รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการละคอน
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
หลักศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Drama
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่ อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่ อ

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต )การละคอน(
ศป.บ. (การละคอน)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Drama)
B.F.A. (Drama)

3. วิชาเอก
-ไม่ ม-ี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 137 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างประเทศทีส่ ามารถใช้ ภาษาไทยในการสื่อสารได้ เป็ นอย่ างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน พ.ศ.2552
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ในปี การศึกษา 2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1

ผู้ควบคุมการผลิตการแสดง (Producer)

8.2

ผู้ฝึกหัดนักแสดง (Acting Coach)

8.3

นักวิจารณ์ ด้านการละคอน (Critic)

8.4

ผู้เขียนบทละคอน (Playwright)

8.5

นักแสดง (Actor)

8.6

ผู้กากับการแสดง (Director)

8.7

นักออกแบบกิจกรรมในการใช้ ละครประยุกต์ (Creative Designer/Facilitator/ For Applied Theatre)

8.8

นักสร้ างสรรค์ การจัดการงาน ) Event Organizer(

8.9

นักออกแบบการสร้ างองค์ ประกอบศิลป์ (Arts Director)

8.10 นักแต่ งเพลง (Song writer)
8.11 ศิลปิ นสร้ างสรรค์ งานแต่ งหน้ า (Make up Artsist)
8.12 ผู้กากับภาพลักษณ์ (Stylist)
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นที่ประจักษ์ ในการสร้ างมูลค่ าและคุณค่ าเพิ่มให้ กับเศรษฐกิจ การพัฒนา เศรษฐกิจสร้ างสรรค์
ต้ องการรากฐานทางศิลปะอันเข้ มข้ น เนื่องจากวิชาการทางศิลปะเป็ นจุดเริ่มต้ นสาคัญ สุ ดอย่ างหนึ่งในการริเริ่มสร้ างกระบวนการ
และถ่ ายทอด การมีความรู้ ทางศิลปะที่ก้าวหน้ าจะสามารถนาไป ประยุกต์ กับบริบทที่แตกต่ างทางเศรษฐกิจต่ างๆ อย่ างกว้ างขวาง
วิชาการละคอนเป็ นศิลปะแขนงที่สาคัญ ที่สุดอย่ างหนึ่ง เพราะเป็ นศาสตร์ ซึ่งผสมผสานความรู้ ความเข้ าใจในศิลปะแขนงอื่นๆ ไว้
อย่ างเป็ นอันเดียว อีกทั้งยังสามารถผลักดันเชิง ความคิดด้ านเอกลักษณ์ ของชนในชาติ ออกมาได้ อย่ างชัดเจน ดังนั้น จึงจาเป็ น อย่ าง
ยิง่ ทีจ่ ะต้ องพัฒนาหลักสู ตรนีใ้ ห้ ก้าวหน้ าและสอดคล้ องกับสถานการณ์ และการพัฒนาเศรษฐกิจ ของชาติ

11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม ศิลปะการแสดงคือเครื่องสะท้ อนสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมทีย่ อดเยีย่ ม เพราะสร้ างสรรค์
ขึน้ จากแขนงศิ ลปะหลากหลาย อีกทั้งยังเป็ นสั ญญลักษณ์ แห่ งความเจริ ญทางวัฒนธรรม และเป็ นเอกลักษณ์ แห่ งวัฒนธรรมนั้นๆ
ศิลปะการแสดงมิใช่ เพียงเรื่ องเริงรมย์ หากแต่ ประมวลความคิด การถ่ ายทอดและการวิพากษ์ วิจารณ์ อันจะเป็ นหัวใจในการสร้ าง
สังคมอันมีสุนทรียะในการแสดงออกและความเข้ มแข็งทางปัญญา ซึ่งเข้ มแข็งท่ ามกลางการเปลีย่ นแปลงอันรวดเร็วในโลกปัจจุบัน
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับ พันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรนี้ มุ่งเน้ นความรู้ และทักษะด้ านวิชาการละคอน โดยบู รณาการกับพืน้ ฐานความรู้ แขนงต่ างๆ ของ
มนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ พัฒนาองค์ ความรู้ อันเป็ นสากลในปัจจุบัน อีกทั้งเน้ นหนักในแต่ ละความรู้ เฉพาะอย่ างเข้ มข้ น เพื่อ
สร้ างบัณฑิตที่มีความเข้ าใจโลกร่ วมสมัย และสามารถเสนอผลงานทั้งเชิ งวิชาการและสร้ างสรรค์ ด้ วยความ เข้ าใจตนเองและ
รับผิดชอบต่ อสังคม
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสู ตรศิ ลปะการแสดง เกี่ยวข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ที่ม่ ุงสู่ การสร้ างและพัฒนา
บัณฑิตทั้งในด้ านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการสร้ างบัณฑิตที่มีความเข้ าใจมนุษย์ สั งคม และวัฒนธรรมที่แตกต่ างหลากหลาย
และมีความสามารถในการบู รณาการองค์ ความรู้ ในศาสตร์ ต่างๆ เพื่อพัฒนาผลงานด้ านศิ ล ปะการแสดง เช่ น การละคอนและ
นาฏศิลป์ โดยมีความเคารพต่ อวิถีประชาธิปไตย และมีจติ สานึกและความรับผิดชอบต่ อตนเอง สังคม และโลก
13. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
)บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง(

มธ. 110

สหวิทยาการมนุษยศาสตร์

TU 110

Integrated Humanities

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

มธ. 100

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

TU 100

Civic Educations

มธ. 120

สหวิทยาการสังคมศาสตร์

TU 120

Integrated Social Sciences

2 )2-0-4(

หน่ วยกิต
)บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง(
3 )3-0-6(
2 )2-0-4(

มธ. 130

สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

TU 130

Integrated Sciences and Technology

มธ. 151

คณิตศาสตร์ ทวั่ ไประดับมหาวิทยาลัย

TU 151

General College Mathematics

มธ.152

หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์

TU 152

Fundamental Mathematics

มธ. 153

ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์

TU 153

General Concepts of Computer

มธ. 156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น

TU 156

Introduction to Computers and Programming

ท. 161

การใช้ ภาษาไทย

TH 161

Thai Usage

สษ. 070

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1

EL 070

English Course 1

สษ. 171

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2

2 )2-0-4(
3 )3-0-6(
3 )3-0-6(
3 )3-0-6(
3 )3-0-6(
3 )3-0-6(
0 )3-0-6(
ไม่ นับหน่ วยกิต
3 )3-0-6(

EL 171 English Course 2
สษ. 172

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3

EL 172

English Course 3

มธ. 111

ประเทศไทยในมิตทิ างประวัตศิ าสตร์ สังคม

3 )3-0-6(
3 )3-0-6(

และวัฒนธรรม
TU 111

Thailand in Historical, Social and Cultural
Perspective

มธ. 113

ความรู้ พนื้ ฐานทางปรัชญาและศาสนา

TU 113

Fundamentals of Philosophy and Religions

3 )3-0-6(

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
)บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง(

มธ. 143

มนุษย์ กบั สิ่งแวดล้ อม

TU 143

Man and Environment

พท 101

สุ ขภาพและการออกกาลังกายเพือ่ คุณภาพชีวติ

PE 101

Exercise and Sports for Healthy life

วฬ. 211

กรีฑา

3 )3-0-6(
2 )-0- 24(
1 )1-2-0(

SN 211 Track and Field
วฬ. 212

ว่ ายนา้

SN 212

Swimming

วฬ. 213

ลุตบอล

SN 213

Football

วฬ 214

บาสเกตบอล

SN 214

Basketball

วฬ 215

รักบีล้ ุตบอล

SN 215

Rugby

วฬ 216

วอลเลย์ บอล

SN 216

Volleyball

วฬ 217

เบสบอล

SN 217

Baseball

วฬ 218

ลุตซอล

SN 218

Futsal

วฬ 219

ซอลท์ บอล

SN 219

Softball

วฬ 220

เทนนิส

SN 220

Tennis

วฬ 221

แบดมินตัน

SN 221

Badminton

วฬ 222

เทเบิลเทนนิส

SN 222

Table Tennis

1 )1-2-0(
1 )1-2-0(
1 )1-2-0(
1 )1-2-0(
1 )1-2-0(
1 )1-2-0(
1 )1-2-0(
1 )1-2-0(
1 )1-2-0(
1 )1-2-0(
1 )1-2-0(

13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
มาเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
)บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง(
มธ 115
TU 115
มธ 116
TU 116
นศ 101
DA 101
นศ 131
DA 131
นศ 134
DA 134
นศ 201
DA 201
นศ 200
DA 200
นศ 203
DA 203
นศ 231
DA 231
นศ 235
DA 235
นศ 236
DA 236
นศ 237
DA 237
นศ 238
DA 238
นศ 331
DA 331
นศ 386
DA 386

มนุษย์ กบั ผลงานสร้ างสรรค์ ทางด้านวรรณกรรม
Man and his Literary Creativity
มนุษย์ กบั ศิลปะ; ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง
Man and Arts; Visual Arts, Music and Performing Arts
ทฤษฎีนาฏยศาสตร์ ไทย
Theory of Dance
นาฏศิลป์ ไทย 1
Thai Dance 1
การแต่ งกายและการแต่งหน้ า
Character Costume and Make – up
พัฒนาการนาฏศิลป์ ไทย
Development of Thai Dance
งานค้ นคว้ าสร้ างสรรค์ ในห้ องปฏิบัตกิ ารและภาคสนาม 1
Studio Project 1
พัฒนาการของนาฏศิลป์ เอเชีย
Development of Asian Dance
นาฏศิลป์ ไทย 2
Thai Dance 2
การเขียนบทโขน ละคอนไทย
Thai Playwriting
นาฏศิลป์ ไทยภาคเหนือและภาคอีสาน
Northern and Northeastern Thai Dance
นาฏศิลป์ ไทยภาคกลางและภาคตะวันออก
Central and Eastern Thai Dance
นาฏศิลป์ ไทยภาคใต้
Southern Thai Dance
นาฏศิลป์ ไทย 3
Thai Dance 3
โขนและหนังใหญ่
Khon (Mask Dance Drama) and
Nang Yai (Classical Shadow Play)

3 )3-0-6(
3 )3-0-6(
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (0-6-3)
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
3 (1-4-4)
3 (1-4-4)
3 )1-4-4(
3 (1-4-4)
3 (1-4-4)
3 (1-4-4)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นศ 387

ละคอนใน ละคอนนอก และละคอนพันทาง

DA 387

Classical Dance: Lakhon Nai, Lakhon Nok,

หน่ วยกิต
)บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง(
3 (1-4-4)

Lakhon Phanthang
นศ 435

ราหน้ าพาทย์

3 (1-4-4)

DA 435

Nah Paht

นศ 461

ศิลปะการออกแบบท่ านาฏศิลป์ ไทย

DA 461

Choreography in Thai Dance

ด 100

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับดนตรี

MU 100

Introduction to Music

ด 101

สุ นทรียศาสตร์ ในดนตรี

MU 101

Aesthetics in Music

ด 105

ดนตรีโลก

MU 105

World Music

ด 115

ปี่ พาทย์ มอญ 1

MU 115

Mon Music 1

ด 125

ดนตรีพนื้ บ้ าน 1

MU 125

Thai Folk Music 1

ด 130

ดนตรีไทย 1

UM 130

Thai Music:Theory and Practice 1

ด 140

ดนตรีสากล 1

UM 140

cMsuM n UtseW: Theory and Practice 1

ด 145

พืน้ ฐานการปฏิบัตคิ ยี ์ บอร์ ด

MU 145

Keyboard

ด 165

ศิลปะการขับร้ องเพลงไทย 1

3 (3-0-6)

MU 165
ด 166

ageuennaa iae inan ienTenT : iMn a ang a aWueWM 1
ศิลปะการขับร้ องเพลงประสานเสียง 1

3 (3-0-6)

MU 166

The Arts of Choral Singing 1

ด 167

ศิลปะการขับร้ องเพลงสากล 1

MU 167

Western Solo Singing : Theory and Practice 1

3 )1-4-4(
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
)บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง(

ด 205

พัฒนาการของดนตรีไทย

MU 205

Development of Thai Music

ด 206

พัฒนาการของดนตรีตะวันตก

MU 206

Development of Western Music

ด 215

ปี่ พาทย์ มอญ 2

MU 215

Mon Music 2

ด 225

ดนตรีพนื้ บ้ าน 2

MU 225

Thai Folk Music 2

ด 235

ดนตรีไทย 2

MU 235

Thai Music : Theory and Practice 2

ด 245

ดนตรีสากล 2

MU 245

Western Music : Theory and Practice 2

ด 265

ศิลปะการขับร้ องเพลงไทย 2

MU 265

Traditional Thai Solo Singing: Theory and Practice 2

ด 266

ศิลปะการขับร้ องเพลงประสานเสียง 2

MU 266

The Arts of Choral Singing 2

ด 267

ศิลปะการขับร้ องเพลงสากล 2

UM 267

cMsuM n inan ienT : Theory and Practice 2

ด 268

พัฒนาการโสตประสาทสาหรับดนตรี

MU 268

Ear Training for Music

ด 355

ดนตรีและการขับร้ องในการละคอนและนาฏศิลป์ ไทย

MU 355

Music in Thai Drama and Dance

ด 375

การเรียบเรียงเสียงประสาน

MU 375

Harmony

ด 475

การประพันธ์ เพลงเบือ้ งต้ น

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

MU 475 Musical Composition
หมายเหตุ

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สามารถเลือกศึกษา มธ.115 และ มธ. 116 เป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2
ได้

13.3 การบริการจัดการ
อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร ประสานงานกับอาจารย์ ผู้แทนจากสาขาวิชาอื่นๆ ในคณะฯ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ คณะ
สั งคมศาสตร์ วิทยาและมานุษยวิทยา คณะสหเวชศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และการผังเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้ บริ การการสอนวิชาต่ างๆ ในการจัดการด้ านเนื้อหาสาระของวิชา การจัด
ตารางเวลาเรียน และสอบ การจัดกลุ่มนักศึกษาตามระดับพืน้ ฐานความรู้
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
การสร้ างสรรค์ ผลงานศิลปะการละคอน หรือศิลปะการละคอนประยุกต์ บนพืน้ ฐานทางวิชาการและความรับผิดชอบต่ อ
สังคม
1.2 ความสาคัญ
หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตร์ สาขาวิ ช าการละคอน เป็ นหลั ก สู ต รที่ ม่ ุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ซึ่ ง มี ทั ก ษะและความรู้ ด้ า น
ศิลปะการแสดง โดยบูรณาการกับศาสตร์ ทางด้ านมนุษยศาตร์ สั งคมศาสตร์ และศาสตร์ อื่นๆ เข้ าใจความแตกต่ างหลากหลายและ
ความเป็ นไปของสังคมร่ วมสมัยในโลกสากล เพือ่ นาองค์ ความรู้ เหล่ านั้นมาสื่อสารสู่ สังคมอย่ างริเริ่มสร้ างสรรค์ โดยมุ่งเน้ นจรรโลง
และวิวฒ
ั น์ สังคมด้ านจิตใจ ภายใต้ ความเคารพและความรับผิดชอบต่ อตนเองและผู้อนื่
1.3 วัตถุประสงค์
เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีท่ มี่ คี ุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีความรู้ พนื้ ฐานในด้ านศิลปะการแสดง ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ สุ นทรีย-ศาสตร์ วิธีคิด การออกแบบ การ
เขียนบท วรรณกรรมบทละคร
1.3.2 มีความคิดสร้ างสรรค์ ทักษะ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.3.3 มีความสามารถในการประยุกต์ ความรู้ และทักษะด้ านศิ ลปะการแสดง เพื่อปรั บใช้ ในด้ านการศึ กษา
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และมนุษย์
1.3.4 มีความเป็ นเอกลักษณ์
1.3.5 มีความรับผิดชอบต่ อตนเองและสังคม

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึ กษาแบบทวิภ าค โดย 1 ปี การศึ กษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ 1 ภาคการศึ กษาปกติมี
ระยะเวลาศึ กษาไม่ น้อยกว่ า 16 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 6 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่วโมง
การศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึ กษาในภาคฤดู ร้อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ กับการพิจารณาของกรรมการประจาหลักสู ตร )คณะกรรมการ
วิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ (
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่ ม-ี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1

เดือนมิถุนายน-กันยายน

ภาคการศึกษาที่ 2

เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

ภาคฤดูร้อน

เดือนมีนาคม-พฤษภาคม

2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิสมัครเข้ าศึกษาให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2540 )พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม( ข้ อ 7
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืน่ ๆ )ระบุ(
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ ามหาวิทยาลัย
1( การเทีย บโอนหน่ วยกิต รายวิช า และการลงทะเบีย นเรี ยนข้ ามมหาวิท ยาลัย
ให้ เป็ นไปตามข้ อ บัง คับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 )พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม( ข้ อ 10.10 และข้ อ 15
2( หลัก เกณฑ์ ก ารลงทะเบี ยนเรี ย นข้ า มมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึ กษารายวิชาข้ ามโครงการ และการจดทะเบียนศึ กษารายวิชาข้ ามสถาบันอุดมศึ กษาใน
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552

3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่ น้อยกว่ า 137 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ าง
น้ อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. วิชาเฉพาะ

30

หน่ วยกิต

101 หน่ วยกิต

2.1 วิชาแกนคณะ

8

2.2 วิชาบังคับ

หน่ วยกิต
63

2.2.1 วิชาบังคับในสาขา

45

หน่ วยกิต

2.2.2 วิชาเลือกในสาขา

18

หน่ วยกิต

2.3 วิชาบังคับนอกสาขา
2.4. วิชาโทหรือวิชาเลือก

6
24

3. วิชาเลือกเสรี

หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
6

หน่ วยกิต

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรศิ ลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน ประกอบด้ วยอักษรย่ อ 2
ตาแหน่ ง และตัวเลข 3 ตาแหน่ ง ดังรายละเอียดต่ อไปนี้
1. อักษรย่ อนาหน้ าตัวเลขในหลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน ดังนี้
“ศป.” เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์
“ล.” เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดยสาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์
“นศ.” เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดยสาขาวิชาโท (นาฎยศาสตร์ ไทย)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
“ด.” เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดยสาขาวิชาโท (ดนตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร์
2. ตัวเลข 3 ตาแหน่ ง ในรายวิชาหลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การละคอน ดังนี้
หลักหน่ วย
เลข 0-4 หมายถึง
เลข 5-9 หมายถึง

วิชาบังคับ, วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก, วิชาเน้ นหนักเฉพาะทาง

หลักสิบ
เลข 0 หมายถึง
เลข 1 หมายถึง
เลข 2 หมายถึง
เลข 3 หมายถึง
เลข 4 หมายถึง
เลข 5 หมายถึง
เลข 6 หมายถึง
เลข 7 หมายถึง
เลข 8 หมายถึง
หลักร้ อย
เลข 1-2 หมายถึง
เลข 3 หมายถึง
เลข 4 หมายถึง
เลข 5 หมายถึง

หมวดวิชาพืน้ ฐานการละคอนทัว่ ไป
หมวดวิชาวรรณกรรมการละครและศิลปิ นทางการละคอน
หมวดวิชาการแสดง
หมวดวิชาการกากับการแสดง
หมวดวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ สาหรับ
ศิลปะการแสดง
หมวดวิชาเสียงและดนตรีสาหรับศิลปะการแสดง
หมวดวิชาการเคลือ่ นไหวและนาฏศิลป์ สาหรับ
ศิลปะการแสดง
หมวดวิชาการเขียนบทละคอน
หมวดวิชาการละครประยุกต์

วิชาระดับต้ น
วิชาระดับกลาง
วิชาระดับสู ง
วิชาระดับสู งทีส่ ่ งเสริมการค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

