หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ
ศศ.บ. (ศิลปะการแสดงและการจัดการ) , B.A.(Performing Arts and Management)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 137 หน่วยกิต
(ก) หมวดวิชำศึกษำทัว่ ไป จำนวนหน่วยกิต 35 หน่วยกิต
รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน 24 หน่ วยกิต
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
จานวน 4 หน่ วยกิต
001-102 ศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำ
ที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
942-102 กำรช่วยชีวติ พื้นฐำน
1((1)-0-2)
942-103 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมือง และชีวิตที่สันติ
จานวน 5 หน่ วยกิต
942-106 ชีวติ ที่ดี
942-101 ควำมเป็ นพลเมืองโลก

3((3)-0-6)
2((2)-0-4)

สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ จานวน 1 หน่ วยกิต
001-103 ไอเดียสู่ ควำมเป็ นผูป้ ระกอบกำร 1((1)-0-2)
สาระที่ 4 อยู่อย่ างรู้ เท่ าทันและการเรียนรู้ ดจิ ิทัล
จานวน 4 หน่ วยกิต
อยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน ให้เลือกเรี ยน 2 หน่วยกิต
947-102 รู ้เท่ำทันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2((2)-0-4)
หรื อ
942-304 ชีวติ คือกำรเดินทำง
2((2)-0-4)
การรู้ ดจิ ิทัล ให้เลือกเรี ยน 2 หน่วยกิต
942-114 ทักษะกำรรู ้สำรสนเทศ
2((2)-0-4)
หรื อ
การรู้ ดจิ ิทัล ให้เลือกเรี ยน 2 หน่วยกิต
942-114 ทักษะกำรรู ้สำรสนเทศ
2((2)-0-4)
หรื อ
946-145 เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2((2)-0-4)
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
จานวน 4 หน่ วยกิต
การคิดเชิงระบบ ให้เลือกเรี ยน 2 หน่วยกิต
942-105 กำรคิดเชิงออกแบบ
2((2)-0-4)

หรื อ
942-104 กำรคิดและกำรตัดสิ นใจ
2((2)-0-4)
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
ให้เลือกเรี ยน 2 หน่วยกิต
947–216 ชีวติ กับกำรคำนวณ
2((2)-0-4)
หรื อ
946-146 กำรคิดเชิงตรรกะ
2((2)-0-4)
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร 4 หน่ วยกิต
941-160 กำรฟังและพูดภำษำอังกฤษพื้นฐำน 2((2)-0-4)
941-161 กำรอ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษ
พื้นฐำน
2((2)-0-4)
สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ 2 หน่ วยกิต
สุ นทรียศาสตร์ จำนวน 1 หน่วยกิต ให้เลือกเรี ยนจำกรำยวิชำ
ต่อไป
943-100 สุ นทรี ยภำพของกำรดำเนินชีวติ
1((1)-0-2)
หรื อ
996-122 กำรรับรู ้สุนทรี ยศำสตร์
1((1)-0-2)
กีฬา จำนวน 1 หน่วยกิต
942-222 กีฬำเพื่อชีวติ
1((1)-0-2)
รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ให้ นั ก ศึ ก ษำเลื อ กเรี ยนรำยวิช ำศึ ก ษำทั่ว ไปอื่ น ๆ อี ก
จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 6 หน่วยกิต ดังรำยวิชำต่อไปนี้
941-101 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่ อสำรและ
กำรนำเสนอ
2((2)-0-4)
941-297 ภำษำอังกฤษจำกเพลง
2((2)-0-4)
941-226 ภำษำจีนจำกเพลง
2((2)-0-4)
และให้เลื อกเรี ยนรำยวิชำจำกกลุ่ มสำระที่ กำหนดหรื อจำก
รำยวิ ช ำเลื อ กของหมวดวิ ช ำศึ ก ษำทั่ ว ไปที่ เปิ ดสอนใน
มหำวิท ยำลัยสงขลำนคริ น ทร์ วิท ยำเขตตรั ง ไม่น้อ ยกว่ำ 5
หน่วยกิต ดังรำยวิชำต่อไปนี้
942-116 อัตลักษณ์ทอ้ งถิ่น
2((2)-0-4)
942-305 สังคมและกำรเมือง

2((2)-0-4)

942-306 มนุษย์กบั สังคม

2((2)-0-4)

942-307 รู ้ทนั ควำมเสี่ ยง

2((2)-0-4)

942-400 กำรเงินในชีวติ ประจำวัน

2((2)-0-4)

942-401 สิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ

2((2)-0-4)

942-402 กำรจัดกำรชุมชนยัง่ ยืน

2((2)-0-4)

947-200 ชีวติ และสุ ขภำพ

2((2)-0-4)

947-201 วิทยำศำสตร์รักโลก

2((2)-0-4)

947-217 สถิติในชีวติ จริ ง

2((2)-0-4)

996-111 ตรังศึกษำ

2((2)-0-4)

