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วิชาโทศิลปการละคร 
 

จํานวนหนวยกิตรวม 
20  หนวยกติ  
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ภาควิชาศิลปการละคร  คณะอักษรศาสตร 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.  เพื่อใหนิสิตมคีวามรูพื้นฐานในภาคทฤษฎีของสาขาวิชาศิลปการละคร 
2.  เพื่อใหนิสิตมคีวามรูความสามารถเฉพาะดานทีส่นใจศึกษา ไดแก  การแสดง  การเขียนบทและวรรณกรรม 

วิจารณ  การออกแบบและเทคนคิสําหรับละคร 
  
ขอกําหนดการศกึษา 

1.  วิชาโทที่กําหนดนี้เปดสอนใหนิสิตคณะอักษรศาสตร วิชาเอกสาขาอื่น และนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 
 2.  นิสิตที่ประสงคจะศึกษาวิชาศิลปการละครเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาตามทีก่ําหนดตอไปนี ้

วิชาบังคับเลือก    12  หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียน 4 รายวิชาจากรายวชิาตอไปนี้ 

2208202 การวิเคราะหบทละคร  3 (3-0-6) 
    Play Analysis 

2208206 วรรณกรรมการละครสากล 1  3 (3-0-6) 
              World Dramatic Literature I 
                  2208207 วรรณกรรมการละครสากล 2  3 (3-0-6) 

World Dramatic Literature II  
2208208 วรรณกรรมการละครสากล 3  3 (3-0-6) 

  World Dramatic Literature III 
2208305 ประวัติการละคร 1      3 (3-0-6) 

    History of Theatre I 
2208306 ประวัติการละคร 2  3 (3-0-6) 

   History of Theatre II 
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วิชาเลือก     8  หนวยกติ 
ใหเลือกเรียนรายวิชาที่ภาควิชาเปดสอนในสายวิชาตอไปนี้ 
สายการแสดงและกํากบัการแสดง  นิสิตทีเ่ลือกเรยีนรายวิชาในสายวิชานี้  ตองผานการทดสอบจาก  
ภาควิชา 

        2208112 พื้นฐานการแสดง               3 (2-2-5) 
   Fundamentals of Acting 

    2208212 การแสดง 1                 3 (2-2-5) 
   Acting I 

2208214 การกํากับการแสดง 1              3 (2-2-5) 
   Directing I 

2208229 การพูดและการฝกเสียง              2 (1-2-3) 
   Speech and Voice Training  

2208312 การแสดง 2                 3 (2-2-5) 
   Acting II 

2208314 การกํากับการแสดง 2                3 (2-2-5) 
   Directing II   

2208328 การรองเพลงสําหรับละคร             2 (1-2-3) 
   Singing for Theatre 

2208356  หุนและหนากาก               2 (1-2-3) 
   Puppet and Mask 

2208370 มิวสิเคลิเธียเตอร                 2 (1-3-2) 
    Musical Theatre 

2208412 การแสดง 3                 3 (2-2-5) 
   Acting III 

2208414 การกํากับการแสดง 3                3 (2-2-5) 
    Directing III 

2208421 การเคลื่อนไหวสาํหรับการแสดง                                 2 (1-3-2)  
    Movement for Stage 

 
สายวรรณกรรมวจิารณและการเขียน ศึกษาเฉพาะทางวรรณกรรมการละครเพิ่มเติมจากรายวิชาบังคบั  
ฝกฝนทักษะทางดานการเขียนบทละครเวท ี บทภาพยนตร และบทโทรทัศน 

2208313 ศิลปะการละครของไทย              2 (2-0-4) 
   Thai Theatre Arts 

2208315 การละครเอเชยี                 2 (2-0-4) 
 Asian Theatre    
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2208337 การเขยีนบทละคร 1              3 (2-2-5) 
   Playwriting I 

