รหัสและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
พุทธศักราช 2547

เลมที่ 1
หมวดวิชาครุศาสตร
(100 – 149)
หมวดวิชามนุษยศาสตร
(150 – 199)
หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร
(200 – 249)

สารบัญ
คํานํา
หมวดวิชาครุศาสตร (100-149)
100 หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดได
101 หมูวชิ าหลักการศึกษา
102 หมูวชิ าหลักสูตรและการสอน
103 หมูวชิ าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
104 หมูวชิ าประเมินผลและวิจยั ทางการศึกษา
105 หมูวชิ าจิตวิทยาและการแนะแนว
106 หมูวชิ าการบริหารการศึกษา
107 หมูวชิ าการศึกษาปฐมวัย
108 หมูวชิ าการศึกษาพิเศษ
หมวดวิชามนุษยศาสตร (150-199)
150 หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดในหมวดวิชามนุษยศาสตร
151 หมูวชิ าปรัชญา
152 หมูวชิ าศาสนาและเทววิทยา
153 หมูวชิ าภาษาศาสตร
154 หมูวชิ าภาษาไทย
155 หมูวชิ าภาษาอังกฤษ
156 หมูวชิ าภาษาญี่ปุน
157 หมูวชิ าภาษาจีน
158 หมูวชิ าภาษามาเลย
159 หมูวชิ าภาษาฝรั่งเศส
161 หมูวชิ าภาษาเยอรมัน
162 หมูวชิ าภาษาอิตาเลี่ยน
163 หมูวชิ าบรรณารักษและสารนิเทศ
164 หมูวชิ าประวัตศิ าสตร

หนา

1
5
22
64
82
100
121
130
150

172
176
181
206
216
257
301
315
332
336
351
355
359
389

(ข)
หนา
165
166
167
168
169
171
172
173

หมูวชิ าภาษารัสเชีย
หมูวชิ าภาษาเกาหลี
หมูวชิ าภาษาลาว
หมูวชิ าภาษาเขมร
หมูวชิ าภาษาพมา
หมูวชิ าภาษาเวียดนาม
หมูวชิ าภาษาสเปน
หมูวชิ าภาษาอาหรับ

หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร (200-249)
200 หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร
201 หมูวชิ าทฤษฏี หลักการ และความเขาใจทางศิลปกรรม
202 หมูวชิ าวิจติ รศิลป
203 หมูวชิ าประยุกตศลิ ป ออกแบบ 2 มิติ
204 หมูวชิ าประยุกตศลิ ป ออกแบบ 3 มิติ
205 หมูวชิ านาฎศิลปและการแสดง
206 หมูวชิ าดุรยิ างคศิลป
ภาคผนวก
หลักการ

415
419
423
426
429
432
436
440

446
462
476
507
529
549
592

(1)

1

53

หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดได
(100)

หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดได ซึง่ อยูในหมวดวิชาครุศาสตร ไดจัด
ลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
1.
(100-1--)
2.
(100-2--)
3.
(100-3--)
4.
(100-4--)
5.
(100-5--)
6.
(100-6--)
7.
(100-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(100-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย
(100-9--)

2

หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาครุศาสตร(100)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1001801
2101801
2101803
2102805
2102804
2102806
1002801 2102807
2103808
1003801
2103809
1003802
2104810
2104812
1004801
2104810
1004802

ชือ่ วิชา
การศึกษาสังเกตและมีสว นรวม 1
การศึกษาสังเกตและการมีสว นรวม 1
การศึกษาและสังเกต 1
การมีสว นรวม 1
การศึกษาและสังเกต 2
การมีสว นรวม 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพครูเต็มรูป 1
การศึกษาสังเกตและการมีสว นรวม 3
การศึกษาสังเกตและการมีสว นรวม 2
การศึกษาสังเกตและการมีสว นรวม 4
การศึกษาสังเกตและการมีสว นรวม 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพครูเต็มรูป 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพครูเต็มรูป 4
การฝกประสบการณวชิ าชีพครูเต็มรูป 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพครูเต็มรูป 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพครูเต็มรูป 3

น(ท-ป)
1(60)
1(70)
1(70)
1(70)
1(70)
1(70)
3(250)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
3(250)
3(250)
3(250)
6(450)
5(450)

3

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดได (100)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1001801

การศึกษาสังเกตและการมีสว นรวม 1
1(60)
Observation and Participation in School Practices 1
การศึกษาและการสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน งานในหนาที่ครูผสู อน
งานในหนาที่ครูประจําชั้น พฤติกรรมการสอน และพฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน
ในสถานการณจริง การฝกเปนผูชว ยครูทางดานธุรการชั้นเรียน การเรียนการสอน
หรือสนับสนุนการเรียนการสอน

1002801

การฝกประสบการณวชิ าชีพครูเต็มรูป 1
3(250)
Full Time Professional Experience 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพครูเต็มรูปในหนาที่ของครู
อยางครบถวนทั้งานสอนงานกิจการนักเรียน งานธุรการ และงานอื่น ๆ

1003801

การศึกษาสังเกตและการมีสว นรวม 2
1(60)
Observation and Participation in School Practices 2
การศึกษาและสังเกตงานในหนาที่ครูผสู อน งานในหนาที่ครูประจําวัน
งานบริหารและบริการของโรงเรียน สภาพชุมชนและความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนในสถานการณจริง การฝกเปนผูชว ยครูทางดานการเรียนการ
สอนหรือสนับสนุนการเรียนการสอน กิจกรรมนักเรียน และการแนะแนว การ
พัฒนาโรงเรียนและชุมชน

4

รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1003802

การศึกษาสังเกตและการมีสว นรวม 3
1(60)
Observation and Participation in School Practices 3
การศึกษาและสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน งานในหนาที่ครู งานบริหาร
งานบริการของโรงเรียน สภาพชุมชนและความสัมพันธกบั โรงเรียน การฝก
เปนผูชว ยครูในงานตาง ๆ การศึกษาสังเกตการปฏิบัตงิ านเทคนิคการศึกษาเฉพาะ
ดานการบริหารและการจัดการ งานเทคนิคการศึกษาเฉพาะดาน ตลอดจนการฝก
เปนผูชว ยปฏิบัตงิ านเทคนิคการศึกษานั้น ๆ

1004801

การฝกประสบการณวชิ าชีพครูเต็มรูป 2
3(250)
Full Time Professional Experience 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพครูเต็มรูปในงานหนาที่ของครูอยางครบถวน
ทัง้ งานสอน งานกิจกรรมนักเรียน งานธุรการ งานพัฒนาโรงเรียนและชุมชน

1004802

การฝกประสบการณวชิ าชีพครูเต็มรูป 3
5(450)
Full Time Professional Experience 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพครูเต็มรูปในงานหนาที่ของครูอยางครบถวน
ทัง้ งานสอน งานกิจกรรมนักเรียน งานธุรการ งานพัฒนาโรงเรียนและชุมชน

5

หมูวชิ าหลักการศึกษา
(101)
หมูวชิ า หลักการศึกษา ซึง่ อยูในหมวดวิชาครุศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
1. หลักการศึกษาทั่วไป
(101-1--)
2. การศึกษากับสังคม
(101-2--)
3.
(101-3--)
4.
(101-4--)
5. หลักการศึกษานอกระบบ
(101-5--)
6.
(101-6--)
7.
(101-7--)
8.
(101-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(101-9--)

6

หมูวชิ าการศึกษานอกระบบ (101)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
1011101
1011102
1011103
1011104
1011105
1011106
1011201
1011501
1012101
1012102
1012201
1012202
1012503
1012504
1012505
1012506
1013101
1013102
1013103
1013201
1013202
1013203
1013204
1013205
1013206

ชือ่ วิชา
ความเปนครู
การศึกษาไทย
การสื่อความหมายสําหรับครู
การประถมศึกษา
การมัธยมศึกษา
การศึกษาและความเปนครูไทย
สังคมวิทยาการศึกษา
ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ
การศึกษาสงเคราะหในประเทศไทย
กิจกรรมยามวางเพือ่ การศึกษา
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน
การฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่
การศึกษานอกระบบกับการพัฒนา
การเรียนรูและเทคนิคการสอนผูใหญ
การศึกษาตนเอง
ประวัตกิ ารศึกษาไทย
นโยบายการศึกษา
อนาคตศึกษา
การจัดโรงเรียนชุมชน
การศึกษาเปรียบเทียบ
การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น
เศรษฐศาสตรการศึกษา
การเมืองกับการศึกษา

น(ท-ป)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)

7
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1013207
1013208
1013209
1013501
1013502
1013503
1013504
1013505
1013506
1013507
1013801
1013802
1014201
1014501
1014502
1014503
1014504
1014505
1014506
1014801
1014802
1014901
1014902

ชือ่ วิชา

น(ท-ป)

การศึกษากับสิ่งแวดลอม
การศึกษากับการปรับปรนวัฒนธรรม
การศึกษารวมสมัย
การศึกษานอกระบบเปรียบเทียบ
การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ
เทคนิคการปฏิบัตงิ านการศึกษานอกระบบ
การศึกษาทางเลือก
การออกแบบโครงการและหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ภูมิปญ
 ญาศึกษา
การศึกษานอกระบบ
การทดลองปฏิบัตงิ านการศึกษานอกระบบ
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการศึกษานอกระบบ 3
การศึกษาของพอแม
การศึกษานอกระบบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ
สังคมไทย
การศึกษานอกระบบกับสิ่งแวดลอม
การศึกษานอกระบบกับการพัฒนาอาชีพ
การคนควาวิจยั เพื่อการศึกษานอกระบบ
โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษานอกระบบ
สัมมนาปญหาการศึกษานอกระบบ
การฝกประสบการณวชิ าชีพการศึกษานอกระบบ 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพการศึกษานอกระบบ 3
การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
สัมมนาปญหาการศึกษา

2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
1(60)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(250)
5(450)
2(2-0)
3(2-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าหลักการศึกษา (101)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1011101

ความเปนครู
2(2-0)
Self Actualization for Teachers
บทบาทและความสําคัญของครูในฐานะเปนวิศวกรสังคม หนาที่ความ
รับผิดชอบของครู คุณลักษณะของครูดี การนําแนวคิดทางศาสนาและปรัชญามา
ปลูกฝงความรัก ความศรัทธา การพัฒนาบุคลิกภาพและคานิยมในอาชีพสถาบันและ
สมาคมอาชีพ
จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบอาชีพการสงเสริมและ
ยกระดับวิชาชีพ

1011102

การศึกษาไทย
2(2-0)
Introduction to Thai Education
ความหมาย ความมุงหมาย และความสําคัญของการศึกษา ความสัมพันธ
ระหวางการศึกษาศาสตรอยางอื่น ๆ ปรัชญาการศึกษา ความเปนมาของการศึกษา
ไทย
โดยยอ แนวคิดและความเชื่อที่มีอทิ ธิพลตอการศึกษาไทย นโยบายและ
ระบบการจัดการศึกษาไทยในระดับตาง ๆ ความสัมพันธตอเนื่องระหวางการศึกษา
ในระดับตาง ๆ
การวิเคราะหแผนการศึกษาแหงชาติโดยเนนฉบับปจจุบัน
สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาไทย โครงสรางและระบบบริหาร
การศึกษา บทบาทของการศึกษาในการพัฒนาประเทศ ปญหาและแนวโนมที่สาํ คัญ
ของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่น การจัดการศึกษาในระบบสังคมประชาธิปไตย
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ชือ่ คําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1011103

การสื่อความหมายสําหรับครู
2(2-0)
Communication for Teachers
ศึกษาทฤษฎีและผลการคนควาวิจยั เกี่ยวกับการสื่อความหมายของมนุษย
ศึกษาธรรมชาติของการสื่อความหมายระหวางบุคคล หรือหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการศึกษาและการเรียนการสอน เชน ระหวางครูกบั นักเรียน ระหวาง
ครูกบั ผูบริหาร
และระหวางครูกบั ผูปกครองหรือประชาชนโดยทั่วไป ทัง้ นี้
เพื่อใหผูทจี่ ะเปนครูสามารถสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ของตน

1011104

การประถมศึกษา
3(3-0)
Elementary Education
ความหมาย ปรัชญาและความมุงหมายของการประถมศึกษา วิวฒ
ั นาการ
ประถมศึกษาของไทย พระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาแบบตาง
ๆ การจัดการประถมศึกษาของไทยและตางประเทศ การจัดทําแผนการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา บทบาทและหนาที่ของ
ครูประถมศึกษา ผูเ รียนในระดับประถมศึกษา ปญหาในการจัดการประถมศึกษา
ปญหาของการประถมศึกษาและแนวโนมของการประถมศึกษาของไทย

1011105

การมัธยมศึกษา
3(3-0)
Secondary Education
ศึกษาเกี่ยวกับความมุงหมายและพัฒนาการของการมัธยมศึกษา
การจัด
ระบบงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา การนิเทศการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา การ
ประเมินผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา การปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทย
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1011106

การศึกษาและความเปนครูไทย
3(2-2)
Education and Self Actualization for Thai Teachers
ความหมาย ความมุงหมายและความสําคัญของการศึกษา
แผนการ
ศึกษาและ
พ.ร.บ.การศึกษา ความเปลี่ยนแปลงและแนวโนมที่มผี ลกระทบตอ
การศึกษาและวิชาชีพครูไทยในปจจุบนั และอนาคต การจัดและการบริหารการศึกษา
ไทย ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการพัฒนาครูและวิชาชีพครู
ความเปนครูและการ
พัฒนาคุณธรรมของครู
คุณลักษณะของครูไทยที่พงึ ประสงค การพัฒนา
บุคลิกภาพและคุณลักษณะของครูที่ดี
บทบาทของการศึกษาและครูในการสราง
สันติภาพและสันติสขุ ในสังคมไทย สังคมโลก

1011201

สังคมวิทยาการศึกษา
2(2-0)
Educational Sociology
ศึ ก ษาความหมายและความเป น มาของสั ง คมวิท ยาการศึก ษา วิ เ คราะห
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและมรดกทางวัฒนธรรมไทย ที่
เปนรากฐานในการจัดการศึกษาของชาติ สถาบัน สิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจและ
สังคม ที่มี ผลตอความเชื่อ คานิยม การจรรโลงในดานการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพของผูเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนที่จะสงเสริมใหผูเรียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียนและการประกอบอาชีพ

1011501

ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ
3(3-0)
Philosophy and Principles of Non-formal Education
ปรัชญา แนวคิด หลักการ และความจําเปนของการจัดการศึกษา
นอกระะบบ ความหมาย ขอบขาย และสาระสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษาผูใหญและการศึกษานอกระบบในประเทศไทย
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น(ท-ป)

1012101

การศึกษาสงเคราะหในประเทศไทย
2(2-0)
Education for Minority groups in Thailand
ศึกษาปรัชญาของการจัดการศึกษาสงเคราะห แนวทาง หลักและวิธกี าร
จัดดําเนินงานการศึกษาสงเคราะห โรงเรียนศึกษาสงเคราะหในประเทศไทย
ประเภทและปญหาของชนกลุม นอยในประเทศไทย
การจัดการศึกษาสําหรับ
ชนกลุมนอย นโยบายของรัฐเกี่ยวกับชนกลุมนอย

1012102

กิจกรรมยามวางเพื่อการศึกษา
2(2-0)
Leisure Time Activity in Education
ศึกษาบทบาทของกิจกรรมยามวางในประเทศไทย ความสําคัญของการกีฬา
และกิจกรรมยามวางที่มีตอ สังคมทองถิ่น อิทธิพลของการกีฬาและกิจกรรมยามวาง
พืน้ บานของไทยที่มีตอ การดํารงชีวิต หลักเกณฑการจัดกิจกรรมยามวางและ
แนวโนมของกิจกรรมยามวางในปจจุบัน การสงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม
ยามวางในโรงเรียน

1012201

การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2(2-0)
Education and Community Development
ความหมายของการพัฒนา
ความหมายของชุมชนและลักษณะชุมชน
หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาชุมชน การ
วางแผนการพัฒนาชุมชน การอนามัยในโรงเรียนชุมชน
ความรวมมือระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนในการแกปญ
 หาชุมชน
วิธกี ารศึกษาและสํารวจปญหาชุมชน
กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การประเมินผลการพัฒนาชุมชน
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1012202

การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน
2(2-0)
School and Community Relationship
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของบานและชุมชนที่มีตอ โรงเรียน บทบาท
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอโรงเรียนและชุมชน
การใชทรัพยากรใน
ชุมชนใหเปนประโยชนตอ การศึกษา เครื่องมือและเทคนิคในการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

1012503

การฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่
2(2-0)
Place-to-Place Vocational Training
ศึกษาหลักการและวิธกี ารของการฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ หลักสูตรและ
การดําเนินงานการฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ในประเทศไทย อุปสรรคของการฝกอาชีพ
เคลื่อนที่การแกไขอุปสรรค

1012504
การศึกษานอกระบบกับการพัฒนา
3(3-0)
Nonformal Education and Development
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ความสัมพันธระหวางการศึกษานอกระบบ
กับการพัฒนาในระดับตาง ๆ ไดแก การพัฒนาทองถิ่น การพัฒนาชุมชนชนบท
การพัฒนาชุมชนเมือง การพัฒนาทองถิ่น การพัฒนาชุมชนชนบท การพัฒนาชุมชน
เมือง การพัฒนาประเทศ การนําภูมิปญ
 ญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนา การสํารวจ
ปญหาและความตองการของชุมชนเพื่อการพัฒนา
1012505

การเรียนรูและเทคนิคการสอนผูใหญ
3(2-2)
Facilitating Adult Learning
พัฒนาการ ธรรมชาติ แรงจูงใจ และองคประกอบในการเรียนรูของผู
ใหญ เพื่อประยุกตใชในการจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูใหญ
ตลอดจนการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศเพื่อการเรียนรูของผูใหญ
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น(ท-ป)

1012506

การศึกษาตนเอง
3(3-0)
Self - Study
ศึกษาเปาหมายและวิธกี ารในการดํารงชีวิตตามแนวของศาสนา และภูมิ
ปญญาชาวบาน สํารวจและประเมินพฤติกรรมของตน เพื่อปรับปรุงตนเองให
สามารถปฏิบัตงิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ

1013101

ประวัตกิ ารศึกษาไทย
2(2-0)
History of Education in Thailand
ศึกษาพื้นฐานการศึกษาของไทยแตละระดับ เริ่มตั้งแตการศึกษาสมัยโบราณ
ในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน
ตลอดจน ถึงปจจุบัน
วามีโครงสรางและการเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญอยางไร
วิวฒ
ั นาการของการศึกษาไทย ขอวิจารณเกี่ยวกับขอดี ขอบกพรองและปญหา
ของแผนการศึกษาของชาติหรือการศึกษาของไทยทั่ว ๆ ไปในอดีต ซึง่ นําไปสู
แนวทางในการปรับปรุงการศึกษาของไทยตอไป

1013102

นโยบายการศึกษา
2(2-0)
Educational Policy
ความหมาย
ขอบขายของนโยบายและแผนขององคการที่จดั การศึกษา
นโยบาย
การศึกษาระดับชาติ ระดับสวนราชการ ระดับสถานศึกษา แนวการ
สรางนโยบายการศึกษา การนํานโยบายการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ปญหาและ
อุปสรรคของการบริหารองคการตามนโยบายการศึกษา
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น(ท-ป)

1013103

อนาคตศึกษา
2(2-0)
Future Study
ความหมาย ความสําคัญและบทบาทของอนาคตศึกษา วิธีการทําอนาคต
ศึกษา เชน การสรางภาพเชิงความคิดของอนาคต (Scenarios) เทคนิคเดลพี การ
ระดมสมอง การทําประชาพิจารณ (Public Hearings) การประชุมแบบตาง ๆ การ
วิเคราะหผลกระทบขามตัวแปร (Cross-impact Analysis) การเขียนรายงานการศึกษา
การนําผลการศึกษาไปประยุกตใช

1013201

การจัดโรงเรียนชุมชน
2(2-0)
Community School Management
ความหมายและความสําคัญของโรงเรียนชุมชน หลักการและแนวการจัด
โรงเรียนชุมชน นโยบายและการบริหารโรงเรียนชุมชน โครงสรางและระบบงาน
ในโรงเรียนชุมชน การวิเคราะหปญหาการจัด โรงเรียนชุมชนในประเทศไทย
การประเมินผลโรงเรียนชุมชน

1013202

การศึกษาเปรียบเทียบ
2(2-0)
Comparative Education
ความหมายของการศึกษาเปรียบเทียบ ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษา
ระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ ในประเด็นหัวขอตาง ๆ วิเคราะหปญหาเพื่อหา
แนวโนมในการจัดการศึกษาของไทย

1013203

การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
2(2-0)
Education and Development of the Country
ความสัมพันธระหวางการศึกษากับการพัฒนาประเทศ
การศึกษากับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาชุมชน ความเคลือ่ นไหวเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
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1013204

กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น
2(2-0)
Educational Activity for Local
โครงสรางระบบการศึกษาสวนทองถิ่น บทบาทของคนและองคกรชุมชน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถิ่น กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคน
และองคกรชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

1013205

เศรษฐศาสตรการศึกษา
2(2-0)
Educational Economics
ศึกษาถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษยในระบบเศรษฐกิจ แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมกั บ การวางแผนการศึ ก ษา การลงทุ น ทางการศึ ก ษา ระบบ
การศึกษาของไทย งบประมาณและผลตอบแทนแกการศึกษา ประสิทธิภาพของการ
จัดการศึกษา ทฤษฎีตนทุนและผลประโยชน (Cost - Benefits) เพื่อวิเคราะหการ
ลงทุนทางการศึกษา

1013206

การเมืองกับการศึกษา
2(2-0)
Politics and Education
ค ว า ม ห ม า ย ข อ บ ข า ย แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร เ มื อ ง กั บ
การศึกษา วิวฒ
ั นาการของการเมืองกับการศึกษา ความสัมพันธระหวางการเมืองกับ
การศึกษา แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเมือง การปกครอง ในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย และอิทธิพลทางการเมืองที่มีตอการศึกษาใน
ประเทศไทย

1013207

การศึกษากับสิ่งแวดลอม
2(2-0)
Education and Environment
ความหมาย และความสําคัญของการศึกษากับสิ่งแวดลอม ธรรมชาติที่เปน
พืน้ ฐานในการดํารงชีพของมนุษย การคิด การแลกเปลีย่ น การใชทรัพยากร และการ
บริการที่กอใหเกิดปญหาอันมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในสังคม แนวทางการจัด
การศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหาและสิ่งแวดลอม
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1013208

การศึกษากับการปรับปรนวัฒนธรรม
2(2-0)
Education and Cultural Adaptive
ความหมาย ประเภท ความสําคัญและคุณคาของวัฒนธรรม วัฒนธรรม
ทองถิ่นและวัฒนธรรมอื่นที่แตกตางไปจากวัฒนธรรมไทย อยางนอย 1-2 วัฒนธรรม
แหลงขอมูลวัฒนธรรม กระบวนการถายทอด วัฒนธรรมทองถิ่น การเก็บและจัดทํา
ขอมูล การใชและการพัฒนากระบวนการถายทอดวัฒนธรรมทองถิ่น

1013209

การศึกษารวมสมัย
2(2-0)
Contemporary Education
เหตุการณปจ จุบนั ทางการศึกษา ทีเ่ กี่ยวของกับการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตรทงั้ ในและ
ตางประเทศ

1013501

การศึกษานอกระบบเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Nonformal Education
เปรียบเทียบแนวคิด หลักสูตร รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบของ
ไทยกับตางประเทศ

1013502

การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ
3(3-0)
Nonformal Education Administration
ทฤษฎีการบริหารการศึกษา การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ
ใหสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ วิเคราะห
รูปแบบการจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบของทองถิ่น
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1013503
เทคนิคการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ
3(2-2)
Nonformal Education Techniques
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ อาทิ
การฝกอบรมแบบตาง ๆ การเปนผูนาํ การเปลี่ยนแปลง เทคนิคการนําเสนอ เทคนิค
การประชาสัมพันธ เทคนิคการทํางานเปนทีม การทํางานกับเครือขายการเรียนรูใน
ชุมชน
1013504

การศึกษาทางเลือก
2(2-0)
Alternative Education
ความหมาย ความมุงหมาย ขอบขายของการศึกษาทางเลือก การเปรียบเทียบ
การศึกษานอกระบบในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารและการ
จัดการ การศึกษาทางเลือก หลักสูตรและการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยและ
ตางประเทศ แนวโนมของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย

1013505

การออกแบบโครงการและหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
3(3-0)
Designing Project and Programs in Nonformal Education
กระบวนการจัดทําโครงการและการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาผูใหญ
และการศึกษานอกระบบ ศึกษาโครงการและกิจกรรมการศึกษานอกระบบที่มใี น
ทองถิ่น ออกแบบโครงการและหลักสูตรการศึกษานอกระบบ และทดลองใชใน
สถานการณจริง

1013506

ภูมิปญ
 ญาศึกษา
3(3-0)
Local Study
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของภูมิปญ
 ญาทองถิ่น วิเคราะห
จุดมุงหมาย ระบบเนือ้ หา และกระบวนการเรียนรูของภูมิปญ
 ญาทองถิ่น เพื่อ
ประยุกตใชในการศึกษา
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1013507

การศึกษานอกระบบ
2(2-0)
Non-formal Education
ศึกษาความหมาย ความมุงหมาย และขอบขายของการศึกษานอกระบบ
ความแตกตาง และความสัมพันธของการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ
หนวยงานที่มีสว นรับผิดชอบในการจัดการศึกษานอกระบบ หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน ปญหาและแนวโนมของ
การศึกษานอกระบบในประเทศไทย

1013801

การทดลองปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ
1(60)
Supervised Practicum in Nonformal Education
การทดลองฝกปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวกับการศึกษานอกระบบของสถานศึกษา
หนวยงานหรือองคการตาง ๆ

1013802

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการศึกษานอกระบบ 3
3(2-2)
Field Study of Nonformal Education 3
ศึกษางานในสํานักงาน เชน งานสารบรรณ งานธุรการ การเงิน การจัด
สํานักงานศึกษา โครงการและกิจกรรมการศึกษานอกระบบที่หนวยงานทั้งของ
รัฐและเอกชนดําเนินการในทองถิ่น

1014201

การศึกษาของพอแม
2(2-0)
Education for Parents
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการศึกษาของพอแม หลักการทํางาน
ของพอแม วิธีจัดกิจกรรมเพือ่ การศึกษาของพอแม ปญหาและการชวยเหลือพอแม
บทบาทของครูในการแนะแนวการศึกษาของบุตรแกพอ แมและผูปกครอง การ
วิเคราะหและประเมินผล
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1014501

การศึกษานอกระบบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย
2(2-0)
Nonformal Education and Thai Social Changes
ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

1014502

การศึกษานอกระบบกับสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Nonformal Education and Development
ศึกษาภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิง่ แวดลอม
และระบบนิเวศนทเี่ ปนพื้นฐานการดํารงชีวติ ของมนุษย ปญหาสิ่งแวดลอม
สิง่ แวดลอมศึกษาและแนวทางจัดการศึกษานอกระบบเพื่อปองกันและแกไขปญหา
สิง่ แวดลอม

1014503

การศึกษานอกระบบกับการพัฒนาอาชีพ
3(3-0)
Nonformal Education and Vocational Development
ความหมายและความสําคัญของการประกอบอาชีพ ศึกษาสภาพปญหา
และกระบวนการพัฒนาอาชีพในทองถิ่นและการพัฒนาอาชีพ นโยบายของรัฐใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนา
อาชีพ

1014504

การคนควาวิจยั เพื่อการศึกษานอกระบบ
3(3-0)
Method of Inquiry for Nonformal Education
กระบวนการคนหาความรู การสํารวจ การวิจัย ในการศึกษานอกระบบ
การสํารวจความตองการ และวิเคราะหของชุมชน ศึกษารูปแบบตาง ๆ ของการวิจัย
การสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูลและการออกแบบโครงการวิจัย
การนํา
ผลการวิจยั ใชในงานการศึกษานอกระบบ
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1014505

โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษานอกระบบ
2(2-0)
Independent Study for Nonformal Education
ใหนกั ศึกษาเลือกศึกษา ปฏิบัติ หรือทดลองเรื่องที่สนใจในขอบขาย
ของการศึกษานอกระบบโดยไดรบั คําแนะนําและนิเทศจากอาจารยผสู อน

1014506

สัมมนาปญหาการศึกษานอกระบบ
3(2-2)
Seminar in Nonformal Education Problems
การวิเคราะหสภาพปญหาทางการศึกษานอกระบบที่สมั พันธกบั สภาพ
สังคมเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของชาติ หรือปญหาการศึกษานอกระบบ
อืน่ ที่เปนปญหาของทองถิ่นหรือปญหาระดับชาติ เนนการฝกฝนการวิเคราะหปญ
 หา
ดวยกระบวนการกลุมการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาแนวทางใน
การแกปญ
 หารวมกัน

1014801

การฝกประสบการณวชิ าชีพการศึกษานอกระบบ 2
3(250)
Professional Experience in Nonfromal Education 2
ใหนกั ศึกษาฝกงานภาคสนามตามศูนยการศึกษานอกโรงเรียนหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนในทองถิ่น

1014802

การฝกประสบการณวชิ าชีพการศึกษานอกระบบ 3
5(450)
Professional Experience in Nonformal Education 3
ใหนกั ศึกษาฝกงานภาคสนามตามศูนยการศึกษานอกโรงเรียนหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนในทองถิ่น
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1014901

การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
2(2-0)
Independent Study in Education
นักศึกษาเลือกศึกษาเรื่องทางการศึกษาที่สนใจ 1 เรื่อง และจัดทําเปน
โครงการโดยผูสอน

1014902

สัมมนาปญหาการศึกษา
3(2-2)
Seminar in Educational Problems
ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัตกิ ารสัมมนาปญหาการศึกษา

22

หมูวชิ าหลักสูตรและการสอน
(102)

เนื้อหาวิชา ดังนี้

หมูวชิ าหลักสูตรและการสอน ซึง่ อยูในหมวดวิชาครุศาสตร ไดจดั ลักษณะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หลักการศึกษาทั่วไป
หลักสูตรและแบบเรียน
ทฤษฎี/หลักการเกี่ยวกับการสอน

วิธีสอนวิชาเฉพาะ

(102-1--)
(102-2--)
(102-3--)
(102-4--)
(102-5--)
(102-6--)
(102-7--)
(102-8--)

การฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย
(102-9--)
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หมูวชิ าหลักสูตรและการสอน (102)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1021201 1021201
2141201
1021202 2141209
1021203 2141210
1021204
1021205
1021206
1022301 2142305
1022302
1022302
2142402
1022501
1023101
1023201 2143202
1023202 2143205
1023203
1023204
1023205
1023206
1023207
1023208

2143206
2143207
2143208
2143211
2143213
2143214
2143215

ชือ่ วิชา

น(ท-ป)

หลักสูตรประถมศึกษา
หลักสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา
การวิเคราะหแบบเรียนสังคมศึกษา
การวิเคราะหแบบเรียนภูมศิ าสตร
หลักสูตรมัธยมศึกษา
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักการสอน
การสอนซอมเสริม
การสอนซอมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา
วิธีสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
เทคนิคการปกครองชั้นเรียน
การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
กิจกรรมรวมหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนสําหรับการศึกษา
นอกระบบ
หลักสูตรและแบบเรียนมัธยมศึกษา
หลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา
หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษาและการจัดการมัธยมศึกษา
หลักสูตรศิลปะและการจัดการมัธยมศึกษา
การสรางสื่อและวิเคราะหแบบเรียนชั้นประถมศึกษา
การสรางสื่อและวิเคราะหแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษา

3(3-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
น(ท-ป)
รหัสใหม รหัสเกา
1023209
การวิเคราะหหนังสือเรียนและการสรางหนังสือเสริม
ประสบการณ
2(1-2)
1023210
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2(1-2)
1023210 การพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา
2(1-2)
1023211
การสรางหลักสูตรงานอาชีพในทองถิ่น
2(2-0)
1023212
หลักสูตรและการใชแบบเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2(1-2)
1023213
เอกสารและสือ่ การสอนทางวิทยาศาสตรสาํ หรับครู
ประถมศึกษา
1(1-0)
1023214
การวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษและการสรางหนังสือ
เสริมประสบการณ
2(1-2)
1023215
การสรางสื่อการเรียนชั้นประถมศึกษา
2(2-0)
1023301 2143302 ทักษะและเทคนิคการสอน
2(2-0)
1023302
การนิเทศการศึกษา
2(2-0)
1023302 หลักการนิเทศการสอน
2(2-0)
2143304 หลักการนิเทศการสอน
2(2-0)
1023303
การพัฒนารูปแบบการสอน
2(1-2)
1023303 การพัฒนารูปแบบการสอนในระดับประถมศึกษา
2(1-2)
1023304
ทักษะและเทคนิคการสอนในระดับประถมศึกษา
2(1-2)
1023305
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2(1-2)
1023306
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีศกึ ษา
2(1-2)
1023601 2143601 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย
3(2-2)
1023602 2143602 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
3(2-2)
1023603 2143603 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร
3(2-2)
1023604 2143604 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป
3(2-2)
1023605 2143605 พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี
3(2-2)
1023606 2143606 พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา
3(2-2)
1023607 2143607 พฤติกรรมการสอนวิชาฟสกิ ส
3(2-2)
1023608 2143608 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1023609 2143609
1023610 2143610
1023611 2143611
1023612 2143612
1023613 2143613
1023614 2143614
1023615 2143615
1023616 2143616
1023617 2143617
1023618 1043618
1023619 2143619
1023620 2143620
1023621 2143621
1023622 2143622
1023623 2143623
1023624 2143624
1023625 2143625
1023626 2143626
1023627 2143627
1023628 2143628
1023629 2143629
1023630 2143630
1023631 2143631
1023632
1023633
1023634
1023635
1023636

ชือ่ วิชา
พฤติกรรมการสอนวิชาภูมศิ าสตร
พฤติกรรมการสอนวิชาประวัตศิ าสตร
พฤติกรรมการสอนวิชาเกษตรกรรม
พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร
พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปหัตถกรรม
พฤติกรรมการสอนวิชาชางอุตสาหกรรม
พฤติกรรมการสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป
พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป
พฤติกรรมการสอนวิชาสุขศึกษา
พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา
พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรีศกึ ษา
พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปศึกษา
พฤติกรรมการสอนวิชาธุรกิจศึกษา
พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา
พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 1
พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 2
พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย
พฤติกรรมการสอนกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ
พฤติกรรมการสอนวิธกี ารใชหอ งสมุดและการศึกษาคนควา
พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร
พฤติกรรมการสอนวิชานันทนาการ
พฤติกรรมการสอนวิชาเฉพาะ
พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาญี่ปุน
พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาจีน
พฤติกรรมการสอนวิชาการสอนภาษาจีน
พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1023637
1023638
1023639
1023640
1023641
1023642
1023643
1023644
1023645
1023801
2143801
1023802
2143802
1023803
2143803
1023804
2143804
1023805
2143805
1023806
2143806
1023807
2143807
1023808
2143808
1023809
2143809
1023810

ชือ่ วิชา
พฤติกรรมการสอนวิชาพุทธศาสนา
พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอาหรับ
พฤติกรรมการสอนดนตรีระดับประถมศึกษา
พฤติกรรมการสอนนาฏศิลประดับประถมศึกษา
พฤติกรรมการสอนการงานและอาชีพระดับประถมศึกษา
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา
พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา
พฤติกรรมการสอนพลานามัยระดับประถมศึกษา
พฤติกรรมการสอนศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา
การทดลองสอนวิชาภาษาไทย
การทดลองสอนวิชาภาษาไทย
การทดลองสอนวิชาภาษาอังกฤษ
การทดลองสอนวิชาภาษาอังกฤษ
การทดลองสอนวิชาคณิตศาสตร
การทดลองสอนวิชาคณิตศาสตร
การทดลองสอนวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป
การทดลองสอนวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป
การทดลองสอนวิชาเคมี
การทดลองสอนวิชาเคมี
การทดลองสอนวิชาชีววิทยา
การทดลองสอนวิชาชีววิทยา
การทดลองสอนวิชาฟสกิ ส
การทดลองสอนวิชาฟสกิ ส
การทดลองสอนวิชาสังคมศึกษา
การทดลองสอนวิชาสังคมศึกษา
การทดลองสอนวิชาภูมศิ าสตร
การทดลองสอนวิชาภูมศิ าสตร
การทดลองสอนวิชาประวัตศิ าสตร

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
1(60)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2143810
1023811
2143811
1023812
2143812
1023813
2143813
1023814
2143814
1023815
2143815
1023816
2143816
1023817
2143817
1023818
2143818
1023819
2143819
1023820
2143820
1023821
2143821
1023822
2143829
1023823
2143830
1023824

ชือ่ วิชา
การทดลองสอนวิชาประวัตศิ าสตร
การทดลองสอนวิชาเกษตรกรรม
การทดลองสอนวิชาเกษตรกรรม
การทดลองสอนวิชาคหกรรมศาสตร
การทดลองสอนวิชาคหกรรมศาสตร
การทดลองสอนวิชาศิลปหัตถกรรม
การทดลองสอนวิชาศิลปหัตถกรรม
การทดลองสอนวิชาชางอุตสาหกรรม
การทดลองสอนวิชาชางอุตสาหกรรม
การทดลองสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป
การทดลองสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป
การทดลองสอนวิชานาฏศิลป
การทดลองสอนวิชานาฏศิลป
การทดลองสอนวิชาสุขศึกษา
การทดลองสอนวิชาสุขศึกษา
การทดลองสอนวิชาพลศึกษา
การทดลองสอนวิชาพลศึกษา
การทดลองสอนวิชาดนตรีศกึ ษา
การทดลองสอนวิชาดนตรีศกึ ษา
การทดลองสอนวิชาศิลปศึกษา
การทดลองสอนวิชาศิลปศึกษา
การทดลองสอนวิชาธุรกิจศึกษา
การทดลองสอนวิชาธุรกิจศึกษา
การทดลองสอนวิธกี ารใชหอ งสมุดและการศึกษาคนควา
การทดลองสอนวิธกี ารใชหอ งสมุดและการศึกษาคนควา
การทดลองสอนวิชาคอมพิวเตอร
การทดลองสอนวิชาคอมพิวเตอร
การทดลองสอนวิชานันทนาการ

น(ท-ป)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2143833
1023825
2143831
1023826
2143832
1023827
1023828
1023829
1023830
1023831
1023832
1023833
1024601 2144410
1024901 2144903
1024902

ชือ่ วิชา
การทดลองสอนวิชานันทนาการ
การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 1
การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 2
การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 2
การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 2
การทดลองสอนวิชาเฉพาะ
การทดลองสอนวิชาภาษาจีน
การทดลองปฏิบัตงิ านครูบรรณารักษ
การทดลองสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส
การทดลองสอนวิชาพระพุทธศาสนา
การทดลองสอนวิชาภาษาญี่ปุน
การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา
ทักษะสําหรับครูวทิ ยาศาสตร
โครงการศึกษาเอกเทศทางการประถมศึกษา
การสัมมนาการประถมศึกษา

น(ท-ป)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
1(70)
1(60)
1(60)
1(60)
1(60)
1(60)
1(60)
1(60)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าหลักสูตรและการสอน (102)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1021201

หลักสูตรประถมศึกษา
3(3-0)
Curriculum of Elementary Education
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตร หลักและกระบวนการในการ
พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรแบบตาง ๆ หลักการ จุดหมาย จุดประสงค
โครงสรางของหลักสูตรประถมศึกษาในปจจุบัน
ความสัมพันธระหวาง
จุดประสงคกบั เนื้อหาในหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม
ในการจัดประสบการณตามหลักสูตร
หนังสือเรียน และวัสดุหลักสูตรอื่น ๆ
แหลงวิทยาการ การวัดและการประเมินผล การบริหารและการใชหลักสูตร
ใหเหมาะสมกับทองถิ่น

1021202

การวิเคราะหแบบเรียนสังคมศึกษา
2(1-2)
Analysis of Social Studies Textbooks
ศึกษาและวิเคราะหแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อ
คนหาวิธสี อนตามเนื้อหาวิชาในหลักสูตรตาง ๆ
อยางมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับสถานการณปจ จุบัน

1021203

การวิเคราะหแบบเรียนภูมศิ าสตร
2(1-2)
Analysis of Geography Textbooks
ศึกษาและวิเคราะหแบบเรียนภูมศิ าสตรระดับมัธยมศึกษา เพื่อคนคิด
หาวิธกี ารสอน การใชสอื่ การสอน โดยศึกษาเนื้อหาตาง ๆ อยางรอบดาน เพื่อ
เตรียมพรอมที่จะออกไปทําการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
สถานการณปจ จุบัน
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รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1021204

หลักสูตรมัธยมศึกษา
3(3-0)
Curriculum of Secondary Education
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย
หลักและกระบวนการในการพัฒนา
หลักสูตร หลักสูตรแบบตาง ๆ หลักการ จุดมุงหมาย ฯลฯ โครงสรางของ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในปจจุบัน
ความสัมพันธระหวางจุดประสงคการเรียนรูกบั เนื้อหาในหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอนและการจัดประสบการณตามหลักสูตร เอกสาร
หลักสูตร แหลงวิทยาการ การประเมินผลทางการเรียน เกณฑการจบหลักสูตร
การบริหารและการปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับทองถิ่น

1021205

หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(2-2)
Curriculum and Fundamental Education Management
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร หลักสูตรแบบตาง ๆ พืน้ ฐานใน
การจัดทําหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร
การใชหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น การเลือกใชแหลงวิทยาการเสริม
หลักสูตร การบริหารหลักสูตร การสรางและการพัฒนาหลักสูตร การประเมินผล
หลักสูตร

1021206

หลักสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2(2-0)
Curriculum and Texts for Fundamental Education
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร
องคประกอบของหลักสูตร หลักสูตรปจจุบัน กิจกรรมการเรียนการสอน การจัด
ชัน้ เรียน การพัฒนาและการใชหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น หนังสือ
เรียนและหนังสืออานประกอบ การเลือกใชสื่อการเรียนการสอนและแหลง
วิทยาการการเรียนรู

31
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1022301

หลักการสอน
3(2-2)
Methods of Teaching
ความหมายและความสําคัญของการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การสอนเพื่อจุดประสงคเฉพาะอยาง รูปแบบ
เทคนิคและวิธกี ารสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศการเรียนรู
สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล
การวางแผนการสอน การ
ฝกปฏิบัตกิ ารสอน

