1
สาขาวิชาศิลปการละคร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
1. หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมวิชำเฉพำะสำขำ 66 หน่วยกิต
1.1 โครงสร้างหลักสูตร
ภำควิชำศิลปกำรละครเปิดสอนวิชำเฉพำะสำขำวิชำศิลปกำรละคร แบบวิชาเอกเดี่ยว สำหรับนิสิต
ที่เลือกเรียนเป็นวิชำเอก และเปิดสอนเป็น วิชาโท สำหรับนิสิตที่เรียนวิชำเอกสำขำอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ
ที่เลือกเรียนเป็นวิชำโท ดังนี้
1.1.1 โปรแกรมปกติ
1.1.1.1 แบบวิชาเอกเดี่ยว
66 หน่วยกิต
วิชำบังคับ
26 หน่วยกิต
วิชำบังคับไม่นับหน่วยกิต
S/U
นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิตให้เป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรโดยประเมินผลเป็น S/U
2208296
กำรฝึกงำนละคร 1
1 (0-3-0)
Theatre Practicum I
2208297
กำรฝึกงำนละคร 2
1 (0-3-0)
Theatre Practicum II
วิชำเลือก
40 หน่วยกิต
วิชำเลือกในสำขำ
31 หน่วยกิต
วิชำเลือกนอกสำขำ
9 หน่วยกิต
1.1.1.2 วิชาโทสาหรับนิสิตวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ
วิชำบังคับ
4 หน่วยกิต
วิชำบังคับเลือก
6 หน่วยกิต
วิชำเลือก
8 หน่วยกิต
2. รายวิชา
2.1 โปรแกรมปกติ
2.1.1 แบบวิชาเอกเดี่ยว
2.1.1.1 วิชาบังคับ
2208101
ปริทัศน์ศิลปะกำรละคร
Introduction to Dramatic Arts
2208111
หลักของกำรแสดง
Principal of Acting
2208202
กำรวิเครำะห์บทละคร
Play Analysis
2208212
กำรแสดง 1
Acting I
2208214
กำรกำกับกำรแสดง 1
Directing I

18 หน่วยกิต

66 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
2 (1-2-3 )
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

2
2208229
2208249*
2208305
2208349*
2208397

กำรพูดและกำรฝึกเสียง
Speech and Voice Training
กำรจัดแสดงและจัดกำรละครเวที
Theatre Production and Management
ประวัติกำรละคร 1
History of Theatre I
กำรกำกับเวที
Stage Management
ปฏิบัติงำนละคร
Theatre Workshop

2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
1 (0-3-0)

2.1.1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
S/U
นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิตให้เป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตร โดยประเมินผลเป็น S/U
2208296
กำรฝึกงำนละคร 1
1 (0-3-0)
Theatre Practicum I
2208297
กำรฝึกงำนละคร 2
1 (0-3-0)
Theatre Practicum II
2.1.1.3 วิชาเลือก
2.1.1.3.1 วิชาเลือกในสาขา
2208206
วรรณกรรมกำรละครสำกล 1
World Dramatic Literature I
2208207
วรรณกรรมกำรละครสำกล 2
World Dramatic Literature II
2208208
วรรณกรรมกำรละครสำกล 3
World Dramatic Literature III
2208243
ภำพและเสียงในละครเวที
Sight and Sound in Theatre
2208246
งำนด้ำนฉำกและเวที
Stagecraft
2208306
ประวัติกำรละคร 2
History of Theatre II
2208312
กำรแสดง 2
Acting II
2208314
กำรกำกับกำรแสดง 2
Directing II
2208316* กำรเต้น-รำในละคร
Dance in Theatre
2208317* กำรละครไทย
Thai Theatre
2208318* กำรละครเอเชีย
Asian Theatre
-------------------------------------------------* รำยวิชำเปิดใหม่

40 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3
2208319*

กำรละครสำหรับเยำวชน
Theatre for Young Audience
2208323
กำรอ่ำนและตีควำมหมำย
Oral Interpretation
2208328
กำรร้องเพลงสำหรับละคร
Singing for Theatre
2208337
กำรเขียนบทละคร 1
Playwriting I
2208338
งำนด้ำนฉำกและเวทีขั้นสูง
Advanced Stagecraft
2208342
กำรแต่งหน้ำสำหรับละคร
Theatre Make-up
2208356
หุ่นและหน้ำกำก
Puppet and Mask
2208361
กำรออกแบบฉำก 1
Scene Design I
2208362
กำรออกแบบเครื่องแต่งกำยสำหรับละคร 1
Costume Design I
2208365
กำรจัดแสงสำหรับเวที 1
Stage Lighting I
2208370
มิวสิเคิลเธียเตอร์
Musical Theatre
2208374* กำรออกแบบเสียง
Sound Design
2208412
กำรแสดง 3
Acting III
2208414
กำรกำกับกำรแสดง 3
Directing III
2208430
กำรวิจำรณ์ ละครเวที ภำพยนตร์ และโทรทัศน์
Criticism of Theatre, Film and Television
2208437
กำรเขียนบทละคร 2
Playwriting II
2208461
กำรออกแบบฉำก 2
Scene Design II
2208462
กำรออกแบบเครื่องแต่งกำยสำหรับละคร 2
Costume Design II
2208465
กำรจัดแสงสำหรับเวที 2
Stage Lighting II
2208471
ศิลปนิพนธ์: กำรบริหำรจัดกำรละคร
Senior Project : Theatre Management
2208472* กำรศึกษำอิสระ: กำกับกำรแสดง
Independent Study: Directing
2208473* กำรศึกษำอิสระ: กำรแสดง
Independent Study: Acting
-------------------------------------------------* รำยวิชำเปิดใหม่