996-132 กำรรับรู ้ธรรมชำติ

2((2)-0-4)

กลุ่มวิชาภาษา
941-225 ภำษำจีนในชีวติ ประจำวัน
2((2)-0-4)
941-237 ภำษำญี่ปุ่นในชีวติ ประจำวัน 2((2)-0-4)
941-246 ภำษำฝรั่งเศสในชีวติ ประจำวัน 2((2)-0-4)
941-253 ภำษำเยอรมันในชีวติ ประจำวัน 2((2)-0-4)
941-275 ภำษำมลำยูในชีวติ ประจำวัน 2((2)-0-4)
941-286 ภำษำเกำหลีในชีวติ ประจำวัน 2((2)-0-4)
กลุ่มวิชาสุ นทรียศาสตร์
943-101 กำรเดินทำงของกีตำ้ ร์
2((2)-0-4)
943-102 ร้องเพลงเพลินใจ
2((2)-0-4)
943-103 ดนตรี ไทยกับคนรุ่ นใหม่
2((2)-0-4)
943-200 วรรณกรรมในบทเพลง
2((2)-0-4)
943-201 ศิลปะกำรเต้นพื้นเมืองใน
สังคมโลก
2((2)-0-4)
943-202 นำฏกรรมเพื่อพัฒนำบุคลิกภำพ 2((2)-0-4)
943-203 ศิลปะกำรต่อสู ้แบบไทย
2((2)-0-4)
996-123 ควำมซำบซึ้งทำงดนตรี
2((2)-0-4)
996-124 สเก็ตภำพเมือง
2((2)-0-4)
คณะหรื อ หลัก สู ตรอำจกำหนดรำยวิช ำศึ ก ษำ
ทัว่ ไปอื่น ที่พิจำรณำแล้วมีประโยชน์ต่อนักศึกษำให้เป็ นวิชำ
เลือกเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม
ข. หมวดวิชำเฉพำะ จ ำนวน 96 หน่ ว ยกิ ต ประกอบด้ว ย
กลุ่มวิชำดังต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชำแกน จำนวน 30 หน่วยกิต
943-110 ปริ ทศั น์ศิลปะกำรแสดงและกำรจัดกำร 3(3-0-6)
943-111 อัตลักษณ์ศิลปะกำรแสดง
3(3-0-6)
934-112 กำรคิดสร้ำงสรรค์ในงำนศิลปะกำรแสดง 3(2-2-5)
943-120 ศิลปะกำรแสดงพื้นฐำนนำฏศิลป์ ไทย 3(1-4-4)
943-210 กำรบริ หำรงำนศิลปะกำรแสดง
3(2-2-5)

943-280 กำรแต่งกำยและกำรแต่งหน้ำ
เพื่อกำรแสดง
943-281 เวที ฉำก แสง และเสี ยง
943-282 คอมพิวเตอร์เพื่อกำรออกแบบ
งำนศิลปะกำรแสดง
943-310 กำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเพื่องำน
ศิลปะกำรแสดง
943-380 กำรออกแบบกำรแสดงขั้นพื้นฐำน
2) กลุ่มวิชาชีพ จานวน 66 หน่ วยกิต
- วิชาชีพบังคับ จานวน 39 หน่ วยกิต
943-121 ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ ไทย 1
943-220 ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ ไทย 2
943-250 ภำษำอังกฤษเทคนิคทำงด้ำน
ศิลปะกำรแสดง
943-251 ศิลปะกำรแสดงทำงสื่ อสมัยใหม่
943-260 ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ ร่ วมสมัย
943-330 ศิลปะกำรแสดงเพื่อกำรท่องเที่ยว
943-331 กำรตลำดเพื่อธุรกิจกำรแสดง
943-340 หลักกำรกำกับกำรแสดง
943-381 บทและกำรเขียนบทเพื่อศิลปะกำรแสดง
943-410 กำรวิจยั สร้ำงสรรค์ดำ้ นศิลปะกำรแสดง
943-420 ปริ ญญำนิพนธ์ศิลปะกำรแสดง
943-480 กำรออกแบบศิลปะกำรแสดงขั้นสู ง

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6(2-8-8)
3(1-4-4)

- การฝึ กประสบการณ์
นัก ศึ ก ษำสำมำรถเลื อ กแผน ก. สหกิ จ ศึ ก ษำ หรื อ แผน ข.
กำรฝึ กงำนทำงด้ ำ นกำรแสดงและกำรจัด กำร เงื่ อ นไข
นักศึ กษำจะต้อ งฝึ กทักษะวิช ำชี พกับ สำขำวิช ำ ไม่น้อ ยกว่ำ
200 ชั่วโมงฝึ กงำน (2 ชั่วโมงปฏิ บ ัติงำน เท่ ำกับ 1 ชั่วโมง
ฝึ ก งำน ) ใน ชั้ น ปี ที่ 2-3 ก่ อน จึ งจะส ำมำรถ อ อก ฝึ ก
ประสบกำรณ์วชิ ำชีพหรื อสหกิจศึกษำได้
943-341 กำรฝึ กงำนทำงศิลปะกำรแสดงและกำรจัดกำร
ไม่นอ้ ยกว่ำ 200 ชัว่ โมง
943-440 สหกิจศึกษำ
9(0-36-0)
- วิชำชีพเลือก
กรณี เลือกแผน ก. สหกิจศึกษำ ให้เลือกเรี ยนในรำยวิชำชีพ
เลือก ไม่นอ้ ยกว่ำ 18 หน่วยกิต

