
 

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                 คณะศิลปกรรมศาสตร  
 
                                                 หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป  
1. ชื่อหลักสูตร  
    ภาษาไทย :     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง   
    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts  
2. ชื่อปริญญา  
        ภาษาไทย      
         ช่ือเต็ม :ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)   
          ชื่อยอ  :  ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)  
          ภาษาอังกฤษ  
         ช่ือเต็ม : Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts)  
         ช่ือยอ  : B.F.A. (Performing Arts) 
  3. หลักสูตร  
         3.1 จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 133  หนวยกิต  
         3.1 โครงสรางหลักสูตร  โครงสรางหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศิลปะการแสดง) มี  
รายละเอียดในหลักสูตร จํานวนหนวยกิต รวม 133 หนวยกิต ดังนี้  
 
                 ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                                               30    หนวยกิต  
           รายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศิลปะการแสดง)  
นักศึกษาตองลงทะเบียน เรียนรายวิชาตาง ๆโดยมเีนื้อหาสาระครอบคลมุครบตามที่กําหนดไวไมนอยกวา 30 
หนวยกิต ดังนี้  
           (1) กลุมวิชาภาษา                                   เรียนไมนอยกวา            12    หนวยกิต  
           (2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      เรียนไมนอยกวา             9    หนวยกิต  
           (3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร      เรียนไมนอยกวา              9    หนวยกิต  
                 ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                            97     หนวยกิต  
                          1. วิชาแกน                                                                     29    หนวยกิต  
                          2. วิชาเฉพาะดาน                                                             48    หนวยกิต  
                                  (1) บังคับ                                                               21    หนวยกิต  
                                  (2) เลือก                                                                27    หนวยกิต  
                          3. วิชาการจัดการ                                                               6    หนวยกิต  
                          4. วิชาภาษาอังกฤษสําหรบัวิชาชีพ                                          6    หนวยกิต  
                          5. วิชาประสบการณวิชาชีพหรือสหกจิศึกษา                               8    หนวยกิต  
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                 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                 6    หนวยกิต  
          ใหเลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ      ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยไมซ้ํา   
กับ รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ  
การสําเรจ็หลักสูตรของสาขาวิชานี้  
 
ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต  
         รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  ในหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิตนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
ตาง ๆโดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมครบตามทีก่ําหนดไวไมนอยกวา 30 หนวยกิต ดังนี้  
         1. กลุมวิชาภาษา เรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต  
                 ก. บังคับเรียน 3 รายวิชา 9 หนวยกิต ดังนี้  
         GEL1101          การใชภาษาไทย                                                         3(3-0-6)  
                           Thai Usage  
         GEL1102          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืคน                                3(3-0-6)  
                          English for Communication and Information Retrieval  
 
 GEL1103          ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารและทักษะการเรียน                         3(3-0-6)  
                   English for Communication and Study Skills  
 
         ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หนวยกิต ดังนี้  
 GEL2201          ภาษาไทยเชิงวิชาการ                                                     3(3-0-6)  
                   Thai for Academic Purposes  
 GEL2202          ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                                  3(3-0-6)  
                   English for Academic Purposes  
 GEL2203          ภาษากลุมประชาคมอาเซียน                                                3(3-0-6)  
                   ASEAN    Languages  
 GEL2204          ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ                                          3(3-0-6)  
                   Thai   for  Careers  
2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร เรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต  
         ก. บังคับเรียน 2 รายวิชา 6 หนวยกิต ดังนี้  
  GEH1101         สุนทรียภาพกับชีวิต                                                     3(3-0-6)  
                   Aesthetic Appreciation  
 GEH1102         สังคมไทยในบริบทโลก                                               3(3-0-6)  
                   Thai Society in Global Context  
         ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หนวยกิต ดังนี้  
 GEH2201         การพัฒนาตน                                                            3(3-0-6)  
                   Self Development  
 GEH2202         ความจริงของชีวิต                                                      3(3-0-6)  
                   Philosophy of Life  
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 GEH2203          ชีวิตในสังคมพหุวัฒธรรม                                                3(3-0-6)  
                   Life in  Multicultural  Society  
 GEH2204          ความเปนพลเมือง                                                        3(3-0-6)  
                   Civil  Education  
 GEH2205          ทักษะชีวิตเพื่อความเปนมนุษยทีส่มบูรณ                                3(3-0-6)  
                   Life  Skills for  The Absolute     Humance  
 
3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต  
         ก. บังคับเรียน 2 รายวิชา 6 หนวยกิต ดังนี้  
 GES1101          เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสือ่สารและการเรียนรู                        3(3-0-6)  
                   Information Technology  for Communication and Learning  
 GES1102          วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีับคุณภาพชีวิต                                 3(3-0-6)  
                   Science and Technology for Quality of Life  
 
                 ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หนวยกิต ดังนี้  
         รหัสวิชา                 ชื่อวิชา                                                      น(บ-ป-อ)  
         GES2201         วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีับสิ่งแวดลอม                                  3(3-0-6)  
                           Science, Technology and Environment  
         GES2202          การคิดและการตัดสินใจ                                                   3(3-0-6)  
                          Thinking and Decision Making  
         GES2203          ความรูเทาทันสารสนเทศ                                                 3(3-0-6)  
                           Informatiom    Lititeracy  
         GES2204          คณิตศาสตรเพื่อฃีวิต                                                   3(3-0-6)  
                           Mathemetic     for  Life  
         GES2205          นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                                             3(3-0-6)  
                          Thinking and Decision Making  
         GES2206          ชีวิตและสุขภาพ                                                         3(3-0-6)  
                           Life and    Health  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา     97          หนวยกิต  
 
         1.   วิชาแกน     บังคับเรียน  29   หนวยกิต    ประกอบดวย  
         PER1102          พื้นฐานนาฏศิลปสากล                                                    3(1-4-4)  
                           Fundamental  Western Dance  
         PER1303          ทัศนศิลปเพื่อศิลปะการแสดง                                            3(2-2-5)  
                           Visual Arts for Performing Arts  
         PER1501          การสรางงานแสดง                                                        3(2-2-5)  
                           Production    Management  
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         PER1601          ปริทัศนศิลปะการแสดง                                                  3(3-0-6)  
                           Introduction to Performing Arts  
         PER1602          ประวัติศิลปะการแสดง                                                   3(3-0-6)  
                           History of Performing Arts  
         PER2610          ปริทัศนวรรณกรรมการแสดง                                               3(2-2-5)  
                           Introduction to Performing Arts Literature  
         PER2708          สังคมวิทยาเพื่อศิลปะการแสดง                                           3(1-4-4)  
                           Sociology for Performing Arts  
         PER3901          การวิจัยดานศิลปะการแสดง                                              3(3-0-6)  
                           Performing Arts Research  
         PER4901          ศิลปนิพนธ                                                             5(2-6-7)  
                           Degree Project  
 
         2. วิชาเฉพาะดาน                 48       หนวยกิต  
                      2.1  วิชาบังคับ    บังคับเรียนตามแขนงวิชาชีพ  21 หนวยกิต  ดังนี้  
                 ก. แขนงวิชานาฏศิลปไทย (Performing Arts –Thai Dance)  
         PER1103         พื้นฐานการแสดงและกํากบัการแสดง                                        3(1-4-4)  
                           Fundamental of Acting and Directing  
         PER1106         ระบํามาตรฐาน       (ตัวพระ)                                           3(1-4-4)*  
                          Thai Classical Group Dance (Male Character)  
         PER1107         ระบํามาตรฐาน       (ตัวนาง)                                           3(1-4-4)*  
                           Thai Classical Group Dance (Female Character)  
         PER1116         นาฏศิลปไทยเบื้องตน (ตัวพระ)                                         3(1-4-4)*  
                           Basic Thai Dance (Male Character)  
         PER1117         นาฏศิลปไทยเบื้องตน (ตัวนาง)                                         3(1-4-4)*  
                           Basic Thai Dance (Female Character)  
         PER2101         กลวิธีการรําตามขนบของการแสดง  (ตัวพระ)                              3(1-4-4)*  
                          Aesthetics of Thai Dance Movement (Male Character)  
         PER2102         กลวิธีการรําตามขนบของการแสดง  (ตัวนาง)                               3(1-4-4)*  
                          Aesthetics of Thai Dance Movement (Female Character)  
         PER2103         รําเดี่ยว และ  รําคู  (ตัวพระ)                                         3(1-4-4)*  
                          Thai Classical Solo and Duo Dance (Male Character)  
         PER2104         รําเดี่ยว และ  รําคู  (ตัวนาง)                                         3(1-4-4)*  
                          Thai Classical Solo and Duo Dance (Female Character)  
         PER2123         การแสดงละครรํา  1  (ตัวพระ)                                             3(1-4-4)*  
                          Thai Classical Dance Theatre 1 (Male Character)  
         PER2124         การแสดงละครรํา  1  (ตัวนาง)                                             3(1-4-4)*  
                              Thai Classical Dance Theatre 1 (Female Character)  
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         PER3124         รําหนาพาทย  (ตัวพระ)                                                  3(1-4-4)*  
                              Na Phat Dance (Male Character)  
         PER3125         รําหนาพาทย  (ตัวนาง)                                                  3(1-4-4)*  
                              Na Phat Dance (Female Character)  
        หมายเหตุ         (*)      เปนรายวิชาที่นักศึกษาตองเลือกเรียนตามความถนัด/หรือความเหมาะสมตาม  
ประเภทของตัวละครอยางใดอยางหนึง่  
 
                  ข. แขนงวิชาศิลปะการละคร (Performing Arts –Theatre Arts)  
         PER1118           การแสดง 1                                                                  3(1-4-4)  
                            Acting 1  
         PER1119           พื้นฐานนาฏศิลปไทย(ตัวพระ)                                                3(1-4-4)*  
                           Fundamental for Thai Dance (Male Character)  
         PER1120           พื้นฐานนาฏศิลปไทย(ตัวนาง)                                                3(1-4-4)*  
                           Fundamental for Thai Dance (Female Character)  
         PER1304           งานฉากและเวที                                                              3(1-4-4)  
                               Stagecraft  
         PER2111           การแสดง 2                                                                   3(1-4-4)  
                               Acting 2  
         PER2202           การก ากับการแสดง 1                                                        3(1-4-4)  
                            Directing 1  
         PER2709           กระบวนการคิดเพื่อศลิปะการแสดง                                         3(1-4-4)  
                            Conceptual      Thingking  for    Performing    Arts  
         หมายเหตุ          (*)      เปนรายวิชาที่นักศึกษาตองเลอืกเรียนตามความถนัด/หรือความเหมาะสม
ตามประเภทของตัวละครอยางใดอยางหนึ่ง  
 
