
                                                                  

ค ำอธิบำยรำยวชิำสำขำวชิำศิลปะกำรแสดงและกำรจัดกำร 
   
943-110              3 (3-0-6) 
ปริทศัน์ศิลปะกำรแสดงและกำรจดักำร  
(Introduction to Performing Arts Management) 
 ทิศทาง เป้าหมาย คุณลกัษณะของบณัฑิตในการศึกษา
ทางด้านศิลปะการแสดงและการจัดการ  ขอบเขต  เน้ือหา 
ศิ ล ป ะก าร แส ด ง ใน มิ ติ ต่ า ง  ๆ   ค ว าม ส าคัญ  คุ ณ ค่ า 
ศิลปะการแสดงในบริบทของสงัคม 
  Direction; goal; features of graduates in the study of 
the performing arts and management; scope;  content; 
performing arts in various dimensions; significance; value; 
performing arts in the social context 
 
943-111            3 (3-0-6)        
อตัลกัษณ์ศิลปะกำรแสดง   
(Performing Arts  Identities)   
 ศึกษาอตัลกัษณ์ วิธีการของการแสดงนาฏศิลป์ การ
แสดงโขน การแสดงประเภทต่างๆ และการแสดงวิพิธทัศนา
ของไทย 
 Study of identities; methods of performing dance; 
Khon; various types of performances; Thai variety show 
  
943-112                3 (2-2-5) 
กำรคดิสร้ำงสรรค์ในงำนศิลปะกำรแสดง  
(Creativity in Performing Arts) 
 ศึกษาความส าคัญ วิธีการ  องค์ประกอบ  แนวคิด 
ทฤษฎี  แรงจูงใจ และกระบวนการด าเนินงานทางด้าน
ศิลปะการแสดง 
  Study of the significance; methodology; elements; 
concepts; theories; motivations; and processes in the 
performing arts 
 
943-120                  3 (1-4-4) 
ศิลปะกำรแสดงพื้นฐำนนำฏศิลป์ไทย                
(Basic Thai Classical Dance) 
 กระบวนการใช้อวัยวะส่วนต่ าง ๆของร่างกาย
ประสานกันในการปฏิบัติท่าทาง และการเคล่ือนไหวอย่างมี

มาตรฐานในระดับพ้ืนฐานการร าไทย พร้อมทั้ งฝึกทักษะ
ปฏิบติัดว้ยการร าเพลงชา้และเพลงเร็ว 
 Process of body parts integration to perform 
standard postures and movements for basic Thai classical 
dance; practice of dance skills with slow and fast rhythmic 
songs 
 
943-121         3 (1-4-4) 
ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย 1              
(Thai Classical Dance I) 
   กระบวนการใช้อวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ประสานกนัในการปฏิบติัท่าทาง และการเคล่ือนไหวอยา่งมี
มาตรฐานในระดับการใช้ภาษาท่าร าพร้อมทั้ งฝึกทักษะ
ปฏิบติั ดว้ยการร าเด่ียว  และร าคู่   
 Process of body parts integration to perform 
postures and movements standardized by dance language; 
practice of solo and duo dances  
 
943-210               3 (2-2-5) 
กำรบริหำรงำนศิลปะกำรแสดง   
(Administration of  Performing Arts Management) 
 หลกัการการบริหารงานทัว่ไป หลกัการบริหารงาน
ศิลปะการแสดง และหลกัการบริหารงานกิจกรรมในวาระ
และโอกาสต่างๆ 
 Principles of general administration;  Principles 
of Performing Art administration, and Principles of special 
events administration 
 
943-220              3 (1-4-4) 
ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย 2    
(Thai Classical Dance II) 
   กระบวนการใช้อวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ประสานกนัในการปฏิบติัท่าทาง และการเคล่ือนไหวอยา่งมี
มาตรฐานในระดับการใช้ภาษาท่าร า พร้อมทั้ งฝึกทักษะ
ปฏิบติัการแสดงระบ ามาตรฐาน  



 Process of body parts integration to perform 
postures and movements standardized by dance language; 
practice of Thai classical dances   
 