3.1.3.2 การคิดหน่ วยกิต
รายวิชาบรรยาย 1 หน่ วยกิต เท่ ากับ 1 ชั่วโมงต่ อสัปดาห์
รายวิชาฝึ กหรือทดลองหรือปฏิบัตกิ าร 1 หน่ วยกิต เท่ ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่ อสัปดาห์
รายวิชาฝึ กงานหรือฝึ กภาคสนาม 1 หน่ วยกิต เท่ ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่ อสัปดาห์
ในแต่ ละรายวิชากาหนดเกณฑ์ ในการคานวณหน่ วยกิตจากจานวนชั่ วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่ วโมงที่
นักศึกษาต้ องศึกษาด้ วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่ อ 1 สัปดาห์ แล้ วหารด้ วย 3 ซึ่งมีวธิ ีคดิ ดังนี้
จานวนหน่ วยกิต = บ + ป + น
3
การเขียนหน่ วยกิตในรายวิชาต่ างๆ ประกอบด้ วยเลข 4 ตัวคือ
เลขตัวแรก อยู่นอกวงเล็บ เป็ นจานวนหน่ วยกิตของรายวิชานั้น
เลขตัวทีส่ อง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย
เลขตัวทีส่ องบอกจานวนชั่วโมงบรรยายต่ อสัปดาห์
เลขตัวทีส่ ามบอกจานวนชั่วโมงปฏิบัตติ ่ อสัปดาห์
เลขตัวทีส่ ี่บอกจานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์

3.1.3.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จานวน 30 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้ วไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต ตามโครงสร้ างและ
องค์ ประกอบของหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่งแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 : วิชาศึกษาทัว่ ไป 21 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
)บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง(

หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่ วยกิต
มธ. 110
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU 110
Integrated Humanities
หมวดสังคมศาสตร์ บังคับ 2 วิชา 5 หน่ วยกิต
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
TU 100 Civic Education
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 2 หน่ วยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
TU 130 Integrated Sciences and Technology
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

2 (2-0-4)

3 (3-0-6)
2 (2-0-4)

2 (20-4)
หน่ วยกิต
)บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง(

: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนี้
มธ. 151
คณิตศาสตร์ ทวั่ ไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU 151 General College Mathematics
มธ. 152
หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 152
Fundamental Mathematics
มธ. 153
ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
TU 153
General Concept of Computer
มธ. 156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น
3 (3-0-6)
TU 156 Introduction to Computers and programing
หมวดภาษา รวม 9 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนี้
ท. 161
การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH 161 Thai Usage 1
สษ.070
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
3 (3-0-6)
EL 070 English Course 1

สษ.171
EL 171
สษ.172
EL 172

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
English Course 2
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
English Course 3

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ส่ วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามเงือ่ นไขรายวิชาทีค่ ณะฯ กาหนดไว้ รวม 9 หน่ วยกิต
ประกอบด้ วย
1) นักศึกษาเลือกศึกษา 2 วิชา ( 6 หน่ วยกิต) จากวิชาต่ อไปนี้
มธ. 111 ประเทศไทย ในมิตทิ างประวัตศิ าสตร์ สังคม
และวัฒนธรรม
TU 111 Thailand in Historical Social and
Cultural Perspective
มธ. 113 ความรู้ พนื้ ฐานทางปรัชญาและศาสนา
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions
มธ. 115 มนุษย์ กบั ผลงานสร้ างสรรค์ ด้านวรรณกรรม
TU 115 Man and his Literary Creativity
มธ. 116 มนุษย์ กบั ศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
ศิลปะการแสดง
TU 116 Man and Arts : Visual Art, Music and
Performing Arts
2) นักศึกษาเลือกศึกษา 1 วิชา (3 หน่ วยกิต) จากวิชาต่ อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

มธ. 143
TU 143

มนุษย์ กบั สิ่งแวดล้ อม
Man and Environment

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

หน่ วยกิต
)บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง(
3 (3-0-6)

และ/หรือเลือกศึกษาวิชาในหมวดพลานามัย โดยนักศึกษาจะสามารถศึกษาวิชาในหมวดนีเ้ ป็ นวิชาศึกษาทั่วไป ส่ วน
ที่ 2 ได้ ไม่ เกิน 3 หน่ วยกิต โดยต้ องศึกษาวิชา พท.101 ควบคู่กบั วิชาอืน่ ๆ อีก 1 วิชา ดังนี้
พท. 101
PE 101
วฬ 211
SN 211
วฬ 212
SN 212

สุ ขภาพและการออกกาลังกายเพือ่ คุณภาพชีวติ
Exercise and Sports for Healthy life
กรีฑา
Track and Field
ว่ ายนา้
Swimming

2 )2-0-4(
1 )1-2-0(
1 )1-2-0(

วฬ 213 ลุตบอล
SN 213
Football
วฬ 214 บาสเกตบอล
SN 214
Basketball
วฬ 215 รักบีล้ ุตบอล
SN 215
Rugby
วฬ 216 วอลเลย์ บอล
SN 216
Volleyball
วฬ 217 เบสบอล
SN 217
Baseball
วฬ 218 ลุตซอล
SN 218
Futsal
วฬ 219 ซอลท์ บอล
SN 219
Softball
วฬ 220 เทนนิส
SN 220
Tennis
วฬ 221 แบดมินตัน
SN 221
Badminton
วฬ 222 เทเบิลเทนนิส
SN 222
Table Tennis
2. วิชาเฉพาะ 101 หน่ วยกิต
2.1 วิชาแกนคณะรวม 8 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษาวิชาแกนคณะ รวม 8 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศป. 201
FA 201
ศป. 202
FA 202
ศป. 301
FA 301
ศป. 303
FA 303

พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมตะวันตก
Development of Western Arts, Culture, and Society
พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมเอเชีย
Development of Asian Arts, Culture, and Society
สุ นทรียศาสตร์ สาหรับผู้สร้ างสรรค์ งานศิลปะ
Aesthetics for Arts Creator
การบริหารงานศิลปะ
Arts Management

1 )1-2-0(
1 )1-2-0(
1 )1-2-0(
1 )1-2-0(
1 )1-2-0(
1 )1-2-0(
1 )1-2-0(
1 )1-2-0(
1 )1-2-0(
1 )1-2-0(

หน่ วยกิต
)บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง(
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

2.2 วิชาบังคับ รวม 63 หน่ วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับในสาขา 45 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษาวิชาบังคับในสาขาวิชาการละคอน รวม 45 หน่ วยกิต จาก 3 หมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดพัฒนาการและวรรณกรรมการละคอน (18 หน่ วยกิต) ได้ แก่
ล. 201
ความรู้ พนื้ ฐานเกีย่ วกับการละคอน
3 (3-0-6)
DM 201 Introduction to Theatre
ล. 202
ความรู้ พนื้ ฐานเกีย่ วกับการละคอนไทย
3 (3-0-6)
DM 202 Introduction to Thai Theatre and Drama
ล. 211
การละคอนตะวันตก
3 (3-0-6)
DM 211 Western Drama and Theatre
ล. 212
การวิเคราะห์ บทละคอน
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
ทฤษฎีและการวิจารณ์ ศิลปะการแสดง
3 (3-0-6)
DM 402 Theory and Criticism in Performing Arts
2) หมวดศิลปะการแสดง การสร้ าง และการประยุกต์ (15 หน่ วยกิต) ได้ แก่
ล. 121
สหวิทยาการทางศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
DM 121 Interdisciplinary Workshop
ล. 221
การแสดง 1
3 (2-2-5)
DM 221 Acting 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
)บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง(
ล. 240

องค์ ประกอบศิลป์ พืน้ ฐานการออกแบบ
3 (2-2-5)
สาหรับการแสดง
DM 240 Introduction to Theatre Design
ล. 301
ศิลปะและเทคโนโลยีการนาเสนอผลงานสร้ างสรรค์
3 (2-2-5)
DM 301 Arts and Technology in Presenting Creative Works
ล. 341
เทคนิคการใช้ เครื่องมือเพือ่ การแสดง
3 (2-2-5)
DM 341 Devising Performance
3) หมวดวิจยั คันคว้ า สร้ างสรรค์ ฝึ กปฏิบัตกิ ารและภาคสนาม (12 หน่ วยกิต) ได้ แก่
ล. 100
การปฏิบัตงิ านในโรงละคอน
0 (0-2-1)
DM 100 Theatre Practicum
ล. 200
ระเบียบวิธีวจิ ยั ภาคสนามขั้นพืน้ ฐาน
3 (0-6-3)
DM 200 Field Research Project

ล. 401
DM 401
ล. 500
DM 500
ล. 501
DM 501

พืน้ ฐานการวิจยั และการเขียนเชิงวิชาการ
Fundamental Research and Academic Writing
การค้ นคว้ าวิจยั สาหรับศิลปะการแสดงนิพนธ์
Preparation to Performing Arts Thesis
ศิลปะการแสดงนิพนธ์
Performing Arts Thesis

3 (3-0-6)
3 (0-3-6)
3 (0-3-6)

2.2.2 วิชาเลือกในสาขา 18 หน่ วยกิต ให้ นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาดังต่ อไปนี้
ล. 205
ศิลปะในวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
DM 205 Arts in Thai Culture
ล. 225
การแสดง 2
3 (2-2-5)
DM 225 Acting 2
ล. 245
การออกแบบฉากและเครื่องประกอบฉาก
3 (2-2-5)
เพือ่ การแสดง 1
DM 245 Introduction to Scene and Prop Design 1
ล. 246
การออกแบบและจัดระบบแสงในศิลปะการแสดง 1
3 (2-2-5)
DM 246 Introduction to Lighting Design 1
ล. 247
การแต่ งหน้ าสาหรับละคอนเวที
3 (2-2-5)
DM 247 Stage Make-up
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
)บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง(
ล. 248
ประวัตศิ าสตร์ เครื่องแต่ งกาย
3 (3-0-6)
DM 248 History of Costume
ล. 255
การออกเสียงเพือ่ การแสดง 1
3 (2-2-5)
DM 255 Voice Training 1
ล. 257
การขับร้ องในการละคอนและการแสดง
3 (2-2-5)
DM 257 Singing in Drama
ล. 265
ทักษะการเต้ นพืน้ ฐาน 1
3 (1-4-4)
DM 265 Fundamental Dance Skill 1
ล. 266
ทักษะการเต้ นพืน้ ฐาน 2
3 (1-4-4)
DM 266 Fundamental Dance Skill 2
ล. 275
การเขียนบทละคอน 1
3 (2-2-5)
DM 275 Playwriting 1
ล. 285
การแสดงหุ่นไทย
3 )2-2-5(
DM 285 Arts of Thai Puppetry
ล. 286
การแสดงหุ่น
3 (2-2-5)
DM 286 Arts of Puppetry

ล.305
DM 305
ล. 325
DM 325
ล. 335
DM 335
ล. 336
DM 336
ล.345
DM 345
ล.346
DM 346
ล. 347
DM 347

รหัสวิชา

ล. 348
DM 348
ล. 356
DM 356
ล. 365
DU 365
ล. 366
DM 366
ล. 375
DM 375
ล. 376
DM 376
ล. 381
DM 381

การจัดการเวที
Stage Management
การแสดง 3
Acting 3
การกากับการแสดง 1
Directing 1
การกากับการแสดง 2
Directing 2
การออกแบบฉากและเครื่องประกอบฉาก
เพือ่ การแสดง 2
Introduction to Scene and Prop Design 2
การออกและจัดระบบแสงในศิลปะการแสดง 2
Introduction to Lighting Design 2
การออกแบบและสร้ างสรรค์ เครื่องแต่ งกาย
และแต่ งหน้ าสาหรับศิลปะการแสดง 1
Costume and Make-up Design for Theatre 1

ชื่อวิชา

การออกแบบและสร้ างสรรค์ เครื่องแต่ งกาย
และแต่ งหน้ าสาหรับศิลปะการแสดง 2
Costume and Make-up Design for Theatre 2
การอ่ านและตีความวรรณคดีโดยใช้ หลักการละคอน
Dramatic Reading and Oral Interpretation
การเคลือ่ นไหวสาหรับนักแสดง
UnvMmMnu fn AWun
ศิลปะท่ าทาง
The Arts of Mime
การเขียนบทละคอน 2
Playwriting 2
การดัดแปลงบทละคอน
Adaptation
การละคอนสร้ างสรรค์
Creative Drama

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

หน่ วยกิต
)บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง(
3 (2-2-5)

3 (3-0-6)
3 )2-2-5(
3 )2-2-5(
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

ล. 385
DM 385
ล. 386
DM 386
ล. 388

ละคอนสาหรับเด็กและเยาวชน
Theatre for Young People
ละคอนเพือ่ การศึกษา
Theatre in Education
สัมมนาการทดลองในศิลปะการแสดง

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

DM 388 Seminar on Experimentation in the Performing Art
ล. 405
DM 405
ล. 419
DM 419
ล. 465
DM 465

เอกัตศึกษา
Independent Study
สัมมนาหัวข้ อทางการละคอน
Seminar in Theatre Topic
การสร้ างสรรค์ ลลี าเคลือ่ นไหว
Dance Composition

3 (0-3-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

2.3 วิชาบังคับนอกสาขา 6 หน่ วยกิต
นักศึกษาต้ องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 6 หน่ วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่ อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

สษ. 202

ภาษาอังกฤษสาหรับการทางาน

EL 202

English for Work

ศป. 216

เสริมทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 1

FA 216

Practice in English for Fine and Applied Arts 1

ศป. 316

เสริมทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 2

FA 316

Practice in English for Fine and Applied Arts 2

ศป. 416

เสริมทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 3

FA 416

Practice in English for Fine and Applied Arts 3

อ. 221

การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล

EG 221

Reading for Information

อ. 241

การลัง-การพูด 1

EG 241

Listening – Speaking 1

หน่ วยกิต
)บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง(
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2.4 วิชาโท/วิชาเลือก 24 หน่ วยกิต
2.4.1 วิชาโท (24 หน่ วยกิต)
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาโท โดยศึกษา
ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของหลักสู ตรวิชาโทนั้นๆ หากมีจานวนหน่ วยกิตของวิชาโทที่เหลืออยู่ นักศึ กษาจะต้ องเลือกศึ กษา
รายวิชาต่ างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ ครบจานวนหน่ วยกิตทีก่ าหนดไว้ ข้างต้ น
ในกรณีทนี่ ักศึกษาเลือกศึกษาหลักสู ตรวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของสถาบันภาษา นักศึกษาสามารถ
นาวิชา สษ .202 ภาษาอังกฤษสาหรับการทางาน ซึ่งเป็ นวิชาบังคับนอกสาขาของหลักสู ตร มานับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆ ของ
สถาบันภาษาให้ ครบจานวนวิชาตามข้ อกาหนดของหลักสู ตรวิชาโทภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพได้ โดยให้ นับซ้ารายวิชาได้ ไม่ เกิน รายวิชา 2
นหลักสู ตรวิชาเอกหรือวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพทดแทนแต่ จะนับหน่ วยกิตได้ เพียงครั้งเดียว ดังนั้น นักศึกษาจะต้ องศึกษาวิชาใ
ให้ ครบตามโครงสร้ างจานวนหน่ วยกิตรวม ของหลักสู ตรทีค่ ณะต้ นสังกัดกาหนดไว้
2.4.2 วิชาเลือก (24 หน่ วยกิต)
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง ดังนี้
1) ให้ เลือกศึ กษาวิชาของสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า 24
หน่ วยกิต หรือ
2) ให้ เลือ กศึ กษาจากรายวิชาของสาขาใดก็ไ ด้ ที่เปิ ดสอนในมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ร วมไม่ เกิน 4
สาขาวิชา ไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิต
3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ ที่เปิ ดสอนในมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ น้อย
กว่ า 6 หน่ วยกิต ทั้งนี้ ให้ หมายรวมถึงวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดภาษาต่ างประเทศด้ วยนักศึกษาจะนาวิชาเหล่ านีม้ านับเป็ นวิชาเลือกเสรี
ไม่ ได้
1( วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทุกวิชา )รวมทั้งวิชาที่ไม่ ได้ กาหนดไว้ ในวิชาศึ กษาทั่วไป
ส่ วนที่ 2(
2( วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไปทั้งส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ทีใ่ ช้ รหัสย่ อ ทุกวิชา "มธ"
3( วิชา ท.162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และท.163 การเขียนเพือ่ การสื่อสารในองค์ กร
การศึกษารายวิชาในหลักสู ตรเป็ นวิชาโท
1. การศึกษาสาขาวิชาการละคอนเป็ นวิชาโท
นักศึกษาทีป่ ระสงค์ จะศึกษาสาขาวิชาการละคอนเป็ นวิชาโท ต้ องศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาไม่น้อยกว่ า 24 หน่ วย
กิต ตามเงือ่ นไขต่ อไปนี้
1) นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาบังคับของวิชาเฉพาะ 3 รายวิชา รวม 9 หน่ วยกิต ได้ แก่ ล. 201, ล. 202 และ ล. 221
และสอบไล่ วชิ า ล. 201, ล. 202 ได้ ไม่ ตา่ กว่ าระดับ C
2) นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาเฉพาะอืน่ ๆ ของสาขาอีกอย่ างน้ อ ย 5 รายวิชา รวมแล้ วไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต ทั้งนี้
ต้ องเลือกศึกษารายวิชาระดับ 300 ไม่ น้อยกว่ า 2 วิชา และระดับ 400 ไม่ น้อยกว่ า 2 วิชา

2. การศึกษาสาขาวิชานาฏยศาสตร์ ไทยเป็ นวิชาโท
นักศึกษาทีป่ ระสงค์ จะศึกษาสาขาวิชานาฏยศาสตร์ ไทยเป็ นวิชาโท ต้ องศึกษาราย วิชาเฉพาะของสาขาไม่ น้อยกว่ า 24
หน่ วยกิต ตามเงือ่ นไขต่ อไปนี้
1) นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาบังคับของวิชาเฉพาะ 4 รายวิชา รวม 12 หน่ วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
)บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง(
นศ 131
DA 131
นศ 201
DA 201
นศ 203
DA 203
รหัสวิชา

นาฏศิลป์ ไทย 1
Thai Dance 1
พัฒนาการนาฏศิลป์ ไทย
Development of Thai Dance
พัฒนาการของนาฏศิลป์ เอเชีย
Development of Asian Dance
ชื่อวิชา

3 (1-4-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
หน่ วยกิต
)บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง(
3 (1-4-4)

นศ 231 นาฏศิลป์ ไทย 2
DA 231 Thai Dance 2
2) นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาเฉพาะอื่นๆ ของสาขาอีกอย่ างน้ อย 4 รายวิชา รวมแล้ วไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต จาก
รายวิชา ดังต่ อไปนี้
นศ 101 ทฤษฎีนาฏยศาสตร์ ไทย
3 (3-0-6)
DA 101 Theory of Dance
นศ 134 การแต่ งกายและการแต่งหน้ า
3 (3-0-6)
DA 134 Character Costume and Make – up
นศ 200 งานค้ นคว้ าสร้ างสรรค์ ในห้ องปฏิบัตกิ ารและ
3 (0-6-3)
ภาคสนาม 1
DA 200 Studio Project 1
นศ 235 การเขียนบทโขน ละคอนไทย
3 (1-4-4)
DA 235 Thai Playwriting
นศ 236 นาฏศิลป์ ไทยภาคเหนือและภาคอีสาน
3 (1-4-4)
DA 236 Northern and Northeastern Thai Dance
นศ 237 นาฏศิลป์ ไทยภาคกลางและภาคตะวันออก
3 )1-4-4(
DA 237 Central and Eastern Thai Dance
นศ 238 นาฏศิลป์ ไทยภาคใต้
3 (1-4-4)
DA 238 Southern Thai Dance

นศ 300
DA 300
นศ 331
DA 331
นศ 386
DA 386
นศ 387
DA 387
นศ 435
DA 435
รหัสวิชา
นศ 461
DA 461

งานค้ นคว้ าสร้ างสรรค์ ในห้ องปฏิบัตกิ ารและ
3 (0-6-3)
ภาคสนาม 2
Studio Project 2
นาฏศิลป์ ไทย 3
3 (1-4-4)
Thai Dance 3
โขนและหนังใหญ่
3 (1-4-4)
Khon (Mask Dance Drama) and
Nang Yai (Classical Shadow Play)
ละคอนใน ละคอนนอกและละคอนพันทาง
3 (1-4-4)
Classical Dance: Lakhon Nai, Lakhon Nok,
Lakhon Phanthang
ราหน้ าพาทย์
3 (1-4-4)
Nah Paht
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
)บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง(
ศิลปะการออกแบบท่ านาฏศิลป์ ไทย
3 )1-4-4(
Choreography in Thai Dance

