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สาขาวิชาศิลปการละคร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

 
1. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
    ภาควิชาศิลปการละคร  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    

2.วัตถุประสงคของหลักสูตร 
   2.1  วัตถุประสงคเดิม  
   (1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่รอบรูและมีความสามารถในวิชาศิลปการละครดานตางๆทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ                  
   (2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเฉพาะดานในทางการกํากับการแสดง  การแสดง  การเขียนบท 
        และวรรณกรรมวิจารณ  การออกแบบ  และเทคนิคสําหรับละคร 
   (3) เพ่ือสรางสรรคและเผยแพรงานละครที่มีมาตรฐานและคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
   (4) เพ่ือเพ่ิมโปรแกรมเกียรตินิยมในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต เพ่ือสงเสริมใหนิสิตไดมีการพัฒนาตนเอง   
        ดานวิจัย โดยยังคงมีโปรแกรมปกติ (หลักสูตรเดิม) ควบคูกันไปดวย  
   2.2 วัตถุประสงคปรบัปรงุ  
                 เพ่ือใหการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน มีความสัมพันธสอดประสานและตอเนื่องกันตั้งแต
ระดับพ้ืนฐานไปจนถึงระดับสูง ทั้งในเชิงลึกและกวาง อยางมีประสิทธิภาพ เขมขน คลองตัว  และเหมาะสมกับเง่ือนไขความเปน
จริงย่ิงขึ้น  อันจะเปนเครื่องประกันการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฯ  ในการพัฒนานักอักษรศาสตร ที่มีศักยภาพดานวิชาชีพ  
และ/หรือ  วิชาการในสาขาศิลปการละคร 
 

3.   อาจารยผูสอน                                                                                                                             
      3.1  อาจารยประจําในภาควิชา  

ลําดับท่ี ชื่อ คุณวุฒิ 
1. กฤษรา  วริศราภูริชา (ผศ.) อ.บ. (จุฬาฯ) 
  M.A. Theatre Arts (Northern Illinois University) 

2. กุลธิดา  มณีรัตน (อ., ดร.) อ.บ. (จุฬาฯ)  
  M.A. Theatre Arts ( California State University) 

Ph.D. Asian Theatre Studies (University of Hawaii at Manao ) 
3. จารุณี  หงสจารุ (รศ.) ศป.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ) 
  M.A. Music and Music Ed. (Columbia University) 

4. ดังกมล  ณ ปอมเพชร (อ.)  อ.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ) 
  M.F.A. Theatre Directing (City University of New York City at 

Brooklyn College) 
5. นพมาส  แววหงส (รศ.) อ.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ) 
  M.A. Drama and Theatre (University of Hawaii at Manoa) 

6. ปวิตร มหาสารินันทน (อ.)  อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ), นศ.บ. (มสธ.) 
  M.A. Theatre (Northwestern University) 

7. พรรัตน   ดํารุง (รศ.) อ.บ. (จุฬาฯ) 
M.Ed. (Northwestern State University of Louisiana) 
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ลําดับท่ี ชื่อ คุณวุฒิ 
8. ฤทธิรงค  จิวากานนท (ผศ.) ศศ.บ. (มศว. ประสานมิตร) 
  M.F.A. Theatre Design  (2nd Honor) (Yale  University) 

9.  พันพัสสา   ธูปเทียน (อ.) ศศ.บ.  (ธรรมศาสตร)                    
  M.F.A. Directing (The Actors Studio Drama School, New 

School University) 
 

1. อาจารยพิเศษ 
ลําดับท่ี ชื่อ คุณวุฒิ 

1. สดใส  พันธุมโกมล (รศ.) อ.บ. (จุฬาฯ) 
  M.A. Theatre  Arts (University of California at Los Angeles) 

2. พรรณศักดิ์  สุขี (ผศ.) อ.บ. (จุฬาฯ) 
  M.A. Drama and Theatrical Production (University of Pittsburgh) 

3. กิตติศักดิ์  สุวรรณโภคิณ (อ.) ร.บ. (จุฬาฯ) 
4. ตรีดาว    อภัยวงศ  (อ.) อ.บ. เกียรตินิยม  (จุฬาฯ) 
  M.A. Theatre Practice ( Exeter  University) 

5. ทิพยธิดา  ศรัทธาทิพย  (อ.) อ.บ. (จุฬาฯ) 
6. ปริดา  มโนมัยพิบูลย (อ. ดร.) อ.บ. (จุฬาฯ) 

M.A. Theatre Practice ( Exeter  University) 
Ph.D. in Performance Practice (Writing for Performance) , 
University of Exeter  

7. ภาวิณี   นานา  (อ.) อ.บ. (จุฬาฯ)  
MA.Theatre Arts (University of California at Los Angeles) 

8. วงศกร   รัศมิทัต  (อ.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนการตลาด โรงเรียนดุสิตพานิชยการ 
9. อําพล  สุวรรณจิตร  (อ.) บธ.บ. (หอการคาไทย) 
10. นิกร  แซต้ัง  (อ.) ว.บ. (ธรรมศาสตร) 
11. ภัทร  ดานอุตรา (อ.) อ.บ. (จุฬาฯ) 

M.A.Theatre Arts (City University of New York City at  Hunter 
College) 

12. สาวิตา ดิถียนต  (อ.)  อ.บ. (จุฬาฯ) 
  M.A.Writing for Performance ( Exeter University) 

13. วรรณขวัญ พลจันทน (อ.ดร.)  - ศศ.บ. (ธรรมศาสตร) 
  -M.A. Theatre Arts (Acting) (University of London) 
  - Ph.D.in  Southeast Asian  Studies (University of  London) 
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4.   หลักสูตร 
      จาํนวนหนวยกิตรวมวิชาเฉพาะสาขา   71  หนวยกิต 
      4.1 โครงสรางหลักสตูร  