กรณี เลือกแผน ข. กำรฝึ กงำน ให้เลือกเรี ยนในรำยวิชำชีพ
เลือก ไม่นอ้ ยกว่ำ 27 หน่วยกิต
จำกรำยวิชำดังต่อไปนี้
943-221 ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ พื้นเมือง
3(1-4-4)
943-222 ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ ไทย 3
3(1-4-4)
943-223 ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ ภำคใต้
3(1-4-4)
943-252 กำรใช้คอมพิวเตอร์ข้ นั พื้นฐำน
ในงำนศิลปะกำรแสดง
3(1-4-4)
943-261 ศิลปะกำรแสดงละครสมัยใหม่
3(2-2-5)
943-320 ศิลปะกำรแสดงโขน
3(1-4-4)
943-321 ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ ไทย 4
3(1-4-4)
943-322 ศิลปะกำรแสดงรำหน้ำพำทย์
3(1-4-4)
943-332 ศิลปะกำรแสดงกับกฎหมำยและ
จรรยำบรรณ
3(3-0-6)
943-360 ศิลปะกำรแสดงอำเซียน
3(1-4-4)
943-361 ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ ตะวันตก
3(1-4-4)
943-382 กำรออกแบบเครื่ องแต่งกำยและ
กำรแต่งหน้ำพิเศษ
3(1-4-4)
943-383 ออกแบบฉำก แสง เสี ยง และ เทคนิคพิเศษ 3(1-4-4)
943-441 กำรจัดกำรศิลปะกำรแสดงเชิ งกิ จกรรม 3(2-2-5)
943-450 สื่ อเทคโนโลยีเพื่อกำรแสดง
3(1-4-4)

อนึ่ งเพื่ อ ให้ ก ำรพั ฒ นำหลั ก สู ตรเป็ นไปอย่ ำ ง
ต่ อ เนื่ อ งและสอดคล้อ งกับ กำรเปลี่ ย นแปลง อำจก ำหนด
รำยวิชำอื่น ๆ ที่เปิ ดสอนในมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ซึ่ ง
ได้พิจำรณำแล้วว่ำมีประโยชน์ต่อสำขำวิชำศิลปะกำรแสดง
และกำรจัดกำร ให้เป็ นวิช ำเลื อ กในหมวดวิช ำเฉพำะ กลุ่ ม
วิชำชีพ เพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม
ค. หมวดวิชำเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
เลือ กเรี ยนจำกรำยวิชำที่ มีเนื้ อหำไม่ซ้ ำซ้อน หรื อ
ใกล้เคียงกับเนื้ อหำในหมวดวิชำศึกษำทัว่ ไป หรื อหมวดวิชำ
เฉพำะซึ่ งเปิ ดสอนในมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ หรื อเปิ ด
สอนในมหำวิทยำลัยอื่น ๆ ที่มีควำมร่ วมมือทำงด้ำนวิชำกำร
กับ มหำวิท ยำลัย สงขลำนคริ น ทร์ โดยควำมเห็ น ชอบของ
คณะกรรมกำรบริ หำรหลักสู ตร

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ
ชั้นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
เรี ยน 1 วิชำ จำกรำยวิชำต่อไปนี้
941-160 กำรฟังและพูดภำษำอังกฤษพื้นฐำน
หรื อ
941-161 กำรอ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษพื้นฐำน
941-101 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่ อสำรและ
กำรนำเสนอ
946-146 กำรคิดเชิงตรรกะ
942-101 ควำมเป็ นพลเมืองโลก
942-106 ชีวติ ที่ดี
943-110 ปริ ทศั น์ศิลปะกำรแสดงและกำรจัดกำร
943-120 ศิลปะกำรแสดงพื้นฐำนนำฏศิลป์ ไทย
xxx-xxx วิชำเลือกหมวดวิชำศึกษำทัว่ ไป 1
รวม

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
2((x)-y-z)
19

ภาคการศึกษาที่ 2
เรี ยน 1 วิชำ จำกรำยวิชำต่อไปนี้
941-160 กำรฟังและพูดภำษำอังกฤษพื้นฐำน
หรื อ
941-161 กำรอ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษพื้นฐำน
001-102 ศำตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำที่ยง่ั ยืน
942-102 กำรช่วยชีวติ พื้นฐำน
942-103 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
942-222 กีฬำเพื่อชีวติ
943-100 สุ นทรี ยภำพในกำรดำเนินชีวติ
943-111 อัตลักษณ์ศิลปะกำรแสดง
943-112 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในงำนศิลปะกำรแสดง
943-121 ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ ไทย 1
943-xxx วิชำชีพเลือก 1
รวม