2208430 การวิจารณละครเวท ีภาพยนตร และโทรทัศน           2 (1-2-3) 
    Criticism of Theatre, Film and Television 

2208437 การเขยีนบทละคร 2                3 (2-2-5) 
    Playwriting II 

2208487 การเขยีนบทภาพยนตรและบทโทรทัศน          3 (2-2-5) 
    Writing for Film and Television 

 
สายการออกแบบ  ศึกษาเฉพาะทางดานการออกแบบ  นิสิตสามารถเลือกความถนดัเฉพาะทางในดาน
ตางๆ เชน  การออกแบบเครื่องแตงกาย  ฉาก  แสง  และเสยีง 

2208244  ภาพรวมในงานสรางสรรค               3 (2-2-5) 
   Visualization 

2208246 งานดานฉากและเวท ี               3 (2-2-5) 
   Stagecraft 

2208342   การแตงหนาสําหรับละคร             2 (1-3-2) 
   Theatre Make-up 

2208361 การออกแบบฉาก 1                3 (2-2-5) 
   Scene Design I     

2208362 การออกแบบเครือ่งแตงกายสําหรบัละคร 1          3 (2-2-5) 
    Costume Design I 

2208365 การจัดแสงสําหรบัเวท ี1               2 (1-3-2) 
         Stage Lighting I  

2208373 ดนตรีและเสยีงสาํหรับละคร                 2 (1-3-2) 
   Music and Sound for Theatre 

2208461 การออกแบบฉาก 2                3 (2-2-5) 
    Scene Design II 

2208462 การออกแบบเครือ่งแตงกายสําหรบัละคร 2         3 (2-2-5) 
    Costume Design II 

2208465 การจัดแสงสําหรบัเวท ี2             2 (1-3-2) 
   Stage Lighting II 
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คําอธิบายรายวิชา 
2208112 พื้นฐานการแสดง                   3 (2-2-5)      

  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน)          
    ทฤษฎีและปฏิบตัิการทีเ่ปนพืน้ฐานของการแสดง  การพัฒนาความละเอยีดออน ทัศนคต ิ  
  และจินตนาการ  การสํารวจตนเองและการแสดงออกเชิงสรางสรรค  เทคนคิการเตรยีมรางกาย 
  และเสียงขั้นพื้นฐาน 
    Fundamentals of Acting                                                                                               
      FUND ACTING  
  (CONDITION: CONSENT OF FACULTY) 
     Theory and practice of fundamental acting; development of sensitivity, attitude  
  and  imagination; self-exploration and creative expression; basic physical and  
  vocal  warm-up techniques. 
 
 2208202 การวิเคราะหบทละคร     3 (3-0-6) 
    หลักการอานบทละครและการวิเคราะหองคประกอบของละคร  การอานบทละครทีเ่ปนมาตรฐาน 
    และเปนตัวอยางที่ดีของการดําเนนิเรื่อง การพัฒนาตัวละคร การกําหนดจังหวะและลีลา ตลอด 
  จนบทสนทนาที่ดเีดน 
    Play Analysis        
  PLAY ANALYSIS 
    Principles of play reading and analysis of dramatic elements; reading of standard  
  plays which are prime examples of plot delineation, character development,  
  control of rhythm and tempo as well as mastery of dialogue. 
 
   2208206 วรรณกรรมการละครสากล 1                3 (3-0-6) 
    (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208202 การวิเคราะหบทละคร)  
    ลักษณะ พัฒนาการทางศลิปะ คณุคาทางศิลปะ และความสําคัญตอวงการละครของบทละคร 
  สากลสําคัญที่คดัสรร 
    World Dramatic Literature I            
    WORLD DRAMA I 
    (CONDITION: PRER  2208202 PLAY ANALYSIS)  
  Characteristics, development, artistic value and contribution to dramatic arts of  
  selected outstanding plays of world literature. 
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 208207  วรรณกรรมการละครสากล 2    3 (3-0-6) 
    (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208202 การวิเคราะหบทละคร)  
  ลักษณะ พัฒนาการทางศลิปะ คณุคาทางศิลปะ และความสําคัญตอวงการละครของบทละคร 
  สากลสําคัญที่คดัสรร 
         World Dramatic Literature II 
   WORLD DRAMA II               
  (CONDITOIN: PRER  2208202 PLAY ANALYSIS)  
  Characteristics, development, artistic value and contribution to dramatic arts of  
  selected outstanding plays of world literature. 
 