  4.1.1    โปรแกรมปกติ 
           ภาควชิาศิลปการละครเปดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาศิลปการละคร แบบวิชาเอกเดี่ยว  สําหรับนิสิตที่เลือกเรียนเปน
วิชาเอก และเปดสอนเปน วิชาโท  สําหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะที่เลือก เรียนเปนวิชาโท ดังนี้       
                        4.1.1.1  แบบวชิาเอกเดี่ยว                         71  หนวยกิต   
                              วิชาบังคับ           28  หนวยกิต 
                          วิชาบังคับไมนับหนวยกิต       S/U  
        นิสิตตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอไปนี้ โดยไมนับหนวยกิต ใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร  
          โดยประเมินผลเปน S/U 
                         2208296   การฝกงานละคร 1              1 (0-3-0)                                
                         2208297   การฝกงานละคร 2                 1 (0-3-0) 
                     วิชาเลือก                             43  หนวยกิต 
                                     วิชาเลือกในสาขา           23   หนวยกิต 
                              วิชาเลือกนอกสาขา      20    หนวยกิต 
 
                    4.1.1.2  วิชาโท สําหรับนิสิตท่ีเรียนวิชาเอกสาขาอื่นท้ังในคณะและนอกคณะ  20   หนวยกิต 
                            วิชาบังคับ                                            4  หนวยกิต 
                            วิชาบังคับเลือก                                      6  หนวยกิต 
                  วิชาเลือก                           10  หนวยกิต 
  4.1.2   โปรแกรมเกียรตินิยม 
         4.1.2.1 แบบวิชาเอกเดี่ยว               71   หนวยกิต 
               4.1.2.1.1  วิชาบังคับ              28  หนวยกิต 
                     วิชาบังคับไมนับหนวยกิต            S/U 
                        นิสิตตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอไปนี้  โดยไมนับหนวยกิต  ใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
                       โดยประเมินผล เปน S/U 
            2208296   การฝกงานละคร 1                1 (0-3-0) 
       2208297   การฝกงานละคร 2                     1 (0-3-0) 
 
                        4.1.2.1.2  วิชาเลือก                                 43  หนวยกิต 
                                               วิชาเลือกในสาขา                   33  หนวยกิต 
                        ในหมวดนี้นิสิตตองเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญานิพนธ  
                         รวม  20 หนวยกิต คือ รายวิชาเอกัตศึกษา      12   หนวยกิต และ 
                                                      รายวิชาปริญญานิพนธ   8   หนวยกิต 
 
                           4.1.2.1.3     วิชาเลือกนอกสาขา                           10  หนวยกิต 
 
                    4.1.2.2 วิชาโทสําหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นในคณะที่เลือกโปรแกรมเกียรตินิยม  20 หนวยกิต คือ 
                                 4.1.2.2.1  รายวิชาเอกัตศึกษา                12      หนวยกิต 
         4.1.2.2.2  รายวิชาปริญญานิพนธ              8      หนวยกิต                     
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     4.2  รายวิชา 
      4.2.1  โปรแกรมปกติ 
                      4.2.1.1  แบบวิชาเอกเดี่ยว 
        วิชาบังคับ              28  หนวยกิต 
   2208111  หลักของการแสดง              2 (1-3-2 ) 
   2208202   การวิเคราะหบทละคร               3 (3-0-6) 
           2208212 การแสดง 1                3 (2-2-5) 
   2208214   การกํากับการแสดง 1             3 (2-2-5) 
   2208243  ภาพและเสียงในละครเวที                                                   3 (2-2-5) 
 2208246 งานดานฉากและเวที              3 (2-2-5) 
   2208247  การจัดแสดงและจัดการละครเวที              2 (1-2-3) 
   2208305 ประวัติการละคร 1              3 (3-0-6) 
   2208306 ประวัติการละคร 2              3 (3-0-6) 
   2208348  การกํากับเวที                           2 (1-3-2) 
   2208397 ปฏิบัติงานละคร              1 (0-3-0)  
        
             วิชาบังคับไมนับหนวยกิต                                                          S/U 
             นิสิตตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอไปนี้ โดยไมนับหนวยกิต ใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร  
         โดยประเมินผลเปน S/U 
 

          2208296   การฝกงานละคร 1                1 (0-3-0) 
     2208297 การฝกงานละคร 2               1 (0-3-0) 
         