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(x-y-z)
20

หมายเหตุ รำยวิชำ 941-160* และ 941-161* คณะฯ จะพิจำรณำควำมเหมำะสมว่ำจะให้แต่ละหลักสู ตร ลงทะเบียนเรี ยนในภำค
กำรศึกษำใด ทั้งนี้โดยพิจำรณำจำกจำนวนผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ

ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001-103 ไอเดียสู่ ควำมเป็ นผูป้ ระกอบกำร
942-104 กำรคิดและกำรตัดสิ นใจ
xxx-xxx วิชำเลือกหมวดวิชำศึกษำทัว่ ไป 2
943-210 กำรบริ หำรงำนศิลปะกำรแสดง
943-220 ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ ไทย 2
943-260 ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ ร่ วมสมัย
943-280 กำรแต่งกำยและกำรแต่งหน้ำ
เพื่อกำรแสดง
943-xxx วิชำชีพเลือก 2
รวม

1((1)-0-2)
2 ((2)-0-4)
2 ((x)-y-z)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(x-y-z)
20

ภาคการศึกษาที่ 2
941-297 ภำษำอังกฤษจำกเพลง
942-304 ชีวติ คือกำรเดินทำง
946-114 ทักษะกำรรู ้สำรสนเทศ
943-250 ภำษำอังกฤษเทคนิคทำงด้ำน
ศิลปะกำรแสดง
943-251 ศิลปะกำรแสดงทำงสื่ อสมัยใหม่
943-281 เวที ฉำก แสง และเสี ยง
943-282 คอมพิวเตอร์เพื่อกำรออกแบบ
งำนศิลปะกำรแสดง
943-xxx วิชำชีพเลือก 3
รวม

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-y-z)
21

แผน ก สหกิจศึกษา
ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
943-310 กำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเพื่องำน
ศิลปะกำรแสดง
943-330 ศิลปะกำรแสดงเพื่อกำรท่องเที่ยว
943-340 หลักกำรกำกับกำรแสดง
943-380 กำรออกแบบกำรแสดงขั้นพื้นฐำน
943-xxx วิชำชีพเลือก 4
943-xxx วิชำชีพเลือก 5
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
18

ภาคการศึกษาที่ 2
941-226 ภำษำจีนจำกเพลง
xxx-xxx วิชำเลือกหมวดวิชำศึกษำทัว่ ไป 3
943-331 กำรตลำดเพื่อธุรกิจกำรแสดง
943-381 บทและกำรเขียนบทเพื่อศิลปะ
กำรแสดง
943-xxx วิชำชีพเลือก 6
xxx-xxx วิชำเลือกเสรี 1
รวม

2((2)-0-4)
1((x)-y-z)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
15

ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
943-440 สหกิจศึกษำ
รวม

หมำยเหตุ

9(0-36-0)
9

ภาคการศึกษาที่ 2
943-410 กำรวิจยั สร้ำงสรรค์ดำ้ นศิลปะกำรแสดง
943-420 ปริ ญญำนิพนธ์ศิลปะกำรแสดง
943-480 กำรออกแบบศิลปะกำรแสดงขั้นสู ง
xxx-xxx วิชำเลือกเสรี 2
รวม

* แผนกำรศึกษำสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรบริ หำรหลักสู ตร

3(2-2-5)
6(2-8-8)
3(1-4-4)
3(x-y-z)
15

แผน ข การฝึ กงาน
ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
943-310 กำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเพื่องำน
ศิลปะกำรแสดง
943-330 ศิลปะกำรแสดงเพื่อกำรท่องเที่ยว
943-340 หลักกำรกำกับกำรแสดง
943-380 กำรออกแบบกำรแสดงขั้นพื้นฐำน
943-xxx วิชำชีพเลือก 4
943-xxx วิชำชีพเลือก 5
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
18

ภาคการศึกษาที่ 2
941-225 ภำษำจีนจำกเพลง
2((2)-0-4)
xxx-xxx วิชำเลือกหมวดวิชำศึกษำทัว่ ไป 3
1((x)-y-z)
943-331 กำรตลำดเพื่อธุรกิจกำรแสดง
3(3-0-6)
943-381 บทและกำรเขียนบทเพื่อศิลปะกำรแสดง 3(2-2-5)
943-xxx วิชำชีพเลือก 6
3(x-y-z)
xxx-xxx วิชำเลือกเสรี 1
3(x-y-z)
รวม
15

