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1.  กลุมวิชาเอก 
บังคับ 
DM 1301 พิธีไหวครูนาฏศิลปไทย  2(2-0) 

Ceremonies for Drama Teachers  
   ศึกษาที่มาและความสําคัญของนาฏศิลปไทย  หลักนาฏศิลปเบื้องตน  วัตถุประสงค    
และพิธีกรรมในการไหวครู  พิธีครอบ พิธีรับมอบโขนละคร   ฝกการรําเพลงชา เพลงเร็ว  การรําใน
พิธีไหวครู   และจัดพิธีไหวครู 
 
DM 1302 พื้นฐานนาฏศลิปไทย 1   3(2-2) 

Basic Thai Dance 1         
   ศึกษานาฏยศัพท  ประวัติการรําแมบทเล็ก ทารํา การแตงกาย ทวงทํานองเพลง และ
จังหวะที่ใชในการรํา   ฝกการรําแมบทเล็ก  ฝกรําวงมาตรฐานเพลงงายๆโดยใชทารําจากแมบทเล็ก   
 
DM 2203 นาฏศิลปพืน้เมือง   3(2-2) 
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Thai  Folk  Dance  
   ศึกษาลักษณะเฉพาะของนาฏศิลปแตละภาค    อันเปนผลเกิดจากสภาพภูมิศาสตร   
ศาสนา ประเพณีและคานิยม   ศึกษาการแสดงพื้นเมืองแตละชุดในดานประวัติความเปนมา เพลง 
บทขับรอง  ลีลาทารํา  เครื่องแตงกายและอุปกรณประกอบการแสดง    ฝกปฏิบัตินาฏศิลปพื้นเมือง
ของทุกภาค 
 
DM 2401 พื้นฐานนาฏศลิปสากล 3(2-2) 

Basic of  Western  Dance 
   ศึกษาประวัติความเปนมา และศึกษาลีลาทาเตนขั้นพื้นฐานของการแสดงนาฏศิลป
สากล และฝกปฏิบัติการเตนประกอบชุดระบําส้ันๆ 
 
DM 2601 จิตวิทยาเพื่อการแสดง  3(3-0) 

Psychology  for Performance  
   ศึกษาจิตวิทยาในฐานะที่เปนพื้นฐานในการเขาใจพฤติกรรมของมนุษย ศึกษา
ทฤษฎีและพฤติกรรมของมนุษยในเชิงจิตวิทยาของนักจิตวิทยาตางๆ    อันจะเปนประโยชนใน    
การแสดง  การกํากับการแสดง  การเขียนบทละคร  และการแปลบทละคร  
 
DM 3304 นาฏศิลปและศิลปการละครสําหรับเด็ก  3(2-2) 

Drama  for  Children                  
   ศึกษาความหมายและความสําคัญของนาฏศิลปและละครสําหรับเด็ก    จิตว ิทยา
ของเด็กวัยตางๆ      ลักษณะกิจกรรมการแสดงสําหรับเด็ก       ศึกษาองคประกอบการจัดแสดง
สําหรับเด็ก  การเขียนบทละครและการจัดการแสดงสําหรับเด็ก 
 
DM 3402 ศิลปการละครเอเชีย     3(2-2)    

Drama  and Theatre  in  Asia 
   ศึกษาการละครของชาติตาง ๆ ในตะวันออก  ไดแก  อินเดีย  จีน  ญี่ปุน  ชวา และ
ชาติตาง ๆ ที่ไดรับอิทธิพลทางการละครจากชาติเหลานี้ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 
DM 3403 ศิลปการละครตะวันตก  3(2-2)    

Drama  and Theatre in Western 
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   ศึกษาประวัติและพัฒนาการละครตะวันตก  เริ่มตั้งแตอียิปตโบราณ  กรีกและ
โรมัน  ยุคกลาง   ยุคฟนฟูจนถึง  ศตวรรษที่ 17   ศตวรรษที่ 18   และศตวรรษที่ 20 
 
DM 3404 พื้นฐานศิลปการแสดง 3(2-2)    
        Acting  
   ศึกษาหลักการแสดงเบื้องตนในระดับพื้นฐาน  เชน หลักการเคลื่อนไหว  ภาษากาย  
การเปลงเสียง    ฝกการเคลื่อนไหวบนเวทีและการใชภาษากายที่บงบอกถึงนิสัย  ฐานะ หรือยุคสมัย
ของตัวละคร   และ ฝกการแสดงสด   การตีความ  การแสดงเดี่ยว  การแสดงคู  และการแสดงฉาก
ส้ันๆ  
 