   วิชาเลือกในสาขา             23   หนวยกิต 
       2208206  วรรณกรรมการละครสากล 1           3 (3-0-6) 
       2208207 วรรณกรรมการละครสากล 2           3 (3-0-6) 
    2208208 วรรณกรรมการละครสากล 3           3 (3-0-6) 
   2208229 การพูดและการฝกเสียง            2 (1-2-3) 
   2208312 การแสดง 2               3 (2-2-5) 
   2208313 ศิลปะการละครของไทย            2 (2-0-4) 
   2208314   การกํากับการแสดง 2              3 (2-2-5) 
   208315 การละครเอเชีย                2 (2-0-4) 
   2208323 การอานและตีความหมาย                                       2 (1-2-3) 
   2208328 การรองเพลงสําหรับละคร            2 (1-2-3) 
   2208337 การเขียนบทละคร 1             3 (2-2-5) 
   2208342 การแตงหนาสําหรับละคร            2 (1-3-2) 
   2208356 หุนและหนากาก              2 (1-2-3) 
   2208361 การออกแบบฉาก 1               3 (2-2-5) 
   2208362 การออกแบบเครื่องแตงกายสําหรับละคร 1        3 (2-2-5) 
   2208365 การจัดแสงสําหรับเวที 1              2 (1-3-2) 
   2208370 มิวสิเคิลเธียเตอร                2 (1-3-2) 
   2208373  ดนตรีและเสียงสําหรับละคร                 2 (1-3-2) 
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   2208412 การแสดง 3               3 (2-2-5) 
   2208414 การกํากับการแสดง 3               3 (2-2-5) 
   2208421 การเคลื่อนไหวสําหรับการแสดง                                2 (1-3-2)  
   2208430 การวิจารณละครเวที ภาพยนตร และโทรทัศน         2 (1-2-3) 
   2208437 การเขียนบทละคร 2               3 (2-2-5) 
   2208440  การแตงหนาเทคนิคพิเศษ                                                   2(1-3-2 ) 
   2208461 การออกแบบฉาก 2               3 (2-2-5) 
   2208462 การออกแบบเครื่องแตงกายสําหรับละคร 2       3 (2-2-5) 
   2208465 การจัดแสงสําหรับเวที 2            2 (1-3-2) 
   2208481 การศึกษาเฉพาะเรื่องในศิลปการละคร 1         2 (2-0-4) 
   2208482 การศึกษาเฉพาะเรื่องในศิลปการละคร 2         2 (2-0-4) 
   2208483 การศึกษาเฉพาะเรื่องในศิลปการละคร 3         2 (2-0-4) 
   2208488 การเขียนบทสําหรับโทรทัศน               3( 2-2-5 ) 
   2208489  การเขียนบทสําหรับภาพยนตร                   3(2-2-5) 
   2208492 ศิลปนิพนธ: การเขียนบทละคร          4 (2-4-6) 
   2208493 ศิลปนิพนธ: การแสดง                    4 (2-4-6) 
   2208495  ศิลปนิพนธ: การออกแบบสําหรับละคร         4 (2-4-6) 
     2208496 ศิลปนิพนธ: การกํากับการแสดง           6 (3-6-9) 
   2208498 การศึกษาอิสระ: ศิลปการละคร                                  2 (1-3-2) 
               
 

วิชาเลือกนอกสาขา                    20  หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในคณะอักษรศาสตร และ/หรือ ตางคณะ เฉพาะสาขาวิชาและคณะที่กําหนด 
ไวดังตอไปนี้ 

ในคณะ  เลือกจากรายวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในคณะอักษรศาสตร 
 
นอกคณะ      คณะครุศาสตร 

              คณะนิเทศศาสตร 
          คณะศิลปกรรมศาสตร 
              คณะจิตวิทยา 
               คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

    4.2.1.2 วิชาโท               20   หนวยกิต 
                 สําหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะเรียนเปนวิชาโท  
  

  วิชาบังคับ                                  4    หนวยกิต 
                 2208202        การวิเคราะหบทละคร                                              3 (3-0-6)    
              2208397     ปฏิบัติงานละคร               1 (0-3-0)  
                   

                วิชาบังคับเลือก                                             6     หนวยกิต                   

                 2208111      หลักของการแสดง                                                      2(1-3-2) 
                 2208206    วรรณกรรมการละครสากล 1         3 (3-0-6) 
      2208207      วรรณกรรมการละครสากล 2             3 (3-0-6) 
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          2208208    วรรณกรรมการละครสากล 3         3 (3-0-6) 
      2208212    การแสดง 1                   3 (2-2-5) 
          2208243      ภาพและเสียงในละครเวที              3 (2-2-5) 
      2208305      ประวัติการละคร 1                    3 (3-0-6) 
      2208306   ประวัติการละคร 2            3 (3-0-6) 
      2208337      การเขียนบทละคร 1                    3 (2-2-5) 
          2208348      การกํากับเวที                                                           2(1-3-2) 
 

                 วิชาเลือก                                                 10       หนวยกิต 
              ใหนสิิตสามารถเลือกเรียนไดทุกรายวิชารวมถึงรายวิชาบังคับเลือกที่นิสิตยังไมไดลงทะเบียน  
             เรียนในฐานะ รายวิชาบังคับเลือกดวย ยกเวนรายวิชาศิลปนิพนธ 
 

   4.2.2   โปรแกรมเกียรตินิยม 
             4.2.2.1   แบบวิชาเอกเดี่ยว 
           วิชาบังคับ             28       หนวยกิต 
         เรียนเหมือนกับรายวิชาในโปรแกรมปกต ิ
      วิชาเลือกในสาขา             33  หนวยกิต 
          เรียนเหมือนกับรายวิชาในโปรแกรมปกต ิ และตองเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรือรายวิชาระดับ 
         บัณฑิตศึกษาโดยความเห็นชอบของภาควิชา  และปริญญานิพนธ รวม 20 หนวยกิต คือ 

2208591   เอกัตศึกษา 1              3 (0-9-0) 
      2208592   เอกัตศึกษา 2           3 (0-9-0) 
      2208593   เอกัตศึกษา 3           3 (0-9-0) 
      2208594   เอกัตศึกษา 4           3 (0-9-0) 
      2208597  ปริญญานิพนธ  1          4 (-  -  -) 
      2208598   ปริญญานิพนธ 2          4 (-  - - )    
         

    วิชาเลือกนอกสาขา           10    หนวยกิต 
    ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในคณะอักษรศาสตร และ/หรือ ตางคณะ เฉพาะสาขาวิชาและคณะที่ 
    กําหนดไดดังตอไปนี ้
      ในคณะ        เลือกจากรายวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในคณะอักษรศาสตร 
 

      นอกคณะ     คณะครุศาสตร 
             คณะนิเทศศาสตร 
             คณะศิลปกรรมศาสตร 
             คณะจิตวิทยา 
             คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

