการแสดงนาฏศิลป์ ในประเทศ
เหล่านี้ ศึกษา ผลงานของนาฏศิลปินที่มีบทบาทต่อพัฒนาการของนาฏศิลป์เอเชีย 

  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.  
 
นศ. 265   งานค้นคว้าสร้างสรรค์ในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม               3 (0-6-3) 
DA 265   Studio Project   
 ปฏิบัติการภาคสนามและการศึกษาส่วนบุคคล เน้นวิจัยภาคสนามเพ่ือศึกษาเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ ความเชื่อ และคติชนต่างๆ อันมีการถ่ายทอดจาก
รุ่นสู่รุ่นและมีการสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน โดยน าข้อมูลที่ได้จากภาคสนามมาเป็นแรงบันดาลใจในการ
คิดและสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงร่วมสมัย ด้วยความเคารพต่อชุมชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม 

  This project introduces basic field research methodology and their own 
interest focusing on the learning of the life-style, customs, traditions, as well as local 
folk arts that reflect the long history, beliefs, folklore and the techniques of cultural 
transmission to new generations which preserve to the present. 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. 
 
นศ. 355  นาฏศิลป์ร่วมสมัย       3 (2-2-5) 
DA 355   Contemporary Dance  
  การศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ร่วมสมัย ทฤษฏีการแสดงนาฏศิลป์สมัยใหม่จะ
เน้นไปที่การเคลื่อนไหว (Movement) และฝึกปฏิบัติเทคนิคการแสดง โดยการเชื่อมโยงและ
สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ให้เข้ากับบริบทสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเรียนรู้เรื่องของเพลง เครื่องแต่ง
กายและองค์ประกอบอื่นๆ ที่เป็นแนวทางการสร้างงานนาฏศิลป์ร่วมสมัย 

   This subject explores the development of contemporary dance and its 
theory, focusing on dance movement and practicing in the dance technique which 
associate with dance creativity in contemporary context. This course also includes 
the creativity of music, costume and other components which are the main 
elements to produce a piece of contemporary dance. 
 
นศ.  465  ศิลปะการออกแบบท่านาฏศิลป์ไทย   3 (2-2-5) 
DA 465   Choreography in Thai Dance    
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นศ. 120 และ นศ. 220 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 



   ทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการออกแบบท่านาฏศิลป์ไทย โดยนักศึกษาจะ ต้อง
ออกแบบท่านาฏศิลป์รูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นผลงานประจ าภาค 

     Pre-requisite/Condition : DA 120 and DA 220, 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.  

 
รายวิชาโทดนตรี 
วิชาบังคับ 
ด. 200   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรี         3  (3-0-6) 
MU 200 Introduction  to Music  
 ทฤษฎีและโครงสร้างของดนตรี พัฒนาการของดนตรีและสังคมตามยุคสมัยดนตรี ประเภท
และรูปแบบต่างๆ ที่ส าคัญ เรียนรู้การฟังดนตรีและสุนทรียรสของดนตรีแต่ละประเภท 
  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.  
 

ด. 201   พัฒนาการของดนตรีไทย  3  (3-0-6) 
MU 201 Development of Thai Music  
 พัฒนาการของดนตรีไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รูปแบบและประเภทต่างๆ ที่ส าคัญ เน้น
ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับสังคม ศาสนา ภาษา วรรณคดี และศิลปวัฒนธรรมที่มี
ความส าคัญต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์ดนตรีในสมัยต่างๆ ตลอดจนบทบาท
ของคีตกวีและนักดนตรีที่ดีเด่น ซึ่งมีอิทธิพลต่อพัฒนาการนั้นๆ  
 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. 
 

ด. 202  พัฒนาการของดนตรีตะวันตก  3 (3-0- 6) 
MU 202  Development of Western Music   
 พัฒนาการของดนตรีตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รูปแบบและประเภทต่างๆ ที่ส าคัญ 
เน้นให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับสังคม ศาสนา ภาษา วรรณคดี และศิลปวัฒนธรรมที่มี



ความส าคัญต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์ดนตรีในสมัยต่างๆ บทบาทของคีต
กวีและนักดนตรีที่ดีเด่นในพัฒนาการนั้นๆ 
 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.  
 