 
DM 3405 ศิลปการแสดงเพื่อการสรางสรรค 3(2-2) 
        Creative  Children  Theatre 
   ศึกษาพัฒนาการและความตองการของเด็กในวัยตางๆ  ฝกจินตนาการ ความคิด
สรางสรรค  ภาษากาย  การทํางานเปนกลุม  และฝกสรางละครสรางสรรค 
 
DM 3409 แจส 3(2-2)    

Jazz  
   ศึกษาความเปนมาและปรัชญาที่เกี่ยวกับการเตนแจส    หลักทฤษฎีและเทคนิคของ
การเตน     ฝกการเตนแจสในระดับพื้นฐาน   การจัดวางสวนของรางกาย ทวงทา ลีลา และจังหวะ
ของการเคลื่อนไหวตามแบบของการเตนแจส     ฝกประดิษฐทาเตนแจสประกอบเพลงตางๆ   และ
จัดการแสดงแจสทั้งรูปแบบการแสดงเดี่ยวและการแสดงกลุม   รวมทั้งการเลือกใชเครื่องแตงกาย 
เพลง  และองคประกอบตางๆเพื่อการแสดง 
 
DM 3411 การเขียนบทละครขั้นพื้นฐาน  2(1-2) 

Basic  Playscript  Writing          
   ศึกษาการเขียนบทละครจากนิทาน  นวนิยาย ส่ิงแวดลอมและเหตุการณปจจุบัน 
โดยเนนความรูความเขาใจในหลักการ  ทฤษฎี  เทคนิค  รูปแบบการเขียน  การผูกเรื่อง  การเขียน
บทสนทนา  การสรางตัวละคร     และสไตลในการเขียนบทละครแนวตาง ๆ 
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DM 3501 องคประกอบและหลักการสรางละครและงานบนเวที 3(3-0) 
Fundamental  Theatre  Arts  

   ศึกษาและวิเคราะหการสรางละคร หนาที่ของบุคลากรตาง ๆ ในการจัดการแสดง       
และศึกษาการเคลื่อนไหวบนเวที ศึกษาหนาที่ และความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ของ     
การสรางละคร ทฤษฎี เทคนิค และศิลปะเกี่ยวกับองคประกอบของเวที ฉาก แสง เสียง เครื่องแตง
กาย เพลง และขนบของละคร ฝกปฏิบัติงานบนเวที 
 
 
 
 
 
DM 3502 ศิลปการออกแบบเพื่อการแสดง 3(2 - 2) 

Costume  Design and Make Up  for Stage Theatre       
   ศึกษาประวัติความเปนมาของการแตงกายสมัยตางๆ  เชน  ทวารวดี   ศรีวิชัย   
ลพบุรี    เชียงแสน  สุโขทัย  อยุธยา  รัตนโกสินทร      ฝกปฏิบัติการแตงกายยืนเครื่องละครรํา  
ระบําพื้นเมือง  ระบําเบ็ดเตล็ด  ฝกการออกแบบเครื่องแตงกาย   การออกแบบศิราภรณ
เครื่องประดับ  และอุปกรณประกอบการแสดง         ศึกษาวิธีการแตงหนาทั้งแบบละครรําและ
ละครเวที  และฝกปฏิบัติการแตงหนาทั้งแบบสวยงามและแบบพิสดาร 
 
DM 3901 การออกแบบและประดิษฐทาพื้นฐานนาฏศิลปไทยและสากล 3(2-2)    

Dance  Choreography  
  ศึกษาทฤษฎี และปฏิบัติการออกแบบ  และประดิษฐทานาฏศิลปไทยและสากล 
จากเพลงไทยและเพลงสากล 
 
DM 4507 พื้นฐานการกํากับการแสดง 3(2-2)    
         Basic Directing 
   ศึกษาหนาที่และบทบาทของผูกํากับการแสดง   หลักการกํากับการแสดง            
การวิเคราะหบทละคร  การพัฒนาบทบาทนักแสดง  ปญหาในการกํากับการแสดงและวิธีแกไข     
ฝกกํากับการแสดงละครสั้นๆองคเดียวจบ 
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DM 4902  การวิจัยดานนาฏศิลปและการละคร   2(1-2) 
Dramatic Arts Research 

    ลักษณะของการวิจัยดานนาฏศิลปและการละคร เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนาม การตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล ฝกการเขียนรายงานการวิจัย ขอควรระวังในการทํา
วิจัยดานนาฏศิลปและการละคร 
 
 
 
 
 