3. การศึกษาสาขาวิชาดนตรีเป็ นวิชาโท
นักศึกษาทีป่ ระสงค์ จะศึกษาสาขาวิชานาฏยศาสตร์ ไทยเป็ นวิชาโท ต้ องศึกษาราย วิชาเฉพาะของสาขาไม่ น้อยกว่ า 24
หน่ วยกิต ตามเงือ่ นไขต่ อไปนี้
1) นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาบังคับของวิชาเฉพาะ 4 รายวิชา รวม 12 หน่ วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
)บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง(
ด. 100

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับดนตรี

3 (3-0-6)

MU 100 Introduction to Music
ด. 140

ดนตรีสากล 1

UM 140

cMsuM n UtseW: Theory and Practice 1

ด. 205

พัฒนาการของดนตรีไทย

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

MU 205 Development of Thai Music
ด. 206

พัฒนาการของดนตรีตะวันตก

MU 206 Development of Western Music

3 (3-0-6)

2) นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาเฉพาะอืน่ ๆ ของสาขาอีกอย่ างน้ อย 4 รายวิชา รวมแล้ วไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต จาก
รายวิชา ดังต่ อไปนี้
ด. 101

สุ นทรียศาสตร์ ในดนตรี

3 (3-0-6)

MU 101 Aesthetics in Music
ด. 105

ดนตรีโลก

3 (3-0-6)

MU 105 World Music
ด .115

ปี่ พาทย์ มอญ 1

3 (3-0-6)

MU 115 Mon Music 1
ด .125

ดนตรีพนื้ บ้ าน 1

3 (3-0-6)

MU 125 Thai Folk Music 1
ด .130

ดนตรีไทย 1

UM 130

iae UtseW: Theory and Practice 1

รหัสวิชา
ด .145

ชื่อวิชา
พืน้ ฐานการปฏิบัตคิ ยี ์ บอร์ ด

3 (3-0-6)

หน่ วยกิต
)บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง(
3 (3-0-6)

MU 145 Keyboard
ด .165

ศิลปะการขับร้ องเพลงไทย 1

MU 165

ageuennaa iae inan ienTenT : iMn a ang a aWueWM 1

ด .166

ศิลปะการขับร้ องเพลงประสานเสียง 1

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

MU 166 The Arts of Choral Singing 1
ด .167

ศิลปะการขับร้ องเพลงสากล 1

MU 167

Western Solo Singing : Theory and Practice 1

ด. 215

ปี่ พาทย์ มอญ 2

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

MU 215 Mon Music 2
ด .225

ดนตรีพนื้ บ้ าน 2

2 (2-2-5)

MU 225 Thai Folk Music 2
ด .235

ดนตรีไทย 2

3 (3-0-6)

MU 235 Thai Music : Theory and Practice 2
ด. 245

ดนตรีสากล 2

3 (3-0-6)

MU 245 Western Music : Theory and Practice 2
ด .265

ศิลปะการขับร้ องเพลงไทย 2

MU 265 Traditional Thai Solo Singing: Theory and Practice 2

3 (3-0-6)

ด .266

ศิลปะการขับร้ องเพลงประสานเสียง 2

3 (3-0-6)

MU 266 The Arts of Choral Singing 2
ด .267

ศิลปะการขับร้ องเพลงสากล 2

3 (3-0-6)

UM 267

Theory and Practice: cMsuM n inan ienTenT 2

ด .268

พัฒนาการโสตประสาทสาหรับดนตรี

3 (3-0-6)

MU 268 Ear Training for Music
ด .355

ดนตรีและการขับร้ องในการละคอนและนาฏศิลป์ ไทย

3 (3-0-6)

MU 355 Music in Thai Drama and Dance
ด .375

การเรียบเรียงเสียงประสาน

3 (3-0-6)

MU 375 Harmony
ด .475

การประพันธ์ เพลงเบือ้ งต้ น

3 (3-0-6)

MU 475 Musical Composition
การศึกษาเพือ่ รับอนุปริญญาในสาขาวิชาการละคอน
นักศึกษาผู้ใดศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามหลักสู ตรในสาขาวิชาการละคอน ได้ หน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 107 หน่ วยกิต
ตามเงือ่ นไขต่ อไปนี้ มีสิทธิได้ รับอนุปริญญา
1( ได้ ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่น้อยกว่ า 2.00
2( ได้ ขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้วไม่ น้อยกว่ า 5 ภาคการศึกษาปกติ
3( ได้ ศึกษาวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบตามหลักสู ตรรวม ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
4( ได้ ศึกษาวิชาแกนคณะจานวน 8 หน่ วยกิต คือ ศป.201, ศป.202, ศป.301, ศป.303
5(

ได้ ศึกษาวิชาบังคับไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต ดังนี้
5.1( วิชาบังคับในสาขา )33 หน่ วยกิต(
1( วิชาในหมวดพัฒนาการและวรรณกรรมการละคอน จานวน 6 วิชา
201, ล. 202, ล.211, ล. 212,

)18 หน่ วยกิต( ได้ แก่ วิชา ล.

ล. 302, ล. 481

2( วิชาในหมวดศิลปะการแสดง การสร้ าง และการประยุกต์ จานวน 4 วิชา )12 หน่ วยกิต( ได้ แก่ วิชา ล.
121, ล. 221, ล. 240, ล. 341
3( วิชาในหมวดวิจยั คันคว้ า สร้ างสรรค์ ฝึ กปฏิบตั กิ ารและภาคสนาม จานวน 1 วิชา )3 หน่ วยกิต( ได้แก่
วิชา ล. 200
5.2( วิชาเน้ นหนักเฉพาะทาง )15 หน่ วยกิต(
6) ได้ ศึกษาวิชาเลือก อย่ างน้ อย 9 หน่ วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาของสาขาใดก็ได้ ทเี่ ปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7) ได้ ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ อย่ างน้ อย 6 หน่ วยกิต โดยเลือกจากวิชาบังคับเลือกวิชาภาษาอังกฤษทีก่ าหนดใน
หลักสู ตร
8) ได้ ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
หมายเหตุ

หมวดวิจยั ค้ นคว้ า สร้ างสรรค์ ฝึ กปฏิบัตแิ ละภาคสนาม ในกรณีที่มีความจาเป็ น นักศึกษาอาจศึกษารายวิชาอื่น
ในสาขาแทนรายวิชาในหมวดนีใ้ ห้ ครบจานวนหน่ วยกิต ทั้งนี้ โดยได้ รับอนุมตั จิ ากอาจารย์ ทปี่ รึกษา

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ล. 121

ชื่อรายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

วิชาศึกษาทัว่ ไป )รวม(

18

วิชาบังคับในสาขา
สหวิทยาการทางการแสดง

3

รวมจานวน

21

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ศป. 201

ชื่อรายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

วิชาศึกษาทัว่ ไป )รวม(

12

วิชาแกนคณะ
พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมตะวันตก

2

วิชาบังคับในสาขา
ล. 201
ล. 240

ความรู้ พนื้ ฐานเกีย่ วกับการละคอนตะวันตก
องค์ ประกอบศิลป์ พืน้ ฐานการออกแบบสาหรับการแสดง

3
3

รวมจานวน

20

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

วิชาแกนคณะ
ศป.202 พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมเอเชีย

2

วิชาบังคับในสาขา
ความรู้ พนื้ ฐานเกีย่ วกับการละคอนไทย
การละคอนตะวันตก
การแสดง 1

3
3
3

วิชาเลือกในสาขา )รวม(

3

วิชาโท/เลือกเสรี

6

ล. 202
ล. 211
ล. 221

รวมจานวน

20

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ล. 200
ล. 212

ชื่อรายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

วิชาบังคับในสาขา
ระเบียบวิธีวจิ ยั ภาคสนามขั้นพืน้ ฐาน
การวิเคราะห์ บทละคอน

3
3

วิชาเลือกในสาขา )รวม(

6

วิชาโท/เลือกเสรี )รวม(

6
รวมจานวน

18

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

ศป. 301

วิชาแกนคณะ
สุ นทรียศาสตร์ สาหรับผู้สร้ างสรรค์ งานศิลปะ

2

ล. 302
ล. 301

วิชาบังคับในสาขา
พัฒนาการศิลปะการแสดงเอเชีย
ศิลปะและเทคโนโลยีการนาเสนอผลงานสร้ างสรรค์

3
3

วิชาเลือกในสาขา )รวม(

6

วิชาโท/เลือกเสรี

6
รวมจานวน

20

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

ศป. 302

วิชาแกนคณะ
การบริหารงานศิลปะ

2

ล. 341
ล. 401

วิชาบังคับในสาขา
เทคนิดการใช้ เครื่องมือเพือ่ การแสดง
พืน้ ฐานการเขียนเชิงสร้ างสรรค์และเชิงวิชาการ

3
3

วิชาเลือกในสาขา )รวม(

3

วิชาโท/เลือกเสรี )รวม(

6
รวมจานวน

17

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ล. 402
ล. 500

ชื่อรายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

วิชาบังคับในสาขา
การวิจารณ์ ศิลปะการแสดง
การค้ นคว้ าวิจยั สาหรับศิลปะการแสดงนิพนธ์

3
3

วิชาบังคับนอกสาขา

3

วิชาโท/เลือกเสรี

6
รวมจานวน

15
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ล. 501

ชื่อรายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

วิชาบังคับในสาขา
ศิลปะการแสดงนิพนธ์

3

วิชาบังคับนอกสาขา

3
รวมจานวน

6

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
วิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU 110 Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุ ษย์ ในยุคต่ างๆ ที่ได้ สะท้ อนความเชื่ อ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้ างสรรค์ ของมนุษย์
ตลอดจนให้ รู้ จกั มีวธิ ีการคิด วิเคราะห์ และมองปัญหาต่ าง ๆ ทีม่ นุษยชาติกาลังเผชิญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ปั ญหาความรุ นแรง สงครามและวิกฤตต่ าง ๆ ของโลกเพื่อที่เราจะสามารถดาเนินชี วิตต่ อไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพ ท่ ามกลางการ
เปลีย่ นแปลงของโลกนี้

หมวดสังคมศาสตร์
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
TU 100

3 (3-0-6)

Civic Education

การเรียนรู้ หลักการพืน้ ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย )The Rule of Law)
เข้ าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิ ปไตย ฝึ กฝนให้ นั กศึ กษาได้ พัฒ นาตนเองให้ เป็ น “พลเมือ ง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้ มคี วามรับผิดชอบต่ อสังคมโดยใช้ วธิ ีการเรียนรู้ โดยลงมือปฏิบัติ )Learning by doing)
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
TU 120

2 (2-0-4)

Integrated Social Sciences

วิช าสหวิท ยาการสั ง คมศาสตร์ มุ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ าวิช าสั ง คมศาสตร์ มีค วามหมายต่ อ มนุ ษ ย์ โดยศึ ก ษาก าเนิ ด ของ
สั งคมศาสตร์ กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสั งคมศาสตร์ ออกจากวิทยาศาสตร์ การรั บเอากระบวนทัศน์ )Paradigm) ของ
วิทยาศาสตร์ มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่างๆ สาคัญๆ
ทางสังคมศาสตร์ โดยชี้ให้ เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่ อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาสังคมร่ วมสมัยแบบต่ างๆ โดยใช้ ความรู้
และมุมมองทางสั งคมศาสตร์ เป็ นหลักเพื่อให้ เข้ าใจและมองเป็ นปัญหานั้นๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมหภาคทาง
สังคม ระดับสังคม ทีเ่ ป็ นรัฐชาติและระดับสังคมทีร่ วมเป็ นระบบโลก
หมวดวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
TU 130

2 (2-0-4)

Integrated Sciences and Technology

แนวคิด ทฤษฎีป รั ช ญาพื้น ฐาน และกฎเกณฑ์ ท างวิท ยาศาสตร์ วิวั ฒ นาการของวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ มี
ความสาคัญและมีส่วนเกี่ยวข้ องต่ อการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สั งคม และ
สิ่งแวดล้ อม และศึกษาประเด็นการถกเถียงที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมถึงจริ ยธรรม คุณธรรมของความเป็ น
มนุษย์
คณิตศาสตร์
มธ.151

คณิตศาสตร์ ทวั่ ไประดับมหาวิทยาลัย

TU151

General College Mathematics

3 (3-0-6)

(ไม่ นับหน่ วยกิตให้ กบั นักศึกษาทีม่ รี หัสคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14,16,17)
เซต ระบบจานวนจริง ความสั มพันธ์ ลั งก์ ชันและการประยุกต์ ความรู้ เบือ้ งต้ นของกาหนดการเชิงเส้ น ตรรกวิทยา การ
คานวณดอกเบี้ย เงินผ่ อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี ความน่ าจะเป็ นเบือ้ งต้ น แนวคิดสถิติเชิงอนุมาน
เบือ้ งต้ น โปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ

มธ. 152 หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
TU 152

3 (3-0-6)

Fundamental Mathematics

)วิชานี้สาหรั บนักศึ กษาที่เคยเรี ยนคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายไม่ ต่ากว่ า 16 หน่ วยกิตหรื อเป็ นวิชาที่
คณะ/สาขาวิชาบังคับให้ เรียน(
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ที่ใช้ ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ างๆ การอ้ างเหตุผล การอุปนัยเชิ งคณิตศาสตร์ การ
พิสูจน์ ในทฤษฎีเกี่ยวกับอสมการและค่ าสั มบูรณ์ การแก้ อสมการ ลั งก์ ชัน ลั งก์ ชันชนิดต่ างๆ โจทย์ ประยุกต์ ของลั งก์ ชัน การเขียน
กราลของลังก์ ชัน การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่ อย การแก้ ระบบสมการเชิงเส้ นอย่ างง่ าย
มธ.153

กีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ความรู้ ทวั่ ไปเ

TU 153

General Concepts of Computer

3 (3-0-6)

องค์ ประกอบทีส่ าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอลต์ แวร์ ข้ อมูลและการประมวลผลพืน้ ฐานการสื่ อสารข้ อมูล
ระบบเครือข่ าย อินเตอร์ เน็ต หลักการแก้ ปัญหาด้ วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ ใช้ ซอลต์ แวร์ สาเร็ จรู ป ความปลอดภัย จรรยาบรรณ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการใช้ งานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
มธ.156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น

TU 156

Introduction to Computers and Programming

3 (3-0-6)

หลักการพืน้ ฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้ อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซอลต์ แวร์ ระบบและซอลต์ แวร์
ประยุกต์ ขั้นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้ อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การแก้ ปัญหาด้ วยภาษาโปรแกรมระดับสู ง
หมวดภาษา
ภาษาไทย
ท1.61

การใช้ ภาษาไทย

3 (3-0-6)

TH 161 Thai Usage
หลักและฝึ กทักษะการใช้ ภาษาไทย ด้ านการลั ง การอ่ าน การเขียน และการพู ด โดยเน้ นการจับใจความสาคัญ การ
ถ่ ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้ อย่ างเหมาะสม
ภาษาอังกฤษ
สษ.070

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1

EL 070

English Course 1

0 (3-0-6)

วิชาบังคับก่ อน : กาหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็ นวิชาเสริมทีม่ ไิ ด้ คดิ หน่ วยกิต (Non-Credit) เพื่อช่ วยนักศึกษาที่มีพนื้ ฐานความรู้ ภาษาอังกฤษยังไม่ สูงพอที่จะเข้ า
ศึกษาในระดับพืน้ ฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ ได้ (S) หรือใช้ ไม่ ได้ (U) และจะไม่ นาไปคิดรวมกับจานวนหน่ วยกิต
ทั้งหมด หรือคานวณค่ าระดับเฉลีย่ )
หลักสู ตรเบือ้ งต้ นเพือ่ เตรียมความพร้ อมสาหรับนักศึกษา ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ ในชีวติ จริงทั้ง ทักษะ คือ ลัง พูด 4
อ่ าน เขียน

สษ.171

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2

EL 171

English Course 2

3 )6-0-3(

วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ EL 070 หรือ กาหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสู ตรระดับกลางเพือ่ ส่ งเสริมทักษะลัง พูด อ่ าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้ อมนักศึกษาสาหรับการ
เรียนภาษาอังกฤษในระดับทีส่ ู งขึน้
สษ.172

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3

EL 172

English Course 3

3 )6-0-3(

วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ EL 171 หรือ กาหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสู ตรระดับกลางสู ง เพื่อส่ งเสริ มให้ นักศึ กษาใช้ ทักษะภาษาอังกฤษอย่ างบู รณาการในระดับที่ซับซ้ อนกว่ าในวิชา
ภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้ นทักษะการพูดและการเขียน
วิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 2
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ. 111 ประเทศไทยในมิตทิ างประวัตศิ าสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
TU 111

3 (3-0-6)

Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective

ภูมหิ ลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาไทย ตั้งแต่ อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย มุ่งเน้ นประเด็นการสร้ าง
เอกลักษณ์ ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ในบริบทแห่ งโลกาภิวฒ
ั น์ “มีการศึกษานอกสถานที"่
มธ. 113 ความรู้ พนื้ ฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions
แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาทีม่ คี วามสาคัญต่ อมนุษย์ ในแง่ ทัศนคติ จริยธรรม และการดารงชีวิตเพื่อให้ นักศึกษารู้ จัก
คิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ ปรากฏการณ์ ต่างๆ อย่ างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ ความรู้ ความเข้ าใจในการศึ กษาให้ เป็ น
ประโยชน์ ต่อการดารงชีวติ ร่ วมกับผู้อนื่ ในสังคม
มธ. 115 มนุษย์ กบั ผลงานสร้ างสรรค์ ด้านวรรณกรรม
TU 115

3(3-0-6)

Man and his Literary Creativity
เรื่องราวของมนุษย์ ทสี่ ะท้ อนในผลงานสร้ างสรรค์ เชิงวรรณกรรมจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ อ

สมัยใหม่ อนื่ ๆ เพือ่ เปรียบเทียบให้ เห็นโลกทัศน์ ค่ านิยม ความเชื่อ และศรัทธาของผู้สร้ างสรรค์ ด้านวรรณกรรม โดยศึ กษาเชื่อมโยง
มนุษย์ กบั ผลงานสร้ างสรรค์ ด้านวรรณกรรมในเชิงความสัมพันธ์ ทมี่ คี ุณค่ าต่ อการดารงชีวติ ในปัจจุบัน

มธ. 116 มนุษย์ กบั ศิลปะ : ทัศนศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง
TU 116

3(3-0-6)

Man and Arts : Visual Arts,Music and Performing Arts
ศิ ลปะ บทบาทและความสั มพันธ์ ของศิ ลปะกับพัฒนาการของมนุ ษย์ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อม โดยศึ กษาจากผลงาน

ศิลปกรรมด้ านทัศนศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง ซึ่งเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงวัฒนธรรมและพุทธิปัญญาของมนุษยชาติ ผู้เรียนจะได้
ประจักษ์ ในคุณค่ าของศิลปะด้ วยประสบการณ์ ของตน ได้ ตรึกและซาบซึ้งในสุ นทรียรสจากผลงานศิลปกรรมแต่ ละประเภท เพื่อให้
เกิดรสนิยม ความชื่นชม และความสานึกในคุณค่ าของผลงานศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ได้ เรียนรู้ ถึงอิทธิพลของศิลปะต่ อค่ านิยม
และการดารงชีวติ ของคนไทย
หมวดวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
มธ.143

มนุษย์ กบั สิ่งแวดล้ อม

TU 143

Man and Environment

3 (3-0-6)

ความสัมพันธ์ ระหว่ างมนุษย์ กบั สิ่งแวดล้ อมในธรรมชาติ โดยคานึงถึงความสั มพันธ์ และการอยู่ร่วมกันของสิ่ งมีชีวิตใน
สิ่ งแวดล้ อมเพื่อให้ เกิดสมดุลแห่ งธรรมชาติ รู้ จักใช้ ประโยชน์ และจัดการสิ่ งแวดล้ อมอย่ างมีประสิ ทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป โดย
ชี้ให้ เห็นถึงผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทมี่ ตี ่ อสิ่งแวดล้ อม สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งให้ ความสาคัญของ
สิ่งแวดล้ อมทีม่ ตี ่ อมนุษย์ ในปัจจุบันและอนาคต
หมวดพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้ างทักษะและประสบการณ์
พท. 101 สุ ขภาพและการออกกาลังกายเพือ่ คุณภาพชีวติ

2 (2-0-4)