1022302

การสอนซอมเสริม
2(2-0)
Remedial Teaching
ความหมาย ขอบเขต ความมุงหมายและความสําคัญของการสอน
ซอมเสริมหลักการและแนวคิดทางการศึกษาอันเปนที่มาของการสอนซอมเสริม
การสอนเสริมเด็กปญญาเลิศและเด็กที่มีขอบกพรอง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทใี่ ช
ในการสอนซอมเสริมคุณลักษณะที่ดขี องครูผสู อนซอมเสริม การฝกปฏิบัติการสอน
ซอมเสริม

1022501

เทคนิคการปกครองชัน้ เรียน
2(2-0)
Classroom Management Techniques
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอชั้น
เรียนที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาการเด็กวัยประถมศึกษา แนวคิดและหลักการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยดึ ผูเรียนเปนศูนยกลาง การพัฒนาประชาธิปไตยในชั้น
เรียน เทคนิคการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีปญหาเพือ่ การพัฒนาวิจยั ในชั้นเรียน
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1023101

การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
3(3-0)
Curriculum Development for Training
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตรแบบตาง ๆ หลักการและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร พืน้ ฐานในการพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช
การประเมินผลหลักสูตร หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล กระบวนการฝกอบรมและการกําหนดความจําเปนของการ
ฝกอบรมและพัฒนา การกําหนดเปาหมายหลักสูตรและเนื้อหาของการอบรม
บทบาทและหนาที่ของผูฝก อบรม วิธีการฝกอบรมและพัฒนา การนําความรูทาง
จิตวิทยามาประกอบในการฝกอบรม อาทิ การเขากลุม การสรางความรวมมือ
สามัคคี ฯลฯ มีการศึกษานอกสถานที่ การฝกปฏิบัติ พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
การประเมินผลการฝกอบรมและพัฒนา ปญหาและอุปสรรคในการฝกอบรม

1023201

กิจกรรมรวมหลักสูตร
2(2-0)
Co-curriculum Activity
ความหมายและความมุงหมายของกิจกรรมรวมหลักสูตร ประเภทและ
ประโยชนของกิจกรรมรวมหลักสูตรกับกิจกรรมการรวมหลักสูตร ลักษณะของ
ผูนาํ และผูตามวิถที างแหงประชาธิปไตย
หลักการจัดและการบริหาร
กิจกรรมรวมหลักสูตรและการประเมินผลกิจกรรมรวมหลักสูตร
การเลือกจัด
โครงการตามประเภทของกิจกรรมรวมหลักสูตร

1023202

การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนสําหรับการศึกษานอกระบบ
2(2-0)
Curriculum Development and Instructional Media for Nonformal Education
ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การ
เรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การประเมินผลของการศึกษานอกระบบ
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1023203

หลักสูตรและแบบเรียนมัธยมศึกษา
2(2-0)
Secondary School Curriculum and Texts
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของหลักสูตร หลักสูตรแบบ
ตาง ๆ พืน้ ฐานในการจัดทําหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร โครงสรางของ
หลักสูตรมัธยมศึกษาปจจุบัน การจัดประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
หลักสูตร การใชหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น เกณฑการเลือกใชหนังสือ
ในระดับมัธยมศึกษา การเลือกใชแหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร ความสัมพันธ
ระหวางหลักสูตรมัธยมศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน การสรางและการพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร

1023204

หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา
3(3-0)
Curriculum and Management of Secondary Education
ความหมาย ความสําคัญของหลักสูตรและการมัธยมศึกษา
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักการ จุดหมาย
โครงสรางของ
หลักสูตรมัธยมศึกษาปจจุบัน ประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร
หนังสือที่ใชในโรงเรียนและเกณฑการเลือก การใชแหลงวิทยาการในทองถิ่น
ระเบียบการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษา การจัดระบบงานใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา

1023205

หลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษาและการจัดการมัธยมศึกษา
3(3-0)
Industrial Education Curriculum and Secondary Education
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษาและการ
มัธยมศึกษาหลักการ ความมุงหมาย และกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและ
การสอนอุตสาหกรรมศึกษา การกําหนดเนื้อหา การจัดกิจกรรม แบบเรียน
แหลงวิทยาการและการจัดและประเมินอุตสาหกรรมศึกษา
ตลอดจนการจัด
ระบบงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา
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1023206

หลักสูตรศิลปะและการจัดการมัธยมศึกษา
3(3-0)
Art Curriculum and Secondary Education
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตรศิลปะและการมัธยมศึกษา
หลักการความมุงหมาย และกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ศิลปะในระดับมัธยมศึกษา การกําหนดเนื้อหา การจัดกิจกรรม แบบเรียน แหลง
วิทยากร และการจัดและประเมินผล ตลอดจนการจัดระบบงานศิลปะในโรงเรียน
มัธยมศึกษา

1023207

การสรางสื่อและวิเคราะหแบบเรียนชั้นประถมศึกษา
2(1-2)
Media Construction and Analysis of Elementary School Texts
ความหมายและความมุงหมายของสื่อการเรียนการสอนชัน้ ประถมศึกษา
การสรางวัสดุอปุ กรณการสอนในชั้นเรียนและการบํารุงรักษา การวิเคราะห
แบบเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ความเหมาะสมของเนือ้ หากับวัย
พัฒนาการและความสนใจของผูเรียน การประเมินผลแบบเรียนโดยสังเขป

1023208

การสรางสื่อและวิเคราะหแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษา
2(1-2)
Media Construction and Analysis of Secondary
ความหมายและความมุงหมายของสื่อการเรียนการสอนชัน้ มัธยมศึกษา
การสรางวัสดุอปุ กรณการสอนในชั้นเรียนและการบํารุงรักษา การวิเคราะห
แบบเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ความเหมาะสมของเนือ้ หากับวัย
พัฒนาการและความสนใจของผูเรียน การประเมินผลแบบเรียนโดยสังเขป

1023209

การวิเคราะหหนังสือเรียนและการสรางหนังสือเสริมประสบการณ
2(1-2)
Analysis of Texts and Writing for Children
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของหนังสือที่ใชในโรงเรียนลักษณะ
หนังสือเรียนที่ดี การสํารวจหนังสือที่ใชในโรงเรียน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
จัดทําหนังสือ การวิเคราะหและประเมินหนังสือเรียน ฝกจัดทําหนังสือสงเสริมการ
อานและหนังสืออานเพิ่มเติม
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1023210

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2(1-2)
Curriculum Development for Local
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตรการ
ประเมินผลหลักสูตร ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร หลักการ
จุดหมายโครงสรางของหลักสูตร การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลอง
กับหลักสูตรหลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น
การฝกปฏิบัตกิ ารพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น

1023211

การสรางหลักสูตรงานอาชีพในทองถิ่น
2(2-0)
Curriculum Developing for Local
ความจําเปนของการสรางงานอาชีพในทองถิ่น ศึกษาวิเคราะหปญหาการ
วางงาน คานิยมในการประกอบอาชีพตามแนวคิดเกากับใหมทสี่ อดคลองกับสภาพ
สังคมปจจุบัน การสรางคานิยมเพื่อการพึ่งตนเอง การศึกษากรณีตัวอยาง บุคคลที่
ประสบความสําเร็จในอาชีพสวนตัว ศึกษาวิเคราะหการเคลื่อนขบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงทางดานสังคมไทยตามนโยบายของรัฐและการพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยีที่มีอทิ ธิพลตอสังคมไทย กระแสการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมที่
เกิดขึ้นในทองถิ่นตน ทัง้ นี้เพื่อใหตระหนักถึงการดํารงชีวติ ที่อยูรอดไดอยางดี
ในสภาวะปจจุบัน รวมทั้งการเกิดความตระหนักตอการเลือกประกอบอาชีพที่
สอดคลองกับตนเอง การศึกษาสํารวจงานอาชีพตาง ๆ ในทองถิ่นที่ดาํ รงอยู งาน
อาชีพที่เกิดขึ้นใหมในปจจุบนั และที่จะมีขนึ้ ตามมาในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยในทองถิ่น การเลือกศึกษาวิธกี ารของงานอาชีพ เพื่อใหเกิดความรู
สําหรับการสรางหลักสูตรงานอาชีพโดยใชกระบวนการสรางและการพัฒนา
หลักสูตรตามความสนใจของผูเรียน
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1023212

หลักสูตรและการใชแบบเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
2(1-2)
Surveying Elementary English Curriculum and Exploiting Texts Book
ศึกษาหลักสูตรและแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ใชในระดับประถมศึกษา
รวมถึงคูมอื ครู แบบฝกหัดและหนังสืออานประกอบโดยศึกษาอยางละเอียดในดาน
เนื้อหากับกิจกรรมและแบบฝกหัด เพื่อพิจารณาความสอดคลองของแบบเรียนกับ
หลักสูตร และเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคของหลักสูตร

1023213

เอกสารและสื่อการสอนทางวิทยาศาสตรสาํ หรับครูประถมศึกษา
1(1-0)
Science Literature and Media for Elementary Teachers
ศึกษาคนควาเอกสาร สิง่ พิมพ วารสาร งานวิจัย หนังสือเสริม และสื่อการ
สอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร รวมทั้ง
ผลผลิตเอกสารและสื่อการสอนเพื่อใชสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา

1023214

การวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษและการสรางหนังสือ
เสริมประสบการณ
2(1-2)
Analysis of English Texts and Writing for Children
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของหนังสือภาษาอังกฤษที่ใชใน
หองเรียนลักษณะหนังสือเรียนที่ดี การสํารวจหนังสือที่ใชในโรงเรียน การวิเคราะห
และประเมินหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําหนังสือ
ฝกหัดทําหนังสือสงเสริมการอานและหนังสืออานเพิ่มเติม
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1023215

การสรางสื่อการเรียนชั้นประถมศึกษา
2(2-0)
Elementary Media Construction
ความหมายและความมุงหมายของสื่อการเรียน สื่อการเรียนที่เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอนกลุมประสบการณตา ง ๆ ในชั้นประถมศึกษา การสราง
สื่อการเรียน การบํารุงรักษาและการจัดระบบการเก็บและการใหบริการสื่อการเรียน
ในชั้นประถมศึกษา

1023301

ทักษะและเทคนิคการสอน
2(2-0)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน
ทักษะการนําเขาสูบทเรียน การเราความสนใจ การตั้งคําถาม การใชสอื่ การ
เรียนการสอน การเลาเรื่อง การเสริมแรง การใชกิรยิ าทาทางและวาจา การใช
กระดานดํา การอธิบายยกตัวอยาง และสรุปบทเรียน การสอนกลุม ใหญ การสอน
กลุมยอย การสอนรายบุคคล การใชเพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาท
สมมติ เทคนิคการสอนแบบมีสว นรวมเทคนิคการสอนโดยใชกระบวนการคิดฯลฯ

1023302

การนิเทศการศึกษา
2(2-0)
Educational Supervision
ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา
ขอบขายของการนิเทศการศึกษา บทบาทของผูบริหารตอนิเทศการศึกษา หลักและ
เทคนิควิธกี ารนิเทศการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน การนิเทศการสอน การ
นิเทศภายใน
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1023303

การพัฒนารูปแบบการสอน
2(1-2)
Teaching Models Development
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบการสอนตาง ๆ
รูปแบบการสอนเพื่อ
พัฒนาสติปญ
 ญาและทักษะกระบวนการทางปญญา รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนา
ปฏิสมั พันธทางสังคม รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาบุคคล การเลือกรูปแบบการ
สอนใหเหมาะสมกับนักเรียนและชั้นเรียน การทดลองสอนตามรูปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้น

1023304

ทักษะและเทคนิคการสอนในระดับประถมศึกษา
2(1-2)
Skills and Techniques of Teaching in Elementary Education
ความหมายและความสําคัญของการฝกทักษะและเทคนิคการสอน ทบทวน
ทักษะและเทคนิคการสอนที่จาํ เปนสําหรับการสอนในระดับประถมศึกษา ไดแก
การตั้งคําถาม การเลาเรื่อง การใชสื่อ การเขียนกระดานดํา การเราความสนใจ
การเสริมแรงการนําเขาสูบทเรียน การสรุปบทเรียน ฯลฯ โดยเนนการฝกปฏิบัติ การ
ออกแบบการสอนในระดับประถมศึกษา โดยใชเทคนิคการฝกปฏิบัติ การออกแบบ
การสอนในระดับประถมศึกษา โดยใชเทคนิคและทักษะที่ฝก มาแลว การทดลอง
สอนโดยใชรปู แบบการสอนที่ออกแบบไว

1023305

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2(1-2)
Skills in Science
ธรรมชาติและความหมายของวิทยาศาสตร ประเภทของความรูท าง
วิทยาศาสตรการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ไดแก ระเบียบวิธีวทิ ยาศาสตร
ศึกษาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 13 ทักษะ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยวิธกี ารฝกปฏิบัติยอ ย และฝกทักษะ
ผสม
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1023306

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีศกึ ษา
2(1-2)
Learning Activities for Technology Education
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีศกึ ษา บทบาทและความสําคัญของ
เทคโนโลยีในการดํารงชีวิต หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีศกึ ษา
ในระดับประถมศึกษา การจัดและพัฒนาการเรียนรูดา นการใชวสั ดุ การใชเครื่องมือ
การผลิตและการจัดการทําโครงงานดานเทคโนโลยีศกึ ษา การประยุกตกระบวนการ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนระดับประถมศึกษา

1023601

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Thai Language
การศึกษาขอบขายของหลักสูตร จุดประสงค ลักษณะเนื้อหาวิชาและอัตรา
เวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ศึกษาชนิดประเภทของเนื้อหาที่
ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ทัง้ ดานหลักภาษา วรรณคดีและการใชภาษา
รวมทั้งศึกษาคูมอื ครูและแบบฝกหัดตาง ๆ วิเคราะหจดุ ประสงค ความคิดรวบ
ยอดของเนื้อหาแตละเรื่องการศึกษาเทคนิคกระบวนวิธกี ารสอน และสื่อการเรียนที่
เหมาะสมกับเนื้อหาแตละประเภท การศึกษาประเภทของหนังสืออานนอกเวลา
และวิชาภาษาไทยเลือกในชั้นตาง ๆ เพื่อเตรียมจัดวิธสี อนและกิจกรรมที่เหมาะสม
กับเนื้อหาประเภทนั้น ๆ ฝกการทําแผนการสอน บันทึกการสอน
การ
ผลิตและการใชสื่อการเรียนที่เหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน
ฝกสรางแบบทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย การปฏิบัติการ
สอน
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1023602

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching English
สํารวจวิธสี อนและแนวโนมในการสอนภาษาอังกฤษ ฝกปฏิบัติการสอน
ภาษาเพื่อสื่อความหมายและการนําไปใชในชั้นเรียน สังเกตการสอนและวิเคราะห
บทเรียนที่ใชในโรงเรียนมัธยม เตรียมแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน
รวมทั้งการฝกสอนโดยวิธกี ารสอนสาธิต การสอนเพื่อน การสอนแบบจุลภาค
และกิจกรรมทางภาษาอื่น ๆ ที่มงุ ตัวผูเรียนเปนหลัก

1023603

พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Mathematics
การศึกษาหลักสูตร หนังสือเรียน คูมือครู และเอกสารประกอบหลักสูตร
วิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู เชน บรูเนอร กาเย
เปยเจตสกินเนอร เปนตน การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิควิธสี อนคณิตศาสตร ทักษะการสอน เชน
ทักษะการใชคาํ ถาม ทักษะการนําเขาสูบทเรียน ทักษะการเขียนกระดานดํา
ทักษะการสรุปบทเรียน เปนตน การผลิตและการใชสื่อประกอบการเรียนการสอน
การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ตามระเบียบการ
วัดผลและประเมินผล การทําโครงการสอน แผนการสอน การทดลองสอนเนื้อหา
คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา
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1023604

พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Science
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหาวิชาและเอกสารหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร
ทัว่ ไปการวิเคราะหหลักสูตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จิตวิทยา
ในการสอน เทคนิคการสอน วิธีสอนวิทยาศาสตรแบบตาง ๆ การจัด
หองปฏิบัตกิ าร การจัดเก็บอุปกรณความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การเลือกและ
การสรางสื่อการสอนวิทยาศาสตร การเลือกใชหนังสือเรียน และหนังสืออาน
เพิ่มเติม การเตรียมการสอน การใชคูมือครู การทําแผนการสอน การ
ประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติ การสรางขอทดสอบวัดพฤติกรรม การฝก
ปฏิบัตกิ ารสอน

1023605

พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Chemistry
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร การ
วิเคราะหหลักสูตร การจัดบทเรียน การศึกษาเทคนิควิธสี อน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรวิธีแกปญ
 หาและเจตคติทางวิทยาศาสตร กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อการเรียน การวัดผลประเมินผล การเตรียมการสอน เชน กําหนดการ
สอน แผนการสอน การฝกปฏิบัตกิ ารสอนวิชาเคมีแบบตาง ๆ การจัด
หองปฏิบัตกิ ารและการรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี รวมทั้งการ
แกปญหาการเรียนการสอนวิชาเคมี
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1023606

พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Biology
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร
(วิธีวิทยาศาสตร) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร
หลักสูตรและเอกสารหลักสูตรชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษา การวิเคราะห
หลักสูตรและหนังสือเรียนจิตวิทยาในการสอน วิธสี อนชีววิทยาแบบตาง ๆ การ
เลือกใชและการสรางสื่อการเรียนชีววิทยา การจัดหองปฏิบัติการ และความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัตกิ าร การวัดและประเมินผลชีววิทยา การจัดและกําหนด
แผนการสอน การเตรียมการสอน การใชหนังสือเรียนและคูมอื ครู การ
ปฏิบัตกิ ารสอน

1023607

พฤติกรรมการสอนวิชาฟสกิ ส
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Physics
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรการ
วิเคราะหหลักสูตรวิชาฟสกิ สในระดับมัธยมศึกษา การจัดบทเรียน การศึกษา
เทคนิควิธสี อน ทักษะการสอนที่จาํ เปน สื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล
การเตรียมการสอนเกีย่ วกับวิธสี ราง วิธีใชเอกสารหลักสูตร การฝกปฏิบัติการสอน

1023608

พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Social Studies
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรสังคม
ศึกษา การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียนสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
เทคนิควิธสี อนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะที่จาํ เปนในการสอน
สังคมศึกษาสื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอน เชน
การทําโครงการสอนแผนการสอน ฯลฯ
การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน เพื่อ
เปนการฝกการแกปญหาการเรียนการสอน
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1023609

พฤติกรรมการสอนวิชาภูมศิ าสตร
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Geography
ปรัชญา ขอบขาย เนื้อหา และอัตราเวลาเรียนของหลักสูตร คูมือครูระดับ
มัธยมศึกษา เฉพาะเนื้อหาและรายวิชาภูมศิ าสตร การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือ
เรียนวิชาภูมศิ าสตร เทคนิควิธสี อน สื่อการเรียน วิธกี ารวัดผลและ
ประเมินผลวิชาภูมศิ าสตรการเตรียมการสอน
วิธีการเขียนจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม การฝกปฏิบัตกิ ารสอนแบบจุลภาคและวิธสี อนแบบตาง ๆ

1023610

พฤติกรรมการสอนวิชาประวัตศิ าสตร
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching History
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษา การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียนประวัติศาสตร เทคนิควิธสี อน
และทักษะการสอนที่จาํ เปน การจัดกิจกรรมการเรียน การผลิต การแสวงหา
และการเลือกสื่อการเรียนวิชาประวัตศิ าสตร การวัดผลและการประเมินผล การ
เตรียมการสอน เชนการทําโครงการสอน แผนการสอน การปฏิบัติการสอน
ในชั้นเรียนเพื่อฝกทักษะการแกปญหาการเรียนการสอน

1023611

พฤติกรรมการสอนวิชาเกษตรกรรม
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Agriculture
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรเกษตร
กรรมการวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน จิตวิทยาการสอนวิชาเกษตรกรรม
วิธีถา ยทอดความรูทางเกษตรกรรมแบบตาง ๆ การเตรียมสื่อและอุปกรณทางเกษตร
การวัดผลและประเมินผลวิชาเกษตรกรรมการเตรียมการสอน เชน การ
กําหนดการสอน บันทึกการสอน การฝกปฏิบัติการสอนเนื้อหาวิชาเกษตรแบบ
ตาง ๆ
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1023612

พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Home Economics
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร การ
วิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน เทคนิควิธสี อน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค สื่อการเรียน การวัดผลประเมินผล การ
เตรียมการสอน เชนการกําหนดการสอน แผนการสอน การปฏิบัติการสอน
วิชาคหกรรมสาขาตาง ๆ ดังนี้
1. แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ
2. แขนงวิชาผาและเครื่องแตงกาย
3. แขนงวิชาบานและการบริหารงานบาน
4. แขนงวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
5. แขนงวิชาศิลปประดิษฐ

1023613

พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปหัตถกรรม
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Arts and Craft Education
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรวิชา
ศิลปหัตถกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย การวิเคราะหหลักสูตร
และหนังสือเรียน กระบวนการเรียนรูวชิ าศิลปหัตถกรรม วิธกี ารสรางความสนใจ
วิธีการใหเนื้อหา วิธีการของการนําเนื้อหาไปใชงานการสรางสื่อและอุปกรณการ
สอน การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอน การฝกปฏิบัติการสอน

1023614

พฤติกรรมการสอนวิชาชางอุตสาหกรรม
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Trade and Industrial Education
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรวิชา
ศิลปหัตถกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย การวิเคราะหหลักสูตร
และหนังสือเรียน กระบวนการเรียนรูวชิ าศิลปหัตถกรรม วิธกี ารสรางความสนใจ
วิธีการใหเนื้อหา วิธีการของการนําเนื้อหาไปใชงาน การสรางสื่อและอุปกรณการ
สอน การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอน การฝกปฏิบัติการสอน
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1023615

พฤติกรรมการสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Industrial Arts
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรวิชา
อุตสาหกรรมศิลป ระดับมัธยมศึกษา
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม การจําแนก
พฤติกรรมการเรียนรู ทักษะการเรียนรู การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน
รูปแบบการสอนตาง ๆ ขอดี ขอจํากัดของวิธสี อนแตละแบบ สามารถนําทฤษฎี
การสอนไปใชในการจัดการเรียนการสอน การสรางสื่อการเรียน การประเมินผล
ความสําเร็จ การเตรียมการสอนและการฝกปฏิบัติการสอน

1023616

พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Thai Classical Dances
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร
การวิเคราะหหลักสูตรนาฏศิลป เทคนิควิธสี อนและทักษะการสอนที่จาํ เปน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค สื่อการเรียน การวัดผล
และประเมินผลการเตรียมการสอน เชน การกําหนดการสอน แผนการสอน การ
ทดลองสอน การแกปญหาการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติการสอน

1023617

พฤติกรรมการสอนวิชาสุขศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Health Education
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร
สุขศึกษาการวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน การจัดบทเรียน เทคนิควิธสี อน
ทักษะการสอนที่จาํ เปน สือ่ การสอน การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการ
สอนเกี่ยวกับวิธสี ราง วิธีใชเอกสารหลักสูตร การฝกปฏิบัติการสอนแบบตาง ๆ
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1023618

พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Physical Education
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร
พลศึกษา เทคนิควิธสี อนพลศึกษา สื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผลพลศึกษา
การเตรียมการสอน เชน การกําหนดการสอน บันทึกการสอน การปฏิบัติการสอน
การฝกปฏิบัตกิ ารจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนใหสอดคลองกับโปรแกรมพลศึกษา
ในโรงเรียน

1023619

พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรีศกึ ษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Music Education
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรดนตรี
การวิเคราะหหลักสูตร ความสัมพันธระหวางปรัชญาและการสอนดนตรี วิธกี าร
สอนดนตรี มัธยมศึกษากับแผนการศึกษาของชาติ ความหมายของการสอน
กระบวนการเรียนการสอน เทคนิควิธสี อนตาง ๆ การเลือกสื่อ การประเมินผลการ
สอนดนตรี การกําหนดการสอนและบันทึกการสอน การปฏิบัติการสอนดนตรี

1023620

พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Art Education
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร
ศิลปศึกษาระดับมัธยมศึกษา การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน เทคนิควิธี
สอน ทักษะการสอน การใชสื่อการเรียน การใชวสั ดุ การวัดผลและประเมินผล
การกําหนดการสอน บันทึกการสอน การปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
การปฏิบัตกิ ารสอน
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1023621

พฤติกรรมการสอนวิชาธุรกิจศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Business Education
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรธุรกิจ
ศึกษา การวิเคราะหหลักสูตรหนังสือเรียน เทคนิควิธสี อนและทักษะการสอนที่
จําเปน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค สื่อการเรียน
การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอน เชน การกําหนดการสอน แผนการ
สอน เปนตน การปฏิบัตกิ ารสอน การแกปญหาการเรียนการสอน

1023622

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Thai at Elementary School Level
สาระสําคัญของหลักสูตรภาษาไทยระดับประถมศึกษา คูมือการสอน
ภาษาไทยหนังสือเรียน และหนังสือสงเสริมการอานภาษาไทย จุดประสงคของการ
อานภาษาไทยระดับประถมศึกษา การเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนการสอน
กิจกรรมเพลงและเกมประกอบการสอน การสอนเสริมและซอมการเรียนภาษาไทย
การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทย การเตรียมการสอน การปฏิบัติการสอน

1023623

พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Mathematics at Elementary
School Level
สาระสําคัญของหลักสูตรคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
คูมือครู
คณิตศาสตร บัตรงาน หนังสือเรียน แบบฝกหัดเสริมทักษะ และแนวการสอน
คณิตศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) การ
จัดกิจกรรมการเรียน การสอนคณิตศาสตร สื่อการเรียนการสอนและเกม
คณิตศาสตร การศึกษาตัวแบบการสอนคณิตศาสตร การสรางเจตคติที่ถูกตองใน
การคิดเชิงตรรกะและการคํานวณ การนําความรูในเชิงคณิตศาสตรไปใชใน
ชีวติ ประจําวัน การวัดผลและการประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร การสอนเสริม
และซอมการเรียน การเตรียมการสอน การปฏิบัติการสอน
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1023624

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching English Language at Elementary
School Level
ศึกษาวิธีสอนภาษาอังกฤษแบบตาง ๆ ทัง้ ทางทฤษฎีและปฏิบัติ การนํา
หลักการไปใชในหองเรียน การเรียนรูภาษาของเด็ก การสอนทักษะทางภาษา
การฝกทักษะประกอบการสอนภาษา การผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน
กิจกรรมเพลงและเกมประกอบการสอน การสอนเสริมและซอมการเรียนทางภาษา
การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ การเตรียมการสอน การปฏิบัติ
การสอน

1023625

พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 1
3(2-2)
Methods and Approaches in Life Experience Group Teaching 1
สาระสําคัญของหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เนื้อหาของ
หลักสูตร กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตที่เกี่ยวกับสังคมศึกษา เชน หนวยชาติ
ไทยประเทศเพื่อนบาน ประชากรศึกษา การเมืองและการปกครอง ขาวเหตุการณ
และวันสําคัญและเนื้อหาอื่น ๆ ทักษะทางสังคมและเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่จาํ เปน การสอนกลุม สรางเสริมประสบการณชีวติ กับการบูรณา
การสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน การเตรียมการสอน การ
ปฏิบัตกิ ารสอน
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1023626

พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 2
3(2-2)
Methods and Approaches in Life Experience Group Teaching 2
เนื้อหาของหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวติ ที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร เชน หนวยสิ่งมีชีวิต ชีวิตในบาน การทํามาหากิน พลังงานและ
สารเคมี จักรวาลและอวกาศ และเนื้อหาอื่น
วิธีการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จาํ เปน เชน การสอน
และการใชสื่อการเรียนการสอนตามแนวทางสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท.) และบทเรียนสําเร็จรูปของโครงการสงเสริมสมรรถภาพ
การสอน และอื่น ๆ การใชเครื่องมือวิทยาศาสตรอยางงาย ๆ เชน เทอรโมมิเตอร
ตะเกียง อัลกอฮอล แวนขยายแมเหล็ก เข็มทิศ เปนตน การวัดและ
ประเมินผลการเรียน การเตรียมการสอน การปฏิบัติการสอน

1023627

พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย
3(2-2)
Methods and Approaches in Life Experience Group Teaching
สาระสําคัญของหลักสูตรกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย การสอนกลุม สราง
เสริมลักษณะนิสยั กับการบูรณาการในกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย และในกลุม
ประสบการณอื่น ๆ หลักการสอนและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม
สรางเสริมลักษณะนิสัย การผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน การเตรียมการสอน การปฏิบัติการสอน
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1023628

พฤติกรรมการสอนกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ
3(2-2)
Methods and Approaches in Work Experience Teaching
สาระสําคัญของหลักสูตรกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ ความสําคัญของ
การสอนกลุม การงานและพื้นฐานอาชีพในระดับประถมศึกษา
หลักการจัด
ประสบการณเพื่อการเรียนรู การใชทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อการเรียนการสอน
ทักษะการผลิตและการใชสื่อ อุปกรณ และเครื่องมือพื้นฐานในงานตาง ๆ การ
เตรียมการสอน การฝกทําใบงาน การนําเสนอผลงานของนักเรียนดวยวิธกี ารตาง ๆ
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน การสรางชุดการสอน และการทดลอง
สอนในชั้นเรียนและในสถานการณจริง

1023629

พฤติกรรมการสอนวิธกี ารใชหองสมุดและการศึกษาคนควา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Library Science
การศึกษาจุดประสงค รายวิชาและเนื้อหา ตลอดจนเอกสารหลักสูตรที่
เกี่ยวของกับการใชหอ งสมุดและการศึกษาคนควาในระดับมัธยมศึกษา การ
วิเคราะหหลักสูตร และหนังสือเรียน การจัดเนื้อหาวิชาและเทคนิควิธสี อน การ
ใชหอ งสมุด การสอนรูปแบบตาง ๆ การจัดกิจกรรมคนควาในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษานอกระบบ การจัดสื่อการเรียน
ประกอบการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการฝกปฏิบัติ การเตรียมการ
สอน และการฝกปฏิบัตกิ ารสอน

1023630

พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Computer Education
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร
คอมพิวเตอรระดับมัธยมศึกษา การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน จิตวิทยา
การเรียนรู การเขียนกระดานดํา การสรุปบทเรียน การผลิตและการใชสื่อ
การเรียนการวัดผลและประเมินผล การทําโครงการสอน แผนการสอน การ
ปฏิบัตกิ ารสอน
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1023631

พฤติกรรมการสอนวิชานันทนาการ
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Recreation
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรการ
วิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน เทคนิควิธสี อนและกิจกรรมการเรียนการสอน
สือ่ การสอน การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอน เชน การทํา
โครงการสอน บันทึกการสอน การปฏิบัตกิ ารสอน

1023632

พฤติกรรมการสอนวิชาเฉพาะ
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Specific Subject
สาระสําคัญของหลักสูตรประถมศึกษา
หรือหลักสูตรมัธยมศึกษา
การวิเคราะหหลักสูตรในสวนที่เปนเนื้อหา และจุดประสงคของวิชาที่จะนําไปสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน และทักษะการสอน สื่อการเรียน และการประเมินผล
ในการสอนวิชาตามหลักสูตรที่วเิ คราะห การวางแผนการสอน การเตรียมการสอน
และการปฏิบัตกิ ารสอน

1023633

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาญี่ปุน
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Japanese
การศึกษาวิธสี อน และแนวโนมในการสอนภาษาญี่ปุน ฝกปฏิบัติการสอน
ภาษาเพื่อสื่อความหมายและการนําไปใชในชั้นเรียน สังเกตการสอนและวิเคราะห
บทเรียนในโรงเรียนมัธยม
เตรียมแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน
รวมทั้งฝกปฏิบัตกิ ารสอนโดยวิธกี ารสอนสาธิต การสอนเพื่อน การสอนแบบ
จุลภาค และกิจกรรมทางภาษาอื่น ๆ ที่มงุ ตัวผูเรียนเปนหลัก
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1023634

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาจีน
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Chinese
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา เอกสารหลักสูตร วิเคราะหหลักสูตรและ
หนังสือเรียนภาษาจีนในชั้นมัธยมศึกษา ศึกษาเทคนิควิธสี อนและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน สื่อการเรียน การวัดและประเมินผล การเตรียมการสอน
ฝกการทําแผนการสอน บันทึกการสอน การผลิตและการใชสื่อการเรียนที่เหมาะสม
และสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน ฝกการสรางแบบทดสอบและการประเมินผล
การเรียน การปฏิบัตกิ ารสอนในชั้นเรียน เพื่อเปนการฝกการแกปญหาการเรียนการ
สอน

1023635

พฤติกรรมการสอนวิชาการสอนภาษาจีน
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Chinese
ศึกษาจุดประสงค เนื้อหา เอกสารหลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาจีนใน
ชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ศึกษาเทคนิควิธสี อนและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน บันทึกการสอน การผลิตและการใชสื่อการเรียนที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับเนื้อหาในบทเรียน ฝกการสรางแบบทดสอบและการประเมินผลการเรียน การ
ปฏิบัตกิ ารสอนในชั้นเรียน เพื่อเปนการฝกการแกปญหาการเรียนการสอน

1023636

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching French
สํารวจวิธสี อน และแนวโนมในการสอนภาษาฝรัง่ เศส ฝกปฏิบัติการสอน
ภาษาเพื่อสื่อความหมาย และการนําไปใชในชั้นเรียน สังเกตการสอนและฝก
วิเคราะหบทเรียนที่ใชในโรงเรียนมัธยม เตรียมแผนการสอน เอกสาร
ประกอบการสอนและอุปกรณประกอบการสอน รวมทั้งการฝกสอนโดยวิธกี าร
สอนสาธิต การสอนเพื่อน การสอนแบบจุลภาคและกิจกรรมทางภาษาอื่น ๆ ที่มุง
ตัวผูเรียนเปนหลัก ใหใชเทคนิคการสอน และนวัตกรรมในการสอนภาษาฝรั่งเศส
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1023637

พฤติกรรมการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Buddhist Studies
ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาของชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาวิธสี อนวิชาพระพุทธศาสนาแบบตาง ๆ ทัง้ ทางทฤษฎีและปฏิบัติ ทักษะ
การสอนการผลิตสื่อและการใชสื่อการเรียนการสอน การสอนโดยกิจกรรมและ
กรรมฐาน การวัดผล การประเมินผล การเตรียมการสอน การทําแผนการสอน
การนําหลักการไปประยุกตใชในหองเรียน การปฏิบัติการสอน

1023638

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอาหรับ
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Arabic
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา และเอกสารหลักสูตรวิชาภาษาอาหรับ
ระดับมัธยมศึกษา ศึกษาวิธีการสอนภาษาตางประเทศแบบตาง ๆ โดยเนนการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา กิจกรรมเสริม
ทักษะภาษา การวิเคราะหบทเรียนและแบบเรียนภาษาอาหรับที่ใชในระดับ
มัธยมศึกษา เตรียมแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน ฝกการสราง
แบบทดสอบและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอาหรับ

1023639

พฤติกรรมการสอนดนตรีระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Music for Elementary School Level
การศึกษาจุดประสงค อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรดนตรี การ
วิเคราะหหลักสูตร ความหมายของการสอน กระบวนการเรียนการสอน
หลักการสอนและเทคนิควิธสี อนตาง ๆ การเลือกสื่อ การจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนดนตรี การเตรียมการสอน และการทําแผนการสอน การปฏิบัติการสอนดนตรี
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1023640

พฤติกรรมการสอนนาฏศิลประดับประถมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Thai Classical Dance for Elementary
School Level
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร
นาฏศิลปการวิเคราะหหลักสูตร เทคนิควิธสี อนและทักษะการสอนที่จาํ เปน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค การผลิตและการใช
สื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอนและแผนการสอน
การปฏิบัตกิ ารสอนการแกปญหาการเรียนการสอน

1023641

พฤติกรรมการสอนการงานและอาชีพระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Work Experience for Elementary
School Level
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน เอกสารหลักสูตรการงาน
อาชีพการวิเคราะหหลักสูตร ความสําคัญของการงานอาชีพในระดับประถมศึกษา
หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู การใชทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อชวย
ในการเรียนการสอน ทักษะการผลิตและการใชสื่อ อุปกรณและเครื่องมือพื้นฐาน
ในงานตาง ๆ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
และการทดลองสอน
ในชั้นเรียนและในสถานการณจริง

1023642
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Science for Elementary School Level
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร
วิทยาศาสตร การวิเคราะหหลักสูตร ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร เทคนิคการ
สอนวิธสี อนวิทยาศาสตรแบบตาง ๆ การเลือกการผลิตและการใชสอื่ การสอน
วิทยาศาสตร การเตรียมการสอน การทําแผนการสอน การประเมินการสอน
ภาคปฏิบัติ การฝกปฏิบัตกิ ารสอน
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1023643

พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Social Study for Elementary
School Level
การศึกษาจุดประสงค อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรสังคมศึกษา
การวิเคราะหหลักสูตร ทักษะกระบวนการทางสังคม เทคนิควิธสี อนสังคมศึกษา
การจัดกิจกรรมทางสังคมศึกษา การผลิต การเลือกและการใชสอื่ การวัดผล
ประเมินผล การเตรียมการสอน การทําแผนการสอน การฝกปฏิบัติการสอน

1023644

พฤติกรรมการสอนพลานามัยระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Physical Education for Elementary
School Level
การศึกษาจุดประสงค อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรพลานามัย
การวิเคราะหหลักสูตร หลักการและวิธสี อนพลศึกษา การจัดกิจกรรมทางพลศึกษา
สื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอน การปฏิบัติการสอน
การฝกปฏิบัตกิ ารจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนใหสอดคลองกับพลศึกษาใน
โรงเรียน

1023645

พฤติกรรมการสอนศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Art for Elementary School Level
การศึกษาจุดประสงค อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรศิลปศึกษา
การวิเคราะหหลักสูตร เทคนิควิธสี อน การจัดกิจกรรมทางศิลปศึกษา การผลิตและ
การใชสื่อการเรียน การใชวสั ดุ การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอนและ
การทําแผนการสอน การปฏิบัตกิ ารสอน

56
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1023801

การทดลองสอนวิชาภาษาไทย
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Thai Language
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาภาษาไทย
ชัน้ มัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1023802

การทดลองสอนวิชาภาษาอังกฤษ
Teaching Practice Under Supervision in English
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1023803

การทดลองสอนวิชาคณิตศาสตร
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Mathematics
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชา
คณิตศาสตรชนั้ มัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1023804

การทดลองสอนวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in General Science
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชา
วิทยาศาสตรทวั่ ไปชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1023805

การทดลองสอนวิชาเคมี
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Chemistry
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาเคมี
ชัน้ มัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1(60)
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1023806

การทดลองสอนวิชาชีววิทยา
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Biology
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาชีววิทยา
ชัน้ มัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1023807

การทดลองสอนวิชาฟสกิ ส
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Physics
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาฟสกิ ส
ชัน้ มัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1023808

การทดลองสอนวิชาสังคมศึกษา
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Social Studies
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาสังคม
ศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1023809

การทดลองสอนวิชาภูมศิ าสตร
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Geography
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาภูมศิ าสตร
ชัน้ มัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1023810

การทดลองสอนวิชาประวัตศิ าสตร
Teaching Practice Under Supervision in History
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชา
ประวัตศิ าสตรชนั้ มัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1(60)
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1023811

การทดลองสอนวิชาเกษตรกรรม
Teaching Practice Under Supervision in Agriculture
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชา
เกษตรกรรมชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1(60)

1023812

การทดลองสอนวิชาคหกรรมศาสตร
Teaching Practice Under Supervision in Home Agriculture
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชา
คหกรรมศาสตรชนั้ มัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1(60)

1023813

การทดลองสอนวิชาศิลปหัตถกรรม
Teaching Practice Under Supervision in Arts and Graft Education
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชา
ศิลปหัตถกรรมชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1(60)

1023814

1(60)
การทดลองสอนวิชาชางอุตสาหกรรม
Teaching Practice Under Supervision in Trade and Industrial Education
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาชาง
อุตสาหกรรมชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1023815

การทดลองสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป
Teaching Practice Under Supervision in Industrial Arts
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชา
อุตสาหกรรมศิลปชนั้ มัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1(60)

59
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1023816

การทดลองสอนวิชานาฏศิลป
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Thai Classical Dances
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชานาฏศิลป
ชัน้ มัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1023817

การทดลองสอนวิชาสุขศึกษา
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Health Education
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาสุขศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1023818

การทดลองสอนวิชาพลศึกษา
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Physical Education
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาพลศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1023819

การทดลองสอนวิชาดนตรีศกึ ษา
Teaching Practice Under Supervision in Music Education
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชา
ดนตรีศกึ ษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1(60)

1023820

การทดลองสอนวิชาศิลปศึกษา
Teaching Practice Under Supervision in Art Education
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชา
ศิลปศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1(60)
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1023821

การทดลองสอนวิชาธุรกิจศึกษา
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Business Education
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาธุรกิจ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1023822

การทดลองสอนวิธกี ารใชหองสมุดและการศึกษาคนควา
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Library Science
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาการใช
หองสมุด และการศึกษาคนควา ชัน้ มัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณ
วิชาชีพครู

1023823

การทดลองสอนวิชาคอมพิวเตอร
Teaching Practice Under Supervision in Computer Education
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชา
คอมพิวเตอรชนั้ มัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1(60)

1023824

การทดลองสอนวิชานันทนาการ
Teaching Practice Under Supervision in Recreation
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชา
นันทนาการชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1(60)

1023825

การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 1
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Elementary School Level 1
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชา
พฤติกรรมการสอนภาษาไทย คณิตศาสตร กลุมสรางเสริมประสบการณ 1 และ 2
ในโรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครูระดับประถมศึกษา
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รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1023826

การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 2
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Elementary School Level 2
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชา
พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย และกลุมการงาน
พืน้ ฐานอาชีพ ในโรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครูระดับประถมศึกษา

1023827

การทดลองสอนวิชาเฉพาะ
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Specific Slementary
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาตาม
หลักสูตรประถมศึกษา หรือหลักสูตรมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณ
วิชาชีพครู

1023828

การทดลองสอนวิชาภาษาจีน
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Chinese
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาภาษาจีน
ชัน้ มัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1023829