DM 4907 ผลงานคนควาริเร่ิมทางการแสดง   2(1-2) 
    Selected Study  
   เขียนผลงานการคนควาในหัวขอท่ีไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาหรือกํากับการ
แสดงที่ไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา 1 เร่ือง และจัดทําคูมือ กํากับการแสดง สรุปผลงานสง 
หรือเขียนบทละครเรื่องยาวที่ไดมาตรฐาน 1 เร่ือง รวมทั้งออกแบบฉาก เครื่องแตงกายแนะแนว
ทางการแสดง หรือประดิษฐชุดการแสดงที่ไดมาตรฐาน เขียนคูมือประกอบการ แสดงและทําสไลด 
พรอมบันทึกเสียงเพลง หรือบันทึกวิดีทัศนทารํา (เลือกเพียงอยางใดอยางหนึ่ง และตองสอบปาก
เปลาดวย) 
 
เลือก  
DM 1201 ระบําเบ็ดเตล็ด  1  3(2-2) 

Miscellaneous   Dance 1   
   ศึกษาประวัติการแสดงเกี่ยวกับบทรอง  เพลง  ดนตรี  การขับรอง  เครื่องแตงกาย  
อุปกรณประกอบการแสดง   สถานที่และโอกาสของการแสดง ประเภทของการรําและระบํา
เบ็ดเตล็ดตางๆ   ฝกรําเดี่ยว  รําคู  รําหมู  รําอาวุธ  และระบําปรับปรุง   เชน  ระบํามา  ระบํานพรัตน  
และระบําศรีวิชัย  ฯลฯ 
 
DM 2101 ศิลปละครหุน   2(1-2) 

The  Art of Puppetry 
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    ศึกษาความเปนมาของศิลปละครหุนในเอเชียและประเทศตะวันตก องคประกอบ
ของศิลปการแสดงหุน   การเขียนบทละครหุนจากนิทานพื้นบาน  จากวรรณกรรม และจาก
จินตนาการสรางสรรค 
 
DM 2202 ระบําเบ็ดเตล็ด  2  3(2-2) 

Miscellaneous   Dance 2   
   ศึกษาประวัติการแสดงเกี่ยวกับบทรอง  เพลง  ดนตรี  การขับรอง  เครื่องแตงกาย    
อุปกรณประกอบการแสดง   สถานที่   และโอกาสของการแสดงระบําเบ็ดเตล็ดตาง  ๆ        ฝกระบํา
มาตรฐาน  เชน  ระบําพรหมาสตร  ระบําเทพบันเทิง  ระบํากฤดาภินิหาร          และการรําเปนชุด
เปนตอน     เชน   กราววีรสตรี     รําพระไวยตรวจพล  ฯลฯ 
 
DM 2204 เพลงและการละเลนพื้นบาน  3(2-2) 
  Theory  and  Practice in Folk  Dance                                                 
   ศึกษาเพลงและการละเลนพื้นบานของภาคตางๆ ในดานการละเลนเพลงสําหรับ
เด็ก และวัยหนุมสาว    และเพลงที่ใชประกอบพิธีกรรม  ในดานของคําประพันธ  บทรอง  ภาษา   
ทํานอง  และทาทางประกอบ   รวมทั้งโอกาสที่ใชในการแสดง 
 
DM 2205 การแสดงทองถิ่น 3(2-2) 
        Thai  Folk  Dance and  Drama 
   ศึกษาความเปนมาของการแสดงแตละทองถ่ินในประเทศไทยดานวัฒนธรรม   
ขนบธรรมเนียมประเพณี  การแตงกาย  และปฏิบัติการแสดงนาฏศิลปของทองถ่ิน 
 
DM 2206 รําวง 2(1-2) 
          Ramwong 
   ศึกษาที่มาและความหมายของเพลงและวัตถุประสงคของการรําวง   ทารํา          
การแตงกาย   ทวงทํานอง จังหวะที่ใชในการรําและโอกาสที่ใชในการแสดง   ฝกรําวงมาตรฐาน 
 
DM 2303 พื้นฐานนาฏศลิปไทย 2   3(2-2) 

 Basic Thai Dance 2 
 ศึกษาประวัติการรําแมบทใหญ ทารํา การแตงกาย ทวงทํานองเพลง และจังหวะที ่
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ใชในการรํา   และฝกการรําแมบทใหญ 18  คํากลอน 
 
DM 2603 การใชคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานในงานศิลปการแสดง   2(1-2) 

Basic Computer Application in Performance 
   ศึกษาการใชคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน       การใชคอมพิวเตอรในการบันทึกขอมูล
และทารําทาเตนตาง  ๆ      เพื่อใชในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปและการละคร   และ                 
การสรางสรรคผลงานดานการแสดงโดยใชคอมพิวเตอร  
 
 
 
 
DM 3102 โขน     2(2-0)     

Kohn               
   ศึกษาประวัติของการแสดงโขนจากอดีตจนถึงปจจุบัน ความหมายและทาทางที่ใช
ประกอบการแสดง  ภาษาทา  นาฏยศัพท และศัพทเฉพาะของตัวละครแตละประเภท     ศึกษา
องคประกอบของการแสดงโขน                                                                                                                                      
 