943-221                3 (1-4-4) 
ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์พื้นเมือง   
(Folk Performing Arts) 
 ห ลั ก ก าร  รู ป แ บ บ  เน้ื อ ห า  แ ล ะห น้ า ท่ี ข อ ง
ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองในโลก เน้นศิลปะการแสดงพ้ืนเมือง
ในประเทศไทย      Principles; 
patterns; contents and functions of folk performing arts 
worldwide; emphasis on performing arts in Thailand 
 
943-222             3 (1-4-4) 
ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย 3   
(Thai Classical Dance III)  
   กระบวนการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย
ประสานกันในการปฏิบัติท่าทาง และการเคล่ือนไหวอย่างมี
มาตรฐานในระดบัการส่ือสารภาษาท่าร า เพื่อการแสดง พร้อม
ทั้งฝึกทกัษะปฏิบติั ระบ าท่ีปรับปรุงข้ึนมาใหม่ 
 Process of body parts integration to perform 
postures and movements standardized by dance language; 
skill practice of Thai revised dances   
 
943-223               3 (1-4-4) 
ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ภำคใต้      
(Southern Dance)    
 ความเป็นมา  วิธีการแสดง  และเอกลกัษณ์ของการ
แสดงภาคใต ้ พร้อมทั้งฝึกทกัษะการปฏิบติัการแสดงนาฏศิลป์
ของภาคใตชุ้ดต่าง ๆ   เช่น โนรา  ลิเกป่า ระบ าร่อนแร่  ระบ าตา
รีกีปัส  ระบ าปาเตะ๊  ระบ านารีศรีนคร  รองเง็ง  เป็นตน้ 
 Background history; techniques of performances; 
identity of southern Thai dance; skill practice of performing a 
variety of southern Thai dances, such as Nora, Likay Pa, Ron 
Rae, Ta-Ri-Ki-Pat, Patek, Naree Sri Nakhon, and Rong Ngeng 
etc 
 
 
 

943-250          3 (2-2-5) 
ภำษำองักฤษเทคนิคทำงด้ำนศิลปะกำรแสดง   
(Technical English for Performing Arts) 
 ค าศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นศิลปะการแสดง  ฝึก
ทกัษะการอ่าน  การใชภ้าษาทางศิลปะการแสดง  การเขียน
เพ่ือน าไปใชใ้นการเขียนรายงานสั้ น ๆ การบรรยายในการ
จดัการแสดง  การเขียนเอกสารเผยแพร่  การจดันิทรรศการ 
และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  และฝึกทกัษะการแสดงละคร
เป็นภาษาองักฤษ 
 Vocabulary related to work in performing arts; 
practice of reading skills; language usage in performing 
arts; short report writing; description in performance 
production, writing promotional documents; organizing 
exhibitions and other relevant events; practice of 
performing a play in English  
 
943-251        3 (2-2-5) 
ศิลปะกำรแสดงทำงส่ือสมยัใหม่   
(Performing Arts through Modern Media) 
  หลกัการและวิธีการแสดงผ่านส่ือสมยัใหม่ : การ
ออกแบบ การบันทึกภาพและเสียง การล าดับภาพ การ
บรรยาย และการพากย ์
 Principles and performance techniques through 
modern media; designing; audio-visual recording; editing; 
narrating; and dubbing 
 
943-252        3 (1-4-4) 
กำรใช้คอมพวิเตอร์ขั้นพื้นฐำนในงำนศิลปะกำรแสดง 
(Basic Computer Application in Performing Arts) 
 ศึกษาการใชค้อมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน  การบันทึก
ขอ้มูลและท่าร าต่าง ๆ เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอนทางดา้น
ศิลปะการแสดง  พร้อมฝึกปฏิบติัการตดัต่อเพลง  และจดัท า
แผน่พบัและโปสเตอร์เพ่ือการประชาสมัพนัธ์การแสดง 
 Study of basic computer application, recording 
data and various dance postures for performing arts 
instruction; practice of song extraction; eprparation of 
brochures and posters for performance promotions 
 