การทดลองปฏิบัติงานครูบรรณารักษ
1(60)
Practice Under Supervision in Library Science
การศึกษาและทดลองปฏิบัตงิ านสอนบทเรียนสั้น ๆ ในงานการเปนครู
บรรณารักษ ทีโ่ รงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1023830

การทดลองสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in French
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชา
ภาษาฝรั่งเศสชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1023831

การทดลองสอนวิชาพระพุทธศาสนา
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Buddhist Studies
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาพระพุทธ
ศาสนา ชัน้ มัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1023832

การทดลองสอนวิชาภาษาญี่ปุน
Teaching Practice Under Supervision in Japanese
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชา
ภาษาญี่ปนุ ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1023833

การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Elementary School Level
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชา
พฤติกรรม การสอนที่เลือกเรียน ทีล่ งเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1024601

3(2-2)
ทักษะสําหรับครูวทิ ยาศาสตร
Teaching Skills for Science Teachers
วิเคราะหคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงคของครูวทิ ยาศาสตร ทักษะสําคัญและ
จําเปนสําหรับครูวทิ ยาศาสตร ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวทิ ยาศาสตร
ฝกทักษะในการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรม
วิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร การออกแบบและการสราง
สือ่ การสอนวิทยาศาสตร การจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตร การสรางขอสอบและ
การใชขอ สอบ
ทักษะการใชคอมพิวเตอรพนื้ ฐาน
ทักษะอื่น ๆ ที่จาํ เปน
การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวทิ ยาศาสตร

1(60)
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1024901

โครงการศึกษาเอกเทศทางการประถมศึกษา
2(1-2)
Independent Study in Elementary Education
ใหนกั ศึกษาเลือกเรื่องที่ตนสนใจในขอบขายวิชาการประถมศึกษา โดย
ไดรบั คําแนะนํา และอยูใตการนิเทศอยางใกลชดิ ของอาจารย

1024902

การสัมมนาการประถมศึกษา
2(1-2)
Seminar in Elementary Education
ศึกษาจุดมุงหมาย รูปแบบ และกระบวนการของการสัมมนา วาง
แผนการจัดสัมมนา วิเคราะหสภาพปญหาและแนวโนมของการประถมศึกษา ทั้ง
ในระดับทองถิ่นและระดับชาติ ในขอบขายของงานในระดับประถมศึกษา เนน
การฝกทักษะการวิเคราะหปญ
 หา ดวยกระบวนการกลุม การอภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็น วางแผนการพัฒนาแนวทางแกปญ
 หาดวยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร แสวงหาแนวคิดใหมจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยเฉพาะวิทยากร
ผลงานวิจัย หรือวรรณกรรมทางการประถมศึกษา
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หมูวชิ าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
(103)
หมูวชิ าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ซึง่ อยูในหมวดวิชาครุศาสตร ไดจัด
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. หลักการทฤษฎีทวั่ ไป
(103-1--)
2. การใช
(103-2--)
3. การผลิตวัสดุทวั่ ไป
(103-3--)
4. การผลิตวัสดุทใี่ ชฟลม
(103-4--)
5. การผลิตวัสดุทางสรางสรรค
(103-5--)
6. เครื่องมือเครื่องใช
(103-6--)
7. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(103-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(103-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
(103-9--)
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หมูวชิ าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา (103)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1031101
1031201
1031202
1031203
1031204
1031205
1031301
1032101
1032102
1032201
1032301
1032302
1032501
1032502
1032701
1033101
1033102
1033103
1033104
1033105
1033106
1033201
1033202
1033301

ชือ่ วิชา
หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
การใชเทคโนโลยีการศึกษา
การใชแหลงวิชาในชุมชนเพื่อการศึกษา
การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา
การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ
การผลิตวัสดุเทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โสตทัศนูปกรณในงานพัฒนาชุมชน
สือ่ การสอนวิชาภูมศิ าสตร
สือ่ การสอนวิชาสังคมศึกษา
การผลิตสื่อการศึกษาราคาเยา
การสรางสื่อการเรียนการสอน
การจัดแสดงและนิทรรศการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรมการศึกษา
การบริหารเทคโนโลยีการศึกษา
วิธีระบบทางเทคโนโลยีการศึกษา
การประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา
ธุรกิจสื่อการศึกษา
การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเผยแพร
วัฒนธรรม
สือ่ โสตทัศนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
การผลิตวัสดุกราฟก

น(ท-ป)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
รหัสใหม รหัสเกา
สือ่ และการบริหารสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน
1033302
ประถมศึกษา
สือ่ และการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย
1033303
การผลิตสื่อโสตทัศนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
1033304
การถายภาพขาว-ดํา
1033401
การผลิตสไลด
1033402
การผลิตรายการโทรทัศน 1
1033403
การใชวสั ดุทอ งถิ่นเพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน
1033501
การผลิตแผนภาพโปรงใส
1033502
การผลิตสไลดมลั ติวิชั่น
1033503
การผลิตและการนําเสนอมัลติมเี ดียเพื่อการศึกษา
1033505
การซอมบํารุงอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา
1033601
บทเรียนสําเร็จรูป
1033701
ชุดการเรียนการสอน
1033702
เทคโนโลยีการถายภาพ
1033703
การปฏิบัตงิ านเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 1
1033801
การปฏิบัตงิ านเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 2
1033802
การจัดการฝกอบรมทางการศึกษา
1033901
การศึกษาโดยระบบสือ่ ทางไกล
1034101
การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเผยแพรวฒ
ั นธรรม 2
1034201
การถายภาพวัสดุขนาดเล็ก
1034401
การถายภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน
1034402
การสรางสรรคและประดิษฐสอื่ การศึกษา
1034501
โทรทัศนการศึกษา
1034701
การผลิตสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา
1034702
การดําเนินงานหองปฏิบัตกิ ารทางเสียง
1034703

น(ท-ป)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(0-4)
2(1-2)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1034801
1034802
1034803
1034804
1034901
1034902
1034903

ชือ่ วิชา
การทดลองปฏิบัตงิ านเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ
ประสบการณจาํ ลองเทคโนโลยีการศึกษา
การฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีการศึกษาและ
สารสนเทศ 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีการศึกษาและ
สารสนเทศ 3
การสัมมนาเทคโนโลยีการศึกษา
วิทยาการพิเศษทางเทคโนโลยีรว มสมัย
ความรูเบื้องตนในการวิจยั เทคโนโลยีการศึกษา

น(ท-ป)
1(60)
2(1-2)
3(250)
5(450)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
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คําอธิบายรายวิชา
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (103)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1031101

หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
3(3-0)
Principles and Theories in Educational Technology and Innovation
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ พัฒนาการและแนวโนม
แนวคิดหลัก
การและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษากับการแกปญ
 หาทางการศึกษา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาเปรียบเทียบ (หรือการเปรียบเทียบเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาระหวางประเทศ)

1031201

การใชเทคโนโลยีการศึกษา
2(2-0)
Utilization of Educational Technology
ศึกษาและวิเคราะหปญ
 หาทางการศึกษา ความจําเปนในการใชเทคโนโลยี
การศึกษา ประเภทของเทคโนโลยีการศึกษา รูปแบบการจัดระบบการเรียนการสอน
กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีการศึกษา

1031202

การใชแหลงวิชาในชุมชนเพื่อการศึกษา
2(2-0)
Utilization of Community for Education
ศึกษาความหมาย ขอบขาย คุณคาของการศึกษาแหลงวิชาในชุมชนที่มี
ประโยชน การสํารวจแหลงชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษา การเชิญวิทยากร การศึกษา
นอกสถานที่

1031203

การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2)
Operation and Maintenance of Education Technology Equipments
ศึกษาหลักการ ระบบการทํางาน วิธีใชและการบํารุงรักษาอุปกรณ
เทคโนโลยี การศึกษาฝกปฏิบัตกิ ารใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการ
ศึกษา
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รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1031204

การใชสอื่ มวลชนเพื่อการศึกษา
2(2-0)
Utilization of Mass Media in Education
ศึกษาความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอ การจัดการศึกษา หลักการและวิธกี าร
ใชวทิ ยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน สิง่ พิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูล
สากล และสื่อสารสารสนเทศในรูปแบบอื่นเพื่อการศึกษา การใชและเลือกรับขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอการเรียนรู การวิเคราะหขา วสารเพื่อการเรียนรู

1031205

โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ
2(1-2)
Audio Visual Materials and Equipments
ศึกษาความสําคัญและบทบาทของโสตทัศนวัสดุและอุปกรณตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ศึกษาวิธกี ารจัดหา การจําแนกประเภท การจัดเก็บ การ
ใหบริการและการดูแลรักษาฝกปฏิบัตกิ ารผลิต การซอมแซม และการเก็บรักษา

1031301

การผลิตวัสดุเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2)
Production of Educational Technology Materials
หลักการและทฤษฎีออกแบบ การรางแบบ เขียนแบบ การใชเครื่องมือในการ
รางแบบและออกแบบฝกปฏิบัตกิ ารออกแบบ รางแบบ เขียนแบบ ยอ-ขยายแบบ การ
ผลิตการนําไปทดลองใช การตรวจสอบสัมฤทธิผลของวัสดุเทคโนโลยีการศึกษาและ
การปรับปรุงแกไข

1032101

เทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2)
Educational Technology
ความหมาย
ขอบขายและความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาตอการเรียนการสอน วิธีระบบ กระบวนการสื่อความหมาย การจําแนก
ประเภทของสื่อการเรียนการสอน การเลือก การแนะนําใหรูจักเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การจัดหา การใช การผลิต การ
ประเมินผลและการเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอนฝกปฏิบัติผลิตสื่อหลักที่เหมาะสม
กับสภาพชัน้ เรียน
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รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1032102

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(2-2)
Information Technology in Education
ศึ ก ษาการทํ า งานของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การทํ า งานของ
อินเตอรเน็ต การใชงานอินเตอรเน็ต ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เวิลด ไวด เว็บ การ
ประชุมทางไกล (teleconference) อินเตอรเน็ตในวงการศึกษาไทยเพื่อพัฒนาและการ
คนควาทางการศึกษา ฝกปฏิบัติสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต และฝกรับสงไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส

1032201

โสตทัศนูปกรณในงานพัฒนาชุมชน
2(1-2)
Audio - visual Aids for Community Development
ความสําคัญ และประเภทของโสตทัศนูปกรณ การเลือก การเตรียม การผลิต
เทคนิคการผลิตและการใช
การใชโสตทัศนูปกรณเพื่อการพัฒนาชุมชน
โสตทัศนูปกรณใหสมั ฤทธิผล การเสริมประสบการณใหผเู รียนรูจกั การผลิต การใช
โสตทัศนูปกรณที่เหมาะสมกับทองถิ่น

1032301

สือ่ การสอนวิชาภูมศิ าสตร
2(1-2)
Teaching Media for Geography
ศึกษาบทบาทของสื่อที่มีตอการเรียนการสอน สือ่ การสอนวิชาภูมศิ าสตร
ประเภทตาง ๆ การเลือก การจัดหา การผลิต การใช การประเมินผลและการ
บํารุงรักษาสื่อการสอนวิชาภูมศิ าสตร

1032302

สือ่ การสอนวิชาสังคมศึกษา
2(1-2)
Teaching Media for Social Studies
ศึกษาบทบาทของสื่อที่ดีตอการเรียนการสอน สือ่ การสอนวิชาสังคมศึกษา
ประเภทตาง ๆ การเลือก การจัดหา การผลิต การใช การประเมินผลและการบํารุง
รักษาสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา

71
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา
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1032501

การผลิตสื่อการศึกษาราคาเยา
2(1-2)
Production of Inexpensive Educational Media
ศึกษาความหมาย ขอบขาย คุณคา ประเภท และแหลงที่มาของสื่อราคาเยา
หลักการผลิต การใชและการเก็บรักษา ฝกปฏิบัติ การจัดหา การปรับปรุง การผลิต
สือ่ ราคาเยาชนิดตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของทองถิ่น

1032502

การสรางสื่อการเรียนการสอน
2(1-2)
Media Construction
ความหมาย ประเภทและประโยชนของสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห
บทเรียนเพื่อการสรางสื่อ ประเภทของสื่อที่เหมาะสม การผลิตสื่อ การใชสอื่ และการ
พัฒนาสื่อเฉพาะตามระดับการศึกษา การผลิตสื่อการเรียนการสอนราคาเยา การ
ประเมินผลสื่อการเรียนการสอน

1032701

การจัดแสดงและนิทรรศการ
3(2-2)
Display and Exhibition
หลักการ องคประกอบของการจัดแสดงและนิทรรศการ เทคนิคการจัดและ
การประเมินผลฝกปฏิบัติในการจัดแสดงและนิทรรศการ

1033101

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
2(1-2)
Educational Technology and Innovation
ความหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ความเปนมา คุณคา การ
เลือกและการประเมินผลการใชสอื่ ชนิดตาง ๆ ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา
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1033102

นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2)
Educational Innovation
ความหมาย ความสําคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การ
สราง การเลือกใชนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนฝกปฏิบัติการศึกษาสภาพ
ปญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา นําเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม ทํา
การผลิตเพื่อนําไปทดลองใชและปรับปรุงแกไข

1033103

การบริหารเทคโนโลยีการศึกษา
2(1-2)
Administration of Educational Technology
ศึกษาสภาพปญหา การใช การบริหาร วัสดุและอุปกรณเทคโนโลยี
การศึกษา กระบวนการในการจัดดําเนินการบริหารและการบริการฝกปฏิบัติบริการ
การจัดสื่อตาง ๆ ในศูนยสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหสะดวกในการใหบริการ

1033104

วิธรี ะบบทางเทคโนโลยีการศึกษา
2(2-0)
Systematic Approaches in Educational Technology
ความหมาย ขอบขาย ประเภทของรูปแบบตาง ๆ ของวิธรี ะบบทาง
เทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบระบบการเรียนการสอน และการประยุกตรปู แบบ
ไปใชในการทํากรณีศกึ ษา

1033105

การประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา
2(2-0)
Evaluation in Educational Technology
ศึกษาแนวคิด รูปแบบ บทบาทของการประเมินและการวัดผลที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีการศึกษา กระบวนการวางแผน พัฒนา วิเคราะห ปฏิบัติการและรายงาน
การประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา
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1033106

ธุรกิจการศึกษา
2(2-0)
Business in Educational Media
ศึกษาความสําคัญของการประกอบธุรกิจในดานการผลิตและจําหนาย
สือ่ การศึกษาเพื่อผลในการพัฒนาสื่อในเมืองไทย การเชือ่ มโยงความรูพนื้ ฐานในการ
บริหารธุรกิจ หลักเศรษฐศาสตร กฎหมายธุรกิจ หลักการตลาด การวิเคราะห
กลุมเปาหมายและเทคนิคการขายอยางมีประสิทธิภาพใหเขากับธุรกิจทาง
สือ่ การศึกษา ศึกษารูปแบบและความเปนไปได รวมทั้งปญหาอุปสรรคและแนวทาง
ในการแกปญ
 หาของการประกอบธุรกิจทางสื่อการศึกษาในเมืองไทย

1033201

การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเผยแพรวฒ
ั นธรรม
2(1-2)
Technology and Innovation of Cultural Promotion
ศึกษาความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับการจัดองคประกอบและหลักการ วิธกี ารจัด
ผลิตสื่อ กิจกรรมอันเปนเครื่องมือเผยแพรวฒ
ั นธรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน ภาพนิ่ง
เทปโทรทัศน เทปบันทึกเสียง การจัดรายการวิทยุ โทรทัศน การแสดงละครทาง
สือ่ มวลชน

1033202

สื่อโสตทัศนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
2(1-2)
Audio-Visual Media for Advertising and Public Relations
ศึกษาความสําคัญ บทบาทของโสตทัศนที่มีตอ การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ ประเภทของสื่อโสตทัศน การเลือก การเตรียมการผลิต การใชสื่อ
โสตทัศนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ ฝกปฏิบัติการใชสอื่ โสตทัศนเพื่อการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ
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1033301

การผลิตวัสดุกราฟก
3(2-2)
Production of Graphic Materials
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุกราฟก
วัสดุอปุ กรณ และเครื่องมือในการผลิตวัสดุกราฟก การประดิษฐตัวอักษร การสราง
ภาพ หลักการผลิต การใชและการเก็บรักษาวัสดุกราฟก ฝกปฏิบัติการเขียน การ
ประดิษฐ การสรางภาพและอักษร เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน

1033302

สือ่ และการบริหารสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
2(2-0)
Instructional Media and Media Administration in Elementary Schools
ความหมายและการจําแนกประเภทสื่อการเรียนการสอนตามกลุม
ประสบการณในระดับประถมศึกษา การผลิต การจัดหา และการสงเสริมการใช การ
ประเมินผลสื่อการเรียนการสอน การบริหารและการบริการสื่อการเรียนการสอน
การจัดตั้งศูนยสื่อการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน กลุมโรงเรียน
ชนิดอยูกบั ที่และชนิดเคลื่อนที่ การบูรณาการสื่อการเรียนการสอนโดยเนนกิจกรรม
กลุม

1033303

สือ่ และการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย
2(1-2)
Instructional Media and Activities for Teaching Thai
ศึกษาบทบาทของสื่อที่มีตอ กิจกรรมการเรียนการสอน สือ่ และกิจกรรมใน
การสอนวิชาภาษาไทย การเลือก การจัดหา การผลิต การใช การประเมินผลและการ
เก็บรักษาสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เนนการฝกทักษะในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

1033304

การผลิตสื่อโสตทัศนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
2(1-2)
Product of Audio-Visual Media for Advertising and Public Relations
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบ กระบวนการผลิตสื่อโสตทัศนเพื่อ
การโฆษณาและประชาสัมพันธฝก ปฏิบัตกิ ารผลิตสื่อโสตทัศนใหเหมาะสมกับการ
โฆษณาและประชาสัมพันธลกั ษณะตาง ๆ
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1033401

การถายภาพขาว-ดํา
3(2-2)
Black and White Protography
ศึกษาการใชอปุ กรณการถายภาพ ฟลม กระดาษอัดรูป เทคนิคการถายภาพ
กระบวนการลางฟลม อัดขยายภาพขาว-ดําฝกปฏิบัติการถายภาพเพื่อใชในการศึกษา
ดวยฟลม ขาว-ดํา การลางฟลม และการอัดขยายภาพ

1033402

การผลิตสไลด
2(1-2)
Slides Production
ศึกษาวิธกี ารผลิตสไลด ลักษณะที่ดขี องสไลด อุปกรณทใี่ ชในการผลิต การ
ทําตนฉบับและการนําเสนอ ฝกปฏิบัตกิ ารผลิตสไลด เพื่อการเรียนการสอนและการ
นําเสนอ

1033403

การผลิตรายการโทรทัศน 1
2(1-2)
Television Production 1
ศึกษาคุณคา กระบวนการผลิต และการนํารายการโทรทัศนไปใช การ
วางแผนและดําเนินการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธและเพื่อการ
เรียนการสอนฝกการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธหรือเพื่อการเรียน
การสอน

1033501

การใชวสั ดุทอ งถิ่นเพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน
2(1-2)
Utilization of Local Materials for Instuctional Media Production
ศึกษาประเภท ลักษณะ ขนาด คุณสมบัติและแหลงวัสดุทจี่ ะนํามาใชในการ
ผลิตสื่อการศึกษาทั้งวัสดุพนื้ ฐานและวัสดุสาํ เร็จรูปฝกปฏิบัติการนําวัสดุทงั้ ประเภท
พืน้ ฐานและสําเร็จรูปมาใชในการผลิตสื่อ
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1033502

การผลิตแผนภาพโปรงใส
2(1-2)
Transparency Production
ศึกษาวิธกี ารผลิตแผนภาพโปรงใสลักษณะที่ดขี องแผนภาพโปรงใส
อุปกรณ ทีใ่ ชในการผลิต การทําตนฉบับ การนําเสนอฝกปฏิบัติการผลิตแผนภาพ
โปรงใสและการนําเสนอ

1033503

การผลิตสไลดมลั ติวิชั่น
2(1-2)
Slide-multivision Production
การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทสไลดทใี่ ชเปนสื่อการสอน ทฤษฎีและหลักการ
เรื่องการเรียนรูจากรูปภาพในระบบการผลิตสไลดโดยใชเทคนิคพิเศษ ฝกปฏิบัติการ
ผลิตสไลด การเขียนบท การถายสไลด การผลิตสัญญานเสียง และการทําสัญญาน
เลื่อนภาพดวยเทคนิคพิเศษ

1033505

3(2-2)
การผลิตและการนําเสนอมัลติมเี ดียเพื่อการศึกษา
Production and Presentation of Educational Multimedia
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการใชคอมพิวเตอรมลั ติมเี ดียเพื่อการ
นําเสนอ ศึกษาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบสรางผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอในการเรียน การเสนอ
และการเผยแพร

1033601

การซอมบํารุงอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา
2(1-2)
Repair and Maintenance of Educational Technology Equipment
ศึกษา วิเคราะหระบบการทํางาน ลักษณะการใชงาน การแกไข ซอมบํารุง
เบื้องตนของอุปกรณเทคโนโลยีทางการศึกษา ใหอยูในสภาพดีและมีความปลอดภัย
ในการทํางานปฏิบัตกิ ารตอวงจรไฟฟาอยางงาย
และตรวจซอมแกไขอุปกรณ
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ชาํ รุด
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1033701

บทเรียนสําเร็จรูป
3(2-2)
Programmed Text
ศึกษาความหมายและลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูป ทฤษฎีพนื้ ฐานดาน
จิตวิทยาการเรียนรู หลักการของบทเรียนสําเร็จรูป งานวิจยั ที่เกี่ยวของ ประเภท
คุณคา ขอจํากัด กระบวนการในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป การนําบทเรียนสําเร็จรูป
ไปใชในการเรียนการสอนฝกปฏิบัตกิ ารสรางสื่อที่มีลกั ษณะเปนบทเรียนสําเร็จรูป

1033702

ชุดการเรียนการสอน
3(2-2)
Instructional Packages
ศึกษาความหมาย ลักษณะของชุดการเรียนการสอน ทฤษฎีพื้นฐานทางดาน
จิตวิทยาการเรียนรู หลักการของชุดการเรียนการสอน งานวิจยั ที่เกี่ยวของ ประเภท
คุณคา ขอจํากัดของชุดการเรียนการสอน กระบวนการในการสรางชุดการเรียนการ
สอน การนําชุดการเรียนการสอนไปใช ฝกสรางชุดการเรียนการสอน

1033703

เทคโนโลยีการถายภาพ
3(2-2)
Technology of Photography
ศึกษาวิทยาศาสตรการถายภาพ การจัดองคประกอบภาพ พัฒนาการของ
การถายภาพ หลักการถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อุปกรณการถายภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว

1033801

การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 1
2(1-2)
Practicum in Education and Information Technology 1
ศึกษาวิธีการจัดใหบริการสื่อตาง ๆ ในสถานศึกษา การใช การดูแลรักษา
อุปกรณเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ
ฝกปฏิบัติการใหบริการสื่อ
การใช การดูแลรักษาวัสดุอปุ กรณตา ง ๆ
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น(ท-ป)

1033802

การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 2
2(0-4)
Practicum in Educational and Information Technology 2
ฝกปฏิบัตเิ กี่ยวกับงานทางเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศใน
สถานศึกษาหรือศูนยบริการสื่อตาง ๆ

1033901

การจัดการฝกอบรมทางการศึกษา
2(1-2)
Management of Training in Education
ศึกษารูปแบบการฝกอบรม การดําเนินการดานบุคลากร งบประมาณ อาคาร
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก การวางแผน การสํารวจสภาพปญหา และความ
ตองการในการฝกอบรม การเขียนโครงการฝกอบรมและสัมมนา ฝกปฏิบัติเขียน
โครงการและการจัดการฝกอบรม

1034101

การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
2(2-0)
Telecommunications and Distance Learning
แนวคิดใหมในการจัดการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การ
ศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผานระบบสื่อทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การ
ใชเครือขายสากล (Internet) ในการสืบคน การติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสาร
สนเทศ การพัฒนาเวปไซดเพื่อการเรียนการสอน การสงและการดาวนโหลดขอมูล
เทคโนโลยีสาํ หรับการศึกษาทางไกล

1034201

การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเผยแพรวฒ
ั นธรรม 2
3(2-2)
Technology and Innovation in Cultural Promotion 2
วิเคราะหโครงสรางของวัฒนธรรมไทย
ออกแบบและวางแผนการผลิต
โปรแกรมเผยแพรวฒ
ั นธรรมทางสื่อมวลชน โดยสามารถเลือกใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไดอยางเหมาะสม ฝกปฏิบัตกิ ารเผยแพรวฒ
ั นธรรม
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1034401

การถายภาพวัสดุขนาดเล็ก
3(2-2)
Micro Photography
หลักการถายภาพตนแบบสองมิติ และการถายภาพวัสดุสามมิติขนาดเล็ก
โดยใชกลองถายและอุปกรณประกอบอยางงาย การจัดแสง การใชแวนกรองแสง
แทนถายตนฉบับและอุปกรณถา ยภาพอื่น ๆ
ฝกปฏิบัติการถายภาพ วัสดุ
ขนาดเล็ก เพื่อใชในทางการศึกษา

1034402

การถายภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน
3(2-2)
Instructional Film Production
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน ศึกษาและวิเคราะห
เนื้อหาในหลักสูตร ตลอดจนความตองการ ความสนใจ เจตคติของผูเรียน ฝก
ปฏิบัตกิ ารสรางภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน

1034501

การสรางสรรคและประดิษฐสอื่ การศึกษา
2(1-2)
Creativity and Invention of Education Media
ความหมายของงานสรางสรรค งานประดิษฐ ผลิตสื่อการศึกษาประเภทตาง
ๆ โดยเนนความคิดสรางสรรค รูปแบบเนื้อหาที่สมั พันธกัน การนํามาใชประโยชน
ทางการศึกษา ฝกสรางสื่อการศึกษา

1034701

โทรทัศนการศึกษา
2(1-2)
Educational Television
ความสําคัญ ขอบขายของโทรทัศนการศึกษา หลักการเลือก การใชและการ
ประเมินผลการใชโทรทัศนการศึกษา การเตรียมการเบื้องตนในการผลิตรายการ
โทรทัศนการศึกษาฝกผลิตรายการโทรทัศนการศึกษา
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1034702

การผลิตสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา
2(1-2)
Production of Educational Printed Materials
พัฒนาการและประเภทของสิง่ พิมพเพื่อการศึกษา หลักการผลิตสิ่งพิมพ
และการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการผลิตสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา ฝกปฏิบัติการ
ผลิตสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา

1034703

การดําเนินงานหองปฏิบัติการทางเสียง
2(1-2)
Audio Laboratory Operation
ศึกษาพัฒนาการ ความสําเร็จ หลักการจัดหองปฏิบัติการทางเสียง ธรรมชาติ
ของผูฟง ฝกผลิตรายการ การใชหอ งปฏิบัตกิ ารทางภาษา หองสงเสียงตามสายและ
หองบันทึกเสียง

1034801

การทดลองปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ
1(60)
Supervised Practicum in Educational and Information Technology
การทดลองฝกปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศใน
สถานศึกษาหรือองคการตาง ๆ

1034802

ประสบการณจาํ ลองเทคโนโลยีการศึกษา
2(1-2)
Simulation in Education Technology
นําเรื่องความรูระบบการจัดการ เพื่อบริหารกิจการทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา ในสถานการณจาํ ลองที่จดั ขึ้นในสถานศึกษา หนวยงานหรือ
องคการตาง ๆ เพื่อใหมปี ระสบการณปฏิบัตงิ าน
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1034803

การฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 2
3(250)
Professional Experience in Education and information Technology 2
ฝกปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศในสถานศึกษา
หรือหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหมปี ระสบการณตรงในการปฏิบัติงาน

1034804

การฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3
5(450)
Professional Experience in Education and information Technology 3
การฝกปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศในสถาน
ศึกษา หรือหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหมปี ระสบการณตรงในการปฏิบัติงาน

1034901

การสัมมนาเทคโนโลยีการศึกษา
2(1-2)
Seminar in Educational Technology
สัมมนาวิเคราะหปญ
 หาทางการศึกษาในระดับทองถิ่นและระดับชาติ ศึกษา
ผลงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อหาแนวทางนําความรูทางเทคโนโลยี
เหลานั้นมาดัดแปลงใชและแกปญ
 หาดังกลาวใหเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมไทย

1034902

วิทยาการพิเศษทางเทคโนโลยีรว มสมัย
2(2-0)
Special Topics in Contemporary Technology
ศึกษาแนวคิด แนวโนม ทฤษฎี วิธีการ วัสดุอปุ กรณหรือทักษะตาง ๆ ทาง
เทคโนโลยีที่ทนั เหตุการณและเปนที่สนใจในวงการนักเทคโนโลยีการศึกษา

1034903

ความรูเ บื้องตนในการวิจยั เทคโนโลยีการศึกษา
2(1-2)
Introduction to Educational Technology Research
ศึกษาปญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา กระบวนการวิจยั และรายงานการวิจัย
ทางเทคโนโลยีการศึกษา ฝกวิจยั ทางเทคโนโลยีการศึกษา
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หมูวชิ าการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
(104)

หมูวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ซึง่ อยูในหมวดวิชาครุศาสตร ไดจัด
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. การวัดผลและการประเมินผล
(104-1--)
2. การสรางแบบทดสอบ
(104-2--)
6. สถิตกิ ารศึกษา
(104-3--)
7. วิจัย
(104-4--)
8. คอมพิวเตอร
(104-5--)
6.
(104-6--)
7. เบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ
(104-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(104-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
(104-9--)
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หมูวชิ าการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (104)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1042101
1042102
1042103
1042104
1042201
1042301
1042302
1042401
1042501
1043101
1043102
1043103
1043104
1043105
1043106
1043107
1043108
1043109
1043110
1043111
1043112
1043113
1043201
1043301
1043401

ชือ่ วิชา
การประเมินผลในระดับประถมศึกษา
การประเมินผลในระดับมัธยมศึกษา
การประเมินผลการเรียน
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
การสรางแบบทดสอบ
การวิเคราะหขอ มูลทางการศึกษา 1
การวิเคราะหขอ มูลทางการศึกษา 2
ระเบียบวิธีวิจัย
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดผลและการประเมินผลทาง
การศึกษา 1
ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ
การประเมินทางการศึกษา
การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาภาษา
การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาสังคมศาสตร
การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาคณิตศาสตร
การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาวิทยาศาสตร
การประเมินผลการเรียนดานการปฏิบัติ
การวัดความพรอม
การวัดบุคลิกภาพ
การวัดจริยธรรม
การวัดเจตคติ
การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา
การประเมินบุคคล
แบบทดสอบมาตรฐาน
การวิเคราะหขอ มูลทางการศึกษา 3
การวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
2(1-2)
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รหัสใหม รหัสเกา
1043402
1043403
1043404
1043405
1043406
1043407
1043408
1043409
1043410
1043501
1043502
1043503
1043801
1043802
1044101
1044102
1044103
1044104
1044105
1044106
1044107
1044201
1044202
1044401
1044502
1044801
1044802

ชือ่ วิชา
การวิจยั เบื้องตน
การวิจยั เชิงทดลอง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เทคนิคการสุมตัวอยางทางการศึกษา
ความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับการวิจัย
การวิจยั เชิงสํารวจ
การวิจัยทางการศึกษา
สถิตแิ ละการวิจยั สําหรับครู
สถิตเิ พื่อการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดผลและการประเมินผลทาง
การศึกษา 2
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการคลังขอสอบ
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการฐานขอมูลทางการศึกษา
ประสบการณการวัดผล
การทดลองปฏิบัตงิ านการวัดผลการศึกษา
การวัดสุนทรียภาพ
การบริหารงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
การวัดจิตพิสัย
เทคนิคการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ
การวิเคราะหและประเมินโครงการ
การวัดและประเมินผลดนตรี
การประเมินโครงการ
การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด
การปฏิบัตกิ ารสรางแบบทดสอบ
การวิจยั เชิงคุณภาพ
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
การฝกประสบการณวชิ าชีพการวัดผลการศึกษา 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพการวัดผลการศึกษา 3

น(ท-ป)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
1(60)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(2-2)
3(140)
2(1-2)
3(2-2)
3(250)
5(450)
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ชือ่ วิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1044804
ปฏิบัตกิ ารวิจัย
1044901
สัมมนาการวัดผลการศึกษา
1044902
สัมมนาการวิจยั การศึกษา

น(ท-ป)
3(140)
2(2-0)
2(2-0)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (104)
รหัส
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1042101

การประเมินผลในระดับประถมศึกษา
2(1-2)
Evaluation in Elementary Schools
หลักการ
จุดประสงคและแนวทางของการประเมินผลตามหลักสูตร
ประถมศึกษา ระเบียบการประเมินผลการเรียน
หลักการและแนวทางในการ
ประเมินผลการเรียนการสอนในแตละกลุมประสบการณ เครื่องมือการวัดผลการ
เรียนการสอน ปญหาและแนวทางในการแกปญหาเกีย่ วกับการประเมินผลในระดับ
ประถมศึกษา

1042102

การประเมินผลในระดับมัธยมศึกษา
2(1-2)
Evaluation in Secondary Schools
หลักการ จุดประสงคและแนวทางของการประเมินผลตามหลักสูตรมัธยม
ศึกษาระเบียบการประเมินผลการเรียน
หลักการและแนวทางในการประเมินผล
การเรียนการสอนในแตละวิชา เครื่องมือการวัดผลการเรียนการสอน ปญหาและ
แนวทางในการแกไขปญหาเกีย่ วกับการประเมินผลในระดับมัธยมศึกษา

1042103

การประเมินผลการเรียน
2(1-2)
Learning Evaluation
ความหมายของการทดสอบ การวัดผลและประเมินผล กระบวนการ
ประเมินผลหรือประเภทของการประเมินผล
ความมุงหมายและประโยชนของ
การประเมินผลธรรมชาติและหลักการประเมินผล คุณธรรมของผูทาํ หนาที่ประเมิน
ผล ประเภทของพฤติกรรมทางการศึกษา เครื่องมือและวิธกี ารที่ใชในการวัด
พฤติกรรมดานพุทธิพิสยั จิตพิสัย และทักษะพิสัย ลักษณะของเครื่องมือและวิธกี าร
วัดผลที่ดี
การสรางแบบทดสอบชนิดตาง ๆ การบริหารการสอบ
การ
นําสถิตเิ บื้องตนมาใชในการวัดและประเมินผล การตรวจสอบคุณภาพของแบบ
ทดสอบ
ระเบียบประเมินผลในระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปญหา
และวิธกี ารแกปญ
 หาประเมินผลการเรียนการสอน
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1042104

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
2(1-2)
Principles of Educational Measurement and Evaluation
ความหมายของการทดสอบ การวัด และการประเมินผล บทบาทของ
การประเมินผลทางการศึกษา จุดมุงหมายทางการศึกษากับการประเมินผล เทคนิค
ทีใ่ ชในการวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย จิตพิสยั และทักษะพิสัย ลักษณะของเครื่อง
มือ เทคนิคในการวัดที่ดี การสรางแบบทดสอบชนิดตาง ๆ การบริหารการสอบ
สถิตเิ บื้องตนในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การวิเคราะหคณ
ุ ภาพของแบบ
ทดสอบ การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ ระเบียบการประเมินผลการ
เรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1042201

การสรางแบบทดสอบ
2(1-2)
Test Construction
ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสรางแบบทดสอบชนิดตาง ๆ
และการสรางแบบสอบมาตรฐาน การนําแบบทดสอบไปใช การประเมินและการ
ปรับปรุงแบบทดสอบ

1042301

การวิเคราะหขอ มูลทางการศึกษา 1
2(2-0)
Educational Data Analysis 1
ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหขอ มูลทางการศึกษา ประเภทของ
ขอมูล การนําเสนอขอมูล สถิติบรรยายลักษณะของประชากรและกลุมตัวอยาง
สถิติบรรยายความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว การนําเสนอผลของสถิติบรรยาย
และการแปลความหมาย

88
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1042302

การวิเคราะหขอ มูลทางการศึกษา 2
3(3-0)
Educational Data Analysis 2
การวิเคราะหลกั ษณะของประชากรและกลุมตัวอยาง สมมติฐานและ
การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย สถิติทใี่ ชทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร
สองตัวการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวและสองทาง การหาความสัมพันธ
ระหวาง ตัวแปร
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอ มูลที่เกี่ยวของกับการศึกษา
และการแปลความหมาย

1042401

ระเบียบวิธีวิจัย
2(1-2)
Research Methodology
ทฤษฎีแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยประเภทตาง ๆ เทคนิคการทําวิจยั ในขั้น
ตอนตาง ๆ ไดแก การเลือกปญหาวิจัย การกําหนดจุดมุงหมายในการวิจัย ตัว
แปรและเทคนิคการตั้งสมมติฐาน ประชากรและกลุมตัวอยาง การเลือกรูปแบบการ
วิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูลการวิจัย การเขียน
เคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอและประเมินโครงการวิจัย

1042501

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา 1
3(2-2)
Computer Programs for Educational Measurement and Evaluation 1
ความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปประเภท
ตาง ๆที่สามารถใชในการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
กระบวนการ
ทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดผลและการประเมิน การสรางแฟมขอมูล
(Data File)และแฟมคําสั่ง (Command File) เพื่อการวิเคราะหขอ มูลลักษณะตาง ๆ
ขัน้ พื้นฐาน

1043101

ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ
2(1-2)
Test and Measurement Theory
มาตราการวัดแบบตาง ๆ ทฤษฎีเกี่ยวกับคะแนน ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดและ
การทดสอบ ความคลาดเคลื่อนทางการวัด ทฤษฎีและการคํานวณคาความเชื่อมั่น
ความเที่ยงตรง ตลอดจนการตีความหมายของคะแนน
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1043102

การประเมินทางการศึกษา
2(1-2)
Education Evaluation
ความหมาย ความมุงหมาย ความสําคัญ ขอบขาย กระบวนการของการ
ประเมินทางการศึกษา การวางแผนการประเมินทางการศึกษา การรวบรวมขอมูล
และการวิเคราะหขอ มูลดวยเทคนิคใหม ๆ การนําผลที่ไดจากการประเมินไปใชให
เปนประโยชนทางการศึกษา บทบาทและหนาที่ของครูและผูบริหารการศึกษากับ
การประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลโดยบุคคลหรือองคกรภายในและ
ภายนอก แนวโนมความคิดใหมและปญหาในการประเมินทางการศึกษา

1043103

การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาภาษา
2(1-2)
Evaluation in Linguistics
บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายใน
การสอนกลุม วิชาภาษา การวัดผลกลุมวิชาภาษา ไดแก ลําดับขั้นพฤติกรรมของ
กลุมวิชาภาษา การสรางตารางจําแนกขอสอบ
การสรางและการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม จุดมุงหมายในการสอนและวัดผลตาม
จุดประสงคและเนื้อหาวิชาและการใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและ
เพื่อตัดสินผลการเรียน

1043104

การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาสังคมศาสตร
2(1-2)
Evaluation in Social Science
บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมาย
ในการสอนกลุมวิชาสังคมศาสตร การวัดผลกลุมวิชาสังคมศาสตร ไดแก ลําดับขั้น
พฤติกรรมของกลุมวิชาสังคมศาสตร
การสรางตารางจําแนกขอสอบ
การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม
จุดมุงหมายในการสอน และวัดผลตามจุดประสงคและเนื้อหาวิชา และการใชผล
การวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อตัดสินผลการเรียน

90
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1043105

การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาคณิตศาสตร
2(1-2)
Evaluation in Mathematics
บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมาย
ในการสอนกลุมวิชาคณิตศาสตร การวัดผลกลุมวิชาคณิตศาสตร ไดแก ลําดับขั้น
พฤติกรรมของกลุมวิชาคณิตศาสตร การสรางตารางจําแนกขอสอบ การสรางและ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม จุดมุงหมายในการสอน
และการวัดตามจุดประสงคและเนื้อหาวิชา และการใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนเพื่อตัดสินผลการเรียน

1043106

การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาวิทยาศาสตร
2(1-2)
Evaluation in Science
บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมาย
ในการสอนกลุมวิชาวิทยาศาสตร การวัดผลกลุมวิชาวิทยาศาสตร ไดแก ลําดับขั้น
พฤติกรรมของกลุมวิชาวิทยาศาสตร
การสรางตารางจําแนกขอสอบ การสราง
และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม จุดมุงหมายในการ
สอนและวัดผลตามจุดประสงคและเนื้อหาวิชา และการใชผลการวัดเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนและเพื่อตัดสินผลการเรียน

1043107

การประเมินผลการเรียนดานการปฏิบัติ
2(1-2)
Performance Evaluation
บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติและจุดมุงหมายของการประเมินผลการเรียน
ดานการปฏิบัติ การสรางเครื่องมือวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนดาน
การปฏิบัตกิ ารตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

1043108

การวัดความพรอม
2(1-2)
Measurement of Readiness
ความหมาย ประเภท และองคประกอบของความพรอม กระบวนการวัด
หลักการและวิธกี ารสรางเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ การแปลผล
และการนําผลการวัดความพรอมไปใช ปญหาและแนวทางแกไขการวัดความพรอม
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1043109

การวัดบุคลิกภาพ
2(1-2)
Measurement of Personality
ความหมายของบุคลิกภาพ ทฤษฎีของบุคลิกภาพ กระบวนการวัด หลักการ
และการสรางเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ การแปลผลและการ
นําผลการวัดบุคลิกภาพไปใช ปญหาและแนวทางแกไขและการวัดบุคลิกภาพ

1043110

การวัดจริยธรรม
2(1-2)
Ethics Measurement Methodology
ความหมายของจริยธรรม ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรม ระดับชั้นของจริยธรรม
หลักการและวิธกี ารในการสรางเครื่องมือวัดจริยธรรม การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ การแปลผล การนําขอความรูเกี่ยวกับการวัดจริยธรรมไปปรับใชในชีวิต
ประจําวัน

1043111

การวัดเจตคติ
2(1-2)
Measurement of Attitude
ความหมายและทฤษฎีของเจตคติ องคประกอบของเจตคติ การใหนยิ าม
คําที่ใชในการวัดเจตคติ หลักการและวิธกี ารในการสรางเครื่องมือ เจตคติ การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
การแปลผลและการนําผลการวัดเจตคติไปใช
ปญหาและแนวทางแกไขการวัดเจตคติ