ภาคฤดูร้อน
943-341 กำรฝึ กงำนทำงศิลปะกำรแสดงและกำรจัดกำร
ไม่นอ้ ยกว่ำ 200 ชัว่ โมง
ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
943-xxx วิชำชีพเลือก 8
943-xxx วิชำชีพเลือก 9
943-xxx วิชำชีพเลือก 7
xxx-xxx วิชำเลือกเสรี 2
รวม

หมายเหตุ

3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
12

ภาคการศึกษาที่ 2
943-410 กำรวิจยั สร้ำงสรรค์ดำ้ นศิลปะกำรแสดง
943-420 ปริ ญญำนิพนธ์ศิลปะกำรแสดง
943-480 กำรออกแบบศิลปะกำรแสดงขั้นสู ง
รวม

* แผนการศึกษาสามารถปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสู ตร

3(2-2-5)
6(2-8-8)
3(1-4-4)
12

คำอธิบำยรำยวิชำสำขำวิชำศิลปะกำรแสดงและกำรจัดกำร
943-110
3 (3-0-6)
ปริทัศน์ ศิลปะกำรแสดงและกำรจัดกำร
(Introduction to Performing Arts Management)
ทิศทาง เป้าหมาย คุณลักษณะของบัณฑิตในการศึกษา
ทางด้านศิ ล ปะการแสดงและการจัด การ ขอบเขต เนื้ อ หา
ศิ ล ป ะ ก าร แ ส ด ง ใ น มิ ติ ต่ าง ๆ ค ว าม ส าคั ญ คุ ณ ค่ า
ศิลปะการแสดงในบริ บทของสังคม
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)
อัตลักษณ์ ศิลปะกำรแสดง
(Performing Arts Identities)
ศึกษาอัตลักษณ์ วิธีการของการแสดงนาฏศิ ลป์ 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)
กำรคิดสร้ ำงสรรค์ในงำนศิลปะกำรแสดง
(Creativity in Performing Arts)
ศึ ก ษาความส าคัญ วิ ธี ก าร องค์ ป ระกอบ แนวคิ ด
ทฤษฎี แรงจู ง ใจ และกระบวนการด าเนิ นงานทางด้ า น
ศิลปะการแสดง
Study of the significance; methodology; elements;
concepts; theories; motivations; and processes in the
performing arts
943-120
3 (1-4-4)
ศิลปะกำรแสดงพื้นฐำนนำฏศิลป์ ไทย
(Basic Thai Classical Dance)
กระบวนการใช้ อ วัย วะส่ วนต่ า ง ๆของร่ างกาย
ประสานกันในการปฏิ บัติท่ าทาง และการเคลื่ อนไหวอย่างมี

มาตรฐานในระดับ พื้ น ฐานการราไทย พร้ อ มทั้งฝึ กทักษะ
ปฏิบตั ิดว้ ยการราเพลงช้าและเพลงเร็ ว
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)
ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ ไทย 1
(Thai Classical Dance I)
กระบวนการใช้อ วัย วะส่ ว นต่ า ง ๆ ของร่ างกาย
ประสานกันในการปฏิบตั ิท่าทาง และการเคลื่อนไหวอย่างมี
มาตรฐานในระดับ การใช้ ภ าษาท่ า ร าพร้ อ มทั้ง ฝึ กทัก ษะ
ปฏิบตั ิ ด้วยการราเดี่ยว และราคู่
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)
หลักการการบริ หารงานทัว่ ไป หลักการบริ หารงาน
ศิลปะการแสดง และหลักการบริ หารงานกิจกรรมในวาระ
และโอกาสต่างๆ
Principles of general administration; Principles
of Performing Art administration, and Principles of special
events administration
943-220
3 (1-4-4)
ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ ไทย 2
(Thai Classical Dance II)
กระบวนการใช้อ วัย วะส่ ว นต่ าง ๆ ของร่ างกาย
ประสานกันในการปฏิบตั ิท่าทาง และการเคลื่อนไหวอย่างมี
มาตรฐานในระดับ การใช้ภ าษาท่ าร า พร้ อ มทั้ง ฝึ กทัก ษะ
ปฏิบตั ิการแสดงระบามาตรฐาน