PE 101 Exercise and Sports for Healthy life
ความรู้ เกี่ยวกับสุ ขภาพ ทั้งทางร่ างกายและจิตใจ การส่ งเสริ มสุ ขภาพแบบองค์ รวม อาทิ โภชนาการ การฝึ กจิตเพื่อ
สุ ขภาพ หลักการออกกาลังกาย และการเล่ นกีฬาทีถ่ ูกต้ อง รวมถึงการป้ องกันการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาล
หมวดพลานามัย
วฬ. 211 กรีฑา
SN 211

1 (0-2-1)

Track and Field

ทักษะพืน้ ฐานสาหรับนักกีฬากรีฑาประเภทลู่และลาน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬากรีฑาประเภทลู่และลาน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ 212 ว่ ายนา้

1 (0-2-1)

SN 212 Swimming
ทักษะพืน้ ฐานสาหรั บนักกีฬากรี ฑาว่ ายน้า สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท
สาหรับนักกีฬาว่ ายนา้ และการเก็บรักษาอุปกรณ์

วฬ 213 ลุตบอล

1 (0-2-1)

SN 213 Football
ทักษะพืน้ ฐานสาหรับนักกีฬาลุตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท สาหรับ
นักกีฬาลุตบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ 214 บาสเกตบอล
SN 214

1 (0-2-1)

Basketball

ทักษะพืน้ ฐานสาหรั บนักกีฬาบาสเกตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท
สาหรับนักกีฬาบาสเกตบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ 215 รักบีล้ ุตบอล

1 (0-2-1)

SN 215 Rugby
ทักษะพืน้ ฐานสาหรับนักกีฬารักบีล้ ุตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท
สาหรับนักกีฬารักบีล้ ุตบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ 216 วอลเลย์ บอล
1 (0-2-1)
SN 216 Volleyball
ทักษะพืน้ ฐานสาหรั บนักกีฬาวอลเลย์ บอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท
สาหรับนักกีฬาวอลเลย์ บอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ 217
SN 21 7

เบสบอล
1 (0-2-1)
Baseball
ทักษะพืน้ ฐานสาหรับนักกีฬาเบสบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท สาหรับ
นักกีฬาเบสบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ. 218 ลุตซอล
1 (0-2-1)
SN 218 Futsal
ทักษะพืน้ ฐานสาหรับนักกีฬาลุตซอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท สาหรับ
นักกีฬาลุตซอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ. 219 ซอลท์ บอล
1 (0-2-1)
SN 219 Softball
ทักษะพืน้ ฐานสาหรั บนักกีฬาซอลท์ บอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท
สาหรับนักกีฬาซอลท์ บอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์

วฬ. เทนนิส 220
1 (0-2-1)
SN 220 Tennis
ทักษะพืน้ ฐานสาหรับนักกีฬาเทนนิส สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท สาหรับ
นักกีฬาเทนนิส และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ. แบดมินตัน 221
1 (0-2-1)
SN221 Badminton
ทักษะพืน้ ฐานสาหรั บนักกีฬาแบดมินตัน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท
สาหรับนักกีฬาแบดมินตัน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ. 222 เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
SN 222 Table Tennis
ทักษะพืน้ ฐานสาหรั บนักกีฬาเทเบิลเทนนิส สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท
สาหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส และการเก็บรักษาอุปกรณ์
รายวิชาแกนในคณะศิลปกรรมศาสตร์
ศป.201 พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมตะวันตก
2 (2-0-4)
FA 201 Development of Western Arts, Culture and Society
พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรมและสั งคมตะวันตกในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ แรกเริ่ม จนถึงปัจจุบัน โดย
ชี้ให้ เห็นความสั มพันธ์ และอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่ างศิ ลปะกับสถาบันและสภาวะต่ างๆ เช่ น การเมือง เศรษฐกิจ สั งคม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและระบบค่ านิยมของประชาชนในยุคสมัยนั้นๆ ตลอดจนอิทธิพลของตะวันออกที่มีต่อกลุ่มศิลปิ นตะวันตก และ
ศิลปิ นดีเด่ นทีม่ คี วามสาคัญต่ อพัฒนาการของศิลปะ โดยมีการศึกษานอกสถานที่
ศป. 202
FA 202

พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมเอเชีย
2 (2-0-4)
Development of Asian Arts, Culture and Society
พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมเอเชีย อาทิ แถบอารยธรรมลุ่มแม่ น้าสิ นธุ ลุ่มแม่ น้าแยงซี ลุ่มแม่ น้าโขง เป็ น
ต้ น ในยุคสมัยต่ างๆ ตั้งแต่ แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน
โดยชี้ให้ เห็นความสั มพันธ์ และอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่ างศิ ลปะกับสถาบัน
และสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ศป. 301 สุ นทรียศาสตร์ สาหรับผู้สร้ างสรรค์ งานศิลปะ
2 (2-0-4)
FA 301 Aesthetics for Arts Creator
สุ นทรียศาสตร์ แห่ งศิลปกรรม ปรัชญา แนวคิด พัฒนาการอันว่ าด้ วยเรื่องของ
ความงาม องค์ ประกอบของความ
มีสุนทรียภาพ คุณค่ าแห่ งสุ นทรียภาพ บริบทศิลปกรรม รสนิยม ทฤษฏีศิลปะ การถ่ ายทอดความรู้ สึกเพือ่ ความเข้ าใจและการรับรู้ ใน
สุ นทรียรส ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์ ประเด็นของสุ นทรียภาพกับผลงานศิลปกรรมร่ วมสมัย

ศป.303 การบริหารงานศิลปะ
2 (2-0-4)
FA 303 Arts Management
ความสัมพันธ์ ระหว่ างหลักการบริหารกับศิลปะโดยพิจารณาจากแนวคิดทางการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร ซึ่งเน้ นใน
ศาสตร์ ของการตลาด การบริหารจัดการองค์ กรกับหลักการทางการสร้ างสรรค์ และการเผยแพร่ งานศิลปะ
รายวิชาในสาขาวิชาการละคอน
หมวดพัฒนาการและวรรณกรรมการละคอน
ล. 201

ความรู้ พนื้ ฐานเกีย่ วกับการละคอน

3 (3-0-6)

DM 201 Introduction to Theatre
แนวคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับทฤษฎีสากลของการละคอน โครงสร้ าง รู ปแบบ ศิ ลปะและสุ นทรี ยภาพของการละคอน โดย
ศึกษาบทละคอนทีด่ เี ด่ นประเภทต่ างๆ ของโลก
ล. 202

ความรู้ พนื้ ฐานเกีย่ วกับการละคอนไทย

3 (3-0-6)

DM 202 Introduction to Thai Theatre and Drama
บทบาทและวิวฒ
ั นาการความเป็ นมาของการละคอนในสังคมและวัฒนธรรมไทยสมัยต่ างๆ วิเคราะห์ บทละคอนที่ดีเด่ น
บางเรื่องทีส่ ะท้ อนคุณค่ าและสาระทางวัฒนธรรม สังคม ค่ านิยม และทัศนคติไทยที่สาคัญ รวมทั้งรู ปแบบการประพันธ์ วรรณศิลป์
นาฏศิลป์ และดนตรีทใี่ ช้ ประกอบการแสดง
ล. 211

การละคอนตะวันตก

3 (3-0-6)

DM 211 Western Drama and Theatre
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ล. 201 ไม่ ตา่ กว่ า C
วิวฒ
ั นาการของการละคอน ศิลปะการแสดงและองค์ ประกอบอืน่ ๆ ทางการละคอนและการแสดงของตะวันตกตั้งแต่
สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน
ล. 212

การวิเคราะห์ บทละคอน

3 (2-2-5)

DM 212 Play Analysis
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ล. 201 ไม่ ตา่ กว่ า C
การวิเคราะห์ บทละคอน โครงสร้ างบทละคอน ตัวละคอน และแนวคิดในบทละคอนประเภทต่ างๆ
ล. 302 พัฒนาการศิลปะการแสดงเอเชีย
3 (3-0-6)
DM 302 Development of Performing Arts in Asia
การวิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบศิ ลปะการแสดง รวมทั้งวรรณกรรมการละคอนที่สาคัญของชาติต่างๆ ในวัฒนธรรม
ตะวันออก โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้ องสัมพันธ์ หรือมีอทิ ธิพลต่ อศิลปะการแสดง

ล. 402 ทฤษฎีและการวิจารณ์ ศิลปะการแสดง
3 (3-0-6)
DM 402 Theory and Criticism in Performing Arts
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ล. 201 ไม่ ตา่ กว่ า C
หลักทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ ศิลปะการแสดงและผลงานอย่ างเป็ นระบบ ฝึ กฝนทักษะในการวิจารณ์ เพื่อการ
สร้ างสรรค์ งานผลิตให้ ได้ มาตรฐานยิง่ ขึน้
หมวดศิลปะการแสดง การสร้ าง และการประยุกต์
ล. 121 สหวิทยาการทางศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
DM 121 Interdisciplinary Workshop
หลักทฤษฏีและทักษะการปฏิบัตขิ ้นั พืน้ ฐานของศิลปะการแสดงประเภทต่ างๆ ทั้งการละคอน ขับร้ อง นาฏศิลป์ ดนตรี
เพือ่ ให้ เข้ าใจถึงกระบวนการในการถ่ ายทอดจินตนาการ ความคิด อารมณ์ ความรู้ สึก และเรียนรู้ กระบวนการสร้ างสรรค์ ผลงานทาง
ศิลปะการแสดงเบือ้ งต้ น
ล. 221 การแสดง 1
3 (2-2-5)
DM 221 Acting 1
พื้นฐานของการแสดง การตีค วาม และการอ่ า นบทละคอนส าหรั บ แสดง การสร้ างจิน ตนาการ การแสดงอารมณ์
ความรู้ สึก ให้ เป็ นไปตามธรรมชาติและสอดคล้ องกับบทบาทของตัวละคอน
ล. 240 องค์ ประกอบศิลป์ พืน้ ฐานการออกแบบสาหรับการแสดง
3 (2-2-5)
DM 240 Introduction to Theatre Design
หลักทฤษฎีเกี่ยวกับประวัติของโรงละคอน รู ปแบบ วิธีการ และฝึ กฝนเทคนิคของการสร้ างฉาก องค์ ประกอบทาง
ทัศนศิลป์ และองค์ ประกอบของการออกแบบขั้นพืน้ ฐานสาหรับละคอนเวที ตลอดจนการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือ่ การออกแบบ
ล. 301 ศิลปะและเทคโนโลยีการเสนอผลงานสร้ างสรรค์
3 (2-2-5)
DM 301 Arts and Technology in Presenting Creative Works
ศิลปะและเทคนิคในการเสนอผลงานสร้ างสรรค์ ศิลปะสาขาต่ างๆ เพือ่ ประโยชน์ ในการออกแบบการสื่ อสารกับคนดูด้วย
เทคโนโลยี ถ่ ายทอดความคิดสร้ างสรรค์ และวิธีการแสดงออก
สู่ สาธารณชน วงการธุรกิจการค้ า และอุตสาหกรรมในระดับ
อาชีพได้ อย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในภาค ปฏิบัติ นักศึกษาอาจเสนอผลงานสร้ างสรรค์ ในวิชาเอกของตนเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของงานทดสอบและงานประจาภาค ตลอดจนเรียนรู้ ทจี่ ะเสนอผลงานในสาขาอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องอีกด้ วย
ล. 341 เทคนิคการใช้ เครื่องมือเพือ่ การแสดง
3 (2-2-5)
DM 341 Devising Performances
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ ล. 221 และ ล. 240 ไม่ ตา่ กว่ า C
หลักการและเทคนิคของการใช้ เครื่องมือต่ างๆ ในด้ านการแสดงเพื่อสนับสนุนให้ เกิดทักษะในการผลิตผลงานด้ านการ
แสดง วิชานีม้ ่ งุ ทีก่ ระบวนการทางานโดยใช้ ทักษะด้ านต่ างๆ เช่ น ทักษะการใช้ ร่างกาย การด้ นสด การใช้ อุปกรณ์ ประกอบการแสดง
องค์ ประกอบทางทัศนศิลป์ เทคโนโลยีด้านแสง และเสียง เป็ นต้ น เพือ่ ก่ อให้ เกิดการสร้ างสรรค์ การทางานแบบมีส่วนร่ วม

หมวดวิจยั ค้ นคว้ า สร้ างสรรค์ ฝึ กปฏิบัตกิ ารและภาคสนาม
ล. 100 การปฏิบัตงิ านในโรงละคอน
0 (0-2-1)
DM 100 Theatre Practicum
การฝึ กปฏิบัติงานในตาแหน่ งต่ างๆ ในกระบวนการผลิตละคอนของสาขาการละคอน เพื่อเรี ยนรู้ ถึงองค์ ประกอบและ
ขั้นตอนในการผลิตละคอนและตระหนักในหน้ าที่ ความรับผิดชอบของตน รวมทั้งเกิดความเข้ าใจถึงความสาคัญของหน้ าทีข่ องตนที่
มีต่อการผลิตละคอน และความสั มพันธ์ ระหว่ างตนเองและผู้อื่นในกระบวนการผลิต โดยการฝึ กปฏิบัติงานในชื่อวิชานีจ้ ะขึน้ อยู่กับ
ช่ วงการผลิตละคอนของสาขา โดยมีชั่วโมงการฝึ กปฏิบัตงิ านไม่ ตา่ กว่ า 30 ชั่วโมง
ต่ อหนึ่งภาคการศึกษา โดยอยู่ภายใต้ ความ
ควบคุมของผู้กากับการแสดงหรือผู้อนื่ ทีไ่ ด้ รับมอบหมาย และได้ รับการประเมินแบบผ่านและไม่ ผ่านเท่ านั้น (S/U)
ล. 200
ระเบียบวิธีวจิ ยั ภาคสนามขั้นพืน้ ฐาน
3 (0-6-3)
DM 200 Field Research Project
การแนะน าระเบี ย บวิ ธี วิจั ย ภาคสนามขั้ น พื้น ฐานและแนวทางในการปรั บ ตัว เข้ า หาชุ ม ชนเพื่อ เรี ย นรู้ ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต
ขนบธรรมเนียม ประเพณีตลอดจนศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้ านทีส่ ะท้ อนถึงประวัติศาสตร์ อันยาวนานความเชื่อ ทัศนคติต่างๆ รวมไป
ถึงการสืบสานและถ่ ายทอดศิลปะขนบประเพณีของชาวบ้ านสู่ ชนท้ องถิน่ รุ่นใหม่ เพือ่ นาข้ อมูลภาคสนามมาเป็ นแรงบันดาลใจในการ
คิดและสร้ างสรรค์ งานศิลปะการแสดงร่ วมสมัย ด้ วยความเคารพต่ อชุมชนผู้เป็ นเจ้ าของวัฒนธรรม
ล. 401 พืน้ ฐานการวิจยั และการเขียนเชิงวิชาการ
3 (2-2-5)
DM 401 Fundamental Research and Academic Writing
ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยสร้ างสรรค์ )Research Methodology, Creative Research) ฝึ กการเขียนงานด้ วยภาษาและ
รู ปแบบมาตรฐานของงานวิชาการ
ล. 500 การค้ นคว้ าวิจยั สาหรับศิลปะการแสดงนิพนธ์
3 (0-3-6)
DM 500 Preparation to Performing Arts Thesis
งานค้ นคว้ าวิจยั ของนักศึกษาในหัวข้ อตามความสนใจและความถนัดจากการศึกษาตามแขนงวิชาต่ างๆ ภายใต้ การดูแล
ของอาจารย์ ทปี่ รึกษา นักศึกษาจะต้ องรวบรวมและนาเสนอผลงานกับคณะกรรมการอย่ างเป็ นขั้นตอน
ล. 501 ศิลปะการแสดงนิพนธ์
3 (0-3-6)
DM 501 Performing Arts Thesis
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ ล. 500 ไม่ ตา่ กว่ า C
งานเอกสารหรือผลงานสร้ างสรรค์ ทสี่ รุปเป็ นงานเขียน จากผลงานค้ นคว้ าวิจยั ทีน่ ักศึกษาเลือกในวิชา ล. 500 ภายใต้ การ
ดูแลของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
รายวิชาอืน่ ๆ ในสาขาวิชาการละคอน
ศป.216 เสริมทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
FA 216 Practice in English for Fine and Applied Arts 1
เสริมทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับแนวความคิดสาคัญในศิ ลปกรรมศาสตร์ สาขาต่ างๆ และสั มพันธ์ กับวิชาชี พ
ฝึ กฝนการอ่ าน เขียน และสนทนาภาษาอังกฤษในหัวข้ อทีเ่ กีย่ วกับศิลปวัฒธรรมด้ านต่ างๆ

ศป 316 เสริมทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
FA 316 Practice in English for Fine and Applied Arts 2
การใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นหนักผ่ านการฝึ กฝนเกี่ยวกับวิชาชีพในสาขาที่ศึกษาเป็ นวิชาเอก ทั้งเชิงธุรกิจ การตลาดและ
การสื่อสาร
ศป 416 เสริมทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 3
3 (3-0-6)
FA 416 Practice in English for Fine and Applied Arts 3
การค้ นคว้ าวิจยั โดยเน้ นหนักจากตาราภาษาอังกฤษ และการเขียนรายงานและ สารนิพนธ์ เป็ นภาษาอังกฤษ
ล. 205 ศิลปะในวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
DM 205 Arts in Thai Culture
รู ปแบบและพัฒนาการของศิลปะในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ านรวมทั้งศิลปะของประเทศอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่ อ
ศิลปวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยก่ อนประวัตศิ าสตร์ จนถึงปัจจุบัน เพือ่ เป็ นพืน้ ฐานความเข้ าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทัศนคติเกี่ยวกับสั งคม ศาสนา การเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่ งสะท้ อนออกมาในศิ ลปกรรมต่ างๆ ของชนชาติไทย โดยมี
การศึกษานอกสถานทีป่ ระกอบด้ วย
ล. 225 การแสดง 2
3 (2-2-5)
DM 225 Acting 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ล. 221 ไม่ ตา่ กว่ า C
การแสดง การตีความ และอ่ านบทละคอนประเภทอื่นนอกเหนือจากบทละคอนประเภทสมจริ ง การประยุกต์ ใช้
ศิลปะการแสดงแขนงอืน่ ๆ เช่ น ขับร้ อง นาฏศิลป์ มาร่ วมนาเสนอผลงาน เพือ่ ถ่ ายทอดจินตนาการ อารมณ์ และความรู้ สึก
ล. 245

การออกแบบฉากและเครื่องประกอบฉากเพือ่ การแสดง 1

3 (2-2-5)

DM 245 Introduction to Scene and Prop Design 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ล. 240 ไม่ ตา่ กว่ า C
หลักทฤษฏีเบือ้ งต้ นและฝึ กปฏิบตั เิ พือ่ การออกแบบและสร้ างสรรค์ ฉากและเครื่องประกอบฉากสาหรับการแสดงประเภท
และรู ปแบบต่ างๆ
ล. 246

การออกแบบและจัดระบบแสงในศิลปะการแสดง 1

3 (2-2-5)

DM 246 Introduction to Lighting Design 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ล. 240 ไม่ ตา่ กว่ า C
หลักการออกแบบแสงบนเวทีให้ สอดคล้ องกับบรรยากาศของละคอนรู ปแบบต่ างๆ การใช้ อปุ กรณ์ และเครื่องมือต่ าง ๆ ใน
การสร้ างละคอน ฝึ กฝนการออกแบบและวางระบบแสงสาหรับละคอนหรือการแสดงเรื่องยาว

ล. 247

การแต่งหน้ าสาหรับละคอนเวที

3 (2-2-5)

DM 247 Stage Make-up
ทฤษฎีและปฏิบัตศิ ิลปะการแต่ งหน้ าเบือ้ งต้ น สาหรับการแสดงละคอนเวที และการแสดงประเภทอืน่ ๆ
ล. 248

ประวัตศิ าสตร์ เครื่องแต่ งกาย

3 (3-0-6)