1043112

การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา
2(1-2)
Testing and Evaluation in Physical Education
ความมุงหมายและประโยชนของการวัดผลและการประเมินผลดานพล
ศึกษาหลักการทดสอบและวัดผลพลศึกษา เกณฑการเลือกแบบทดสอบ อุปกรณ
และเครื่องอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน การทดสอบชนิดตาง ๆ การ
ปฏิบัตกิ ารในการใชและการสรางแบบทดสอบทางพลศึกษา การตีความจากผลการ
ทดสอบและการวิเคราะห โดยใชสถิตเิ บื้องตน
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1043113

การประเมินบุคคล
3(3-0)
Personnel Evaluation
แนวคิดพื้นฐานในการบริหารและการประเมินบุคคล กรอบความคิดในการ
ประเมินบุคคล ลักษณะงานและเทคนิคการประเมิน การสรางและวิเคราะหคณ
ุ ภาพ
เครื่องมือในการประเมินบุคคล ปญหาและแนวโนมการประเมินบุคคล

1043201

แบบทดสอบมาตรฐาน
2(1-2)
Standardized Test
ลักษณะและกระบวนการสรางแบบทดสอบมาตรฐาน ไดแก การสรางแบบ
ทดสอบ การทดลองใช การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบมาตร
ฐานการสรางเกณฑมาตรฐาน การเขียนคูมอื การใชแบบทดสอบมาตรฐาน จรรยา
บรรณในการใชแบบทดสอบมาตรฐาน

1043301

การวิเคราะหขอ มูลทางการศึกษา 3
3(3-0)
Educational Data Analysis 3
วิธกี ารทดสอบขอมูลทาง
ความเขาใจเกี่ยวกับสถิตนิ อนพาราเมตริก
การศึกษาโดยใชสถิตนิ อนพาราเมตริก ไดแก การทดสอบภาวะความเหมาะสม
การทดสอบ ตัวอยางกลุมเดียว การทดสอบตัวอยางสองกลุม และการทดสอบ
ตัวอยางหลายกลุมการนําเสนอผลการวิเคราะหขอ มูลที่เกี่ยวของกับการศึกษาและ
การแปลความหมาย

1043401

การวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร
2(1-2)
Behavioral Research
ความหมาย ความมุงหมาย หลักการและประโยชนของการวิจัย จรรยา
บรรณของนักวิจัย ขัน้ ตอนตาง ๆ ของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเลือกปญหา
การกําหนดจุดมุงหมาย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือวิจยั แบบตาง ๆ
การเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมินงานวิจัย
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1043402

การวิจยั เบื้องตน
2(1-2)
Foundation of Research Methodology
ความหมาย ความมุงหมาย หลักการและประโยชนของการวิจัย จรรยา
บรรณของนักวิจัย ขัน้ ตอนของการวิจัย ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย
การเลือกปญหา การกําหนดจุดมุงหมาย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือวิจัย
แบบตาง ๆ การวิเคราะหขอ มูล
การเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงาน
การวิจยั และการประเมินผลการวิจยั

1043403

การวิจยั เชิงทดลอง
2(2-0)
Experimental Research
ความหมาย ลักษณะและประโยชนของการวิจยั เชิงทดลอง ประเภทของตัว
แปรรูปแบบของการทดลอง หลักการออกแบบการทดลอง ขอดีและขอจํากัดของ
แบบการทดลอง การประยุกตใชในการวิจัยทางการศึกษา ความเที่ยงตรงของการ
ทดลอง การเลือกใชสถิตใิ หสอดคลองกับรูปแบบการทดลอง

1043404

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2(1-2)
Instruments for Data Collecting
ประเภทของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ลักษณะประโยชน
และขอจํากัดของเครื่องมือแตละชนิด การสรางเครื่องมือใหสอดคลองกับจุดมุง
หมายของการวิจัย การวิเคราะหคุณภาพของเครือ่ งมือ

1043405

เทคนิคการสุมตัวอยางทางการศึกษา
2(2-0)
Sampling Techniques in Education
ความหมายของประชากรและกลุมตัวอยาง ประโยชนของการสุมตัว
อยางลักษณะของกลุมตัวอยางที่ดี การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง การสุมตัว
อยางแบบตาง ๆ
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1043406

ความรูพื้นฐานเกีย่ วกับการวิจัย
2(1-2)
Fundamental Concept of Research
ความหมาย ความมุงหมาย หลักการและประโยชนของการวิจัย จรรยา
บรรณของนักวิจัย ประเภทการวิจัย ขัน้ ตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย การทําวิจัย
อยางงายการประเมินผลการวิจัย การอานรายงานการวิจัย และการนําผลการวิจยั ไป
ใช

1043407

การวิจยั เชิงสํารวจ
2(1-2)
Survey Research
ลักษณะของการวิจยั เชิงสํารวจ แนวคิดและปญหาในการเลือกกลุมตัว
อยางเทคนิคการสุมตัวอยางแบบตาง ๆ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบและการ
วิเคราะหขอ มูล การแปลผลและการนําผลการวิจยั ไปใช

1043408

การวิจัยทางการศึกษา
2(1-2)
Educational Research
ความสําคัญของการวิจัย ประโยชนของการวิจัย จรรยาบรรณของนัก
วิจัยประเภทของการวิจัยทางการศึกษา ขัน้ ตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย การฝก
ปฏิบัตกิ ารวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจารณผลงานวิจัย การใชผลงานวิจัย

1043409

สถิตแิ ละการวิจยั สําหรับครู
2(1-2)
Statistics and Research for Teachers
สถิติพนื้ ฐานเพื่อการวิจัย การจัดทําและเสนอเคาโครงการวิจัย การปฏิบัติ
การวิจยั และการวิจยั ชั้นเรียน การประเมินผลการวิจัย การนําผลการวิจัย และการ
วิจยั ชั้นเรียนไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
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1043410

สถิตเิ พื่อการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร
3(2-2)
Statistics for Behavioral Science Research
ศึกษาลักษณะและขั้นตอนที่สาํ คัญของการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร
ระเบียบวิธกี ารทางสถิติที่สาํ คัญ ๆ ในการวิเคราะหขอ มูลและฝกหัดวิจัยทางดาน
จิตวิทยา

1043501

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา 2
3(2-2)
Computer Program for Educational Measurement and Evaluation 2
การศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปทั่วไป เพื่อนํามาใชในงานการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา เชน โปรแกรมพิมพเอกสาร โปรแกรมกระดาษตาราง
(Spread Sheet) หรือโปรแกรมพรีเซนเทชั่น (Presentation)

1043502

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการคลังขอสอบ
3(2-2)
Computer Program for Item Bank Measurement
การศึกษาการใชงานโปรแกรมการจัดการคลังขอสอบ การสรางฐานขอมูล
ขอสอบ การเพิ่ม การลบ การแกไขขอมูล การคัดเลือกขอสอบ เพื่อนํามาใชในการ
วัดผลลักษณะตาง ๆ การคํานวณคาประจําขอสอบตามแนวทฤษฎีตาง ๆ และการ
พิมพขอ สอบที่คดั เลือกไว

1043503

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการฐานขอมูลทางการศึกษา
3(2-2)
Computer Program for Educational Data Base Measurement
ความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับการใชัคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการฐานขอมูลทางการ
ศึกษา คําสั่งและฟงกชนั่ ของโปรแกรมสําหรับการจัดการฐานขอมูล การสราง
โปรแกรมสําหรับการปฏิบัตงิ านทางการวัดและประเมินผลการศึกษา

1043801

ประสบการณการวัดผล
2(1-2)
Practical Training of Educational Measurement
การศึกษาสภาพ วิธีการและปญหาเกีย่ วกับการวัดผลการศึกษาของ
หนวยงานตาง ๆ การเสนอรายงานพรอมทั้งแนวทางแกไขปญหา
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1043802

การทดลองปฏิบัติงานการวัดผลการศึกษา
1(60)
Supervised Practicum in Measurement
การทดลองปฏิบัตงิ านการวัดผลการศึกษาในสถานศึกษาหรือหนวยงานตาง ๆ

1044101

การวัดสุนทรียภาพ
2(1-2)
Measurement Appreciation
ความหมายของสุนทรียภาพ กระบวนการวัดสุนทรียภาพ หลักและวิธกี าร
สรางเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ การแปลและการนําผลการวัด
สุนทรียภาพไปใช ปญหาและแนวทางการวัดสุนทรียภาพ

1044102

การบริหารงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2)
Administration of Educational Measurement and Evaluation
ลักษณะงานวัดและประเมินผลในโรงเรียน บทบาทและหนาที่ของบุคลากร
ฝายสงเสริมการสอนดานการวัดและประเมินผลในโรงเรียน การวางแผนบริหาร
งานวัดและประเมินผล การศึกษาในโรงเรียน ปญหาและแนวทางแกไข

1044103

การวัดจิตพิสัย
2(1-2)
Measurement of Affective Domain
ความหมายและลักษณะของการวัดจิตพิสัย กระบวนการวัด หลักและวิธกี าร
สรางเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ การแปลผลและการนําผลการ
วัดจิตพิสยั ไปใช ปญหาและแนวทางแกไขในการวัดจิตพิสัย

1044104

เทคนิคการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ
2(1-2)
Quality Control and Quality Improvement Techniques
วิวฒ
ั นาการของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ความจําเปนใน
การใชเทคนิคการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะหปญ
 หาโดยเทคนิคการวิเคราะหเชิง
ระบบ วิธีการในการควบคุมคุณภาพ การนําเสนอเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ การ
ทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
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1044105

การวิเคราะหและประเมินโครงการ
2(1-2)
Project Analysis and Project Evaluation
องคประกอบที่สาํ คัญของโครงการและการเขียนโครงการ วงจรการ
วางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ
(Feasibility Study) รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ เทคนิคการควบคุม
และการติดตามงานและโครงการ

1044106

การวัดและประเมินผลดนตรี
2(1-2)
Testing and Evaluation in Music
หลักการวัดและประเมินผลทางดานดนตรี การทดสอบชนิดตาง ๆ ทาง
ดนตรีหลักการและวิธกี ารสรางเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ เกณฑ
ในการคัดเลือกเครือ่ งมือ การแปลผลและการนําผลการวัดทางดานดนตรีไปใช
ปญหาและแนวทางแกไข การวัดและประเมินผลดนตรี

1044107

การประเมินโครงการ
2(2-0)
Project Analysis and Evaluation
กรอบความคิดในการประเมินโครงการและการวางแผนโครงการ การ
วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของโครงการ

1044201

การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด
3(2-2)
Aptitude Test Construction
ความเปนมาของแบบทดสอบวัดความถนัด ความหมาย ประเภท ขอบขาย
และประโยชนของแบบทดสอบวัดความถนัด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมอง
การสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
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1044202

การปฏิบัติการสรางแบบทดสอบ
3(140)
Practicum in Test Construction
การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน หรือแบบทดสอบวัดความ
ถนัดหรือความพรอม หรือแบบทดสอบอื่น ๆ 1 ฉบับ ที่มีคณ
ุ ภาพ พรอมทั้งจัดทํา
คูมือการใชแบบทดสอบ และการแปลความหมายของคะแนน

1044401

การวิจยั เชิงคุณภาพ
2(1-2)
Qualitative Research
แนวคิดและลักษณะของการวิจยั เชิงคุณภาพ เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล
การตรวจสอบและการวิเคราะหขอ มูล การเขียนรายงานการวิจัย ขอควรระวังใน
การวิจัย

1044502

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
3(2-2)
Computer Programs for Conducting Research
ความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร ประเภทและลักษณะสําคัญ
ของโปรแกรมสําเร็จรูป กระบวนการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย การ
สรางแฟมขอมูล (Data File) และการสรางแฟมคําสั่ง (Command File) เพื่อการ
วิเคราะหขอ มูลลักษณะตาง ๆ

1044801

การฝกประสบการณวชิ าชีพการวัดผลการศึกษา 2
3(250)
Professional Experience in Educational Measurement 2
การฝกงานวัดผลในหนวยงานตาง ๆ การวิเคราะห สรุปและปรับปรุงเสนอ

1044802

การฝกประสบการณวชิ าชีพการวัดผลการศึกษา 3
5(450)
Professional Experience in Educational Measurement 3
การศึกษาสภาพการวัดผลและปญหาเกีย่ วกับการวัดผลในหนวยงาน ฝก
ปฏิบัติงานวัดผลในหนวยงาน วิเคราะหปญ
 หาและหาแนวทางแกปญ
 หา การเสนอ
โครงการเพื่อพัฒนางานวัดผลของหนวยงานตาง ๆ

99
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1044804

ปฏิบัติการวิจัย
3(140)
Research Practicum
ทําวิจัยทางการศึกษา 1 เรื่อง ใหถกู ตองตามระเบียบวิธกี ารวิจยั โครงการเพื่อ
พัฒนางานวัดผลของหนวยงานนั้น ๆ

1044901

สัมมนาการวัดผลการศึกษา
2(2-0)
Seminar in Educational Measurement
การวิเคราะหปญ
 หาและอุปสรรคในการวัดผลการศึกษา การวางแผนใน
การแกปญ
 หาและอุปสรรคในการวัดการศึกษา การวางแผนพัฒนาการวัดผล
การศึกษา และเสนอแนวคิดใหมทางการวัดผลการศึกษา

1044902

สัมมนาการวิจยั การศึกษา
Seminar in Educational Research
การศึกษาคนควารายงานการวิจัย

ประเมิน

2(2-0)
และนําเสนอเพื่อการวิเคราะห

พรอมทั้งเสนอแนวทางในการนําผลไปใช ตลอดจนวิเคราะหแนวโนมในการวิจัย
เพื่อพัฒนาการศึกษา

100

หมูวชิ าจิตวิทยาและการแนะแนว
(105)
หมูวชิ าจิตวิทยาและการแนะแนว

เนื้อหาดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ซึง่ อยูในหมวดวิชาครุศาสตร

พืน้ ฐานทั่วไป
จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาประยุกต
การตรวจสอบวัดและประเมินผลทางจิตวิทยา
เทคนิควิธที างการแนะแนว
การฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา

ไดจดั ลักษณะ
(105-1--)
(105-2--)
(105-3--)
(105-4--)
(105-5--)
(105-6--)
(105-7--)
(105-8--)
(105-9--)

101

หมูวชิ าจิตวิทยาและการแนะแนว
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1051101 1050101
1051102
1051103
1051105 1051101
1051203 1051202
1051301
1051305
1051501
1051502
1051701 1051501
1051702 1053604
1052101
1052102
1052201 1051103
1052301 1052301
1052401 1051201
1052501
1052502
1052503
1052505
1052601 1053503
1052602
1052701 1053609
1052702 1054602
1052703

-

ชื่อ วิชา

น(ท-ป)

จิตวิทยาทั่วไป
การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กกอนประถมศึกษา
จิตวิทยาวัยเด็ก
จิตวิทยาพัฒนาการ
การประยุกตจติ วิทยาเพื่อการเรียนรู
ทฤษฎีและปฏิบัตกิ ารกลุม
จิตวิทยาพฤติกรรมสังคม
การเพิม่ สมรรถภาพทางการเรียน
การพัฒนาศักยภาพมนุษย
การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา
บริการสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว
จิตวิทยาแรงจูงใจ
จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
จิตวิทยาเด็กและการใหบริการ
มนุษยสัมพันธสาํ หรับครู
จิตวิทยาการเรียนรูและปฏิบัตกิ าร
จิตวิทยาสุขภาพ
จิตวิทยาการติดตอสื่อสารและการชักชวน
สุขภาพจิตในโรงเรียน
การฝกการบริหารความเครียด
การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยาและการแนะแนว
การทดสอบทางสติปญ
 ญากับการแนะแนว
การวางแผนชีวิตและอาชีพ
การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนและงานกิจการนักเรียน
นักศึกษา
คอมพิวเตอรสาํ หรับนักวิชาชีพจิตวิทยาและการแนะแนว

3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)

102
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1053101
1053203
1053302
1053303
1053304
1053401 1053203
1053402 1053401
1053501
1053502
1053503 1054501
1053504
1053505
1053506
1053701
1053101
1053507 1053608
1053508 1053610
1053502
1053509 1053502
2123624
1053601
1053602
1053603
1053605
1053613
1053701

ชือ่ วิชา
ความคิดสรางสรรค
การปรับพฤติกรรม
ทฤษฎีและปฏิบัตกิ ารทางจิตวิทยาสังคม
พลวัตรพฤติกรรม
มนุษยสัมพันธของผูปฏิบัตงิ านการศึกษา
การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน
จิตวิทยาเด็กกลุมพิเศษ
จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
จิตวิทยาการแนะแนว
พุทธศาสตรกบั การแนะแนว
การบริการปรึกษาครอบครัวเบื้องตน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
การสงเสริมความคิดสรางสรรค
การสรางเสริมความคิดสรางสรรค
ความคิดสรางสรรค
จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน
เทคนิคการปรึกษากลุมสําหรับวัยรุน
เทคนิคการปรึกษากลุมสําหรับวัยรุน
จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา
จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา
การทดสอบทางบุคลิกภาพกับการแนะแนว
การสังเกตพฤติกรรมเด็ก
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
การสนเทศทางการศึกษา
กิจกรรมกลุมในโรงเรียน
การสรางเสริมความคิดสรางสรรค

น(ท-ป)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)

103
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1053702 1053607
1053801 1053801
1054101
1054801 1054801
1054802 1054802
1054901
1054901
1054902
1054902

ชือ่ วิชา

น(ท-ป)

การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิต
การทดลองปฏิบัตงิ านจิตวิทยาและการแนะแนว
การใหการศึกษาแกพอ แม
การฝกประสบการณวชิ าชีพจิตวิทยาและการแนะแนว 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพจิตวิทยาและการแนะแนว 3
สัมมนาและศึกษาดูงานบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว
สัมมนาปญหาการแนะแนว
การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาและการแนะแนว
การศึกษางานวิจัยทางจิตวิทยาและการแนะแนว

3(2-2)
1(60)
2(2-0)
3(250)
5(450)
3(2-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)

104

คําอธิบายรายวิชา

หมูวชิ าจิตวิทยาและการแนะแนว (105)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท – ป)

1051101

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0)
General Psychology
ความหมาย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ผลและวิธี
การศึกษาที่เกี่ยวของในปจจุบัน พัฒนาการของมนุษย การรูสกึ และการรับรู เชาวน
ปญญาความฉลาดทางอารมณ การเรียนรู กระบวนการคิด การจําและลืม การจูงใจ
บุคลิกภาพและการปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุม

1051102

การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กกอนประถมศึกษา
2(2-0)
Personality Development for Preschool Child
ความหมายของพัฒนาการและบุคลิกภาพของเด็ก ทฤษฎีจิตวิทยาเด็กที่สําคัญ
พัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิดจนถึง 6 ป สิ่งที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางบุคลิกภาพ
และการปรับตัวของเด็ก การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมพัฒนาการและบุคลิกภาพให
เหมาะสมกับวัย

1051103

จิตวิทยาวัยเด็ก
2(2-0)
Child Psychology
ความหมายและความสํ า คั ญ ของวั ย เด็ ก พั ฒ นาการของวั ย เด็ ก ทฤษฎี
พัฒนาการ และการประยุกตใชเพื่อสงเสริมพัฒนาการ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ
ของวัยเด็ก ปญหาและวิธกี ารแกปญ
 หาวัยเด็ก

105
รหัส
1051105

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา
จิตวิทยาพัฒนาการ
Introduction to Developmental Psychology

น(ท – ป)
3(3-0)

ศึกษาความหมายและความสําคัญของพัฒนาการของมนุษย ที่มีตอการศึกษา
อิ ท ธิ พ ลต า ง ๆ ที่ มี ต อ การเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการของบุ ค คล ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ
จิตวิทยาพัฒนาการ ศึกษาพัฒนาการทางรางกาย สติปญญา อารมณและความฉลาด
ทางอารมณ บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย ตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัย
ชรา การประยุกตความรูไปใชในการชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาการของบุคคล
1051203

การประยุกตจติ วิทยาเพื่อการเรียนรู
2(1-2)
Applied Psychology for Learning
ธรรมชาติและพัฒนาการของผูเรียน เปาหมายการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู
และการประยุกตใช การประเมินผลการเรียนรูในชั้นเรียน กระบวนการทางจิตวิทยา
ในการสืบคนความรู ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุน
ใหเกิดการเรียนรูที่มปี ระสิทธิภาพ

1051301

ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุม
Theories and Group Dynamics Practice

3(2-2)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการกลุม ทฤษฎีสําคัญที่เกี่ยวของ เชน ทฤษฎี
บุคลิกภาพของกลุม ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ทฤษฎีความสัมพันธระหวางบุคคล เปน
ตน องคประกอบของกระบวนการกลุม การสื่อความหมาย กระบวนการทํางานกลุม
วิเคราะหพฤติกรรมของผูนํากลุม และปฏิสัมพันธของสมาชิกในกลุม การประยุกตใช
กระบวนการกลุมเพื่อพัฒนาความเขาใจตนเองและผูอื่น การเรียนรูองคกรและการ
แกปญหากลุม เนนการฝกปฏิบัติ

106
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท –ป)

1051305

จิตวิทยาพฤติกรรมสังคม
2(2-0)
Psychology of Social Behavior
ศึกษาวิธกี ารทางจิตวิทยาที่นาํ มาใชศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ
ทางสังคมตาง ๆ กระบวนการเรียนรูทางสังคม แรงจูงใจทางสังคม การสื่อสาร เจตคติ
และการรับรูทางสังคม การคลอยตาม ความเปนผูนํา การรวมมือ และการขัดแยงความ
กาวราว

1051501

การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน
Methods of Effective Study

3(2-2)

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการเรียน เทคนิค และวิธีการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ การฝกทักษะวิธีการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เชน
วิธขี จัดสิ่งรบกวนสมาธิ การเพิม่ อัตราความเร็วในการอาน การวางแผนการเรียน
เทคนิคการฝกผอนคลายเพื่อลดความวิตกกังวล การสืบคนหาความรูจากแหลงตาง ๆ
เนนการฝกปฏิบัตจิ ริงในชีวติ ประจําวัน
1051502

การพัฒนาศักยภาพมนุษย
Human Potential Development

3(2-2)

ศึกษาแนวทางการพัฒนาตนเอง ประยุกตทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห
ตนเอง การพัฒนาความคิด แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การแสดงออก เพื่อสรางสัมพันธกับ
บุ ค คลอื่ น การตั้ ง เป า หมายของชี วิ ต และการทํ า งาน การวางแผนพั ฒ นาตนอย า ง
สอดคลองกับบุคลิกภาพ คานิยม สภาพแวดลอม เนนการทดลองโปรแกรมการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง
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รหัส
1051701

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา
การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา
Psychological and School Guidance Services

น(ท – ป)
3(2-2)

ศึ ก ษาความหมาย หลั ก การ กระบวนการเทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ ในการ
ใหบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา รูปแบบบริการทางจิตวิทยา
และการแนะแนวในสถานศึกษา
ตั้งแตการศึกษาระดับปฐมวัย จนถึง
ระดับอุดมศึกษา บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวของในการใหบริการจรรยาบรรณนักแนะ
แนว การติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด บริ ก ารทางจิ ต วิ ท ยาและการแนะแนวใน
สถานศึกษา
1051702

บริการสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว
Psychological and School Guidance Information Services

3(2-2)

ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ประเภทของสารสนเทศ การจัดหา จัดทํา จัดระบบสารสนเทศ การออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ การใหบริการและประเมินผลการใหบริการ
1052101

จิตวิทยาแรงจูงใจ
Psychology of Motivation

3(3-0)

ศึกษาทฤษฎีและองคประกอบทางสรีระ สิ่งแวดลอม และองคประกอบทาง
จิตใจ ที่สงผลตอการเกิดพฤติกรรม การประยุกตแนวคิด และหลักการจูงใจมาใชใน
การสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค และการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานดาน
การศึกษา
1052102

จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
Psychology of Personality and Adjustment

3(3-0)

ศึกษาความหมายของบุคลิกภาพ การวิเคราะหและการจําแนกบุคลิกภาพ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ วิธีการวัดบุคลิกภาพ ทฤษฎีบคุ ลิกภาพที่สาํ คัญ วิธกี ารปรับตัวแบบ
ตาง ๆ พฤติกรรมที่เปนปญหา การปองกันและแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหา
ความสัมพันธของบุคลิกภาพกับสังคมและวัฒนธรรม

108
รหัส
1052201

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา
จิตวิทยาเด็กและการใหบริการ
Child Psychology and Service

น(ท-ป)
3(3-0)

ศึก ษาพั ฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก ไดแ ก สภาพทางสรีระ การ
เคลื่อนไหว ภาษา สติปญญา อารมณ และสังคม รวมทั้งบุคลิกภาพ อิทธิพลและ
องคประกอบของพฤติกรรม และสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่มีบทบาทตอพฤติกรรมของเด็ก
สงเสริมความสนใจ เจตคติ และนิสัย การมีระเบียบวินัยในตน สงเสริมสุขภาพและ
การปรั บ ตั ว ของเด็ ก ตั้ ง แต เ ริ่ ม ปฏิ ส นธิ จนย า งเข า สู วั ย รุ น เสนอโปรแกรมการ
จัดบริการสําหรับเด็กและครอบครัว
1052301

มนุษยสัมพันธสาํ หรับครู
2(2-0)
Human Relations for Teachers
ความหมายและความสํ า คั ญ ของมนุ ษ ยสั ม พั น ธ สํ า หรั บ ครู หลั ก การ
องคประกอบ กระบวนและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครู
ในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธ
สําหรับครู เนนการฝกปฏิบัติสรางมนุษยสัมพันธเพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดี
และเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือนักเรียน

1052401

จิตวิทยาการเรียนรูและปฏิบัติการ
Psychology of Learning and Practice

3(2-2)

ศึกษาความหมาย ธรรมชาติ และความสัมพันธของการเรียนรูกับบุคลิกภาพ
ทฤษฎีการเรียนรู ชนิดของการเรียนรู การวิเคราะห การวิจัย และการทดลองดานการ
เรียนรู รวมทั้งปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนรู การประยุกตใชหลักการเรียนรูในการ
แกปญหาการเรียนและเรื่องอื่น ๆ

109
รหัสวิชา
1052501

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา
จิตวิทยาสุขภาพ
Health Psychology

น(ท – ป)
3(3-0)

ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของจิตวิทยาสุขภาพ การปองกันและ
บําบัดฟนฟูความเจ็บปวย ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับสุขภาพและ
สงเสริมสุขภาพ ศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับองคประกอบภาวะเสี่ยง การพัฒนาสุขภาพ
อนามัย
1052502

จิตวิทยาการติดตอสื่อสารและการชักชวน
Psychology of Communication and Persuasion

3(3-0)

พฤติกรรมการพัฒนาทางภาษา
การใชอวัจนสารและวัจนสารในการ
ติดตอสื่อสาร รูปแบบการติดตอสื่อสาร เชน การประชาสัมพันธ การชักชวน ขาว
ลือ และการประยุกตใชความรูทางจิตวิทยาเพื่อสรางประสิทธิภาพในการโนมนาวใจ
1052503

สุขภาพจิตในโรงเรียน
Mental Health in School

3(3-0)

ศึกษาความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิตในโรงเรียน สุขภาพจิตกับ
การพัฒนาบุคลิกภาพในวัยตาง ๆ ของผูเรียน องคประกอบที่สง ผลตอสุขภาพจิตใน
โรงเรียน ไดแก องคประกอบเกี่ยวกับบุคคล เงื่อนไขทางสังคม และสภาพแวดลอม
อื่น ๆ การศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลที่มีปญ
 หาทางสุขภาพจิต และ
การชวยเหลือครูในการสงเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน ลักษณะของครูที่มีสขุ ภาพจิตดี
และสุขภาพจิตบกพรอง ศึกษาและเสนอโปรแกรมบริการสุขภาพจิตในโรงเรียน
1052505

การฝกการบริหารความเครียด
Stress Management Training

3(2-2)

ศึกษาความหมาย สาเหตุของความเครียด และผลของความเครียดที่มีตอ
สภาพทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคม ทฤษฎีและเทคนิคตาง ๆ ในการผอนคลาย
ความเครียด และขอมูลทางชีวภาพ เนนการฝกปฏิบัติ

110
รหัส
1052601

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา
การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยาและการแนะแนว
Psychological and Guidance Measurement and Assessment

น(ท – ป)
3(2-2)

ศึกษาหลักการเบื้องตนในการวัดผล การทดสอบและการประเมินผลทาง
จิตวิทยา มาตรวัดลักษณะและประเภทของแบบทดสอบที่ใชในทางจิตวิทยา คุณสมบัติ
ที่จําเปนสําหรับแบบทดสอบที่ดี แหลงขอมูลที่เกี่ยวกับแบบทดสอบและเครื่องมือวัด
ทางจิตวิทยาชนิดตาง ๆ และจรรยาบรรณของผูใชแบบทดสอบ
1052602

การทดสอบทางสติปญ
 ญากับการแนะแนว
Intelligence Assessment in School Guidance Services

3(2-2)

ศึกษากระบวนการทดสอบทางสติปญ
 ญา แบบทดสอบทางสติปญ
 ญา ความ
จํากัดของแบบทดสอบ การฝกใชแบบทดสอบทางสติปญ
 ญา ฝกการใหคะแนน
แปลผล การประชุมเพื่อรายงานผลการทดสอบทางสติปญ
 ญา การใชผลการทดสอบ
ทางสติปญ
 ญาในการแนะแนว
1052701

การวางแผนชีวติ และอาชีพ
Life and Career Planning

3(2-2)

ศึกษาพัฒนาการทางอาชีพและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ เพื่อการ
นําไปใชในการวางแผนการเลือกอาชีพ ทําความเขาใจตนเองดวยการสํารวจความถนัด
ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความตองการ คานิยม แรงจูงใจ การ
สํารวจคนควา ขอมูลทางอาชีพ การตัดสินใจอยางฉลาดในการวางแผนชีวิตและอาชีพ
การตั้งเปาประสงค เพื่อบรรลุความสําเร็จในชีวิตและอาชีพ

111
รหัส
1052702

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา
การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนและงานกิจการนักเรียนนักศึกษา
School Guidance and Student Affairs Management

น(ท – ป)
3(3-0)

การบริหารงานแนะแนวเชิงระบบ บทบาทหนาที่ของบุคลากรทางการแนะ
แนว การทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านแนะแนว การเขี ย นโครงการ และการประเมิ น ผล
โครงการแนะแนว การใชกระบวนการแนะแนวในงานกิจการนักเรียนและนักศึกษา
การจัดระบบอาจารยที่ปรึกษา การทําแผนปฏิบัติงานการใหบริการนักเรียนและ
นักศึกษา
1052703

คอมพิวเตอรสาํ หรับนักวิชาชีพจิตวิทยาและการแนะแนว
Computer for School Counselor

3(2-2)

ศึกษาวิธกี ารใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรในการเก็บขอมูลตาง ๆ ทางจิตวิทยา
การแนะแนว การวิเคราะหขอมูล การวางแผน การศึกษาคนควาทดลอง วิธีการ
จัดระบบขอมูลและจัดทําโปรแกรมการบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว และการ
ใชโปรแกรมทางจิตวิทยาและการแนะแนว
1053101

ความคิดสรางสรรค
2(2-0)
Creative Thinking
ความหมาย ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค ลักษณะ
เด็กที่มีความคิดสรางสรรค
เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิด
สรางสรรค บทบาทของพอแมและครอบครัวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรคการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและการประเมินความคิดสรางสรรค

1053203

การปรับพฤติกรรม
2(2-0)
Behavior Modification
พฤติกรรมการเรียนรูของมนุษย หลักการทางเงื่อนไขผลกรรม หลักและ
เทคนิคในการสรางแบบแผนพฤติกรรมที่พึงปรารถนาและลดทอนพฤติกรรมที่ไมพึง
ปรารถนา การประยุ ก ต ห ลั ก การไปจั ด กระทํ า กั บ พฤติ ก รรมในรู ป แบบต า ง ๆ
ผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับพฤติกรรม

112
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท – ป)

1053302

ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม
2(2-0)
Theories and Practical in Social Psychology
ความหมาย ความสํ า คั ญ ประโยชน ข องจิ ต วิ ท ยาสั ง คม กลุ ม และ
กระบวนการกลุม กระบวนการสังคมประกฤติ ปฏิบัติการทางจิตวิทยา บทบาทและการ
คลอยตาม(เนนบทบาทของผูบริหาร ครู นักเรียน)
จิตวิทยาสําหรับการบริหาร
โรงเรี ย น การสื่ อ ความหมายและการรั บ รู ท างสั ง คม เจตคติ แ ละการยอมรั บ
นวัตกรรม การสรางกําลังใจในการทํางานใหสําเร็จ แรงจูงใจ ในทางสังคม การ
รวมมือ การแขงขัน การแกปญหาความขัดแยง ความเปนผูนํา การนําความรูทาง
จิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียนการสอน

1053303

พลวัตรพฤติกรรม
2(2-0)
Behavior Dynamics
ความสําคัญของพลวัตรพฤติกรรมสวนบุคคลและกลุมบุคคล องคประกอบ
ของพลวัตรพฤติกรรม การวิเคราะหพลวัตรพฤติกรรมของผูนําและสมาชิกในกลุม
การใชพลวัตรพฤติกรรมสวนบุคคลและกลุมในการพัฒนาตนเอง และการพัฒนากลุม
หลักการพัฒนาพลวัตรพฤติกรรมของนักเรียนและครูตามหลักจิตวิทยา

1053304

มนุษยสัมพันธของผูปฏิบัติงานการศึกษา
2(2-0)
Human Relations for Teacher Educator
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบ การสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน สภาพความเปนอยูและ
พฤติกรรมของบุคคลในทองถิ่น กระบวนการของมนุษยสัมพันธ สวนประกอบของ
มนุษยสัมพันธ หลักการและวิธีการสรางมนุษยสัมพันธ การประเมินมนุษยสัมพันธ
ของผูปฏิบัตงิ านการศึกษานอกระบบ
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา
การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน
Behavior Modification in School

น(ท – ป)
3(2-2)

ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูเรียน และเทคนิคการสรางแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค และลดพฤติกรรมที่
ไมพึ ง ประสงคใ นสถานศึก ษา จรรยาบรรณของผู ทํา งานดา นนี้ ศึ ก ษาทดลองจั ด
โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในโรงเรียน
1053402

จิตวิทยาเด็กกลุมพิเศษ
2(2-0)
Special Child Psychology
ศึกษาความหมาย ขอบขาย และพฤติกรรมของเด็กกลุมพิเศษ สาเหตุของ
พฤติกรรมผิดปกติของเด็กกลุมพิเศษ องคประกอบทางดานกายภาพ ชีวภาพและสังคม
ที่มผี ลตอกลุมเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กกลุมพิเศษ การดูแลสุขภาพของเด็กกลุมพิเศษ
องคการและหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเด็กกลุมพิเศษ

1053501

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
3(3-0)
Adolescence Guidance Psychology
วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน ปจจัย
ที่สงผลตอพัฒนาการ ปญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุนใน
โรงเรี ย น การจั ด บริ ก ารแนะแนวเพื่ อ ป อ งกั น แก ไ ขป ญ หาและตอบสนองความ
ต อ งการของวั ย รุ น ด า นการศึ ก ษา อาชี พ สั ง คม ส ว นตั ว แนวทางการพั ฒ นา
ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะแนว
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น(ท – ป)

1053502

จิตวิทยาการแนะแนว
2(2-0)
Guidance Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการ
แนะแนว บริหารแนะแนวที่จดั ขึ้นในสถานศึกษา การบริหารงานและการประเมินผล
การจั ด บริ ก ารแนะแนว คุ ณ สมบั ติ แ ละจรรยาบรรณของครู แ นะแนวกลไก
ความสําเร็จของการแนะแนว การใชกระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถ
และศักยภาพของผูเรียน

1053503

พุทธศาสตรกบั การแนะแนว
Buddhish and Guidance Services

3(2-2)

ศึกษาหลักพุทธศาสตรและหลักการแนะแนว ความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับการแนะแนวในดานความคิด จุดมุงหมายและวิธกี ารปฏิบัติ ทรรศนะ
เกี่ยวกับโลกและชีวติ ในแงความทุกข การดับทุกขตามแนวคิดทางการแนะแนว
หลักการบําบัดเชิงพุทธศาสตร เนนการฝกปฏิบัตเิ พื่อพัฒนาตนเอง
1053504

การบริการปรึกษาครอบครัวเบื้องตน
Introduction to Family Counseling

3(2-2)

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และจุดมุงหมายของบริการปรึกษาและ
ชวยเหลือครอบครัว ลักษณะปญหาครอบครัว แนวความคิด ทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การใหคําปรึกษาและครอบครัวบําบัด การสื่อสารเพื่อสรางสัมพันธภาพอันดีระหวาง
สมาชิกในครอบครัว การสงเสริมบรรยากาศที่ดใี นครอบครัว

115
รหัส
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา
ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
Introduction to Industrial and Organizational Psychology

น(ท – ป)
3(3-0)

ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ วิธีการศึกษา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ พฤติกรรมของบุคคลในองคการ การนําหลักการ
และวิธีการทางจิตวิทยามาประยุกตใชในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การฝกอบรม
และการสอนงานเพื่อพัฒนาบุคคล ผูนําและการจูงใจในการทํางาน เจตคติและความ
พึงพอใจในงาน สภาวะในการทํางานและสุขภาพจิตของบุคคลในองคการ บทบาท
หนาที่ของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ เสริมประสบการณดวยการศึกษาดู
งานนอกสถานที่
1053506

การสงเสริมความคิดสรางสรรค
Creative Thinking Process

3(2-2)

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี กระบวนการคิด และขั้นตอนของการเกิดความคิด
สรางสรรค ลักษณะบุคคลที่มคี วามคิดสรางสรรค ปจจัยที่สง ผลตอความคิด
สรางสรรค การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความคิดสรางสรรค ทักษะ
สําหรับครูและบุคคลในครอบครัวในการสงเสริมความคิดสรางสรรค การใช
แบบทดสอบเพื่อวัดผลความคิดสรางสรรค ฝกหัดสรางกิจกรรมเพือ่ สงเสริมความคิด
สรางสรรค
1053507

จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน
Introduction to Counseling Psychology

3(2-2)

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมายของจิตวิทยาการปรึกษา หลัก
เบื้ อ งต น และวิ ธี ก ารให คํ า ปรึ ก ษาในด า นต า ง ๆ แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารให คํ า ปรึ ก ษา
กระบวนการให คํ า ปรึ ก ษา เทคนิ ค และฝ ก ทั ก ษะการให คํ า ปรึ ก ษาเบื้ อ งต น และ
จรรยาบรรณของผูใหคาํ ปรึกษา
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา
เทคนิคการปรึกษากลุมสําหรับวัยรุน
Group Counseling for Adolescence

น(ท – ป)
3(2-2)

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมายของบริการปรึกษากลุม ทฤษฎีที่
เกี่ยวของกระบวนการกลุม หนาที่ของผูนํากลุม ลักษณะของผูนํากลุมที่ดี ลักษณะ
สมาชิกกลุมประเภทตาง ๆ เทคนิคตาง ๆ ที่ใ ชในการปรึกษากลุมที่สอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของวัยรุน ฝกปฏิบัติการจัดบริการปรึกษาแบบกลุม
1053509

จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา
3(3-0)
Elementary School Child Psychology and Guidance
ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กวัยประถมศึกษา
วิธีการศึกษา
พฤติกรรมของเด็กประถมศึกษา การใชหลักจิตวิทยาในการวินิจฉัยพฤติกรรม การ
รับรูการเรียนรูความตองการ ความสนใจของเด็กวัยประถมศึกษา บทบาทของบาน
โรงเรียนและชุมชนในการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
การปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม การสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค
สุขภาพจิตกับการพัฒนา
บุคลิกภาพในวัยเด็ก การปรับตัวของเด็กปกติ และเด็กที่มีปญหา การแกปญหา
พฤติกรรมในวัยเด็ก

1053601

การทดสอบทางบุคลิกภาพกับการแนะแนว
Personality Assessment in School Guidance Services

3(2-2)

ศึกษากระบวนการทดสอบทางบุคลิกภาพ แบบทดสอบทางบุคลิกภาพ ความ
จํากัดของแบบทดสอบ การฝกใชแบบทดสอบทางบุคลิกภาพ ฝกการใหคะแนน
แปลผล การประชุมเพื่อรายงานผลการทดสอบทางบุคลิกภาพ การใชผลการทดสอบ
ทางบุคลิกภาพในการแนะแนว
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น(ท – ป)

1053602

การสังเกตพฤติกรรมเด็ก
2(2-0)
Child’s Behavior Observation
ความหมาย ขอบขาย ประเภทและความสําคัญของการสังเกตพฤติกรรม
เด็กสภาพปจจุบัน
ปญหาและความเปนมาของการสังเกตพฤติกรรมเด็ก
วิวัฒนาการเทคนิค
เครื่องมือในการปฏิบัติการในการสังเกตพฤติกรรมเด็ก การ
วิเคราะหแปลความและผลของการสังเกตพฤติกรรมเด็ก

1053603

เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
2(2-0)
Tools and Techniques in Guidance
หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
ประเภทของ
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
ทัง้ ที่เปนแบบทดสอบและไมใชแบบทดสอบ การปรับเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบ
สําหรับนําออกใช การทดลองใชเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนวกับนักเรียน

1053605

การสนเทศทางการศึกษา
2(2-0)
Educational Information
ความหมาย ความจําเปน ขอบขาย
จุดมุงหมายและประเภทของการ
ใหบริการสนเทศ
หลักการและเทคนิคการบริการสนเทศในชุมชน โครงการ
บริการสนเทศ การประสานงานกับฝายอื่น ๆ
เพื่อบริการสนเทศการศึกษาและ
รวบรวม
ขอมูลเพื่อการสนเทศ การปฏิบัตงิ านบริการสนเทศในชุมชน

1053613

กิจกรรมกลุมในโรงเรียน
2(2-0)
Group Work in School
ความหมาย
ขอบขาย
ประเภทและความสําคัญ ของการทํางาน
กลุมในโรงเรียน ความสัมพันธระหวางกิจกรรมปจเจกบุคคลกับกิจกรรมกลุมใน
โรงเรียนคุณลักษณะของผูนําและผูตาม การสรางความเปนผูนํา ผูตาม การบริหาร
การจัดการและการประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุมโรงเรียน
ฝกปฏิบัติการจัด
กิจกรรมกลุมในโรงเรียน

118
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท – ป)