 2208208 วรรณกรรมการละครสากล 3   3 (3-0-6) 
   (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208202 การวิเคราะหบทละคร)       
   ลักษณะ พัฒนาการทางศลิปะ  คุณคาทางศิลปะ และความสําคัญตอวงการละครของบทละคร 
    สากลสําคัญที่คดัสรร 
    World Dramatic Literature III                              
  WORLD DRAMA III    
     (CONDITION: PRER  2208202 PLAY ANALYSIS)  
   Characteristics, development, artistic value and contribution to dramatic arts  of  
  selected outstanding plays of world literature 
  
   2208212  การแสดง 1    3 (2-2-5) 
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208112 พื้นฐานการแสดง และ รายวิชาที่คณะ 
   อนุญาตใหเรียน)  
          ทฤษฎีและปฏิบตัิการของการแสดง  วินัยและจรรยาบรรณของนกัแสดง  การฝกฝนทักษะ 
  การแสดง และการพัฒนาความพรอมของเครื่องมอืพื้นฐานของนกัแสดง ไดแก รางกาย  
  ความคิด จิตใจ การสังเกต สมาธ ิจินตนาการ เสยีง และการเคลื่อนไหว  การสํารวจ และการ 
  สรางบทบาทดวยตนเอง  การฝกแสดงละครฉากสัน้ๆจากประสบการณชีวิต 
             Acting I                                   
  ACTING I 
     (CONDITION: PRER  2208112 FUND ACTING AND CONSENT OF FACULTY) 
    Theory and practice of acting; disciplines and ethics of an actor; training of  
  acting skills and development of an actor’s basic tools: body, thought, mind,  
  observation, concentration, imagination, voice and movement; self-exploration  
  and self-actualization; practice of short scenes from life experience. 
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   2208214  การกํากับการแสดง 1                           3 (2-2-5) 
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208212 การแสดง 1 และ รายวิชาที่คณะอนุญาต 
   ใหเรียน) 
                 ประวัติสังเขปของการกํากับการแสดง  ความสัมพนัธระหวางนักแสดงกับผูชม  ผูกํากับการ 
  แสดงในฐานะผูสือ่ความหมายของละคร  หลักพืน้ฐานในการกํากับการแสดงละครเวที ไดแก  
  การวิเคราะห ความหมายของบทละคร การสรางภาพรวมบนเวท ีและการสื่อสารระหวางผูกํากับ 
  การแสดงกับนกัแสดง  การฝกกาํกับการแสดง   
    Directing I          
  DIRECTING I 
  (CONDITION: PRER  2208212 ACTING I AND CONSENT OF FACULTY)  
    Historical overview of directing; actor-audience relationship; the director as  
  presenter of the play's messages; basic principles of stage directing: textual  
  interpretation, picturization and mise-en-scene, director-actor communication;  
  directing exercises. 
 

   2208229 การพูดและการฝกเสียง                                2 (1-2-3) 
  (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208212 การแสดง 1 หรือ รายวิชาที่คณะอนุญาต 
   ใหเรียน)  

ทฤษฎีและปฏิบตัิการของการพูดและการฝกเสยีง  การสรางพลังเสยีง  การขยายชวงเสยีง  
การประยกุตใชเสียงในการแสดง  ปญหาและการแกปญหาการใชเสียงในการแสดง 

    Speech and Voice Training       
  SPEECH VOICE TRAIN 
    (CONDITION: PRER  2208212 ACTING I OR CONSENT OF FACULTY) 
    Theory and practice of speech and voice training; voice projection; expansion of  
  vocal range; vocal application in acting; problems and solutions of vocal  
  application. 
 