DM 3103 มหรสพและการละเลนของหลวง 2(2-0) 
         Entertainments  in  Royal  Festivals 
   ศึกษาประวัติที่มาและวิวัฒนาการ เชน  วิธีการแสดง  สถานที่ โอกาสที่แสดงของ
การแสดงในแตละชนิด  และฝกปฏิบัติการแสดงมหรสพและการละเลนของหลวง 
 
DM 3207 วิพิธทัศนา   3(2-2) 

Variety Show  
   ศึกษาความหมายและหลักการจัดวิพิธทัศนา  การเลือกชุดการแสดงตามโอกาส
และสถานที่   การเลือกตัวแสดง  การฝกซอม    การเตรียมเครื่องแตงกายและอุปกรณประกอบ     
การแสดง   ฝกปฏิบัติการจัดแสดงวิพิธทัศนา 
 
DM 3208 รําอาวุธ 2(1-2) 
         Martial  Arts  Dances 
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   ฝกปฏิบัติการใชอาวุธ  เชน พลอง (เสนาไทย)  กระบอง (นางยักษ)  ทวน(ราตูบุ
สิหนากับอิเหนา)  รบดวยศร(พระ-ยักษ)  กริชคู  ดาบคู และพลอง  และเลือกปฏิบัติตามความ
เหมาะสม 
 
DM 3209 ฉุยฉาย  2(1-2) 

Chui  Chai : Classical Thai Dance 
   ศึกษาประวัติความเปนมา      และฝกปฏิบัติชุดการแสดงตางๆตามความเหมาะสม  
เชน  ฉุยฉายเบญกายแปลง   ฉุยฉายพราหมณ  และฉุยฉายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ฯลฯ 
 
 
 
DM 3305 วาทศิลปการละคร  3(2-2) 

Speech  in  Drama   
   ศึกษาลักษณะของการเปนนักพูดตามหลักวาทศิลปทั่วไป      และหลักวาทศิลป   
การละคร  ศึกษาความแตกตางของการพูดแบบละครรํา และแบบละครสมัยใหม     ฝกปฏิบัติ      
การพูดตามบุคลิกของตัวละครแบบตางๆ     เชน  การพูดตามวัย   การพูดในอารมณตางๆ  และการ
พูดสําเนียงภาษาที่ใชในละครรํา   ฝกการอานบทละครในเชิงตีความและแสดงออกโดยการใชเสียง   
เพื่อการนําไปใชสําหรับแสดงละคร 
 
DM 3306 เพลงและการขับรองสําหรบัโขนและละคร 3(2-2) 

Singing  for  Stage Play  
   ศึกษาหลักการเลือกเพลง จังหวะ และลีลาวิธีการขับรองเพลงในอารมณและ
ความรูสึกเฉพาะที่ใชกับการขับรองประกอบการแสดงของไทย   และฝกขับรองเพลงประกอบ    
การแสดงละครชนิดตางๆ 
 
DM 3307 วรรณกรรมการละครไทย      2(2-0) 

Thai  Dramatic  Literature  
   ศึกษาวรรณกรรมการละครและละครที่ดีเดนของไทยตั้งแตสมัยอยุธยาจนถึง
ปจจุบันในดานพัฒนาการทางศิลป     คุณคาทางศิลปตอวงการละคร     ศึกษาและวิเคราะหโครง
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เร่ือง ปรัชญา   ความคิด   ฉันทลักษณ   การใชสํานวนภาษา    ภาพและเสียงที่ปรากฏบนเวที         
และความสัมพันธระหวางวรรณกรรมการละครกับการแสดงในเชิงวิเคราะหและวิจารณ 
 
DM 3308 พื้นฐานคีตศิลปไทย 2(1-2) 
         Thai  Music 
   ศึกษาลักษณะและชนิดของเพลงไทย  ประเภทของการขับรอง เชน การรองอิสระ  
รองประกอบดนตรี  รองประกอบการแสดง  ศึกษาลีลาการรอง  จังหวะ และดนตรีประกอบ  
ตลอดจนศัพทสังคีตที่ใชในการขับรอง    และฝกหัดขับรองเพลงทํานองตางๆ 
 
 
 
 
DM 3406 การออกเสียงและการเคลื่อนไหวสําหรับศิลปการแสดง 3(2-2)  
  Voices  and  Acting  Theatre 
   ศึกษาทฤษฏีการพูด  การฝกเสียง  การหายใจ  การออกเสยีง   การเปลงเสียงพรอม
การเคลื่อนไหวบนเวที  เพื่อนําไปประยุกตใชในทางการแสดงรูปแบบตางๆ 
 