1053701

การสรางเสริมความคิดสรางสรรค
2(2-0)
Creative Thinking Process
แบบแผนการคิ ด ของมนุษ ย
ปจ จัย ที่ส ง ผลตอ การคิด ของมนุษ ย
ความหมายของความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสัมพันธระหวางความคิดประเภทตาง
ๆ และความคิดริเริ่มสรางสรรค ปจจัยที่สงผลตอความคิดริเริ่มสรางสรรค
การ
สงเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ

1053702

การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิต
Guidance Activities for Life Development

3(2-2)

ศึกษาหลักการสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา เทคนิค
การจัดกิจกรรมเพือ่ สงเสริมการพัฒนาตน เชน การพัฒนาความคิด การตัดสินใจที่ดี
การกลาแสดงออก ทักษะชีวิต การทํางานกลุม การพัฒนาทางอาชีพ และการ
พัฒนาคุณธรรม เปนตน การประเมินผลกิจกรรม เนนการเสริมประสบการณดว ย
การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
1053801

การทดลองปฏิบัติงานจิตวิทยาและการแนะแนว
Preliminary Practice in Psychology and Guidance

1(60)

ทดลองปฏิบัตงิ านในสถานศึกษา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาและสงเสริมพัฒนาการบุคคล โดยศึกษาสภาพปญหาและความตองการของ
ผูใ ชบริการ วิเคราะหขอ มูล ออกแบบและวางแผนการใหบริการทางจิตวิทยาและการ
แนะแนวรวมกับหนวยงาน และฝกประสบการณจากการปฏิบัติงานในหนวยงาน
ตามที่ไดรบั มอบหมาย
;
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1054101

การใหการศึกษาแกพอ แม
2(2-0)
Parent Education
ศึ ก ษาผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมที่ มี ผ ลต อ วั ฒ นธรรม
ประเพณี ความสําคัญของครอบครัว การวางแผนครอบครัว รูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการและบุคลิกภาพเด็ก การใหความรัก
ความอบอุน
และการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็กในครอบครัว
การ
ประสานงานและการใหความรวมมือกับครูและสถาบันอื่น ๆ
ที่มีผลตอการอบรม
เลี้ยงดูและการใหการศึกษาแกบตุ ร

1054801

การฝกประสบการณวชิ าชีพจิตวิทยาและการแนะแนว 2
Practicum in Psychology and Guidance 2

3(250)

ฝกงานในสถานศึกษา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและ
สงเสริมพัฒนาการบุคคล โดยฝกทําโครงการใหบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ฝกหัดเก็บขอมูลของผูใชบริการดวยการสังเกต สัมภาษณ การใชแบบทดสอบและ
เครื่องมืออื่น ๆ ใหบริการปรึกษา สงเสริมการพัฒนาตนเอง ประเมินผลการใหบริการ
และโครงการ สัมมนาปญหาการใหบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวระหวาง
ฝกงานประมาณ 2 สัปดาหตอ ครั้ง
1054802

การฝกประสบการณวชิ าชีพจิตวิทยาและการแนะแนว 3
Practicum in Psychology and Guidance 3

5(450)

ฝกงานในสถานศึกษา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและ
สงเสริมพัฒนาการบุคคล โดยฝกทําโครงการใหบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ฝกหัดเก็บขอมูลของผูใชบริการดวยการสังเกต สัมภาษณ การใชแบบทดสอบและ
เครื่องมืออื่น ๆ ใหบริการปรึกษา สงเสริมการพัฒนาตนเอง ประเมินผลการใหบริการ
และโครงการ สัมมนาปญหาการใหบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวระหวาง
ฝกงานประมาณ 2 สัปดาหตอ ครั้ง

120
รหัส
1054901

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา
สัมมนาและศึกษาดูงานบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว
Seminar and Study Visit in Psychology and Guidance

น(ท – ป)
3(2-2)

ศึกษาหัวขอที่สนใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและการแนะแนว ศึกษาดูงานการ
จัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ประมวลความรูแ ละขอมูล วิเคราะห ประชุม อภิปรายเพื่อหาขอ สรุปและเสนอ
ขอคิดเห็นในรูปแบบรายงาน
1054902

การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาและการแนะแนว
Independent Study in Psychology and Guidance Services

3(2-2)

ศึกษาในหัวขอที่สนใจหรือไดรับคําแนะนําจากผูสอน ดําเนินการศึกษา
ภายใตการใหคําปรึกษาแนะแนวของอาจารย และเสนอรายงานการศึกษาสวนตน
อยางนอย 1 เรื่อง

121

หมูวชิ าการบริหารการศึกษา
(106)

ออกเปนดังนี้

หมูวชิ าการบริหารการศึกษา ซึง่ อยูในหมวดวิชาครุศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทฤษฎี-หลักการ
งานบริหารดานตาง ๆ
การนิเทศ
การบริหารสถาบันตาง ๆ

การฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

(106-1--)
(106-2--)
(106-3--)
(106-4--)
(106-5--)
(106-6--)
(106-7--)
(106-8--)
(106-9--)
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หมูวชิ าการบริหารการศึกษา (106)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1061101
1061102
1061103
1062101
1062102
1062103
1062104
1062501
1063101
1063102
1063103
1063104
1063301
1063302
1063303
1063304
1063305
1063501
1063801
1064101
1064102
1064301
1064401
1064801

ชือ่ วิชา
หลักการบริหารการศึกษา
ภาวะผูนํา
พฤติกรรมผูนาํ ทางการศึกษา
ศิลปะการพูดสําหรับผูบริหาร
มารยาททางสังคมสําหรับผูบริหาร
มนุษยสัมพันธสาํ หรับผูบริหาร
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร
สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครู
ธุรกิจการศึกษา
การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ
การงานพื้นฐานอาชีพและอาชีวศึกษา
การอาชีวศึกษา
การบริหารกิจการนักเรียน
การบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานวิชาการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการบริหารการศึกษา
การทดลองปฏิบัตงิ านการบริหารการศึกษา
การวางแผนการศึกษา
เทคนิคการบริหารการศึกษา
การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ
การนิเทศการศึกษา
การฝกประสบการณวชิ าชีพการบริหารการศึกษา 2

น(ท-ป)
3(3-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
1(60)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(250)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าการบริหารการศึกษา (106)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1061101

หลักการบริหารการศึกษา
3(3-0)
Principles of Educational Administration
ศึกษาความหมาย การบริหารการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ระบบบริหารการศึกษา การ
จัดระบบภายในหนวยงานทางการศึกษา มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํา
กับการบริหารการประชาสัมพันธหนวยงานทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรปญหาตาง ๆ และวิธกี ารแกปญหาเกีย่ วกับการบริหารการศึกษา
ของไทย

1061102

ภาวะผูนํา
2(1-2)
Leadership
ความหมายและความสําคัญของผูนํา แบบของผูนํา บทบาทหนาที่
ของผูนาํ คุณลักษณะของผูนาํ ที่ดี การเสริมสรางภาวะผูนํา จิตวิทยาผูนํา การพัฒนา
ความสรางสรรคของผูนํา ผูนาํ กับการตัดสินใจ ฝกทักษะการเปนผูนํา

1061103

พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา
2(2-0)
Behavior for Education Leaders
ศึกษาหนาที่และลักษณะของผูนํา อันไดแก แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาท
ของผูนําในโรงเรียน หรือหนวยงานเกี่ยวกับการศึกษา พฤติกรรมผูนาํ เกี่ยวกับงาน
บริหารการศึกษามนุษยสัมพันธของผูนํา ความคิดริเริ่ม การแกปญ
 หา ตลอดจน
แนวคิดใหม ๆ ทางการศึกษา โดยเฉพาะทางการบริหาร

124
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1062101

ศิลปะการพูดสําหรับผูบริหาร
2(1-2)
Professional Speaking
ความหมาย ความสําคัญของการพูดสําหรับผูบริหาร ภาษาและการสื่อ
ความหมาย จุดมุงหมายในการพูด หลักการพูดที่ดี การพูดในโอกาสตาง ๆ การพูดจูง
ใจ เทคนิคการประชุม

1062102

มารยาททางสังคมสําหรับผูบริหาร
2(1-2)
Social Manners and Etiquette for Administrators
ศึกษามารยาทของผูบริหารในการอยูรว มกับบุคคลอื่น และการออกสังคม
เชนการพูด การฟง การรับประทานอาหาร การแตงกาย การตอนรับ การ
นันทนาการ ฯลฯโดยเนนภาคปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพของผูบริหารการศึกษา
วิเคราะหวฒ
ั นธรรมและประเพณีไทย เพื่อเลือกปฏิบัติหรือสรางคานิยมที่เหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

1062103

มนุษยสัมพันธสาํ หรับผูบริหาร
2(1-2)
Human Relations for Administrators
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติและความตองการ
ของมนุษย มนุษยสัมพันธในองคการ มนุษยสัมพันธกับการบริหาร หลักและวิธี
สําหรับมนุษยสัมพันธ การพัฒนาตนเองในดานมนุษยสัมพันธสาํ หรับผูบริหาร

1062104

คุณธรรมสําหรับผูบริหาร
2(2-0)
Ethics for Administrators
ความหมายและความสําคัญของคุณธรรมสําหรับผูบริหาร บทบาทหนาที่
คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร ปญหา
เกี่ยวกับคุณธรรมของผูบริหาร การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและคานิยมในการ
ทํางาน ผลการศึกษาเกี่ยวของกับคุณธรรมสําหรับผูบริหาร

125
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1062501

สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครู
2(2-0)
Institutions and Development of Teaching Profession
ความหมาย ขอบขายและจุดมุงหมายทางสถาบันวิชาชีพครู
องคการ
วิชาชีพครูของไทยและของตางประเทศ บทบาทของทองถิ่น องคการวิชาชีพที่มผี ล
ตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา นโยบาย ปญหาอุปสรรคที่มผี ลตอการพัฒนา
วิชาชีพครู และแนวทางแกปญ
 หา การสงเสริมและการพัฒนาครูกอ นประจําการ
และครูประจําการ ตามแนวโนมนโยบายการพัฒนาวิชาชีพครู ปญหาดานการผลิต
การใช และการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การ
ประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพครู

1063101

ธุรกิจการศึกษา
2(2-0)
Educational Business
ศึกษาความหมาย ขอบขายประเภทและประโยชนของธุรกิจการศึกษา
วิวฒ
ั นาการของธุรกิจการศึกษา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา การ
ใชประโยชนจากสถิตทิ างการศึกษา การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา
ความสัมพันธระหวางการศึกษากับธุรกิจ การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษา
ในโรงเรียน ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา การสรางเสริมฐานะของโรงเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน การจัดโครงการที่มีคุณคาทางการศึกษา การควบคุมการ
ดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา การศึกษาผลงานและปญหา
เกีย่ วกับธุรกิจดานการศึกษา

126
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1063102

การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ
2(2-0)
Nonformal Education Administration
ศึกษาทฤษฎีการจัดและพัฒนาองคการ แนวนโยบายของรัฐในการจัด
การศึกษานอกระบบ ทฤษฎีและหลักการในการจัดการศึกษานอกระบบ
หนวยงานตาง ๆ ทัง้ ของรัฐและเอกชนที่ดาํ เนินการศึกษานอกระบบ
รูปแบบในดานการจัดการศึกษาและประชากรกลุม เปาหมายที่แตละหนวยงานมุง
ใหบริการ ระบบบริหารการศึกษานอกระบบทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิ าค
ปญหาและ
อุปสรรคในการบริหารการศึกษานอกระบบ การระดมทรัพยากรในแหลงตาง ๆ มา
ชวยใหงานการศึกษานอกระบบบรรลุเปาหมาย

1063103

การงานพื้นฐานอาชีพและอาชีวศึกษา
2(2-0)
Practical Arts and Vocational Education
หลักการ จุดหมาย และวิธีการจัดการเรียนการสอน กลุมวิชาการงาน
พื้ น ฐานอาชี พ และอาชีว ศึก ษา ความสัม พัน ธแ ละความตอ เนื่ อ งระหว า งกลุ ม
วิชาการ และพื้นฐานอาชีพและกลุมวิชาอาชีวศึกษาในระดับตาง ๆ แนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาเกษตร คหกรรมอุตสาหกรรม ธุรกิจ ศิลปกรรม ที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาแตละระดับ ที่จดั ไวเปนวิชาสามัญบังคับ และวิชาชีพเลือก

1063104

การอาชีวศึกษา
2(2-0)
Vocational Education
หลักการ จุดมุงหมาย และวิธีการจัดการอาชีวศึกษา และการฝกวิชาชีพการ
บริหารและการจัดการ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ สถานที่และงบประมาณ ประวัติ
ความเปนมาและการเปรียบเทียบการอาชีวศึกษาของไทยและตางประเทศ ปญหา
แรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ
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น(ท-ป)

1063301

การบริหารกิจการนักเรียน
2(2-0)
Student Affairs Administration
ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของงานกิจการนักเรียน
ขอบขายของงานกิจการนักเรียน สภาพปจจุบนั และปญหาของกิจการนักเรียน
การพัฒนางานกิจการนักเรียน หลักและวิธกี ารจัดกิจกรรมนักเรียน การจัดองคการ
นักเรียน การจัดสวัสดิการนักเรียน การพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน การปลูกฝง
ประชาธิปไตยแกนกั เรียน

1063302

การบริหารอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดลอม
2(2-0)
School Plant Administration
ศึกษาการเลือกที่ตั้งและบริเวณ การวางแผนอาคารสถานที่ การวางแผน
อาคารเรียนอาคารประกอบ และหองตาง ๆ การใชและการดูแลรักษาอาคารเรียน
ระเบียบวาดวยการใชอาคารสถานที่ การบริหารคนงานภารโรง การจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ในอาคารและบริเวณ

1063303

การบริหารงานบุคคล
2(2-0)
Personnel Administration
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของการบริหารงานบุคคล
ระบบบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลในประเทศไทย การสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแตงตั้งการโอน การยาย การพัฒนาบุคลากร การบําเหน็จความดี
ความชอบ การสรางขวัญและการจูงใจ การลงโทษ การรักษาระเบียบวินัย การ
ประเมินบุคลากร

1063304

การบริหารงานวิชาการ
2(2-0)
Academic Affairs Administration
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานวิชาการ การวางแผน
กฎหมายระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การจัดหา การเตรียมสื่อการเรียนการสอน การ
จั ด ระบบการเรี ย นการสอน การประเมิ น ผล การนิ เ ทศ และการส ง เสริ ม การ
ปฏิบัตงิ าน
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น(ท-ป)

1063305

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0)
Educational Quality Assurance
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎีที่เ กี่ยวของกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ศึกษาปจจัย ตัวชี้วัด และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดานตาง ๆ

1063501

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการบริหารการศึกษา
3(2-2)
Field Study to Educational Administration
ศึ ก ษาภารกิ จ กระบวนการบริ ห าร และทั ก ษะที่ จํ า เป น ในการบริ ห าร
การศึกษา รวมทั้งจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบริหารการศึกษา สามารถ
วิเคราะหปญหาและเสนอแนะแนวทางในการบริหารการศึกษา ในรูปงานโครงการ
หรือกิจกรรมทางการศึกษาที่สาํ คัญ ๆ ได

1063801

การทดลองปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา
1(60)
Supervised Practicum in School Administration
การทดลองปฏิบัติงานดานการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หรืองานตาง ๆ

1064101

การวางแผนการศึกษา
2(2-0)
Educational Planning
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการวางแผนการศึกษา องคประกอบ
ของการวางแผนการศึกษา อิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มผี ลตอการ
วางแผนการศึกษา ประเภทของการวางแผนการศึกษา ขัน้ ตอนการวางแผนการ
สรางแผนปฏิบัตกิ าร ผูบ ริหารกับการวางแผนการศึกษา
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น(ท-ป)

1064102

เทคนิคการบริหารการศึกษา
2(2-0)
Educational Administration Techniques
ความหมาย ความสําคัญของเทคนิคการบริหารการศึกษา การพัฒนาองค การ การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค การพัฒนาทีมงาน การตัดสินใจ การริหารงาน
ตามสถานการณ การบริหารความขัดแยง กลุมสรางคุณภาพและงานอื่น ๆ

1064301

การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ
2(2-0)
Executive Fiscal and Commodity Administration
ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ระเบียบและ
การปฏิบัตเิ กี่ยวกับงานธุรการ การเงินและพัสดุ

1064401

การนิเทศการศึกษา
2(2-0)
Educational Supervision
ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา ขอบขาย
ของการนิเทศการศึกษา บทบาทของผูบริหารตอการนิเทศการศึกษา หลักและ
เทคนิควิธกี ารนิเทศการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน การนิเทศการสอน การ
นิเทศภายในการประเมินผลการสอน และการนิเทศการศึกษา

1064801

การฝกประสบการณวชิ าชีพการบริหารการศึกษา 2
3(250)
Field Experience in Educational Administration 2
ฝกภาคปฏิบัติการบริหารการศึกษาในหนวยงานทางการศึกษา เพื่อใหรูจัก
นําหลักการและทฤษฎีการบริหารศึกษาไปใช พรอมทั้งรูจักวิเคราะห และแกปญหา
ตาง ๆ ตามหลักวิชา
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หมูวชิ าการศึกษาปฐมวัย
(107)

ดังนี้

หมูวชิ าการศึกษาปฐมวัย ซึง่ อยูในหมวดวิชา ครุศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน
1. พื้นฐานการศึกษาปฐมวัย
2. หลักสูตรแบบเรียน คูมือกิจกรรม โปรแกรมการศึกษา
3. วิธสี อน กระบวนการเตรียมความพรอม
4. สือ่ และนวัตกรรม
5. การแนะแนวและการบริการชุมชน
6. การประเมินผล การสรางแบบทดสอบ
7. การบริหาร
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย

(107-1--)
(107-2--)
(107-3--)
(107-4--)
(107-5--)
(107-6--)
(107-7--)
(107-8--)
(107-9--)
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หมูวชิ าการศึกษาปฐมวัย (107)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1071101
1071102
1071102
1071301
1071301
1071401
1071402
1071403
1071404
1071405
1071501
1072101
1072101
1072102
1072201
1072202
1072301
1072302
1072302
1072303
1072303
1072304
1072304
1072305
1072306
1072307
-

ชือ่ วิชา
สังคมวิทยากับการพัฒนาเด็ก
จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย
ศิลปะและศิลปประดิษฐสาํ หรับเด็กปฐมวัย
นิทานและหุนสําหรับเด็กปฐมวัย
สื่อการเรียนและของเลนเด็กปฐมวัย
สือ่ และการเลนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
นิทานสําหรับเด็กปฐมวัย
หุน สําหรับเด็กปฐมวัย
บุคลิกภาพครูปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การอนุบาลศึกษา
สุขภาพอนามัยสําหรับมารดาและเด็ก
สิง่ แวดลอมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
การจัดโปรแกรมเพือ่ พัฒนาเด็กระดับบริบาล
ภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
คณิตศาสตรสาํ หรับเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรสาํ หรับเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัยกับทักษะทางสังคม
สังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
งานประดิษฐดว ยกระดาษ
ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย
การเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนรูของเด็กปฐมวัย

น(ท-ป)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1072308
1072309
1072310
1072401
1072401
1072402
1072601
1072602
1072701
1072801
1073201
1073201
1073202
1073202
1073203
1073204
1073301
1073301
1073302
1073302
1073303
1073304
1073305
1073401
1073402
-

ชือ่ วิชา

น(ท-ป)

กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย
เกมและการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย
หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย
หนังสือเด็ก
หองสมุดของเลนและศูนยสื่อ
การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
การทดสอบและการสรางแบบทดสอบระดับอนุบาล
การจัดการศึกษาระดับบริบาล
การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 1
กิจกรรมนาฏศิลปสาํ หรับเด็กปฐมวัย
เพลงและนาฏศิลปพนื้ เมืองสําหรับเด็กปฐมวัย
การจัดและพัฒนาโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย
หลักสูตรและการจัดโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวันสําหรับเด็กปฐมวัย
กระบวนการจัดประสบการณสาํ หรับเด็กปฐมวัย
กระบวนการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา
พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กปฐมวัย
พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กตางวัฒนธรรม
ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย
การประดิษฐของเลนประเภทตุกตาสําหรับเด็กปฐมวัย
การตัดเย็บเบื้องตนสําหรับครูปฐมวัย

2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
1(60)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1073501
1073701
1073701
1073801
1074401
1074402
1074501
1074901
1074902
1074903

ชือ่ วิชา
การแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัย
การจัดและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
การจัดและบริหารโรงเรียนอนุบาลและการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 2
คอมพิวเตอรสาํ หรับเด็กปฐมวัย
นวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปฐมวัย
การใหการศึกษาแกผปู กครองเด็กปฐมวัย
โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาผลงานวิจยั เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย

น(ท-ป)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
1(60)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าการศึกษาปฐมวัย (107)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1071101

สังคมวิทยากับการพัฒนาเด็ก
2(2-0)
Social and Personality Development in Children
ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสังคมของเด็กที่สมั พันธกบั โครง
สรางขนาดและขนบธรรมเนียมของครอบครัว สภาพสังคมของเด็กในฐานะเปน
ลูกคนโตลูกคนกลาง หรือลูกคนเล็ก
สภาพสังคมของเด็กที่ครอบครัวมีปญ
 หา
และสภาพสังคมในครอบครัวของเด็กที่สมั พันธกบั ประเพณี ลักษณะอาชีพ และ
รายได วิเคราะหสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีลกั ษณะตาง ๆ เปนผลตอการสราง
บุคลิกภาพของเด็กในทางที่ดแี ละไมดี ซึง่ จะสามารถเสริมสรางและปรับปรุงแกไข
โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียน

1071102

จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(3-0)
Child Care and Child Development
ศึกษาถึงความสัมพันธของพอแม สมาชิกในครอบครัว และรูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูที่มีอทิ ธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักการและวิธอี บรม การจัด
กิจกรรมเพือ่ ปลูกฝงนิสัย และสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย มี
ความเชื่อมั่นในการที่จะอยูรว มกับผูอนื่ ได
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1071301

ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Arts for Pre-school Children
ความหมาย
ความสําคัญและจุดมุงหมายของการจัดประสบการณศลิ ปะ
สําหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการศิลปะของเด็กปฐมวัย หลักการจัดประสบการณเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการทางศิลปะตามความแตกตางระหวางบุคคลทั้งกิจกรรมเดีย่ วและ
กิจกรรมกลุม การบูรณาการเนื้อหารายวิชาเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ โดยใช
กิจกรรมศิลปะบทบาทของครูในการจัดประสบการณและการวัดประเมินผลงาน
ศิลปะ เนื้อหากิจกรรมศิลปะ การทดลองปฏิบัติการจัดประสบการณศลิ ปะสําหรับ
เด็ก

1071401

นิทานและหุนสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Stories and Puppetry for Pre-school Children
ความหมายและความสําคัญ และประโยชนของนิทานที่มีตอ เด็กปฐมวัย
ประเภทของนิทานสําหรับเด็ก ประวัตินกั แตงนิทานสําคัญของโลก เทคนิคการ
เลาและการแตงนิทานสําหรับเด็กความหมายและความสําคัญของหุน ประวัติความ
เปนมาของหุน ประเภทของหุน การประดิษฐหนุ นิ้วมือ หุน มือ หุน ถุง การ
จัดสรางโรงหุน และหลักการเชิดหุน เพื่อการศึกษาในระดับปฐมวัย

1071402

สือ่ การเรียนและของเลนเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Learning Media and Toys for Pre-school Children
ศึกษาวิวัฒนาการของสื่อการเรียนรูระดับกอนประถมศึกษา ตามแนวคิด
ของนักการศึกษา ความสําคัญและประโยชนของการเลนของเด็กปฐมวัยกับสื่อ
การเรียนรูการเลือกใชสอื่ ใหเหมาะสม การเลือกซื้อและการผลิตสื่อจากวัสดุใน
ทองถิ่น และวัสดุเหลือใช การจัดสื่อวัสดุอปุ กรณของเลน การประเมินผลและ
การตรวจสอบคุณภาพของเลน บทบาทของพอแมครูพเี่ ลี้ยงกับกิจกรรมการเลน
ของเด็ก ปฏิบัตเิ กี่ยวกับการสรางสื่อการเรียนและเครื่องเลนใหเหมาะสมกับวัยเด็ก
3-5 อยาง
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1071403

สือ่ และการเลนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Learning Media and Toys for Pre-school Children Development
ศึกษาวิวฒ
ั นาการของสื่อการเรียนรูของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของนัก
การศึกษา ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของสื่อของการเลนของเด็กปฐมวัย
ทฤษฎีและพัฒนาการของการเลนของเด็กปฐมวัย การเลือกและผลิตสื่อการเรียนและ
ของเลนเด็กปฐมวัย การประเมินผลและการตรวจสอบสื่อ และของเลนเพื่อพัฒนา
เด็ก บทบาทของครูผปู กครอง และผูเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมการใชสื่อ และของ
เลนเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก การจัดบริการหองสมุดของเลนสําหรับเด็กปฐมวัย
การจัดบริการศูนยสอื่ สําหรับครูปฐมวัย

1071404

นิทานสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Stories for Pre-school Children
ความหมายและความสําคัญ และประโยชนของนิทานที่มีตอ เด็กปฐมวัย
ประเภทของนิทานสําหรับเด็ก ประวัตินกั แตงนิทานสําคัญของโลก เทคนิคการเลา
และการแตงนิทานสําหรับเด็ก

1071405

หุน สําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Puppets for Pre-school
ความหมายและความสําคัญของหุน ประวัติความเปนมาของหุน ประเภท
ของหุนและการสรางหุนชนิดตาง ๆ เชน หุน นั่งมือ หุน มือ ฯลฯ การสราง
โรงหุนประเภทตาง ๆ การเขียนบทเชิดหุน หลักการเชิดและการพากยหุน พรอม
ฝกปฏิบัติการเชิดหุน การแสดงละครหุน
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1071501

บุคลิกภาพครูปฐมวัย
2(2-0)
Pre-school Teacher’s Personality
ลักษณะความสําคัญของบุคลิกภาพของครูเด็กปฐมวัย วิธกี ารฝกฝน
เกี่ยวกับทาทาง ทรวดทรง การแตงกาย อารมณ จิตใจ มารยาท ในการอยูกบั เด็ก
และสังคมมนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับบุคคลอื่น และชุมชน การปรับปรุง
และสงเสริมงานใหมปี ระสิทธิภาพ

1072101

การศึกษาปฐมวัย
2(2-0)
Pre-school Education
ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา แนวคิดและ
ทฤษฎีของนักการศึกษาที่มีอทิ ธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา ประวัติความ
เปนมาของการอนุบาลศึกษาของตางประเทศ ประวัติความเปนมาของการอนุบาล
การศึกษาไทยและรูปแบบการจัดการอนุบาลไทย หนวยงานที่จดั ลักษณะการ
ดําเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการอนุบาลศึกษา นวัตกรรมทางการ
อนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ

1072102

สุขภาพอนามัยสําหรับมารดาและเด็ก
2(2-0)
Health and Hygiene for Mother and Child
ความมุงหมายและความสําคัญของสุขภาพอนามัยสําหรับเด็ก สุขภาพ
สวนบุคคลของเด็ก บทบาทของครูในการสงเสริมสุขภาพเด็กในโรงเรียน
อุบัตเิ หตุและ การปองกันการปฐมพยาบาล ปญหาสุขภาพโดยทั่วไปของเด็ก
รวมทั้งศึกษาปญหาที่ทาํ ใหอตั ราการตายของมารดาและทารกสูง รูถึงวิธีปอ งกัน
และรักษา การใหบริการทางดานสุขภาพตอมารดาและทารก
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1072201

สิง่ แวดลอมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Environmental Education for Pre-school Children
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษา ประเภทสิ่งแวดลอม
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับชีวติ ประจําวัน การพัฒนาจริยธรรม เพื่อ
ปลูกฝงจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม บทบาทของครู
ผูป กครองในการสงเสริมการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม การจัดประสบการณสง เสริมการ
อนุรกั ษสงิ่ แวดลอม การฝกทักษะการแกปญหาเกีย่ วกับสิ่งแวดลอม การวัดและ
การประเมินผลการจัดประสบการณดา นสิ่งแวดลอม

1072202

การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับบริบาล
2(1-2)
Infant Education Programs
หลักการและแนวคิดในการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับบริบาล
พัฒนาการเด็กแรกเกิด - 3 ป การสังเกต และการบันทึกพฤติกรรมเด็กระดับบริบาล
การสรางและการใชโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับบริบาล การจัดสภาพแวดลอม
ทีเ่ อื้อตอการเลีย้ งดูเด็กบริบาล
บทบาทครูและผูเกี่ยวของในการสงเสริมและ
พัฒนาการเรียนรูเด็กระดับบริบาล

1072301

ภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Thai Language for Pre-school Children
ความหมายและความมุงหมายของการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย
การจัดกิจกรรมเพือ่ ฝกทักษะเกี่ยวกับการฟง การพูด การเตรียมความพรอมดาน
การอานและการเขียนสําหรับเด็กปฐมวัย การผลิตสื่อและของเลนเพื่อสงเสริม
ทักษะดานภาษา
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1072302

เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
2(1-2)
Investigation in Mathematics for Pre-school Children
ความหมาย ความมุงหมาย หลักและทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร ขอบขาย
ของคณิตศาสตรในระดับอนุบาล จิตวิทยาที่เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร การจัด
กิจกรรมและการผลิตอุปกรณเพื่อใชในการเสริมทักษะ การสอนคณิตศาสตรระดับ
อนุบาล

1072303

เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2(1-2)
Scientific Process Skills for Pre-school Children
ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของวิทยาศาสตรสาํ หรับเด็ก
ปฐมวัย ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางสติปญ
 ญาของเด็กปฐมวัย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสาํ หรับเด็กปฐมวัย
ขอบขายเนื้อหาทาง
วิทยาศาสตรเบื้องตนสําหรับเด็กปฐมวัย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสาํ หรับ
เด็กปฐมวัย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการฝกกระบวนการคิด
การใชคาํ ถาม
กิจกรรมการสอนและสือ่ การสอนวิทยาศาสตรระดับปฐมวัย การวัดและประเมิน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

1072304

เด็กปฐมวัยกับทักษะทางสังคม
2(1-2)
Social Study for Pre-school
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กวัย 0 - 6 ป ความหมายและ
ความสําคัญของสังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ขอบขาย เนื้อหา หลักการสอน
บทบาทหนาที่ของครูในการจัดกิจกรรมและประสบการณดา นสังคม การเสริมสราง
บุคลิกภาพและคุณธรรมที่สอดคลองกับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมในปจจุบนั ที่มี
ผลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย
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1072305

งานประดิษฐดว ยกระดาษ
2(1-2)
Paper Work for Children
ศึกษาถึงชนิด และลักษณะของกระดาษประเภทตาง ๆ การเลือกกระดาษ
ใหเหมาะสมกับงานที่ทาํ สําหรับเด็ก การทํางานกระดาษที่เปนของเลน ของใช
สําหรับเด็กเทคนิคและวิธกี ารสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค
ปฏิบัติ
เกี่ยวกับกิจกรรมทางกระดาษ เชน การพับ การตัด การปะกระดาษ รวมถึงการ
ประดิษฐเปนสิ่งตาง ๆ

1072306

ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย
2(1-2)
Arts for Pre-school Teachers
ความรูพื้นฐานทางศิลปะ การนําศิลปะไปใชในการสอน การสรางสรรค
งานศิลปะสําหรับครู การจัดโปสเตอร กะบะทราย การตกแตงหองเรียน การเขียน
ลายเสนรวมถึงการจัดนิทรรศการประดิษฐของเลนและเครื่องใชจากเศษวัสดุ
และวัสดุในทองถิ่นใหเหมาะสมกับเด็ก

1072307

การเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
3(2-2)
Readiness for Pre-school Children Learning
ธรรมชาติและพัฒนาการทางดานตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย องคประกอบของ
ความพรอมรูปแบบของกระบวนการรับรู การจัดกิจกรรมเพือ่ สงเสริมความพรอม
การจัดหองเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนรู

1072308

กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Physical Education Activities for Pre-school Children
ความหมาย และความมุงหมายของกิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
พัฒนาการและความพรอมทางกายของเด็กปฐมวัย ขอบขายและกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวในรมและกลางแจง การเคลื่อนไหวเบื้องตน การเลนประกอบจังหวะ
การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ
บทเพลงเลียนแบบสัตว ตามนิยาย และการ
เคลื่อนไหวสรางสรรค
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1072309

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Music and Movement for Pre-school Children
แนวคิด และหลักการในการจัดกิจกรรมดนตรีและการเคลือ่ นไหวสําหรับ
เด็กปฐมวัย ความหมายของดนตรีกบั พัฒนาการเด็กปฐมวัย การเลือกเพลงประกอบ
การจัดกิจกรรมการรองเพลง การฝกทาทางประกอบเพลง ความหมายและความ
มุง หมายของการจัดกิจกรรม การเคลื่อนไหวในรมและกลางแจง การเคลื่อนไหว
เบื้องตน การเลนประกอบจังหวะ การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การเคลื่อนไหว
เลียนแบบสัตวตา ง ๆ การเคลื่อนไหวสรางสรรค

1072310

เกมและการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Game and Playing for Pre-school Children
ความหมาย ความสําคัญ ทฤษฏีพฒ
ั นาการทางดานรางกาย เกมและการ
เลนสําหรับเด็กปฐมวัยประเภทตาง ๆ เกมเบ็ดเตล็ด เกมแบบผลัด เกมพัฒนาทักษะ
ทางกีฬา ฯลฯ เทคนิคการจัดกิจกรรมเกมและการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย บทบาท
ของครูในการจัดสภาพแวดลอม สือ่ เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ การวัด
ประเมินผล ฝกปฏิบัตกิ ารสรางเกมและการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย

1072401

หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Literature for Pre-school Children
ความหมาย คุณคา และประเภทหนังสือเด็ก ลักษณะของหนังสือที่ดี
ระดับความพรอม และความตองการในการใชหนังสือของเด็กแตละวัย การเลือก
หนังสือใหเหมาะสมกับวัย หลักการสรางและเขียนหนังสือสําหรับเด็ก ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการฝกแตงสราง และวิจารณหนังสือเด็ก การสงเสริมการใชและการรักษา
หนังสือ
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1072402

หองสมุดของเลนและศูนยสื่อ
2(2-0)
Toy Library and Learning Media Center
ความหมายและประวัตคิ วามเปนมาของหองสมุดของเลนและศูนยสื่อ
บทบาทของเครื่องเลนตอการพัฒนาเด็ก ทฤษฎีและพัฒนาการเลนของเด็กปฐมวัย
การจัดหองสมุดของเลนเด็กในประเทศและตางประเทศ
การจัดระบบบริการ
ในหองสมุดของเลน การจัดศูนยสอื่ ครูและเด็กปฐมวัย

1072601

การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Pre-school Curriculum and Assessment
บทบาทของการประเมินผล ความสัมพันธระหวางกระบวนการ
ประเมินผลและจุดมุงหมายของการจัดประสบการณสาํ หรับเด็กปฐมวัย เทคนิควิธี
การประเมินผลในระดับอนุบาล การสรางเครื่องมือประเมินผล พัฒนาการดาน
ตาง ๆ เชน กาย อารมณ สังคมและสติปญ
 ญา การเสนอผลการประเมิน
และการรวมมือกับผูปกครองในการประเมินผล ปฏิบัติการเกีย่ วกับการสรางและใช
เครื่องมือประเมินผลพัฒนาการ

1072602

การทดสอบและการสรางแบบทดสอบระดับอนุบาล
2(1-2)
Testing and Test Construction for Kindergarten
ความสําคัญของการทดสอบระดับอนุบาล หลักและวิธกี ารทดสอบ
ลักษณะ ของแบบทดสอบ การสรางแบบทดสอบ ทดลองใช ตรวจสอบคุณภาพ
และปรับปรุงแบบทดสอบโดยใหปฏิบัตจิ ริง
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1072701

การจัดการศึกษาระดับบริบาล
2(2-0)
Infant Education
ความหมายและความสําคัญของเด็กระดับบริบาล
การเจริญเติบโต
และพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 3 ป ทิศทางและวิธกี ารอบรมเลี้ยงดูเด็ก การจัด
โปรแกรมการศึกษาและโปรแกรมกระตุนพัฒนาการเด็กดานตาง ๆ สือ่ อุปกรณ
เพื่อพัฒนาเด็กบทบาทของผูใหการดูแลและครูเด็กเล็ก การจัดบริการและการจัด
บริหารสถานบริบาลหรือศูนยพฒ
ั นาเด็ก

1072801

การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 1
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Early Childhood Education 1
การฝกเตรียมการสอนและการทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาระดับ
การศึกษาปฐมวัยที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

1073201

กิจกรรมนาฏศิลปสาํ หรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Creative Dramatics
ศึกษาการจัดนาฏศิลปพนื้ เมืองสําหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคในการจัดและ
เลือกชุดแสดงใหเหมาะสมกับโอกาสตาง ๆ ฝกปฏิบัติการแสดงชุดตาง ๆ เพลง
ประกอบลีลาทาทาง และการแสดงตามสมัยนิยมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
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1073202

การจัดและพัฒนาโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Contemporary Pre-school Education Programs
ศึกษาปรัชญา และทฤษฎีพื้นฐานในการจัดโปรแกรมการศึกษาสําหรับ
เด็กปฐมวัยดานทฤษฎีการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู และทฤษฎีที่คิดคนขึ้นใหม
ความสําคัญของการจัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย เหตุผลและเปาหมายของ
โปรแกรม การจัดโปรแกรมแบบตาง ๆ ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
ปฏิสมั พันธนยิ มและวุฒิภาวะนิยมโปรแกรมการศึกษาเพื่อสนองตอบความตองการ
ของเด็กดอยโอกาส ทัง้ ในเมืองและชนบท หลักการสรางโปรแกรมการฝกอบรม
ปฐมวัย องคประกอบและการวางแผนโปรแกรม แนวคิดใหมและแนวโนมใน
การจัดโปรแกรมการฝก อบรมเด็กปฐมวัย

1073203

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Curriculum
ความหมาย จุดมุงหมายของหลักสูตรปฐมวัย

และ

1073204

3(3-0)
ประเภทของหลักสูตร

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตรปฐมวัยของประเทศไทยใน
ปจจุบัน และการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรปฐมวัยของไทยและตางประเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวันสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
English for Communications in Daily Life of Pre-school Children
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของการจัดประสบการณภาษาอังกฤษ
สําหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีพนื้ ฐานการเรียนรู และพัฒนาทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ครูและผูปกครองกับการจัดโปรแกรมเพือ่ สงเสริมประสบการณการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสําหรับเด็กปฐมวัย
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1073301

กระบวนการจัดประสบการณสาํ หรับเด็กปฐมวัย
3(2-2)
Design Curriculum for Pre-school Children
ศึกษารูปแบบการเรียนรูของเด็ก รูปแบบการสอนและการจัดกิจกรรมการ
สอนตามแนวของหนวยงานตาง ๆ การจัดประสบการณการเรียนใหเหมาะสม
กับวัยเด็กการจัดบรรยากาศของหองเรียน การจัดตารางกิจกรรมการเรียน
การศึกษาแนวทางจัดประสบการณและหนวยการสอน
การบูรณาการ
เนื้อหาและประสบการณใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูของเด็ก การ
ประเมินผลการเรียนรูในหนวยการสอนนั้น ๆ

1073302

เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา
2(1-2)
Pre-school Children and Language Practice
พัฒนาการทางภาษาของเด็ก 0 - 6 ป การสังเกต การวิเคราะหและ
บันทึกพฤติกรรมทางภาษาของเด็กตางอายุในปฐมวัย
การใชสอื่ และการจัด
กิจกรรมเพือ่ พัฒนาทักษะทางภาษา การเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนภาษา
แนวทาง กลวิธแี ละการจัดโปรแกรมการสอนภาษาเด็กปฐมวัย การทดสอบและ
ประเมินผลความพรอมทางการเรียนภาษาเด็กปฐมวัย

1073303

พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กตางวัฒนธรรม
2(2-0)
Language Development and Language Programs for Minority Group of
Children
ทําความเขาใจธรรมชาติ และพฤติกรรมทางภาษาของเด็กตางวัฒนธรรม
การใชภาษาทาทางหรือภาษาถิ่นเปนสื่อความหมายในการสรางความเขาใจระหวาง
กัน การ จัดกิจกรรมเพือ่ กระตุนใหเด็กไดมีสว นรวมในการแสดงออกทางวาจา และ
ภาษาทาทาง การใชสอื่ และการจัดโปรแกรมการสอนที่สอดคลองกับสภาพเด็กตาง
วัฒนธรรม การรวบรวมคําศัพทพนื้ ฐานในชีวติ ประจําวัน ใหเด็กไดมีทกั ษะในการ
ฟง การพูด อาน และเริ่มแสดงออกและเขาใจในการสื่อความหมายของภาษาไทย
การทดสอบและประเมินผลทักษะทางภาษาไทยของเด็กตางวัฒนธรรม
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1073304

ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Creative Thinking for Pre-school Children
ศึกษาความหมายและความสําคัญของความคิดสรางสรรค กระบวนการ
ของความคิดสรางสรรค พัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของเด็กวัยต่ํากวาและ
การพัฒนาบทบาทของพอแมและครูในการสงเสริมความคิดสรางสรรค
การ
สงเสริมความคิดสรางสรรคในโรงเรียนอนุบาล ในเนื้อหาวิชาภาษา วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร สุนทรียะการเลนในรมและกลางแจง

1073305

ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Classroom Strategies for Cognitive Growth of the Pre-school Children
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ กรอบความคิด พัฒนาการและการทํางาน
ของสมอง ในชวงอายุ 0 - 6 ป ทักษะการคิดพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย
การจัดประสบการณที่สง เสริมทักษะการคัด การวัดและประเมิน และความสามารถ
ในการคิดของเด็กปฐมวัย

1073401

การประดิษฐของเลนประเภทตุกตาสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Production of Dolls for Pre-school
ความหมายและความสําคัญของตุกตาตอเด็กปฐมวัย ความเปนมาของ
เลนประเภทตุกตา ประเภทของตุกตาสําหรับเด็ก ตุกตาสําหรับเด็กวัยตาง ๆ
หลักการคัดเลือกวัสดุ การสรางแบบตัดเย็บและประดิษฐตุกตา ปฏิบัติการ
ประดิษฐตกุ ตาสําหรับเด็กปฐมวัย 1-2 ประเภท