   2208244 ภาพรวมในงานสรางสรรค    3 (2-2-5) 
    องคประกอบศิลปในงานสรางสรรค เนนรูปราง รูปทรง เสน สี ระยะ และความกลมกลืน เพื่อ 
  พัฒนาสุนทรยีะและรสนยิมในการออกแบบสําหรับละคร  ความสัมพันธระหวางงานทัศนศลิปกบั 
  งานศิลปะการละคร  การฝกปฏิบตัิ     
    Visualization                     
  VISUALIZATION  
  Artistic elements in creative work focusing on form, shape, line, color, space and  
  harmony in order to develop an aesthetic sense and taste for theatre design;  
  relation between visual arts and dramatic arts; practical work. 
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   2208246  งานดานฉากและเวท ี  3 (2-2-5) 
    ทฤษฎีของงานดานฉากและเวท ี การปฏิบัติงานสรางฉาก ไดแก การใชเครื่องมือและวัสด ุ 
  การทาสฉีาก การติดตั้ง การเปลีย่นฉาก การรื้อถอนและการเกบ็รักษาอยางเปนระบบ  การสราง 
  และจัดหาเครื่องประกอบฉาก  การปฏิบัติงานเบื้องหลังฉาก 
    Stagecraft        
    STAGECRAFT 
    Theory of stagecraft; practice in set construction: application of tools and  
  materials, painting, setting-up, shifting, striking and good maintenance;  
  construction and acquisition of stage properties; backstage practice. 
 
 2208305 ประวัติการละคร 1   3 (3-0-6)      
        ประวัติการละครตะวันตกตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมยัเรสตอเรชนั  การวิเคราะหบท 
  ละครที่คดัสรรในเชิงประวัตกิารละคร 
    History of Theatre I      
  HIST THEATRE I  
    History of western theatre from pre-historic times to the Restoration; analysis of  
  selected plays in relation to theatre history. 
 
  2208306 ประวัติการละคร 2   3 (3-0-6) 
                      ประวัติการละครตะวันตกตั้งแตคริสตศตวรรษที ่18 จนถึงสมยัปจจบุัน  การวิเคราะหบทละครที ่
  คัดสรรในเชิงประวัติการละคร 
    History of Theatre II                                              
  HIST THEATRE II  
     History of western theatre from the eighteenth century to the present; analysis of  
  selected plays in relation to theatre history. 
 
 2208312 การแสดง 2  3 (2-2-5) 
                    (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208212 การแสดง 1 และ รายวิชาที่คณะอนุญาต 
   ใหเรียน) 
    ทฤษฎีและปฏิบตัิการของการแสดง เนนการพัฒนาทักษะและสุนทรียะ  การวิเคราะหบท  จุดมุง 
  หมายของตัวละคร การกระทํา และพัฒนาการของตัวละคร  แนวทางการเขาถึงบทบาท  การใช 
  พื้นที่ของเวท ี การเตรียมตัวเพื่อการคัดเลือกนักแสดง  การฝกแสดงละครฉากสัน้ๆจากบทละคร 
  ที่คัดสรร   
  Acting II     
      ACTING II 
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  (CONDITION: PRER  2208212 ACTING I AND CONSENT OF FACULTY) 
   Theory and practice of acting focusing on developing acting skills and aesthetics;   
  textual analysis; objective, action and characterization; an actor’s approach to the  
  character; space usage; preparation for audition; practice in acting in short  
  scenes from selected plays. 
 