                  2.2  วิชาเลือก  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา        27  หนวยกิต  
         PER1111           ศิลปะการแสดงหุนไทย                                                       3(2-2-5)  
                            Thai Puppetry  
         PER1704           การฝกเสียง                                                                3(1-4-4)  
                                Voice Training  
         PER1705           การแตงหนาเพื่อการแสดง 1                                                 3(1-4-4)  
                                Make-Up for Performance 1  
         PER1706           ประวัติศาสตรศิลป                                                        3(3-0-6)  
                            History   of  Arts  
         PER2108           นาฏศิลปรวมสมัย 1                                                        3(1-4-4)  
                            Contemporary Dance 1  
         PER2113           นาฏศิลปพื้นเมืองของไทย                                                  3(1-4-4)  
                            Thai Folk Dance  
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         PER2125           นาฏศิลปรวมสมัย 2                                                        3(1-4-4)  
                            Contemporary Dance 2  
         PER2126           แจสดานซ 1                                                             3(1-4-4)  
                             Jazz Dance 1  
         PER2127           การแสดงเพลงพื้นบานของไทย                                              3(1-4-4)  
                            Thai Folk Music and Performance  
         PER2128           นาฏศิลปตะวันออก                                                        3(1-4-4)  
                            Eastern Dance  
         PER2129           นาฏศิลปตะวันตก                                                         3(1-4-4)  
                               Western Dance  
         PER2130           ระบําเบ็ดเตล็ด (ตัวพระ)                                                 3(1-4-4)*  
                               Miscellaneous Dance (Male Character)  
         PER2131           ระบําเบ็ดเตล็ด (ตัวนาง)                                                 3(1-4-4) *  
                               Miscellaneous Dance (Female Character)  
         PER2305           การออกแบบฉาก 1                                                          3(1-4-4)  
                                Scene Design 1  
         PER2306           การออกแบบและการแตงกายละครไทย                                    3(2-2-5)  
                               Costume and Costume Design for Thai Theatre  
         PER2307           การออกแบบเครื่องแตงกายเพือ่การแสดง 1                               3(1-4-4)  
                               Costume Design for Performance 1  
         PER2304           การออกแบบแสง 1                                                          3(1-4-4)  
                            Lighting   Design 1  
         PER2504           การกํากับเวที                                                           3(1-4-4)  
                            Stage Management  
         PER2609          การวิเคราะหและวิจารณศลิปะการแสดง                                   3(3-0-6)  
                            Performance  Analysis       Criticism  
         PER2611           นาฏยศัพท  และภาษานาฏศิลป                                             3(3-0-6)  
                            Thai Dance Vocabulary and Dance Language  
         PER2612           การเรียบเรียงบทละครไทย                                                  3(2-2-5)  
                            Script Editing for Thai Theatre  
         PER2704           เทคนิคการน าเสนองาน                                                     3(1-4-4)  
                            Presentation     Technique  
         PER 2705          สื่อสิ่งพิมพเพื่อศลิปะการแสดง                                          3(1-4-4)  
                            Print Media    for Performing  Arts  
หมายเหตุ          (*) เปนรายวิชาที่นักศึกษาตองเลือกเรียนตามความถนัด/หรือความเหมาะสมตามประเภท
ของ ตัวละครอยางใดอยางหนึง่  
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        PER2706           มัลติมเีดียเพือ่ศิลปะการแสดง                                       3(1-4-4)  
                          Multimedia  for Performing  Arts  
        PER2707           การแตงหนาเพื่อการแสดง 2                                         3(1-4-4)  
                          Make – Up Performance 2  
        PER2710           เพลงสําหรบัการแสดงละครไทย                                         3(1-4-4)  
                          Music for Thai Performance  
        PER3114           การแสดงละครเพลง                                                   3(1-4-4)  
                          Musical Theatre  
        PER3126           การแสดงละครร า 2  (ตัวพระ)                                        3(1-4-4)*  
                          Thai Classical Dance Theatre 2 (Male Character)  
        PER3127           การแสดงละครร า 2  (ตัวนาง)                                        3(1-4-4)*  
                               Thai Classical Dance Theatre 2 (Female Character)  
        PER3128          การแสดงละครร า 3  (ตัวพระ)                                         3(1-4-4)*  
                          Thai Classical Dance Theatre 3 (Male Character)  
        PER3129           การแสดงละครร า 3  (ตัวนาง)                                         3(1-4-4)*  
                               Thai Classical Dance Theatre 3(Female Character)  
        PER3130           แจสดานซ 2                                                        3(1-4-4)  
                          Jazz Dance 2  
        PER3131           การแสดง 3                                                          3(1-4-4)  
                          Acting 3  
        PER3132           การแสดง 4                                                          3(1-4-4)  
                          Acting 4  
        PER3133           กระบีก่ระบอง                                                       3(1-4-4)  
                          Martial  Arts  
        PER3122           ฟสิคัลเธียเตอร                                                   3(1-4-4)  
                          Physical  Theatre  
        PER3123           ละครเพลง                                                           3(1-4-4)  
                          Musical  
        PER3201           การกํากบัการแสดง 2                                                 3(1-4-4)  
                          Directing 2  
        PER3202           การกํากับการแสดง 3                                                3(1-4-4)  
                          Directing 3  
 PER3208          การสรางสรรคทาร าเตน 1                                       3(1-4-4)  
                  Choreography 1  
 PER3205          การสรางสรรคทาร าเตน 2                                       3(1-4-4)  
                  Choreography 2  
 PER3207          ผลงานคนควาริเริม่สรางสรรคดานศิลปะการแสดง                  3(1-4-4)  
                  Selected Sturdy in Performing Arts  
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 PER3304         การออกแบบแสง 2                                                  3(1-4-4)  
                  Lighting Design 2  
 PER3305         การออกแบบฉาก 2                                                  3(1-4-4)  
                  Scene Design 2  
 PER3306         การออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง 2                          3(1-4-4)  
                  Costume Design for Performance 2  
 PER3307        โครงงานการออกแบบเพื่อการแสดง                                    3(1-4-4)  
                  Design Project for Performance  
 PER3406         ละครเพื่อการพฒันา                                               3(1-4-4)  
                  Theatre for Development  
 PER3407         ละครสรางสรรค                                                  3(1-4-4)  
                  Creative Dramatics  
 PER3504         การประชาสมัพันธเพื่องานการแสดง                                3(3-0-6)  
                  Public Relations for Performance  
 PER3605         วรรณกรรมการละครสากล                                            3(2-2-5)  
                  World Dramatic Literature  
 PER3606         กายวิภาคของผูแสดง                                              3(3-0-6)  
                  Anatomy of Performers  
 PER3607         การละครเอเชีย                                                   3(3-0-6)  
                  Asian Theatre  
 PER3609        โนตนาฏศิลปเบื้องตน                                            3(3-0-6)  
                  Fundamental Dance Notation  
 PER3610         การเขียนสรางสรรคเพื่อการแสดง                                  3(1-4-4)  
                  Creative Writing for Performing Arts  
         PER3611         การเขียนบทละครเวที                                              3(1-4-4)  
                        Stage Play Writing  
         PER3612         วรรณคดีการละครไทย                                               3(3-0-6)  
                        Thai Dramatic Literature  
         PER3613         นาฏยสังคีตวิเคราะห                                              3(3-0-6)  
                         Dance Theatre  
         PER3707         ดนตรีเพื่อการแสดง                                               3(1-4-4)  
                         Music for Performance  
         PER3708         คอมพิวเตอรเพื่อศลิปะการแสดง                                    3(2-2-5)  
                         Computer for Performing Arts  
         PER3904         การศึกษาอิสระศลิปะการแสดง                                      3(3-0-6)  
                        Independent Studies for Performing Arts  
         PER3905         สัมมนาศิลปะการแสดง                                               3(3-0-6)  
                         Seminar on Performing Arts  
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         PER4601        โนตนาฏศิลปขั้นสูง                                              3(2-2-5)  
                        Advance Dance Notation  
 
        3.  วิชาการจัดการ                                              6      หนวยกิต  
         PER2503         การบริหารธุรกจิการแสดง                                          3 (2-2-5)  
                        Performance Business Management  
          PER3503        ศิลปะการแสดงเพื่อธุรกจิ                                         3 (2-2-5)  
                         Performance Arts for Business  
        4.  วิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ                               6      หนวยกิต  
         PER3709         ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 1                                        3(3-0-6)  
                         English for Performance 1  
         PER3710         ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 2                                        3(3-0-6)  
                        English for Performance 2  
 
        5.  วิชาการประสบการณวิชาชีพ หรือ สหกจิศึกษา                   8      หนวยกิต  
        PER1801         ปฏิบัติงานการแสดง 1                                             1 (60)  
                        Theatre Workshop 1  
           PER2801        ปฏิบัติงานการแสดง 2                                             1 (60)  
                        Theatre Workshop 2  
          PER4804         การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปะการแสดง                               6 (450)  
                            Professional Practice in Performing Arts  
                                  หรือ  
          PER4802         การเตรียมสหกิจศึกษาศิลปะการแสดง                                        2 (90)  
                            Preparation for Co-Operative Education in Performing Arts  
          PER4803         สหกิจศึกษาศิลปะการแสดง                                                  6 (450)  
                            Co-Operative Education in Performing Arts  
 
       ค.   หมวดวิชาเลือกเสรี        ไมนอยกวา     6         หนวยกิต  
           ใหเลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเรจ็
หลักสูตรของ  
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     น(บ–ป–อ) 
GEL1101  การใชภาษาไทย         3(3-0-6)  

Thai Usage  
หลักเกณฑแนวคิดที่เปนพื้นฐานของการสื่อสาร พัฒนาทักษะของการใชภาษาไทย 

การอางอิง การเชื่อมโยงภาษาไทยในกลุมประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน การสืบคน
สารนิเทศและการนําเสนอผลงานดวยสื่อตางๆ  

Principles of communication; Thai usage skills development; Making 
reference; Thai discourse through ASEAN; Information retrieval and variety of 
presentation.  

GEL1102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน    3(3-0-6)  
English for Communication and informal Retrieval  

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน 
รวมทั้งการสืบคนสารนิเทศทางอิเล็กทรอนิกส การอางอิง และเรียนรูจากสื่อการเรียนรูตางๆ 
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และสื่อสิ่งพิมพ  

English for daily life communication; Electronic information retrieval; 
Making references and learning from electronic databases and printing 
materials.  

GEL1103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน     3(3-0-6)  
English for Communication and Study Skills  

ก า ร ใ ช ภ าษ า อั ง ก ฤษ เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร  ก า ร ใ ห ข อ มู ล  ก า ร ส รุ ป ค ว า ม 
และแสดงความคิดเห็น กลวิธีการอ าน การ เขียนในชีวิตประจํ าวัน การอ างอิ ง 
และการ ใชพจนานุกรม เพื่ อการอ านและการ เขียน  โดยใช สื่ อระบบสารนิ เทศ 
และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

English for communication, including giving information, making 
summary and expressing opinion; Reading strategies; Writing in daily life; 
Making references and dictionary application for reading and writing; 
Information system and electronic databases application.  
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
GEL2201  ภาษาไทยเชิงวิชาการ        3(3-0-6)  

Thai for Academic Purpose  
ภาษาไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 

ก า ร เ ขี ย น ร า ย ง า น แ ล ะ ผ ล ง า น  ก า ร อ า ง อิ ง  ก า ร ใ ช ส า ร นิ เ ท ศ 
เพื่อการสืบคนขอมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อการ
นําเสนอรายงาน และการเขียนงานวิจัยเบื้องตนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  

Thai for study skills and communication; Expressing academic opinion; 
Writing report and academic works; Making references; Information retrieval 
via printing and electronic materials for basic research, report presentation or 
other academic works related.  

GEL2202  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3(3-0-6)  
English for Academic Purpose  

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเรียนรู การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ  
การเขียนรายงานและผลงาน การอางอิง การใชสารสนเทศเพื่อการสืบคนขอมูลจากสื่อ
หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเขียนงานวิจัยเบื้องตน  และการ
นําเสนอรายงานหรือผลงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

English for study skills and communication; Expressing academic 
opinion; Writing report and academic works; Making references; Information 
retrieval via printing and electronic materials for basic research, report 
presentation or other academic works related.  

GEL2203  ภาษากลุมประชาคมอาเซยีน       3(3-0-6)  
ASEAN Languages  

การพัฒนาทั กษะทางภาษา  ด านกา รฟ ง  การพู ด  การอ าน  การ เขี ยน 
ในกลุมประเทศประชาคมอาเซียน สําหรับการสื่อสารและทําความเขาใจดานสังคม ประเพณี 
และวัฒนธรรม (ตามความสนใจ 1 ภาษา)  

ASEAN language development on listening, speaking, reading and 
writing; Communication and understanding on ASEAN social, tradition and 
culture. (depending on individual interest.)  



84 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
GEL2204  ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ     3(3-0-6)  

Thai  for Careers 
การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การบันทึกเรื่องราว  การจดบันทึก  การอาน  

การฟง  การดูและการพูด  ที่มีความสําคัญตอวิชาชีพ   เพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบ
วิชาชีพ  และพัฒนาอาชีพ 

The  use  of  Thai  in  daily  life,  journal  keeping,  note    taking,  
reading,  listening,  viewing,  and  speaking  essential  for  Careers  studies  as  
foundation  for  future  Careers  and  Career  development. 

GEH1101  สุนทรียภาพกับชีวิต        3(3-0-6)  
Aesthetic Appreciation 

การสรางประสบการณการรับรูและเขาใจดานศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลปและและการ
แสดงของไทยและกลุมประชาคมอาเซียนโดยผานกระบวนการพื้นฐานนางสุนทรียศาสตร  
เพื่อนนําไปสูความซาบซึ้งและเห็นคุณประโยชนในดานความงามทางศิลปกรรมศาสตร  

Acknowledgement and understanding on Thai and ASEAN arts, music, 
dramatic arts and performances via aesthetic foundation leading to 
appreciation and value recognition on artistic beauty.  

GEH1102  สังคมไทยในบริบทโลก        3(3-0-6)  
Thai Society in Global Context  

แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องวิวัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  การศึกษา การเมือง
ของไทย ความสัมพันธและบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดับสากลโดยเนนิ
การศึกษาดานผลประโยชน ความรวมมือที่ไทยไดรับเขาเปนสวนหนึ่งในประชาคมโลก 

Basic notion on Thai social, economic, education and politics; 
Relationship and role of Thailand in global and ASEAN contexts with 
concentration on benefits and cooperation gained as global member.  
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
GEH2201  การพัฒนาตน         3(3-0-6)  

Self Development 
หลักการพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย  การเขาใจตนเองและผูอื่น  ความภาคภูมิใจ

ในตนเอง  แนวคิดทฤษฏีการพัฒนาตน  กระบวนการและวิธีการพัฒนาตนการสราง
สัมพันธภาพระหวางบุคคล  ทักษะการจัดการอารมณ การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต 
และการดําเนินชีวิตที่มีคุณคาอยางมีความสุข  

Basic principle of human behavior; Self and others understanding; Self 
dignity; Self development theories; Self development process and methods; 
Interpersonal skills development; Emotional management; Risk behavior 
prevention and ways to live a happy life.  