  4.2.2.2  วิชาโท สําหรับนิสิตท่ีเรียนวิชาเอกสาขาอื่นในคณะ ท่ีเลือกโปรแกรมเกียรตินิยม   20   หนวยกิต 
         4.2.2.2.1  เอกัตศึกษา           12    หนวยกิต       

2208591   เอกัตศึกษา 1                  3 (0-9-0) 
      2208592   เอกัตศึกษา 2                  3 (0-9-0) 
      2208593   เอกัตศึกษา 3                       3 (0-9-0) 
          2208594   เอกัตศึกษา 4                       3 (0-9-0) 
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   4.2.2.2.2  ปริญญานิพนธ                      8    หนวยกิต 
                            2208597   ปริญญานิพนธ  1                                                 4 (-  -  -) 
          2208598   ปริญญานิพนธ  2                  4 (-  -  -) 
 
  4.3  แผนการศึกษา 
                        4.3.1   โปรแกรมปกติ 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาแรก 
2208397   ปฏิบัติงานละคร 1 หนวยกิต 
 และ/หรือ   
2208111    หลักของการแสดง        2   หนวยกิต 
 รวม                                                                    1-3 หนวยกิต 
    

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่สอง 
2208397   ปฏิบัติงานละคร 1 หนวยกิต 
 และ/หรือ   
2208111    หลักของการแสดง        2   หนวยกิต 
 รวม    1-3 หนวยกิต 
    
        ปท่ี  2  ภาคการศึกษาแรก   
2208202     การวิเคราะหบทละคร                                    3 หนวยกิต 
2208212   การแสดง 1 3 หนวยกิต 
2208246     งานดานฉากและเวที 3 หนวยกิต 
2208296 การฝกงานละคร 1  1 หนวยกิต 
 (วิชาบังคับไมนับหนวยกิต S/U)   
2208247 
 
2208348             
    

การจัดแสดงและจัดการละครเวที 
หรือ 
การกํากับเวที  
รวม                   

2 
 
2 
11 

หนวยกิต 
 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

    
 ปท่ี  2  ภาคการศึกษาที่สอง   
2208243  
2208305       

ภาพและเสียงในละครเวที 
ประวัติการละคร 1                                        

3 
3 

หนวยกิต 
หนวยกิต 

2208247   การจัดแสดงและจัดการละครเวที 2 หนวยกิต 
 หรือ   
2208348 การกํากับเวที 2   หนวยกิต 
 รวม    8 หนวยกิต 
    
 ปท่ี  3  ภาคการศึกษาแรก   
2208214       การกํากับการแสดง 1  3   หนวยกิต 
2208306   ประวัติการละคร 2 3 หนวยกิต 
2208297    การฝกงานละคร 2 1         หนวยกิต 
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 (วิชาบังคับไมนับหนวยกิต S/U)   
 วิชาเลือกในสาขาและนอกสาขา                        6-9    หนวยกิต 
 รวม          12-15  หนวยกิต 
 ปท่ี  3  ภาคการศึกษาที่สอง   
 วิชาเลือกในสาขาและนอกสาขา                        9-12    หนวยกิต 

 
 ปท่ี  4  ภาคการศึกษาแรก   
 วิชาเลือกในสาขาและนอกสาขา  12-15   หนวยกิต 

 
 ปท่ี  4  ภาคการศึกษาที่สอง   
 วิชาเลือกในสาขาและนอกสาขา 15-18   หนวยกิต 

 
โปรแกรมเกียรตินิยม 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาแรก 
2208397   ปฏิบัติงานละคร 1 หนวยกิต 
 และ/หรือ   
2208111    หลักของการแสดง        2   หนวยกิต 
 รวม                                                                    1-3 หนวยกิต 
    

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่สอง 
2208397   ปฏิบัติงานละคร 1 หนวยกิต 
 และ/หรือ   
2208111    หลักของการแสดง        2   หนวยกิต 
 รวม      1-3 หนวยกิต 
 ปท่ี  2  ภาคการศึกษาแรก   
2208202     การวิเคราะหบทละคร                                    3 หนวยกิต 
2208212   การแสดง 1 3 หนวยกิต 
2208246     งานดานฉากและเวที 3 หนวยกิต 
2208296 การฝกงานละคร 1  1 หนวยกิต 
 (วิชาบังคับไมนับหนวยกิต S/U)   
2208247 
 
2208348             
    

การจัดแสดงและจัดการละครเวที 
หรือ 
การกํากับเวที  
รวม                  

2 
 
2 
11 

หนวยกิต 
 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

 ปท่ี  2  ภาคการศึกษาที่สอง   
2208243  
2208305       

ภาพและเสียงในละครเวที 
ประวัติการละคร 1                                        

3 
3 

หนวยกิต 
หนวยกิต 

2208247   การจัดแสดงและจัดการละครเวที 2 หนวยกิต 
 หรือ   
2208348 การกํากับเวที 2   หนวยกิต 
 รวม    8  หนวยกิต 
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                     ปท่ี  3   ภาคการศึกษาแรก   
2082214   การกํากับการแสดง 1 3 หนวยกิต 
2208297 การฝกงานละคร 2 1 หนวยกิต 
 (วิชาบังคับไมนับหนวยกิต S/U)   
2208306  ประวัติการละคร 2  3 หนวยกิต 
2208591             เอกัตศึกษา 1 3 หนวยกิต 
2208593  เอกัตศึกษา 3 3 หนวยกิต 
 หรือ   
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา   
  วิชาเลือกในสาขาและนอกสาขา 4-6 หนวยกิต 
 รวม 16-18 หนวยกิต 
    