วิชาเฉพาะอื่นๆ 
ด. 205 ดนตรีโลก  3 (3-0-6) 
MU 205 World Music 
 ความเป็นมา การก่อเกิดของกระแสดนตรีโลก ดนตรีกระแสหลักของโลกอีกแนวหนึ่ง 
นอกเหนือจากดนตรีคลาสสิกยุโรปตะวันตก และดนตรีป๊อป ดนตรีร๊อค กระแสหลักจากสหรัฐอเมริกา 
ประวัติของดนตรีประจ าชาติ ( Root Music) ดนตรีเวิลด์บีท (World Beat) อันเกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างกระแสดนตรีป๊อบร็อคกับดนตรีประจ าชาติ ที่มา ความหมาย ลักษณะดนตรี 
พัฒนาการดนตรี เวิลด์มิวสิค และบริบทเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อันเกี่ยวข้องกับเวิลด์มิวสิคในซีก
โลกต่างๆ อาทิ เอเชีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และดนตรีข้ามสายพันธุ์ระหว่างเวิลด์
มิวสิคและดนตรีแนวอ่ืนๆ 
  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.  

 

ด. 206  สุนทรียศาสตร์ในดนตรี      3 (3-0-6) 
MU 206 Aesthetics in Music  
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ด.100 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

 แนวคิดสุนทรียศาสตร์ศิลปะแขนงต่างๆ โดยเฉพาะด้านดนตรี ทัศนะในการมองความงาม
ทางศิลปะยุคต่างๆ ที่ส่งผลสะท้อนต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี อาทิ แนวคิดรูปแบบนิยมในดนตรี



คลาสสิกยุคคลาสสิก แนวคิดการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกในดนตรีคลาสสิกยุค
โรแมนติก รวมถึงแนวคิดสุนทรียศาสตร์ในดนตรีสมัยใหม่ของอาร์โดโน 
   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.  

 
ด. 215 ปี่พาทย์มอญ 1        3  (3-0-6) 
MU 215  Mon Music 1  
            ทฤษฎี และโครงสร้างของดนตรีมอญเบื้องต้น ฝึกฝนทักษะการบรรเลงเครื่องปี่พาทย์มอญ
ในเพลงขั้นพื้นฐาน ตลอดจนความสัมพันธ์กับสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง
กับดนตรีและบทเพลงนั้นๆ  
 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.     
 
ด. 225 ดนตรีพื้นบ้าน  3 (3-0-6) 
MU 225  Thai Folk Music   
 ทฤษฎี และโครงสร้างในดนตรีพ้ืนบ้านเบื้องต้น ฝึกฝนทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรี
พ้ืนบ้านและหรือการขับร้องเพลงพ้ืนบ้านในขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนความสัมพันธ์กับสังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดีที่เกี่ยวกับบทเพลงนั้นๆ 
 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.   
 

ด. 235 ดนตรีไทย 1   3 (3-0-6) 
MU 235 Thai Music : Theory and Practice 1   



 ทฤษฎีและโครงสร้างของดนตรีไทยขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝนทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย
เบื้องต้นในบทเพลงขั้นพื้นฐาน ตลอดจนความสัมพันธ์กับสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดี
ที่เก่ียวกับดนตรีและบทเพลงนั้น 
     Students 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. 
 
ด. 245    ดนตรีสากล 1 3 (3-0-6) 
MU 245 Western Music : Theory and Practice 1 
 ทฤษฎีและโครงสร้างองค์ประกอบของดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐาน ทฤษฎีของโน้ต (Note) และ
การอ่านโน้ต รูปแบบและประเภทต่างๆ ที่เด่น ๆ ส าคัญๆ หลักการสร้างท านองเพลงและการประสาน
เสียงขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนความสัมพันธ์กับสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดีที่เกี่ยวกับ
ดนตรีและบทเพลงนั้น ๆ        
 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.     
 
ด. 246 คีย์บอร์ด 3 (3-0-6) 
MU 246 Keyboard  
 หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรี ประเภทคีย์บอร์ด ต าแหน่งการวางนิ้ว เทคนิคการบรรเลงของ
มือซ้าย และมือขวา การอ่านโน้ตดนตรีหลายแนวส าหรับคีย์บอร์ด แนวทางเดินของท านอง และเสียง
ประสานบนคีย์บอร์ด ฝึกฝนการด าเนินของแนวคีย์บอร์ดในการเล่นประกอบการขับร้อง และเครื่อง
ดนตรีอื่นๆ 
   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.  
 

ด. 275  ศิลปะการขับร้องเพลงสากล 1 3 (3-0-6) 
MU 275  Western Solo Singing: Theory and Practice 1  



 ทฤษฎีและฝึกฝนทักษะการขับร้องเดี่ยวเพลงสากลรูปแบบและประเภทต่างๆ เพ่ือการ 
แสดงดนตรีหรือประกอบการแสดงต่าง ๆ ขั้นพ้ืนฐาน ให้รู้หลักของสุนทรียศาสตร์และเทคนิคส าคัญ
ต่างๆ และความสัมพันธ์กับสังคม ศาสนา ภาษา วรรณคดีและศิลปวัฒนธรรม 
 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.  
 