1073402

การตัดเย็บเบื้องตนสําหรับครูปฐมวัย
2(1-2)
Dress Making for Pre-school Teachers
ความหมายและความสําคัญของการตัดเย็บเบื้องตน ความรูเกี่ยวกับอุปกรณ
การตัดเย็บและการใชจกั ร วิธีการเย็บตะเข็บแบบตาง ๆ หลักการออกแบบ การวัด
และการสรางแบบตัด การเลือกผาที่เหมาะสม การฝกปฏิบัติ ออกแบบ และตัดเย็บ
เครื่องใชเด็กปฐมวัย เชน เครื่องนอน ผากันเปอน ฯลฯ
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1073501

การแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Parents Guidance for Pre-school Children
ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว ความสัมพันธระหวางการ
แนะแนวกับการศึกษา
สภาพสังคมไทยกับความจําเปนตองมีการแนะแนว
ผูป กครอง ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยตอบทบาทหนาที่ของผูปกครองในการสงเสริม
พัฒนาการทางกาย อารมณ สังคมและสติปญ
 ญา ความรวมมือ ประสานสัมพันธที่ดี
ระหวางบานกับโรงเรียน ยุทธวิธกี ารจัดกิจกรรมแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัยใน
เขตเมืองและชนบท

1073701

การจัดและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Pre-school Administration and Management
ศึกษาความหมาย และความมุงหมายของการบริหารสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยประเภทของสถานบริการเด็กปฐมวัย บทบาทหนาที่ของผูบริหาร หลัก
เบื้องตนของการบริหารสถานพัฒนาเด็ก บุคลิกภาพของผูบริหาร การเปด
ดําเนินงานสถานเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลเอกชน การนิเทศและติดตามการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากร การทํางานรวมกับผูปกครองและชุมชน การจัด
โครงสรางขององคการ และการจัดระบบงานบริหารทั้ง 6 งาน คือ งานวิชาการ
งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ งานธุรการ งานกิจกรรมนักเรียนและงานชุมชน
สัมพันธ

1073801

การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 2
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Early Childhood Education 2
ในรายวิชา
การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ
ระดับการศึกษาปฐมวัยที่โรงเรียนฝกประสบการณวชิ าชีพครู

148
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1074401

คอมพิวเตอรสาํ หรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Using Computers in Pre-school Children
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการคอมพิวเตอร สําหรับเด็กปฐมวัย ความรู
พืน้ ฐานในคอมพิวเตอรสาํ หรับเด็กปฐมวัย การเลือกและการจัดโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร
สําหรับเด็กปฐมวัย การฝกฝนปฏิบัตกิ ารสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํ หรับเด็ก
ปฐมวัย
การวัดและการประเมินผลการใชคอมพิวเตอรสาํ หรับเด็กปฐมวัย
ครูและผูปกครองกับการจัดโปรแกรมเพือ่ สงเสริมประสบการณ การใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับเด็กปฐมวัย

1074402

นวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปฐมวัย
2(1-2)
Instructional Media and Technology for Early Childhood Education
แนวคิด ความหมาย ความสําคัญ ธรรมชาติและประโยชนของ
นวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปฐมวัย
สังคมและการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัย โสตทัศนศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย สือ่ สารมวลชนเพื่อการศึกษา
ปฐมวัย วิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษาปฐมวัย สือ่ คอมพิวเตอรและโทรคมนาคมเพื่อ
การศึกษาปฐมวัย แหลงการศึกษาชุมชน และอุทยานการศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยี
การศึกษาเครือขาย และการศึกษาทางไกลสําหรับผูปกครองเด็กปฐมวัย

1074501

การใหการศึกษาแกผปู กครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Education for Parents of Pre-school Children
ความสําคัญของพอแม ผูป กครองตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย ความจําเปนที่
จะตองใหการศึกษาแกพอ แม หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแกพอ แม
และการใหความรวมมือกับองคกรในชุมชน เพื่อประสานงานการใหความรูดา นการ
พัฒนาเด็กแกพอ แม
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1074901

โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย
2(2-0)
Independent Study for Early Childhood Education
ใหนกั ศึกษาเลือกศึกษาเรื่องที่ตนสนใจในขอบขายวิชาการศึกษา โดย
ไดรบั ความยินยอม คําแนะนํา และอยูภายใตการนิเทศอยางใกลชดิ ของอาจารย
ปฏิบัตเิ กี่ยวกับทดลองศึกษาเรื่องที่ตนสนใจ ในขอบขายวิชาการอยางนอย 1 เรื่อง

1074902

การศึกษาผลงานวิจยั เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Research Studies in Early Childhood Education
ศึกษา และรายงานผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการ
เด็กการอบรมเลี้ยงดูเด็ก สื่อการเรียนและของเลนเด็ก สุขภาพอนามัย โครงการจัด
กิจกรรมการเรียน หลักสูตร
การประเมินพัฒนาเด็กเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษาปฐมวัย สรุปขอคิดเห็นจากงานวิจยั เพื่อนําไปใชแนะแนวทางให
เกิดประโยชนในการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

1074903

การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
2(2-0)
Seminar in Early Childhood Education
ศึกษาและรวบรวมปญหาการศึกษาปฐมวัยจากการคนควา สัมภาษณ สอบ
และสังเกต เพื่อมาวิเคราะห อภิปรายและนําเสนอแนวทางในการแกปญ
 หา
ติดตามความเปลีย่ นแปลงและเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัยของหนวยงานทุก
สังกัดในประเทศไทยและรวบรวมขอมูล เชิงปริมาณ และผลลัพธของโครงการตาง
ๆ ทางการศึกษาปฐมวัยทั้งจากหนวยงานยอยและหนวยงานใหญจดั สัมมนาแบบ
ปดหรือเปดกวาง รับคนจากชุมชนเขารวมสัมมนา โดยเลือกหัวขอที่ทนั ตอการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาปฐมวัยในชวงเวลานั้น ๆ 1 หัวเรื่อง
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หมูวชิ าการศึกษาพิเศษ
(108)

ออกเปนดังนี้

หมูวชิ าการศึกษาพิเศษ ซึง่ อยูในหมวดวิชาครุศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
1. พืน้ ฐานทั่วไป
2. หลักการ ทฤษฎี
3. หลักสูตรและการสอน
4. การแนะแนวและการฟนฟูบาํ บัด
5. สือ่ และนวัตกรรม
6. การบริหารจัดการ
7. การตรวจสอบวัดผลประเมินผล
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
9.โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย

(108-1--)
(108-2--)
(108-3--)
(108-4--)
(108-5--)
(108-6--)
(108-7--)
(108-8--)
(108-9--)
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หมูวชิ าการศึกษาพิเศษ (108)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1081101
1081102
1081103
1081301
1082101
1082102
1082103
1082104
1082201
1082202
1082203
1082204
1082205
1082206
1082207
1082208
1082209
1082210
1082211

-

ชือ่ วิชา
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
จิตวิทยาเด็กที่มคี วามตองการพิเศษ
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับครูการศึกษาพิเศษ
ภาษามือ 1
พัฒนาการทางภาษาและปญหาของเด็กที่มคี วาม
ตองการพิเศษ
การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม
ดนตรี ศิลปะ พลศึกษาและนันทนาการสําหรับเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
โสตสัมผัสวิทยา
การสื่อความหมายสําหรับเด็กที่มคี วามบกพรองทาง
การไดยิน
ความรูเกี่ยวกับความบกพรองทางการเห็น
ทักษะการทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการ
เคลื่อนไหวของเด็กที่มคี วามบกพรองทางการเห็น
ความรูเกี่ยวกับภาวะความบกพรองทางสติปญ
 ญา
ความรูเกี่ยวกับความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ
สภาพแวดลอมและทักษะการดํารงชีวติ สําหรับเด็กที่มี
ความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ
ความรูเกี่ยวกับความบกพรองทางการพูดและภาษา
พัฒนาการทางการพูดและภาษาของเด็กที่มคี วาม
บกพรองทางการพูดและภาษา
ความรูเกี่ยวกับปญหาทางการเรียนรู
ความรูเกี่ยวกับปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ

น(ท-ป)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
1(0-2)
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1082212
1082301
1082302
1082303
1083201
1083301
1083302
1083303
1083304
1083305
1083306
1083307
1083308
1083309

-

ชือ่ วิชา
การจัดสภาพแวดลอมเพือ่ การพัฒนาเด็กที่มีปญ
 หาทาง
พฤติกรรมและอารมณ
การสอนภาษาสําหรับเด็กที่มคี วามบกพรองทางการ
ไดยิน
การจัดหลักสูตรสําหรับเด็กที่มคี วามบกพรองทางสติ
ปญญา
การชวยเหลือเฉพาะดานสําหรับเด็กที่มีปญ
 หาทาง
การเรียนรู
การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มคี วามตองการพิเศษ
การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาเด็กที่มีปญ
 หาทางพฤติกรรม
และอารมณ
เทคนิคการสอนเด็กที่มคี วามตองการพิเศษ
เทคนิคการสอนวิชาพื้นฐานสําหรับเด็กที่มคี วาม
บกพรองทางการไดยิน
การสอนทักษะการดํารงชีวติ สําหรับเด็กที่มคี วาม
บกพรองทางการเห็น
การอาน เขียน และพิมพอกั ษรเบรลลไทย
การอาน เขียน และพิมพอกั ษรเบรลลองั กฤษ
เทคนิคการสอนกลุมวิชาทักษะสําหรับเด็กที่มคี วาม
บกพรองทางการเห็น
การเสริมสรางทักษะทางการสื่อความหมาย และทาง
สังคมสําหรับเด็กที่มคี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา
เทคนิคการสอนอาน และเลขคณิตสําหรับเด็กที่มี
ความบกพรองทางสติปญ
 ญา

น(ท-ป)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1083310
1083311
1083312
1083313
1083314
1083315
1083316
1083317
1083318
1083401
1083402
1083403
1083404
1083405

-

ชือ่ วิชา
การปรับหลักสูตรและการประเมินผลสําหรับเด็กที่มี
ความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ
เทคนิคการสอนภาษาและสือ่ ความหมายสําหรับเด็ก
ที่มคี วามบกพรองทางรางกายและสุขภาพ
การสอนวิธกี ารสื่อความหมายสําหรับเด็กที่มคี วาม
บกพรองทางการพูดและภาษา
เทคนิคการสอนพูด และภาษาสําหรับเด็กที่มคี วาม
บกพรองทางการพูดและภาษา
เทคนิคการสอนกลุมวิชาทักษะสําหรับเด็กที่มีปญ
 หา
ทางการเรียนรู
การสอนทักษะทางสังคม และการสื่อความหมาย
สําหรับเด็กที่มีปญ
 หาทางพฤติกรรมและอารมณ
เทคนิคการสอนกลุมวิชาทักษะสําหรับเด็กที่มีปญ
 หา
ทางพฤติกรรมและอารมณ
พฤติกรรมการสอนเด็กที่มคี วามตองการพิเศษ
ภาษามือ 2
การฝกฟง ฝกพูด และแกไขการพูดสําหรับเด็กที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน
การเตรียมอาชีพและการดํารงชีวติ ในชุมชนสําหรับ
บุคคลที่มคี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา
การฟนฟูสมรรถภาพสําหรับเด็กที่มคี วามบกพรอง
ทางรางกายและสุขภาพ
การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับเด็กที่มคี วามบกพรองทางการพูดและภาษา
การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับเด็กที่มีปญ
 หาทางการเรียนรู

น(ท-ป)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1083406
1083501
1083502
1083503
1083504
1083505
1083601
1083701
1083702
1083703
1083704
1083801
1083901
1084601
1084701
1084901
1084902

-

ชือ่ วิชา
การฟนฟูสมรรถภาพในชุมชนสําหรับบุคคลพิการ
สือ่ และเทคโนโลยีทางการศึกษาสําหรับเด็กที่มคี วาม
บกพรองทางการไดยิน
สือ่ และอุปกรณพเิ ศษสําหรับเด็กที่มคี วามบกพรอง
ทางการเห็น
กิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มคี วาม
บกพรองทางสติปญ
 ญา
สือ่ และเทคโนโลยีสาํ หรับเด็กที่มคี วามบกพรองทาง
รางกายและสุขภาพ
สือ่ และเทคโนโลยีสาํ หรับเด็กที่มีปญ
 หาทางการเรียนรู
การศึกษาแบบเรียนรวม
การตรวจสอบเด็กที่มคี วามตองการพิเศษ
การศึกษาและวิเคราะหปญ
 หาทางการเรียนรู
การศึกษาและวิเคราะหปญ
 หาพฤติกรรมและอารมณ
เทคนิคการใหบริการ และประเมินความตองการของ
บุคคลพิการในชุมชน
การทดลองสอนเด็กที่มคี วามตองการพิเศษ
โครงการพัฒนาการพูดและภาษาสําหรับเด็กที่มคี วาม
บกพรองทางการพูดและภาษา
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและบริการสนับสนุน
ฝกปฏิบัตกิ ารตรวจสอบเด็กที่มคี วามตองการพิเศษ
สัมมนาทางการศึกษาพิเศษ
โครงการศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
1(60)
2(1-2)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-2)
1(0-2)
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น(ท-ป)

1081101

ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
3(3-0)
Introduction to Special Education
ปรัชญา ความหมาย ขอบขาย ประเภท บทบาทและความสําคัญของ
การศึกษาพิเศษ ลักษณะ สาเหตุ และประเภทของความบกพรองทางการศึกษา
การจัดการศึกษาพิเศษของไทย การจัดการศึกษาพิเศษของตางประเทศ องคกร
และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ ความเคลื่อนไหวในปจจุบันดาน
การศึกษาพิเศษ และแนวโนม

1081102

จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2(2-0)
Psychological and Social Aspects Concerning Persons with Special Needs
ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ความบกพรองและ
ปจจัยทางสังคมที่สง ผลกระทบตอจิตใจ ความสําเร็จในการปรับตัวของบุคคลพิการ
หลักการ กิจกรรมเพือ่ สรางความเขาใจบุคคลพิการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาความเขาใจ
ตนเอง และพฤติกรรมของสังคมที่มีตอ บุคคลพิการ

1081103

คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับครูการศึกษาพิเศษ
2(2-0)
Ethical Values for Teachers of Children with Special Needs
คุณธรรม หลักธรรมเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณ และทักษะในการคิดของครู
การศึ ก ษาพิ เ ศษ คุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การสอนที่ มี คุ ณ ภาพ การ
วิเ คราะหพฤติกรรมที่เหมาะสม การแลกเปลี่ยนความคิด เห็นเกี่ยวกับประเด็น ที่
เกี่ยวของกับคุณธรรม และจริยธรรมของครู กิจกรรมเพือ่ พัฒนาจิตใจ
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น(ท-ป)

1081301

ภาษามือ 1
1(0-2)
Sign Language 1
ความหมาย ความเปนมา ประเภทและลักษณะที่แตกตางกันของภาษามือ
ไทยโครงสรางพื้นฐานของภาษามือไทย ฝกปฏิบัติการสื่อสารดวยภาษามือใน
ชีวติ ประจําวัน

1082101

พัฒนาการทางภาษาและปญหาของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
3(3-0)
Language Development and Language Disorders
พัฒนาการทางภาษาของเด็กปกติ ความสําคัญของภาษาในการเรียนรูและ
การดํารงชีวิต ผลกระทบของความบกพรองที่มีตอพัฒนาการทางภาษาของเด็กที่มี
ความตองการพิเศษแตละประเภท ปจจัยที่สงเสริมการเรียนรูภาษาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาภาษา และแกไขปญหาทางภาษาของเด็ก

1082102

การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม
3(2-2)
Provision of Early Intervention Services
ความหมาย ความสําคัญ ปญหาและความตองการเฉพาะของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษแตละประเภท กระบวนการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม หลัก
และวิธกี ารพัฒนาเด็กที่มคี วามตองการพิเศษการใหการปรึกษาและทํางานรวมกับพอ
แมและครอบครัว บทบาทของครอบครัว องคกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ

1082103

ดนตรี ศิลปะ พลศึกษา และนันทนาการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 2(1-2)
Music, Art, Physical Education and Recreational Activities for Children
with Special Needs
ขอบขายของพลศึกษา และนันทนาการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
หลักการและแนวทางในการจัด ปรับและดัดแปลงกิจกรรม ดนตรี ศิลป เกม กีฬา
และนันทนาการ เครื่องเลนอุปกรณ สถานที่ที่เหมาะสม เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ
ของเด็กที่มคี วามตองการพิเศษ ฝกปฏิบัตกิ ารจัดกิจกรรม
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น(ท-ป)

1082104

จิตวิทยาเด็กพิเศษ
2(2-0)
Psychological Aspects of Exceptional Children
ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กพิเศษแตละประเภทลักษณะความบกพรองที่มี
ผลตอการพัฒนาดานจิตใจของเด็กพิเศษแตละประเภท และบุคคลในครอบครัวการ
ปรับตัวที่ดขี องเด็กพิเศษทางดานจิตใจ สังคมและอาชีพ

1082201

โสตสัมผัสวิทยา
3(3-0)
Audiology
ธรรมชาติ และทฤษฎีของเสียง กายวิภาค และหนาที่ของหู กระบวนการ
ในการไดยินเสียง ความบกพรองทางการไดยิน การวัด และการจัดระดับการไดยิน
การอานแบบบันทึกระดับการไดยิน การฟนฟูสมรรถภาพทางการไดยิน

1082202

การสื่อความหมายสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน
2(2-0)
Communication for Children with Hearing Impairments
ความหมาย ลักษณะ และความจําเปนของการสื่อความหมายสําหรับเด็กที่
มีความบกพรองทางการไดยิน วิธีการสื่อความหมาย การฟง การพูด การอานริม
ฝปาก การใชทาแนะคําพูด ภาษาทาทาง ภาษามือ การสะกดนิ้วมือ และการสื่อ
ความหมายระบบรวม

1082203

3(3-0)
ความรูเ กี่ยวกับความบกพรองทางการเห็น
Introduction to Visual Impairments
โครงสรางและหนาที่ของตา สาเหตุ และการปองกันความบกพรอง คํ า
จํากัดความ ความบกพรองที่มผี ลตอการดํารงชีวติ และการศึกษา การตรวจวัดการ
เห็นกิจกรรมสงเสริมการเห็นสําหรับเด็กที่เห็นเลือนลาง
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น(ท-ป)

1082204

ทักษะการทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอม และการเคลื่อนไหวของเด็กที่มี 3(3-0)
ความบกพรองทางการเห็น
Orientation and Mobility for Children with Visual Impairments
ความหมาย ปรัชญา การพัฒนาทักษะกลามเนื้อ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ตนเอง และการใชประสาทสัมผัส หลักและวิธกี ารสอนทักษะการสํารวจและรับรู
สิ่งแวดลอม การใชอุปกรณชวย
การฝกปฏิบัติการทําความคุนเคยกับ
สภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหวไดดว ยตนเอง

1082205

ความรูเ กี่ยวกับภาวะความบกพรองทางสติปญ
 ญา
3(3-0)
Introduction to Children with Mental Retardation
ความหมาย สาเหตุ ประเภท ลัก ษณะของเด็ก ที่ มีค วามบกพรอ งทาง
สติปญญา การสังเกต การคัดแยกเด็ก การดูแลชวยเหลือเด็ก การจัดการศึกษา
และการใหบริการ

1082206

ความรูเ กี่ยวกับความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ
3(3-0)
Introduction to Children with Physical and Health Impairments
ความหมาย สาเหตุ ประเภท ลักษณะของเด็กที่มคี วามบกพรองทาง
รางกายและสุขภาพ ขอจํากัดและอุปสรรคที่มผี ลตอการเรียนการสอนแนวทางใน
การชวยเหลือ

1082207

สภาพแวดลอมและทักษะการดํารงชีวติ สําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
3(2-2)
ทางรางกายและสุขภาพ
Accessibility and Life Skills for Children with Physical and Health
Impairments
หลักการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ศึกษาและสํารวจสภาพแวดลอมที่
เปนอุปสรรคตอการศึกษา การดํารงชีวิต การสอนทักษะ และฝกปฏิบัติการใช
เครื่ อ งมื อ ในการทํ า กิ จ วั ต รประจํ า วั น การทรงตั ว การเคลื่ อ นไหว ทั ก ษะการ
ดํารงชีวิต
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น(ท-ป)

1082208

ความรูเ กี่ยวกับความบกพรองทางการพูดและภาษา
3(3-0)
Introduction to Speech and Language Disorders
โครงสร า ง หน า ที่ ข องอวั ย วะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพู ด กลไกและ
กระบวนการการพูด ความหมาย ลักษณะ ประเภท ปญหา และสาเหตุของความ
บกพรองทางการพูดและภาษา ผลกระทบที่มีตอ เด็ก

1082209

พัฒนาการทางการพูดและภาษาของเด็กที่มีความบกพรองทางการพูด
3(3-0)
และภาษา
Speech and Language Development in Children with Speech
and Language Disorders
พัฒนาการ องคประกอบที่มผี ลตอการเรียนพูดและภาษาของเด็กที่มคี วาม
บกพรองทางการพูดและภาษา เปรียบเทียบพัฒนาการทางการพูดและภาษากับเด็ก
ปกติ บทบาทของครอบครัว และโรงเรียนในการสงเสริมพัฒนาการทางภาษา การ
สังเกต การประเมินผล และการสงตอ

1082210

ความรูเ กี่ยวกับปญหาทางการเรียนรู
3(3-0)
Introduction to Learning Disabilities
ความหมาย ความเปนมา ลักษณะ สาเหตุ ระดับของปญหาทางการเรียนรู
กระบวนการคัดแยก การใหความชวยเหลือในดานการเรียนการสอน และบริการ
ทางการศึกษาเฉพาะบุคคล

1082211

ความรูเ กี่ยวกับปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ
3(3-0)
Introduction to Behavioral and Emotionnal Disorders
ความหมาย สาเหตุ ประเภท ลักษณะปญหาพฤติกรรมและอารมณ การ
จัดการศึกษา กระบวนการชวยเหลือ บทบาทของครูในการทํางานรวมกับ
ผูป กครอง และผูเกี่ยวของ
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น(ท-ป)

1082212

การจัดสภาพแวดลอมเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม
2(2-0)
และอารมณ
Educational and Environmental Settings for Children with Behavioral and
Emotional Disorders
การจัดสภาพแวดลอมและชั้นเรียนที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรู และการ
ปรับตัวในชีวติ ประจําวัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินพฤติกรรม
ตนเองของครู และประเมินสภาพแวดลอมที่มผี ลตอพฤติกรรมเด็ก

1082301

การสอนภาษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน
2(2-0)
Teaching Language to Children with Hearing Impairments
ความหมายและความสําคัญของภาษา พัฒนาการและปญหาทางภาษาของ
เด็กที่มคี วามบกพรองทางการไดยิน บทบาทของครอบครัวและโรงเรียนในการสอน
และสงเสริมพัฒนาการทางภาษา หลักและวิธีการสอน การฝกปฏิบัติการสอนภาษา
สําหรับเด็กที่มคี วามบกพรองทางการไดยิน ในระดับชั้นตาง ๆ

1082302

การจัดหลักสูตรสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญ
 ญา
3(3-0)
Curriculum Development for Children with Mental Retardation
หลั ก การและโครงสร า งของหลั ก สู ต รโดยทั่ ว ไป แนวทางการพั ฒ นา
หลักสูตรสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ลักษณะและวิธีการจัด และ
ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดทักษะทางวิชาการ และ
ทักษะในการดํารงชีวิตประจําวัน (functional skills) ตามระดับพัฒนาการ และ
ความสามารถเฉพาะบุคคล

1082303

การชวยเหลือเฉพาะดานสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู
2(2-0)
Specific Interventions for Children with Learning Disabilities
กระบวนการเรียนรู ปจจัยชวยสงเสริม ปญหาและขอจํากัด ในการเรียนรู
วิธีการฝกทักษะการคิดและกลวิธีการเรียน วิธีการชวยเหลือเพื่อสงเสริมวุฒิภาวะทาง
สังคมและพัฒนาการดานอื่น ๆ
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1083201

การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความตองการพิเศษ
3(3-0)
Behavior Management for Children with Special Needs
เปาหมายของการจัดการพฤติกรรม ลักษณะของพฤติกรรมที่เปนปญหาครู
และปจ จั ย อื่ น ที่ทํ า ให เ กิด พฤติ ก รรมที่เ ป น ป ญ หา วิ ธีก ารจั ด การพฤติ ก รรมเพื่ อ
ปองกันพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคและสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค การนํา
ทฤษฎีการเรียนรู และหลักการจัดการพฤติกรรมมาใชในการเรียนการสอนเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ จรรยาบรรณของการจัดการพฤติกรรม

1083301

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ
3(2-2)
Activities to Promote Appropriate Development in Children with Behavioral
and Emotional Disorders
ความหมาย จุดประสงคของการจัดกิจกรรม หลักการจัดกิจกรรม การ
เลือกใชกิจกรรมใหสอดคลองกับป ญหา และความตองการเฉพาะของเด็ก ที่มี
ปญหาทางพฤติกรรม

1083302

เทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2(2-0)
Methods of Teaching Children with Special Needs
หลักและวิธสี อนสําหรับเด็กที่มคี วามตองการพิเศษ การจัดทําโปรแกรม
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การใชสอื่ และเทคโนโลยีในการสอนเด็กที่มคี วาม
ตองการพิเศษ

1083303

เทคนิคการสอนวิชาพื้นฐานสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน
2(2-0)
Methods of Teaching Basic Subjects to Children with Hearing Impairments
หลัก และวิธีก ารสอนทั่ว ไปสํา หรั บ เด็ก ที่มีค วามบกพรอ งทางการไดยิ น
หลักสูตร เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ภาษาไทย
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา การใชเทคนิคการ
สอนที่เหมาะสม การฝกปฏิบัตทิ ดลองสอนบทเรียนในวิชาพื้นฐาน
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1083304

การสอนทักษะการดํารงชีวติ สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น
2(1-2)
Life Skills for Children with Visual Impairments
ทักษะการดํารงชีวติ ของเด็กที่มคี วามบกพรองทางการเห็น การสอนทักษะ
ทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน และการดํารงชีวติ ในชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพ ฝก
ปฏิบัตกิ ารใชเครื่องมือเครื่องใชในชีวติ ประจําวัน

1083305

การอาน เขียน และพิมพอกั ษรเบรลลไทย
2(1-2)
Thai Braille
ประวัติความเปนมาของอักษรเบรลลไทย การใชอักษรเบรลลเปนเครื่องมือ
สือ่ ความหมายในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ดนตรี
และธรรมชาติศึกษา รูปแบบการอาน การเขียนและการพิมพอักษรเบรลลไทย
รูปแบบหนังสือเบรลลไทยมาตรฐาน การใชเครื่องเขียน และเครื่องพิมพดีดเบรลล
การฝกปฏิบัติอา น เขียน พิมพหนังสือเบรลลไทย

1083306

การอาน เขียน และพิมพอกั ษรเบรลลองั กฤษ
2(1-2)
English Braille
ประวั ติ ค วามเป น มาของอั ก ษรเบรลล อั ง กฤษ การใช อั ก ษรเบรลล เ ป น
เครื่องมือในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดนตรี ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
คอมพิ ว เตอร รู ป แบบการอ า น การเขี ย น และการพิ ม พ อั ก ษรเบรลล อั ง กฤษ
รูปแบบหนังสือเบรลลอังกฤษมาตรฐาน การใชเครื่องเขียน และเครื่องพิมพดีด
เบรลล การฝกปฏิบัติอา น เขียน พิมพ หนังสือเบรลลองั กฤษ

1083307

เทคนิคการสอนกลุมวิชาทักษะสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น 2(2-0)
Teaching Basic Subjects to Children with Visual Impairments
การเตรียมทักษะการอาน เขียนอักษรเบรลล การสอนวิชาคณิตศาสตร
และวิชาภาษาไทย การผลิตและการใชสอื่ ในการเรียนการสอน
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1083308

การเสริมสรางทักษะทางการสื่อความหมาย และทางสังคมสําหรับเด็กที่มี 2(2-0)
ความบกพรองทางสติปญ
 ญา
Development of Communication and Social Skills for Children with Mental
Retardation
ปญหา ความสําคัญ พัฒนาการในการสือ่ ความหมาย การสังเกตพฤติกรรม
การสื่ อ ความหมาย และพฤติ ก รรมทางสั ง คมของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร อ งทาง
สติปญ
 ญา วิธีการเสริมสรางทักษะการสื่อความหมาย และทักษะทางสังคม

1083309

เทคนิคการสอนอาน และเลขคณิตสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
3(3-0)
ทางสติปญ
 ญา
Teaching Reading and Mathematics to Children with Mental Ratardation
ขั้นตอนของพัฒนาการไปสูการอานและเรียนรูเลขคณิต เทคนิคและวิธีการ
สอนอาน การสอนเลขคณิตสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา การฝก
ปฏิบัติการสอน สรางสื่อทักษะการอาน และทักษะเลขคณิตเพื่อมุงเนนทักษะใน
การดํารงชีวติ ประจําวัน

1083310

การปรับหลักสูตรและการประเมินผลสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
2(2-0)
ทางรางกายและสุขภาพ
Curriculum Adaptation and Evaluation for Children with Physical and

Health
Impairments
หลักการและจุดมุงหมายในการปรับหลักสูตร ศึกษาและปรับหลักสูตรปกติ
เพื่อใชสอนเด็กที่มคี วามบกพรองทางรางกายและสุขภาพ การประเมินผล
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1083311

เทคนิคการสอนภาษาและสื่อความหมายสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
3(3-0)
ทางรางกายและสุขภาพ
Teaching Language and Communication Skills to Children with Physical
and Health Impairments
ทักษะทางภาษา ความหมาย ความสําคัญของภาษา การสื่อความหมาย
เพื่อการดํารงชีวิต การเรียนการสอน หลักและวิธีการสอน สื่ออุปกรณ เครื่องชวย
พิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพรองรุนแรง บทบาทของครอบครัวและโรงเรียนใน
การสอน การสงเสริมการใชภาษาและการสื่อความหมาย

1083312

3(3-0)
การสอนวิธีการสื่อความหมายสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการพูด
และภาษา
Teaching Communication Skills to Children with Speech and Language
Disorders
ความหมาย ความจํ า เป น ในการสอนการสื่ อ ความหมาย ลั ก ษณะและ
ประเภท หลั ก และวิ ธี ก าร การใช อุ ป กรณ พิ เ ศษและใช สั ญ ลั ก ษณ แ ทนการพู ด
เทคนิควิธกี ารชวยเหลือ

1083313

เทคนิคการสอนพูด และภาษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการพูด
3(2-2)
และภาษา
Teaching Speech and Language to Children with Speech and Language
Disorders
ความรูเกี่ยวกับหนวยเสียงและหนวยคํา หลักและวิธีการสอนพูดและภาษา
การประเมิน การวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อ อุปกรณ
และเครื่องมือในการสอน การประเมินความกาวหนา
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1083314

เทคนิคการสอนกลุมวิชาทักษะสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู
3(3-0)
Teaching Language and Mathematics to Children with Learning Disabilities
องคประกอบที่จาํ เปนและปจจัยสําคัญในการเรียนรูภาษา การอานเลขคณิต
อุปสรรคในการเรียนรู เทคนิคและวิธกี ารสอน
กิจกรรมเพือ่ สงเสริมทักษะ
ดานภาษา การอานและ เลขคณิต

1083315

การสอนทักษะทางสังคม และการสื่อความหมายสําหรับเด็กที่มีปญหาทาง 3(3-0)
พฤติกรรมและอารมณ
Teaching Social and Communication Skills to Children with Behavioral and
Emotional Disorders
ความหมาย ความสําคัญ การจัดกิจกรรมการสอนเพื่อเสริมสรางความ
เขาใจตนเองและผูอื่น การจัดกิจกรรมการสื่อความหมายสําหรับเด็กที่มีปญ
 หาทาง
พฤติกรรม

1083316

เทคนิคการสอนกลุมวิชาทักษะสําหรับเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมและ
3(3-0)
อารมณ 3
Teaching Language and Mathematics to Children with Behavioral and
Emotional Disorders
 หาทางพฤติกรรม
หลักและวิธสี อนวิชาทักษะที่เหมาะสมสําหรับเด็กที่มีปญ

1083317

พฤติกรรมการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
3(2-2)
Teaching Skills for Teachers of Children with Special Needs
หลักและวิธีการสอนเฉพาะสําหรับเด็กที่มคี วามตองการพิเศษ การปรับ
หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อ การจัดชั้นเรียน ฝกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคล การประเมินผลฝก
ปฏิบัตกิ ารสอนแบบจุลภาค
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1083318

ภาษามือ 2
2(1-2)
Sign Language 2
ไวยากรณภาษามือไทย หลักและวิธีการสอนภาษามือ ฝกปฏิบัติ การสื่อสาร
ดวยภาษามือในการเรียนการสอน

1083401
3(2-2)

การฝกฟง ฝกพูด และแกไขการพูดสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทาง
การไดยิน
Speech and Auditory Training for Children with Hearing Impairments
ความหมาย องคประกอบของการฟงและการพูด อวัยวะที่เกี่ยวของการ
สังเกต การประเมินความผิดปกติทางการพูด หลัก วิธีการและฝกปฏิบัติการฝกฟง
ฝกพูดและแกไขการพูด

1083402

การเตรียมอาชีพและการดํารงชีวติ ในชุมชนสําหรับบุคคลที่มีความบกพรอง 3(2-2)
ทางสติปญ
 ญา
Preparation for Work and Independent Living for Persons with Mental
Retardation
ทักษะและการฝกนิสัยที่จําเปนสําหรับการนําไปสูอาชีพ ขั้นตอนในการจัด
ประสบการณฝกงานอาชีพ ปญหาอุปสรรคของการเขาทํางาน ผลของการมีงานทํา
การดํ า รงชีวิต ในชุ ม ชนของบุคคลที่มี ค วามบกพรอ งทางสติป ญญา การเดิ น ทาง
รูป แบบการพั ก อาศัย เพศศึก ษา การมีค รอบครัว การดู แ ลตนเอง การป อ งกั น
อันตราย การฝกปฏิบัติวเิ คราะหงาน และคุณภาพของการดํารงชีวติ ในชุมชน

1083403

การฟนฟูสมรรถภาพสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 2(2-0)
Rehabilitation Services for Children with Physical and Health Impairments
หลักการและวิธีการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย การศึกษา การอาชีพ
และการสังคม บทบาท หนาที่และความรวมมือระหวางพอแม และครอบครัว
กับบุคลากร ในการฟน ฟูสมรรถภาพเด็กที่มคี วามบกพรองในชุมชน
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1083404

การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวของกับเด็กที่มี
2(1-2)
ความบกพรองทางการพูดและภาษา
Collaboration between Professionals and Families of Children with Speech
and Language Disorders
ปญหาและผลกระทบตอพอแมและครอบครัวของเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการพูดและภาษา การสรางความรวมมือ การใหการปรึกษา การแนะแนว
การประสานงาน การจัดโปรแกรมที่บา น และฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาเด็กรวมกับพอแม
ครอบครัวและผูเกี่ยวของ

1083405

การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีปญหาทาง 2(1-2)
การเรียนรู
Collaboration between Professionals and Families of Children with Learning
Disabilites
ปญหาและผลกระทบตอพอแมและครอบครัวของเด็กที่มีปญหาทางการ
เรี ย นรู การสร า งความร ว มมื อ การให ก ารปรึ ก ษา การแนะแนว การ
ประสานงานการจัดโปรแกรมที่บาน และฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาเด็กรวมกับพอแม
ครอบครัวและผูเกี่ยวของ

1083406

การฟนฟูสมรรถภาพในชุมชนสําหรับบุคคลพิการ
2(1-2)
Community Based Rehabilitation for Persons with Special Needs
ความหมาย ความสําคัญ หลักการฟนฟูสมรรถภาพในชุมชนสําหรับบุคคล
พิการ กฎหมายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับบุคคลพิการ ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม
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1083501

สือ่ และเทคโนโลยีทางการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
2(1-2)
ทางการไดยิน
Materials and Technology for Children with Hearing Impairments
ความหมาย บทบาท ความสําคัญของสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สําหรับ เด็ ก ที่ มีค วามบกพร อ งทางการไดยิ น ประเภท การใช การจัด หา และ
บํารุงรักษาสื่อ อุปกรณ เครื่องชวยและเทคโนโลยี การฝกปฏิบัติการใชสื่อและ
เทคโนโลยี

1083502

สือ่ และอุปกรณพเิ ศษสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น
2(1-2)
Materials and Assistive Technology for Children with Visual Impairments
สื่อการเรียนการสอน สือ่ ที่ใชดาํ รงชีวิต การผลิต จัดหา ดัดแปลงสื่อ การใช
การเก็บ การบํารุงรักษา ฝกปฏิบัตกิ ารใชสอื่ และอุปกรณพเิ ศษ

1083503

กิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
2(1-2)
ทางสติปญ
 ญา
Activities and Materials for Teaching Children with Mental Retardation
ความหมาย ความสําคัญ การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา วัสดุ อุปกรณพิเศษที่ใชในการเสริมสรางทักษะและพัฒนาการ การ
ดัดแปลง การผลิต การฝก การจัดระบบ และการประเมินผลการใช

1083504

สือ่ และเทคโนโลยีสาํ หรับเด็กที่มีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ
3(2-2)
Adaptive Devices and Assistive Technology for Children with Physical
and Health Impairments
ความสําคัญของสื่อ เครื่องมือ เครื่องชวยสําหรับปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
ในการเรียนการสอนและการดํารงชีวิตของเด็กที่บกพรองทางรางกายและสุขภาพ
การดัดแปลง การจัดหา การผลิต การฝกใช และการเก็บบํารุงรักษา
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1083505

สือ่ และเทคโนโลยีสาํ หรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู
3(3-0)
Materials and Assistive Technology for Children with Learning Disabilities
ความหมาย ประโยชน ประเภทของสื่อ และเทคโนโลยีที่สงเสริมการเรียน
ของเด็กที่มีปญ
 หาทางการเรียนรู การเลือกการจัดหาการใชสื่อและเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน

1083601

การศึกษาแบบเรียนรวม
3(3-0)
Inclusive Education
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะ และประเภทเด็กมี
ความตองการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิค
การสอน การจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน

1083701

การตรวจสอบเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2(2-0)
Assessment of Children with Special Needs
ความหมาย ความสํ า คั ญ หลั ก การ และกระบวนการตรวจสอบ วิ ธี ก าร
ตรวจสอบ การวางแผนจัดรวบรวมขอมูล การประเมิน และประมวลขอมูลเพื่อ
เสนอรายงานเด็ ก เฉพาะกรณี การเสนอแนวทางการให บ ริ ก าร และการจั ด
โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล

1083702

 หาทางการเรียนรู
3(2-2)
การศึกษาและวิเคราะหปญ
Evaluation and Analysis of Learning Disabilities
การศึกษาปญหาทางการเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปผล
วางแผนแกไขปญหา

1083703

การศึกษาและวิเคราะหปญ
 หาพฤติกรรมและอารมณ
2(1-2)
Evaluation and Analysis of Behavioral and Emotional Problems
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมที่ เ ป น ป ญ หา การเก็ บ รวบรวมขอ มูล การวิ เ คราะห
สรุปผล วางแผนแกไขปญหา
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1083704

เทคนิคการใหบริการ และประเมินความตองการของบุคคลพิการในชุมชน 3(2-2)
Services Delivery for Persons with Disabilities in the Community
ความต อ งการของบุ ค คลพิ ก ารและครอบครั ว หลั ก การประเมิ น ความ
ตองการการเก็บขอมูล วิธีการวิเคราะหและสรุปผล เทคนิคการใหบริการ ฝก
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคคลพิการรวมกับพอแม ครอบครัว บุคลากรที่เกี่ยวของ และ
อาสาสมัครในชุมชน

1083801

การทดลองสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
1(60)
Practicum in Teaching Children with Special Needs
การฝกเตรียมการสอน และทดลองสอนเด็กที่มคี วามตองการพิเศษ

1083901

โครงการพัฒนาการพูดและภาษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทาง
2(1-2)
การพูดและภาษา
Speech and Language Programs for Children with Speech and Language
Disorders
กระบวนการใหการชวยเหลือเด็กที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษาวิธี
การศึกษาขอมูล สังเกตพฤติกรรมทางการพูดและภาษา วิเคราะหปญหา วางแผน
และจัดทําโครงการแกไขปญหา จัดโปรแกรม และฝกปฏิบัติการแกไขความผิดปกติ
ทางการพูด

1084601

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและบริการสนับสนุน
3(3-0)
Promoting Inclusive Education and Provision of Support
ความเปนมา พัฒนาการ ความหมาย ประเภท และการจัดการศึ กษา
แบบเรียนรวม เด็กที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียนรวม บุคลากรและบทบาท
หนาที่ ทักษะสําหรับครูสอนเด็กเรียนรวมและครูสอนเสริม การใหบริการ
จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนใหกบั เด็กเรียนรวม
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1084701

ฝกปฏิบัติการตรวจสอบเด็กที่มีความตองการพิเศษ
1(0-3)
Practicum in Assessment of Children with Special Needs
ฝกปฏิบัติการตรวจสอบเด็กที่มีความตองการพิเศษ ฝกใชแบบทดสอบอรูป
นัย แบบประเมินทักษะ แบบฟอรมที่ใชรวบรวมขอมูล การสังเกตและวิธีการอื่นใน
การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับเด็ก นําเสนอรายงานการศึกษาและตรวจสอบเด็กเปน
รายกรณี จัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อแกไขปญหาเด็ก

1084901

สัมมนาทางการศึกษาพิเศษ
1(0-2)
Seminar in Special Education
อภิปรายกรณีศกึ ษาที่เกี่ยวของกับเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมศึกษาความ
เคลื่อนไหว ขาวสารและแนวโนมที่เกี่ยวของกับเด็กที่มคี วามตองการพิเศษ พิจารณา
แนงทางและเสนอแนะขอสรุปในการแกปญ
 หารวมกันในชั้นเรียน

1084902

โครงการศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
1(0-2)
Independent Study in Special Education
ใหนกั ศึกษาเลือกศึกษาเรื่อง หรือประเด็นที่ตนสนใจในขอบขาย วิชา
การศึกษาพิเศษ โดยไดรบั ความยินยอม คําแนะนํา และอยูภายใตการนิเทศของ
อาจารยอยางนอย 1 เรื่อง
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หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดของหมวดวิชามนุษยศาสตร
(150)
หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดของหมวดวิชามนุษยศาสตร ไดจดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. ทัว่ ไป
(150-1--)
2.
(150-2--)
3.
(150-3--)
4.
(150-4--)
5.
(150-5--)
6.
(150-6--)
7.
(150-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(150-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(150-9--)
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หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดได (150)
ของหมวดวิชามนุษยศาสตร

รหัสวิชา
รหัสใหม
1500101
1500102
1500103
1500104

รหัสเกา

ชือ่ วิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
ความจริงของชีวิต

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น (ท–ป)

1500101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
3(3-0)
Thai for Communication and Information Retrieval
ศึกษาใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยที่เปนเครื่องมือสื่อสารและ
การสืบคนสารตาง ๆ จากทรัพยากรสารนิเทศ การสรุป การตีความ การขยายความ
และการนําเสนอผลการสืบคน จากสารที่เกี่ยวของกับชีวติ ประจําวัน โดยเนน
กระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา

1500102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
3(3-0)
English for Communication and Information Retrieval
ศึกษาและพัฒนาดานการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการติดตอและการสื่อสารในสถานการณตา ง ๆ เชน การทักทาย การกลาวลา การ
แนะนําตนเองและผูอื่น การใหขอ มูลและคําแนะนํา การสนทนา การแสดงความรูสึก
การอานและการเขียนเพื่อการสื่อความหมายและการติดตอเชน การอานประกาศ
โฆษณา ฉลากที่ใชในชีวติ ประจําวัน การสืบคนและการใชพจนานุกรม การกรอก
แบบฟอรมและการเขียนขอความงาย ๆ ฯลฯ และโดยอาศัยการสืบคน (query)
ขอมูลสนเทศ ผานระบบสารนิเทศรูปแบบตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับสาขาวิชาของตนเอง
จากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสาร สือ่ อิเล็กทรอนิกส ระบบเครือขาย
ขอมูลสนเทศเปนตน
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1500103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
พัฒนาผูเรียนใหมีทกั ษะในการฟง การพูด เพื่อใหขอ มูลและแสดงความ
คิดเห็นในเรื่อง ตาง ๆ เชน ขนบประเพณี งานอดิเรก กีฬา ขาว ปญหาสังคม ฯลฯ ให
มีทกั ษะในการอานโดยใชเทคนิคการอานขั้นสูงขึ้น เชน การอานเพื่อหาหัวขอเรื่อง
การอานเพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียด
ใหสามารถเขียนสรุปความเพื่อ
รายงานขอความที่อา น
และใหมีทกั ษะในการศึกษาคนควาในหัวขอที่ตรงกับ
สาขาวิชาที่
เรียนจากแหลงขอมูลสิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกส ทัง้ นี้โดยเนนทักษะการอาน การ
เขียน และการสืบคน

1500104

ความจริงของชีวิต
3(3-0)
Meaning of Life
ศึกษาความจริงของชีวิต ความหมายของชีวิต การดํารงชีวติ ในสังคมปจจุบัน
และโลกยุค วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศา
สนธรรมไปประยุกตใชในการแกปญ
 หาและพัฒนาปญญา ชีวติ และสังคม การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวติ ที่มีสนั ติสุข และสังคมที่มีสนั ติภาพ
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หมูวชิ าปรัชญา
(151)

ดังนี้

หมูวชิ าปรัชญา ซึง่ อยูในหมวดวิชา มนุษยศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน
1.
2.
3.
4.
5.