GEH2202  ความจริงของชีวิต        3(3-0-6)  
Truth of Life  

การเขาใจความจริงของชีวิตตามหลักธรรม เพื่อกําหนดเปาหมายและการดํารงชีวิต
ในสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน การนําหลักศาสนธรรมและทักษะชีวิตไปประยุกตใชพัฒนา
ตนเองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการดํารงตนในสังคมอยางมีความสุข  

Understanding facts of life according to Dharma principles for 
identifying goal and pattern of life; Application of religious Dharma and life 
skills for self development on ethics and morality.  
 

GEH2203  ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม      3(3-0-6)  
Life in Multicultural  Society 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต  มีความรู  ความเขาใจ  และมี
เจตคติที่ดีตอการใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสงัคมพหุวัฒนธรรม 

Cultural  diversity  in  way  of  living,  knowledge,  awareness  and  
good  attitudes  towards  living  with  other  in  multicultural  society 

GEH2204 ความเปนพลเมือง       3(3-0-6) 
  Civil   Education 

ความหมายและความสําคัญ  บทบาทหนาที่  พันธะทางสังคม  จิตสํานึกทาง
คุณธรรม  จริยธรรมและการพัฒนาจิตสาธารณะของพลเมอืง  เพื่อการเปนพลเมืองที่ดีตาม
หลักประชาธิปไตย 

The  definition  and  the  essence  of  role  and  responsibility  in  
society,  moral  and  ethical  consciousness,  and  the  development  of  
people’s  public  mind  for  good  citizens. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
GEH2205 ทักษะชีวิตเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ     3(3-0-6)  

Life   skills  for  The  Absolute  Human 
การเรียนรู และการพัฒนาทักษะที่สําคัญของการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ  ใน

ศตวรรษที่  21  เพื่อสงเสริมการเปนมนุษยที่สมบูรณ 
Learning  and  developing  life  skills  essential  for  quality  living  in  

the  21 st  century  for  the  facilitation  of  being  absolute Human    
 

GES1101  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู    3(3-0-6)  
Information Technology for Communication and Learning  

หลักการ ความสําคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารนิเทศ ในการสืบคน
การสรางสารนิเทศ การใชขอมูลสารสนเทศ ตลอดจนการแสวงหาความรูจากสื่อตางๆ และ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรูบนเครือขายคอมพิวเตอร  

Principles and importance of IT system and information system for 
retrieval; Setting information; Information usage and searching from various 
forms of resources, including electronic databases for communication 
development and on-line study.  

GES1102  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต     3(3-0-6)  
Science and Technology for Quality of Life  

บทบาทการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พลังงาน การสื่อสารและ
โทรคมนาคม การสงเสริมและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยในการใชยาและ
สารเคมีในชีวิตทั้งทางดานกายภาพ และชีวภาพที่มีตอคุณภาพชีวิต  

Role and development of science and technology, energy, 
communication and telecommunication; Physical and mental health care and 
promotion; Safety on drugs and chemicals application in daily life physically 
and biologically.  

 

GES2201  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม      3(3-0-6)  
Science and Technology for Environment  
 ความสําคัญและผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสิ่งแวด
ลอม ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ  ปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

Importance and effects of science and technology development 
towards environment, ecosystem and natural resources; Biodiversity and 
conservation; Environmental pollution; Natural resources and eco 
environments management.  
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
GES2203  ความรูเทาทันสารสนเทศ       3(3-0-6)  

Information Literacy  
ความสําคัญของขอมูลสารสนเทศ  การเขาถึงแหลงสารสนเทศไดรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ  ประเมินสารสนเทศไดอยางมีวิจารญาณ  ใชและจัดการสารสนเทศไดตรงและ
สรางสรรคประยุกตความเขาใจเชิงจริยธรรม  และกฏหมายที่เกี่ยวของกับการเขาถึงและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Importance of information data; Efficient access to information 
sources; Considerate information assessment; Creative information usage and 
management; Ethical and legal application on information access and usage.  

GES2204  คณิตศาสตรเพื่อชีวิต        3(3-0-6)  
Mathematics for Life  

หลักการและวิธีทางคณิตศาสตร  ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ใชในชีวิตประจําวัน  นิติ
กรรมสัญญา  และตราสารหนี้ตาง ๆ ดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสหรือโปรแกรมสําเร็จรูป
อยางงาย 

Mathematical principles and approach related to daily life, making 
legal contract and bond via electronic devices or basic instant program.  
 

GES2205  นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต       3(3-0-6)  
Recreation for Quality of Life  

แนวคิด  ทฏษฎีและความสัมพันธระหวางปจจัยซึ่งสงอิทธิพลตอเจตคติและ
พฤติกรรมนันทนาการ  การออกแบบกิจกรรมนันทนาการอยางเปนระบบและการนําเอก
กิจกรรมนันทนาการไป  
Concepts, theories and relationship among related factors affecting 
recreational attitudes and behaviors; Systemized recreational program design; 
Application of recreational activities for developing quality of life at individual 
level, group level and community level. 

GES2206 ชีวิตและสุขภาพ        3(3-0-6)  
Life  Health 

การดูแลชีวิตและสุขภาพ  ในมิติการปองกัน  การสงเสริม  การรักษา  และการฟนฟู
เกี่ยวกับชีวิต  เพศ  วัย  โภชนาการ  ตลอดจนนําความรูทางวิทยาศาสตรสุขภาพไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

Health  care  in  the  dimension  of  prevention,  promotion   of  the  
health, treatment,  and  rehabilitation  in  terms  of  life,  gender,  ages,  
nutrition,  including  the  application  of  health  science  in  daily  life.  
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       น(บ-ป-อ) 
PER1102 พื้นฐานนาฏศิลปสากล       3(1-4-4)  
  Fundamental  Western Dance 

  ศัพท เทคนิคที่ ใ ช ในการ เตนบั ล เล ต  แจส  และ/หรือ  นาฏศิลป ร วมสมั ย 
การฝกปฏิบัติการเตนบัลเลต ขั้นพื้นฐานที่ราวเกาะและกลางหอง การเตนแจส และ/ หรือ 
การเตนสมัยใหมเบื้องตน 

Dance vocabulary for Ballet, jazz dance and/or contemporary dance. Practicing basic 
ballet at bars and center of the class, jazz dance and /or contemporary dance. 

PER1103 พื้นฐานการแสดงและกํากับการแสดง     3(1-4-4) 
  Fundamentals of Acting and Directing   

  พื้นฐานการแสดงเบื้องตน  การใชรางกายตนเองเพื่อสื่อความหมาย  การสรางสมาธิ  
จิ น ตน าก า ร  คว า ม เ ชื่ อ   ก า ร ฝ ก เ สี ย ง เ บื้ อ ง ต น   ก า ร แก ป ญห า เ ฉ พา ะห น า  
บ ท บ า ท ห น า ที่ ข อ ง ผู กํ า กั บ ก า ร แ ส ด ง   ห ลั ก ก า ร กํ า กั บ ก า ร แ ส ด ง เ บื้ อ ง ต น 
การกํากับการแสดงฉากสั้นๆ หรือละครสั้น  

Basics of acting including body movement for communication, 
concentration,  imagination, belief, basic voice training and improvisation. 
Roles and duties of a theatre director including basics of stage directing. Direct 
a short scene or a short play. 

PER1106 ระบํามาตรฐาน (ตัวพระ)      3(1-4-4) 
  Thai Classical Group Dance (Male Character) 

วิชาที่ตองศึกษามากอนหรือเรยีนพรอมกัน : PER1116 นาฏศิลปไทยเบ้ืองตน (ตัวพระ) 
องคประกอบการแสดง ปฏิบัติระบํามาตรฐานชุด ระบํากฤดาภินิหาร  ระบําดาวดึงส  

ระบําพรหมาสตร   ระบําเทพบันเทิง ระบําส่ีบท   ระบํายู ห งิด  ระบํานันทอุทยาน   
หรือเลือกตามความเหมาะสม ในบทบาทตัวพระ 

Prerequisite course: PER 1116 Basic Thai Dance (Male character) 
 Background, key elements of the dance movements, practicing the 
group dance pieces: Rabam Kridabhinihan, Rabum Daowadeng, Rabam 
Bhrommas, Rabam Thepbanterng, Rabam Si Bot, Rabam Yu Nguid, Rabam 
Nantha Utayan or all are appropriately selected basing on male character. 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       น(บ-ป-อ) 
PER1107 ระบํามาตรฐาน (ตัวนาง)      3(1-4-4) 
  Thai   Classical Group Dance (Female Character) 

วิชาที่ตองศึกษามากอนหรือเรยีนพรอมกัน : PER1117 นาฏศิลปไทยเบ้ืองตน (ตัวพระ) 
องคประกอบการแสดง ปฏิบัติระบํามาตรฐานชุด ระบํากฤดาภินิหาร  ระบําดาวดึงส  

ระบําพรหมาสตร  ระบําเทพบันเทิง    ระบําส่ีบท    ระบํายูหงิด   ระบํานันทอุทยาน   
หรือเลือกตามความเหมาะสม ในบทบาทตัวนาง 

Prerequisite course: PER 1117 Basic Thai Dance (Female character) 
Background, key elements of the dance movements, practicing the group dance pieces: 

Rabam Kridabhinihan, Rabum Daowadeng, Rabam Bhrommas, Rabam Thepbanterng, Rabam 
SiBot, Rabam Yu Nguid, Rabam Nantha Utayan or all are appropriately selected basing on female 
character.  

PER1111 ศิลปะการแสดงหุนไทย       3(2-2-5) 
  Thai Puppetry 
                              ประวัติ   และวิวัฒนาการของการแสดงหุนไทยประเภทตางๆ   สวนประกอบของ 

หุนแตละประเภท   องคประกอบของการแสดงละครหุน    ฝกปฏิบัติเบื้องตนเกี่ยวกับการ 
บังคับกลไกการเคลื่อนไหวของตัวหุนกระบอกหรือหุนละครเล็กอยางงาย 

History and the development of Thai puppetry theatres, the 
components and mechanical parts of the puppets, the key elements of 
puppetry theatricals, practicing the basic of manipulating Hun Krabok 
(bamboo rods puppets) or Hun Lakhon Lek (little full-figure puppets)  

PER1116 นาฏศิลปไทยเบ้ืองตน    (ตัวพระ)     3(1-4-4) 
  Basic Thai Dance (Male Character)  

หลักนาฏศิลปเบื้องตน  ปฏิบัติการรําพื้นฐานทางนาฏศิลปไทย  เพลงชา เพลงเร็ว   
แมบทใหญ    แมบทเล็ก    เชิด    เสมอ    และภาษาทาทางนาฏศิลปไทยในบทบาทตัวพระ 
 The basic principles of Thai classical dance, practicing the preliminary 
series of Thai dance movements: Phleng Cha, Phleng Reo, Mae Bot Yai, Mae 
Bot Lek, Choet, Smoe and Phasa Tha or the language of gestures in Thai 
classical dance based on male character. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
PER1117 นาฏศิลปไทยเบ้ืองตน (ตัวนาง)      3(1-4-4) 
  Basic Thai Dance (Female Character)  

หลักนาฏศิลปเบื้องตน  ปฏิบัติการรําพื้นฐานทางนาฏศิลปไทย  เพลงชา เพลงเร็ว   
แมบทใหญ    แมบทเล็ก    เชิด    เสมอ    และภาษาทาทางนาฏศิลปไทยในบทบาทตัวนาง 
 The basic principles of Thai classical dance, practicing the preliminary 
series of Thai dance movements: Phleng Cha, Phleng Reo, Mae Bot Yai, Mae 
Bot Lek, Choet, Smoe and Phasa Tha or the language of gestures in Thai 
classical dance based on female character. 

PER1118  การแสดง 1        3(1-4-4) 
  Acting 1 
   ความรูและทักษะพื้นฐานดานการแสดง การใชเครื่องมือของนักแสดง ทั้งรางกาย  
  เสียง และสี หน า เพื่ อสื่ อความหมาย  การสร า งสมาธิ  จิ นตนาการ ความ เชื่ อ  

การทํางานรวมกับนักแสดงอื่นการแกปญหาเฉพาะหนาการวิเคราะหบทละครเบื้องตนใน 
ฐานะนักแสดง การแสดงละครฉากสั้นๆ 

Basics of acting. An actor’s tools: body, voice and facial expression. 
Concentration, imagination and belief. Working with other actors. 
Improvisation. Basic of script analysis. Performing short scenes. 