DM 3407 บัลเลต   3(2-2)    

Ballet 
  ศึกษาความหมายและความเปนมาของการแสดงบัลเลตของแตละยุคสมัย    ปรัชญา
และความคิด ที่เกี่ยวกับการแสดงบัลเลต      องคประกอบของการแสดงบัลเลต  ศัพทเทคนิค  และ
เพลงที่ใชในการเตนบัลเลต    ศึกษาลีลาทาทางการเตนของศิลปนบัลเลตที่มีช่ือเสียงตาง ๆ             
ฝกปฏิบัติการเตนบัลเลตทั้งที่ Barr   และการเตนกลางหอง     ฝกประดิษฐทาเตนและจัดแสดง 
Ballet ชุดระบําส้ันๆ 
 
DM 3408 ระบําพื้นเมืองเอเชีย   2(1-2) 
         Folk  Dance in  Asia 
   ศึกษาความเปนมาของศิลปการแสดงเอเชยี ในดานความเหมือนและความแตกตาง
ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ   ในดานเนื้อรอง  เพลงดนตรี  เพลงขับรอง   เครื่องแตงกาย และ
โอกาสที่ใชประกอบการแสดงของชาติตางๆ     และฝกหดัศิลปการแสดงและการเตนในแบบ
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พื้นเมืองตะวันออก  เชน  ญีปุ่น  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย   ฟลิปปนส  พมา  ลาว  เวยีตนาม  กัมพูชา  
สิงคโปร  บรูไน ฯลฯ 
 
DM 3410 นาฏศิลปสมัยใหม  3(2-2)    

Modern  and  Contemporary  Dance  
   ศึกษาประวัติความเปนมาและปรัชญาของการเตน Modern  Dance          หลักการ
และทฤษฎีการเตน   การเคลื่อนไหวรางกาย      การจัดวางตําแหนงของสวนตางๆในรางกาย  ลีลา  
เพลง     การนําเสนอ    เทคนิคการประสานลีลาการเคลื่อนไหวในรูปแบบของ Modern  Dance และ
องคประกอบของการจัดแสดง Modern  Dance        ฝกประดิษฐทาเตน Modern  Dance ชุดระบํา
ตางๆ 
 
 
DM 3412 พื้นฐานคีตศิลปสากล 2(1-2) 
         Basic Voice Projection and Singing 
   ศึกษาปรัชญา  วรรณกรรมการดนตรี   ศึกษาการออกเสียง  การหายใจ  ภาษา  
ทาทาง  การถายทอดอารมณศิลปการรองเพลงสากล     และฝกปฏิบัติการขับรองเพลงสากล
เบื้องตน 
 
DM 3413 ระบําพื้นเมืองตะวันตก 2(1-2) 
         Folk Dance in Western 
   ศึกษาความเปนมาของศิลปการแสดงตะวันตก ในดานความเหมือนและความ
แตกตางทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ   และฝกหัดศิลปการแสดงและการเตนในแบบพื้นเมือง
ตะวันตก  เชน สเปน  ฮังการี และเชคโกสโลวาเกีย 
 
DM 3414 ละครใบ 2(1-2) 
         Pantomine 
   ศึกษาความหมายและประวัติความเปนมาของการแสดงละครใบ   ประเภทการ
แสดง  หลักและวิธีการแสดงละครใบประเภทตางๆในประเทศอิตาลี  อังกฤษ  ฝร่ังเศส ฯลฯ   และ
ฝกปฏิบัติการแสดงละครใบ 
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DM 3503 การออกแบบฉากและแสงขั้นพื้นฐาน 2(1-2) 
        Basic  Stage  Set  and  Lighting  Design 
   ศึกษาหนาที่และความสําคัญของฉากละคร  ความสัมพันธของฉากและการแสดง  
หลักในการออกแบบฉากและการออกแบบแสงสีขั้นพื้นฐาน  การเขียนแผนผังเวที    ศึกษาชนิดของ
โรงละครและองคประกอบตางๆในการสรางฉาก  และระบบไฟบนเวที    ฝกการออกแบบฉาก 
หรือจัดทําฉากจําลอง 
 
 
 
 
 
 
DM 3504 การออกแบบและประดิษฐเคร่ืองประดับเพือ่การแสดง 2(1-2) 
        Costume Jewelry Design and Making for Stage  Performance 
   ศึกษาเกี่ยวกับชนิดและความสําคัญของเครื่องประดับและศิราภรณที่ใชใน          
การแสดงแตละประเภท   กรรมวิธีการประดิษฐเครื่องประดับและศิราภรณ      การคัดเลือกอุปกรณ
ที่นํามาใช            และฝกการออกแบบและประดิษฐเครื่องประดับสําหรับการแสดงทั้งในแบบ
มาตรฐาน  และแบบการแสดงทองถ่ิน 
 