 2208313 ศิลปะการละครของไทย  2 (2-0-4) 
                      ประวัติการละครไทยตั้งแตสมัยอยธุยาจนถึงปจจุบัน  รูปแบบของการแสดงในราชสํานักและ 
    การแสดงพื้นบาน  แนวโนมของการละครไทยในปจจุบันและอนาคต 
                      Thai Theatre Arts   
     THAI THEATRE ARTS 
   History of Thai theatre from the Ayudhya period to the present; forms of  
  court and folk theatre; current and future trends of Thai theatre. 
 
 

    2208314 การกํากับการแสดง 2  3 (2-2-5) 
                      (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208214 การกํากับการแสดง 1 และ รายวิชาที่คณะ 
                       อนุญาตใหเรียน)   
                      การตีความบทละครเพื่อการกาํกับการแสดง  การวางแนวคิดสาํหรับการจัดแสดงละคร 
    การวิเคราะหตัวละครและการกระทํา  การเลือกใชศัพททีเ่หมาะสมในการสื่อสารกบันกัแสดง 
  การทํางานรวมกบันักแสดง  การฝกกํากบัการแสดงฉากตาง ๆ          
  Directing II     
     DIRECTING II 
  (CONDITION: PRER  2208214 ACTING I AND CONSENT OF FACULTY) 
      Textual interpretation for directing; production conceptualization; analysis of  
  character and action; practical application of acting-directing terminology;  
  guided collaboration with actors; practice in scene-directing.            
 
   2208315 การละครเอเชยี  2 (2-0-4) 
    ประวัติศิลปะการแสดงของเอเชีย  องคประกอบและประเพณีของการแสดง  หลักสุนทรียศาสตร 

 ในการแสดงละครรูปแบบตางๆทีส่ําคัญของประเทศในเอเชยี  ปริบททางสังคม ปรัชญา และ   
 วัฒนธรรมที่มีผลตอรูปแบบการแสดง  การวิเคราะหวิจารณบทละครที่คัดสรร 

    Asian Theatre                      
       ASIAN THEATRE 
    History of performing arts in Asia; performance elements and conventions;  
  aesthetics principles in significant forms of performing arts in Asia; social  
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  context, philosophy, and culture that characterize various forms of performance;  
  analysis and criticism of selected  plays. 
 
   2208328 การรองเพลงสําหรับละคร  2 (1-2-3) 
                     การฝกรองเพลงในละคร ไดแก การหายใจ การเปลงเสยีงและการควบคุมเสียง การอานโนต   
  การสื่อความหมาย และการแสดงออกดวยเสยีง 
  Singing for Theatre    
     SING THEATRE       
  Practice in singing for theatre: breathing, voice production and vocalization;  
  sight-singing; vocal interpretation and expression. 
  
 2208337  การเขยีนบทละคร 1  3 (2-2-5)      
                      (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
  หลักเบื้องตนในการเขียนบทละคร เนนการกระทําในละคร การพัฒนาเรื่อง และการสรางตัวละคร  
  การคนหาความตองการที่จะแสดงออก  การฝกคิดอยางสรางสรรคโดยใชแบบฝกหดัเขียนบท    
  เทคนคิการเขียนบทละครของนักเขียนบทละครทีส่าํคัญ  การเขียนบทละครสั้น    
                      Playwriting I       
  PLAYWRITING I  
    (CONDITION: CONSENT OF FACULTY) 
  Fundamental principles of playwriting with emphasis on dramatic action, plot  
  development and characterization; exploration of the need to express; creativity  
  development through playwriting exercises; techniques used by significant  
  playwrights; writing of a short play. 
 