3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (1-3-2)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (1-3-2)
4 (1-6-5)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
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2208474*
2208475*
2208476*
2208477*
2208478*
2208481
2208482
2208483
2208484
2208488
2208489
2208490
2208491
2208492
2208493
2208494
2208496
2208497
2208499

กำรศึกษำอิสระ: เขียนบท
3 (2-3-4)
Independent Study: Playwriting
กำรศึกษำอิสระ: กำรออกแบบ
3 (2-3-4)
Independent Study: Design
กำรศึกษำอิสระ: กำรจัดกำรแสดงและจัดกำรละครเวที 3 (2-3-4)
Independent Study:Theatre Production and
Management
กำรศึกษำอิสระ: กำรกำกับเวที
3 (2-3-4)
Independent Study: Stage Management
กำรศึกษำอิสระ: วรรณกรรมกำรละครและกำรวิจำรณ์ 3 (2-3-4)
Independent Study: Dramatic Literature and Criticism
กำรศึกษำเฉพำะเรื่องในศิลปกำรละคร 1
2 (2-0-4)
Special Topics in Dramatic Arts I
กำรศึกษำเฉพำะเรื่องในศิลปกำรละคร 2
2 (2-0-4)
Special Topics in Dramatic Arts II
กำรศึกษำเฉพำะเรื่องในศิลปกำรละคร 3
2 (2-0-4)
Special Topics in Dramatic Arts III
กำรศึกษำเฉพำะเรื่องในศิลปะกำรละคร 4
3 (1-4-4)
Selected Topics in Dramatic Arts IV
กำรเขียนบทสำหรับโทรทัศน์
3 (2-2-5)
Writing for Television
กำรเขียนบทสำหรับภำพยนตร์
3 (2-2-5)
Writing for Film
ศิลปนิพนธ์: กำรออกแบบฉำกสำหรับละคร
4 (1-6-5)
Senior Project: Scene Design
ศิลปนิพนธ์: กำรออกแบบเครื่องแต่งกำยสำหรับละคร
4 (1-6-5)
Senior Project: Costume Design
ศิลปนิพนธ์: กำรเขียนบทละคร
4 (2-4-6)
Senior Project: Playwriting
ศิลปนิพนธ์: กำรแสดง
4 (2-4-6)
Senior Project: Acting
ศิลปนิพนธ์: กำรออกแบบแสงสำหรับละคร
4 (1-6-5)
Senior Project: Lighting Design
ศิลปนิพนธ์: กำรกำกับกำรแสดง
6 (3-6-9)
Senior Project: Directing
ศิลปนิพนธ์: กำรออกแบบเสียงสำหรับละคร
4 (1-6-5)
Senior Project: Sound Design
ศิลปนิพนธ์: กำรกำกับเวที
4 (1-6-5)
Senior Project: Stage Management

-------------------------------------------------* รำยวิชำเปิดใหม่
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2.1.1.3.2 วิชาเลือกนอกสาขา
9 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจำกรำยวิชำในคณะอักษรศำสตร์ และ/หรือ นอกคณะ
ได้แก่ คณะครุศำสตร์ คณะนิเทศศำสตร์ คณะศิลปกรรมศำสตร์ คณะจิตวิทยำ
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ โดยรำยวิชำเลือกนอกสำขำวิชำต้องได้รบั ควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำศิลปะกำรละคร
2.1.2 วิชาโท
18 หน่วยกิต
สำหรับนิสิตที่เรียนวิชำเอกสำขำอื่นทั้งในคณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเป็นวิชำ
โทให้เลือกเรียนจำกรำยวิชำต่อไปนี้
2.1.2.1 วิชาบังคับ
4 หน่วยกิต
2208202
กำรวิเครำะห์บทละคร
3 (3-0-6)
Play Analysis
2208397
ปฏิบัติงำนละคร
1 (0-3-0)
Theatre Workshop
2.1.2.2 วิชาบังคับเลือก
2208111
หลักของกำรแสดง
Principal of Acting
2208206
วรรณกรรมกำรละครสำกล 1
World Dramatic Literature I
2208207
วรรณกรรมกำรละครสำกล 2
World Dramatic Literature II
2208208
วรรณกรรมกำรละครสำกล 3
World Dramatic Literature III
2208212
กำรแสดง 1
Acting I
2208243
ภำพและเสียงในละครเวที
Sight and Sound in Theatre
2208305
ประวัติกำรละคร 1
History of Theatre I
2208306
ประวัติกำรละคร 2
History of Theatre II
2208337
กำรเขียนบทละคร 1
Playwriting I
2208349* กำรกำกับเวที
Stage Management

6 หน่วยกิต
2 (1-2-3 )
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

2.1.2.3 วิชาเลือก
8 หน่วยกิต
ให้นิสิตสำมำรถเลือกเรียนได้ทุกรำยวิชำรวมถึงรำยวิชำบังคับเลือกที่นิสิตยัง
ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในฐำนะรำยวิชำบังคับเลือกด้วย ยกเว้นรำยวิชำศิลปนิพนธ์
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คาอธิบายรายวิชา
2208101

ปริทัศน์ศิลปการละคร
3 (3-0-6)
ศึกษำควำมหมำย และควำมมุ่งหมำยของละคร ลักษณะของละคร
ประเภทต่ำงๆ ควำมสัมพันธ์ของละครกับชีวิต สังคมแวดล้อม
ปรัชญำ ตลอดจนศิลปะแขนงต่ำงๆองค์ประกอบของละคร
และหลักสร้ำงสรรค์หลักที่ใช้ในกำรวิจักษ์และวิจำรณ์
Introduction to Dramatic Arts
INTRO DRAMA ARTS
Meaning and objectives of the theatre; dramatic forms;
therelationship of the theatreto life, social environment,
philosophy,other forms of art; elements of the theatre;
appreciation and criticism of theatre arts.