943-260                 3 (1-4-4) 
ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ร่วมสมยั     
(Contemporary Performing Arts) 
        การปฏิบัติ การบรรยาย การสาธิต กระบวนการใช้
อวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายประสานกนัในการปฏิบติัท่าทาง 
และการเคล่ือนไหวอยา่งมีมาตรฐานของการแสดงแนวศิลปะ
ร่วมสมยั  
 Practice; lecture; demonstration; process of 
integration of body parts to perform standard postures and 
movements for Thai contemporary dance performances 
 
943-261               3 (2-2-5)                 
ศิลปะกำรแสดงละครสมยัใหม่    
(Modern Drama Performing Arts) 
 หลักการและกระบวนการจัดการแสดงละครใน
รูปแบบใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน  และฝึกทกัษะ  เก่ียวกบัเทคนิค  และ
วธีิการในการแสดงละครรูปแบบใหม่ ๆ    
  Principles and processes of showcasing modern 
drama; skill practice in techniques of performing new modern 
drama 
 
943-280             3 (2-2-5) 
กำรแต่งกำยและกำรแต่งหน้ำเพ่ือกำรแสดง  
(Costume and Make-Up for Performing Arts) 
 พัฒนาการของการแต่งกายและการแต่งหน้า ของ
ศิลปะการแสดงประเภทต่าง ๆ และการฝึกทกัษะ 
 Development and practice of costume and make-up 
for various types of performing arts 
  
943-281             3 (2-2-5)  
เวท ีฉำก แสง และเสียง    
(Stage, Scene, Lighting, and Sound) 
 รูปแบบ และหน้าท่ี  ของเวที ฉากแสง และเสียง
ส าหรับการแสดงประเภทต่าง ๆ ของตะวนัออก ตะวนัตก และ
ของไทย 
 Pattern and function of stage; scene, lighting, and 
sound for Eastern, Western, and Thai performances 
 
 

943-282             3 (2-2-5)   
คอมพวิเตอร์เพ่ือกำรออกแบบงำนศิลปะกำรแสดง   
(Computer for Performing Arts Design) 
 ศึกษากระบวนการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
ลักษณะต่ าง  ๆ  ท่ี สนับสนุนการด าเนิน งานทางด้าน
ศิลปะการแสดงและการจดัการ 
  Study of computer programs process in different 
ways to support the performing arts and management. 
  
943-310        3 (2-2-5) 
กำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเพ่ืองำนศิลปะกำรแสดง    
(Study and Research for Performing Arts) 
 ศึกษาลกัษณะแหล่งขอ้มูล วิธีการได้มาซ่ึงขอ้มูล  
กระบวนการด าเนินงานเพ่ือเข้าถึงแหล่งขอ้มูลแต่ละกลุ่ม  
การรวบรวมขอ้มูล  การจดัระบบของฐานขอ้มูลเพื่อการใช้
ประโยชน์  และการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ  
 Study of the nature of data sources; how to obtain 
information; process of individual accessibility to obtain 
data sources; data collection; database management for 
application; systematic storage 
 
943-320        3 (1-4-4) 
ศิลปะกำรแสดงโขน    
(Khon) 
 ศึกษาประวติัความเป็นมาและวิวฒันาการของโขน  
เร่ืองท่ีแสดง  วงดนตรีประกอบการแสดง  คนพากษ์- เจรจา  
หัวโขน  โอกาสท่ีแสดง วิธีดูโขน  รวมทั้ งประวติัตวัละคร
และสถานท่ีส าคญัต่างๆ  พร้อมทั้ งฝึกทักษะการพากย ์การ
เจรจา การใชภ้าษาท่าในการแสดงโขน และปฏิบติัการแสดง
โขนตามความเหมาะสม 
 Study of the history and evolution of Khon 
performance; stories, musical accompaniment with 
performances, Khon narrators, Khon  masks, performance 
occasions;  and methods on how to see Khon, background 
of each character and important places; skill practice of 
dubbing, narrating, and using the gesture language; 
performing Khon appropriately 
 