  ปท่ี  3  ภาคการศึกษาที่สอง   
2208592 เอกัตศึกษา 2 3 หนวยกิต 
2208594  เอกัตศึกษา 4  3 หนวยกิต 
 วิชาเลือกในสาขาและนอกสาขา   4-6 หนวยกิต 
  รวม 10-12 หนวยกิต 
    
 ปท่ี  4  ภาคการศึกษาแรก   
2208597 ปริญญานิพนธ 1 4 หนวยกิต 
 วิชาเลือกในสาขาและนอกสาขา  4-6 หนวยกิต 
  รวม 8-10 หนวยกิต 
   

ปท่ี  4  ภาคการศึกษาที่สอง 
  

2208598 ปริญญานิพนธ 2    4 หนวยกิต 
 วิชาเลือกในสาขาและนอกสาขา 4-6 หนวยกิต 
 รวม 8-10 หนวยกิต 

 
 
 

   

4.4 อธิบายรายวิชา 
2208111*    หลักของการแสดง                   2(1-3-2) 
      (เง่ือนไขรายวิชา : รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
      ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติของหลักของการแสดง การพัฒนาความละเอียดออน ทัศนคติ และจินตนาการ 
                 การสํารวจตนเองและการแสดงออกเชิงสรางสรรค เทคนิคการเตรียมรางกายและเสียงขั้นพ้ืนฐาน           
  

2208202    การวิเคราะหบทละคร                    3 (3-0-6) 
          หลักการอานบทละครและการวิเคราะหองคประกอบของละคร  การอานบทละครที่เปนมาตรฐานและเปน 
                ตัวอยางที่ดีของการดําเนินเรื่อง การพัฒนาตัวละคร การกําหนดจังหวะและลีลา ตลอดจนบทสนทนาที่ดีเดน 
    
___________________________________ 

* รายวิชาเปดใหม 
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2208206   วรรณกรรมการละครสากล 1                    3 (3-0-6) 
          (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208202 การวิเคราะหบทละคร)  
          ลักษณะ พัฒนาการทางศิลปะ คุณคาทางศิลปะ และความสําคัญตอวงการละครของบทละครสากลสําคัญที่คัดสรร 

    

2208207  วรรณกรรมการละครสากล 2                  3 (3-0-6) 
         (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208202 การวิเคราะหบทละคร)  
       ลักษณะ พัฒนาการทางศิลปะ คุณคาทางศิลปะ และความสําคัญตอวงการละครของบทละครสากลสําคัญที่คัดสรร 
 

2208208  วรรณกรรมการละครสากล 3                 3 (3-0-6) 
    (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208202 การวิเคราะหบทละคร)       
    ลักษณะ พัฒนาการทางศิลปะ  คุณคาทางศิลปะ และความสําคัญตอวงการละครของบทละครสากลสําคัญที่คัดสรร 
         

2208212   การแสดง 1                     3 (2-2-5) 
       (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208111  หลักของการแสดงหรือ 2208112 พ้ืนฐานการแสดงและ 
              รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)  
           ทฤษฎีและปฏิบัติการของการแสดง วินัยและจรรยาบรรณของนักแสดง การฝกฝนทักษะ การแสดง  และการ 
              พัฒนาความพรอมของเครื่องมือพ้ืนฐานของนักแสดงไดแก   รางกาย   ความคิด   จิตใจ   การสังเกต  สมาธิ   
              จินตนาการ เสียงและการเคลื่อนไหว การสํารวจและการสรางบทบาทดวยตนเอง การฝกแสดงละครฉากสั้นๆ 
              จากประสบการณชีวิต  
 

2208214   การกํากับการแสดง 1                                     3 (2-2-5) 
   (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208212 การแสดง 1 และ รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
              ประวัติสังเขปของการกํากับการแสดง ความสัมพันธระหวางนักแสดงกับผูชม ผูกํากับการแสดงในฐานะผูส่ือ 
              ความหมายของละคร หลักพ้ืนฐานในการกํากับการแสดงละครเวที ไดแก การวิเคราะห ความหมายของบท 
              ละคร การสรางภาพรวมบนเวที และการสื่อสารระหวางผูกํากับ การแสดงกับนักแสดง การฝกกํากับการแสดง   
 

2208229 การพูดและการฝกเสียง                                        2 (1-2-3) 
   (เง่ือนไขรายวิชา :รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208212  การแสดง 1 หรือ รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)  

ทฤษฎีและปฏิบัติการของการพูดและการฝกเสียง การสรางพลังเสียง การขยายชวงเสียง การประยุกตใชเสียง 
ในการแสดง ปญหาและการแกปญหาการใชเสียงในการแสดง 
 

2208243* ภาพและเสียงในละครเวที                 3(2-2-5) 
   (เง่ือนไขรายวิชา : รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)  
              องคประกอบศิลปในละครเวทีไดแก ภาพและเสียง การเตรียมความพรอมสําหรับการสรางสรรคละครเวที 
              การฝกปฏิบัติ 
    

2208246  งานดานฉากและเวที                    3 (2-2-5) 
     ทฤษฎีของงานดานฉากและเวที การปฏิบัติงานสรางฉากไดแก การใชเครื่องมือและวัสดุ การทาสีฉาก การติดตั้ง 
              การเปล่ียนฉาก การรื้อถอนและการเก็บรักษาอยางเปนระบบ การสราง และจัดหาเครื่องประกอบฉาก การปฎิบัติ 
              งานเบื้องหลังฉาก 
 
___________________________________ 

* รายวิชาเปดใหม 
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2208247* การจัดแสดงและจัดการละครเวที               2(1-2-3) 
   (เง่ือนไขรายวิชา : รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน 
   โครงสรางของคณะละครเวที หนาที่และความรับผิดชอบของฝายตาง ๆ ขั้นตอนการดําเนินงานจัดแสดง 
              ละครเวที ความสัมพันธระหวางงานฝายตาง ๆ การฝกปฏิบัติงานละครเวทีตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