DM 248 History of Costume
ลักษณะเด่ นของเครื่องแต่ งกายและเครื่องประดับในแต่ ละยุคสมัยของไทย ตลอดจนเครื่องแต่ งกายนานาชาติ
ล. 255 การออกเสียงเพือ่ การแสดง 1
3 (2-2-5)
DM 255 Voice Training 1
หลักทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการเปล่ งเสี ยง เช่ น การควบคุมระบบการหายใจ การขยายเสี ยงให้ กังวาน การใช้
กล้ ามเนือ้ ต่ างๆ ในร่ างกาย คุณภาพของการเปล่ งเสี ยง ฝึ กออกเสี ยงพยัญชนะและสระให้ ถูกต้ องชัดเจน และสอดคล้ องกับบทบาท
ต่ างๆ
ล. 257 การขับร้ องในการละคอนและการแสดง
3 (2-2-5)
DM 257 Singing in Drama
หลักปฏิบัติและฝึ กฝนการขับร้ องบทเพลงในศิลปะการแสดง โดยศึกษาผ่ านรู ปแบบและโครงสร้ างต่ างๆ ของบทเพลง
ร้ องสาหรับละคอน รวมทั้งการตีความและแสดงออกซึ่งความหมายของบทเพลงนั้น
ล. 265 ทักษะการเต้นพืน้ ฐาน 1
3 (1-4-4)
DM 265 Fundamental Dance Skill 1
หลักทฤษฎี และฝึ กฝนพืน้ ฐานของนาฎศิลป์ สากล รู ปแบบ และประเภทต่ างๆ เพือ่ ให้ นักศึกษารู้ จักและสามารถควบคุม
จัดระเบียบร่ างกายได้ ตลอดจนสามารถแสดงนาฏศิลป์ ง่ ายๆ ได้
ล. 266 ทักษะการเต้นพืน้ ฐาน 2
3 (1-4-4)
DM 266 Fundamental Dance Skill 2
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ ล. 265 ไม่ ตา่ กว่ า C หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
หลัก ทฤษฎีแ ละฝึ กฝนพื้น ฐานของนาฎศิ ล ป์ สากลรู ป แบบและประเภทต่ า งๆ เพื่อ ให้ นั ก ศึ กษาควบคุ ม ร่ า งกายให้
แสดงออกตามทีต่ ้ องการได้ นักศึกษาสามารถแสดงนาฏศิลป์ ทีม่ รี ายละเอียดซับซ้ อนขึน้ ได้
ล. 275 การเขียนบทละคอน 1
3 (2-2-5)
DM 275 Playwriting 1
การฝึ กฝนการเลือกและเสนอเนือ้ หาในการเขียนบทละคอน การสร้ างตัวละคอน บทสนทนา การสร้ าง และวางโครงเรื่อง
ของบทละคอนเวที โดยนักศึกษาจะต้ องเขียนบทละคอนขนาดสั้นเป็ นผลงานประจาภาค

ล. 285 การแสดงหุ่นไทย
3 (2-2-5)
DM 285 Arts of Thai Puppetry
พัฒนาการของศิลปะและองค์ ประกอบการแสดงหุ่นประเภทต่ างๆ ของไทย ปฏิบัติการสร้ าง เชิด และการจัดแสดงหุ่น
บางประเภท
ล. 286 การแสดงหุ่น
3 (2-2-5)
DM 286 Arts of Puppetry
พัฒนาการของศิลปะการแสดงหุ่นสากลประเภทต่ างๆ ปฏิบัตกิ ารสร้ าง เชิด และจัดแสดงหุ่นบางประเภท
ล.305 การจัดการเวที
(3-0-6)
DM 305 Stage Management
หลักวิชาส าคัญ เกี่ยวกับการจัดการเวที ศึ ก ษาเทคนิ ค วิธี การบริ หารจัด การ บุ คลากร นักแสดงและทีมงาน ในการ
สร้ างสรรค์ ผลงานศิลปะการแสดง ศึกษาระเบียบวิธีในการเตรียมและอุปกรณ์ สถานทีแ่ ละจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการ
เตรียมการแสดง การฝึ กซ้ อม ไปจนถึงการแสดงจริง โดยเน้ นกระบวนการทางานแบบมืออาชีพ )Professional(
ล. 325 การแสดง 3
3 (2-2-5)
DM 325 Acting 3
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ล. 225 ไม่ ตา่ กว่ า C หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
หลักและองค์ ประกอบสาคัญของเทคนิคการแสดงละคอนรู ปแบบต่ างๆ ฝึ กฝนให้ เชี่ยวชาญในศิลปะการแสดงเหล่ านั้น
ล. 335 การกากับการแสดง 1
3 (2-2-5)
DM 335 Directing 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ล.211 ล. 221 และ ล. 240 ไม่ ตา่ กว่ า C หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
หลักเบือ้ งต้ นของศิลปะการกากั บการแสดง ซึ่งรวมถึงการเลือกบทละคอน การตีความ และการเน้ นแนวความคิดของ
ละคอนแต่ ละเรื่ อง การคัดเลือกและการฝึ กฝนตัวละคอน
การเคลื่อนไหวของตัวละคอนบนเวที การอานวยการสร้ าง
รวมทั้งศึกษาองค์ ประกอบของฉาก แสง เสี ยง เครื่องแต่ งกาย การแต่ งหน้ า ซึ่งสั มพัน ธ์ กับการสร้ างละคอน นักศึกษาจะต้ องกากับ
การแสดงและอานวยการสร้ าง ละคอนหนึ่งฉากเป็ นผลงานประจาภาค
ล.336
การกากับการแสดง 2
3 (2-2-5)
DM 336 Directing 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ล. 335 ไม่ ตา่ กว่ า C หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
การศึกษาและฝึ กฝนโดยใช้ แนวการสอนเดียวกับ ล.335 ในระดับที่สูงกว่ า โดยฝึ กฝนการกากับการแสดงละคอนแบบ
ต่ างๆ นักศึกษาจะต้ องกากับการแสดงและอานวยการสร้ างละคอนหนึ่งเรื่องเป็ นผลงานประจาภาค

ล. 345 การออกแบบฉากและเครื่องประกอบฉากเพือ่ การแสดง 2
3 (2-2-5)
DM 345 Introduction to Scene and Prop Design 2
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ ล. 245 ไม่ ตา่ กว่ า C หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
หลักทฤษฎีและฝึ กฝนการออกแบบสร้ างฉากและเครื่องประกอบฉากสาหรับศิลปะการแสดงประเภทและรู ปแบบต่ างๆ
ต่ อเนื่องจากรายวิชา ล. 245
ล. 346 การออกแบบและจัดระบบแสงในศิลปะการแสดง 2
3 (2-2-5)
DM 346 Introduction to Lighting Design 2
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ ล. 246 ไม่ ตา่ กว่ า C
หลักทฤษฎีและฝึ กฝนการออกแบบและจัดระบบแสงสาหรับศิลปะการแสดงต่ อเนื่องจากรายวิชา ล. 246
ล. 347

การออกแบบและสร้ างสรรค์ เครื่องแต่ งกายและ
3 (2-2-5)
แต่ งหน้ าสาหรับศิลปะการแสดง1
DM 347 Costume and Make-up Design for Theatre 1
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ ล. 247 ไม่ ตา่ กว่ า C
องค์ ประกอบศิลป์ พืน้ ฐานในการออกแบบเครื่องแต่ งกายเพื่อการแสดง รวมถึงกระบวนการและเทคนิคในการออกแบบ
และสร้ างสรรค์ เสื้อผ้า และการแต่ งหน้ าขั้นพืน้ ฐานสาหรับการแสดงประเภทต่ างๆ เริ่มตั้งแต่ การวิเคราะห์ และตีความตัวละคอน สู่
การนาเสนอผลงาน
ล. 348

การออกแบบและสร้ างสรรค์ เครื่องแต่ งกายและ
3 (2-2-5)
แต่ งหน้ าสาหรับศิลปะการแสดง 2
DM 348 Costume and Make-up Design for Theatre 2
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ ล. 347 ไม่ ตา่ กว่ า C
กระบวนการออกแบบและสร้ างสรรค์ เสื้อผ้ า เครื่องแต่ งกาย เครื่องประดับ และการแต่ งหน้ าในระดับกลาง สาหรับการ
แสดงประเภทต่ างๆ เน้ นการศึกษาเลือกสรรตามความสนใจ โดยมีอาจารย์ ผ้สู อนเป็ นผู้ควบคุมดูแล
ล. 356 การอ่ านและตีความวรรณคดีโดยใช้ หลักการละคอน
3 (3-0-6)
DM 356 Dramatic Reading and Oral Interpretation
ศิลปะการอ่ านและตีความวรรณกรรมประเภทต่ างๆ ทั้งของไทยและต่ างประเทศ โดยใช้ หลักการละคอนเพื่อประโยชน์
ในการบรรยาย การสอน การอภิปราย และการวิจารณ์
ล. 365 การเคลือ่ นไหวสาหรับนักแสดง
3 (2-2-5)
DM 365 Movement for Actor
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ล. 225 ไม่ ตา่ กว่ า C หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
หลักและองค์ ประกอบในการเคลือ่ นไหวสาหรับนักแสดง เพือ่ ช่ วยในการสร้ างตัวละคอน จากการแสดงออกทางร่ างกาย
ผ่านท่ าทาง การทรงตัว การมอง กิจธุระบนเวทีการเคลือ่ นที่ การเต้ น การกระทา

ล. 366 ศิลปะท่ าทาง
3 (2-2-5)
DM 366 The Arts of Mime
หลักของศิลปะท่ าทาง การสร้ างเรื่องราวและลาดับของการใช้ ท่าทางในการแสดงรวมทั้งประวัติ พัฒนาการและตัวอย่ าง
ของการทางานการแสดงทีส่ ามารถนาศิลปะท่ าทาง
ไปใช้ ได้
ล. 375 การเขียนบทละคอน 2
3 (2-2-5)
DM 375 Playwriting 2
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ ล. 275 ไม่ ตา่ กว่ า C
หลักทฤษฏีและฝึ กฝนการเขียนบทละครในระดับสู ง นักศึกษาต้ องเขียนบทละคอนขนาดยาวเป็ นผลงานประจาภาค
ล. 376 การดัดแปลงบทละคอน
3 (2-2-5)
DM 376 Adaptation
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ ล. 275 ไม่ ตา่ กว่ า C
หลักและองค์ ประกอบทีส่ าคัญของการดัดแปลงบทละคอน นักศึกษาจะต้ องดัดแปลงบทละคอนเป็ นผลงานประจาภาค
ล. 381 การละคอนสร้ างสรรค์
3 (2-2-5)
DM 381 Creative Drama
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ ล. 221 ไม่ ตา่ กว่ า C
ทฤษฎีพัฒนาการเด็ก ทฤษฎีละคอนสร้ างสรรค์ ซึ่ งใช้ ความรู้ ศิ ลปะการเล่ าเรื่ อง ด้ านการละคร ด้ านการสอน เพื่อใช้
ละคอนเป็ นเครื่องมือในการพัฒนาตัวผู้เรียน เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ เกี่ยวกับประเด็นหรื อเนื้อหาที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา
มนุษย์
ล. 385 ละคอนสาหรับเด็กและเยาวชน
3 (2-2-5)
DM 385 Theatre for Young People
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ ล. 255 ไม่ ตา่ กว่ า C
การละคอนสาหรับเด็ก มุ่งเน้ นแนวคิดและหลักการสาคัญในพัฒนาการของการละคอนสาหรับเด็ก บทละคอน รู ปแบบ
การจัดการแสดงละคอนสาหรับเด็กทีม่ คี ุณค่ าทางศิลปะ ความบันเทิง และการเสริมสร้ างพัฒนาการการเรียนรู้ สาหรับเด็ก
ล. 386 ละคอนเพือ่ การศึกษา
3 (2-2-5)
DM 386 Theatre in Education
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ ล. 255 ล. 335 ล. 381 และ ล. 385 ไม่ ตา่ กว่ า C
ศึกษาทฤษฎีละครเพื่อการศึ กษา เชื่ อมโยงองค์ ความรู้ ด้านการแสดง การกากับการแสดง ละครสร้ างสรรค์ และละคร
สาหรั บเด็ก เพื่อนาไปสู่ กระบวนการศึ กษา ค้ นคว้ า ทดลอง และสร้ างสรรค์ ผลงานการแสดงที่นาไปสู่ การเรี ยนรู้ ในประเด็น ที่
เกีย่ วข้ องกับผู้ชมทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมาย

ล. 388 สัมมนาการทดลองในศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
DM 388 Seminar on Experimentation in the Performing Art
ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของการทดลองด้ านต่ างๆ ในการสร้ างผลงานการแสดงละคร ซึ่ งส่ วนใหญ่ มีรากมาจาก
ผลงานละคอนในยุคปลาย 1950s-1960s เป็ นต้ นมา จนกระทั่งพัฒนาต่ อเนื่องเป็ นละคอนทดลองแนวต่ างๆ รวมทั้งแนวการแสดง
แบบการใช้ เครื่องมือ (Devising Performance) วิชานีม้ ่ ุงการสารวจวิธีการทดลองที่หลากหลาย ตั้งแต่ ผลงานผู้กากับไปจนกระทั่ง
ผลงานกลุ่ม เพื่อนไปสู่ รูปแบบที่หลายหลายในการแสดง เช่ น การแสดงละคร การแสดงในชุ มชน Performance art / live art และ
ละครการเมือง ทั้งหมดนีล้ ้ วนแล้ วแต่ เกิดขึน้ ภายใต้ บริบททางวัฒนธรรมทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงและมีการเปลีย่ นแปลง
ล. 405 เอกัตศึกษา
3 (0-3-6)
DM 405 Independent Study
การศึกษาหัวข้ ออิสระที่เกี่ยวข้ องกับการละคอนและศิลปะการแสดตามความสนใจของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถ
ออกไปศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือจากมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ได้ โดยมีอาจารย์ ในสาขาการละคอนเป็ นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ นักศึกษา
ต้ องส่ งรายงานผลการศึกษาเพือ่ เป็ นหลักฐานการเรียนรู้
ล. 419

สัมมนาหัวข้ อทางการละคอน

3 (3-0-6)

DM 419 Seminar in Theatre Topic
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ล. 201 ไม่ ตา่ กว่ า C
หัวข้ อพิเศษเฉพาะภาคการศึกษา ตัวอย่ างหัวข้ อพิเศษ เช่ น ละคอนตะวันตกหลังยุค 1950s ละคอนกรีก ละคอนเชคเส
ปี ยร์ ละคอนการเมือง ละคอนสังคม ละคอนศาสนาและปรัชญา ละคอนอาวังการ์ ด ละคอนโพสต์ โมเดิร์น เป็ นต้ น
ล. 465 การสร้ างสรรค์ ลลี าเคลือ่ นไหว
3 (2-2-5)
DM 465 Dance Composition
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ ล. 266 ไม่ ตา่ กว่ า C
การใช้ องค์ ประกอบต่ างๆ ของการเคลือ่ นไหว และนาฏศิลป์ มาใช้ ในการออกแบบและสร้ างสรรค์ ผลงาน
รายวิชาจากสาขาอืน่ ในคณะศิลปกรรมศาสตร์
รายวิชาในสาขาวิชาโทนาฏยศาสตร์ ไทย
นศ.131 นาฏศิลป์ ไทย 1
DA 131

3 (2-2-5)

Thai Dance 1
ทฤษฎีเบือ้ งต้ นของนาฏศิลป์ ไทย ฝึ กฝนนาฏศิลป์ และท่ ารามาตรฐานทีจ่ ะเป็ นพืน้ ฐานของนาฏศิลป์ ขั้นสู งต่ อไป

นศ.201 พัฒนาการของนาฏศิลป์ ไทย
DA 201

3 (3-0-6)

Development of Thai Dance

พัฒนาการของนาฏศิ ลป์ ไทยตั้งแต่ แรกเริ่ มจนถึงปั จจุบัน เน้ นความสาคัญของบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริ ย์
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมในยุคสมัยทีส่ าคัญ คือ สมัยสุ โขทัย อยุธยาตอนต้ นและตอนปลาย ธนบุรี รัตน
โกสิ นตร์ ตอนต้ น ตอนกลางและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จนถึงสมัยปั จจุบัน ศึกษานาฏศิ ลป์ ไทยรู ปแบบและ

ประเภทต่ างๆ อิทธิพลของนาฏศิลป์ ต่ างประเทศทั้งตะวันออกและตะวันตก และอิทธิพลของนาฏศิลป์ ไทยที่มีต่อประเทศข้ างเคียง
ศึกษาผลงานของศิลปิ นทีม่ บี ทบาทต่ อพัฒนาการของนาฏศิลป์ ไทย
นศ.203 พัฒนาการของนาฏศิลป์ เอเชีย
DA 203

3 (2-2-5)

Development of Asian Dance

พัฒนาการของนาฏศิลป์ ในเอเชียตะวันออก เอเชียอาคเนย์ และเอเชียใต้ อิทธิพลของนาฏศิลป์ ตะวันตกที่มีผลกระทบ
ต่ อการเปลีย่ นแปลงรู ปแบบ กระบวนการปฏิวัติและปฏิรูป รู ปแบบและเทคนิคของนาฏศิลป์ จากแบบแผนดั้งเดิมมาสู่ สมัยใหม่ และ
วิธีการแสดงนาฏศิลป์
ในประเทศเหล่ านี้ ศึกษา ผลงานของนาฏศิลปิ นทีม่ บี ทบาทต่ อพัฒนาการของนาฏศิลป์ เอเชีย
นศ.231 นาฏศิลป์ ไทย 2
DA 231

3 (2-2-5)

Thai Dance 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า นศ. 131 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย

หลักทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนาฏศิลปไทยในระดับกลาง ฝึ กฝนให้ เชี่ยวชาญในการแสดงนาฏศิลป์ รู ปแบบต่ างๆ เช่ น
โขน ละคอนใน ละคอนนอก ละคอนพันทางและละคอนราอื่นๆ สามารถแสดงฉากสั้ นๆ หรื อระบาได้ อย่ างดี โดยนักศึ กษาจะมี
ผลงานประจาภาคทีม่ มี าตรฐานสู ง
นศ.236 นาฏศิลป์ ไทยภาคเหนือและภาคอีสาน
3 (2-2-5)
DA 236 Northern and Northeastern Thai Dances
ทฤษฎีและปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับนาฏศิลป์ ภาคเหนือและภาคอีสานทั้งในด้ านการแสดง การจัดแสดง ความสัมพันธ์ ระหว่ าง
นาฏศิลป์ พืน้ บ้ านกับขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ความเชื่อทางไสยศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทีม่ ี
อิทธิพลต่อพัฒนาการของนาฏศิลป์ และการละเล่นพืน้ เมืองต่ างๆ ทีม่ นี าฏศิลป์ ประกอบ ค้ นคว้ า วิเคราะห์ วิจยั เกีย่ วกับนาฏศิลป์ และ
ชุมชนในท้ องถิ่นนั้นๆ และปฏิบัตกิ ารภาคสนามในท้องถิน่ เพือ่ หาข้ อมูลทีแ่ ท้ จริงมาเสริมสร้ างพัฒนาและอนุรักษ์ นาฏศิลป์ และ
ศิลปะการแสดงเหล่ านั้น โดยนักศึกษาจะต้ องมีผลงานประจาภาคในรู ปแบบการแสดงหรืองานวิจยั ส่ วนบุคคลหรืองานกลุ่ม
นศ.237 นาฏศิลป์ ไทยภาคกลางและภาคตะวันออก
3 (2-2-5)
DA 237 Central and Eastern Thai Dances
ทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับนาฏศิลป์ ภาคกลางและภาคตะวันออกทั้งในด้ านการแสดง การจัดแสดง ความสั มพันธ์
ระหว่ างนาฏศิลป์ พืน้ บ้ านกับขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ความเชื่อทางไสยศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ที่มีอิทธิพลต่ อพัฒนาการของนาฏศิ ลป์ และการ ละเล่ นพืน้ เมืองต่ างๆ ที่มีนาฏศิ ลป์ ประกอบ ค้ นคว้ า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนา
นาฏศิ ลป์ และชุ มชนในท้ องถิ่นนั้นๆ และปฏิบัติการภาคสนามในท้ องถิ่นเพื่อหาข้ อมูลที่แท้ จริ งมาเสริ มสร้ างพัฒนา และอนุรักษ์
นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดงเหล่ านั้น โดยนักศึกษาจะต้ องมีผลงานประจาภาคในรู ปแบบการแสดง หรืองานวิจัยส่ วนบุคคลหรื อ
งานกลุ่ม