2208111

หลักของการแสดง
2 (1-2-3)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
ภำคทฤษฏีและภำคปฏิบัติของหลักของกำรแสดง กำรพัฒนำ
ควำมละเอียดอ่อน ทัศนคติ และจินตนำกำร กำรสำรวจตนเอง
และกำรแสดงออกเชิงสร้ำงสรรค์เทคนิคกำรเตรียมร่ำงกำย
และเสียงขั้นพื้นฐำน
Principal of Acting
PRINC ACTING
(CONDITION: CONSENT OF FACULTY)
Theory and practice of principal of acting; development
ofsensitivity, attitude and imagination; self-exploration
and creative expression; basic physical and vocal
warm-up techniques.

2208202

การวิเคราะห์บทละคร
3 (3-0-6)
หลักกำรอ่ำนบทละครและกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของละคร
กำรอ่ำนบทละครที่เป็นมำตรฐำนและเป็นตัวอย่ำงที่ดีของกำรดำเนินเรื่อง
กำรพัฒนำตัวละคร กำรกำหนดจังหวะและลีลำ ตลอดจนบทสนทนำที่ดีเด่น
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.
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2208206

วรรณกรรมการละครสากล 1
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208202 กำรวิเครำะห์บทละคร)
ลักษณะพัฒนำกำรทำงศิลปะ คุณค่ำทำงศิลปะ และควำมสำคัญ
ต่อวงกำรละครของบทละครสำกลสำคัญที่คัดสรร
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.

2208207

วรรณกรรมการละครสากล 2
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208202 กำรวิเครำะห์บทละคร)
ลักษณะพัฒนำกำรทำงศิลปะ คุณค่ำทำงศิลปะ และควำมสำคัญ
ต่อวงกำรละครของบทละครสำกลสำคัญที่คัดสรร
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

2208212

วรรณกรรมการละครสากล 3
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208202 กำรวิเครำะห์บทละคร)
ลักษณะ พัฒนำกำรทำงศิลปะ คุณค่ำทำงศิลปะ และควำมสำคัญ
ต่อวงกำรละครของบทละครสำกลสำคัญที่คัดสรร
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.
การแสดง 1
3 (2-2-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208111 หลักของกำรแสดง
หรือ 2208112 พื้นฐำนกำรแสดง และรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
ทฤษฎีและปฏิบตั ิกำรของกำรแสดง วินัยและจรรยำบรรณของนักแสดง
กำรฝึกฝนทักษะกำรแสดง และกำรพัฒนำควำมพร้อมของเครื่องมือพื้นฐำน
ของนักแสดงได้แก่ ร่ำงกำย ควำมคิด จิตใจ กำรสังเกต สมำธิ จินตนำกำร
เสียงและกำรเคลื่อนไหว กำรสำรวจและกำรสร้ำงบทบำทด้วยตนเอง กำรฝึก
แสดงละครฉำกสั้นๆ จำกประสบกำรณ์ชีวิต
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Acting I
ACTING I
(CONDITION: PRER 2208111 PRINC ACTING
OR 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.
2208214

การกากับการแสดง 1
3 (2-2-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208212 กำรแสดง 1
และรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
ประวัติสังเขปของกำรกำกับกำรแสดง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักแสดงกับผู้ชม
ผู้กำกับกำรแสดงในฐำนะผู้สื่อควำมหมำยของละคร หลักพืน้ ฐำนในกำรกำกับ
กำรแสดงละครเวที ได้แก่ กำรวิเครำะห์ ควำมหมำยของบทละคร
กำรสร้ำงภำพรวมบนเวที และกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้กำกับ กำรแสดง
กับนักแสดง กำรฝึกกำกับกำรแสดง
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

การพูดและการฝึกเสียง
2 (1-2-3)
(เงื่อนไขรำยวิชำ:รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208212 กำรแสดง 1
หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
ทฤษฎีและปฏิบัติกำรของกำรพูดและกำรฝึกเสียง กำรสร้ำงพลังเสียง
กำรขยำยช่วงเสียง กำรประยุกต์ใช้เสียงในกำรแสดง ปัญหำ
และกำรแก้ปัญหำกำรใช้เสียงในกำรแสดง
Speech and Voice
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.
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2208243

ภาพและเสียงในละครเวที
3 (2-2-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
องค์ประกอบศิลป์ในละครเวทีได้แก่ ภำพและเสียง
กำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรสร้ำงสรรค์ละครเวทีกำรฝึกปฏิบัติ
Sight and Sound in Theatre
SIGHT SOUND THEAT
(CONDITION: CONSENT OF FACULTY)
Artistic elements in theatre: sight and sound;preparation
for creating theatrical works; practical works.

2208246

งานด้านฉากและเวที
3 (2-2-5)
ทฤษฎีของงำนด้ำนฉำกและเวที กำรปฏิบัติงำนสร้ำงฉำกได้แก่
กำรใช้เครื่องมือและวัสดุ กำรทำสีฉำก กำรติดตั้งกำรเปลี่ยนฉำก
กำรรื้อถอนและกำรเก็บรักษำอย่ำงเป็นระบบ กำรสร้ำงและจัดหำ
เครื่องประกอบฉำก กำรปฏิบัติงำนเบื้องหลังฉำก
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.