2208296 การฝกงานละคร 1                       1 (0-3-0) 
   (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
    การฝกงานในละครหรืองานที่เกี่ยวของ ทั้งที่จัดโดยภาควิชาหรือหนวยงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
    
2208297 การฝกงานละคร 2                   1 (0-3-0) 
     (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2208296 การฝกงานละคร1 และรายวิชาที่คณะ อนุญาตใหเรียน)      
   การฝกงานในละครหรืองานที่เกี่ยวของ ทั้งที่จัดโดยภาควิชาหรือหนวยงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย       
 
2208305  ประวัติการละคร 1                   3 (3-0-6)      
        ประวัติการละครตะวันตกตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยเรสตอเรชัน  การวิเคราะหบทละครที่คัดสรร 
              ในเชิงประวัติการละคร 
 
2208306  ประวัติการละคร 2                   3 (3-0-6) 
              ประวัติการละครตะวันตกตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 18 จนถึงสมัยปจจุบัน  การวิเคราะหบทละครที่คัดสรรในเชิง 
              ประวัติการละคร 
      

2208312   การแสดง 2                      3 (2-2-5) 
              (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208212 การแสดง 1 และ รายวิชาที่คณะอนุญาต ใหเรียน) 
     ทฤษฎีและปฏิบัติการของการแสดง เนนการพัฒนาทักษะและสุนทรียะ  การวิเคราะหบท จุดมุงหมายของ 
              ตัวละคร การกระทํา และพัฒนาการของตัวละคร  แนวทางการเขาถึงบทบาท การใชพ้ืนที่ของเวที การ 
              เตรียมตัวเพ่ือการคัดเลือกนักแสดง  การฝกแสดงละครฉากสั้นๆจาก บทละครที่คัดสรร 
    

2208313 ศิลปะการละครของไทย                 2 (2-0-4) 
              ประวัติการละครไทยตั้งแตสมัยอยุธยาจนถึงปจจุบัน  รูปแบบของการแสดงในราชสํานักและการแสดงพื้นบาน 
              แนวโนมของการละครไทยในปจจุบันและอนาคต 
 

2208314  การกํากับการแสดง 2                    3 (2-2-5) 
              (เง่ือนไขรายวิชา:รายวิชาที่ตองสอบผาน 2208214 การกํากับการแสดง1 และรายวิชาที่คณะ อนุญาตใหเรียน)  
              การตีความบทละครเพื่อการกํากับการแสดง  การวางแนวคิดสําหรับการจัดแสดงละคร การวิเคราะหตัวละคร 
              และ การกระทําการเลือกใชศัพทที่เหมาะสมในการสื่อสารกับนักแสดง   การทํางานรวมกับนักแสดง   การฝก 
              กํากบัการแสดงฉากตาง ๆ    
 
2208315 การละครเอเชีย                   2 (2-0-4) 
     ประวัติศิลปะการแสดงของเอเชีย  องคประกอบและประเพณีของการแสดง  หลักสุนทรียศาสตร ในการแสดง 
              ละครรูปแบบตางๆท่ีสําคัญของประเทศในเอเชีย บริบททางสังคม ปรัชญา และ วัฒนธรรมที่มีผลตอรูปแบบ 
              การแสดง การวิเคราะหวิจารณบทละครที่คัดสรร 
       
___________________________________ 

* รายวิชาเปดใหม 
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2208323  การอานและตีความหมาย                  2 (1-2-3) 
     หลักเบ้ืองตนและภาคปฏิบัติในการอานบทรอยแกวภาษาไทย การวิเคราะหขอเขียนจากวรรณกรรมสมัยปจจุบัน  
              อยางลึกซึ้ง การฝกอานโดยมุงความถูกตองทางภาษา การสื่อสาร ภาพพจน บรรยากาศ และความหมายของบท 
      

2208328   การรองเพลงสําหรับละคร                 2 (1-2-3) 
              การฝกรองเพลงในละคร ไดแก การหายใจ การเปลงเสียงและการควบคุมเสียง การอานโนต   
   การสื่อความหมาย และการแสดงออกดวยเสียง 
    

2208337  การเขียนบทละคร 1                   3 (2-2-5)      
              (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
   หลักเบ้ืองตนในการเขียนบทละคร เนนการกระทําในละคร การพัฒนาเรื่อง  และการสรางตัวละคร  การคนหา 
              ความตองการที่จะแสดงออก การฝกคิดอยางสรางสรรคโดยใชแบบฝกหัดเขียนบท เทคนิคการเขียนบทละคร 
              ของนักเขียนบทละครที่สําคัญ  การเขียนบทละครสั้น    
       

2208342 การแตงหนาสําหรับละคร                         2 (1-3-2) 
              ทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการแตงหนาสําหรับละคร  เทคนิคการแตงหนาตัวละครตามอุปนิสัยที่แสดง  
              การแกไขขอบกพรอง  การเปล่ียนบุคลิกและวัย เทคนิคพิเศษอ่ืนๆ   
 

2208348 การกํากับเวที                    2 (1-3-2) 
     (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
     หนาที่ความรับผิดชอบและการดําเนินงานของผูกํากับเวที  การประสานงานและการแกไข ปญหาตางๆ 
              การฝกกํากับเวทีในละครของภาควิชา 
               
2208356 หุนและหนากาก                        2 (1-2-3)     
     ความเปนมา พัฒนาการ และบทบาทของหุนและหนากากในการละคร  หุนและหนากากประเภทตางๆ  
              การใชหุนและหนากากในการแสดง  
 