   2208342 การแตงหนาสําหรับละคร      2 (1-3-2) 
                      ทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการแตงหนาสําหรับละคร  เทคนิคการแตงหนาตัวละคร 
    ตามอุปนสิัยที่แสดง  การแกไขขอบกพรอง  การเปลี่ยนบุคลกิและวยั เทคนคิพิเศษอื่นๆ   
                      Theatre Make-up      
     THEAT MAKE-UP 
    Theory and practice of theatrical make-up; techniques in characterization;  
  corrective make-up; transformation of character traits and age as well as  
  special effects in make-up. 
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   2208356 หุนและหนากาก    2 (1-2-3)     
    ความเปนมา พัฒนาการ และบทบาทของหุนและหนากากในการละคร  หุนและหนากาก 
  ประเภทตางๆ  การใชหุนและหนากากในการแสดง  
                      Puppet and Mask     
     PUPPET/MASK  
    Development and roles of puppets and masks used in theatre; various types  
  of puppets and masks; use of puppets and masks for theatre. 
 
   2208361  การออกแบบฉาก 1  3 (2-2-5) 
    (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208246 งานดานฉากและเวท ีหรือ รายวิชา 
   ที่คณะอนุญาตใหเรียน)  
    หลักและพื้นฐานการออกแบบฉาก  ลักษณะและรูปแบบของโรงละครและเวท ี สไตลของฉาก 
  การวิเคราะหและตีความบทละครเพื่อการออกแบบฉาก  การฝกออกแบบฉาก  
    Scene Design I                    
  SCENE DESIGN I 
     (CONDITION: PRER 2208246 STAGECRAFT OR CONSENT OF FACULTY)  
    Principles and fundamentals of scene design; physical theatre; styles of scenery;   
  script analysis and dramatic interpretation for the design purpose; practice in   
  scene design.                                    
 
 2208362  การออกแบบเครือ่งแตงกายสําหรบัละคร 1   3 (2-2-5) 
                      (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208244 ภาพรวมในงานสรางสรรค  หรือ รายวิชา 
   ที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
                      หลักและพื้นฐานการออกแบบเครื่องแตงกายสาํหรับละคร  ปรทิัศนการแตงกายสมัยตางๆ   
  การวิเคราะหและตีความบทละครเพื่อการออกแบบเครื่องแตงกาย  การฝกออกแบบเครื่อง 
  แตงกาย 
                      Costume Design I     
  COSTUME DESIGN I  
     (CONDITION: PRER  2208244 VISUALIZATION OR CONSENT OF FACULTY) 
                      Principles and fundamentals of theatrical costume design; historical overview  
  of costume; script analysis and dramatic interpretation for the design purpose;  
  practice in costume design.       
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 2208365 การจัดแสงสําหรบัเวท ี1  2 (1-3-2) 
                      (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
                      คุณสมบัติและหนาที่ของแสงบนเวท ี หลักไฟฟาเบื้องตน  อุปกรณแสงที่จําเปนตอการจัดแสง 
  สําหรับเวท ี ทฤษฎีส ี หลักและสนุทรียภาพของการจัดแสงสําหรบัละคร  การฝกออกแบบแสง 
  และติดตั้งอปุกรณแสง      
                      Stage Lighting I     
  STAGE LIGHTING I  
    (CONDITION: CONSENT OF FACULTY) 
           Properties and functions of stage lighting; principles of electricity; lighting  
  instruments; Theory of color; fundamentals and aesthetics of theatrical lighting;  
  practice in lighting  design and instrument setup. 
 
   2208370 มิวสิเคลิเธียเตอร 2 (1-3-2) 
       ปริทัศนประวัติของความสัมพนัธระหวางดนตรีกบัละคร  ฝกการพฒันาเทคนิคพื้นฐานสําหรับ 
  นักรอง-นักแสดง โดยเนนความสามารถในดานการแสดง การรองเพลง และการเคลื่อนไหว 
  Musical Theatre   
    MUSICAL THEATRE 

   Historical overview of the relationship between music and theatre; practical  
 development of basic techniques required of the singer-actor with emphasis 
 on the coordination of acting, singing and movement. 