2208249*

การจัดแสดงและจัดการละครเวที
3 (2-2-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
โครงสร้ำงของคณะละครเวที หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของฝ่ำยต่ำง ๆ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนจัดแสดงละครเวที ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงงำนฝ่ำยต่ำง ๆ
กำรฝึกปฏิบัติงำนละครเวทีตำมที่ได้รับมอบหมำย
Theatre Production and Management
THEAT PROD MGT
(CONDITION: CONSENT OF FACULTY)
Structure of theatre organization; duties and responsibilities
of departments in theatre production; process of theatre production;
interrelation among departments; assigned practical works.

2208296

การฝึกงานละคร 1
1 (0-3-0)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
กำรฝึกงำนในละครหรืองำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่จัดโดยภำควิชำ
หรือหน่วยงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
Theatre Practicum I
THEATRE PRAC I
(CONDITION: CONSENT OF FACULTY)
Assigned practical training in theatre production or related work
produced by the department or other organizations.

-------------------------------------------------* รำยวิชำเปิดใหม่
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2208297

การฝึกงานละคร 2
1 (0-3-0)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208296 กำรฝึกงำนละคร 1
และรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
กำรฝึกงำนในละครหรืองำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่จัดโดยภำควิชำ
หรือหน่วยงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
Theatre Practicum II
THEATRE PRAC II
(CONDITION: PRER 2208296 THEATRE PRAC I
AND CONSENT OF FACULTY)
Assigned practical training in theatre production or related work
produced by the department or other organizations.

2208305

ประวัติการละคร 1
3 (3-0-6)
ประวัติกำรละครตะวันตกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศำสตร์จนถึง
สมัยเรสตอเรชัน กำรวิเครำะห์บทละครที่คัดสรรในเชิงประวัติกำรละคร
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)
ประวัติกำรละครตะวันตกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18
จนถึงสมัยปัจจุบัน กำรวิเครำะห์บทละครที่คัดสรร
ในเชิงประวัติกำรละคร
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)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208212 กำรแสดง 1
และรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
ทฤษฎีและปฏิบัติกำรของกำรแสดง เน้นกำรพัฒนำทักษะและสุนทรียะ
กำรวิเครำะห์บท จุดมุ่งหมำยของตัวละคร กำรกระทำ และพัฒนำกำร
ของตัวละคร แนวทำงกำรเข้ำถึงบทบำท กำรใช้พื้นที่ของเวที กำรเตรียมตัว
เพื่อกำรคัดเลือกนักแสดง กำรฝึกแสดงละครฉำกสั้นๆจำกบทละครที่คัดสรร
Acting II
ACTING II
(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;
preparationfor audition; practice in acting in short scenes from
selected plays.
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2208314

การกากับการแสดง 2
3 (2-2-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ:รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208214 กำรกำกับกำรแสดง 1
และรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
กำรตีควำมบทละครเพื่อกำรกำกับกำรแสดง กำรวำงแนวคิดสำหรับกำรจัด
แสดงละคร กำรวิเครำะห์ตัวละคร และกำรกระทำกำรเลือกใช้ศัพท์ที่เหมำะสม
ในกำรสื่อสำรกับนักแสดง กำรทำงำนร่วมกับนักแสดง กำรฝึกกำกับ
กำรแสดงฉำกต่ำง 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.

2208316*

การเต้น-ราในละคร
3 (2-2-2)
กำรฝึกควำมพร้อมทำงร่ำงกำยสำหรับนักแสดง เน้นเทคนิคพื้นฐำน
ของกำรเต้นแบบตะวันตกและกำรรำไทยในละครรูปแบบต่ำงๆ
Dance in Theatre
DANCE THEATRE
Physical preparation for actors with emphasis on basic techniques
of western dance and Thai dance in various theatre styles.

2208317*

การละครไทย
3 (3-0-6)
ประวัติศำสตร์ วิวัฒนำกำร รูปแบบ และวรรณกรรมในกำรแสดงของไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กำรวิเครำะห์ และวิจำรณ์ผลงำนคัดสรร
ของนักกำรละครสำคัญของไทย
Thai Theatre
THAI THEATRE
History, evolution, forms and literature in Thai performing arts
from past to present; analysis and criticism of selected works
of significant Thai performance artists.

2208318*

การละครเอเชีย
3 (3-0-6)
ภำพรวมประวัติกำรแสดงในเอเชีย องค์ประกอบและขนบ กำรแสดงหลัก
สุนทรียศำสตร์ในกำรแสดงละครรูปแบบต่ำงๆ ที่สำคัญ บริบททำงสังคม ปรัชญำ
และวัฒนธรรมที่มีผลต่อรูปแบบกำรแสดง แนวโน้มของกำรละครเอเชียในปัจจุบัน
และอนำคต กำรวิเครำะห์วิจำรณ์บทละครที่คัดสรร

-------------------------------------------------* รำยวิชำเปิดใหม่
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Asian Theatre
ASIAN THEATRE
Historical overview of performing arts in Asia; performance
elements and conventions; aesthetic principles of significant forms
of performing arts; social context, philosophy, and culture
Characterizing various forms of performance; current and future
trends of Asian theatre; analysis and criticism of selected plays.
2208319*

การละครสาหรับเยาวชน
3 (3-0-6)
ปรัชญำ หลักกำรและวิธีกำรของกำรละครสำหรับเยำวชนในยุคปัจจุบัน
กรอบควำมคิดของศิลปะกำรเล่ำเรื่อง ทักษะพื้นฐำนของกำรแสดง
กำรเคลื่อนไหวและกำรด้นสด กำรวำงแผน กำรนำและประเมิน
กิจกรรมละครสร้ำงสรรค์
Theatre for Young Audience
THEAT YOUNG AUDI
Current philosophies, principles, and techniques of children’s
theatre; concepts of storytelling; basic skills of acting;
movement and improvisation; planning, leading, and evaluating
creative drama sessions.