นศ.238 นาฏศิลป์ ไทยภาคใต้
3 (2-2-5)
DA 238 Southern Thai Dance
ทฤษฎีและปฏิบัตกิ ารเกีย่ วกับนาฏศิลป์ ภาคใต้ การจัดแสดง ความสัมพันธ์ ระหว่ างนาฏศิลป์ พืน้ บ้ านกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ความเชื่อทางไสยศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และสั งคมที่มีอิทธิพลต่ อพัฒนาการของนาฏศิลป์ และ
การละเล่ นพืน้ เมืองต่ าง ๆ ทีม่ นี าฏศิลป์ ประกอบ ค้ นคว้ า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนาฏศิลป์ และชุ มชนในท้ องถิ่นนั้นๆ และปฏิบัติการ
ภาคสนามในท้ องถิ่น เพือ่ หาข้ อมูลทีแ่ ท้ จริงมาเสริมสร้ างพัฒนา และอนุรักษ์ นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดงเหล่ านั้น โดย นักศึกษาจะ
ต้ องมีผลงานประจาภาคในรู ปแบบการแสดง หรืองานวิจยั ส่ วนบุคคลหรืองานกลุ่ม
นศ.256 นาฏศิลป์ พืน้ บ้ านตะวันออก
3 (2-2-5)
DA 256 Eastern Folk Dances
ทฤษฎีและฝึ กฝนนาฏศิลป์ พืน้ บ้ านของประเทศและชุมชนต่ างๆ ในภูมภิ าคตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออก
กลางโดยชี้ให้ เห็นความสั มพันธ์ กับสั งคม ศาสนา ศิ ลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีประจาชาติและท้ องถิ่น โดย
นักศึกษาจะสามารถแสดงนาฏศิลป์ ชุดสั้นๆ ได้ เป็ นผลงานประจาภาค
นศ.300 งานค้ นคว้ าสร้ างสรรค์ ในห้ องปฏิบัตกิ ารและภาคสนาม 2
3 (0-6-3)
DA 300 Studio Project 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า นศ. 200 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ปฏิบัตกิ ารเชิงสร้ างสรรค์ ภาคสนามและทดลองในห้ องปฏิบัติการส่ วนบุคคล หรือกลุ่มในระดับกลาง ตามความถนัด และสามารถ
เกี่ยวกับนาฏศิลป์ ของนักศึกษา โดยนักศึกษาต้ องออกแบบและจัดสร้ างฉาก เสื้อผ้ า ดนตรี รวมทั้งท่ าราให้ เหมาะสมกับการแสดง
นาฏศิลป์ และจัดชุดการแสดงของตนเอง 1 ชุด และของกลุ่มอีก 1 ชุด เพือ่ เป็ นผลงานประจาภาค
นศ. 331 นาฏศิลป์ ไทย 3
3 (2-2-5)
DA 331 Thai Dance 3
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า นศ. 231 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ทฤษฏีและภาคปฏิบัตขิ องนาฏศิลป์ ไทยระดับสู งขึน้ ได้ แก่ การราบท ราหน้ าพาทย์ โดยนักศึกษาจะต้ องแสดงนาฏศิลป์
เป็ นชุ ดหรื อเป็ นตอน เพื่อเป็ นผลงานประจาภาค ซึ่งได้ แก่ โขน ละคอนในละคอนนอก ละคอนพันทาง ละคอนดึกดาบรรพ์ และ
ละคอนร้ องหรือละคอนทีใ่ ช้ นาฏศิลป์ ไทยประกอบอย่ างใดอย่ างหนึ่ง และสามารถจักการแสดงได้ เป็ นอย่ างดีและมี มาตรฐานสู ง
นศ.386 โขนและหนังใหญ่
3 (2-2-5)
DA 386 Khon (Mask Dance Drama) and Nang Yai (Classical Shadow Play)
ความเป็ นมาและพัฒนาการของนาฏศิ ลป์ โขนประเภทต่ างๆ และหนังใหญ่ ความสั มพันธ์ ที่มีต่อกันและต่ อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การเมือง ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี เศรษฐกิจ สั งคม และศิลปวัฒนธรรมในแต่ ละยุคสมัย การลื้ นลูโขน
และหนังใหญ่ ในยุคปัจจุบัน และการฝึ กสอนในสถาบันต่ างๆ ในอดีตและปัจจุบัน วิเคราะห์ วิพากย์ โขนและหนังใหญ่ อย่ างละเอียด
ลึกซึ้ง ฝึ กฝนการแสดงและการพากย์ ขั้นพืน้ ฐาน โดยนักศึกษาจะสามารถแสดงฉากสั้ นๆ ได้ หรือมีงานวิจัยส่ วนบุคคลเป็ นผลงาน
ประจาภาค

นศ.387 ละคอนใน ละคอนนอก ละคอนพันทาง
3 (2-2-5)
DA 387 Classical Dance : Lakhon Nai, Lakhon nok, Lakhon Phanthang
ความเป็ นมาและพั ฒ นาการของละคอนใน ละคอนนอกและละคอนพัน ทาง ความแตกต่ า งความคล้ า ย คลึง และ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างกันในยุคสมัยต่ างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน การเปลีย่ นแปลงรู ปแบบ แนวการแสดงและวรรณกรรมบทละคอน
ลักษณะของดนตรีประกอบ เครื่องแต่ งกาย ฉากและองค์ ประกอบต่ างๆ ในการแสดง ลักษณะของตัวละคอนที่สาคัญในละคอนแต่ ละ
ประเภท และวิเคราะห์ บทละคอนอย่ างละเอียด โดยนักศึกษาจะแสดงผลงาน
การแสดง เขียนบทละคอนหรือมีงานวิจัยส่ วน
บุคคลหรือกลุ่มเป็ นผลงานประจาภาค
นศ 461 ศิลปะการออกแบบท่ านาฏศิลป์ ไทย
3 (2-2-5)
DA 461 Choreography in Thai Dance
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า นศ. 131 และ นศ. 231 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับศิ ลปะการออกแบบท่ านาฏศิลป์ ไทย โดยนักศึกษาจะ ต้ องออกแบบท่ านาฏศิลป์ รู ปแบบ
ต่ างๆ เพือ่ เป็ นผลงานประจาภาค
รายวิชาในสาขาวิชาโทดนตรี
ด. 100 ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับดนตรี
3 (3-0-6)
MU 100 Introduction to Music
ทฤษฎีและโครงสร้ างของดนตรี พัฒนาการของดนตรีและสั งคมตามยุคสมัยดนตรี ประเภทและรู ปแบบต่ างๆ ที่สาคัญ
เรียนรู้ การลังดนตรีและสุ นทรียรสของดนตรีแต่ ละประเภท
ด. 101 สุ นทรียศาสตร์ ในดนตรี
3 (3-0-6)
MU 101 Aesthetics in Music
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ด.100 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
แนวคิดสุ นทรียศาสตร์ ศิลปะแขนงต่างๆ โดยเฉพาะทางด้ านดนตรี ทัศนะในการมองความงามทางศิลปะยุคต่ างๆ ทีส่ ่ งผล
สะท้ อนต่ อการสร้ างสรรค์ งานดนตรี อาทิ แนวคิดรู ปแบบนิยมในดนตรีคลาสสิ กยุคคลาสสิ ก แนวคิดการสร้ างสรรค์ งานศิ ลปะที่
สะท้ อนอารมณ์ ความรู้ สึกในดนตรีคลาสสิกยุคโรแมนติก รวมถึงแนวคิดสุ นทรียศาสตร์ ในดนตรีสมัยใหม่ ของอาร์ โดโน
ด. 105 ดนตรีโลก
3 (3-0-6)
MU 105 World Music
ความเป็ นมา การก่ อเกิดของกระแสดนตรีโลก ดนตรีกระแสหลักของโลกอีกแนวหนึ่งนอกเหนือจากดนตรีคลาสสิ กยุโรป
ก และดนตรีปสอป ดนตรีร็อค กระแสหลักจากสหรัฐอเมริกา ตะวันต ประวัติของดนตรีประจาชาติ ( Root Music) ดนตรีเวิลด์ บีท
)World Beat( อันเกิดจากการผสมผสานระหว่ างกระแสดนตรี ปสอบร็ อคกับดนตรี ประจาชาติ ที่มา ความหมาย ลักษณะดนตรี
พัฒนาการดนตรี เวิลด์ มวิ สิค และบริบทเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง อันเกี่ยวข้ องกับเวิลด์ มิวสิ คในซีกโลกต่ างๆ อาทิ เอเชีย แอลริกา
ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และดนตรีข้ามสายพันธุ์ระหว่ างเวิลด์ มวิ สิคและดนตรีแนวอืน่ ๆ

ด .115 ปี่ พาทย์ มอญ 1
3 (3-0-6)
MU 115 Mon Music 1
ทฤษฎี และโครงสร้ างของดนตรีมอญเบือ้ งต้ น ฝึ กฝนทักษะการบรรเลงเครื่องปี่ พาทย์ มอญในเพลงขั้นพืน้ ฐาน ตลอดจน
ความสัมพันธ์ กบั สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดีทเี่ กีย่ วข้ องกับดนตรีและบทเพลงนั้นๆ
ด .125 ดนตรีพนื้ บ้ าน 1
3 (3-0-6)
MU 125 Thai Folk Music 1
ทฤษฎี และโครงสร้ างในดนตรีพนื้ บ้ านเบือ้ งต้ น ฝึ กฝนทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีพนื้ บ้ านและหรือการขับร้ องเพลง
พืน้ บ้ านในขั้นพืน้ ฐาน ตลอดจนความสัมพันธ์ กบั สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดีทเี่ กีย่ วกับบทเพลงนั้นๆ
ด .130

ดนตรีไทย 1

UM 130

W iae Utse: Theory and Practice 1

3 (3-0-6)

ทฤษฎีและโครงสร้ างของดนตรี ไทยขั้นพื้นฐาน ฝึ กฝนทักษะการบรรเลงเครื่ องดนตรี ไทยเบื้องต้ นในบทเพลงขั้น
พืน้ ฐาน ตลอดจนความสัมพันธ์ กบั สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดีทเี่ กีย่ วกับดนตรีและบทเพลงนั้น
ด 140

ดนตรีสากล 1

UM 140

cMsuM n UtseW: Theory and Practice 1

3 (3-0-6)

ทฤษฎีและโครงสร้ างองค์ ประกอบของดนตรีสากลขั้นพืน้ ฐาน ทฤษฎีของโน้ ต (enuM) และการอ่ านโน้ ต รู ปแบบและ
ประเภทต่ างๆ ทีเ่ ด่ น ๆ สาคัญๆ หลักการสร้ างทานองเพลงและการประสานเสียงขั้นพืน้ ฐาน ตลอดจนความสัมพันธ์ กบั สังคม ศาสนา
วัฒนธรรม และวรรณคดีทเี่ กีย่ วกับดนตรีและบทเพลศิลปงนั้น ๆ
ด .145

พืน้ ฐานการปฏิบัตคิ ยี ์ บอร์ ด

3 (3-0-6)

MU 145 Keyboard
หลักการปฏิบัตเิ ครื่องดนตรี ประเภทคีย์บอร์ ด ตาแหน่ งการวางนิว้ เทคนิคการบรรเลงของมือซ้ าย และมือขวา การอ่ าน
โน้ ตดนตรีหลายแนวสาหรับคีย์บอร์ ด แนวทางเดินของทานอง และเสียงประสานบนคีย์บอร์ ด ฝึ กฝนการดาเนินของแนวคีย์บอร์ ดใน
การเล่ นประกอบการขับร้ อง และเครื่องดนตรีอนื่ ๆ
ด .165 ศิลปะการขับร้ องเพลงไทย 1
MU 165

3 (3-0-6)

ageuennaa iae inan ienTenT : iMn a ang a aWueWM 1
ทฤษฎีและฝึ กฝนทักษะการขับร้ องเดี่ยวเพลงไทยเดิม เพื่อขับกล่ อม หรื อประกอบ การแสดงเบื้องต้ นในรู ปแบบและ
ประเภทต่ างๆ ที่สาคัญ ให้ รู้ หลักของสุ นทรียศาสตร์ และเทคนิคสาคัญต่ างๆ อันเป็ นเอกลักษณ์ ของศิลปะการขับร้ องเพลงไทยเดิม
ตลอดจนความสัมพันธ์ กบั สังคม ศาสนา ภาษา วรรณคดีและศิลปวัฒนธรรม

ด .166

ศิลปะการขับร้ องเพลงประสานเสียง 1

3 (3-0-6)

MU 166 The Arts of Choral Singing 1
ทฤษฎีและฝึ กฝนทักษะในการขับร้ องเพลงสากลและเพลงไทยสากลประสานเสียงในรู ปแบบและประเภทต่ าง ๆ ที่สาคัญ
หลัก การเปล่ ง เสี ย งและเทคนิ ค ต่ า งๆ ที่ส าคัญ ตลอดจนความสั ม พั น ธ์ ข องเพลงกับ เศรษฐกิจ สั ง คม ภาษา วรรณคดี และ
ศิลปวัฒนธรรมในยุคสมัยนั้นๆ
ด .167
MU 167

ศิลปะการขับร้ องเพลงสากล 1

3 (3-0-6)

Western Solo Singing : Theory and Practice 1

ทฤษฎีและฝึ กฝนทักษะการขับร้ องเดี่ยวเพลงสากลรู ปแบบและประเภทต่ างๆ เพื่อการ แสดงดนตรี หรื อประกอบการ
แสดงต่ าง ๆ ขั้นพืน้ ฐาน ให้ รู้ หลักของสุ นทรียศาสตร์ และเทคนิคสาคัญต่ างๆ และความสัมพันธ์ กบั สังคม ศาสนา ภาษา วรรณคดีและ
ศิลปวัฒนธรรม
ด .205

พัฒนาการของดนตรีไทย

3 (3-0-6)

MU 205 Development of Thai Music
พัฒนาการของดนตรีไทยตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน รู ปแบบและประเภทต่ างๆ ทีส่ าคัญ เน้ นให้ เห็นความสั มพันธ์ ระหว่ าง
ดนตรี กับสั งคม ศาสนา ภาษา วรรณคดี และศิ ลปวัฒนธรรมที่มีความสาคัญต่ อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในการสร้ าง สรรค์
ดนตรีในสมัยต่ างๆ ตลอดจนบทบาทของคีตกวีและนักดนตรีทดี่ เี ด่ น ซึ่งมีอทิ ธิพลต่ อพัฒนาการนั้นๆ
ด .206

พัฒนาการของดนตรีตะวันตก

3 (3-0-6)

MU 206 Development of Western Music
พัฒนาการของดนตรี ตะวันตกตั้งแต่ อดีตจนถึงปั จจุบัน รู ปแบบและประเภทต่ างๆ ที่สาคัญ เน้ นให้ เห็นความสั มพันธ์
ระหว่ างดนตรี กับสั งคม ศาสนา ภาษา วรรณคดี และศิ ลปวัฒ นธรรมที่มีความสาคัญต่ อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในการ
สร้ างสรรค์ ดนตรีในสมัยต่ างๆ บทบาทของคีตกวีและนักดนตรีทดี่ เี ด่ นในพัฒนาการนั้นๆ
ด .215

ปี่ พาทย์ มอญ 2

3 (3-0-6)

MU 215 Mon Music 2
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า ด.115
ทฤษฎีและฝึ กฝนทักษะในศิลปะการบรรเลงเครื่องปี่ พาทย์ มอญทีน่ กั ศึกษาจะเลือกอย่ างน้ อย 1-2 ประเภทในเพลงมอญที่
เด่ นๆ สาคัญๆ รวมทั้งสามารถบรรเลงเพลงเพือ่ แสดงต่ อสาธารณชนได้

ด .225

ดนตรีพนื้ บ้ าน 2

3 (3-0-6)

MU 225 Thai Folk Music 2
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า ด.125
ทฤษฎีและฝึ กฝนทักษะในศิลปะการบรรเลงเครื่องดนตรีพืน้ บ้ านและหรือการขับร้ องเพลงพืน้ บ้ านที่นักศึกษาจะเลือก
อย่ างน้ อย 1 - 2 ประเภท ในเพลงพื้นบ้ า นที่เด่ นๆ ส าคัญๆ รวมทั้งสามารถบรรเลงและหรื อขับ ร้ องเพลงพื้นบ้ านเพื่อแสดงต่ อ
สาธารณชนได้
ด .235 ดนตรีไทย 2
3 (3-0-6)
MU 235 Thai Music : Theory and Practice 2
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ า ด.130
ทฤษฎีและฝึ กฝนทักษะในศิลปะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยที่นักศึกษาจะเลือก อย่ างน้ อย 1 - 2 ประเภท ในเพลงไทย
ประเภทต่ างๆ ทีเ่ ด่ นๆ สาคัญๆ รวมทั้งสามารถบรรเลงเพลงเพือ่ แสดงต่ อสาธารณชนได้
ด. 245 ดนตรีสากล 2
3 (3-0-6)
MU 245 Western Music : Theory and Practice 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ด .140
ทฤษฎีและฝึ กฝนทักษะในศิลปะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยที่นักศึกษาจะเลือก อย่ างน้ อย 1-2 ประเภท ในเพลงสากล
ประเภทต่ างๆ ทีเ่ ด่ นๆ สาคัญๆ รวมทั้งสามารถบรรเลงเพลงเพือ่ แสดงต่ อสาธารณชนได้
ด .265 ศิลปะการขับร้ องเพลงไทย 2
MU 265 Traditional Thai Solo Singing: Theory and Practice 2
วิชาบังคับก่ อน สอบได้ วชิ า ด. 165
ทฤษฎีและฝึ กฝนทักษะในศิลปะการขับร้ องเดี่ยวเพลงไทยเดิม ในรู ปแบบเพลงสามชั้น เพลงตับ เพลงเถา ที่เด่ นๆ สาคัญๆ
และสามารถขับร้ องเพือ่ แสดงต่ อสาธารณชนได้
ด .266 ศิลปะการขับร้ องเพลงประสานเสียง 2
3 (3-0-6)
MU 266 The Arts of Choral Singing 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ด.166
ทฤษฎีและฝึ กฝนทักษะในการขับร้ องเพลงสากลและเพลงไทยในรู ปแบบของการประสานเสี ยง ตลอดจนการศึกษาถึง
การสร้ างลักษณะทานองของเพลงในรู ปแบบการประสานเสี ยง แนว 4 แนว ถึง 2 สามารถทราบถึงความสั มพันธ์ ของดนตรีกับการ
เปลีย่ นแปลงในสมัยต่ างๆ ได้

ด .267 ศิลปะการขับร้ องเพลงสากล 2
3 (3-0-6)
UM 267 cMsuM n inan ienTenT : Theory and Practice 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ด.167
ทฤษฎี และฝึ กฝนทักษะการขับร้ องเดี่ยวเพลงสากลประเภทเพลงเดี่ยว หรื อประกอบการแสดงต่ างๆ ให้ รู้ หลักของ
สุ นทรียศาสตร์ และเทคนิคสาคัญต่ างๆ และความสั มพันธ์ ของดนตรี กับการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสั งคมสมัยต่ างๆ ทั้งในอดีต
และปัจจุบัน
ด .268 พัฒนาการโสตประสาทสาหรับดนตรี
3 (3-0-6)
MU 268 Ear Training for Music
ทฤษฎีและฝึ กฝนทักษะการลังคู่เสียง และกลุ่มเสี ยงประเภทต่ างๆ พร้ อมทั้งการบันทึกโน้ ตตามเสี ยงและจังหวะที่ได้ ยิน
ตลอดจนการฝึ กร้ องออกเสียงให้ ถูกต้ องตามระดับเสียง
ด .355 ดนตรีและการขับร้ องในการละคอนและนาฏศิลป์ ไทย
3 (3-0-6)
MU 355 Music in Thai Drama and Dance
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ด.130 และ ด.235 หรือ ด.165 และ ด.265
ทฤษฎี โครงสร้ างของดนตรีและการขับร้ องประกอบการแสดงของไทย ฝึ กฝนทักษะในศิลปะการบรรเลงเครื่อ งดนตรี
ไทยและหรื อการขับร้ องเพลงไทย ในการบรรเลงและขับร้ องประกอบละคอนและนาฏศิ ลป์ ไทย เช่ น เพลงระบา เพลงตับ เพลง
ประกอบการแสดงโขนละคอน เป็ นต้ น
ด .375 การเรียบเรียงเสียงประสาน
3 (3-0-6)
MU 375 Harmony
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ด.140 และ ด. 268
ฤษฎีข้นั คู่เสียง การสร้ างคอร์ ด และเสียงประสานลักษณะต่ างๆ แนวคิดทางเดินคอร์ ด การเชื่อมต่ อคอร์ ด การเรียบเรียงท
แนว 4 เสี ยงประสานในรู ปแบบดนตรี คลาสสิ ก และการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานดนตรี สมัยนิยม การฝึ กโสตประสาททางดนตรี
สาหรับผู้เรียบเรียงเสียงประสาน ผ่านคีย์บอร์ ด และสื่อดนตรีจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด .475 การประพันธ์ เพลงเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
MU 475 Musical Composition
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า ด.101, ด. 140, ด. 286 และ ด.375
ทฤษฎีการประพันธ์ เพลงเบือ้ งต้ น สั งคีตลักษณ์ รูปแบบต่ างๆ อาทิ สั งคีตลักษณ์ สองตอน สามตอน รอนโด ลอร์ ม การ
ประพันธ์ ดนตรี สาหรับเสี ยงร้ อง การประพันธ์ ดนตรีสาหรั บเครื่องดนตรี ธรรมชาติ และขอบเขตความสามารถของเสี ยงร้ องและ
เครื่ อ งดนตรี รู ป แบบ (Style) การประพัน ธ์ ด นตรี ยุ ค ต่ า งๆ ของดนตรี ค ลาสสิ ค และดนตรี ส มัย นิ ย ม ฝึ กฝนและปฏิ บั ติใ น
ชั้นเรียนและห้ องคอมพิวเตอร์

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
Course Description
General Education Program
Humanities
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2–0–4)
TU 110 Integrated Humanities
To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and
creative development. To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting,
such as the impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a
changing world.
Social Science
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3–0–6)
TU 100 Civic Education
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the
concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a
democratic society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices.
มธ.120
TU 120

สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 (2–0–4)
Integrated Social Sciences
This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society. The
course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure
sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the
analysis of important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses
of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.
Sciences and Technology
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2–0–4)
TU 130 Integrated Sciences and Technology
To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science
and technology on economies, societies and environments. Current issues involving the impacts of science and technology
on moral, ethics and human values.