 
 2208373  ดนตรีและเสยีงสาํหรับละคร  2 (1-3-2) 
    ขอบเขต บทบาท ความสัมพันธ และอิทธิพลของดนตรีและเสยีงในละคร  คุณสมบตัิของดนตร ี 
  ไดแก เสียง เวลา ทํานอง เสียงประสาน เนื้อดนตร ีและความเขมเสยีง  การฝกโสตประสาท  
  การออกแบบและควบคุมเสียงในละคร  
    Music and Sound for Theatre     
  MUSIC SOUND THEA 
    Scope, role, relation and influence of music and sound in theatre; properties  
  of music: tone, time elements, melody, harmony, texture and dynamics; ear  
  training; sound design and operation for theatre. 
 
  2208412 การแสดง 3           3 (2-2-5) 
                     (เงื่อนไขรายวชิา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208312 การแสดง 2 และ รายวิชาทีค่ณะอนุญาต 
   ใหเรียน)             
  ทฤษฎีและปฏิบตัิการของการแสดง เนนการวเิคราะหปญหาและการแกปญหาในการแสดง     
  การแสดงละครแนวตางๆ  การฝกปฏิบตัิอยางเขมขน 
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  Acting III 
     ACTING III 
     (CONDITION: PRER  2208312 ACTING II AND CONSENT OF FACULTY) 
  Theory and practice of acting focusing on analysis of acting problems and  
  solutions; styles of acting; intensive workshop. 
 

   2208414  การกํากับการแสดง 3                3 (2-2-5) 
                      (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208314 การกํากับการแสดง 2 และ รายวิชาที่ 
    คณะอนุญาตใหเรียน)                                                               
     เทคนคิขั้นสูงของการกํากับการแสดงละครเวทีประเภทและแนวตางๆ  กระบวนการในการกํากับ 
  การแสดง ตั้งแตการคนควา การวิเคราะหบท การวางแนวคิดสําหรบัการจัดการแสดง และการ 
  ทํางานรวมกับฝายตางๆ การวิเคราะหปญหาและการแกปญหาในการกํากับการแสดง  การกํากับ 
  การแสดงละครองกเดยีวหรือละครที่มีความยาวเทยีบเทา 
                      Directing III        
  DIRECTING III          
  (CONDITION: PRER  2208314 DIRECTING II AND CONSENT OF FACULTY) 
                     Advanced techniques in directing plays of diverse forms and styles; full-scale  
  directorial process: research, script analysis, production conceptualization and  
  collaboration with production crew; analysis of directing problems and solutions;  
  practice in directing a one-act play or its equivalent. 
 

   2208421 การเคลื่อนไหวสาํหรับการแสดง 2 (1-3-2) 
         การฝกความพรอมทางรางกายสําหรับนักแสดง เนนวิธีผอนคลายความตึงเครยีด การทรงตัว 
  เทคนคิพื้นฐานของการเคลื่อนไหวในการแสดง 
                Movement for Stage       
  MOVE STAGE  
    Physical preparation for the actor with emphasis on relaxation, balance and basic  
  techniques of movement for stage. 
 

   2208430 การวิจารณละครเวท ีภาพยนตร และโทรทัศน  2 (1-2-3) 
               ภูมิหลังในการวิจารณศิลปะ หลักและทฤษฏตีางๆของการวิจารณละครเวท ีภาพยนตร และละคร 
  โทรทัศน  บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของนักวิจารณ  การฝกเขียนบทวิจารณ 
     Criticism of Theatre, Film and Television             
  CRIT THEA FLM TV 
  Background in art criticism; principles and theories of theatre, film and  
  television criticism; role and responsibilities of critics; practice in critical writing. 
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   2208437  การเขยีนบทละคร 2  3 (2-2-5) 
                      (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208337 การเขียนบทละคร 1 และ รายวิชาที่คณะ 
    อนุญาตใหเรียน) 
            การอบรมเชิงปฏบิัติการการเขยีนบทละครขัน้สูง เนนการพัฒนาตัวละคร  โครงสรางบท  
  เอกภาพของบท และบทสนทนา  การพัฒนาความตองการที่จะแสดงออก  ปญหาและการ 
  แกปญหาในการเขียนบท  การเขยีนบทละครเรื่องยาว 
                      Playwriting II     
      PLAYWRITING II  

 (CONDITION: PRER 2208337 PLAYWRITING I AND CONSENT OF FACULTY) 
              Workshop in advanced playwriting with emphasis on character development,  
  structure, thematic unity and dialogue; development of the need to express;  
  practical problems and solutions in playwriting exercises; writing of a full-length  
  play. 
 