208323

การอ่านและตีความหมาย
2 (1-2-3)
หลักเบื้องต้นและภำคปฏิบัติในกำรอ่ำนบทร้อยแก้วภำษำไทย
กำรวิเครำะห์ข้อเขียนจำกวรรณกรรมสมัยปัจจุบันอย่ำงลึกซึ้ง
กำรฝึกอ่ำนโดยมุ่งควำมถูกต้องทำงภำษำ กำรสื่อสำร ภำพพจน์
บรรยำกำศ และควำมหมำยของบท
Oral Interpretation
ORAL INTERP
Basic principles and practice of Thai prose reading; a detailed
analysis of current literary writing; practice in oral reading for
the purpose of articulative precision, communicative imagery,
mood and textual meaning.

2208328

การร้องเพลงสาหรับละคร
2 (1-2-3)
กำรฝึกร้องเพลงในละคร ได้แก่ กำรหำยใจ กำรเปล่งเสียง
และกำรควบคุมเสียง กำรอ่ำนโน้ต กำรสื่อควำมหมำย
และกำรแสดงออกด้วยเสียง
Singing for Theatre
SING THEATRE
Practice in singing for theatre: breathing, voice production
and vocalization; sight-singing; vocal interpretation and expression.

-------------------------------------------------* รำยวิชำเปิดใหม่
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2208337

การเขียนบทละคร 1
3 (2-2-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
หลักเบื้องต้นในกำรเขียนบทละคร เน้นกำรกระทำในละคร กำรพัฒนำเรื่อง
และกำรสร้ำงตัวละคร กำรค้นหำควำมต้องกำรที่จะแสดงออก กำรฝึกคิด
อย่ำงสร้ำงสรรค์โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนบท เทคนิคกำรเขียนบทละคร
ของนักเขียนบทละครทีส่ ำคัญ กำรเขียนบทละครสั้น
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
playwritingexercises; techniques used by significant playwrights;
writing of a short play.

2208338

งานด้านฉากและเวทีขั้นสูง
3 (2-2-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ:รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208246 งำนด้ำนฉำกและเวที)
กำรประยุกต์หลักในกำรสร้ำงฉำกและประกอบฉำกขั้นสูง งำนวิจัยสำหรับ
กำรสร้ำงฉำกและเครื่องประกอบฉำกกำรแสดงและเวทีกำรประกอบ
งำนสร้ำงฉำกและกำรวำงแผนกำรสร้ำงฉำกในโครงงำนที่ได้รับมอบหมำย
Advanced Stagecraft
ADV STAGECRAFT
(CONDITION: PRER 2208246 STAGECRAFT)
Application in advanced stagecraft, set and scenic construction;
research work for stage set construction, building theater scenery,
set pieces, and stage properties;planning and set and scenery
construction for assigned project(s).

2208342

การแต่งหน้าสาหรับละคร
2 (1-3-2)
ทฤษฎีและภำคปฏิบัติของกำรแต่งหน้ำสำหรับละคร เทคนิคกำรแต่งหน้ำ
ตัวละครตำมอุปนิสัยที่แสดงกำรแก้ไขข้อบกพร่อง กำรเปลี่ยนบุคลิก
และวัย เทคนิคพิเศษอื่น ๆ
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.

-------------------------------------------------* รำยวิชำเปิดใหม่
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2208349*

การกากับเวที
3 (2-2-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกำรดำเนินงำนของผู้กำกับเวที กำรประสำนงำน
และกำรแก้ไข ปัญหำต่ำงๆ กำรฝึกกำกับเวทีในละครของภำควิชำ
Stage Management
STAGE MANAGE
(CONDITION: CONSENT OF FACULTY)
Task and responsibilities of stage manager; collaborative work
and problem solving; practical work in departmental productions.

2208356

หุน่ และหน้ากาก
2 (1-2-3)
ควำมเป็นมำ พัฒนำกำร และบทบำทของหุ่นและหน้ำกำกในกำรละครหุ่น
และหน้ำกำกประเภทต่ำงๆ กำรใช้หุ่นและหน้ำกำกในกำรแสดง
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)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208246 งำนด้ำนฉำกและเวที
หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
หลักและพื้นฐำนกำรออกแบบฉำก ลักษณะและรูปแบบของโรงละคร
และเวที สไตล์ของฉำก กำรวิเครำะห์ และตีควำมบทละครเพื่อกำรออกแบบฉำก
กำรฝึกออกแบบฉำก
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

การออกแบบเครื่องแต่งกายสาหรับละคร 1 3 (2-2-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208243 ภำพและเสียงในละครเวที
หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
หลักและพื้นฐำนกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยสำหรับละคร ปริทัศน์กำรแต่งกำย
สมัยต่ำง ๆ กำรวิเครำะห์และตีควำมบทละครเพื่อกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย
กำรฝึกออกแบบเครื่องแต่งกำย
Costume Design I
COSTUME DESIGN I
(CONDITION: PRER 2208243 SIGHT SOUND THEAT
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.
-------------------------------------------------* รำยวิชำเปิดใหม่
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2208365

การจัดแสงสาหรับเวที 1
2 (1-3-2)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
คุณสมบัติและหน้ำที่ของแสงบนเวที หลักไฟฟ้ำเบื้องต้น อุปกรณ์แสงที่จำเป็น
ต่อกำรจัดแสงสำหรับเวที ทฤษฎีสี หลักและสุนทรียภำพของกำรจัดแสงสำหรับ
ละคร กำรฝึกออกแบบแสง และติดตั้งอุปกรณ์แสง
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

มิวสิเคิลเธียเตอร์
2 (1-3-2)
ปริทัศน์ประวัติของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดนตรีกับละคร ฝึกกำรพัฒนำ
เทคนิคพื้นฐำนสำหรับนักร้อง-นักแสดงโดยเน้นควำมสำมำรถในด้ำน
กำรแสดง กำรร้องเพลง และกำรเคลื่อนไหว
Musical Theatre
MUSICAL THEATRE
Historical overview of the relationship between music and theatre;
practical development of basic techniques required of the singeractor with emphasis on the coordination of acting, singing and
movement.