Mathematics and Computers
มธ.151 คณิตศาสตร์ ทวั่ ไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3–0–6)
M 151 GMnM aa CnaaMTM UauiMmaueWs
(A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14,16,17)
To review Set; real number system; relations; functions and applications; introduction to linear programming;
logic; measurement of interest; installment payment and income tax; descriptive statistics; index number; introduction to
probability ; basic concept of inferential statistics; statistical packages.
มธ.152
TU 152

หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3–0–6)
Fundamental Mathematics
(This course is for students who have already studied mathematics in high school and have gained not less than
16 credits or as demanded by their faculty.)
To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of theorems of
inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions, applications of functions, curve
sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems of linear equations.
มธ.153
TU 153

ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
3 (3–0–6)
General Knowledge about Computers
To study the essential components of computer systems including hardware, software, data and its processing;
basic data communication, network and the Internet, principles of problem solving using computers and software
packages, security, ethics and laws related to computer usage and information systems.
มธ.156
TU 156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น
3 (3–0–6)
Introduction to Computers and Programming
Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and application software,
algorithms, flowcharts, data representation, program design and development methodology, problem solving using highlevel language programming.
Languages
Thai
ท. 161 การใช้ ภาษาไทย
3 (3–0–6)
TH 161 Thai Usage
Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main idea,
communicating knowledge, thoughts and composing properly.

English
สษ.070 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
0 (3–0–6)
EL 070 English Course 1
Prerequisite : Language Institute placement
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll directly into
English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be
counted towards the students’ total credits and GPA).
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic integrated
skills of listening, speaking, reading and writing.
สษ.171 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
3 (3–0–6)
EL 171 English Course 2
Prerequisite : have earned credits of EL 070 or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English
proficiency at a higher level.
สษ.172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
3 (3–0–6)
EL 172 English Course 3
Prerequisite : have earned credits of EL 171 or Language Institute placement
An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated level
than the prior course especially in speaking and writing.
มธ. 111 ประเทศไทยในมิตทิ างประวัตศิ าสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
TU 111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
To explore Thai social, cultural and intellectual backgrounds from the old days (known as the Kingdom of
Siam) until today. To emphasize the formation of the Thai identity as well as directions towards the development of Thai
culture and society in the globalization context.(Field trips are obligatory)
มธ. 113 ความรู้ พนื้ ฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions
To equip learners with the vital philosophical and religious concepts, which have influenced attitudes,
morality, and ways of life. To train learners to think analytically and critically towards certain phenomena in order that
they can apply their knowledge and understanding to their own social situations.

มธ. 115 มนุษย์ กบั ผลงานสร้ างสรรค์ ด้านวรรณกรรม
3 (3-0-6)
TU 115 Man and his Literary Creativity
To study anecdotal stories, reflected through creative literary works in the print media, films, electronic media
and other modern media in order to compare the past and present world views regarding social values, beliefs as well as
faiths of those artists and creators. To explore the association of people and those creative works in terms of their
relationship with our ways of life today.
มธ. 116 มนุษย์ กบั ศิลปะ : ทัศนศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง
3 (3-0-6)
TU 116 Man and Arts : Visual Arts,Music and Performing Arts
This course is a study of art in relation to its function and the development of people, society and environment by
focusing on various creative works, such as visual arts, music and performing arts, depicting the culture and perception of
mankind. The course also aims to instill learners with real awareness of art values through personal experience, and also
the appreciation of the aesthetic values of creative works. An emphasis is placed upon the influence of art on Thai values
and the Thai way of life.
มธ. 143 มนุษย์ กบั สิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-6)
TU 143 Man and Environment
To study the relationship between people and the environment by focusing on the coexistence of living things
in a way that it creates balance, enhances optimal use, and helps to promote effective and long-lasting environmental
management. To discuss the impacts of scientific and technological development on the environment, society, and
economy as well as the importance of the environment in the present and future are for Mankind.
Student Development and Skill and Experience Reinforcement
พท. 101 สุ ขภาพและการออกกาลังกายเพือ่ คุณภาพชีวติ
2 )2-0-4(
PE 101 Exercise and Sports for Healthy life
KnnwaMgTM nn bnui piaseWaa ang mMnuaa iMaaui; a nmnuenn nf nvM aaa Tnng iMaaui M.T. geMua a, mMgeuauenn fn
iMaaui; a enWepaMs nf MxM WesM ang Wn MWu waa nf paaaenT spn us, enWatgenT enjt a p nuMWuenn ang fe su aegs.
Health Education
วฬ. 211 กรีฑา
1 (0-2-1)
SN 211 Track and Field
basic skills for track and field athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good
habits for track and field athletes and equipment maintenance.

วฬ. 212 ว่ ายนา้
1 (0-2-1)
SN 212 Swimming
basic skills for swimming athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits
for swimming athletes and equipment maintenance.
วฬ. 213 ลุตบอล
1 (0-2-1)
SN 213 Football
basic skills for football athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for
football athletes and equipment maintenance.
วฬ. 214 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
SN 214 Basketball
basic skills for basketball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits
for basketball athletes and equipment maintenance.
วฬ. 215 รักบีล้ ุตบอล
1 (0-2-1)
SN 215 Rugby
basic skills for rugby athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for
rugby athletes and equipment maintenance.
วฬ. 216 วอลเลย์ บอล
1 (0-2-1)
SN 216 Volleyball
basic skills for volleyball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits
for volleyball athletes and equipment maintenance.
วฬ. 217 เบสบอล
1 (0-2-1)
SN 217 Baseball
basic skills for baseball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for
baseball athletes and equipment maintenance.
วฬ. 218 ลุตซอล
1 (0-2-1)
SN 218 Futsal
basic skills for futsal athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for
futsal athletes and equipment maintenance.

วฬ. 219 ซอลท์ บอล
1 (0-2-1)
SN 219 Softball
basic skills for softball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for
softball athletes and equipment maintenance.
วฬ. 220 เทนนิส
1 (0-2-1)
SN 220 Tennis
basic skills for tennis athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for
tennis athletes and equipment maintenance.
วฬ. 221 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
SN 221 Badminton
basic skills for badminton athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits
for badminton athletes and equipment maintenance.
วฬ. 222 เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
SN 222 Table Tennis
basic skills for table tennis athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits
for table tennis athletes and equipment maintenance.
Faculty Core Subjects
ศป. 201 พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมตะวันตก
2 (2-0-4)
FA 201 Development of Western Arts, Culture and Society
This subject explores the development of the arts, culture, and society in the Western world, both European and
American. The subject demonstrates the connection and the mutual relationship between the arts and other social
institutions, such as the political, economic, religious, cultural and public value systems from various periods. The
influence of the East towards Western artists, selected canonical masters, and a field trip are also included.
ศป. 202
FA 202

พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมเอเชีย
2 (2-0-4)
Development of Asian Arts, Culture and Society
The subject explores the development of Asian arts, culture and society, including those of the civilizations of
Yangze and Mekong river basins. The studied periods are ranged from the early periods to the present. It aims to
demonstrate the connection and the mutual connection between arts and other institutions, such as politics, economics,
social, religious and cultural ones.

ศป. 301 สุ นทรียศาสตร์ สาหรับผู้สร้ างสรรค์ งานศิลปะ
2 (2-0-4)
FA 301 Aesthetics for Arts Creator
This subject focuses on knowledge about the philosophy of art: the development of the concept of beauty, the
components of aesthetics and their value and background, the relevant theories and the effort to convey the complete
appreciation and understanding of the range of skills employed from past to present. The analyses of relevant topics of
aesthetics and contemporary arts are also included.
ศป. 303
FA 303

การบริหารงานศิลปะ
2 (2-0-4)
Arts Management
This subject explores the connection between administration principles and the arts through the perspectives
of business administration and economics. The emphasis is on the disciplines of marketing and organization management,
together with the practice of artistic creativity and art work dissemination.
ศป. 216
FA 216

เสริมทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
Practice in English for Fine and Applied Arts 1
This subject aims to implement English usage skills which are relevant to each artistic discipline. These skills
include reading, writing, and conversation. The selected topics concern various aspects of culture.
ศป. 316
FA 316

เสริมทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
Practice in English for Fine and Applied Arts 2
This subject aims to implement English usage skills with the emphasis on practices directly relevant to the
major disciplines, including aspects of business, marketing and communication.
ศป. 416
FA 416

เสริมทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 3
3 (3-0-6)
Practice in English for Fine and Applied Arts 3
This subject aims to train the students in research skills from English textbooks, as well as the writing of
papers and research papers in the English language.
Subjects for the Department of Drama
DM 100 Theatre Practicum
The students will have the opportunity to practice in various perspectives of theatre production to develop an
affinity for the components and processes involved in theatre making and to realize the significance of themselves as a
responsible unit, as well as to understand the relationship between themselves and others in the same production. Under
the supervision of the director or other designated personnel, these practice sessions depend on the timeline of the
department’s production, for which the minimum requirement must not be less than 30 hours each semester. The
evaluation is based on S/U grade only.

DM 211 Western Drama and Theatre
3 (3-0-6)
Pre-requisite/Condition: DM 201 minimum C
This subject features the development of drama, performing arts, and other related components of Western
civilization from the past to the present day.
DM 212 Play Analysis
3 (3-0-6)
Pre-requisite/Condition: DM 201 minimum C
The analysis focuses on the structure, characterizations, and concepts of various categories of plays.
DM 200 Field Research Project
3 (0-6-3)
This project introduces basic field research methodology and the way to integrate oneself into a community in
order to learn the life-style, customs, traditions, as well as local folk arts that reflect the long history, beliefs, and the
techniques of cultural transmission to new generations of the selected community. The materials gained from the field trip
are expected to be inspirational to the following contemporary creative art project of the students, while at the same time
paying respect to the original source.
DM 201 Introduction to Theatre
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.
DM 202 Introduction to Thai Theatre and Drama
3 (3-0-6)
This subject introduces the role and the development of Thai drama in its own society and culture. Some
dominant dramatic masterpieces will be analyzed for their reflections of value, cultural essence, and the major beliefs of
Thai people. The study includes the relevant composition features as well as the existing literary, dance, and music
components.
DM 205 Arts in Thai Culture

3 (3-0-6)

This subject surveys the forms and development of the arts of both Thailand and neighboring countries (that
have been influential to Thai culture from past to present). It aims to offer the background of Thai culture, tradition, and
attitudes of all social, religious, political and economic dimensions, as reflected in the artistic renditions of the Thai people.
A field trip is included.
DM 121 Interdisciplinary Workshop
3 (2-2-5)
This subject explores both basic theories and skills of various categories of the performing arts, including those
of drama, speech, dance and music. Students are expected to understand the processes involved in conveying their
imagination, thoughts emotions, and attitudes, as well as to learn the basic processes of creating a piece of performing art.

DM 221 Acting 1
3 (2-2-5)
The foundation of acting, interpretation and play reading for stage play performance is introduced, as well as
developing imagination and the ability to express emotions and feelings in order to portray the designated characters in
an appropriately natural manner.
DM 225 Acting 2

3 (2-2-5)

Pre-requisite/Condition : DM 221 minimum C
itudents will learn on how to act, interpret, and read plays from non-realistic categories. Other performing art
skills are included, such as singing and dancing, to be incorporated for better conveying of imagination, emotion, and
feeling.
DM 240 Introduction to Theatre Design

3 (2-2-5)

This subject introduces the theories and principles of the history of theatres, as well as the form, method and
technical practices of stage set construction. The components of visual elements, basic design, and computer program
application are included.
DM 245 Introduction to Scene and Prop Design 1
3 (2-2-5)
Pre-requisite/Condition : DM 240 minimum C
This subject introduces the basic theories and practices of stage scenery design, as well as stage properties, of
various forms and genres of performances.
DM 246 Introduction to Lighting Design 1

3 (2-2-5)

Pre-requisite/Condition : DM 240 minimum C
This subject introduces the principles of stage lighting design that incorporate various forms of theatre, as well
as the application of skills for utilizing related equipment. Students will design and set the lighting plan for a full-length
play or a performing art production.
DM 247 Stage Make-up

3 (2-2-5)

Students learn the basic theories and practices of facial make-up for theatre and other performing art forms.
DM 248 History of Costume
3 (3-0-6)
The content includes the distinctions of costumes and ornamental accessories of Thai civilization from each
period, as well as those of international costumes.

DM 255 Voice Training 1
3 (2-2-5)
Students learn the theories and practices of vocal skills, such as breath control, vocal vibration, muscle
command, quality voice projection, as well as correct pronunciation of consonants and vowels, for proper character
portrayal.
DM 257 Singing in Drama
3 (2-2-5)
Students learn the theories and practice of singing for the performing arts, through the examples of songs for
theatre with various forms and structures. The skills of interpretation and expression of each selected song are included.
DM 265 Fundamental Dance Skill 1
3 (1-4-4)
This subject covers the fundamental theories and practice of various forms of international dance
forms and categories. Students must be able to control their body, as well as to perform some basic dances.
DM 266 Fundamental Dance Skill 2

3 (1-4-4)

Pre-requisite/Condition : DM 265 minimum C, or lecturer’s permission
This subject covers the theories and practices of various forms of international dances and categories, in order
for the students to be able to efficiently command their own body. They are also expected to perform more sophisticated
dance pieces.
DM 275 Playwriting 1

3 (2-2-5)

Students will practice the skills of screening and presenting the contents of their own written plays, including the
characterization, dialogue writing, and plot construction. They must finish a short play as the final project.
DM 285 Arts of Thai Puppetry
3 (2-2-5)
This subject covers the development of the art and elements of Thai puppetry, including the construction,
manipulation, and staging of some forms of puppet theatres.
DM 286 Arts of Puppetry
3 (2-2-5)
This subject covers the development of various forms of international puppet theatres, including the skills of
construction, manipulation, and staging, with some puppet theatre forms given.
DM 301 Arts and Technology in Presenting Creative Works

3 (2-2-5)

This subject explores the artistic and technological devices employed in presenting creative works so that the
students can communicate professionally with audiences in public, commercial, and industrial circles. In practice sessions,
for the presentation test and the final project, the students can bring their own creative work from any subject of their
discipline as a basis for their presentation. Other relevant subjects from other majors are also encouraged.

DM 302 The Development of the Performing Arts in Asia

3 (3-0-6)

Students will analyze and compare performing arts and relevant dramatic literature from major Asian
countries, especially their significance and influence on contemporary performances.
DM 305 Stage Management

3 (3-0-6)

This subject offers the major principles of stage management regarding the techniques of personnel
administration in theatre production. Students will study all standard production processes, from the pre-production (of
instruments, site and used documents), the rehearsals, to the actual performance. The emphasis is on a professional workstyle.
DM 325 Acting 3

3 (2-2-5)

Pre-requisite/Condition : DM 225 minimum C
The principles and significant components of various forms of acting techniques are studied, in order for the
student to gain an understanding of the expertise needed in these categories of the performing arts.
DM 335 Directing 1

3 (2-2-5)

Pre-requisite/Condition : DM 211, DM 221 and DM 240 minimum C, or lecturer’s permission
The basic principles of the art of stage directing are covered, including that of play selection and interpretation.
These principles are gained through the exercises of play analysis, actor screening and training, character movement and
blocking, play producing and related artistic elements (scene, lighting, sound, costume, and facial make-up design). Each
student must direct and produce his own individual work as the final project.
DM 336 Directing 2

3 (2-2-5)

Pre-requisite/Condition : DM 335 minimum C, or lecturer’s permission
With the same artistic lineup of DM 335, this subject offers the study and training at a more advanced level.
With the practice of various theatre forms, each student must direct and produce his own full-length play as the final
project.
DM 341 Devising Performances
3 (2-2-5)
Pre-requisite/Condition : DM 211 and DM 240 minimum C
Theories, principles, and techniques of various theatrical devices that support the skills to create a theatrical
performance piece. The course focuses on processes of devising such as the actor’s physical body, improvisation, visual,
lighting, and sound elements all of which result in collaborative creation.

DM 345 Introduction to Scene and Prop Design 2
3 (2-2-5)
Pre-requisite/Condition : DM 245 minimum C
This subject covers the theories and practices of stage scenery and property design of various performing art
forms, subsequently following those of DM 245.
DM 346 Introduction to Lighting Design 2
3 (2-2-5)
Pre-requisite/Condition : DM 246 minimum C
This subject covers the theories and practices of stage lighting design and setting, subsequently following those of
DM 246.
DM 347 Costume and Make-up Design for Theatre 1
3 (2-2-5)
Pre-requisite/Condition : DM 247 minimum C
The subject covers the theories and practices of costume design for performance, including the processes and
techniques involved in designing and creating a wardrobe. It also covers the foundation of facial make-up for various
forms of presentation, from the step of character analysis and interpretation to presenting the works designed.
DM 348 Costume and Make-up Design for Theatre 2
3 (2-2-5)
Pre-requisite/Condition : DM 347 minimum C
This subject covers the intermediate level of the process of designing and creating stage wardrobes and
accessories for various forms or performing arts, including that of facial make-up. Students can choose their own choice
of form under the instructor’s supervision.
DM 356 Dramatic Reading and Oral Interpretation
3 (3-0-6)
Students learn the skills of reading and oral interpretation of several categories of literature, both local and
international, based on the relevant principles of drama. The subject aims to be advantageous for lecturing, teaching,
discussing and critiquing.
DM 365 Movement for Actor

3 (2-2-5)

Pre-requisite/Condition : DM 225 minimum C, or lecturer’s permission
This subject covers the theories and practices of movements for actors, in order to help the students to efficiently
portray given characters through various physical expressions, such as balancing, eye-contact, stage business, moving,
dancing and acting.
DM 366 The Arts of Mime

3 (2-2-5)

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

DM 375 Playwriting 2

3 (2-2-5)

Pre-requisite/Condition : DM 275 minimum C
The students learn more advanced level of playwriting. A full-length play project is required.
DM 376 Adaptation
3 (2-2-5)
Pre-requisite/Condition : DM 275 minimum C
The students lean the major principles and components of play adaptation. An adaptation project of their own
work is required.
DM 381 Creative Drama
3 (2-2-5)
Pre-requisite/Condition : DM 221 minimum C
This subject covers the theories of child development and those of creative drama, with the employment of
storytelling, drama, and teaching skills. Students learn how to use drama for the improvement of learning, as well as to
realize the issues concerning human education and development.
DM 385 Theatre for Young People
3 (2-2-5)
Pre-requisite/Condition : DM 255 minimum C
This subject covers the content of theatre for young people, focusing on the concepts and the major principles of
development of theatre for young people. Students will read plays of this theatre category and learn the procedure of
staging play productions that are useful to children, in terms of aesthetics, pleasure, and learning development.
DM 386 Theatre in Education
3 (2-2-5)
Pre-requisite/Condition : DM 255, DM 335 , DM 381 and DM 365 minimum C
This subject covers the theories of theatre-in-education. The students will be led to a laboratory project that
connects the knowledge gained from the subjects of acting, directing, creative drama and theatre for children to an
experimental process, with an audience=centered performing piece for educational purposes as the final outcome.
DM 388 Seminar on Experimentation in the Performing Art
3 (2-2-5)
History and development of experimentation in the performing art (theatre) that largely stemmed from the work
of theatrical artists of the late 1950s-1960s and evolved into the ongoing present theatrical performances know as devising
performance, experimental theatre, or alternative theatre. This course explores the wide range of experiments, from an
individual director’s work to collaborative work, which result in different forms of performances such as theatrical
performance, community performances, performance art/live art, and political theatre, all of which are related to specific
and changing cultural contexts.