ปรัชญาตะวันตก-ตะวันออก
อภิปรัชญา
ญาณวิทยา
จริยศาสตร
สุนทรียศาสตร

(151-1--)
(151-2--)
(151-3--)
(151-4--)
(151-5--

6.
7.
8.
9.

ตรรกวิทยา
ปรัชญาประยุกต
การฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย

(151-6--)
(151-7--)
(151-8--)

)

(151-9--)
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หมูวชิ าปรัชญา (151)
ในหมวดวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
1511101 2671101
1511601 2671102
1512101
1512102
1512401 2672103
1513101 2673110
1513102
1513301 2673105
1513701 2673106

ชือ่ วิชา
ปรัชญาเบื้องตน
ตรรกวิทยาทั่วไป
ปรัชญากรีก
ปรัชญาจีนและญี่ปุน
จริยศาสตร
พุทธปรัชญา
ปรัชญาสมัยกลาง สมัยใหม และรวมสมัย
ญาณวิทยา
ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร และสังคม

น(ท-ป)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าปรัชญา (151)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1511101

ปรัชญาเบื้องตน
2(2-0)
Introduction to Philosophy
ศึกษาความหมาย ลักษณะและขอบขายแนวคิดทางปรัชญา ปญหาสําคัญใน
ปรัชญา สาขาอภิปรัชญา ทฤษฎีความรูจริยศาสตร และตรรกศาสตร ปรัชญาชีวิต
ของคนไทยที่ตงั้ อยูบนพื้นฐานของศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย

1511601

ตรรกวิทยาทั่วไป
2(2-0)
General Logic
ศึกษาลักษณะของเหตุผล การวิเคราะหความหนักแนนของเหตุผลแบบ
อุปนัย และแบบนิรนัย การนําเอาความรู ความเขาใจเรื่องเหตุผลไปใชในการ
ดําเนินชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

1512101

2(2-0)
ปรัชญากรีก
Greek Philosophy
ศึกษาแนวคิดของปรัชญากรีก ตัง้ แตยคุ กอตัว ยุครุงเรืองและยุคเสื่อม
เกี่ยวกับ ทฤษฎีความรู ความจริงและคุณคา ตลอดถึงบทบาทของนักปราชญคน
สําคัญ

1512102

ปรัชญาจีนและญี่ปุน
2(2-0)
Chinese and Japanese Philosophy
ศึกษาแนวคิดของลัทธิเตา ลัทธิขงจื้อ ลัทธิเซ็น และลัทธิบูชิโด เกี่ยวกับ
หลักการดําเนินชีวติ ที่ดี อุดมคติของชีวิต ตลอดจนความเชื่อเรื่องพิธกี รรมระบบ
ตาง ๆ
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รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1512401

จริยศาสตร
3(3-0)
Ethics
ศึกษาทรรศนะและเหตุผลของศาสดาและปรัชญาเมธีที่สาํ คัญ เกี่ยวกับเรื่อง
อุดมคติชีวิต และอุดมการณของชีวิต และสังคม บาป บุญ คุณ โทษ ความถูก
ความผิด ความควร ไมควร ทางจริยธรรม มาตรฐานที่ใชตัดสินปญหาทางจริยธรรม

1513101

พุทธปรัชญา
2(2-0)
Buddhist Philosophy
ศึกษาความหมาย และขอบขายของพุทธปรัชญา ลักษณะทั่วไปของพุทธ
ปรัชญา โดยเปรียบเทียบกับปรัชญาสาขาอื่น ๆ สาระสําคัญของพุทธปรัชญา
โดยเฉพาะทรรศนะเกี่ยวกับโลกและชีวิต ความสุข ความหลุดพน แนวคิดที่เปน
พื้นฐานของจริยธรรม

1513102

ปรัชญาสมัยกลาง สมัยใหม และรวมสมัย
2(2-0)
Mediaeval Modern and Contemporary Philosophy
ศึกษาแนวความคิดของปรัชญายุคกลาง ยุคใหม และยุครวมสมัย เกี่ยวกับ
ทฤษฎี ความรู ความจริง โดยมุงเนนความคิดของนักปรัชญา และลัทธิที่มีชอื่ เสียง
ของแตละยุค

1513301

ญาณวิทยา
2(2-0)
Epistemology
ศึกษาความหมายของญาณวิทยา ทรรศนะเกีย่ วกับปญหาที่มนุษย
สัมพันธกบั โลก กําเนิดความรูตามทฤษฎีตา ง ๆ ธรรมชาติของความรู ประเภทของ
ความรู ขอบเขตของความรู และทฤษฎีของความรูในพุทธปรัชญา
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รหัส
1513701

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร และสังคม
2(2-0)
Philosophy of Politics, Economy and Society
ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตรและ
สังคม ระบบเศรษฐกิจและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ปญหาอันเปน
ผลกระทบตอระบอบประชาธิปไตย การใชจริยธรรมและศีลธรรมเปนบรรทัดฐาน
ในการแกปญ
 หา

181

หมูวชิ าศาสนาและเทววิทยา
(152)
หมูวชิ าศาสนาและเทววิทยา ซึง่ อยูในหมวดวิชา มนุษยศาสตร ไดจดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปน ดังนี้
1. ศาสนาและเทววิทยา
(152-1--)
2. ศาสนาพุทธ
(152-2--)
3. ศาสนาพราหมณ - ฮินดู
(152-3--)
4. ศาสนาคริสต
(152-4--)
5. ศาสนาอิสลาม
(152-5--)
6.
(152-6--)
7.
(152-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(152-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย
(152-9--)
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หมูวชิ าศาสนาและเทววิทยา (152) ในหมวดวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1521101 2671112
1521201
1521202
1521203
1521204
1521205
1521206
1521207
1521208
1521209
1521210 2671202
1522101 2672205
1522201 2670201
1522202
1522203
1522204
1522205
1522206
1522207
1522208
1522209
1522210
1522211
1522212
1522213
1522214

ชือ่ วิชา
ปรัชญาและศาสนา
ประวัตศิ าสตรพระพุทธศาสนา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพระไตรปฎก
หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา
การเจริญภาวนา
ความรูเกี่ยวกับพระสงฆ
พุทธจริยธรรมเพื่อชีวติ และสังคม
พระพุทธศาสนากับสังคมไทย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาบาลี
ศัพทพทุ ธศาสตร
จริยธรรมกับชีวิต
ศาสนปฏิบัติ
พุทธศาสน
พุทธประวัตเิ ชิงวิเคราะห
พระอภิธรรมเบื้องตน
พระพุทธศาสนากับสถานการณปจ จุบัน
พุทธศาสนพิธี
พระพุทธศาสนากับปรัชญา
พระพุทธศาสนากับสุขภาพ
วิธีคดิ ตามหลักพุทธธรรม
สมถภาวนา
กรรม สังสารวัฏ และนิพพาน
พุทธศึกษาศาสตร
พุทธจิตวิทยา
พุทธสังคมวิทยา
พุทธรัฐศาสตร

น(ท-ป)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1522215
1522216
1522217
1523101 2673209
1523201
1523202
1523203
1523204
1523205
1523206
1523207
1523208
1523209
1523210
1523211
1523212
1523213
1523214
1523215
1523216
1523217
1523218
1523301
1523417

-

ชือ่ วิชา

น(ท-ป)

พุทธเศรษฐศาสตร
พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 1
สารนิพนธทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 1
ศาสนาเปรียบเทียบ
จริยศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
การศึกษาวิเคราะหพทุ ธสาวก สาวิกาและชาวพุทธตัวอยาง
การศึกษาวิเคราะหวิธีสอนของพระพุทธเจา
ความสําคัญและความจําเปนของการศึกษาวิชา
พระพุทธศาสนา
วิปส สนาภาวนา
พุทธศิลป
ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สาํ คัญทางพระพุทธศาสนา
การสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา
การสังคมสงเคราะหและการแกปญ
 หาสังคมตามหลัก
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนากับจรรยาทางธุรกิจ
พุทธศาสนสุภาษิต
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
พระพุทธศาสนากับการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม
พระพุทธศาสนากับโลกาภิวตั น
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ
พุทธประวัตภิ าคภาษาอังกฤษ
พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2
ฮินดูธรรมและพิธกี รรม
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย

2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1523501
1524401
1524201 2674219
1524202 2674221
1524203
1524204
1524205
1524206
1524207
1524401
1523501
2673213
1524501
2674218
1524502
2674215
1524901
1524902
1524903

ชือ่ วิชา

น(ท-ป)

คริสตธรรมและพิธกี รรม
ศาสนาคริสต
ธรรมวิจารณ
การฝกสมาธิสาํ หรับผูสงู อายุ
การฝกสมาธิ
ศึกษาเปรียบเทียบเถรวาทกับอาจริยวาท
การใหคาํ ปรึกษาและการแนะแนวตามหลักพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนากับสิ่งเหนือธรรมชาติ
สารนิพนธทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2
อิสลามธรรมและพิธกี รรม
ศาสนบัญญัติ 2 (อิสลาม)
ศาสนบัญญัติ 2 (อิสลาม)
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม
วัฒนธรรมและสังคม (อิสลาม)
วัฒนธรรมและสังคม (อิสลาม)
สัมมนาพระพุทธศาสนา
การศึกษาเอกเทศดานพระพุทธศาสนา
การทําภาคนิพนธทางพุทธศาสนา

3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าศาสนาและเทววิทยา (152)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1521101

ปรัชญาและศาสนา
2(2-0)
Philosophy and Religion
ศึกษาองคประกอบ ความหมาย ความสัมพันธระหวางปรัชญากับศาสนา
สําคัญของโลก อาทิ พุทธศาสนา คริสตศาสนา อิสลาม พราหมณ-ฮินดู
หลักจริยธรรมสําคัญของศาสนาดังกลาวในชีวติ ประจําวัน

1521201

ประวัตศิ าสตรพระพุทธศาสนา
2(2-0)
History of Buddhism
ศึกษาประวัตศิ าสตรของพระพุทธศาสนา ตั้งแตกาํ เนิดของพระพุทธศาสนา
ในครัง้ พุทธกาล พุทธประวัตโิ ดยสังเขป ประวัติคณะสงฆ การสังคายนาครั้งตาง
ๆ การเผยแพร การขยายตัว และการถดถอยของพระพุทธศาสนา การแยกนิกาย
เปน เถรวาทและอาจริยวาท ความแตกตางระหวางสองนิกาย โดยยอประวัติศาสตร
ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะ
ศาสนาประจําชาติไทย

1521202

ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับพระไตรปฎก
2(2-0)
Introduction to the Tiptaka
ศึกษาความหมายของพระไตรปฎก ความเปนมาและการจําแนกหมวดหมู
โครงสรางและเนื้อหาโดยสังเขปของพระไตรปฎก ประเภทและลําดับขั้นของคัมภีร
ทางพระพุทธศาสนา ฐานะและความสําคัญของพระไตรปฎกและคัมภีรชนั้ รอง
ตลอดจนวิธกี ารและการทดลองคนควาพระไตรปฎกและคัมภีรชนั้ รอง ศึกษา
สาระสําคัญ โดยยอของพระวินยั ปฎก พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก
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1521203

หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา
2(2-0)
Buddhist Essential Teachings
ศึกษาหลักธรรมสําคัญที่เปนแกนกลางของพุทธธรรมหรือหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา ไดแก อริยสัจจ 4 ขันธ 5 อายตนะ 12
ไตรลักษณ
ปฏิจจสมุปบาทกรรม สังสารวัฏอริยมรรคมีองค 8 ไตรสิกขา โพธิปก ขิยธรรม 37
และนิพพาน ทัง้ นี้โดยใหทราบความหมาย ฐานะและความสําคัญ การนํามาใชใน
ชีวติ ประจําวัน ตลอดจนแงมมุ ทางดานสังคมของหลักธรรมนั้น ๆ ดวย

1521204

การเจริญภาวนา
2(1-2)
Mental Development
ศึกษาความหมายและประเภทของภาวนา
วิธกี ารของสมถภาวนาและ
วิปส สนาภาวนา การฝกปฏิบัตใิ นภาวนาทั้ง 2 ประเภท และใหมคี วามรูเขาใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ เพียงพอที่จะเปนพื้นฐานของการ
ปฏิบัตภิ าวนา และการเจริญภาวนาในชีวติ ประจําวัน

1521205

ความรูเ กี่ยวกับพระสงฆ
2(2-0)
Introduction to the Sangha
ศึกษาความหมายและประเภทของพระสงฆ ประวัติของคณะสงฆ ฐานะ
บทบาท และความสําคัญของพระสงฆตอพระพุทธศาสนาและสังคมในครั้ง
พุทธกาล ประวัตแิ ละความเปนมาของคณะสงฆไทยโดยสังเขป โครงสรางการ
ปกครองและการบริหารคณะสงฆไทยในปจจุบัน สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ ความสําคัญและคุณปู การของสถาบันสงฆตอสังคมไทย ชีวติ ความ
เปนอยูและกิจวัตรของพระสงฆ การปฏิบัตติ นที่เหมาะสมตอพระสงฆ โดยการใหผู
ศึกษามีประสบการณตรงจากการฝกปฏิบัตใิ นวัด เชน การไปวัดทําบุญ และฟง
ธรรมในวันอุโบสถ การชวยพัฒนาวัดหรือการบรรพชาอุปสมบท เปนตน
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1521206

พุทธจริยธรรมเพื่อชีวติ และสังคม
2(2-0)
Buddhist Ethics for Life and Society
ศึกษาพุทธจริยธรรมในฐานะเปนธรรมนูญสําหรับการดําเนินชีวติ ที่ดงี าม
เพื่อความเปนสมาชิกที่ดขี องมนุษยชาติ สังคม ชุมชนและรัฐ ตลอดจนเปนผูนํา
รัฐที่ดี การดําเนินชีวติ ที่ดี มีความมั่นใจและประสบความสําเร็จ คุณสมบัติและ
บทบาทที่ถกู ตองของผูทอี่ ยูในฐานะเปนผูครองเรือน คูค รอง หัวหนาครอบครัว
ทายาท มิตรสหาย ลูกจาง นายจาง ครูอาจารย นักเรียน นักศึกษา อุบาสก
อุบาสิกา และพระภิกษุสงฆ
ตลอดจนลักษณะการดําเนินชีวติ ของผูบรรลุ
จุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน

1521207

พระพุทธศาสนากับสังคมไทย
2(2-0)
Buddhism and Thai Society
ศึกษาความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติไทย คือ
เปนศาสนาของประชากรสวนใหญของประเทศ เปนแกนนําและเปนรากฐาน
สําคัญของวัฒนธรรมไทย เปนศูนยรวมจิตใจทําใหเกิดความสามัคคีในหมูชน
ชาวไทย เปนหลักการที่ชว ยดํารงรักษาเสรีภาพในการนับถือศาสนา เปนสถาบัน
คูช าติและพระมหากษัตริย สอดคลองกับลักษณะนิสยั ของคนไทยที่รกั ความ
อิสระเสรี เปนแหลงสําคัญที่หลอหลอมเอกลักษณของชาติไทย เปนมรดกและ
เปนคลังสมบัติอนั ล้ําคาของชนชาติไทย เปนหลักนําทางในการแกปญ
 หาและ
พัฒนาชาติไทย และเปนแหลงของดีมีคาที่ชนชาติไทยมอบใหแกอารยธรรมของ
โลก

1521208

ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับภาษาบาลี
2(2-0)
Introduction to Pali
ศึกษาความสําคัญของภาษาบาลีที่มีตอพระพุทธศาสนา อานและเขียน
บาลีไดอยางถูกตอง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไวยากรณบาลี ฝกใหสามารถคนควา
พจนานุกรมบาลี และเขาใจความหมายของคําบาลีที่สาํ คัญและพบบอย ตลอดจน
ความหมายที่ถกู ตองของศัพทบาลีทเี่ ปนพื้นฐานของหลักธรรมที่สาํ คัญของ
พระพุทธศาสนา ความสัมพันธระหวางภาษาบาลีกบั ภาษาไทย
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1521209

ศัพทพทุ ธศาสตร
2(2-0)
Buddhist Glossaries
ศึกษาศัพทธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นยิ มใชกนั แพรหลายใน
ภาษาอังกฤษ และถูกตองตามหลักธรรมดั้งเดิม ศึกษาศัพทใหมทเี่ กิดขึ้นในยุคหลัง
และสามารถนําศัพทเหลานั้นมาใชอธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแกชาว
ตางประเทศ ไดจดั ใหมกี ารฝกทั้งภาคการเขียน การสนทนา การตอบปญหา และการ
บรรยาย

1521210

จริยธรรมกับชีวิต
2(2-0)
Moral and Life
ศึกษาความหมายของจริยธรรมกับมนุษย
จริยธรรมกับการครองชีวิต
จริยธรรมแบบพุทธ วิธีการแหงปญญาในการพัฒนาตนเองในดานคุณธรรม การฝก
ปฏิบัติตนเองกับสังคมในชีวติ ประจําวัน

1522101

ศาสนปฏิบัติ
2(2-0)
Religions Rites
ศึกษาสังกัปที่สาํ คัญของพิธกี รรมในศาสนาที่คนไทยนับถือ วิธปี ฏิบัติที่
ถูกตองในพิธกี รรมของศาสนานั้น ๆ ประโยชนของพิธกี รรม การทํานุบาํ รุง
สงเสริมพิธกี รรม ตลอดจนวิธกี ารอนุรกั ษสืบทอดพิธกี รรมที่มีคณ
ุ คาตอสังคม

1522201

พุทธศาสน
2(2-0)
Buddhism
ศึกษาองคประกอบตาง ๆ และลักษณะของพุทธศาสนา หลักเบญจขันธ
ไตรลักษณ ปฏิจจสมุปบาท หลักกรรม อริยสัจ ไตรสิกขา กัลยาณมิตรธรรม
และจริยธรรม เนนการปฏิบัตใิ นชีวติ ประจําวัน การรูจกั ตนเอง การพัฒนาคนและ
การพัฒนาสังคม
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1522202

พุทธประวัตเิ ชิงวิเคราะห
2(2-0)
An Analytical Study of the Biography of the Buddha
ศึกษาความหมายและประเภทของพระพุทธเจา พุทธการกธรรม (ทศบารมี)
ภูมิหลังของสังคมอินเดียซึ่งเปนถิ่นกําเนิดของพระพุทธเจา การเกิดขึ้นของ
พระพุทธเจาในแงวิวฒ
ั นาการของศาสนา พระพุทธเจาในฐานะเปนองคแหง
พระรัตนตรัย ความเปนพระบรมศาสดาและเทคนิคการสอนของพระพุทธเจา

1522203

พระอภิธรรมเบื้องตน
2(2-0)
Introduction to Abhidhamma
ศึกษาโครงสรางและสาระสําคัญของพระอภิธรรมปฎก และศึกษาสาระ
ของพระอภิธรรมตามแนวคัมภีรพระอภิธมั มัตถสังคหะ
ตลอดจนการนําพระ
อภิธรรมมาประยุกตใชในการดําเนินชีวติ ประจําวัน

1522204

2(2-0)
พระพุทธศาสนากับสถานการณปจ จุบัน
Buddhism and Current Situations
ศึกษาสภาวการณปจ จุบนั ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและในโลก
โดยวิเคราะหศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี วามีสอดคลอง
ถูกตองตามพระธรรมวินยั หรือไม และองคกรตาง ๆ ทางพระพุทธศาสนามีความ
เขมแข็งมากนอยเพียงใด ภาวะเสื่อมโทรมในวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
พรอมทั้งสาเหตุและวิธแี กไข ตลอดจนบทบาทและคุณปู การของพระพุทธศาสนา
ในการแกไขปญหาสําคัญ ๆ ของไทยและของโลก
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พุทธศาสนพิธี
2(1-2)
Buddhist Ceremonies
ศึกษาพิธกี รรมตาง ๆ ในทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการทําวัตรสวดมนต
เทศกาลและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยใหทราบถึงความเปนมา ความหมาย
ขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบัติ ตลอดจนการปฏิบัตจิ ริงจนสามารถปฏิบัติไดเองอยางถูกตอง
และนําผูอนื่ ได โดยเฉพาะใหเนนถึงเนื้อหาสาระที่พิธกี รรมนั้น ๆ เปนเครื่องสื่อ
ความหมาย เพื่อมิใหพิธกี รรมเปนเพียงรูปแบบที่วา งเปลา ทัง้ นี้รวมถึงขอปฏิบัติและ
มารยาทของชาวพุทธ
พระพุทธศาสนากับปรัชญา
2(2-0)
Buddhism and Philosophy
ศึกษาพระพุทธศาสนาในแงของปรัชญาสาขาตาง ๆ ไดแก อภิปรัชญา
ญาณวิทยา จริยศาสตร ตรรกวิทยา และสุนทรียศาสตร พรอมทั้งเปรียบเทียบ
พระพุทธศาสนากับปรัชญาอื่น ๆ ที่สาํ คัญของโลก เพื่อใหเขาใจอยางถองแทถึง
ความแตกตางระหวางพระพุทธศาสนากับปรัชญา
ใหทราบถึงลักษณะเดนของ
พระพุทธศาสนา เชน มีคาํ สอนเปนกลาง ปฏิบัตสิ ายกลาง มีหลักการเปนความจริง
สากลที่พิสจู นไดตลอดกาล
พระพุทธศาสนากับสุขภาพ
2(2-0)
Buddhism and Health
ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่สง เสริมสุขภาพจิต และสุขภาพกาย
หลักการดําเนินชีวติ แบบทางสายกลางอันเปนการอยูพอดี กินพอดี ซึง่ เปนพื้นฐาน
ของสุขภาพจิตและสุขภาพกาย การรูเทาทันธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงตามหลัก
ไตรลักษณ ชวยสงเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย พุทธวิธเี สริมสุขภาพตาม
หลักโพชญงค 7 สมถกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐานในฐานะเปนพื้นฐานที่
สมบูรณของสุขภาพจิต และสุขภาพกายชั้นสูงสุด การฝกกายบริหารแบบกําหนด
สติปฎ ฐาน 4 ประกอบ
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1522208

วิธีคดิ ตามหลักพุทธธรรม
2(2-0)
Buddhist Methods of Thinking
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีคดิ ตามหลักพุทธธรรม ฐานะของความคิดในระบบการ
ดําเนินชีวติ ที่ดแี ละในกระบวนการของการศึกษา ความสําคัญและความหมายของ
โยนิโสมนสิการ 10 แบบ
พรอมทั้งใหผูศกึ ษาทํากิจกรรมเพือ่ ทดลองนํา
โยนิโสมนสิการ 10 แบบนั้นมาใชในการเรียนการสอนและการดําเนินชีวติ ประจําวัน

1522209

สมถภาวนา
2(1-2)
Tranquility Meditation
ศึกษาบุพพกิจ การเจริญสมถภาวนา และผลของสมถภาวนา จริต 6
ปลิโพธ 10 กรรมฐาน 40 ฌาณ 4 ฌาณ 5 อภิญญา 5 (โลกิยอภิญญา) ตลอดจน
การฝกปฏิบัตจิ ริง เพื่อใหผูศกึ ษามีประสบการณตรงเกี่ยวกับสมถภาวนาอยางถูกตอง
และเหมาะสม ประโยชนของสมถภาวนาในการนํามาประยุกตใชกบั การดําเนิน
ชีวติ ประจําวัน และการบริหารกิจกรรมตาง ๆ

1522210

กรรม สังสารวัฏ และนิพพาน
2(2-0)
Kamma Samsara and Nibbana
ศึกษากฎแหงกรรมในพระพุทธศาสนา ปฏิจจสมุปบาท วัฏฏะ 3 กรรม 2
กรรม 3 กรรม 12 สมบัติ 4 วิบัติ 4 กรรม 16 กรรมในฐานะเจตจํานงที่เปน
ตัวสรางสรรคชีวิตและสังคมมนุษย ขอควรทราบเพื่อปองกันความเขาใจผิดในเรื่อง
กฎแหงกรรม ความแตกตางระหวางการเกิดใหมตามหลักพระพุทธศาสนากับศาสนา
พราหมณ-ฮินดู และศาสนาอื่น ๆ คุณคาทางจริยธรรมของกฎแหงกรรม เนนให
ผูศกึ ษามีความเชื่อและมีพฤติกรรมอยางมั่นคงในการละความชั่ว ทําความดี ทําใจให
ผองใส ตัวอยางกฎแหงกรรมจากเอกสารหรือจากประสบการณ วิวฏั ฏคามินกี ศุ ล
และนิพพานในฐานะเปนภาวะเปนสมบัตปิ ลอดพนจากปญหา และขอบกพรอง
ทุกประการอันเปนจุดหมายสูงสุด
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1522211

พุทธศึกษาศาสตร
2(2-0)
Buddhist Education
ศึกษาแรงจูงใจอันเปนจุดกําเนิดของการศึกษาตามหลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนา การศึกษาในฐานะของการพัฒนาจากความอยูรอดดวยกิเลสมาสูความอยูดี
ดวยปญญา การศึกษาในฐานะการพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขและแผขยาย
ความสุข ความมุงหมายของการศึกษา แกนนําและหลักแมบทของการศึกษา
กระบวนการของการศึกษา มองการศึกษาในมิติตางๆตามหลักของพระพุทธศาสนา

1522212

พุทธจิตวิทยา
2(2-0)
Buddhist Psychology
ศึกษาความแตกตางระหวางจิตวิทยาตะวันตกกับพระพุทธศาสนาธรรมชาติ
และการทํางานของจิตและเจติสิก ทีม่ าและลักษณะปญหาจิตใจของคนในปจจุบัน
ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย และจุดหมายของชีวิตตามหลักของ
พระพุทธศาสนา การแกปญ
 หาทางจิตจากสังคมและจากตัวบุคคลอยางมีกระบวนวิธี
และเปน ระบบตามหลักพุทธธรรม การประยุกตพทุ ธจิตวิทยาเพื่อใชในดานตาง ๆ

1522213

พุทธสังคมวิทยา
2(2-0)
Buddhist Sociology
ศึกษาสังคมตามอุดมคติของพระพุทธศาสนา
ความสัมพันธและ
ความรับผิดชอบทางสังคม หลักความสัมพันธระหวางภิกษุกบั คฤหัสถ และ
คฤหัสถกบั คฤหัสถ การพึ่งพาอาศัยกันระหวางการบรรลุธรรมสวนบุคคลกับความ
ดีงามทางสังคม วินยั ของคฤหัสถ คานิยมแบบพุทธ สิทธิสตรีในพระพุทธศาสนา
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1522214

พุทธรัฐศาสตร
2(2-0)
Buddhist Political Science
ศึกษาการปกครองในอุดมคติตามหลักพระพุทธศาสนา ธรรมะสําหรับ
ผูนาํ รัฐ ธรรมะสําหรับสมาชิกที่ดขี องรัฐ ของสังคมและของชุมชน หลักอธิปไตย 3
การปกครอง ทุกระบอบมีจดุ สมบูรณทธี่ รรมาธิปไตย ลักษณะของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ที่พฒ
ั นาถึงระดับธรรมาธิปไตยแลว ความสัมพันธอัน
เหมาะสมระหวางรัฐกับคณะสงฆ และพระพุทธศาสนาในอดีตและปจจุบัน
แนวทางการแกปญ
 หาทางการเมืองดวยหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

1522215

พุทธเศรษฐศาสตร
2(2-0)
Buddhist Economics
ศึกษาแนวคิดแบบพุทธเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พุทธจริยธรรม
ทางดานเศรษฐกิจ
ฐานะทางเศรษฐกิจตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
ความสําคัญและความสัมพันธของเศรษฐกิจในระบบพุทธธรรม ความตองการใน
ทรรศนะของเศรษฐศาสตรและพุทธศาสตร จากคุณคาแท-คุณคาเทียม สูพ ฤติกรรม
ในการบริโภคลักษณะสําคัญของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ การแกปญหาเศรษฐกิจ
ตาง ๆ ดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

1522216

พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 1
2(2-0)
Buddhism in English 1
ศึกษาเปนภาคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา คํา
สอนทางพระพุทธศาสนาสําหรับฆราวาส เชน ศีล 5 ศีล 8 ฆราวาสธรรม บุญ
กริยาวัตถุและกฎแหงกรรม ใหผูศกึ ษาฝกการเขียนและพูดธรรมะดังกลาวในภาค
อังกฤษ
Study the history of Buddhism and the Buddhist Teaching for laypeople
such as the Five Precepts, the Eight Precepts, virtues for a good household life,
bases of meritorious action, and karma. Including practice in written and spoken
English of those Dhammas
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1522217

สารนิพนธทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 1
2(2-0)
Selected Texts on Buddhism 1
ศึกษาตําราเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในภาคภาษาอังกฤษที่เขียนโดย
นักวิชาการผูที่มีชอื่ เสียงของโลก ในเรื่องหลักพุทธธรรม ในเรื่องสังคมและ
เศรษฐกิจ ใหผูศกึ ษาฝกการเขียนและพูดธรรมะดังกลาวในภาคภาษาอังกฤษ
Study Buddhist work concerning Buddhist Teachings society and
economics written in English by famous writers of the world. Including practice
in written and spoken English of those Dhammas.

1523101

ศาสนาเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Religions
ศึกษาประวัตขิ องศาสนาตาง ๆ รวมทั้งศาสดา หลักคําสอน เปาหมาย วิธกี าร
โดยการศึกษาเปรียบเทียบศาสนาที่มคี วามนับถือมากในประเทศไทย โดยเฉพาะ
พระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม คริสตศาสนา ศาสนาพราหมณ ศาสนาขงจื้อ
เพื่อใหเขาใจในศาสนาตาง ๆ ในแงปรัชญาและอยูรว มกันไดอยางสันติสุข

1523201

จริยศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2)
Moral Education for Elementary Teacher
ศึกษาความหมายและขอบขายของจริยศึกษา จริยธรรมและหลักธรรมของ
การอยูรว มกัน มารยาทสังคมและการฝกฝน พิธกี รรมในศาสนาที่คนไทยนับถือ
วิธีปฏิบัติที่ถกู ตองของศาสนานั้น ๆ ปญหาและสาเหตุของความเสื่อมโทรมดาน
จริยธรรม และวิธกี ารแกไขกิจกรรมและการฝกจริยธรรมสําหรับครูประถม
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1523202

การศึกษาวิเคราะหพทุ ธสาวก สาวิกาและชาวพุทธตัวอยาง
2(2-0)
An Analytical Study of the Buddha’s Disciples and Exemplary Buddhists
ศึกษาวิเคราะหสาวกและสาวกที่สาํ คัญ เชน พระสารีบตุ ร พระโมคคัลลานะ
พระมหากัสสปะ พระอานนท พระอุบาลี พระโกณฑัญญะ พระราหุล
พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระเขมาเถรี พระอุบลวรรณเถรี พระปฎาจาราเถรี พระ
เจาพิมพิสาร อนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขามหาอุบาสิกา พระนางสามาวดี วิ
สาขอุบาสก นางขุชชุตตรา และศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับชาวพุทธตัวอยาง เชน
พระเจาอโศกมหาราช พระพุทธโฆษาจารย อนาคาริกธรรมปาละ ตลอดจน
ชาวพุทธตัวอยางรวมสมัยที่ควรศึกษาทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ พรอมทั้งทราบ
แหลงที่จะศึกษาคนควาประวัตขิ องทานเหลานี้ไดอยางกวางขวางดวยตนเอง

1523203

การศึกษาวิเคราะหวิธสี อนของพระพุทธเจา
2(2-0)
An Analytical Study of the Buddha’s Teaching Methods
ศึกษาในเชิงวิเคราะหถงึ วิธกี ารสอนของพระพุทธเจาในประเด็นตาง ๆ คือ
ปรัชญาพื้นฐาน คุณสมบัติผสู อนในดานบุคลิกภาพและคุณธรรม หลักทั่วไปใน
การสอนในแงเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน ผูเ รียนและตัวอยางการสอน ลีลาการสอน
วิธีการสอนแบบตาง ๆ
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1523204

ความสําคัญและความจําเปนของการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา
2(2-0)
The Importance and Need of Buddhist Studies
ศึกษาเหตุผลที่แสดงถึงความสําคัญและความจําเปนที่คนไทยเรียนวิชาพระ
พุทธศาสนา ปญหาดานตาง ๆ ทีเ่ กิดจากการพัฒนาแบบตะวันตก ทัง้ ในประเทศไทย
และในระดับโลก พระพุทธศาสนาในฐานะเปนสถาบันหลัก เปนรากฐานของ
วัฒนธรรมไทย เปนสภาพแวดลอมทั่วไปของสังคมไทย เปนแหลงคําสอนของ
ระบบจริยธรรมไทย เปนหลักสําหรับพัฒนาชีวติ และสังคม เปนวิชาการที่
เสริมสรางความเจริญกาวหนาทางปญญาใหแกสงั คมมนุษย และเปนแหลงหนึ่ง
แหงอารยธรรมของมนุษยชาติ ปจจุบนั การจัดการสอนพระพุทธศาสนาใหมี
บูรณาการครบทั้ง 4 ดาน
การบูรณาการเขาในทุกวิชา การบูรณาการ
องคจริยธรรมเขาในระบบจริยธรรม การบูรณาการคนเขาในชุมชน และการบูรณา
การสถาบันการศึกษาเขาในระบบจริยศึกษาของชุมชน
พุทธจริยธรรมเปน
จริยธรรมสากลที่แทจริง เพราะตั้งอยูบนสัจธรรม พรอมทั้งใหผูศกึ ษาทํา
กิจกรรมเพือ่ ทดลองนําระบบพุทธจริยธรรมมาใชปฏิบัติเพื่อแกปญ
 หาสวนตน ชุมชน
และประเทศชาติ

1523205

วิปส สนาภาวนา
2(1-2)
Insight Meditation
ศึกษาบุพพกิจ
การเจริญวิปส สนาภาวนา และผลของวิปส สนาภาวนา
สติปฏ ฐาน 4 วิปส สนาภูมิ 6 วิปส สนูปกิเลส 10 สังโยชน 10 วิสทุ ธิ 7
วิปส สนาญาณ 9 วิปส สนาญาณ 10 ญาณ 16
ประเภทตาง ๆ ของพระพุทธ
อริยบุคคล ตลอดจนการฝกปฏิบัตจิ ริงเพื่อใหผูศกึ ษามีประสบการณตรงเกี่ยวกับ
วิปส สนาภาวนาอยางถูกตองเหมาะสม ประโยชนของวิปส สนาภาวนาในการนํามา
ประยุกตใชกบั การดําเนินชีวติ ประจําวัน และการบริหารกิจกรรมตาง ๆ
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1523206

พุทธศิลป
2(2-0)
Buddhist Arts
ศึกษาศิลปะทางพระพุทธศาสนาทุกประเภท ไดแก สถาปตยกรรม
ประติมากรรม จิตรกรรม ภาพพิมพ โสตศิลป โสตทัศนศิลป และประยุกตศลิ ป
ทัง้ ของไทย และของตางประเทศที่สาํ คัญ ใหทราบถึงประวัติความเปนมา และ
สามารถแยกแหลงที่มา และยุคสมัยได พรอมทั้งทราบถึงความหมายทางธรรมะ
ของพุทธศิลปนั้น ๆ ประโยชนและบทบาทของพุทธศิลปตาง ๆ

1523207

ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สาํ คัญทางพระพุทธศาสนา
2(2-0)
Important Buddhist Sacred Places and Objects
ศึกษาปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สาํ คัญของอินเดีย ไทย และประเทศอืน่ ๆ
เชน สังเวชนียสถาน 4 แหงในอินเดีย ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุทเี่ กี่ยวเนื่องกับ
พุทธประวัตแิ ละพระสาวกที่สําคัญ วัด เจดีย พระพุทธรูปที่สาํ คัญของไทยกับของ
ตางประเทศ ใหทราบถึงความเปนมา บทบาทในประวัติศาสตรของปูชนียสถาน
และปูชนียวัตถุนั้น ๆ

1523208

การสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
2(2-0)
The Creating and Developing of Educational Medias of Buddhist Studies
ศึกษาการใช การสรางและการพัฒนา สื่อการเรียนการสอนประเภทตาง ๆ
สําหรับวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อใหการเรียนการสอนเขาใจงาย เปนรูปธรรม
นาสนใจ ชวนติดตาม มีประสทิธภิ าพและประสิทธิผล ตัวอยางสื่อ เชน แผนใส
สไลด แผนภูมิ แผนปายนิเทศ หุน มือ หุน กระดาษ เพลงสงเสริมคุณธรรม
กิจกรรมประกอบจังหวะ เกมสธรรมะประเภทตาง ๆ นิทานธรรมะ ละครธรรมะ
และวีดิทศั น เปนตน
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1523209

การสังคมสงเคราะหและการแกปญ
 หาสังคมตามหลักพระพุทธศาสนา
2(2-0)
Social Welfare and Solving of Social Problems in Buddhism
ศึกษาการสังคมสงเคราะหตามหลักพุทธศาสนา การสังคมสงเคราะหทาง
จิต และทางกาย การประยุกตนาํ หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใชในการปองกัน
และการแกปญ
 หาตาง ๆ ของสังคม เชน ปญหาความเสือ่ มโทรมทางศีลธรรม
ปญหาอบายมุข ปญหายาเสพติด ปญหาโรคเอดส ปญหาเด็กและเยาวชน
ปญหาโสเภณี ปญหาอาชญากรรม ปญหาทางเพศ ปญหาครอบครัว ปญหา
คนชรา และปญหาคนพิการ เปนตน โดยใหผูศกึ ษาไดฝก ปฏิบัติจริงในภาคสนาม
ดวย

1523210

พระพุทธศาสนากับจรรยาทางธุรกิจ
2(2-0)
Buddhism and Business Ethics
ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสัมมนาอาชีวะ สุขของ
คฤหัสถ 4 หลักการหาทรัพยและใชทรัพยอยางชอบธรรม ทิฏฐธัมมิกตั ถสังวัตตนิก
ธรรม 4 การจัดสรรทรัพยตามหลักโภควิภาค 4 หลักการใชทรัพยตามหลัก
โภคอาทิยะ 4 การคาขายที่ผดิ ศีลธรรมตามหลักมิจฉาวณิชชา 5 จรรยาตาง ๆ
ทางธุรกิจ ตามหลักของพระพุทธศาสนาและการนําไปใชแกปญ
 หาทางธุรกิจ

1523211

พุทธศาสนสุภาษิต
2(2-0)
Buddhist Proverbs
ศึกษาพุทธศาสนาสุภาษิต ทัง้ ภาคภาษาบาลี-ไทย-อังกฤษในหมวดหมูตาง ๆ
ไดแก หมวดคน ฝกตน รับผิดชอบตน จิตใจ การศึกษา ปญญา เลี้ยงชีพ-สรางตัว
เพียรพยายามทําหนาที่ ครอบครัว-ญาติมติ ร การคบหา การเบียดเบียน-การ
ชวยเหลือกัน สามัคคี การปกครอง บุญ-บาป ธรรม-อธรรม ความดี-ชั่ว กรรม
กิเลส คุณธรรม วาจา ชีวิต-ความตาย พนทุกข-พบสุข โดยศึกษาหมวดละ 4-5
ภาษิต เปนตัวอยางใหรูทงั้ คําแปล ความหมาย แหลงที่มาในพระไตรปฎก พรอม
ทัง้ บริบทตาง ๆ ทีพ่ ระพุทธเจาทรงแสดงภาษิตนั้น ๆ และใหผูศกึ ษาเกิดฉันทะ
และทราบวิธีทจี่ ะศึกษาคนควาพุทธศาสนาสุภาษิตใหกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

199

รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1523212

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
2(2-0)
Buddhism and Science
ศึกษาจุดรวมและขอแตกตางระหวางพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
ขอบเขต และเปาหมายที่ไมเหมือนกันของแกนแหงความรู แนวทางที่ตรงกันแต
เนนตางกันในวิธเี ขาถึงความรู
จุดเนนและการใชวิธเี ขาถึงความจริงที่ตางกัน
ขีดจํากัดของวิทยาศาสตร พระพุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร
การยอมรับคุณคาและประสบการณทางอินทรียที่ 6 ผลกระทบของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่มีตอพระพุทธศาสนาและแนวทางแกไขปรับปรุง

1523213

พระพุทธศาสนากับการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม
2(2-0)
Buddhism and Environmental Conservation
ศึกษาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ
ชีวติ ของพระสงฆเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมอยางมาก หลักการและขอปฏิบัติของพระ
รัฐบาลและชาวบานตอปาอยางถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา โลกทัศนของ
พระพุทธศาสนาที่ถอื วามนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ หลักการแผเมตตา กรุณา
มุทติ า และอุเบกขา แกสรรพสิ่งมีชีวิตอยางเสมอภาค และไมมขี อบเขตจํากัดเปน
พืน้ ฐานที่สมบูรณของการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม กฎแหงกรรมและทางสายกลางชวย
สงเสริมการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมและธรรมชาติ และใหผูศกึ ษาทดลองปฏิบัติ
ภาคสนาม

1523214

พระพุทธศาสนากับโลกาภิวตั น
2(2-0)
Buddhism and Globalization
ศึกษาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับอธิปไตย 3 โลกาภิวตั นเปน
โลกาธิปไตย ธรรมานุวัตรเปนธรรมธิปไตย หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการรูเทาทันโลก
และการไมหลงโลก หลักการรูจกั วิเคราะหแยกแยะขาวสารขอมูลการรูเทาทัน
ขาวสารขอมูล และการปฏิบัติตอ ขาวสารขอมูลอยางถูกตองและเหมาะสม หนาที่
ของชาวพุทธในการปองกันและแกไขขอบกพรองและผลเสียของกระแสโลกาภิวตั น
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1523215

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
2(2-0)
Buddhism and Sustainable Development
ศึกษาทิฏฐิพนื้ ฐาน 3 ประการที่ผดิ พลาดของการพัฒนาแบบตะวันตก และ
แนวทางแกไขดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาวัตถุตองควบคูไปกับ
การพัฒนาจิตใจอยางไดสดั สวนสมดุลกัน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เปน
แมบท สําหรับการพัฒนาแบบยั่งยืนที่แทจริงในดานจิตใจ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สังคม การศึกษา การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สิง่ แวดลอมและธรรมชาติ
และใหผูศกึ ษาทดลองปฏิบัตงิ านโครงการ ตัวอยางพัฒนาแบบยั่งยืน

1523216

พระพุทธศาสนากับสันติภาพ
2(2-0)
Buddhism and Peace
ศึกษาปญหาความขัดแยง และความรุนแรงดวยการวิเคราะหตามหลัก
พระพุทธศาสนา สภาพของมนุษยที่ยงั ไมไดรบั ความพัฒนาจิตใจ เปนตนเหตุ
ของความรุนแรง การเขาใจผิดเกี่ยวกับคว ามสุขเปนตนเหตุของความขัดแยง
อิสรภาพ 4 ระดับ อิสรภาพทางกาย อิสรภาพทางสังคม อิสรภาพทางจิต
และอิสรภาพทางปญญา เปนเครื่องประกันของสันติภาพและความสุข การประเมิน
ฐานะและบทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางถูกตอง จะชวยแกไขปญหา
ความขัดแยง สันติภาพจะบรรลุไดดว ยการพัฒนามนุษย ตามหลักไตรสิกขา
สถาบันสงฆเปนสังคมในอุดมคติที่มีสนั ติภาพอยางแทจริง และเปนแบบอยางแก
สังคมทั่วไป และใหผูศึกษาทดลองแกปญ
 หาสถานการณความขัดแยงตาง ๆ ดวย
วิธีการทางพระพุทธศาสนา
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1523217

พุทธประวัตภิ าคภาษาอังกฤษ
2(2-0)
The Life of the Buddha in English
ศึกษาพุทธประวัตเิ ปนภาษาอังกฤษ ตั้งแตประสูติ มหาภิเนษกรมณ การ
ตรัสรู การสอนธรรมะ และปรินพิ พาน ใหผูศกึ ษาฝกการเขียนและพูดพุทธ
ประวัตเิ ปนภาษาอังกฤษ
Study the biography of the Buddha from firth, renuniation, enlightenment,
preaching, to death. Including practice in written and spoken English of the life of
the Buddha.