2208374*

การออกแบบเสียง
2 (1-3-2)
ขอบเขต บทบำท ควำมสัมพันธ์ และอิทธิพลของดนตรีและเสียงในละคร
คุณสมบัติของดนตรี ได้แก่ เสียง เวลำ ทำนอง เสียงประสำน เนื้อดนตรี และ
ควำมเข้มเสียง กำรฝึกโสตประสำท กำรออกแบบและควบคุมเสียงในละคร
Sound Design
SOUND DESIGN
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.

2208397

ปฏิบัตงิ านละคร
1 (0-3-0)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
กำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งในละครของภำควิชำ
Theatre Workshop
THEATRE WORKSHOP
(CONDITION: CONSENT OF FACULTY)
Working in a chosen field of departmental theatre production.

-------------------------------------------------* รำยวิชำเปิดใหม่
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2208412

การแสดง 3
3 (2-2-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208312 กำรแสดง 2
และ 2208229 กำรพูดและกำรฝึกเสียง และรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
ทฤษฎีและปฏิบัติกำรของกำรแสดง เน้นกำรวิเครำะห์ปัญหำและกำรแก้ปัญหำ
ในกำรแสดง กำรแสดงละครแนวต่ำงๆ กำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเข้มข้น
ACTING III
(CONDITION: PRER 2208312 ACTING II AND 2208229
SPEECH VOICE TRAIN AND CONSENT OF FACULTY)
Theory and practice of acting focusing on analysis of acting
problems and solutions; styles of acting; intensive workshop.

2208414

การกากับการแสดง 3
3 (2-2-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208314 กำรกำกับกำรแสดง 2
และรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
เทคนิคขั้นสูงของกำรกำกับกำรแสดงละครเวทีประเภทและแนวต่ำง ๆ
กระบวนกำรในกำรกำกับกำรแสดงตั้งแต่กำรค้นคว้ำ กำรวิเครำะห์บท
กำรวำงแนวคิดสำหรับกำรจัดกำรแสดง และกำรทำงำนร่วมกับฝ่ำยต่ำง ๆ
กำรวิเครำะห์ ปัญหำและกำรแก้ปัญหำในกำรกำกับกำรแสดง
กำรกำกับกำรแสดงละครองก์เดียวหรือละครที่มีควำมยำวเทียบเท่ำ
Directing III
DIRECTING III
(CONDITION: PRER 2208314 DIRECTING II
AND CONSENT OF FACULTY)
Advanced techniques in directing plays of diverse forms
and styles; full-scaledirectorial 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.

2208430

การวิจารณ์ละครเวที ภาพยนตร์ และโทรทัศน์
2 (1-2-3)
ภูมิหลังในกำรวิจำรณ์ศิลปะ หลักและทฤษฏีต่ำงๆของกำรวิจำรณ์ละครเวที
ภำพยนตร์ และละครโทรทัศน์ บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของนักวิจำรณ์ กำรฝึกเขียนบทวิจำรณ์
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.

2208437

การเขียนบทละคร 2
3 (2-2-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208337 กำรเขียนบทละคร 1
และรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรเขียนบทละครขั้นสูง เน้นกำรพัฒนำ
ตัวละคร โครงสร้ำงบท เอกภำพของบท และบทสนทนำ กำรพัฒนำ
ควำมต้องกำรที่จะแสดงออก ปัญหำและกำร แก้ปัญหำในกำรเขียนบท
กำรเขียนบทละครเรื่องยำว

17
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)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208361 กำรออกแบบฉำก 1
และรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
กำรประยุกต์หลักในกำรออกแบบฉำกขั้นสูง งำนวิจัยสำหรับกำรออกแบบฉำก
กำรสร้ำงแบบจำลอง กำรเขียนแบบ กำรเลือกใช้สีและวัสดุ
Scene Design 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

การออกแบบเครื่องแต่งกายสาหรับละคร 2
3 (2-2-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208362 กำรออกแบบเครื่องแต่งกำย
สำหรับละคร 1 และรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
ปฏิบัติกำรขั้นสูงในกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยละคร งำนวิจัย สำหรับกำร
ออกแบบเครื่องแต่งกำย กำรเลือกใช้วัสดุ กำรสร้ำงเครื่องแต่งกำย
Costume Design 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.

2208465

การจัดแสงสาหรับเวที 2
2 (1-3-2)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208365 กำรจัดแสงสำหรับเวที 1)
ทฤษฎีและกำรปฏิบัติขั้นสูงในกำรออกแบบแสง กำรวิเครำะห์และตีควำมบท
ละครเพื่อนำไปใช้ในกำรออกแบบแสง โดยเน้นควำมกลมกลืนกับแนว
กำรนำเสนอ และองค์ประกอบอื่นๆ ของกำรจัดแสดงกำรออกแบบแสง
สำหรับละครแนวต่ำงๆ ตลอดจนกำรแสดงบนเวทีในรูปแบบอื่นๆ
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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
forvarious theatrical styles and other forms of stage production.
2208471

ศิลปนิพนธ์: การบริหารจัดการละคร
4 (1-6-5)
กำรค้นคว้ำ วิเครำะห์ และปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเทศกำลละคร
หรือละครเวทีที่มีควำมยำวมำตรฐำนพร้อมทั้งจัดทำรำยงำนฉบับสมบูรณ์
Senior Project: Theatre Management
SR PROJ THEAT MGT
Research, analysis and working in theatre management of a theatre
festival or a full-length play with a complete documentation.