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)
ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ พื้นเมือง
(Folk Performing Arts)
ห ลั ก ก าร รู ป แ บ บ เนื้ อ ห า แ ล ะ ห น้ าที่ ข อ ง
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองในโลก เน้นศิลปะการแสดงพื้นเมือง
ในประเทศไทย
Principles;
patterns; contents and functions of folk performing arts
worldwide; emphasis on performing arts in Thailand
943-222
3 (1-4-4)
ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ ไทย 3
(Thai Classical Dance III)
กระบวนการใช้ อ วัย วะส่ วนต่ า ง ๆ ของร่ างกาย
ประสานกันในการปฏิ บัติท่ าทาง และการเคลื่ อนไหวอย่างมี
มาตรฐานในระดับการสื่ อสารภาษาท่ารา เพื่อการแสดง พร้อม
ทั้งฝึ กทักษะปฏิบตั ิ ระบาที่ปรับปรุ งขึ้นมาใหม่
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)
ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ ภำคใต้
(Southern Dance)
ความเป็ นมา วิธีการแสดง และเอกลักษณ์ ของการ
แสดงภาคใต้ พร้อมทั้งฝึ กทักษะการปฏิบตั ิการแสดงนาฏศิลป์
ของภาคใต้ชุดต่าง ๆ เช่น โนรา ลิเกป่ า ระบาร่ อนแร่ ระบาตา
รี กีปัส ระบาปาเต๊ะ ระบานารี ศรี นคร รองเง็ง เป็ นต้น
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)
ภำษำอังกฤษเทคนิคทำงด้ ำนศิลปะกำรแสดง
(Technical English for Performing Arts)
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะการแสดง ฝึ ก
ทักษะการอ่าน การใช้ภาษาทางศิลปะการแสดง การเขียน
เพื่อนาไปใช้ในการเขียนรายงานสั้น ๆ การบรรยายในการ
จัดการแสดง การเขียนเอกสารเผยแพร่ การจัดนิ ทรรศการ
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และฝึ กทักษะการแสดงละคร
เป็ นภาษาอังกฤษ
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)
ศิลปะกำรแสดงทำงสื่ อสมัยใหม่
(Performing Arts through Modern Media)
หลักการและวิธีการแสดงผ่านสื่ อสมัย ใหม่ : การ
ออกแบบ การบั น ทึ ก ภาพและเสี ย ง การล าดับ ภาพ การ
บรรยาย และการพากย์
Principles and performance techniques through
modern media; designing; audio-visual recording; editing;
narrating; and dubbing
943-252
3 (1-4-4)
กำรใช้ คอมพิวเตอร์ ข้นั พื้นฐำนในงำนศิลปะกำรแสดง
(Basic Computer Application in Performing Arts)
ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ ข้ นั พื้นฐาน การบันทึ ก
ข้อมูลและท่าราต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนทางด้าน
ศิลปะการแสดง พร้อมฝึ กปฏิบตั ิการตัดต่อเพลง และจัดทา
แผ่นพับและโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์การแสดง
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)
ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ ร่ วมสมัย
(Contemporary Performing Arts)
การปฏิ บัติ การบรรยาย การสาธิ ต กระบวนการใช้
อวัยวะส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายประสานกันในการปฏิบตั ิท่าทาง
และการเคลื่อนไหวอย่างมีมาตรฐานของการแสดงแนวศิลปะ
ร่ วมสมัย
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)
ศิลปะกำรแสดงละครสมัยใหม่
(Modern Drama Performing Arts)
หลัก การและกระบวนการจัด การแสดงละครใน
รู ปแบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น และฝึ กทักษะ เกี่ยวกับเทคนิ ค และ
วิธีการในการแสดงละครรู ปแบบใหม่ ๆ
Principles and processes of showcasing modern
drama; skill practice in techniques of performing new modern
drama
943-280
3 (2-2-5)
กำรแต่ งกำยและกำรแต่ งหน้ ำเพื่อกำรแสดง
(Costume and Make-Up for Performing Arts)
พัฒ นาการของการแต่ งกายและการแต่ งหน้ า ของ
ศิลปะการแสดงประเภทต่าง ๆ และการฝึ กทักษะ
Development and practice of costume and make-up
for various types of performing arts
943-281
3 (2-2-5)
เวที ฉำก แสง และเสียง
(Stage, Scene, Lighting, and Sound)
รู ป แบบ และหน้ า ที่ ของเวที ฉากแสง และเสี ย ง
สาหรับการแสดงประเภทต่าง ๆ ของตะวันออก ตะวันตก และ
ของไทย
Pattern and function of stage; scene, lighting, and
sound for Eastern, Western, and Thai performances