PER1119   พื้นฐานนาฏศิลปไทย (ตัวพระ)      3(1-4-4) 
  Fundamental for Thai Dance (Male  Character) 

หลักนาฏศิลปเบื้องตน นาฏยศัพท จารีตการแสดง ภาษาทาทางนาฏศิลปไทย  
ปฏิบัติ รําแมบทเล็ก รําวงมาตรฐาน ในบทบาทตัวพระ 
 The basic principles of Thai classical dance, Thai dance vocabularies, Thai 
classical dance norms, Phasa Tha (the language of gestures) in Thai classical dance, 
practicing Ram Mae Bot Lek, Ram Wong Mardtrathan based on male character.  

PER1120   พื้นฐานนาฏศิลปไทย (ตัวนาง)      3(1-4-4) 
  Fundamental for  Thai  Dance (Female  Character) 

หลักนาฏศิลปเบื้องตน นาฏยศัพท จารีตการแสดง ภาษาทาทางนาฏศิลปไทย  
ปฏิบัติ รําแมบทเล็ก รําวงมาตรฐาน ในบทบาทตัวนาง 
 The basic principles of Thai classical dance, Thai dance vocabularies, 
Thai classical dance norms, Phasa Tha (the language of gestures) in Thai 
classical dance, practicing Ram Mae Bot Lek, Ram Wong Mardtrathan based 
on female character.  
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
PER1303 ทัศนศิลปเพื่อศิลปะการแสดง      3(2-2-5) 
  Visual Arts for Performing Arts 

หลักการ  ทฤษฎี  และองคประกอบทางทัศนศิลป  การจัดการองคประดอบศิลปะ  
และทัศนธาตุสําหรับศิลปะการแสดงออกแบบหรือสรางสรรคผลงานดานศิลปะการแสดงโดย
ประยุกตใหหลักการและทฤษฎีทางทัศนศิลป 
  Principles, theory and the key elements of visual arts, composition 
and visual elements for performing arts, applying the principles and theory of 
visual arts in order to design or create the performing arts.  

PER1304 งานฉากและเวที        3(1-4-4) 
       Stagecraft  

หนาที่  ประเภท  รูปแบบ  วัสดุ  อุปกรณชางตาง ๆ ของฉากและเวที  หลักการ
และทักษะการใชสญัลักษณในการเขียนแบบฉากเวที  Ground Plan, Elevation, Section, 
การสรางแบบจําลอง 3 มิติ  การสรางฉาก  การติดตั้ง  การเปลี่ยนและการเคลือ่นยายฉาก 
            Functions, types, styles, materials and equipments for scenic design 
and stages craft. The principles and practical skills of scenography, ground 
plan, elevation, section and model. Construction, installation, moving, 
changing of scene. 

PER1501 การสรางงานแสดง       3(2-2-5) 
  Production Management 

ก ร ะบ วนก า ร ก า ร ผ ลิ ต ง านก า ร แส ด ง  ห น าที่ ข อ ง บุ คล าก ร ฝ า ยต า ง ๆ 
ในการจัดการแสดง  ความสัมพันธขององคประกอบตางๆของการสรางงานการแสดง 
การใชทฤษฏีและเทคนิคในเชิงปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติงานบนเวที 
 The process of making theatre productions, roles of theatrical crews, the 
relationship between theatrical elements and the process of making dance and 
theatre productions, applying theory and techniques in practical base including 
practicing in a real site. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
PER1601 ปริทัศนศิลปะการแสดง       3(2-2-5) 
  Introduction to Performing Arts 

ความหมายและความมุงหมายของศิลปะการแสดงลักษณะของการแสดงประเภท
ตาง ๆ ความสัมพันธของการแสดงกับชีวิต  สังคมแวดลอม  ปรัชญา  ตลอดจนศิลปะแขนง
ตาง ๆ โครงสราง  รูปแบบศิลปะและสุนทรียภาพของการแสดง  รวมถึงบทละครดีเดน
ประเภทตาง ๆ  ของไทยและของโลก 

Definition and aims of performing arts, forms and styles of 
performances, the relationship among performance, life, social environment, 
philosophy and all kinds of arts. Structure, forms, artistic and aesthetic value 
of performance including standard  performance of Thai and World literature. 

PER1602 ประวัติศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  History of Performing Arts    

ประวัติ  รูปแบบ  และวิวัฒนาการของการแสดงของไทยและของโลก  ทั้งการเตนรํา 
แล ะก าร ล ะครที่ มี พัฒ นาก าร เป น ยุ ค สมั ยตั้ ง แต เ ริ่ ม มี ห ลั ก ฐ านจนถึ งป จ จุ บั น    
แนวคิดและผลงานของบุคคลที่มีคุณูปการตอวงการศิลปะการแสดงของไทยและของโลก 
 History, forms, and evolution of Thai and World performance, 
comprising dance and theatre, from the historic period up to present. 
Exploring important dramatists and performers in both Thai and the world 
history.   

PER1704   การฝกเสียง                3(1-4-4)  
  Voice Training 

  หลักการและทฤษฎีการฝกเสียงเพื่อการแสดง การหายใจ การเปลงเสียง 
ก า ร ข ย า ย เ สี ย ง ใ ห กั ง ว า น  ก า ร สื่ อ ส า ร อ า ร ม ณ ผ า น เ สี ย ง  ก า ร ตี ค ว า ม 
และการรองเพลงประกอบการแสดง 
  Principles and theories of voice training. Breathing. Voice projection. 
Expressing emotions through voice. Oral interpretation and singing for performance.  

PER1705 การแตงหนาเพื่อการแสดง 1      3(1-4-4) 
  Make - Up for Performance 1  

ความสําคัญของการแตงหนาและทําผมในงานการแสดง  หลักการแตงหนาและทํา
ผมเบื้องตนสําหรับการแสดง  การแตงหนาเพื่อเนนการแกไขรูปหนาและพรางสวนตาง ๆ 
ของใบหนาในการแสดง   การแตงหนาเพื่อการแสดงและทําผมประเภทตาง ๆ 

Importance  of  hair  and  makeup  in  performance.  Principles  of  
hair  and  makeup  for  performance.  Corrective  Makeup.  Hair  and  makeup  
for  various  type  of  performance. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
PER1706 ประวัติศาสตรศิลป       3(3-0-6) 
  History of Arts 

  ประ วัติ แ ละปรั ชญาในก ารส ร า ง ง านศิล ปะบ ริ สุ ทธิ์ แ ละศิ ลป ประยุ ก ต  
รูปแบบศิลปกรรมตะวันตกและตะวันออกเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออกทาง 
ศิลปะกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม 
  History and philosophy behind pure arts and applied arts. Forms of 
Western and Eastern Arts, focusing on relationship between arts and culture. 

PER1801 ปฏิบัติงานการแสดง 1       1(60) 
Theatre Workshop 1 

การปฎิบัตหินาที่ตาง ๆ ในหนวยงานของการแสดง  โครงสรางการแสดงที่จัดข้ึนโดย
กลุมวิชา  และ / หรือ โครงการศิลปนิพนธของนักศึกษา  ผูลงทะเบียนจะตองเลือกปฏิบัติ
หนาที่ตามความสนใจ  เชน ฝายฉาก  ฝายแสง  ฝายเครื่องแตงกายและแตงหนา  ฝายเครื่อง
ประกอบฉากการแสดง  ฝายประชาสัมพันธฝายสถานที่  และตอนรบัโดยอยูภายใตการดูแล
และการประเมินผลของอาจารยผูควบคุมวิชา 

Participating in theatre productions which are organized by the 
Department and/ or the theatre projects which are created by senior 
students. Students can join in works that suit their interests under supervision 
and assessment by the course instructors. 

PER2101 กลวิธีการรําตามขนบของการแสดง(ตัวพระ)    3(1-4-4) 
Aesthetics of Thai Dance Movement (Male Character) 

ทฤษฎ ีและการปฏ ิบ ัต ิท า ร ําตามขนบของการแสดงละครร ํา  ร ําช าป ใน 
รําชาปนอก ร ําร ายใน รําร ายนอก รําร ายชาตรี ร ําชมดงใน ร ําชมดงนอก  ร ําอาวุธ  
รําออกภาษา  หรือเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม ในบทบาทตัวพระ 

Theory and practicing the classical dance pieces, Ram Cha Pi Nai, 
Ram Cha Pi Nok, Ram Rai Nai, Ram Rai Nok, Ram Rai Chatri, Ram Chom 
Dong Nai, Ram Chom Dong Nok, Ram Ar-wut, Ram Ok Phasa, 
appropriately selected basing on male character. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
PER2102 กลวิธีการรําตามขนบของการแสดง (ตัวนาง)    3(1-4-4) 

Aesthetics   of Thai Dance Movement (Female Character) 
ทฤษฎ ีและการปฏ ิบ ัต ิท า ร ําตามขนบของการแสดงละครร ํา  ร ําช าป ใน 

รําชาปนอก ร ําร ายใน รําร ายนอก รําร ายชาตรี ร ําชมดงใน ร ําชมดงนอก  ร ําอาวุธ  
รําออกภาษา  หรือเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม ในบทบาทตัวนาง 
  Theory and practicing the classical dance pieces, Ram Cha Pi Nai, 
Ram Cha Pi Nok, Ram Rai Nai, Ram Rai Nok, Ram Rai Chatri, Ram Chom 
Dong Nai, Ram Chom Dong Nok, Ram Ar-wut, Ram Ok Phasa, appropriately 
selected basing on female character. 

PER2103 รำเดี่ยว และ ราํคู (ตัวพระ)      3(1-4-4) 
  Thai Classical Solo and Duo Dance (Male Character) 

องคประกอบการแสดง  ปฎิบัติรําเดี่ยวชุด ลงสรงโทน (อิเหนา)  สุหรานากงรํา
กริช  ฉุยฉายพราหมณ  พลายชุมพลแตงตัว  และปฏิบัติรําคูชุด  รําเบิกโรงกิ่งไมเงินทอง  
พระไวยเกี้ยวนางวันทอง  ศุภลักษณอุ มสม  ยาหรันตามนกยูง พลายบัวเกี้ยวนางตานี  
หรือเลือกตามความเหมาะสม ในบทบาทตัวพระ 

Background, key elements of the dance movements, practicing 
the solo male character repertoires for example Long Song Tone (Inao), 
Suranakong Ram Krit, Chuichai Bhrama, Plai Chumpol Tangtua. Practicing 
the duo dance, for example, Ram Berk Rong King Mai Nguen Thong, Phra 
Wai Kaew Nang Wan Thong, Suphalak Aum Som, Yaran Tam Nok-yung, 
Plai Bua Keaw Nang Tanee or all are appropriately selected basing on 
male character.  



95 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
PER2104 รําเดี่ยว และ ราํคู (ตัวนาง)      3(1-4-4) 
  Thai   Classical Solo and  Duo Dance (Female Character) 

องคประกอบการแสดง  ปฎิบัติรําเดี่ยวชุด ดรสาทรงเครื่อง ฉุยฉายยอพระกลิ่น 
วันทองแตงตัวออกฉุยฉาย  ฉุยฉายศูรปนขา  วิยะดาทรงเครื ่อง รําเชิดฉิ ่งศุภลักษณ  
ฉุยฉายเบญกาย   และปฏิบัติรําคูชุด  รําฉุยฉายกิ่งไมเงินทอง  รํารจนาเสี่ยงพวงมาลัย
พระไวยเกี้ยวนางวันทอง  ศุภลักษณอุ มสม   พลายบัวเกี้ยวนางตานี  หรือเลือกตาม
ความเหมาะสม ในบทบาทตัวนาง 

Background, key elements of the dance movements, practicing the 
solo female character repertoires for example Dawrasa Songkarueng, 
Chuichai Yorphraklin, Wan Thong Tangtua Ok Chuichai, Chuichai 
Surapanakkha, Wiyada Songkarueng, Ram Choetching Suphaluk, Chuichai 
Benyakai. Practicing the duo dances, for example, Ram Chuichai King Mai 
Nguen Thong, Ram Rodjana Sean Puang Malai, Phra Wai Kaew Nang Wan 
Thong, Suphalak Aum Som, Plai Bua Keaw Nang Tanee or all are 
appropriately selected basing on female character.  

PER2108 นาฏศิลปรวมสมัย 1        3(14-4)   
  Contemporary  Dance 1 

ประวัติความเปนมาของนาฏศิลปรวมสมัย ฝกปฎิบัติเทคนิคการแสดงนาฏศลิปรวมสมัย   
 History of Contemporary Dance. Practicing contemporary dance 
technique 

PER2111 การแสดง 2        3(1-4-4) 
  Acting 2        

  การวางลักษณะนิสัยตัวละคร การเขาถึงตัวละครโดยการศึกษาตีความบทละคร 
และการคนควาเพื่อเขาใจสิ่งแวดลอม องคประกอบตาง ๆ ของตัวละครและเรื่องราวของ 
ตัวละคร   แสดงละครองกเดียวจบ หรือละครสั้นความยาวไมเกิน 1 ชั่วโมง 

Play analysis and characterization. Researching on the plays’ context 
and stories of the characters. Performing one act play or a short play. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
PER2113 นาฏศิลปพื้นเมืองของไทย      3(1-4-4) 
  Thai  Folk  Dance    

องคประกอบการแสดง  และปฏิบัติการแสดงรําพื้นเมืองภาคเหนือ  ภาคกลาง  
ภาคอีสาน  และภาคใต 
  Background, the elements of Thai folk dance, and practicing the 
various Thai folk dances styles from four parts of Thailand. 