 2208461  การออกแบบฉาก 2    3 (2-2-5) 
                      (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208361 การออกแบบฉาก 1 และ รายวิชาที่คณะ 
    อนุญาตใหเรียน) 
                      การประยกุตหลักในการออกแบบฉากขัน้สูง งานวิจัยสําหรับการออกแบบฉาก  การสรางแบบ 
  จําลอง  การเขยีนแบบ  การเลือกใชสีและวัสด ุ 
  Scene Desing II   
  SCENE DESIGN II                     
  (CONDITION:  PRER  2208361 SCENE DESIGN I AND CONSENT OF FACULTY) 
                      Advanced application in scene design; research work for the design purpose;  
  model building; drafting; color and material selection.  
 
 2208462  การออกแบบเครื่องแตงกายสําหรับละคร 2  3 (2-2-5) 
                      (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208362  การออกแบบเครื่องแตงกายสําหรบัละคร 1  
   และ รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
                      ปฏิบัตกิารขั้นสูงในการออกแบบเครื่องแตงกายละคร  งานวิจัยสาํหรับการออกแบบเครื่อง 
  แตงกาย  การเลอืกใชวัสด ุ การสรางเครื่องแตงกาย 
                      Costume Desing II                       
  COSTUME DESIGN II 
  (CONDITION: PRER  2208362 COSTUME DESIGN I AND CONSENT OF FACULTY) 
              Advanced application in costume design; research work for the design purpose; 
  swatching; costume construction. 
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 2208465  การจัดแสงสําหรบัเวท ี2  2 (1-3-2) 
                (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208365 การจัดแสงสําหรับเวท ี1) 
                      ทฤษฎีและการปฏิบัติขั้นสูงในการออกแบบแสง  การวิเคราะหและตีความบทละครเพื่อนําไปใช 
  ในการออกแบบแสง โดยเนนความกลมกลืนกบัแนวการนําเสนอ และองคประกอบอื่นๆของการ 
  จัดแสดง  การออกแบบแสงสําหรับละครแนวตางๆ ตลอดจนการแสดงบนเวทีในรูปแบบอื่นๆ 
                    Stage Lighting II   
   STAGE LIGHTING II  
   (CONDITION: PRER  2208365 STAGE LIGHTING I) 

Advanced theory and practice in stage lighting design; play analysis and dramatic 
interpretation for lighting design, with emphasis on the unity of styles and other  
aspects of the production; design for various theatrical styles and other forms  
of stage production.       

 
   2208487  การเขยีนบทภาพยนตรและบทโทรทัศน  3 (2-2-5)                         
     (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2208337 การเขยีนบทละคร 1 หรือ รายวิชาที่คณะ 
    อนุญาตใหเรียน)   
                     การวิเคราะหเปรียบเทียบวรรณกรรมเพื่อการเขียนบทภาพยนตรและบทโทรทศัน  บทดั้งเดิม 
  และบทดดัแปลง  การฝกเขยีนบทภาพยนตรและบทโทรทัศน 
  Writing for Film and Television         
  WRIT FLM/TV  
                      (CONDITION: PRER  2208337 PLAYWRITING I OR CONSENT OF FACULTY) 
               Comparative analysis of literary works in relation to screenwriting; original  
  and adapted screenplays and television scripts; practice in screenwriting.            
    
 