2208361   การออกแบบฉาก 1                   3 (2-2-5) 
     (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2208246 งานดานฉากและเวที หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)  
     หลักและพ้ืนฐานการออกแบบฉาก ลักษณะและรูปแบบของโรงละครและเวที สไตลของฉาก การวิเคราะห และ 
              ตีความบทละครเพื่อการออกแบบฉาก  การฝกออกแบบฉาก  

       
2208362  การออกแบบเครื่องแตงกายสําหรับละคร 1            3 (2-2-5) 
              (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2208243 ภาพและเสียงในละครเวี หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
              หลักและพื้นฐานการออกแบบเครื่องแตงกายสําหรับละคร  ปริทัศนการแตงกายสมัยตางๆ การวิเคราะหและ 
              ตีความบทละครเพื่อการออกแบบเครื่องแตงกาย  การฝกออกแบบเครื่องแตงกาย 
 

2208365 การจัดแสงสําหรับเวที 1                2 (1-3-2) 
              (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
              คุณสมบัติและหนาที่ของแสงบนเวที  หลักไฟฟาเบ้ืองตน  อุปกรณแสงท่ีจําเปนตอการจัดแสง สําหรับเวที  
              ทฤษฎีสี  หลักและสุนทรียภาพของการจัดแสงสําหรับละคร  การฝกออกแบบแสง  และติดตั้งอุปกรณแสง      

 

2208370 มิวสิเคิลเธียเตอร                  2 (1-3-2) 
        ปริทัศนประวัติของความสัมพันธระหวางดนตรีกับละคร  ฝกการพัฒนาเทคนิคพ้ืนฐาน สําหรับนักรอง-นักแสดง 
              โดยเนนความสามารถในดานการแสดง การรองเพลง และการเคลื่อนไหว  
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2208373  ดนตรีและเสียงสําหรับละคร               2 (1-3-2) 
     ขอบเขต บทบาท ความสัมพันธ และอิทธิพลของดนตรีและเสียงในละคร  คุณสมบัติของดนตรี ไดแก เสียง เวลา   
              ทํานอง เสียงประสาน เนื้อดนตรี และความเขมเสียง การฝกโสตประสาท การออกแบบและควบคุมเสียงในละคร  
      

2208397   ปฎิบัติงานละคร                  1 (0-3-0) 
              (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
           การปฏิบัติงานในฝายใดฝายหนึ่งในละครของภาควิชา 
    
 

 2208412 การแสดง 3                          3 (2-2-5) 
              (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208312  การแสดง 2 และ 2208229 การพูดและการฝกเสียงและ 
              รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)          
   ทฤษฎีและปฏิบัติการของการแสดง เนนการวิเคราะหปญหาและการแกปญหาในการแสดง การแสดงละคร 
              แนวตางๆ  การฝกปฏิบัติอยางเขมขน 
   
 

2208414  การกํากับการแสดง 3                             3 (2-2-5) 
              (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2208314 การกํากับการแสดง 2 และรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
      เทคนิคขั้นสูงของการกํากับการแสดงละครเวทีประเภทและแนวตางๆ กระบวนการในการกํากับการแสดง ต้ังแต 
              การคนควา การวิเคราะหบท การวางแนวคิดสําหรับการจัดการแสดง และการทํางานรวมกับฝายตางๆการวิเคราะห 
              ปญหาและการแกปญหาในการกํากับการแสดง  การกํากับการแสดงละครองกเดียวหรือละครที่มีความยาวเทียบเทา 
 
 

2208421 การเคลื่อนไหวสําหรับการแสดง               2 (1-3-2) 
         การฝกความพรอมทางรางกายสําหรับนักแสดง เนนวิธีผอนคลายความตึงเครียด การทรงตัว เทคนิคพ้ืนฐาน 
              ของการเคลื่อนไหวในการแสดง 
 
 

2208430 การวิจารณละครเวที ภาพยนตร และโทรทัศน           2 (1-2-3) 
              ภูมิหลังในการวิจารณศิลปะ หลักและทฤษฏีตางๆของการวิจารณละครเวที ภาพยนตร และละครโทรทัศน   
              บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของนักวิจารณ  การฝกเขียนบทวิจารณ 
       
 

2208437  การเขียนบทละคร 2                  3 (2-2-5) 
              (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2208337  การเขียนบทละคร 1  และรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
            การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเขียนบทละครขั้นสูง  เนนการพัฒนาตัวละคร โครงสรางบท เอกภาพของบท  และ 
              บทสนทนา การพัฒนาความตองการที่จะแสดงออก ปญหาและการ แกปญหาในการเขียนบท การเขียนบทละคร 
              เรื่องยาว 
         

2208440* การแตงหนาเทคนิคพิเศษ                 2(1-3-2) 
   (เง่ือนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2208342 การแตงหนาสําหรับละคร และรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
   ทฤษฏีและภาคปฏิบัติของการแตงหนาเทคนิคพิเศษสําหรับละครเวที 
 

2208461  การออกแบบฉาก 2                    3 (2-2-5) 
(เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2208361 การออกแบบฉาก 1 และรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
การประยุกตหลักในการออกแบบฉากขั้นสูง งานวิจัยสําหรับการออกแบบฉาก  การสรางแบบจําลอง 
การเขียนแบบ  การเลือกใชสีและวัสดุ  

__________________________________ 

* รายวิชาเปดใหม 
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2208462  การออกแบบเครื่องแตงกายสําหรับละคร 2            3 (2-2-5) 
              (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2208362 การออกแบบเครื่องแตงกายสําหรับละคร 1 และ 
              รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
              ปฏิบัติการขั้นสูงในการออกแบบเครื่องแตงกายละคร งานวิจัยสําหรับการออกแบบเครื่องแตงกาย  
               การเลือกใชวัสดุ การสรางเครื่องแตงกาย 
 