943-282
3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร์ เพื่อกำรออกแบบงำนศิลปะกำรแสดง
(Computer for Performing Arts Design)
ศึ ก ษากระบวนการโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ น
ลั ก ษ ณ ะต่ า ง ๆ ที่ สนั บ สนุ นการด าเนิ น งาน ทางด้ า น
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
Study of computer programs process in different
ways to support the performing arts and management.
943-310
3 (2-2-5)
กำรศึกษำค้นคว้ำข้ อมูลเพื่องำนศิลปะกำรแสดง
(Study and Research for Performing Arts)
ศึกษาลักษณะแหล่งข้อมูล วิธีการได้มาซึ่ งข้อมู ล
กระบวนการด าเนิ น งานเพื่ อเข้าถึ งแหล่ งข้อ มู ลแต่ล ะกลุ่ ม
การรวบรวมข้อมูล การจัดระบบของฐานข้อมูลเพื่อการใช้
ประโยชน์ และการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
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)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการของโขน
เรื่ องที่แสดง วงดนตรี ประกอบการแสดง คนพากษ์- เจรจา
หัวโขน โอกาสที่ แสดง วิธีดูโขน รวมทั้งประวัติตัวละคร
และสถานที่ สาคัญต่างๆ พร้ อมทั้งฝึ กทักษะการพากย์ การ
เจรจา การใช้ภาษาท่าในการแสดงโขน และปฏิบตั ิการแสดง
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)
ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ ไทย 4
(Thai Classical Dance IV)
กระบวนการใช้ อ วัย วะส่ วนต่ า ง ๆ ของร่ างกาย
ประสานกันในการปฏิ บัติท่ าทาง และการเคลื่ อนไหวอย่างมี
มาตรฐานในระดับการสื่ อสารภาษาท่ารา เพื่อการแสดงพร้อม
ทั้งฝึ กทัก ษะปฏิ บัติ การร าเดี่ ย วและราคู่ ต ามลัก ษณะของตัว
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)
ศิลปะกำรแสดงรำหน้ ำพำทย์
(Na Pat Dance)
การปฏิ บัติ การบรรยาย การสาธิ ต กระบวนการใช้
อวัยวะส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายประสานกันในการปฏิบตั ิท่าทาง
และการเคลื่ อ นไหวอย่างมี มาตรฐานในระดับ สู ง เพื่ อการร า
เพลงหน้าพาทย์
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)
ศิลปะกำรแสดงเพื่อกำรท่ องเที่ยว
(Performing Arts for Tourism)
รู ป แบบ และวิ ธี ก ารจัด การแสดงที่ ส อดคล้อ งกับ
ระบบการจัด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมในประเทศและ
ต่างประเทศ
Patterns and performing arts management integrated
with cultural tourism management in the domestic and
international

943-331
3 (3-0-6)
กำรตลำดเพื่อธุรกิจกำรแสดง
(Marketing for Performing Business)
ความหมาย ความสาคัญ ของการตลาดเพื่ อธุ รกิ จ
การแสดง แนวคิด และ ทฤษฎีในการบริ หารการตลาดการ
แสดง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในธุรกิจการแสดง ความคาดหวัง
ของผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่ วนตลาด การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
ของการตลาดเพื่ อธุ รกิ จการแสดง การจัดการราคาสาหรั บ
ธุ รกิ จการแสดง การจัดการช่ องทางการตลาดในธุ รกิ จการ
แสดง การจัดการการส่งเสริ มการตลาดในธุรกิจการแสดง
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)
ศิลปะกำรแสดงกับกฎหมำยและจรรยำบรรณ
(Law and Ethics for Performing Arts)
การประกอบอาชีพการแสดง องค์ประกอบสาคัญ
ในการทาธุ รกิจศิลปะการแสดง กฎหมายลิขสิ ทธิ์ กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปั ญญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายสื่ อมวลชน
และกฎห มายที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ อาชี พ ศิ ลป ะการแสด ง
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบอาชีพศิลปะการแสดง
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)
หลักกำรกำกับกำรแสดง
(Principles of Directing Performances)
ศึกษาหลักการกากับการแสดง หน้าที่และบทบาท
ของผูก้ ากับการแสดง การวิเคราะห์และตีความบทละครการ
พัฒนาบทบาทนักแสดง การกาหนดแนวทางการแสดง การ

คัดเลือกและฝึ กฝนนักแสดง ปั ญหาในการกากับและวิธีแก้ไข
รวมทั้งฝึ กกากับการแสดงสั้น ๆ 1 เรื่ อง
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
กำรฝึ กงำนทำงศิลปะกำรแสดงและกำรจัดกำร ไม่ น้อยกว่ำ 200 ชั่วโมง
(Job Training in Performing Arts and Management)
เงื่ อ นไข นั ก ศึ ก ษำต้ องได้ รั บ กำรฝึ กทั ก ษะทำงวิ ช ำชี พ ใน
หลักสู ตร จำนวนไม่ น้อยกว่ำ 200 ชั่วโมงฝึ กงำน
การฝึ กปฏิบตั ิงานในหน่ วยงานหรื อบริ ษทั ห้างร้านที่
เกี่ ย วข้อ งกับ ลัก ษณะวิ ช าเอก โดยได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สาขาวิชา และต้องมีชวั่ โมงปฏิบตั ิไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัว่ โมง ทั้งนี้
ผูศ้ ึ ก ษาต้อ งเสนอรายงานการฝึ กปฏิ บัติ งานตามที่ สาขาวิ ช า
กาหนด
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)
รู ปแบบ เนื้ อหา และบทบทของศิ ลปะการแสดงใน
บริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซี ยน พร้อม
ทั้ง การฝึ กทัก ษะศิ ล ปะการแสดงชุ ด ต่ า ง 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)
ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ ตะวันตก
(Western Dance)
หลักการและกระบวนการจัดการแสดงนาฏศิ ลป์
ตะวัน ตก และฝึ กปฏิ บัติ การแสดงตามรู ป แบบ ของการ
แสดงนาฏศิลป์ ตะวันตก เช่น บัลเลย์ 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)
การออกแบบการแสดงขั้นพื้นฐาน : การออกแบบ
แนวคิด การพัฒนาแบบ การประกอบสร้างการนาเสนอการ
ประกอบสร้างศิลปะการแสดงชุดใหม่ที่ง่าย
Basic choreography; conceptual design; design
development; creation; presentation of creating new and
simple performing arts
943-381
3 (2-2-5)
บทและกำรเขียนบทเพื่อศิลปะกำรแสดง
(Script and Script Writing for Performing Arts)
รู ป แ บ บ ข อ งบ ท แ ล ะก ารเขี ยน บ ท ส าห รั บ
ศิลปะการแสดงเวที : บทเพลง บทละคร ฉันทลักษณ์ ศัพท์
สานวน และคาอธิบายประกอบที่สาคัญ
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)
กำรออกแบบเครื่ องแต่ งกำยและกำรแต่ งหน้ ำพิเศษ
(Costume and Special Make-up Design)
การออกแบบเครื่ อ งแต่ ง กาย และการแต่ ง หน้ า
ลักษณะพิเศษ สาหรับการแสดงต่าง ๆ
Costume design and special make-up for
performing arts