DM 3505 การออกแบบและสรางเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง 3(2-2) 
  Costume  Design  for  Stage  Performance 
   ศึกษาวิวัฒนาการของเครื่องแตงกายเพื่อการแสดงทุกประเภท  หนาที่  และ
ความสําคัญของเครื่องแตงกายที่มีตอการแสดง  ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับผาและการตัดเย็บ            
การออกแบบเสื้อผาและการแตงกาย     และจัดสรางเครื่องแตงกายเพื่อการแสดงทุกประเภท 
 
DM 3506 การออกแบบและประดิษฐทรงผมเพื่อการแสดง 2(1-2)

Hair  Design  for  Stage  Performance 
   ศึกษารูปแบบทรงผมในแตละยุคสมัยและทรงผมชนิดตางๆที่ใชในการแสดง       
ทั้งในแบบนาฏศิลปไทยและสากล   และฝกปฏิบัติการออกแบบทรงผม     การตกแตงและจัดทํา
ทรงผมเพื่อนําไปใชประกอบการแสดงทั้งประเภท ระบํา  รํา  ฟอน และละครชนิดตางๆ 
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DM 3509 เทคนิคการแตงหนาเพื่อการแสดง 3(2-2)    
        Make Up  Design for  Stage  Performance 
   ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการแตงหนาเพื่อการแสดง  ชนิดของอุปกรณและเครื่องสําอาง
ที่ใชในการแตงหนา     การแกไขโครงสรางใบหนาเพื่อการแสดง  กระบวนการแตงหนาทั้งในแบบ
ละครไทยและตะวันตก       และฝกปฏิบัติการแตงหนารูปแบบตางๆ 
 
DM 4104 หนาพาทย   2(1-2) 

Nah  Paht : Sacred  Music  
  ศึกษาความหมาย  ชนิดของเพลงหนาพาทย และโอกาสที่ใช   ฝกปฏิบัติรําหนา
พาทยเบื้องตนและหนาพาทยช้ันสูง  เชน โคมเวียน  โลม  ตระนอน  ตระนิมิต  ตระบองกัน เปนตน 
 
DM 4201 กิจกรรมการฟอนรํา 2(1-2) 
         Thai Dancing 
  ศึกษาประวัติความเปนมา  เครื่องแตงกาย  จังหวะ  ลีลา เพลงประกอบในชุด      
การแสดงที่ฝก  โดยเลือกฝกการแสดงในลักษณะตางๆ เชน  รําเดี่ยว รําคู รําหมู รําอาวุธ ระบํา
มาตรฐาน หรือการแสดงที่เปนชุดเปนตอนจากละครชนิดตางๆ  และปฏิบัติการแสดงจริง 
 
DM 4311 การวิจารณศิลปการแสดง  2(2-0) 

Drama  Theory  and  Criticism          
   ศึกษาทฤษฎีและหลักการแสดงละครประเภทตางๆ     ศึกษาความหมาย ทฤษฎแีละ
หลักการวิจารณที่เกี่ยวของ  วิธีวิจารณ  หนาที่และความรับผิดชอบของผูวิจารณที่มีตอผูชมและ
สังคม    ฝกวิจารณการแสดง และละครประเภทตางๆ  เชน การแสดงรวมสมัย     อาทิ   ละคร
โทรทัศน  ละครเวที   ละครรําที่ปรับปรุงขึ้นใหม  การแสดงสื่อผสม    การแสดงพื้นบาน             
การแสดงของประเทศเพื่อนบาน       และภาพยนตร  เปนตน 
 
DM 4312 หลักการวิเคราะหและวิจารณการละคร 2(2-0) 
         Play  Analysis and  Criticism 
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   ศึกษาหลักการวิเคราะหและหลักการวิจารณละคร  โครงเรื่อง   ตัวละคร  ปรัชญา    
ความคิด การใชภาษา วิธีการเขียนบท ขนบของการแสดงบนเวที  ฝกวิเคราะหบทละครและฝก
วิจารณการละคร 
 
DM 4415 การเขียนบทละครขั้นสูง  2(1-2) 

Advance  Playscript  Writing      
   ศึกษาการเขียนบทประกอบการแสดงละครประเภทตางๆ     โดยเลือกเขียนบท
ละครประกอบการแสดงละครรวมสมัย 1 ประเภท 
 