PER2123 การแสดงละครรํา 1  (ตัวพระ)      3(1-4-4) 
The Classical  Dance  Theatre 1  (Male Character) 
          วิชาท่ีตองศึกษามากอนหรือเรียนพรอมกัน : PER1116 นาฏศิลปไทยเบ้ืองตน (ตัวพระ)  

องคประกอบการแสดง และเทคนิควิธีการแสดงละครชาตรีและละครนอก 
ปฏิบัติการแสดงละครชาตรี และละครนอก ในบทบาทตัวพระ 

Prerequisite course: PER 1116 Basic Thai Dance (Male character) 
Background, the key elements of the dance movements and the dance 

techniques for Lakhon Chatri and Lakhon Nok, practicing Thai classical dance-
drama based on Lakhon Chatri and Lakhon Nok styles in male character. 

PER2124 การแสดงละครรํา 1  (ตัวนาง)      3(1-4-4) 
The  Classical  Dance  Theatre 1  (Female Character) 
 วิชาท่ีตองศึกษามากอนหรือเรียนพรอมกัน : PER1117 นาฏศิลปไทยเบ้ืองตน (ตัวนาง) 

องคประกอบการแสดง และเทคนิควิธีการแสดงละครชาตรีและละครนอก 
ปฏิบัติการแสดงละครชาตรี และละครนอก ในบทบาทตัวนาง 

Prerequisite course: PER 1117 Basic Thai Dance (Female character) 
Background, the key elements of the dance movements and the dance 

techniques for Lakhon Chatri and Lakhon Nok, practicing Thai classical dance-
drama based on Lakhon Chatri and Lakhon Nok styles in female character. 

PER2125 นาฏศิลปรวมสมัย 2       3(14-4)  
  Contemporary Dance 2   

กระบวนการสรางสรรค นาฏศิลปรวมสมัย  ฝกปฏิบัติเทคนิคการแสดงนาฏศิลป 
รวมสมัย ที่หลากหลาย ในระดับที่สูงกวา วิชานาฏศิลปรวมสมัย 1 

Creative process  of contemporary dance. Practicing various 
techniques and higher level of contemporary dance 1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
PER2126 แจส ดานซ1        3(1-4-4)    
  Jazz  Dance 1 
   ประวัติความเปนมา แจส ดานซ และ ฝกปฏิบัติเทคนิคการเตนแจสเบื้องตน  
   History of Jazz Dance and Practicing basic Jazz dance technique 

PER2127 การแสดงเพลงพื้นบานของไทย      3(1-4-4) 
  Thai Folk Music and Performance  

ที่มา องคประกอบการแสดงเพลงพื้นบานของไทย ฝกปฏิบัติ เพลงฉอย  เพลงเรือ  
เพลงอี แซว   ลํ าตัด    ลิ เ ก   ดิ เก ร ฮู ลู   เพลงบอก   เพลงซอ   หมอลํ า  
หรือเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม 

Background, the elements of Thai folk music and performances,  
practicing various Thai folk music and performances, for example, Phleng 
Choi, Phleng Ruer, Phleng E-saew, Lam Tad, Di Key Hulu, Phleng Bok, Phleng 
Sor, Mor Lam, or all are appropriately selected.  

PER2128 นาฏศิลปตะวันออก       3(1-4-4) 
  Eastern  Dance   

ลักษณะทั่วไปของศิลปะการแสดงนาฏศิลปตะวันออก  ทั้งทางดานแนวความคิด  
รูปแบบ  เนื้อหา  วิธีการนําเสนอ  ดนตรีประกอบ  เครื่องแตงกาย  และการปฏิบัตินาฏศิลป
ของชาติตะวันออก 

The fundamentals of Eastern Dance characteristic in term of concept, 
form, content, presentation, music and costume. Practicing Eastern dance.  

PER2129 นาฏศิลปตะวันตก       3(1-4-4)   
  Western Dance   

  ศิลปะการแสดงนาฏศิลปตะวันตก ทั้งทางดานแนวความคิด รูปแบบ เนื้อหา 
วิธีการนําเสนอ ดนตรีประกอบ เครื่องแตงกาย  และฝกปฏิบัติเบื้องตนทางนาฏศิลป 
ของชาติตะวันตก   
  Western Dance in term of concept, form, content, presentation style, 
music and costume. Practicing Western Dance. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
PER2130 ระบําเบ็ดเตล็ด (ตัวพระ)       3(1-4-4) 
  Miscellaneous  Dance (Male  Character) 

วิชาท่ีตองศึกษามากอนหรือเรียนพรอมกัน : PER1116  นาฏศิลปไทยเบ้ืองตน (ตัวพระ)   
องคประกอบและรูปแบบการแสดงระบําเบ็ดเตล็ด ปฏิบัติรํา ระบํา รวมถึงรํา ระบํา 

ที่อยูในการแสดงละครรําและโขนของไทย ในบทบาทตัวพระ 
   Prerequisite course: PER 1116 Basic Thai Dance (male Character) 

  Background, the key elements and styles of miscellaneous dances, 
practicing Ram and Rabam including Ram and Rabam from Lakhon Ram 
(dance-drama) and Khon (masked dance) in male character. 

PER2131 ระบําเบ็ดเตล็ด (ตัวนาง)       3(1-4-4) 
  Miscellaneous  Dance (Female  Character) 

วิชาท่ีตองศึกษามากอนหรือเรียนพรอมกัน : PER1117 นาฏศิลปไทยเบ้ืองตน (ตัวนาง)   
องคประกอบและรูปแบบการแสดงระบําเบ็ดเตล็ด ปฏิบัติรํา ระบํา รวมถึงรํา ระบํา 

ที่อยูในการแสดงละครรําและโขนของไทย ในบทบาทตัวนาง 
   Prerequisite course: PER 1117 Basic Thai Dance (female character) 

 Background, the key elements and styles of miscellaneous dances, 
practicing Ram and Rabam including Ram and Rabam from Lakhon Ram 
(dance-drama) and Khon (masked dance) in female character. 

PER2202  การกํากับการแสดง 1       3(1-4-4) 
  Directing 1 
          วิชาท่ีตองศึกษามากอนหรือเรียนพรอมกัน : PER1103 พื้นฐานการแสดงและการกํากับการแสดง 

          หรือ PER1118 การแสดง 1  
         ประวัติความเปนมาของการกํากับการแสดงบทบาทและหนาที่ของผูกํากับการแสดง 
หลักการกํ ากับการแสดง การ เลือกบทละคร การวิเคราะหและตีความบทละคร 
การสรางภาพบนเวทีดวยการวางตําแหนงของนักแสดงและการใชองคประกอบอื่นๆ 
ของละครเวทีการวิจารณการแสดงและการแกปญหาใหนักแสดงการกํากบัการแสดงละครฉาก
สั้นๆ หรือละครสั้น 
  Prerequisite course: PER 1103 Fundamental of Acting and 
Directing or PER 1118 Acting 1  
  History of theatre directing. Role and duties of director. Principle of 
directing, play selection, play analysis and interpretation, mies-en-scene, 
acting critique and actor coaching. Directing short scenes or a short play. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
PER2304 การออกแบบแสง 1       3(1-4-4) 
  Lighting Design  1 
   หลักการหนาที่และคุณสมบัติของแสงบนเวที  อุปกรณแสง หลักไฟฟาเบื้องตน  

ทฤษฎีแสง หลักการจัดแสง  มุมมองและทิศทางที่มีตอแสง  การฝกปฏิบัติการเขียน Light, 
Plot, Hook, Up, Cue, Sheet, การติดตั้งและปฏิบัติการจัดแสงในการแสดงสุนทรียภาพของ
การออกแบบแสงที่เหมาะสมกับการแสดงละครแบบสมจริง 
            Principles and functions of stage lighting, the lighting equipments and 
electric system. Theory of light and color, practice light Plot, Hook up, Cue 
Sheet and lighting for installation. Aesthetic for lighting design for realistic 
plays. 

PER2305 การออกแบบฉาก 1       3(1-4-4) 
  Scene Design 1 

หลักการและกระบวนการขั้นตอนการออกแบบฉาก  การคนควาวิเคราะหและ
ตีความบทละคร  การฝกทักษะการคิด  การสรางสรรคและการออกแบบฉากละครแนว
สมจริง 
            The principles and process of scene design. Researching, analysis, 
interpretation and creative thinking skills for designing realistic scenery. 

PER2306 การออกแบบและการแตงกายละครไทย     3(2-2-5) 
  Costume and Costume Design for Thai  Theatre  

ประวั ติ  วิ วัฒนากา รแล ะรู ป แบบ เครื่ อ งแต ง ก ายล ะคร ไทย  ออกแบ บ 
ประดิษฐเครื่องแตงกาย  เครื่องประดับสําหรับการแสดง ฝกวิธีการแตงกายละครไทย 
 History, the development and form of Thai classical theatre, designing 
the pattern in order to make the Thai classical dance costumes and jewelries, 
the procedure for dressing Thai classical dance costumes and practicing 
dressing for performers. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
PER2307 การออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง 1     3(1-4-4) 
            Costume Design for Performance 1  

วิชาที่ตองศึกษามากอนหรือเรียนพรอมกัน : PER 1303 ทัศนศิลปเพื่อศิลปะการแสดง  
โดยไดรับการอนุมัติจากกรรมการประจําหลักสูตร  ประวัติเครื่องแตงกายตะวันตก  

หลักการและทักษะกระบวนการออกแบบเครื่องแตงกาย  การคนควาทํา Costume 
Breakdown  การสรางสรรคการจัดเดรปขึ้นรูปการฝกปฏิบัติสรางสรรคการออกแบบเครื่อง
แตงกายนําเสนอผลงานสูสาธารณชน  

Prerequisite course: PER 1303 Visual  Arts for Performing  Arts 
  History of western costume, the principles and process of costume 
design. Researching, analysis, costume breakdown, interpretation, draperies 
and practice of creative thinking. Present the projects to the public. 

PER2503 การบริหารธุรกิจการแสดง                3 (2-2-5) 
  Performance Business Management 

หลักการ  รูปแบบ  การจัดการการแสดงในระบบธุรกิจ  จัดสรรงบประมาณและ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทางการแสดง ฝกปฏิบัติการจัดการและการบริหารการแสดง
ในระบบธุรกิจ   

Principles and forms of the business management for performing arts. 
Designing the business plan, planning the business budget and managing the 
human resource for performing arts events. Managing and organizing 
performances through the business system. 

PER2504 การกํากับเวที        3(1-4-4) 
  Stage Management 

  วิชาที่ตองศึกษามากอนหรือเรียนพรอมกัน : PER1501 การสรางงานแสดง 
  ความสําคัญของการกํากับเวที   บทบาทหนาที่ของผูกํากับเวที  การวิเคราะหบทใน
ฐานะผูกํากับเวที  หนาที่การดําเนินงานและการแกปญหาของผูกํากับเวทีทั้งกอนการซอม  
ระหวางการซอม  ระหวางการแสดงและหลังการแสดง  ปฏิบัติการกํากับเวทีในการแสดงจริง 
  Prerequisite course: PER 1501 Production  Management 
  The importance of stage management, roles and duties of stage 
managers. Script analysis for stage managers. The work of stage managers: 
from preproduction, rehearsals, running the show and postproduction. 
Practicing with an actual performance.   
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
PER2609  การวิเคราะหวิจารณศิลปะการแสดง     3(1-4-4) 
  Performing  Analysis  Criticism 

  หลักการและทฤษฎีการวิเคราะหและวิจารณบทละคร  องคประกอบของบทละคร 
องคประกอบของงานการแสดงทั้ งละครและนาฏศิลป  โครงสร างของ เรื่ อง เล า 
การประยุกตทฤษฎีวิเคราะหวรรณกรรมในการวิจารณศิลปะการแสดง 
  Principals and theories of theatre analysis and theatre criticism. 
Elements of play, elements of theatrical and dance performance, components 
of dramatic narratives. Applying literary theories to performing arts criticism. 

PER2610   ปริทัศนวรรณกรรมการแสดง      3(2-2-5) 
  Introduction to Performing Arts Literature  

รูปแบบ  องคประกอบ  แนวคิด  คานิยมและคุณคาทางสังคมวรรณกรรมการแสดง 
เชน  อาน  วิเคราะห  และตีความวรรณกรรมที่เลือก 

Forms, the elements of performing arts literature, concepts, values 
and the social appreciation of performing arts literature, reading, analyzing 
and interpreting selected plays.  