2208465  การจัดแสงสําหรับเวที 2                 2 (1-3-2) 
              (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208365 การจัดแสงสําหรับเวที 1) 
             ทฤษฎีและการปฏิบัติขั้นสูงในการออกแบบแสง การวิเคราะหและตีความบทละครเพื่อนําไปใชในการ 
              ออกแบบแสง โดยเนนความกลมกลืนกับแนวการนําเสนอ และองคประกอบอื่นๆ ของการจัดแสดง 
              การออกแบบแสงสําหรับละครแนวตางๆ ตลอดจนการแสดงบนเวทีในรูปแบบอื่นๆ 

 
 

2208481  การศึกษาเฉพาะเรื่องในศิลปะการละคร 1            2 (2-0-4) 
              (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาคณะอนุญาตใหเรียน) 
          หัวขอคัดสรรที่นาสนใจและมีคุณคาตอการศึกษาศิลปะการละคร 
  

2208482   การศึกษาเฉพาะเรื่องในศิลปะการละคร 2             2 (2-0-4) 
              (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)        
              หัวขอคัดสรรที่นาสนใจและมีคุณคาตอการศึกษาศิลปะการละคร  
 

2208483 การศึกษาเฉพาะเรื่องในศิลปะการละคร 3                2 (2-0-4)                           
              (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
          หัวขอคัดสรรที่นาสนใจและมีคุณคาตอการศึกษาศิลปะการละคร 
 

2208488* การเขียนบทสําหรับโทรทัศน                   3 (2-2-5) 
   (เง่ือนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตองสอบผาน 2208337 การเขียนบทละคร1 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
   ทฤษฏีและภาคปฏิบัติของการเขียนบทสําหรับโทรทัศน ทั้งรายการประเภทตางๆ สารคดี และละคร 
   

2208489* การเขียนบทสําหรับภาพยนตร              3(2-2-5)  
             (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2208337 การเขียนบทละคร1 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
      ทฤษฏีและภาคปฏิบัติของการเขียนบทภาพยนตรทั้งขนาดสั้นและขนาดยาว 

 

2208492  ศิลปนิพนธ: การเขียนบทละคร               4 (2-4-6) 
              (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2208437 การเขียนบทละคร2  และรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
              การเขียนบทละครเวทีความยาวมาตรฐาน1เรื่อง พรอมทั้งจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ การจัดแสดงการอานบทละคร  
               

2208493   ศิลปนิพนธ: การแสดง                  4 (2-4-6) 
    (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208412 การแสดง 3 และรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
              การแสดงบทสําคัญในละครเวทีความยาวมาตรฐาน 1 เรื่อง พรอมทั้งจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 
 

2208495  ศิลปนิพนธ: การออกแบบสําหรับละคร                    4 (2-4-6) 
    (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2208461 การออกแบบฉาก 2 และ/หรือ 2208462 การออกแบบ 
              เครือ่งแตงกายสําหรับละคร 2 และ/หรือ 2208465 การจัดแสงสําหรับเวที 2 และรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
              การออกแบบฉาก และ/หรือเครื่องแตงกาย และ/หรือแสง และ/หรือเสียง สําหรับละครเวที 1 เรื่องพรอมทั้งจัดทํา 
              รายงานฉบับสมบูรณ 
_________________________________ 
* รายวิชาเปดใหม   
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2208496 ศิลปนิพนธ: การกํากับการแสดง                              6 (3-6-9) 
(เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน 2208414 การกํากับการแสดง 3 และรายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
การกํากับการแสดงละครเวทีความยาวมาตรฐาน 1 เรื่องพรอมทั้งจัดทําหนังสือคูมือการกํากับการแสดง 

    

2208498 การศึกษาอิสระ: ศิลปการละคร                2 (1-3-2) 
           (เง่ือนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
              การศึกษาคนควาในหัวขอเรื่องทางศิลปการละครตามความสนใจของผูเรียน 
 

2208591  เอกัตศึกษา 1                    3 (0-9-0) 
   (เง่ือนไขรายวิชา : โปรแกรมเกยีรตินิยม,รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
   การศึกษาอยางลึกซึ้งในหัวขอที่นาสนใจทางศิลปการละครหัวขอใดหัวขอหนึ่งหรือหลายหัวขอ 
 

2208592  เอกัตศึกษา 2                    3 (0-9-0) 
   (เง่ือนไขรายวิชา :  โปรแกรมเกียรตินิยม,รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
       การศึกษาอยางลึกซึ้งในหัวขอที่นาสนใจทางศิลปการละครหัวขอใดหัวขอหนึ่งหรือหลายหัวขอ 
 

2208593  เอกัตศึกษา 3                    3 (0-9-0) 
   (เง่ือนไขรายวิชา : โปรแกรมเกียรตินิยม,รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
       การศึกษาอยางลึกซึ้งในหัวขอที่นาสนใจทางศิลปการละครหัวขอใดหัวขอหนึ่งหรือหลายหัวขอ 
 

2208594  เอกัตศึกษา 4                    3 (3-9-0) 
   (เง่ือนไขรายวิชา : โปรแกรมเกยีรตินิยม,รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
   การศึกษาอยางลึกซึ้งในหัวขอที่นาสนใจทางศิลปการละครหัวขอใดหัวขอหนึ่งหรือหลายหัวขอ 
 

2208597  ปริญญานิพนธ 1                                                 4( - - - ) 
       
2208598  ปริญญานิพนธ 2                   4( - - - )    
 
 
 