DM 4416 การศึกษาเชิงวเิคราะห : พัฒนาการศิลปการละคร 2(2-0)           
  Analytical  Aspect  in the Development of Theatre Arts 
   ศึกษาในเชิงวิเคราะหถึงวิวัฒนาการของศิลปะการละครตะวันออก   การละคร
ตะวันตก    และละครไทย       โดยคํานึงถึงสภาพสังคม  การเมือง   ศาสนา วัฒนธรรม  อันจะมี
ผลกระทบตอการละครตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
DM 4417 การสรางละคร  3(2-2)    

Principle of Theatrical Production 
    ศึกษาประวัติความเปนมาของละครประเภทตางๆ ในดานบทละคร เครื่องแตงกาย  
อุปกรณ  เพลง  บทขับรอง  การเลือกตัวละคร ฉาก เทคนิคแสง สี  เสียง  หนาทีแ่ละบทบาทของ
บุคลากรสรางงานละคร    และฝกจัดการแสดงละคร 
 
DM 4508 การออกแบบฉากและแสงขั้นสูง 2(1-2) 
  Advance  Stage Set  and Lighting  Design 
   ศึกษาการออกแบบฉากและแสงของศิลปการแสดงและละครประเภทตางๆ  และ
เลือกปฏิบัติการออกแบบฉากและแสงประกอบศิลปการแสดงหรือละคร  1  ประเภท 
 
DM 4604 การบริหารและการจัดการดานการแสดง  2(1-2) 

   Theatre  Management        
   ศึกษาบทบาทของการแสดงในสังคม     การตลาด    และการดําเนินธุรกิจดาน    
การแสดง   การจัดงบประมาณ   การบัญชี  การจดทะเบียนพาณิชย    กฎหมายที่เกี่ยวของกับงาน
การแสดง    ศึกษาพระราชบัญญัติทรัพยสินทางปญญา        และความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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DM 4605 การสื่อสารเพื่อการจัดการธุรกิจการแสดง 3(2-2) 
       Communication of Management for Performing Arts Business 
   ศึกษาการจัดการดานการสื่อสารทางการตลาด  และการดําเนินการทางดาน         
การโฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อการแสดง  ศึกษาแนวคิดการผลิตสื่อเพื่อการโฆษณา  และ
ประชาสัมพันธ 
 
DM 4904 การนําเสนอผลงานการแสดง 3(2-2) 
        Performance  Presentation 
  ศึกษาหลักการและแนวความคิดสําคัญขององคประกอบตางๆที่มีผลตอการสราง
ผลงานทางการแสดง  เชน  กลุมผูชม  เวที  ฉาก  แสง  สี  เสียง   และวิธีการจัดลําดับขั้นตอนใน   
การนําเสนอโดยจัดทําเปนคูมือประกอบ 
 
 
DM 4905 การวัดผลและประเมินผลงานนาฏศิลป 2(2-0) 

Evaluation in Dramatic Arts         
   ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการวัดผลและประเมินผลงานดานนาฏศิลปและ
ละคร       มาตรฐานการวัดผล     หลักการวัดผล     และประเมินผลทั้งในดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย 
และทักษะพิสัย   การสรางแบบทดสอบ  การวิเคราะหแบบทดสอบ  และการประเมินผลการเรียน 
 
 
2.  กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 
เลือก 
PR 3501  การประชาสัมพันธหนวยงาน  3(3-0) 
    Public  Relation  of  an  Organization  

  ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน  แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน 
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ 
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วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม 
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน    
 
ACC 2101 บัญชีการเงิน  3(3-0) 
  Financial Accounting 
   ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี 
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว 
 
 
 
 
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0) 
  Business  Taxation 
  ศึกษานโยบายภาษีอากร  หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร  การคํานวณภาษี  การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ   
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท  ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ 
 
FB 1401 การเงินธุรกิจ 3(3-0) 
  Business Finance 
  ศึกษาถึงขอบเขต   ลักษณะ  บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ    การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ   การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 
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FB 1403 การเงินสวนบคุคล 3(3-0) 
  Personnel Finance 
  ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคดิดอกเบีย้ของสินเชื่อสวนบคุคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชวีิต การเสียภาษีเงนิไดและการตัดสินใจลงทุน ศกึษาถึงการจัดทาํงบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชวีิตประจําวนัเพื่อการออมและลงทุน 
 
MK 1101 หลักการตลาด 3(3-0) 
  Principles  of   Marketing  
  การศึกษาถึงความหมาย  ความสําคัญ  และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง  โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด  และปรัชญาทางการตลาด  
สวนผสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด  แรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบริโภค   
ความเขาใจเกีย่วกับสวนผสมการตลาด  ประเภทของตลาด  และการวจิัยตลาดในเบือ้งตน 
 
 
 