PER2611 นาฏยศัพท  และภาษานาฏศิลป      3(3-0-6) 
Thai Dance Vocabulary  and  Dance  Language 
 หลักนาฏศิลปไทย  การใชนาฏยศัพทและภาษานาฏศิลปในการปฏิบัติทารํา  การ
กําหนดเรียกชื่อนาฏยศัพทและภาษานาฏศิลปตลอดจนการแบงประเภทนาฏยศัพทที่ใชใน
การเรียนการสอนและนาฏยศัพทที่ใชในการแสดง 
 The principles of Thai classical dance, using Thai classical dance 
vocabularies and language of gestures in order to practice dancing, the 
categorization of Thai classical dance vocabularies and languages of gesture 
including the classification of Thai classical dance vocabularies for education 
and performance. 

PER2612 การเรียบเรียงบทละครไทย      3(2-2-5) 
  Script Editing for Thai  Theatre 

หลักการ ลักษณะ ฉันทลักษณในบทละคร  การประพันธประเภทรอยแกว 
รอยกรอง  บทอวยพรในวาระตางๆ การเขียนบท  และตัดตอบทละคร 

The principles, styles and forms of play script, verse and prose 
composition, including the blessing dance script, creative writing and editing 
Thai play scripts.  
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
PER2704   เทคนิคการนําเสนองาน         3(1-4-4) 
  Presentation Techniques 

หลักการและเทคนิคในการนําเสนอผลงานดานศิลปะการแสดง  การนําเสนอภายใต
วัตถุประสงคที่ตั้งไว  การถายทอดโดยใชวัจนภาษา  และอวัจนภาษาในการสื่อสารและการ
นําเสนอ  การเตรียมสาร  การเรียบเรียงสาร  การสรางจุดสนใจในสาร  การสงสาร  การสราง
สื่อประกอบการนําเสนองานดานศิลปะการแสดง  และการตอบคําถามในการนําเสนอ 
  Principles and techniques of presentation for performing arts. Presentation for 
specific purposes. Verbal and non-verbal communication for presentation. Selecting, 
preparing and arranging message. How to create an interest message. Delivering message. 
Media for presentation. How to response to questions in live presentation. 

PER2705 สื่อสิ่งพิมพเพื่อศิลปะการแสดง      3(3-0-6) 
  Print Media for Performing  Arts  

             หนาที่และความสําคัญของประเภทสื่อสิ่งพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอร Photoshop 
และ Illustration แนวคิดกระแสของสื่อสิ่งพิมพในปจจุบัน  Mood Board, Poster, 
Program และ Backdrop เพื่อศิลปะการแสดง 
  Functions and importances of printing media. The principles of the 
computer program: Photoshop and Illustration. Concepts and trends of 
printing media: Mood Board, Poster, Program and Backdrop for performing arts. 

PER2706 มัลติมีเดียเพื่อศิลปะการแสดง      3(3-0-6) 
  Multimedia for Performing  Arts 

  ห ลั ก ก า ร ข อ ง ก า ร ใ ช โ ป ร แ ก ร ม ตั ด ต อ ภ า พ แ ล ะ เ สี ย ง  เ ท ค โ น โ ล ยี 
ทิศทางและแนวโนมของสื่อมัลติมีเดียในปจจุบัน สุนทรียในการสรางสรรคผลงาน 
  Principles and usages of visual-and-sound editing programs for 
multimedia. Technology and trends of current multimedia. Aesthetic for 
project creation.  
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
PER2707       การแตงหนาเพื่อการแสดง 2      3(1-4-4) 
  Make - Up Performance 2 

    รายวิชาที่ตองศึกษามากอนหรือเรียนพรอมกัน : PER1705 การแตงหนาเพื่อการแสดง 1  
    การแตงหนาและทําผมงานการแสดงในระดับสูง  การแตงหนาและทําผมดวย

เทคนิคพิเศษการสรางชิ้นสวนบนใบหนา  การแตงผิวลักษณะตาง ๆ ตามบุคลิก  และวัยของ
ตัวละครรวมถึงการออกแบบการแตงหนาและทําผมกับงานการแสดงตาง ๆ 

   Prerequisite course: PER 1705 Make – Up for Performance 1 
  Advanced hair and makeup for performance. Special techniques of 
hair and makeup. How to apply makeup putty. Makeup for various types of 
skin and character. Hair and makeup design for various types of performance. 
Practicing with an actual performance. 

PER2708  สังคมวิทยาเพื่อศิลปะการแสดง      3(1-4-4) 
  Sociology for performing  Arts 

ทฤษฎีดานสังคมวิทยา  มานุษยวิทยา  และมนุษยศาสตร  แนวคิดเรื่องโครงสรางที่
นิยม  แนวคิดหลังโครงสรางนิยม  แนวคิดเรื่องวัฒนธรรม  แนวคิดเรื่องสตรีนิยม  แนวคิดรื้อ
สราง  แนวคิดการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม  แนวคิดชาติพันธุวรรณา  แนวคิดเรื่องวาทกรรม  
แนวคิดเรื่องบริโภคนิยม  แนวคิดดานสุนทรียศาสตรและมนุษยนิยม การวิเคราะหงานดาน
ศิลปะการแสดง  และการประยุกตใชทฤษฎีในการวิจารณศิลปะการแสดง 
  Theories in sociology, anthropology and humanity. Structural-
Functionalism. Postmodernism. Culturalism. Feminism. Deconstructionism. 
Cultural reproduction. Ethnography. Discourse. Structuration. Consumerism. 
Aesthetics and humanism. Performing arts analysis. Applying theories to create 
and critique performing arts. 

PER2709  กระบวนการคิดเพื่อศิลปะการแสดง      3(1-4-4) 
  Concept Thinking for Performing Arts 

หลักการและทฤษฎีดานการคิด  การสรางสรรค  การคิดเปนภาพ  การคิดแบบเปน
ระบบ  การคิดแบบองครวม  การคิดแกปญหา  รวมถึงการคิดดวยใจอยางใครครวญ  การ
ประยุกตใชทฤษฎีไปสูการสรางงานและนําเสนองานดานศิลปะการแสดง 
  Theories and principles of thinking. Creative thinking. Visual thinking. 
Systematic thinking. Holistic thinking. Problem solving thinking. Contemplative 
learning. Applying theories to create and present performing arts. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
PER2710 เพลงสําหรับการแสดงละครไทย      3(1-4-4) 
  Music for Thai  Performance 

ประเภทและความหมายของเพลง  โอกาสที่ใช หลักการขับรองเพลงไทย  
ฝกการรองเพลงไทย  การพากย  การเจรจาและการอานทํานองเสนาะประกอบการแสดง 
โขน   ละครประเภทตางๆ 

Forms and definitions of music and song for Thai performance as well 
as its occasional application, the principles of vocal training for Thai-song-
singing, Karn Phak (the narrative for masked dance) Karn Cheracha (the 
spoken dialogue) and Karn Arn Tam-nong Sa-nor (the oral interpretation of 
poetry) for Khon and other performance forms.  

PER2801 ปฏิบัติงานการแสดง 2       1(60) 
Theatre Workshop 2 

การปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ในหนวยงานการแสดงของโครงการแสดงที่จัดขึ้นโดยกลุม
วิชา  และ / หรือ  โครงงานศิลปนิพนธของนักศึกษา  ผูลงทะเบียนจะตองเลือกปฏิบัติหนาที่
ตามความสนใจ  เชน  ฝายฉาก  ฝายแสง  ฝายเครื่องแตงกายและแตงหนา  ฝายเครื่อง
ประกอบการแสดง  ฝายประชาสัมพันธ  ฝายสถานที่และตอนรับ  โดยอยูภายใตการดูและ
และประเมินผลของอาจารยผูควบคุมรายวิชา 
 Participating in theatre productions which are organized by the 
Department and/ or the theatre projects which are created by senior 
students. Students can join in works that suit their interests under supervision 
and assessment by the course instructors. 

PER3114        การแสดงละครเพลง 
  Musical theatre 

ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะสําคัญของละครเพลงในยุคตางๆของโลก 
แนวโนมการสรางสรรคละครเพลงในประเทศไทย และฝกปฏิบัติแสดงละครเพลงทั้งไทยและ
ตางประเทศ โดยเนนฝกการแสดง การขับรอง การเคลื่อนไหวรางกาย การเตน การถายทอด
อารมณความรูสึก และการสื่อสารความหมายของเพลงผานการแสดง 

Study  history  and  important  characteristics  of  World  Musicals  in  
each  period, trends  of  Musical  plays  in Thailand  and  practice  performing  
for Musicals by  emphasizing  on acting, singing, moving, dancing, conveying  
feeling and emotion  in  order  to  communicate  meaning  of  songs through 
acting. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
PER3122 ฟสิคัลเธียเตอร        3(1-4-4) 
  Physical Theatre 

  ประวัติความเปนมาและองคประกอบของการแสดงฟสิคัลเธียเตอร ฝกปฏิบัติ 
ทางการแสดงรวมสมัยที่หลากหลายอันเกี่ยวของกับเทคนิคการใชรางกาย การเคลื่อนไหว  
เสียงและพื้นที่ 
  History and elements of Physical Theatre. Practicing various 
contemporary pieces related to the techniques of using body, movement, 
voice and space.  

PER3123 ละครเพลง           3(1-4-4) 
  Musical Theatre 

  ประวัติความเปนมาและลักษณะสําคัญของละครเพลงในยุคตางๆของโลก 
แนวโนมการสรางสรรคละครเพลงในประเทศไทย การแสดงละครเพลง การขับรอง 
ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ร า ง ก า ย  ก า ร เ ต น  ก า ร ถ า ย ท อ ด อ า ร ม ณ ค ว า ม รู สึ ก 
และการสื่อสารความหมายของเพลงผานการแสดง 
  History and characteristics of musical theatre. Future of Thai musical 
theatre in terms of creation and production. Acting and singing for musical 
theatre. Movement and dance. Expressing emotions through music and acting. 

PER3124 รําหนาพาทย (ตัวพระ)                 3(1-4-4) 
  Na Phat  Dance (Male Character) 
   วิชาที่ตองศึกษามากอนหรือเรยีนพรอมกัน  : PER 1116 นาฏศิลปไทยเบ้ืองตน (ตัวพระ)  

ความหมายที่มา  ประเภทของเพลงการใชเพลงหนาพาทย ชั้นสูงทางนาฏศิลปไทย
ในบทบาทตัวพระ 

   Prerequisite: PER 1116 Fundamentals of Thai Dance (Male Character) 
Definitions, background, the category of Phleng Na Phat, the using of 

Phleng Na Phat and practicing Ram Na Phat on the advanced level focusing 
on the male character. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
PER3125 รําหนาพาทย (ตัวนาง)       3(1-4-4) 
  Na Phat  Dance (Female Character) 

วิชาที่ตองศึกษามากอนหรือเรยีนพรอมกัน  : PER 1117 นาฏศิลปไทยเบ้ืองตน (ตัวนาง)  
ความหมายที่มา  ประเภทของเพลงการใชเพลงหนาพาทย ชั้นสูงทางนาฏศิลปไทย

ในบทบาทตัวนาง 
Prerequisite :  PER 1117 Fundamentals of Thai Dance (Female Character) 
Definitions, background, the category of Phleng Na Phat, the using of 

Phleng Na Phat and practicing Ram Na Phat on the advanced level focusing 
on the female character. 

 PER3126 การแสดงละครรํา 2 (ตัวพระ)               3(1-4-4) 
Thai Classical Dance Theatre 2 (Male Character) 
 วิชาที่ตองศึกษามากอนหรือเรียนพรอมกัน : PER1116 นาฏศิลปไทยเบ้ืองตน (ตัวพระ) 

องคประกอบการแสดง และเทคนิควิธีการแสดงละครพันทาง และละครเสภา 
ปฏิบัติการแสดงละครพันทางและละครเสภา ในบทบาทตัวพระ 

   Prerequisite : PER 1116 Fundamentals of Thai Dance (Male Character)  
Background, the key elements of the dance movements and the dance 

techniques for Lakhon Phan Thang and Lakhon Sepha, practicing Thai 
classical dance-drama based on Lakhon Phan Thang and Lakhon Sepha styles 
in male character. 