2208472*

การศึกษาอิสระ: การกากับการแสดง
3 (2-3-4)
กระบวนกำรและกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ตำมควำมสนใจของผู้เรียน
ในหัวข้อเรื่องกำรกำกับกำรแสดง
Independent Study: Directing
INDEPT DIRECTING
Process and production of creative works on a topic
of individual interest in the field of directing.

2208473*

การศึกษาอิสระ: การแสดง
3 (2-3-4)
กระบวนกำรและกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ตำมควำมสนใจของผู้เรียน
ในหัวข้อเรื่องกำรแสดง
Independent Study: Acting
INDEPT ACTING
Process and production of creative works on a topic
of individual interest in the field of acting.

2208474*

การศึกษาอิสระ: การเขียนบท
3 (2-3-4)
กระบวนกำรและกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ตำมควำมสนใจของผู้เรียน
ในหัวข้อเรื่องกำรเขียนบท
Independent Study: Playwriting
INDEPT PLAYWRIT
Process and production of creative works on a topic
of individual interest in the field of playwriting.

-------------------------------------------------* รำยวิชำเปิดใหม่
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2208475*

การศึกษาอิสระ: การออกแบบ
3 (2-3-4)
กระบวนกำรและกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ตำมควำมสนใจของผู้เรียน
ในหัวข้อเรื่องกำรออกแบบ
Independent Study: Design
INDEPT DESIGN
Process and production of creative works on a topic
of individual interest in the field of design.

2208476*

การศึกษาอิสระ: การจัดการแสดงและจัดการละครเวที 3 (2-3-4)
กระบวนกำรและกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ตำมควำมสนใจของผู้เรียน
ในหัวข้อเรื่องกำรจัดกำรแสดงและจัดกำรละครเวที
Independent Study: Theatre Production and Management
INDEPT PROD MGT
Process and production of creative works on a topic
of individual interest in the field of theatre production
and management.

2208477*

การศึกษาอิสระ: การกากับเวที
3 (2-3-4)
กระบวนกำรและกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ตำมควำมสนใจของผู้เรียน
ในหัวข้อเรื่องกำรกำกับเวที
Independent Study: Stage Management
INDEPT STAGE MGT
Process and production of creative works on a topic
of individual interest in the field of stage management.

2208478*

การศึกษาอิสระ: วรรณกรรมการละครและการวิจารณ์ 3 (2-3-4)
กระบวนกำรและกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ตำมควำมสนใจของผู้เรียน
ในหัวข้อเรื่องวรรณกรรมกำรละครและกำรวิจำรณ์
Independent Study: Dramatic Literature and Criticism
INDEPT LIT CRITI
Process and production of creative works on a topic
of individual interest in the field of dramatic literature and criticism.

2208481

การศึกษาเฉพาะเรื่องในศิลปะการละคร 1
2 (2-0-4)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำคณะอนุญำตให้เรียน)
หัวข้อคัดสรรที่น่ำสนใจและมีคุณค่ำต่อกำรศึกษำศิลปกำรละคร
Selected Topics in Dramatic Arts I
SEL TOP DRAMA I
(CONDITION: CONSENT OF FACULTY)
Selected topics of interest and value in the study of dramatic arts.

-------------------------------------------------* รำยวิชำเปิดใหม่
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2208482

การศึกษาเฉพาะเรื่องในศิลปะการละคร 2
2 (2-0-4)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
หัวข้อคัดสรรที่น่ำสนใจและมีคุณค่ำต่อกำรศึกษำศิลปะกำรละคร
Selected Topics in Dramatic Arts II
SEL TOP DRAMA II
(CONDITION: CONSENT OF FACULTY)
Selected topics of interest and value in the study of dramatic arts.

2208483

การศึกษาเฉพาะเรื่องในศิลปะการละคร 3
2 (2-0-4)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
หัวข้อคัดสรรที่น่ำสนใจและมีคุณค่ำต่อกำรศึกษำศิลปกำรละคร
Selected Topics in Dramatic Arts III
SEL TOP DRAMA III
(CONDITION: CONSENT OF FACULTY)
Selected topics of interest and value in the study of dramatic arts.

2208484

การศึกษาเฉพาะเรื่องในศิลปะการละคร 4
6 (1-4-4)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
กระบวนกำรและกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนกำรละคร
ตำมหัวข้อกำรศึกษำเฉพำะเรื่อง
Selected Topics in Dramatic Arts IV
SEL TOP DRAMA IV
(CONDITION: CONSENT OF FACULTY)
Process and production of creative work in dramatic arts
of selected topics.