MK 2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 
  Integration    Marketing   Communication 
  ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด   กระบวนการ
ส่ือสารทางการตลาด    การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด   การผสมผสานเครื่องมือ 
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด   รูปแบบ 
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน   เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
ส่ือสาร   รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ 
 
MK 3601 การบริหารการตลาด 3(3-0) 
   Marketing    Management  
  ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด      บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด   การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด  การวางแผนการตลาด   โครงสราง
ตลาดและการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค   การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ตองการของตลาด   การแบงสวนตลาด   การเลือกตลาดเปาหมายและ  การกําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑ  ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ    ราคา    ชองทางการจัด
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จําหนาย  และการสงเสริมการตลาด   การตลาดบริการ    การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   การจัด
องคกรการตลาด  และการควบคุมทางการตลาด 
 
MGT 1101  องคการและการจัดการ  3(3-0) 
   Organization and Management  
   ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป  การวางแผน   การจัดสายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ  ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน  ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน 
การสั่งการ  การจูงใจคนทํางาน  การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ  ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว 

 
 
 
 
 
 

MGT 1102       ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ  3(3-0) 
    Introduction  to  Business  Operation  

  ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหารสํานักงาน  
ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
 
MGT 3102  การเปนผูประกอบการ  3(3-0) 
   Entrepreneurship  

  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี   หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง  เร่ิมจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ   แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ   การบริหารการผลิต  การบริหารเงินทุน   การจัดการทางการเงิน    การจัดรูปแบบองคกร 
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ  ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ  
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย  โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ  กฎหมาย
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ธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอส่ิงแวดลอม และการเสริมสรางความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิด
ความคิดริเร่ิมของตนเอง    
 
MGT 3103  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  3(3-0) 
    Small  and  Medium  Business Management  

  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การบริหารงาน
และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก   การเริ่มตนประกอบธุรกิจ   
การลงทุน   การจัดหาเงินทุน    การจัดองคการ   การปฏิบัติงาน  โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด   ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ  เชน  การตลาด  การเงิน   การบริหารทรัพยากรมนุษย  
การผลิต  กฎหมายที่เกี่ยวของ  รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ   การประเมินผลการดําเนินงาน  
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 
 
 
 
 
MGT 3105  การประกอบการธุรกิจชุมชน    3(3-0) 
   Community  Business  Operation  
   ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ   รูปแบบ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน  ไดแก  การจัดการ  การบริหารทรัพยากรบคุคล  การตลาด  การเงิน  การบัญชี  และ
ปจจยัที่มีผลตอความสําเรจ็ของผูประกอบการธุรกิจชุมชน  ศึกษาลักษณะของชุมชน  ปจจัยส่ิงแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ   และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนนิการ
ของผูประกอบการธุรกิจ   ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม  ทั้งนี้เพื่อใหนักศกึษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน 
 
ECON 1103   เศรษฐศาสตรเบื้องตน  3(3-0) 
   An Introduction to Economics 
  เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศกึษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง 
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  ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร  อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
ECON 1104   เศรษฐกิจไทย 1 3(3-0) 
   Thai Economy 1     
  ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ    ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
 
HRM 1101  การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0) 
   Human  Resource  Management  

  ความเปนมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย  ขอบขายหนาที่ความ
รับผิดชอบ  และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน  การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย  การสรรหาการคัดเลือก  การพัฒนาการฝกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การจายผลตอบแทน  แรงงานสัมพันธ  ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 
 
HRM 1201  การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0) 
   Personality Development  

  ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ  เนนการพูดติดตองานธุรกิจ   การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม   การตัดสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ   การเกลี้ยกลอม  การเจรจาตอรอง   การเขาสังคม  การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย  อารมณและจิตใจ   โดยเนนการใชหลักธรรมในทาง
ศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห  ทําการประเมินตนเอง  วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3. กลุมวิชาปฏบิัติการและฝกประสบการณวิชาชพี 
DM 3801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีนาฏศิลปและการละคร     2(90) 
     Preparation for Professional Experience in Dance and Drama    
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                จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
ในดานการรับรูและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษาและสังเกตการปฏิบัติงานจริงทาง         
การแสดง ทั้งในและนอกสถานที่ ฝกงานดานการจัดการแสดงภายในสถานศึกษา 
 
DM 4801  การฝกประสบการณวิชาชีพนาฏศิลปและการละคร      5(350) 
   Training in Dance and Drama   
   ฝกประสบการณวิชาชีพกับหนวยงานธุรกจิที่มีผลิตผลการแสดงภายใตการควบคุม
ของอาจารยนิเทศกและผูประกอบการ และผลิตผลงานทางดานการแสดงใหไดมาตรฐานออกสูสาธารณ 
 
 

 