PER3127 การแสดงละครรํา 2 (ตัวนาง)      3(1-4-4) 
Thai Classical Dance  Theatre 2  (Female Character) 

วิชาที่ตองศึกษามากอนหรือเรียนพรอมกัน : PER1117 นาฏศิลปไทยเบ้ืองตน (ตัวนาง) 
องคประกอบการแสดง และเทคนิควิธีการแสดงละครพันทาง และละครเสภา 

ปฏิบัติการแสดงละครพันทางและละครเสภา ในบทบาทตัวนาง 
Prerequisite: PER 1117 Fundamentals of Thai Dance (Female Character) 
Background, the key elements of the dance movements and the 

dance techniques for Lakhon Phan Thang and Lakhon Sepha, practicing Thai 
classical dance-drama based on Lakhon Phan Thang and Lakhon Sepha styles 
in female character. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
PER3128 การแสดงละครรํา 3 (ตัวพระ)      3(1-4-4) 

Thai Classical Dance  Theatre 3 (Male Character) 
วิชาที่ตองศึกษามากอนหรือเรียนพรอมกัน : PER1116 นาฏศิลปไทยเบ้ืองตน (ตัวพระ) 
องคประกอบการแสดง และเทคนิควิธีการแสดงละครใน และละครดึกดําบรรพ 

ปฏิบัติการแสดงละครในและละครดึกดําบรรพ ในบทบาทตัวพระ 
   Prerequisite: PER 1116 Fundamentals of Thai Dance (Male Character) 

Background, the key elements of the dance movements and the 
dance techniques for Lakhon Nai and Lakhon Dukdamban, practicing Thai 
classical dance-drama based on Lakhon Nai and Lakhon Dukdamban styles in 
male character. 

PER3129 การแสดงละครรํา 3 (ตัวนาง)      3(1-4-4) 
Thai Classical Dance Theatre 3 (Female Character) 
 วิชาที่ตองศึกษามากอนหรือเรียนพรอมกัน : PER1117 นาฏศิลปเบ้ืองตน (ตัวนาง) 

องคประกอบการแสดง และเทคนิควิธีการแสดงละครใน และละครดึกดําบรรพ 
ปฏิบัติการแสดงละครในและละครดึกดําบรรพ ในบทบาทตัวนาง 

Prerequisite: PER 1117 Fundamentals of Thai Dance (Female Character)  
Background, the key elements of the dance movements and the 

dance techniques for Lakhon Nai and Lakhon Dukdamban, practicing Thai 
classical dance-drama based on Lakhon Nai and Lakhon Dukdamban styles in 
female character. 

PER3130       แจส ดานซ 2                 3(1-4-4) 
                    Jazz Dance 2  
                    วิชาที่ตองศึกษามากอน : PER 2126 แจส ดานซ1    
  การเตนแจสในระดับที่สงูกวาแจสดานซ 1 การออกแบบสรางสรรคทาเตนแจส 
                           Prerequisite: PER2126  Jazz  Dance 1 

  Advanced level of Jazz dance which is higher than Jazz Dance 1. 
Choreographing Jazz routine 

PER3131  การแสดง 3           3(1-4-4) 
  Acting 3 

  วิชาที่ตองศึกษามากอน PER 2111 การแสดง 2  
หลักการและทฤษฎีการแสดง  ละครยอนยุค (Period)  ละครเดี่ยว (Solo 

Performance) ละครโทรทัศน (Television Drama) และละครเพลง (Musical Theatre) 
Prerequisite : PER 2111  Acting 2 
Theories and principles of acting. Period drama. Solo performance. 

Television drama. Musical theatre. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
PER3132  การแสดง 4        3(1-4-4) 
  Acting 4 

  วิชาที่ตองศึกษามากอน: PER3131 การแสดง 3 
  การแสดงละครแนวตาง ๆ ในขั้นสูงตามความสนใจเฉพาะบุคคล  โดยเนนการ
พัฒนาดานการแสดงและการแกปญหาของนักแสดงตอละคร  การวิเคราะหบทละคร และ
เจอะลึกที่ตัวละครที่เลือกแสดง นําเสนอผลงานทั้งรูปแบบการแสดงละคร  และเอกสารคูมือ
การคนควาเพื่อเตรียมสูกานจัดทําโครงการศิลปนิพนธ 

Prerequisite : PER 3131   Acting 3 
  Advanced level of acting styles based on individual interest 
emphasising on individual development. Advanced level of play analysis 
focusing on the character that one portrays. Presenting scene work with 
research paper as a preparation for student’s degree project. 

PER3133 กระบ่ีกระบอง        3(1-4-4) 
  Martial  Arts 

ประวัติความเปนมา  และฝกกระบี่กระบอง  ดวยอาวุธ  ดาบเดี่ยว  ดาบสองมือ  
ดาบเขน  ดาบดั้ง  ดาบโล  พลอง  พลองไมสั้น กระบี่  มวย  หรือเลอืกปฏิบัติตามความ
เหมาะสม 

History and practicing Krabi Krabong (Thai Martial Arts)Daab Deaw 
(single sword), Daab Song Mue (two handed swords), Daab Kaen (sword with 
medium shield), Daab Dhang (sword with a large rectangular shield), Daab Lo 
(sword with round shield), Phlong (long stick), Phlong Maisan (short stick), 
Krabi (single-edge sword), Mauy Thai (Thai boxing) or selection of suitable 
subject 

PER3201 การกํากับการแสดง 2       3(14-4) 
  Directing 2       

  วิชาที่ตองศึกษามากอน: PER 2202 การกํากับการแสดง 1 
 การกํากับการแสดงละครในความยาวไมต่ํากวา 45 นาที และเนนหนักการแสดง แนวสมจริง  
(Realism)  โดยเฉพาะอยางยิ่งบทละครที่มาจากวรรณกรรมมาตรฐาน   
  Prerequisite: PER 2202 Directing 1 
  Directing a realist play with at least 45 minutes length selected from 
standard performance literature. 
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PER3202 การกํากับการแสดง 3       3(1-4-4) 
  Directing 3       

  วิชาที่ตองศึกษามากอน: PER 3201 การกํากับการแสดง 2   
  การกํากับการแสดงละครแนวตาง ๆ และแนวสมจริงขั้นสูง โดยเนนกระบวนการ 
ผลิตที่สมบูรณ   จัดละครนําเสนอตอสาธารณะ  และจัดทําคูมือคนควาพรอม สรุปผลงาน    
  Prerequisite: PER 3201 Directing 2 
  Advance directing with different theatre styles including standard 
realist drama. The whole process of theatre production and perform it to the 
public. Create a director’s promptbook. 

PER3205 การสรางสรรคทารําเตน 2      3(1-4-4) 
  Choreography  2 
   วิชาท่ีตองศึกษามากอน: PER 3208  การสรางสรรคทารําเตน 1   

 การสรางสรรคการออกแบบทารําเตนชั้นสูง การประระยุกตใชองคความรูทางการ  
ออกแบบทาทางและองคประกอบทางการแสดง  พรอมทั้งนําเสนอผลงานในรูปแบบการ
แสดง 
  Prerequisite: PER3208 Choreography 1 

Advanced choreography by applying the knowledge of choreographic 
devises and elements of performance. Present projects to the public.  

PER3207 ผลงานคนควาริเริ่มสรางสรรคดานศิลปะการแสดง    3(1-4-4) 
Selected Study in Performing Arts  
 ดําเนินโครงงานคนควาริเริ่มสรางสรรคดานการแสดงที่ไดรับความเห็นชอบจากกลุม
วิชา 1 เรื่อง จัดทําเปนรูปแบบการแสดงนําเสนอและจัดทําคูมือการคนควาพรอมสรุปผลงาน
สง     

Managing one creative project for performance which is approved by 
the department. Present the project to the public. Report the process 
through promptbook. 

PER3208 การสรางสรรคทารําเตน 1      3(1-4-4) 
  Choreography  1 

  หลักการออกแบบทารําเตนเบื้องตน องคประกอบของการเคลื่อนไหว  กระบวนการ 
สรางสรรคนาฏศิลป  ฝกปฏิบัติและสรางสรรคงานออกแบบทารําเตนเบื้องตน 
  Basic principles of choreography, the elements of movement and 
dance creation process.  Practicing and choreographing a simple dance 
performance. 
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PER 3304 การออกแบบแสง 2                                                                  3(1-4-4)                                                                              
  Lighting  Design 2 

  วิชาที่ตองศึกษามากอน : PER 2304 การออกแบบแสง 1 
  การคนควาวิเคราะห  สังเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อการใชแสงสําหรับการละครไม
สมจริง  ฝกปฏิบัติกระบวนการออกแบบแสง  การใชขอมูลอุปกรณควบคุมแสงบนเวที  การ
ใหเทคโนโลยี Visualizer  นําเสนอผลงานแสงการจัดทําสมุดคูมือการออกแบบแสง  
  Prerequisite: PER2304 Lighting  Design 1 
  Process of researching, analysis and synthesis in lighting design’s for 
non-realistic theatre. Practice lighting design and lighting equipments control 
and present it to the public. Report the process through promptbook. 

PER3305 การออกแบบฉาก 2       3(1-4-4) 
  Scene Design 2     

  วิชาที่ตองศึกษามากอน : PER 2305 การออกแบบฉาก 1 
  การคนควากระบวนการออกแบบฉาก  การคิด วิเคราะห ตีความ  สังเคราะห  
จากบทละครแนวไมสมจริง  ฝกทักษะการสรางสรรคการออกแบบฉากดวยคอมพิวเตอร 
การสรางฉากและจัดทําคูมือการออกแบบฉาก 
  Prerequisite: PER2305 Scene Design 1 
  The researching process of scene design. Creative thinking, 
interpretation, analysis and synthesis for non-realistic theatre. Practice scene 
design with computer programs and do actual construction. Report the 
process through promptbook. 

PER3306 การออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง 2    3(1-4-4) 
           Costume Design for Performance 2  
   วิชาท่ีตองศึกษามากอน : PER 2307 การออกแบบเคร่ืองแตงกายเพ่ือการแสดง 1  

การคนควา  กระบวนการออกแบบเครื่องแตงกาย  การคิด  การวิเคราะห  ตีความ  
สังเคราะห  จากบทละครแนวไมสมจริง  หรือศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ ฝกทักษะการสรางสรรค
การออกแบบ  จัดสรางเครื่องแตงกาย  จัดทําคูมือการออกแบบเครื่องแตงกาย  การนําเสนอ
สูสาธารณะชน 
 Prerequisite : PER2307 Costume Design for Performance 1 

The researching process of costume design. Creative thinking, 
interpretation, analysis, and synthesis for non-realistic theatre or cultural 
performances. Practice costume design and costume construction and present 
it to the public. Report the process through promptbook. 
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PER3307 โครงงานการออกแบบเพื่อการแสดง     3(1-4-4) 
           Design Project for Performance     

  วิชาที่ตองศึกษามากอน: PER  3305 การออกแบบฉาก 2 หรือ  
PER 3306 การออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง 2 

หรือเรียนพรอมกันโดยไดรบัอนุมัตจิากกรรมการประจําหลักสูตร 
การคนควา  วิเคราะห  และการสังเคราะหถึงรูปแบบ  แนวความคิดของศิลปน  

หรือนักออกแบบในศาสตรตาง ๆ ที่ผูเรียนสนใจ  การบูรณาการ การมีทักษะความชํานาญ
เฉพาะทางตามความถนัดของผูเรียน  การประยุกตใชในการสรางสรรคผลงานของโครงการ
ศิลปนิพนธ 
  Prerequisite : PER3305 Scene  Design 2 
  Prerequisite : PER3306 Costume Design for Performance 2 
  The process of researching, analysis and synthesis of artists or 
designers’s concepts in which the learners are interested. Practice individual 
creative skills for degree projects. 

PER3406  ละครเพื่อการพัฒนา         3(1-4-4) 
  Theatre for development 

  ทฤษฎีและหลั กการพัฒนามนุษย และสั งคม โดยใช ละครเปน เครื่ องมื อ 
ละครประยุกตการประยุกตใชกระบวนการละครพัฒนามนุษยในลักษณะรายบุคคล 
และรายกลุมละครชุมชนการประยุกตใช เครื่องมือละครเขาไปพัฒนาคนในชุมชน 
การสรางสรรคละครประเด็นของชุมชนการออกแบบกระบวนการเรียนรูใหคนในชุมชนสราง 
สรรคละครและนําละครไปสื่อสารกับคนในชุมชนอีกทอดหนึ่งหรือ กระบวนการออกแบบ  
การแลกเปลี่ยนเรียนรูหลังละครจบ  ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
  Theories and principles of using theatre as a tool for human 
development. Applied theatre. Applying theatre process for human 
development. Forum theatre. Applying theatre as a tool for developing 
people in communities. Creating drama based on communities’ issues. 
Designing a learning process for people in communities to create drama and 
perform to communities’ members. Designing post-show process of learning 
and exchanging thoughts. Transformative theatre.  
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PER3407   ละครสรางสรรค         3(1-4-4) 
  Creative Drama 

หลักการและทฤษฎีของละครสรางสรรค องคประกอบของละครสรางสรรค  
การสรางเรื่องราวที่จะใชเปนเครื่องมือในการดนสด การออกแบบและสรางแผนการเรียนรู 
ขั้นตอนการนํากระบวนการ  ฝกปฏิบัติการเปนผูเอื้อกระบวนการ 

  Theories and principles of creative drama. Components of creative 
drama. Creating stories for improvisation. Designing lesson plan. Being a 
process leader and facilitator. 