943-321             3 (1-4-4) 
ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย 4    
(Thai Classical Dance IV) 
   กระบวนการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย
ประสานกันในการปฏิบัติท่าทาง และการเคล่ือนไหวอย่างมี
มาตรฐานในระดบัการส่ือสารภาษาท่าร า เพื่อการแสดงพร้อม
ทั้ งฝึกทักษะปฏิบัติ การร าเด่ียวและร าคู่ตามลักษณะของตัว
ละคร  
 Process of body parts integration to perform 
postures and movements standardized by dance language; 
skill practice of the solo and duo dances based on 
characteristics of characters  
 
943-322              3 (1-4-4) 
ศิลปะกำรแสดงร ำหน้ำพำทย์    
(Na Pat Dance) 
 การปฏิบัติ การบรรยาย การสาธิต กระบวนการใช้
อวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายประสานกนัในการปฏิบติัท่าทาง 
และการเคล่ือนไหวอย่างมีมาตรฐานในระดับสูง เพื่อการร า
เพลงหนา้พาทย ์
 Practice, lecture, and demonstration the process of 
body parts integration to perform postures and movements 
standardized in the advanced level for the performance of Na 
Pat Dance 
 
943-330                  3 (2-2-5) 
ศิลปะกำรแสดงเพ่ือกำรท่องเทีย่ว    
(Performing Arts for Tourism) 
 รูปแบบ และวิธีการจัดการแสดงท่ีสอดคล้องกับ
ระบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 Patterns  and performing arts management integrated 
with cultural tourism management in the domestic and 
international 
 
 
 
 
 

943-331          3 (3-0-6) 
กำรตลำดเพ่ือธุรกจิกำรแสดง  
(Marketing  for Performing Business)  
    ความหมาย ความส าคัญของการตลาดเพ่ือธุรกิจ
การแสดง แนวคิด และ ทฤษฎีในการบริหารการตลาดการ
แสดง  พฤติกรรมผูบ้ริโภคในธุรกิจการแสดง ความคาดหวงั
ของผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ของการตลาดเพ่ือธุรกิจการแสดง การจัดการราคาส าหรับ
ธุรกิจการแสดง การจัดการช่องทางการตลาดในธุรกิจการ
แสดง การจดัการการส่งเสริมการตลาดในธุรกิจการแสดง  
   Definitions; significance of marketing for 
performing business;  concepts theories of performing 
market management; consumer behavior of performing 
business consumer expectations market segmentation 
market targeting in performing business; Pricing 
management in performing business; and channel 
management in performing business; promotion 
management in performing business 
 
943-332          3 (3-0-6) 
ศิลปะกำรแสดงกบักฎหมำยและจรรยำบรรณ  
(Law and Ethics for Performing Arts) 
 การประกอบอาชีพการแสดง องค์ประกอบส าคญั
ในการท าธุรกิจศิลปะการแสดง กฎหมายลิขสิทธ์ิ กฎหมาย
ทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายส่ือมวลชน 
และกฎหมาย ท่ี เก่ี ยวข้อ งกับ อาชีพ ศิลปะการแสดง 
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบอาชีพศิลปะการแสดง  
 Professional practice; key components of running 
a performing arts business; copyright law, intellectual 
property laws, labor laws, mass communication law and 
relevant laws; ethics for professional performers 
  
943-340        3 (2-2-5) 
หลกักำรก ำกบักำรแสดง                   
(Principles of Directing Performances) 
 ศึกษาหลกัการก ากบัการแสดง หนา้ท่ีและบทบาท
ของผูก้  ากบัการแสดง  การวเิคราะห์และตีความบทละครการ
พฒันาบทบาทนกัแสดง การก าหนดแนวทางการแสดง  การ



คดัเลือกและฝึกฝนนกัแสดง  ปัญหาในการก ากบัและวิธีแกไ้ข   
รวมทั้งฝึกก ากบัการแสดงสั้น ๆ 1 เร่ือง 
 Principles of directing; directors’ roles and duties; 
the analysis and interpretation of a play script; the 
development of performers’ roles; directing; casting and 
training performers; problems and solutions; practice of 
directing short stories 
 