2208488

การเขียนบทสาหรับโทรทัศน์
3 (2-2-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208337 กำรเขียนบทละคร 1
หรือรำยวิชำทีค่ ณะอนุญำตให้เรียน)
ทฤษฏีและภำคปฏิบัติของกำรเขียนบทสำหรับโทรทัศน์
ทั้งรำยกำรประเภทต่ำงๆ สำรคดี และละคร
Writing for Television
WRIT TV
(CONDITION: PRER 2208337 I PLAYWRITING I
OR CONSENT OF FACULTY)
Theory and practice of writing for television: programs,
documentaries, and series.
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2208489

การเขียนบทสาหรับภาพยนตร์
3 (2-2-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208337 กำรเขียนบทละคร 1
หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
ทฤษฏีและภำคปฏิบัติของกำรเขียนบทภำพยนตร์ทั้งขนำดสั้นและขนำดยำว
Writing for Film
WRIT FILM
(CONDITION: PRER 2208337 PLAYWRITING I
OR CONSENT OF FACULTY)
Theory and practice of writing for films: short and full length.

2208490

ศิลปนิพนธ์: การออกแบบฉากสาหรับละคร
4 (1-6-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208461 กำรออกแบบฉำก 2
หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
กำรค้นคว้ำ วิเครำะห์ และปฏิบัติงำนด้ำนกำรออกแบบฉำกสำหรับละครเวที
ที่มีควำมยำวมำตรฐำนพร้อมทั้งจัดทำรำยงำนฉบับสมบูรณ์
Senior Project: Scene Design
SR PROJ SCENE DEGN
(CONDITION: PRER 2208461 SCENE DESIGN II OR CONSENT OF FACULTY)
Research, analysis and working in scene design for a full-length
play with a complete documentation.

2208491

ศิลปนิพนธ์: การออกแบบเครื่องแต่งกายสาหรับละคร 4 (1-6-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208462 กำรออกแบบ
เครื่องแต่งกำยสำหรับละคร 2 หรือรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
กำรค้นคว้ำ วิเครำะห์ และปฏิบัติงำนด้ำนกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย
สำหรับละครเวทีที่มีควำมยำวมำตรฐำนพร้อมทั้งจัดทำรำยงำนฉบับสมบูรณ์
Senior Project: Costume
SR PROJ COST DSGN
(CONDITION: PRER 2208462 COSTUME DESIGN II
OR CONSENT OF FACULTY)
Research, analysis and working in costume design for a full-length
play with a complete documentation.

2208492

ศิลปนิพนธ์: การเขียนบทละคร
4 (2-4-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208437 กำรเขียนบทละคร 2
และรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
กำรเขียนบทละครเวทีควำมยำวมำตรฐำน1เรื่อง พร้อมทั้งจัดทำรำยงำน
ฉบับสมบูรณ์ กำรจัดแสดงกำรอ่ำนบทละคร
Senior Project: Playwriting
SR PROJ PLAYWRIT
(CONDITION: PRER 2208437 PLAYWRITING II
AND CONSENT OF FACULTY)
Writing of a full-length play with a complete documentation
of the working process; staged reading.
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2208493

ศิลปนิพนธ์: การแสดง
4 (2-4-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208412 กำรแสดง 3
และรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
กำรแสดงบทสำคัญในละครเวทีควำมยำวมำตรฐำน 1 เรื่อง
พร้อมทั้งจัดทำรำยงำนฉบับสมบูรณ์
Senior Project: Acting
SR PROJ ACTING
(CONDITION: PRER 2208412 ACTING III AND CONSENT OF FACULTY)
Performing a major role in a full-length playwith a complete
documentation of the working process.

2208494

ศิลปนิพนธ์: การออกแบบแสงสาหรับละคร
4 (1-6-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208465 กำรจัดแสงสำหรับเวที 2
และรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
กำรค้นคว้ำ วิเครำะห์ และปฏิบัติงำนด้ำนกำรออกแบบแสงละครเวที
ที่มีควำมยำวมำตรฐำน พร้อมทั้งจัดทำรำยงำนฉบับสมบูรณ์
Senior Project: Lighting Design
SR PROJ LTG DSGN
(CONDITION: PRER 2208465 STAGE LIGHTING II
AND CONSENT OF FACULTY)
Research, analysis and working in lighting design for a full-length
play with a complete.

2208496

ศิลปนิพนธ์: การกากับการแสดง
6 (3-6-9)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208414 กำรกำกับกำรแสดง 3
และรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
กำรกำกับกำรแสดงละครเวทีควำมยำวมำตรฐำน 1 เรื่องพร้อมทั้ง
จัดทำหนังสือคู่มือกำรกำกับกำรแสดง
Senior Project: Directing
SR PROJ DIRECTING
(CONDITION: PRER 2208414 DIRECTING III
AND CONSENT OF FACULTY)
Directing of a full-length play with a complete production book.

2208497

ศิลปนิพนธ์: การออกแบบเสียงสาหรับละคร
4 (1-6-5)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2208373
และรำยวิชำที่คณะอนุญำตให้เรียน)
กำรค้นคว้ำ วิเครำะห์ และปฏิบัติงำนด้ำนกำรออกแบบเสียงสำหรับละครเวที
ที่มีควำมยำวมำตรฐำนพร้อมทั้งจัดทำรำยงำนฉบับสมบูรณ์
Senior Project: Sound Design
SR PROJ SOUND DSGN
(CONDITION: PRER 2208373 MUSIC SOUND THEA
AND CONSENT OF FACULTY)
Research, analysis and working in sound design for a full-length
play with a complete documentation.
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2208499

ศิลปนิพนธ์: การกากับเวที
4 (1-6-5)
กำรค้นคว้ำ วิเครำะห์ และปฏิบัติงำนด้ำนกำรกำกับเวทีสำหรับเทศกำลละคร
หรือละครเวทีที่มีควำมยำวมำตรฐำน พร้อมทั้งจัดทำรำยงำนฉบับสมบูรณ์
Senior Project: Stage Management
SR PROJ STAGE MGT
Research, analysis and working in stage management for a theatre
festival or a full-length play with a complete documentation.