PER3503  ศิลปะการแสดงเพ่ือธุรกิจ         3(1-4-4) 
 Performance arts for Business  
  หลักการและทฤษฎีดานศิลปะการแสดงเพื่อธุรกิจ  การคิดและการสรางสรรค
ภายใตแนวคิดรวบยอด (concept)  ที่ตั้งไวหรือรับโจทยมา  การคิดหาองคประกอบมาเติม
เต็มความคิดดวยหลัก  4 M การบริหารจัดการและการแปลงความคิดใหเปนรูปธรรมการ
นําเสนอถายทอดความคิดเพื่อนําไปสูกลุมผูจางงานไดอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงการสราง
งานใหเกิดขึ้นไดจริง   
  Theories and principles of using performing arts for business. Creating 
performing arts from assigned or decided concept. Finding components to 
fulfil a concept based on 4M theory. Transforming thoughts to a concrete 
work. Pitching practical ideas to investors. 

PER3504  การประชาสัมพันธเพื่องานการแสดง      3(3-0-6) 
  Public Relations for Performance 

  หลักการประชาสัมพันธ กระบวนการ เทคนิคและกลยทุธของการประชาสมัพันธ 
เครื่องมือการประชาสัมพันธ โดยประยกุตใชกับงานการแสดงในรูปแบบตางๆ  
  Principle of public relation. Process, tools, techniques and strategies of 
public relations, how to provide public relations service for various type of 
performing arts production. 

PER3605 วรรณกรรมการละครสากล      3(2-2-5) 
  World Dramatic Literature     

  วิชาที่ตองศึกษามากอนหรือเรียนพรอมกัน : PER2610 ปริทัศนวรรณกรรมการ
แสดง  
  ผลงานวรรณกรรมการละครสากลที่โดดเดนในดานลักษณะและการพัฒนาการ  
ทางศิลปะการละคร  การอาน วิเคราะห และตีความบทละครที่เลือกศึกษา  
  Prerequisite: PER 2610 Introduction of Performing Arts Literatures  
  Distinguished world dramatic literatures in the aspect of characteristics 
and the development of performing arts. Reading, analyzing and interpreting 
selected plays. 
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PER3606 กายวิภาคของผูแสดง       3(3-0-6) 
  Anatomy of Performers 

  ความหมายเกี่ยวกับกายวิภาคทั่วไป วิเคราะหโครงสรางของรางกาย  โครงสราง 
ของกล ามเนื้ อ  การ รักษา  การพัฒนากล าม เนื้ อ  การใชกล ามเนื้ ออย างถูกตอ ง 
และการวิเคราะหรูปแบบและการเคลื่อนไหวรางกายในการแสดงนาฏศิลป 
  Meaning of anatomy. Body and muscle structure analysis. Treatment 
and development for muscle. The correctly technique for using muscle. 
Analyze styles and body movements in dance performances. 

PER3607 การละครเอเชีย        3(3-0-6) 
Asian Theatre 

ประวัติ  รูปแบบ และวิวัฒนาการของการละครเอเชีย  รวมถึงวรรณกรรมการละคร  
และนักการละครของเอเชียที่สําคัญ  

Historical background, forms and the development of Asian theatre 
including dramatic literatures and the distinguished dramatists of Asia. 

PER3609 โนตนาฏศิลปเบ้ืองตน       3(3-0-6) 
  Fundamental  Dance  Notation 

ประวัติความเปนมา  ความสําคัญของการบันทึกทาเตน  คุณลักษณะของตัวโนต
นาฏศิลปแบบตาง ๆ ฝกการเขียนโนตตามหลักของ Labanotation 

The historical and rational of dance notation, the characteristic of 
dance note in several styles, to practice writing the dance notation by using 
Labanotation methods 

PER3610 การเขียนสรางสรรคเพื่อการแสดง     3(1-4-4) 
  Creative Writing for Performing Arts  

  วิชาท่ีตองศึกษามากอนหรือเรียนพรอมกัน: PER 2610 ปริทัศนวรรณกรรมการแสดง  
โครงสรางและองคประกอบของบทละคร  หลักการเขียนบทเพื่อการแสดงรูปแบบ

ตาง ๆ การดัดแปลงวรรณกรรมเปนบทสําหรับการแสดง  การเขียนบทละครดั้งเดิมขนาดสั้น
และบทดัดแปลงขนาดสั้น 

Prerequisite: PER 2610 Introduction of Performing Arts Literatures 
  Elements and structure of play. Principles of writing script for various 
form of performance. How to adapt literature or other materials to 
performance script. Writing a short original play as well as an adaptation. 
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PER3611  การเขียนบทละครเวที        3(1-4-4) 
  Stage Play Writing 

วิชาที่ตองศึกษามากอนหรือเรียนพรอมกัน : PER 2610 ปริทัศนวรรณกรรมการแสดง  
องคประกอบของบทละครเวที  หลักการเบื้องตนของการเขียนบทละคร  การวาง

โครงเรื่อง การสรางตัวละคร  การเขียนบทสนทนาสําหรับละครเวทีการเขียนบทละครเวที
ขนาดสั้นทั้งบทดั้งเดิมและบทดัดแปลง 

Prerequisite: PER 2610 Introduction of Performing Arts Literatures 
  Elements of play. Principles of play writing. Plot structure. 
Characterization. Writing dialogue. Writing a short play, both original and 
adaptation. 

PER3612 วรรณคดีการละครไทย       3(3-0-6) 
  Thai Dramatic Literature  

         วิชาท่ีตองศึกษามากอนหรือเรียนพรอมกัน: PER 2610 ปริทัศนวรรณกรรมการแสดง  
         ความหมาย ลักษณะ องคประกอบและพัฒนาการของวรรณคดีการละครไทย 
อิทธิพลวรรณคดีตางประเทศที่มีผลตอวรรณคดีการละครไทย    
 Prerequisite: PER 2610 Introduction of Performing Arts Literatures                                                   

Definitions, the characterization, the key elements and the 
development of Thai dramatic literature.  The influencing of foreign 
literatures on Thai dramatic literatures.  

PER3613 นาฏยสังคีตวิเคราะห       3(3-0-6) 
Critical  Analysis of  Dance Theatre  

ความหมายของนาฏยสงัคีตวิเคราะห  ทฤษฏีและหลกัการวิจารณรวมทั้งรูปแบบ
ของงานดานดนตรีและนาฏศิลป  

The meaning of critical analysis of dance theatre, theory and the 
essential principles of criticism including performance styles in both music 
and dance areas.  
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PER3707  ดนตรีเพื่อการแสดง         3(3-0-6) 
  Music for Performance 

บทบาทและหนาที่ของดนตรีในงานการแสดง  ประเภทของเครื่องดนตรี  แนวดนตรี
ตาง ๆ  การเลือกดนตรีมาใชในงานศิลปะการแสดงตัวอยางงานการแสดงทั้งละครเวที  ละคร
โทรทัศนและภาพยนตรการเลือกดนตรีมาใชในงานการแสดงชนาดสั้น 
  Roles of music in performing arts. Types of musical instruments. Genre 
of music. How to choose music for a performance. Examples from stage play, 
television and film. 

PER3708 คอมพิวเตอรเพื่อศิลปะการแสดง      3(2-2-5) 
  Computer for Performing  Arts 

หลักการใช  รูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรฝกการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้น
พื้นฐานและโปรแกรมพื้นฐานที่เกี่ยวของเพื่อใชในงานศิลปะการแสดง 

The principles and patterns of computer programs, applying the basic 
computer programs and the related programs for performing arts.  

PER3709 ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 1      3(3-0-6) 
  English for Performance 1    

  การ ฟงพูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน ในสถานการณตางๆ   
การบรรยายประกอบการแสดง และศัพทเทคนิคเบื้องตนที่เกี่ยวของกับงานศิลปะการ แสดง  
  Listening, speaking, reading and writing in English for basic          
communication in various situations. Narrating in performance and basic 
technical terms for performance. 

PER3710 ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 2                    3(3-0-6) 
  English for Performance 2  

  การฟง พูด อาน และเขียน เพือ่การสื่อสารในชีวิตประจําวัน การใชภาษา 
อังกฤษผานสื่อศิลปะการแสดง ศัพทเทคนิคทีเ่กี่ยวของกบังานศิลปะการแสดงในขั้นสูง    
 Listening, speaking, reading and writing in English for daily life. English usage 
via performing arts media. Advanced technical terms for performance. 

PER3901 การวิจัยดานศิลปะการแสดง      3(3-0-6) 
  Performing Arts Research 

  วิธีวิจัยงานดานศิลปะการแสดงโดยใชความรูดานสังคมวิทยา มานุษยวิทยา 
ประวัติศาสตรและโบราณคดี เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบและวิเคราะห 
ขอมูล   การเขียนรายงานการวิจัย 
  Performing arts research methodology using knowledge of sociology, 
anthropology, history and archeology. Data collection techniques, examining 
and analyzing data and writing research report. 
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PER3904 การศึกษาอิสระศิลปะการแสดง      3(3-0-6) 
            Independent Studies for Performing Arts 

การคนควาหัวเรื่องที่เกี่ยวของกับศิลปะการแสดงตามความสนใจของแตละบุคคล
โดยตองไดรับความเห็นชอบจากกลุมวิชา  สรางผลงานและเขียนรายงานการนําเสนอผลงาน
สูสาธารณชน  
  Researching intensively in performing arts depending on individual 
interest, in consultation with department, presented in promptbook. Create 
performance to the public. 

PER3905 สัมมนาศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Seminar on Performing Arts    

สัมนาศิลปะการแสดงที่ เนนทฤษฎี สรางกระบวนการคนหาองคความรูทาง 
ศิลปะการแสดงในหัวขอที่สนใจ  
  Seminars focusing on performing arts theory. The process of gaining 
body of knowledge in the interested topic.   

PER4601 โนตนาฏศิลปขั้นสูง       3(2-2-5) 
  Advance Dance Notation 

วิชาที่ตองศึกษามากอนหรือเรียนพรอมกัน : PER 3609 โนตนาฏศิลปเบ้ืองตน  
ทฤษฏีโนตนาฏศิลปข้ันสูง   การเขียนโนตและบันทึกชุดการแสดงตามความเหมาะสม 
 Prerequisite : PER 3609 Fundamental Dance Notation 

Advance dance notation theory, to write dance notation and record 
dance movement by choosing suitable performance 

PER4802 การเตรียมสหกิจศึกษาศิลปะการแสดง      2(90) 
Preparation for Cooperative Education in Performing Arts 

 หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา  ความพรอมในการทํางานรวมกับผูรวมงาน  
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ  การสื่อสาร  บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ  ความรูพื้นฐาน
และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ  และการนําไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  เทคนิค
การนําเสนอโครงงานหรือผลงานการเขียน  และนําเสนอรายงานทางวิชาการ  รวมทั้งฝก
ปฏิบัติในสถานฝกปฏิบัติของสาขาวิชา  และมีเวลาในการฝกไมนอยกวา 90  ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

Principles and fundamental concepts of cooperative education, 
preparation for working with colleague, the ethic for working, communication, 
personality and interpersonal relation, the general information and technique 
for applying  job, working in organization, the  presentation technique for 
working project, to writing and presenting academic report including to train 
or working in the department training place,  the training time requirement 
has  not less than 90 hours training time  
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PER4803 สหกิจศึกษาศิลปะการแสดง       6(450) 

Cooperative Education in Performing Arts 
 การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการศิลปะการแสดงอยางครบวงจรทั้งนี้นักศกึษา
ตองมีชั่วโมงการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 450  ชั่วโมงปฏิบัติการและมีการเขียนรายงงาน
การฝกปฏิบัติงานเปนรายบุคคล  โดยรายงานทั้งอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและแนวทางการ
แกไข  รวมถึงผลการแกไขและสรุปประมวลความรูที่ไดรับจาการฝกประสบการณ 

Training in the performing arts organizations however students are 
necessary to complete internship time requirement with no less than 450 
hours working experiences initially. In addition, the students are required to 
write-up individual training report, which identifies the obstacles, problems 
and the way to solve the problems while they are on internship. Summarizing 
and evaluate all knowledge from training experiences.  

PER4804 การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปะการแสดง    6(450) 
  Professional Practice in Performing Art 

  กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในสายงานที่เกี่ยวของ  
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติแรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะกับวิชาชีพ
ออกฝกประสบการณวิชาชีพกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนภายใตการควบคุม
ของอาจารยนิเทศและผูประกอบการ  

Activities for orienting students before internship. To work as 
professional practice with performing arts business organizations, in 
consultation and observation of supervisors and employees. 

PER4901 ศิลปนิพนธ        5(2-6-7) 
  Degree Project 

การสรางสรรคผลงานศิลปะการแสดง นําเสนอในรูปแบบทักษะการแสดงอยางใด
อยางหนึ่งโดยไดรับอนุมิติจากลุมวิชา และจัดทําคูมือประกอบ   
  Performance projects presented in any forms of performing arts skills, 
in consultation and permission of the department. Report the work and study 
process through promptbook.   

 
 