943-341      
กำรฝึกงำนทำงศิลปะกำรแสดงและกำรจดักำร    ไม่น้อยกว่ำ 200 ช่ัวโมง 
(Job Training  in Performing Arts and Management) 
เง่ือนไข นักศึกษำต้องได้ รับกำรฝึกทักษะทำงวิชำชีพใน
หลกัสูตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 200 ช่ัวโมงฝึกงำน 
 การฝึกปฏิบติังานในหน่วยงานหรือบริษทัห้างร้านท่ี
เก่ียวข้องกับลักษณะวิชาเอก โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สาขาวชิา และตอ้งมีชัว่โมงปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ 200 ชัว่โมง ทั้งน้ี
ผูศึ้กษาต้องเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงานตามท่ีสาขาวิชา
ก าหนด  
  Job training in field-related organizations or 
companies approved by the major and complete the 2 0 0 
minimum practical work hours required; submit the field work 
report based on the major’s regulations 
 
943-360                 3 (1-4-4)  
ศิลปะกำรแสดงอำเซียน      
(ASEAN Performing Arts) 
 รูปแบบ เน้ือหา และบทบทของศิลปะการแสดงใน
บริบททางสังคมและวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน  พร้อม
ทั้ งการฝึกทักษะศิลปะการแสดงชุดต่าง ๆ ของประชาคม
อาเซียน                            
 Patterns, contents, and functions of performing arts 
in the social and cultural context in the ASEAN Community; 
skill practice of a variety of performance styles in the ASEAN 
Community                                                                                      
 
 
 
 
 

943-361          3 (1-4-4) 
ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ตะวนัตก       
(Western Dance) 
 หลกัการและกระบวนการจัดการแสดงนาฏศิลป์
ตะวนัตก  และฝึกปฏิบัติการแสดงตามรูปแบบ   ของการ
แสดงนาฏศิลป์ตะวนัตก เช่น  บลัเลย ์ โมเดอรน์ด๊านซ  แจ็ส   
         Principles and processes of organizing and 
performing Western dance, such as ballet, modern dance, 
and jazz  
 
943-380        3 (2-2-5) 
กำรออกแบบกำรแสดงขั้นพื้นฐำน                    
(Basic Choreography)   
 การออกแบบการแสดงขั้นพ้ืนฐาน : การออกแบบ
แนวคิด การพฒันาแบบ การประกอบสร้างการน าเสนอการ
ประกอบสร้างศิลปะการแสดงชุดใหม่ท่ีง่าย 
 Basic choreography; conceptual design; design 
development; creation; presentation of creating new and 
simple performing arts 
 
943-381             3 (2-2-5) 
บทและกำรเขียนบทเพ่ือศิลปะกำรแสดง   
(Script and Script Writing for Performing Arts)             
 รูป แบบ ของบ ท และก าร เขี ยน บทส าห รับ
ศิลปะการแสดงเวที: บทเพลง บทละคร ฉันทลกัษณ์  ศพัท ์
ส านวน และค าอธิบายประกอบท่ีส าคญั 
 Script patterns and script writing for the art of 
stage work; songs; play scripts; poems and prose; 
vocabulary; idioms; and key descriptions  
 
943-382                            3 (1-4-4) 
กำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำยและกำรแต่งหน้ำพเิศษ 
(Costume and Special Make-up Design) 
 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย และการแต่งหน้า
ลกัษณะพิเศษ ส าหรับการแสดงต่าง ๆ 
 Costume design and special make-up for 
performing arts 
 



943-383             3 (1-4-4) 
กำรออกแบบฉำก แสง เสียงและ เทคนิคพเิศษ   
(Scene, Lighting and Sound Design, and Special Effects) 
 การออกแบบ และการประกอบสร้าง ฉาก อุปกรณ์
ฉาก แสง และการใช้เทคนิกพิเศษ ส าหรับศิลปะการแสดง
ประเภทต่าง ๆ 
 Design and construct of scene, scene props, lighting, 
and special effects for a variety of performing arts 
 