DM 401 Fundamental Creative and Academic Writing

3 (3-0-6)

This subject introduces the structure, methods, and devices in presenting knowledge, personal thinking, and
imagination through creative writing. The content about forms, methods and language of standard academic writing is
also included.
DM 402 Theory and Criticism in Performing Arts

3 (3-0-6)

Pre-requisite/Condition: DM 201 minimum C
This subject introduces the theories and principles of criticism on performing arts, including the practice of
criticism, so that the improvement of creative projects can be more standardized.
DM 405 Independent Study

3 (3-0-6)

Students can choose their own topics on drama and performing arts for their independent study project. A guest
expert from off campus can be approached to be the supervisor, with the cooperation of the lecturers from the
Department of Drama.

A final study report is required as the evidence for the project.

DM 419 Seminar in Theatre Topic
3 (3-0-6)
Each semester, a special topic is selected for the seminar. Each topic will focus on the analysis of Greek,
Shakespearean, political, social, religious, philosophical, avant-garde and post-modern theatre.
DM 465 Dance Composition

3 (2-2-5)

Pre-requisite/Condition : DM 266 minimum C
This subject covers the components related to movement and dance, to be applied in designing and creating
following projects.
DM 500 Preparation of Performing Arts Thesis

3 (3-0-6)

Under the supervision of an assigned advisor, Students are required to conduct a research project based on their
own interest and skills gained from the studies of each discipline under the program outline. They must follow the given
procedure in collecting and presenting the research.
DM 501 Performing Arts Thesis
3 (3-0-6)
Pre-requisite/Condition: DM 500 minimum C
Under the supervision of an assigned advisor, the thesis must be a paper-based research or a creative project that
can be summarized into a written form, based on the materials from DM 500.

Subjects from other Disciplines in the Faculty of Fine Arts
Cluster of Subjects for Minor on Thai Dance
DA 131 Thai Dance 1
3 (1-4-4)
This subject covers the elementary theories of Thai classical dance and its training of basic standard dance
pieces, in preparation for the more advanced ones.
DA 201 Development of Thai Dance
3 (3-0-6)
This subject covers the development of Thai classical dance from the past to the present, focusing on the
contributing roles of the monarchy, politics, economics, social, religious and cultural institutes. The study content covers
the periods from Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi, Rattanokosin and that of the Post-1932 Revolution to the present.
Various forms and categories of Thai classical dances, as well as the influential dances from the East and the West are
explored. The influences of Thai dances on the neighbouring countries and the roles of major artists are included.
DA 203 Development of Asian Dance
3 (2-2-5)
This subject covers the development of dances of Eastern, Southeastern, and Southern Asia, as well as the
influence of Western dance on their change of form, transformation, and modernization. Their staging techniques and
major works of selected masters are also included.
DA 231 Thai Dance 2
3 (1-4-4)
Pre-requisite/Condition : DA 131, or lecturer’s permission
This subject covers the theories and practices of Thai classical dance at the intermediate level. Students are
trained in various dance forms, for example, khon, lakorn nai, lakorn nok, lakorn panthang and other dance dramas.
They are also expected to correctly dance short scenes from dance pieces. The final project must depict a high standard of
performance.
DA 236 Northern and Northeastern Thai Dances

3 (1-4-4)

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

DA 237 Central and Eastern Thai Dances

3 (1-4-4)

This subject covers the theories and practices of Central and Eastern Thai dances. It includes the related
components of staging, producing, and their connection to traditional folk customs, religious, animistic, economics,
politics and social elements that were influential to the development of both folk dance forms as well as other related folk
plays with dance elements. Students must research and analyze a selected dance form of a particular community, as well
conduct a field research practicum inside that community. Their performing piece, individual or group research, is
required for the final project.
DA 238 Southern Thai Dance

3 (1-4-4)

This subject covers the theories and practices of Southern Thai dances. It includes the related components of
staging, producing, and their connection to traditional folk customs, religious, animistic, economics, politics and social
elements that are influential to the development of the folk dance form and other related folk plays with dancing elements.
The students must research and analyze a selected dance form of a particular community, as well as conduct a field
research practicum inside that community. Their performing piece, individual or group research, is required for the final
project.
DA 256 Eastern Folk Dances
3 (1-4-4)
This subject covers the theories and practices of various forms of folk dances of the East, including those of the
Eastern, Southeastern, and Middle Eastern regions, focusing on their connections to society, religion, culture, national and
local-scale customs. Students are expected to dance some short pieces as the final project.
DA 300 Studio Project 2
3 (0-6-3)
Pre-requisite/Condition : DA 200, or lecturer’s permission
Depending on their given skills in Thai dancing, students will practice a creative intermediate-level project in a
field practicum and at a laboratory studio as an individual or a group project. For the final project, they must
choreograph one piece of their own and one piece with the group, including design and construction of sets and costume
pieces, as well as preparation of the accompanying music.
DA 331 Thai Dance 3
3 (1-4-4)
Pre-requisite/Condition : DA 231, or lecturer’s permission
This subject covers the theories and practices of more advanced level of Thai dances. Students must be able to
perform a character role in a scene work, as a term project. The scene work may belong to khon, lakorn nai, lakorn nok,
lakorn duekdamban, lakorn rong or any drama with the employment of Thai dances. The staging must meet the standard
of high quality.

DA 386 Khon (Mask Dance Drama) and Nang Yai (Classical Shadow Play)
3(1-4-4)
This subject covers the origin and development of khon mask dance drama and nang-yai puppet theatre, the
content of which includes their connection to the monarchy, politics, religion, economics and cultural institutes in each
period of Thai history. The topics of revitalization of both theatre forms in the present and their training from the past to
the present are included. Students will analyze both khon and nang-yai in detail, as well as get basic training on their
performing and narrating skills. A short scene work performance or individual research is required for the final project.
DA 387 Classical Dance : Lakhon Nai, Lakhon nok, Lakhon Phanthang
3 (1-4-4)
This subject covers the origin and the development of three forms of Thai dance drama: lakorn nai, lakorn nok,
and lakorn panthang, the content of which includes their similarities and mutual connections, from the past to the present,
as well as their changes of form and staging. Students will explore some dominant dramatic literature of these dance
drama forms, accompanying music, costumes, setting and other components. They will also study the distinction of major
characters of these three theatre forms and read some selected plays in detail. They are expected to have their own
performance, either a newly written play, an individual, or a group research project for the final.
DA 461 Choreography in Thai Dance

3 (1-4-4)

Pre-requisite/Condition : DA 131 and DA 231, or lecturer’s permission
This subject covers the theories and practices of choreography in Thai dance. Students must choreograph their
own pieces with various forms of dances for the final project.
Cluster of Subjects for Minor on Music
MU 100 Introduction to Music

3 (3-0-6)

This subject explores music focusing on the aspects of its theories, structure development and relation to society
in each period. The students will be trained in the knowledge of major musical categories and styles, as well as exercises
for listening and aesthetics appreciation.
MU 101 Aesthetics in Music

3 (3-0-6)

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

MU 105 World Music

3 (3-0-6)

The content covers the origin and the formation of the stream of World Music as a major musical category
distinguished from Western Classic, Pop and Rock from the US, as well as the history of Root Music and World Beat
which are the result of the hybridization between Pop, Rock, and local musical styles from various countries. It also
includes the background, the significance, the style, and the development of World Music, as well as the relation to
economics, social and political contexts. The areas are music from Asia, Africa, Europe, North America, and South
America, as well as the cross-genre between World Music and other music styles.
MU 115 Mon Music 1
3 (3-0-6)
Students will study the elementary theories and structure of music of the Mon ethnic people, as well as practice
selected basic musical pieces for Pi Part Mon ensemble. The content includes the connection between each particular
musical piece and its related social, religious, cultural and literary contexts.
MU 125 Thai Folk Music 1
3 (3-0-6)
Students will study the elementary theories and structure of Thai folk music, as well as practice selected basic
Thai folk musical pieces through the exercises of playing an instrument or the practice of singing skills. The content
includes the connection between each particular music piece and its relationship to social, religious, cultural and literary
contexts.
MU130

iae UtseW: Theory and Practice 1
3 (3-0-6)
itudents will study the elementary theories and structure of traditional Thai music, as well as practice selected
basic musical pieces. The content includes their connection with the related social, religious, cultural and literary contexts.
MU140

cMsuM n UtseW: Theory and Practice 1
3 (3-0-6)
Students will study the elementary theories and structure of Western music, the theories on note, note
construction and reading. They will also learn major forms and categories of Western music, as well as the basics of
harmonization. The connection between the studied pieces and their relationship to social, religious, cultural and literary
contexts is included.
MU 145 Keyboard
3 (3-0-6)
This subject covers the topics of note reading for various musical styles, right and left hand placement and
fingering. Students will learn the principle of practicing keyboard instruments and the types of melodies and harmony
arrangements. The exercises include performing keyboard lines to accompany voice and other instruments.

MU 165

ageuennaa iae inan ienTenT : iMn a ang a aWueWM 1
3 (3-0-6)
his subject covers the theories and practices of traditional Thai solo singing with the selection of major songs
for leisure listening and accompanying performances. Students will learn the principles of aesthetics and major unique
techniques of traditional Thai solo singing, as well as its connection to social, religious, language, literary and cultural
contexts.
MU 166 The Arts of Choral Singing 1

3 (3-0-6)

This subject covers the theories and practices of various major forms and categories of Western and
contemporary Thai choral singing. Students will study the principles of voice projection and important techniques, as well
as the connection to economics, society language literary and cultural contexts from each period.
UM167 cMsuM n inan ienTenT : iMn a ang a aWueWM 1

3 (3-0-6)

This subject covers the theories and practices of various forms and categories of Western solo singing through
elementary songs for performances and accompanying performing art. Students will study the principles of aesthetics and
major techniques, as well as the connection to social, religious, language, literary and cultural contexts.
MU 205 Development of Thai Music

3 (3-0-6)

This subject introduces the language, the literature, and the development of Thai music from the past to the
present. The content covers major forms and categories, with the focus on its connection to social, religious and cultural
contexts that are influential to the development and change of music in each period. The role of major influential
composers and musicians from each development is also explored.
MU 206 Development of Western Music

3 (3-0-6)

Students will study the development of Western music from the past to the present, as well as major forms and
categories. The content focuses on the connection to social, religious, language, literature and cultural contexts, which are
significant to the development and change of Western music during various periods. The role of major composers and
musicians from each period is also included.
MU 215 Mon Music 2

3 (3-0-6)

Pre-requisite/Condition : MU 115
Students will study the theories and practice the skills of playing the musical instruments of the Mon ethnic
people, with the selection of 1-2 major types for Pi Part Mon ensemble. They are expected to be able to perform in public.

MU 225 Thai Folk Music 2
3 (3-0-6)
Pre-requisite/Condition : MU 125
Students will study the theories and practice the skills of playing instruments or singing songs of Thai folk music,
with the selection of 1-2 major types. They are expected to be able to present a public performance as a musician or a
vocalist.
MU 235 Thai Music : Theory and Practice 2
3 (3-0-6)
Pre-requisite/Condition : MU 130
Students will study the theories and practice the skills of playing Thai music instruments, with the selection of 12 major types. They are expected to be able to perform in public.
MU 245 Western Music : Theory and Practice 2
3 (3-0-6)
Pre-requisite/Condition : MU 140
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.
MU 265 Traditional Thai Solo Singing: Theory and Practice 2
3 (3-0-6)
Pre-requisite/Condition : MU 165
Students will study the theories and practice the skills of traditional Thai solo singing, with the selection of major
‘sam-chan’, ‘tab’ and ‘tao’ songs. They are expected to be able to perform in public.
MU 266 The Arts of Choral Singing 2
3 (3-0-6)
Pre-requisite/Condition : MU 166
itudents will study and practice the skills of Western and contemporary Thai style choral singing, explore the
feature of melodic lines arranged with 2-part and 4-part harmony, and the connection between music and its social change
in each period.
UM 267 n ienTenTcMsuM n ina : Theory and Practice 2
3 (3-0-6)
Pre-requisite/Condition : MU 167
Students will study the theories and practice the skills of Western solo singing, singing for the performing arts,
the principles of relating aesthetics and major techniques, as well as the connection between music and its social change in
each period, from past to present.
MU 268 Ear Training for Music
3 (3-0-6)
Students will study theories and skills of listening to various forms of intervals and chords. The exercises
include immediate transcription of both melody and rhythm, as well as singing with the correct pitches.

MU 355 Music in Thai Drama and Dance

3 (3-0-6)

Pre-requisite/Condition : MU 135 and MU 235 or MU 165 and MU 265
Students will study the theories and structure of music and singing for Thai performing arts, and practice the
skills of playing a Thai instrument or singing for accompanying classical Thai dance and drama pieces, such as the
repertoires for non-narrative, narrative, and khon masked dance drama.
MU 375 Harmony

3 (3-0-6)

Pre-requisite/Condition : MU 140 and MU 268
Students will study the theory of interval, chord formation, various forms of harmony arrangement, chord
progression and extension. The content of Classical-style and contemporary-style musical arrangement is included. There
are practices for listening for music arrangers with the assistance of keyboard instruments and computer applications.
MU 475 Musical Composition

3 (3-0-6)

Pre-requisite/Condition : MU 101, MU 140, MU 286 and MU 375
This subject introduces the basic theories and various forms of musical composition, such as binary, ternary, and
rondo forms. Students will study composition for singing and for musical instruments, as well as the nature and the
limitation of singing and instruments. The content about the style of various music periods from the Classical to the
contemporary is included. The exercises will be held in both classroom practices and computer laboratory.
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม )การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา( )ถ้ ามี(
- ไม่ มี 5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
ล. 500 การค้ นคว้ าวิจยั สาหรับศิลปะการแสดงนิพนธ์

3 (0-3-6)

DM 500 Preparation to Performing Arts Thesis
งานค้ นคว้ าวิจยั ของนักศึกษาในหัวข้ อตามความสนใจและความถนัดจากการศึกษาตามแขนงวิชาต่ างๆ ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ ทปี่ รึกษา นักศึกษาจะต้ องรวบรวมและนาเสนอผลงานกับคณะกรรมการอย่ างเป็ นขั้นตอน
ล. 501 ศิลปะการแสดงนิพนธ์

3 (0-3-6)

DM 501 Performing Arts Thesis
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ ล. 500 ไม่ ตา่ กว่ า C
งานเอกสารหรือผลงานสร้ างสรรค์ ที่สรุ ปเป็ นงานเขียน จากผลงานค้ นคว้ าวิจัยที่นักศึกษาเลือกในวิชา ล. 500
ภายใต้ การดูแลของอาจารย์ ทปี่ รึกษา

5.2 ผลการเรียนรู้
นัก ศึ ก ษามีค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกระบวนการวิจัย สร้ า งสรรค์ อ ย่ า งเป็ นระบบ สามารถทาวิจัย เบื้อ งต้ น และแสดง
ผลงานวิจยั สร้ างสรรค์ ในศิลปะการแสดง ตลอดจนเขียนรายงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ เพือ่ นาเสนอสู่ สังคมได้
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 4 )ล.500(
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 4 )ล.501(
5.4 จานวนหน่ วยกิต
ล. 500 การค้นคว้ าวิจยั สาหรับศิลปะการแสดงนิพนธ์ จานวน 3 หน่ วยกิต และ
ล. 501 ศิลปะการแสดงนิพนธ์ จานวน 3 หน่ วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1( กาหนดให้ นักศึกษาเรียนวิชา ล. 500 การค้ นคว้ าวิจัยสาหรับศิลปะการแสดงนิพนธ์ เป็ นรายวิชาบังคับในภาคการศึกษาต้ น
ปี การศึกษาที่ 4
2( มีการแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาศิลปะการแสดงนิพนธ์ ให้ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
3( มีการกาหนดชั่วโมงให้ คาปรึกษา
4( อาจารย์ ทปี่ รึกษาให้ คาปรึกษาในการเลือกหัวข้ อและกระบวนการศึกษาค้ นคว้ า
5( นักศึ กษานาเสนอผลการศึ กษาปากเปล่ าต่ อคณาจารย์ ที่ปรึ กษาประจาวิชาทุกคน เพื่อรั บข้ อเสนอแนะและประเมินผล
ความก้ าวหน้ า
5.6 กาหนดเกณฑ์ การประเมินผล
1( ประเมินผลจากความก้ าวหน้ าในการทาศิลปะการแสดงนิพนธ์ จากรายงานผลความก้ าวหน้ าและการนาเสนอตามระยะเวลา
2( ทั้งกรรมการและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ ร่วมกัน
3( นักศึ กษานาเสนอผลงานและรั บการประเมินโดยคณะกรรมการศิลปะการแสดงนิพนธ์ ทุกคน ซึ่งเข้ าร่ วมลั งการนาเสนอ
งาน
4( กรรมการทุกคนเข้ าลังการนาเสนองานของนักศึกษา
5( ผู้ประสานงานรายวิชานาคะแนนทุกส่ วนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลและการสาเร็ จการศึ กษาเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2540 )พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม( ข้ อ 12, 13 และ 14
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 8 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
4.00

B+
3.50

B
3.00

C+
2.50

C
2.00

D+
1.50

D
1.00

F
0.00

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หลักสู ตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ และกระบวนการหาหลักฐานเพือ่ ยืนยันหรือสนับสนุนว่ า นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ เป็ นอย่ างน้ อย ซึ่งอาจได้ จากผลการประเมินข้ อสอบว่ าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้ คะแนนตรงตาม
ความ
จริง การให้ ข้อมูลย้ อนกลับของผู้สาเร็จการศึกษา การประสบความสาเร็จในการทางานของผู้สาเร็จการศึกษา ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ มีระบบการทบทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้ ของนักศึ กษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา
1. การทวนสอบระดับรายวิชา ให้ นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา เช่ น ทบทวนจากคะแนนข้ อสอบ
หรืองานทีม่ อบหมาย กระบวนการอาจต่ างกันไปสาหรับรายวิชาทีแ่ ตกต่ างกัน หรือสาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ ละด้ าน
2. มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการให้ คะแนน
3. การทวนสอบในระดับหลักสู ตรสามารถทาได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
เน้ นการทาวิจัยสั มฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทาอย่ างต่ อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ ย้ อนกลับมา
ปรับปรุ งกระบวนการเรียนการสอนและหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสู ตร โดยอาจดาเนินการได้
ดังนี้
1. ภาวการณ์ ได้ งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ ละรุ่ นที่สาเร็จการศึกษา ในด้ านระยะเวลาของการหา
งานทา ความเห็นต่ อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2. การสารวจความเห็นของผู้ใช้ บัณฑิต โดยการสั มภาษณ์ หรือการส่ งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาและเข้ าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในช่ วงระยะเวลาต่ างๆ เช่ น ปี ที่ 1 และปี ที่ 3 เป็ นต้ น
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
การวัดผลการศึกษาใช้ ระบบตัวอักษร ซึ่งรายละเอียดของการวัดผลและเกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาเป็ นไปตามข้ อบังคับ
ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสม ไม่ น้อยกว่ า 137 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 2.00 )จากระบบ 4 ระดับคะแนน(
3.3 ต้ องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีค่ ณะศิปกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ กาหนด