ด. 276    ศิลปะการขับร้องเพลงประสานเสียง 1 3 (3-0-6) 
MU 276 The Arts of Choral Singing 1  
 ทฤษฎีและฝึกฝนทักษะในการขับร้องเพลงสากลและเพลงไทยสากลประสานเสียงใน
รูปแบบและประเภทต่าง ๆ ที่ส าคัญ  หลักการเปล่งเสียงและเทคนิคต่างๆ ที่ส าคัญ  ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของเพลงกับเศรษฐกิจ สังคม  ภาษา วรรณคดี และศิลปวัฒนธรรมในยุคสมัยนั้นๆ   
     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.    
 

ด. 277 พัฒนาการโสตประสาทส าหรับดนตรี 3 (3-0-6) 
MU 277 Ear Training for Music 
 ทฤษฎีและฝึกฝนทักษะการฟังคู่เสียง และกลุ่มเสียงประเภทต่างๆ พร้อมทั้งการบันทึกโน้ต
ตามเสียงและจังหวะที่ได้ยิน  ตลอดจนการฝึกร้องออกเสียงให้ถูกต้องตามระดับเสียง 
 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.   
 

ด. 315 ปี่พาทย์มอญ 2 3 (3-0-6) 
MU 315  Mon Music 2  
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ด.215 
 ทฤษฎีและฝึกฝนทักษะในศิลปะการบรรเลงเครื่องปี่พาทย์มอญที่นักศึกษาจะเลือกอย่าง
น้อย 1-2 ประเภทในเพลงมอญที่เด่นๆ ส าคัญๆ รวมทั้งสามารถบรรเลงเพลงเพ่ือแสดงต่อสาธารณชน
ได ้

  Pre-requisite/Condition: MU 215 



  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.  

ด. 335   ดนตรีไทย 2   3 (3-0-6) 
MU 335 Thai Music: Theory and Practice 2   
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ด.235 
 ทฤษฎีและฝึกฝนทักษะในศิลปะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยที่นักศึกษาจะเลือก          
อย่างน้อย 1 - 2 ประเภท ในเพลงไทยประเภทต่างๆ ที่เด่นๆ ส าคัญๆ รวมทั้งสามารถบรรเลงเพลง
เพ่ือแสดงต่อสาธารณชนได้ 

   Pre-requisite/Condition: MU 235 
    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. 
 

ด. 345 ดนตรีสากล  2 3  (3-0-6) 
MU 345  Western Music: Theory and Practice 2  
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ด.245  
 ทฤษฎีและฝึกฝนทักษะในศิลปะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยที่นักศึกษาจะเลือก           
อย่างน้อย 1-2 ประเภท ในเพลงสากลประเภทต่างๆ ที่เด่นๆ ส าคัญๆ รวมทั้งสามารถบรรเลงเพลง
เพ่ือแสดงต่อสาธารณชนได้ 
   Pre-requisite/Condition: MU 245 
   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. 
 

ด. 375   ศิลปะการขับร้องเพลงสากล 2  3 (3-0-6) 
MU 375   Western Solo Singing: Theory and Practice 2  
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ด. 275  
 ทฤษฎี และฝึกฝนทักษะการขับร้องเดี่ยวเพลงสากลประเภทเพลงเดี่ยว หรือประกอบการ
แสดงต่างๆ ให้รู้หลักของสุนทรียศาสตร์และเทคนิคส าคัญต่างๆ และความสัมพันธ์ของดนตรีกับการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมสมัยต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน  

   Pre-requisite/Condition: MU 275 
    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.    
 
ด. 376  ศิลปะการขับร้องเพลงประสานเสียง 2 3 (3-0-6) 
MU 376  The Arts of Choral Singing 2  
 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ด. 276 
 ทฤษฎีและฝึกฝนทักษะในการขับร้องเพลงสากลและเพลงไทยในรูปแบบของการประสาน
เสียง  ตลอดจนการศึกษาถึงการสร้างลักษณะท านองของเพลงในรูปแบบการประสานเสียง แนว 4 
แนว ถึง 2 สามารถทราบถึงความสัมพันธ์ของดนตรีกับการเปลี่ยนแปลงในสมัยต่างๆ ได้  
   Pre-requisite/Condition: MU 276 
   Students 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.  
 
ด. 465  ดนตรีและการขับร้องในการละคอนและนาฏศิลป์ไทย 3 (3-0-6) 
MU 465  Music in Thai Drama and Dance  
 ทฤษฎี โครงสร้างของดนตรีและการขับร้องประกอบการแสดงของไทย ฝึกฝนทักษะใน
ศิลปะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยและหรือการขับร้องเพลงไทย ในการบรรเลงและขับร้องประกอบ
ละคอนและนาฏศิลป์ไทย เช่น เพลงระบ า เพลงตับ เพลงประกอบการแสดงโขนละคอน เป็นต้น  
   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  