943-410             3 (2-2-5) 
กำรวจิยัสร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปะกำรแสดง    
(Creative Research for Performing Arts)              
      ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะการแสดง การค้นควา้เพื่อสร้างแนวคิด การแสวงหา
ขอ้มูล การถอดบทเรียนเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ การก าหนด
กรอบความคิด การน าขอ้มูลและแรงบนัดาลใจมาท าแบบร่าง 
การพัฒนาแบบ การใช้เทคนิกวิทยาในการประกอบสร้าง
ศิลป ะการแสดง และการป ระ เมิน ผลงานส ร้างสรรค์
ศิลปะการแสดง  
 Research methodology for creating works of 
performance arts; preparing conceptual framework; searching 
for information; lesson learned visualizing for inspiration; 
structuring conceptual framework; designing research 
proposal from the data and inspiration; techniques of creating 
performance arts; evaluation of performance arts 
 
943-420             6 (2-8-8) 
ปริญญำนิพนธ์ศิลปะกำรแสดง     
(Performing Arts Graduation Project) 
 การสร้างโครงการศิลปะการแสดงระยะเตรียมการ 
การส ารวจความพร้อมของทรัพยากร              การประเมิน
ศกัยภาพโครงการ การออกแบบ และน าเสนอแบบร่าง  ระยะ
ปฏิบติัการ  การฝึกซอ้ม การก ากบัการแสดง   การประเมินผล 
             Constructing the graduation project in the 
preparation level: survey of resources readiness; project 
feasibility study; project design; draft reports: operational 
period, rehearsal, directing, and evaluation 
 
 

943-440           9 (0-36-0) 
สหกจิศึกษำ    
(Cooperative Education) 
เง่ือนไข นักศึกษำต้องได้รับกำรฝึกทักษะทำงวิชำชีพใน
หลกัสูตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 200 ช่ัวโมงฝึกงำน 
 การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมี
ระบบ ตามสาขาวชิาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 1ภาคการศึกษาใน
ฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้องเขา้รับการเตรียม
ความพร้อมทั้งทางดา้นวิชาการ และการปฏิบติัตนในสังคม
การท างาน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด การปฏิบติังานและการประเมินผลอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาของสาขาวชิา และ
พนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย  
 Internship at a field-related workplace 
systematically as the temporary staff for one academic 
semester; academically and practically prepare for the 
workplace; complying with the process of cooperative 
education regulated by the university; conducting  the 
assigned work practice and evaluation under the 
supervision of the major’s advisors and the workplace staff 
  
943-441                           3 (2-2-5) 
กำรจดักำรศิลปะกำรแสดงเชิงกจิกรรม    
(Performing Arts Event Management) 
          หลกัการและปฏิบติัการ ศิลปะการแสดงในรูปแบบ
ของงานเทศกาลประเพณี เทศกาลเฉพาะกิจของรัฐและ
เอกชน หลกัการจดัการ การจัดท างบประมาณและควบคุม
ตน้ทุนการด าเนินงาน การส่ือสารการตลาด การจดัการความ
เส่ียง  
                  Principles and practice of performing arts for 
traditional festivals, special events organized by public and 
private sectors; principles of management, budgeting and 
cost controlling, marketing communication, risk 
management 
 
 
 
 
 



943-450            3  (1-4-4)  
ส่ือเทคโนโลยเีพ่ือกำรแสดง    
(Information Technology for Performance) 
    การใชส่ื้อเทคโนโลยี  เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดการ
แสดงทั้ งในระบบหน่วยงานและการขยายวงกวา้งออกไปสู่
สังคม  ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานการแสดง The use of media for 
promoting and broadcasting performances in the internal 
organization and for the public, including using information 
technology for increasing the efficiency of performance 
management  
 
943-480                 3 (1-4-4) 
กำรออกแบบศิลปะกำรแสดงขั้นสูง   
(Advanced Choreography) 
 การออกแบบการแสดงขั้นสูง : การออกแบบแนวคิด 
การพฒันาแบบ การประกอบสร้าง การน าเสนอการประกอบ
สร้างศิลปะการแสดงชุดใหม่ทีซบัซอ้น                                                                                            
 Advanced choreography: conceptual design, design 
development, construction, presentation and construction of 
complex performing arts 
 