943-383
3 (1-4-4)
กำรออกแบบฉำก แสง เสียงและ เทคนิคพิเศษ
(Scene, Lighting and Sound Design, and Special Effects)
การออกแบบ และการประกอบสร้าง ฉาก อุป กรณ์
ฉาก แสง และการใช้เทคนิ กพิ เศษ ส าหรั บ ศิ ล ปะการแสดง
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)
กำรวิจัยสร้ ำงสรรค์ด้ำนศิลปะกำรแสดง
(Creative Research for Performing Arts)
ระเบี ยบวิธีวิท ยาการวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิ ล ปะการแสดง การค้น คว้าเพื่ อ สร้ างแนวคิ ด การแสวงหา
ข้อมูล การถอดบทเรี ยนเพื่อ สร้ างแรงบัน ดาลใจ การกาหนด
กรอบความคิด การนาข้อมูลและแรงบันดาลใจมาทาแบบร่ าง
การพัฒ นาแบบ การใช้ เทคนิ ก วิ ท ยาในการประกอบสร้ าง
ศิ ล ป ะการแสดง และการป ระเมิ น ผลงาน สร้ า งสรรค์
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)
ปริญญำนิพนธ์ ศิลปะกำรแสดง
(Performing Arts Graduation Project)
การสร้ างโครงการศิ ลปะการแสดงระยะเตรี ยมการ
การส ารวจความพร้ อ มของทรั พ ยากร
การประเมิ น
ศักยภาพโครงการ การออกแบบ และนาเสนอแบบร่ าง ระยะ
ปฏิบตั ิการ การฝึ กซ้อม การกากับการแสดง 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)
สหกิจศึกษำ
(Cooperative Education)
เงื่ อ นไข นั ก ศึ ก ษำต้ อ งได้ รั บ กำรฝึ กทั ก ษะทำงวิ ช ำชี พ ใน
หลักสู ตร จำนวนไม่ น้อยกว่ำ 200 ชั่วโมงฝึ กงำน
การปฏิ บัติงานจริ งในสถานประกอบการอย่างมี
ระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็ นระยะเวลา 1ภาคการศึกษาใน
ฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึ กษาจะต้องเข้ารั บ การเตรี ย ม
ความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบตั ิตนในสังคม
การทางาน รวมทั้งดาเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด การปฏิบตั ิงานและการประเมินผลอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาของสาขาวิชา และ
พนักงานที่ปรึ กษาที่สถานประกอบการมอบหมาย
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)
กำรจัดกำรศิลปะกำรแสดงเชิงกิจกรรม
(Performing Arts Event Management)
หลักการและปฏิบตั ิการ ศิลปะการแสดงในรู ปแบบ
ของงานเทศกาลประเพณี เทศกาลเฉพาะกิ จ ของรั ฐ และ
เอกชน หลักการจัดการ การจัดทางบประมาณและควบคุม
ต้นทุนการดาเนินงาน การสื่ อสารการตลาด การจัดการความ
เสี่ ยง
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)
สื่ อเทคโนโลยีเพื่อกำรแสดง
(Information Technology for Performance)
การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดการ
แสดงทั้งในระบบหน่ วยงานและการขยายวงกว้างออกไปสู่
สั ง คม ตลอดจนการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการบริ หารงานการแสดง 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)
กำรออกแบบศิลปะกำรแสดงขั้นสู ง
(Advanced Choreography)
การออกแบบการแสดงขั้นสู ง : การออกแบบแนวคิด
การพัฒนาแบบ การประกอบสร้าง การนาเสนอการประกอบ
สร้างศิลปะการแสดงชุดใหม่ทีซบั ซ้อน
Advanced choreography: conceptual design, design
development, construction, presentation and construction of
complex performing arts