1523218

พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2
2(2-0)
Buddhism in English 2
ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับคําสอนหลักของพระพุทธเขา
เชน
อริยสัจจ 4 ไตรลักษณ และปฏิจจสมุปทาน ใหผูศกึ ษาฝกการเขียนและพูด
ธรรมะดังกลาวเปนภาษาอังกฤษ
Study the principal teachings of the Buddha such as the Four Noble truths,
the Three Characteristics, and the Dependent Origination. Including practice in
written and spoken English of those Dhammas

1523301

ฮินดูธรรมและพิธกี รรม
3(3-0)
Hinduism and Rite
ศึกษาวิวัฒนาการความคิดตั้งแตยคุ พราหมณ ยุคพระเวท และยุคอุปนิษัท
ตลอดจนหลักธรรม ความเชื่อ และพิธกี รรมรูปแบบตาง ๆ
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1523417

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
2(2-0)
Thai Buddhist Literature
ศึกษาวรรณกรรมที่สาํ คัญทางพระพุทธศาสนา ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึง
ปจจุบัน โดยศึกษาสาระสังเขปของวรรณกรรมที่สาํ คัญ และวิเคราะหวรรณกรรม
นั้น ๆ ในแงคณ
ุ คา และอิทธิพลที่มีตอ สังคมไทยและพระพุทธศาสนา วิเคราะห
ลักษณะเดนของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในแตละยุค พรอมทั้งวิวฒ
ั นาการ
ของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย วรรณกรรมที่สาํ คัญ เชน ไตรภูมิ
พระรวง มังคลัตถทีปนี ปญญาสชาดกมหาชาติคาํ หลวง ปฐมสมโพธิกาถา
มหาเวสสันดรชาดก พระมาลัยคําหลวง พระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส พระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส
พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาล
ปจจุบัน พระนิพนธของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระนิพนธ
ของหมอมเจาหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล งานเขียนของพระธรรมปฎก (ประยุทธ
ปยุตโต) พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตาญาโณ) พระเทพ วิสทุ ธิกวี (พิจติ ร
ฐิตวณโณ) พระธรรมธีรราชมหามุนี (วิลาศ ญาณวโร) พระเมธี ธรรมมาภรณ
(ประยูร ธมมจิตโต) หลวงวิจิตรวาทการ
พันเอกปน มุทุกนั ต อาจารย
สุชีพ ปุญญานุภาพ อาจารยจาํ นงค ทองประเสริฐ อาจารยเสถียร โพธินนั ทะ
อาจารยวศิน อินทรสระ อาจารยแสง จันทรงาม และอาจารยเสฐียรพงษ วรรณปก
เปนตน

1523501

คริสตธรรมและพิธกี รรม
3(3-0)
Christianity and Rite
ศึกษาประวัติ องคประกอบ และการแบงเปนนิกายตาง ๆ ของศาสนาคริสต
คัมภีรไ บเบิล และคําสอนของนิกายสําคัญในศาสนาคริสต ความรูเรื่องศรัทธา
ความเขาใจเกี่ยวกับพิธกี รรม และแนวทางการดําเนินชีวติ ของคริสตศาสนิกชน
ศาสนาคริสตในประเทศไทย
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ธรรมวิจารณ
2(2-0)
Dhamma Criticism
ศึกษาและนําหลักคําสอนสําคัญและหลักธรรมตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับชีวิต
ประจําวันมาวิเคราะหและวิจารณตามแนวเหตุผลใหเขาใจความหมาย ความมุง
และคุณคาโดยสัมพันธกบั หลักธรรมอื่น ๆ และการนําไปปฏิบัติ พรอมทั้งผลดี
ผลเสียของการปฏิบัติที่ถกู หรือผิด ซึง่ มีผลตอชีวติ และสังคม

1524202

การฝกสมาธิสาํ หรับผูสงู อายุ
2(1-2)
Meditation Training for the Elderly
ศึกษาความหมาย ประเภท และหลักการของการฝกสมาธิ สมาธิใน
พุทธศาสนาและศาสนาอื่น การปรับสภาวะรางกายและจิตใจในการฝกสมาธิ
วิธีการฝกสมาธิแบบตาง ๆ การฝกสมาธิและการทดสอบ สมาธิกบั ชีวติ ประจําวัน
ของผูสงู อายุ ประโยชน(อานุภาพ) ของสมาธิกบั ผูสงู อายุ

1524203

การฝกสมาธิ
2(2-0)
Meditation Practice
ศึกษาความหมาย หลักการ ลําดับขั้นของการฝกสมาธิ กลวิธีฝก สมาธิแบบ
ตาง ๆ ประเภทประโยชนของการฝกสมาธิ ฝกปฏิบัติ การฝกสมาธิโดยเนน
การนําประโยชนของสมาธิมาใชในชีวติ ประจําวัน

1524204

2(2-0)
ศึกษาเปรียบเทียบเถรวาทกับอาจริยวาท
Comparative Study on Theravada and Acariyavada
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาของเถรวาทและอาจริยวาท (มหายาน) โดยสังเขป
ขอแตกตางและเหมือนกันระหวางนิกายทั้งสอง เปรียบเทียบคําสอนพื้นฐานการ
ตีความพุทธธรรม วรรณกรรม และการปฏิบัตธิ รรม
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1524205

การใหคาํ ปรึกษาและการแนะแนวตามหลักพระพุทธศาสนา
2(2-0)
Buddhist Counselling and Guidance
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของพระพุทธศาสนา ในการพัฒนามนุษย ซึง่ มี
ไตรสิกขาเปนหลักการสําคัญของการพัฒนา ขอควรสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาใน
ระดับพฤติกรรม ความสําคัญของรุงอรุณของการศึกษา หรือแสงเงินแสงทองของ
ชีวิต 7 กัลยาณมิตรธรรม 7 ธรรมเทศกธรรม 5 ลีลาครู 4 หลักตรวจสอบ
ประสิทธิผลของครู 3 หนาที่ครูตอ ศิษย 5 และใหผูศกึ ษานําหลักธรรมเหลานี้มาใช
ในการใหคาํ ปรึกษาและการแนะแนวในภาคปฏิบัติ

1524206

พระพุทธศาสนากับสิ่งเหนือธรรมชาติ
2(2-0)
Buddhism and Supernatural
ศึกษาฐานะของสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย และวัตถุมงคลในพระพุทธ
ศาสนา หลักการเกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้อยางถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา
ความเชื่อเกี่ยวกับพระโพธิสตั วที่ถกู ตองและไมถกู ตอง พระอริยะกับผูวเิ ศษตาม
หลักพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับปริจติ วิทยา และการคนควาทาง
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติตา ง ๆ

1524207

สารนิพนธทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2
2(2-0)
Selected Texts on Buddhism 2
ศึกษาตําราเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในภาคภาษาอังกฤษ ทีเ่ ขียนโดย
นักวิชาการผูมีชอื่ เสียงของโลก ในเรื่องพุทธปรัชญา พุทธรัฐศาสตร และพุทธ
ศึกษาศาสตร ใหผูศกึ ษาฝกการเขียนและพูดธรรมะดังกลาวในภาษาอังกฤษ
Study Buddhist work concerning Buddhist philosophy, politics, and
education written in English by famous writers of the world. Including practice
in written and spoken English of those Dhammas.
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1524401

อิสลามธรรมและพิธกี รรม
3(3-0)
Islamism and Rite
ศึกษาประวัติ องคประกอบและการแบงเปนนิกายตาง ๆ ของศาสนาอิสลาม
คัมภีรอัล-กุรอาน และคําสอนของนิกายสําคัญในศาสนาอิสลาม ความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับศรัทธา พิธกี รรม วัฒนธรรม และแนวทางการดําเนินชีวิต
ของชาวมุสลิม ศาสนาอิสลามในประเทศไทย

1524901

สัมมนาพระพุทธศาสนา
2(1-2)
Seminar in Buddhism
การทําความเขาใจและอธิบายหลักพุทธธรรมในทัศนะ และบริบทตาง ๆ
การเลือกกรณีตวั อยาง หรือปญหาของสังคมมาวิเคราะห เพื่อหาทางอธิบาย หรือ
แกปญ
 หาตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

1524902

การศึกษาเอกเทศดานพระพุทธศาสนา
2(2-0)
Independent Study in Buddhism
ศึกษา ปฏิบัติ หรือทดลอง เฉพาะกรณีในเรื่องที่สนใจเพื่อทําโครงการใน
ขอบขายของพระพุทธศาสนา ภายใตการนิเทศของอาจารยทปี่ รึกษาโครงการ

1524903

การทําภาคนิพนธทางพระพุทธศาสนา
2(2-0)
Writing a Term Paper in Buddhism
ศึกษา คนควา วิจัย เพื่อทําภาคนิพนธในเรื่องที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา
ภายใตการนิเทศของอาจารยทปี่ รึกษาโครงการ
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หมูวชิ า ภาษาศาสตร
(153)
หมูวชิ าภาษาศาสตร ซึง่ อยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. ทฤษฎี / หลักการ
(153-1--)
2. การประยุกต
(153-2--)
3.
(153-3--)
4.
(153-4--)
5.
(153-5--)
6.
(153-6--)
7.
(153-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(153-8--)
10. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(153-9--)
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หมูวชิ าภาษาศาสตร (153) ในหมวดวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
รหัสใหม
1531101
1531102
1531103
1531104
1531201
1531202
1531203
1531204
1532101
1532102
1532201
1533101
1533102
1533103
1533104
1533105
1534101
1534102
1534103
1534104
1534105
1534201
1534202
1534901

รหัสเกา
2622310
1531202
2622309
2622309
2623304
2624903
-

ชือ่ วิชา
ภาษาศาสตรเบื้องตน
โครงสรางภาษาไทย
ภาษาศาสตร
สัทศาสตร
ภาษาศาสตรสาํ หรับครูสอนภาษา
ภาษาศาสตรสาํ หรับครูสอนภาษาไทย
ภาษาศาสตรสาํ หรับครูสอนภาษาฝรั่งเศส
ภาษาศาสตรเบื้องตนสําหรับครูประถมศึกษา
ระบบเสียงภาษาไทย
ระบบคําและระบบกลุมคําภาษาไทย
สัทศาสตรเพื่อการใช
สรวิทยา
วากยสัมพันธองั กฤษ 1
วากยสัมพันธองั กฤษ 2
ภาษาศาสตรเชิงประวัติ
วากยสัมพันธภาษาฝรั่งเศส
อรรถศาสตร
ลักษณะภาษาศาสตรเชิงสังคมในภาษาอังกฤษ
ปฏิบัตินยิ ม
ภาษาถิ่นไท
อรรถศาสตรเบื้องตน
ภาษาศาสตรประยุกต
ภาษาศาสตรกับการเรียนภาษา
สัมมนาภาษาศาสตรประยุกต

น(ท-ป)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
2(2-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
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หมวดวิชาเฉพาะดาน
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1531101

ภาษาศาสตรเบื้องตน
2(1-2)
Introduction to Linguistics
ความหมายของวิชาภาษาศาสตร สาขาตาง ๆ ของวิชาภาษาศาสตร ลักษณะ
ของภาษา สัญลักษณของเสียงตามระบบสากล ระบบเสียง ระบบคําและระบบ
กลุมคํา การวิเคราะหภาษาตามทฤษฎีภาษาศาสตร

1531102

2(2-0)
โครงสรางภาษาไทย
Thai Structure
ศึกษาเสียงและระบบเสียงภาษาไทย โครงสรางของพยางค การสรางคํา
ชนิดและหนาที่ของคํา ชนิด หนาที่และโครงสรางของวลี ชนิดและโครงสรางของ
ประโยค

1531103

ภาษาศาสตร
2(1-2)
Linguistics
Introduction to the formal study of Language, with Emphasis on the target
language (English, French, Thai, etc. according to learner’ specialization). The
broad outlines of breakdown of language into phonology, morphology, syntax,
semantics, and discourse, employing only such terminology considered essential.
Fundamental differences between written and spoken language and insights into
the latter through and by linguistics. Wherever applicable, study of lexical sets,
collocations, and word parameters.
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1531104

สัทศาสตร
2(1-2)
Phonetics
ศึกษาเกณฑพื้นฐานของระบบเสียงพยัญชนะ และสระในภาษาฝรั่งเศส
สัญลักษณทใี่ ชแทนเสียงในภาษาฝรั่งเศส ฝกออกเสียงภาษาฝรัง่ เศสใหถกู ตอง

1531201

ภาษาศาสตรสาํ หรับครูสอนภาษา
2(2-0)
Linguistics for Language Teachers
An overview of language and its descriptive features : Language
acquisition ; linguistic branches : sociolinguistics, psycholinguistics, and applied
linguistics, relevant to the teaching of English, Course content to include
phonology, morphology elements of semantics. Emphasis on actual language
use, with practical study.

1531202

ภาษาศาสตรสาํ หรับครูสอนภาษาไทย
2(2-0)
Linguistics for Teachers of Thai
ศึกษาความหมาย ความเปนมาและขอบขายของวิชาภาษาศาสตร ศึกษา
ระบบเสี ย ง ระบบคํ า และระบบกลุ ม คํ า การวิ เ คราะห ภ าษาตามวิ ธี ก ารทาง
ภาษาศาสตร การประยุกตใชความรูและวิธีการทางภาษาศาสตรในการเรียนการ
สอนภาษาไทย

1531203

ภาษาศาสตรสาํ หรับครูสอนภาษาฝรั่งเศส
2(2-0)
Linguisties for French Teachers
ศึกษาขอบขายของภาษา การรับรูทางภาษา สาขาของวิชาภาษาศาสตรตาง
ๆ เชน ภาษาศาสตรเชิงสังคมศาสตร จิตวิทยาภาษา และภาษาศาสตรประยุกต เพื่อ
นําไปใชในการสอนภาษาฝรั่งเศส
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1531204

ภาษาศาสตรเบื้องตนสําหรับครูประถมศึกษา
2(2-0)
Linguistics for Elementary School Teachers
หลักของกฎเกณฑเกี่ยวกับภาษา แบบสรางของคํา กลุมคํา ประโยค และ
สํานวนในภาษาไทย ไตรยางค การผันอักษร การใชคาํ ราชาศัพท และคําสุภาพใน
โอกาสต า ง ๆ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาษากั บ วั ฒ นธรรม ลั ก ษณะภาษาไทย
หลักเกณฑการอานและการเขียนคําไทย และคําในภาษาอื่น ระบบเสียง ระบบคํา
และกลุมคํา การประยุกตใชความรูทางภาษาศาสตรเพื่อการเรียนการสอน และเพื่อ
การแกไขขอบกพรองทางการใชภาษาของเด็ก การใชพจนานุกรมภาษาไทย
Principles of language rules, morphological, syntactic and idiomatic
construction in Thai. Consonants, consonantal tones, the use of royal language and
linguistics; choices. Relationship between language and culture. Characteristics of
the Thai language. Reading and writing strategies for words in Thai and in other
languages. Phonology, morphology and syntax. The application of linguistics in
language teaching and learning and in language remedial programs for young
learners. The use of Thai dictionaries.

1532101

ระบบเสียงภาษาไทย
2(2-0)
Thai Phonology
การออกเสี ย งในภาษา การหาหน ว ยเสี ย ง หน ว ยเสี ย งและระบบเสี ย ง
ภาษาไทย พยางคและโครงสรางพยางคในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของเสียง
เมื่อประกอบเปนพยางค

1532102

ระบบคําและระบบกลุมคําภาษาไทย
2(2-0)
Thai Morphology and Syntax
ระบบคําในภาษาไทย การประกอบหนวยคํา ระบบกลุมคํา ทฤษฎี และ
หลักเกณฑในการวิเคราะหความสัมพันธของคําในประโยค
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1532201

สัทศาสตรเพื่อการใช
2(1-2)
Practical English Phonetics
Basic principles of phonetics and definitions of vowels and
consonants, symbols and transcription. Simple analysis of recorded samples of
native-speaker reading. Practical exercises in reading, recording and playback of
selected texts, both monologue and dialogue, in formal and informal speech, with
attention to non-segmental features, such as stress and intonation. Paralinguistic
features of language. Survey of speech sound difficulties in English for Thai
speakers.

1533101

สรวิทยา
3(3-0)
Phonology
Definition of phonology and its combining of sound system with the
syntactic surface structure. The phonology of English as observed in multiple
samples of recorded native-speaker production. Phonological rules in
assimilation, word stress, etc. Extended study of prosodic features in
meaningful, authentic speech, including recording of plays or play extracts.
Practical work in language laboratory in reproducing utterances and comparing
them with the originals.

1533102

วากยสัมพันธองั กฤษ 1
2(1-2)
English Syntax l
An introductory study of English syntax, this course aims to
familiarize students with the categories and principal structures of the English
language and to provide a descriptive method. Also terminology, including
some key notions in syntactic analogies.
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1533103

วากยสัมพันธองั กฤษ 2
3(3-0)
English Syntax ll
Continuation, from English Syntax I, of study of the English language
as elements in sequence. Continued study of the sentence and its constituent
parts; dependent and independent clauses, identified by function (noun,
adverbial, etc.) and types. Substitutions and elipsis. Features of declarative,
interrogative, imperative and exclamatory sentences, and theirillocutionary
force. Word order in sentences. Clause embedding ; limited analysis of
sentences to isolate constituent clauses.

1533104

ภาษาศาสตรเชิงประวัติ
2(2-0)
Historical Linguistics
วิวฒ
ั นาการของภาษาศาสตรเชิงประวัติ การจําแนกตระกูลภาษา หลักเกณฑ
การเปรียบเทียบภาษาเพื่อหาความสัมพันธระหวางภาษา ขอสันนิษฐานลักษณะของ
คําในภาษาดั้งเดิม เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นในตระกูลเดียวกัน

1533105

วากยสัมพันธภาษาฝรั่งเศส
2(1-2)
French Syntax
ศึกษาระบบคําและระบบประโยคในภาษาฝรั่งเศส เพื่อใหนักศึกษาคุนเคย
กับระบบคํา โครงสรางและหลักเกณฑของระบบประโยคในภาษาฝรั่งเศส ฝกการ
สรางคําและประโยคใหถกู ตองตามหลักเกณฑ
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1534101

อรรถศาสตร
3(3-0)
Semantics
Study of meaning as a linguistic phenomenon : word meaning, sentence
meaning and, especially, the study and recognition of relations of meaning
between sentences. Conceptual meaning, or sense. Thematic meaning, or how
paragraph and essay organization and emphasis affect meaning. Connotative
scanning to determine what language suggests. Semantics and the lexicon. The
concept of presupposition.

1534102

ลักษณะภาษาศาสตรเชิงสังคมในภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Sociolinguistic Aspects of the English language
Investigation, initially in the mother tongue, of how one is speaking,
and to whom one is speaking, influences lexical selection and grammatical
samples, but also in written language, “public language, peer language” ;
special features of various forms of interview. Acceptability and
nonacceptability in language use ; features of dialects.

1534103

ปฏิบัตินิยม
3(3-0)
Pragmatics
Basic principles of how English-speaking people converse, according to
their cultures, including turn-taking. Co-operation in conversing, with examples
of the effects of breaking the conversational rules. To make the students aware
of the differences of cultures and social roles of the listener and the speaker, in
order to make proper responses. Examination of texts, from transcribed authentic
conversations and published dialogues, with indication of how responses can be
predicted.
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รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1534104

ภาษาถิ่นไท
2(2-0)
Tai Dialects
ความหมายและหลักเกณฑการแบงภาษาถิ่น ภาษาตระกูลไท ภาษาถิ่น
ตระกูลไทที่ยังมีใชในปจจุบัน ไดแก ภาษาไทในประเทศจีน อินเดีย พมา ลาว
และไทย

1534105

อรรถศาสตรเบื้องตน
2(2-0)
Introduction to Semantics
ทฤษฎี อ รรถศาสตร ศึ ก ษาความหมายของคํ า ประโยคและข อ ความ
ตอเนื่อง

1534201

ภาษาศาสตรประยุกต
3(3-0)
Applied Linguistics
A practical non-lecture course in text analysis to determine what
linguistics, as studied in earlier courses, can tell us about meaning, form
appropriateness, etc. Word sets and lexical relations, with consideration of how
changes in the selection of lexical items can affect meaning. Application of
linguistics to education and the community. Using linguistic skills to contrast
standard English with non-standard varieties.

1534202

ภาษาศาสตรกบั การเรียนภาษา
2(2-0)
Linguistics and Language Learning
กระบวนการในการเรียนภาษาทั้งการเรียนภาษาแมและภาษาอื่น ๆ ทฤษฎี
ภาษาศาสตรกับแนวทางการเรียนภาษา วิธีการและเทคนิคการเรียนภาษาแบบตาง ๆ
องคประกอบทางภาษาและองคประกอบอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการเรียนภาษา

215
รหัส
1534901

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

สัมมนาภาษาศาสตรประยุกต
3(3-0)
Seminar in Applied Linguistics
An Opportunity for each Student to Research, Compile and Present a short
Paper on any chosen Aspect of Linguistics Paper Presented will be used to
stimulate Discussion, the Teacher Acting as Supervisor and Facillator. The course
will also give Student the Opportunity to listen to and to consult invited experts in
the field.
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หมูวชิ าภาษาไทย
(154)
หมูวชิ าภาษาไทย ซึง่ อยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. หลักการ
(154-1--)
2. การใชภาษา
(154-2--)
3. อักษรและการจารึก
(154-3--)
4. วรรณคดีและวรรณกรรมวิจารณ
(154-4--)
5. การคนควาและแบบเรียน
(154-5--)
6. การประยุกตใช
(154-6--)
7. ด
(154-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(154-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(154-9--)
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หมูวชิ าภาษาไทย ในหมวดวิชามนุษยศาสตร(154)
รหัสวิชา
รหัสใหม
1541101
1541102
1541103
1541104
1541105
1541106
1541201
1541202
1541203
1541204
1541205
1541206
1541207
1541208
1541209
1541401
1541402
1541403
1541404
1541405
1541406
1541407
1541408
1542101
1542102

รหัสเกา
2611206
1540202
2611401
-

ชือ่ วิชา
คําและสํานวนไทย
กวีนพิ นธไทย
ภาษาเขมรในภาษาไทย
ภาษาบาลี 1
ภาษาสันสกฤต 1
ภาษาเขมร 1
การเขียนรายงานจากการคนควา
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยธุรกิจ
การเขียน
การพูดเพื่อสังคม
การอานอยางมีประสิทธิภาพ
การอานตีบท
วาทการ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
วรรณกรรมศึกษา
ประวัตวิ รรณคดีไทย
แงคดิ จากวรรณคดีและวรรณกรรม
วรรณกรรมสุโขทัย
วรรณกรรมอยุธยา
วรรณกรรมธนบุรแี ละรัตนโกสินทรตอนตน
พัฒนาการของวรรณคดีไทย
ความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับวรรณคดีไทย
หลักภาษาไทย
ภาษาบาลี 2

น(ท-ป)
2 (2-0)
2 (2-0)
2 (2-0)
2(2-0)
2 (2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
1542103
1542104
1542105
1542201
1542202
1542203
1542204
1542205
1542206
1542207
1542208
1542209
1542210
1542301
1542302
1542303
1542401
1542402
1542403
1542404
1542503
1542801
1542802
1543101
1542102
1543103

รหัสเกา
-

ชือ่ วิชา
ภาษาสันสกฤต 2
ภาษาเขมร 2
พัฒนาการของภาษาไทย
การอานเพื่อจุดประสงคเฉพาะ
การเขียนทั่วไป
การเขียนเพื่อจุดประสงคเฉพาะ
ศิลปะการอานออกเสียง
การเขียนภาคนิพนธและสารนิพนธ
การเขียนกวีนพิ นธ
การเขียนสารคดี
การอานเพื่ออุดมคติ
หัสคดีศกึ ษา
การพูดในที่ชมุ ชน
อักษรไทย
อักษรไทย 1
อักษรไทย 2
วรรณกรรมวิจารณ
วรรณคดีนริ าศ
วรรณกรรมประวัตศิ าสตร
คีตวรรณกรรมศึกษา
ผลงานการศึกษาคนควาทางภาษาและวรรณคดีไทย
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาและ
วรรณกรรม 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 1
หลักการอานและเขียนคําไทย
ลักษณะคําประพันธไทย
ภาษาถิ่น

น(ท-ป)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(90)
3(250)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
1543104
1543105
1543201
1543202
1543203
1543204
1543205
1543207
1543208
1543209
1543210
1543211
1543212
1543213
1543214
1543215
1543216
1543217
1543218
1543219
1543306
1543307
1543401
1543402
1543403
1543404
1543405

รหัสเกา
-

ชือ่ วิชา
ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา
การศึกษาภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม
ความคิดสรางสรรคทางภาษาไทย
การพูด การฟง เพื่อสัมฤทธิผล
การพูดเปนหมูคณะ
ภาษาเฉพาะกิจ
การเขียนบันเทิงคดี
การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
การเขียนในหนาหนังสือพิมพ
การเขียนบท
การเขียนเชิงธุรกิจ
การแปล
เทคนิคการบรรณาธิการกิจ
การยอความ
การเขียนขาวและบทความ
การอานเพื่อพัฒนาชีวติ และสังคม
การอานการเขียนเพื่อใชในงานธุรกิจ
การฟง การพูดเพื่อใชในงานธุรกิจ
อักษรและเอกสารโบราณ
อักษรและเอกสารโบราณในทองถิ่น
วรรณกรรมปจจุบัน
วรรณคดีการละคร
วรรณกรรมสดุดี
สังคมการเมืองและวรรณกรรม
วรรณกรรมลายลักษณ

น(ท-ป)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
1543406
1543407
1543408
1543410
1543411
1543412
1543413
1543414
1543415
1543416
1543417
1543418
1543419
1573420
1543421
1543422
1543423
1543424
1543425
1543426
1543501
1543503
1543504
1543801
1544102
1544103
1544201

รหัสเกา
-

ชือ่ วิชา

น(ท-ป)

วรรณกรรมเอกของไทย
วรรณกรรมทองถิ่น
คติชนวิทยา
วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกลาเจาอยูหัว
วรรณกรรมสุนทรภู
วรรณกรรมสมเด็จกรมพระปรมานุชติ ชิโนรส
วรรณกรรมกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
วรรณกรรมกรมพระนราธิปประพันธพงศ
วรรณกรรมชิต บุรทัต
วรรณกรรมเจาพระยาพระคลัง (หน)
วรรณกรรมเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
วรรณกรรมตะวันออก
วรรณกรรมตะวันตก
เรื่องสั้นและนวนิยาย
วรรณกรรมเด็ก
วรรณกรรมแปล
เพลงไทยประกอบบทเรียน
ภาพสะทอนทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทย
การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก
ผลงานการคนควาทางภาษาและวรรณคดีไทย
หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 2
ภาษากับสังคม
ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย

2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(90)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
1544202
1544203
1544204
1544205
1544206
1544401
1544402
1544407
1544408
1544409
1544410
1544411
1544601
1544602
1544603
1544604
1544605
1544801
1544802
1544803
1544804
1544805
1544901
1544902
1544903
1544904
1544905

รหัสเกา
-

ชือ่ วิชา

น(ท-ป)

การอานตีความ
การเขียนเชิงสรางสรรค
การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก
การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การสัมภาษณ
วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา
อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศตอวรรณกรรมไทย
วรรณกรรมทองถิ่นเปรียบเทียบ
คติชนวิทยาเปรียบเทียบ
วรรณคดีเอกของไทย
วรรณกรรมมุขปาฐะ
นิทานพื้นบาน
พืน้ ฐานคอมพิวเตอรกบั งานเอกสารภาษาไทย
การจัดการฐานขอมูลภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร
การจัดระบบการสืบคนขอมูลภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร
การวิเคราะหสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร
การนําเสนอสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาไทย 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาไทย 3
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 2
การวิจยั ทางภาษาไทย
สัมมนาภาษาไทย
สัมมนานักเขียนไทย
การศึกษาเอกเทศ
สัมมนารอยแกว รอยกรอง

2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(90)
5(350)
2(90)
5(450)
3(250)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
1544906
1544907

รหัสเกา
1544905

ชือ่ วิชา
การวิจยั ทางภาษาไทย
สัมมนาภาษาและวรรณกรรม

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าภาษาไทย (154)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1541101

คําและสํานวนไทย
2(2-0)
Words and Idioms in Thai
ลั ก ษณะและที่ ม าของถ อ ยคํ า สํ า นวน โวหาร คํ า พั ง เพย ภาษิ ต
ความหมาย และการนําไปใช

1541102

กวีนพิ นธไทย
2(2-0)
Thai Poetry
ทีม่ า รูปแบบและเนื้อหาของกวีนพิ นธไทยทั้งกวีนพิ นธแบบฉบับ กวีนิพนธ
ศึกษาภาษาวรรณศิลป การวิเคราะห
ทองถิ่น และเปนกวีนิพนธสมัยใหม
เปรียบเทียบและประเมินคุณคาของกวีนิพนธ ฝกแตงคําประพันธสงเสริมความคิด
ริเริ่มสรางสรรคของแตละบุคคล

1541103

ภาษาเขมรในภาษาไทย
2(2-0)
Khmer in Thai
เปรียบเทียบภาษาเขียนและระบบเสียงระหวางภาษาไทยกับภาษาเขมร การ
สรางคําในภาษาเขมร วิธีการรับคําภาษาเขมรเขามาใชในภาษาไทย การกลายเสียง
และการกลายความหมายการนําภาษาเขมรมาใชในวรรณคดี ราชาศัพทและใน
ชีวติ ประจําวัน หลักการสังเกตคําภาษาเขมรในภาษาไทย

1541104

ภาษาบาลี 1
2(2-0)
Pali I
ไวยากรณบาลี ระบบเสียง ระบบคํา การสรางศัพท กิตสมาส ตัทธิต การ
สนธิ ชนิดของคํา การแจกรูปกริยา นาม ระบบประโยค การแตงประโยค และ
การแปล
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1541105

ภาษาสันสกฤต 1
2(2-0)
Sanskrit I
ไวยากรณสันสกฤต ตัวอักษร ระบบเสียง ระบบคํา การสรางศัพท กิตก
สมาส ตัทธิต การสนธิ ชนิดของคํา การแจกรูปกริยา นาม ระบบประโยค การ
แตงประโยค และการแปล

1541106

ภาษาเขมร 1
2(2-0)
Khmer 1
โครงสรางของภาษาเขมร ระบบเสียง ระบบคํา ระบบประโยค ตัวอักษร
และอักขร วิธีการอาน การเขียน และการแปลภาษาเขมร

1541201

การเขียนรายงานจากการคนควา
2(2-0)
Report Writing form Reference Materials
ฝกการเขียนรายงานการคนควา เริ่มดวยการตีความหมายของหัวขอเรื่อง
การวางโครงเรื่อง วิธีคนควาหรือวิธีการรวบรวมขอมูลจากการอาน การเรียบเรียง
เนื้ อ ความ การใช ถ อ ยคํ า ที่ มี น้ํ า หนั ก การอ า งเหตุ ผ ล เชิ ง อรรถ ดรรชนี แ ละ
บรรณานุกรม

1541202

3(2-2)
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Languages for Cammunication
หลั ก การใช ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น หลั ก การใช ถ อ ยคํ า
สํานวนตามลักษณะทักษะ ฟง พูด อาน เขียน ศึกษาศิลปะและทักษะทั่วไป เพื่อ
โนมนาวใจ เพื่อการตีความและเพื่อจุดประสงคอื่น ๆ ลักษณะการใชภาษาทางการ
สือ่ สารมวลชนและภาษาตางประเทศที่นาํ มาใชในการสือ่ สาร
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1541203

ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0)
Usage of Thai Language in Business
การใชภาษา สํา นวนและคําพู ด ที่ เ หมาะสมในการติ ด ตอ สื่อ สารทาง
ธุรกิจตามกาลเทศะ บุคคล และเครื่องมือสื่อสาร การใชโทรศัพท การจดขอความ
ตามคําสั่ง การกรอกแบบฟอรม การสัมภาษณ การเขียนคําอวยพร การเขียนขาว
แจก (Press Releass) การประชุมชี้แจงขอเท็จจริง การประชุมแถลงขาว การเขียน
ขอคามโฆษณา และประชาสัมพันธ การเขียนและอานเอกสารเผยแพรทางธุรกิจ
เสนอรายงานผลทางวิชาการ การเขียนและการเสนอรายงานผลการประชุม รายงาน
ผลการวิจัย รายงานปกติ รายงานความกาวหนาและรายงานอื่น ๆ ที่ใชในวงการ
ธุรกิจ

1541204

การเขียน
3(3-0)
Writing
การลําดับความคิด การวางโครงเรื่อง การเขียนยอหนา การเขียนบทความ
การเขียนขาว การเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ การเขียนเรียงความ การเขียนสรุป
ความจากการฟงและการอาน

1541205

การพูดเพื่อสังคม
2(2-0)
Social Speaking
หลักการและเทคนิคการพูดเพื่อสังคม ไดแก การพูดติดตอธุรกิจ การพูด
จูงใจ การพูดในฐานะเปนโฆษก พิธีกร การประชาสัมพันธ การออกคําสั่ง
การปราศรัย สุนทรพจน โอวาท การกลาวสดุดี กลาวไวอาลัย กลาวเปดปด
งาน กลาวตอนรับ กลาวขอบคุณ กลาวอวยพร กลาวมอบสิ่งของ และกลาว
แนะนํา
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1541206

การอานอยางมีประสิทธิภาพ
2(2-0)
Efficiency Reading
ศึ ก ษาหลั ก การอ า นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได แ ก การเข า ใจศั พ ท วลี
โครงสรางและสํานวนภาษา การจับใจความ การสังเขปความ และ สรุปความ

1541207

การอานตีบท
2(2-0)
Script Reading
การอานสื่อความหมายทั้งรอยแกวและรอยกรอง การออกเสียงใหถูกตอง
ตามอักขรวิธีและฉันทลักษณ การแบงวรรคตอน การเนนเสียงหลักเบา อานให
สอดคลองกับเนื้อหาและอารมณในเรื่อง

1541208

วาทการ
Speech

2(2-0)

ความมุงหมายของการดูแล หลักการพูด การสรางบุคลิกภาพในการพูด
การใชเสียง กิรยิ าทาทาง การสรางความมั่นใจในการพูด การใชภาษาและกลวิธีการ
พูด การเตรียมการพูด การประเมินผลและการปรับปรุงการพูด หลักการฝกพูดใน
ชีวิตประจําวัน และการพูดในที่ชุมชน เนนการฝกพูดอธิบาย อภิปราย การกลาว
รายงาน การกลาวสรุป การกลาวแนะนํา และขอบคุณวิทยากร การพูดจูงใจ การ
พูดโนมนาวใจ
1541209

การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2(2-0)
Writing Communication
ศึ ก ษารู ป แบบการเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สาร ลั ก ษณะต า ง ๆ ที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน ฝกการเขียนเพื่อการสื่อสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการใน
โอกาสตาง ๆ การเขียนจดหมายและการเขียนเพื่อบันทึกรูปแบบตาง ๆ การเขียน
คําตอบ คําถามในแบบทดสอบ การเขียนเพื่อชี้แจงขอเท็จจริง การเขียนเพื่อแสดง
ความคิดเห็น การเขียนเพื่อโนมนาวจูงใจ การเขียนเอกสิทธิ์และสัญญาตาง ๆ ตาม
กฎหมายที่มใี ชอยูในชีวิตประจําวัน
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1541401

วรรณกรรมศึกษา
3(3-0)
Thai Literary Works
ลักษณะและวิวัฒนการของวรรณกรรมไทยในดานเนื้อหา รูปแบบและ
แนวคิด ความสัมพันธของวรรณกรรมกับศิลปวัฒนธรรม ฝกวิเคราะหวรรณกรรม
จากตัวอยางที่ตัดตอนมาเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมหรือวรรณคดีที่
ลึกซึ้งตอไป

1541402

ประวัตวิ รรณคดีไทย
2(2-0)
History of Thai Literature
ยุคสมัยของวรรณคดีไทย สภาพสังคมและการเมืองที่มีผลตอวรรณคดีแตละ
สมัย วรรณคดีสําคัญของไทยเชิงประวัติและเชิงคุณคา ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัย
รัชกาลที่ 6

1541403

แงคดิ จากวรรณคดีและวรรณกรรม
2(2-0)
Thoughts from Literature
ศึ ก ษาวรรณกรรมและวรรณคดี บ างตอนที่ มี แ นวต า ง ๆ กั น ศึ ก ษาด า น
ปรั ช ญา ความคิ ด ภาษา และอรรถรส ตลอดจนกลวิ ธี ก ารแสดงออกของ
แนวความคิดนั้น ๆ สังเกตอิทธิพลของสังคมที่มีตอวรรณกรรม หรืออิทธิพลของ
วรรณกรรมที่มีตอสังคม แงคิดที่ไดรับจากวรรณคดีและวรรณกรรมในดานตาง ๆ
เชน ดานสังคม การเมือง วัฒนธรรม ปรัชญา ศาสนา ฯลฯ

1541404

วรรณกรรมสุโขทัย
2(2-0)
Sukhothai Literature
วรรณกรรมสมัยสุโขทัย ลักษณะและคุณคาของวรรณกรรมทั้งในสวนที่
เปน สากล สว นที่ เ ปน เอกลัก ษณข องชาติ และในฐานะที่เ ป น การแสดงออกซึ่ ง
อัจฉริยภาพสวนบุคคล อิทธิพลทางสังคมที่มีตอวรรณกรรมสมัยนี้และอิทธิพลของ
วรรณกรรมสุโขทัยที่มีตอ วรรณกรรมสมัยตอมา
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1541405

วรรณกรรมอยุธยา
2(2-0)
Ayudthya Literature
วรรณกรรมสมัยอยุธยา ลักษณะและคุณคาทางวรรณกรรมทั้งในสวนที่เปน
สากล ในส ว นที่ เ ป น เอกลั ก ษณ ข องชาติ และในฐานะที่ เ ป น การแสดงออกซึ่ ง
อัจฉริยภาพสวนบุคคล อิทธิพลทางสังคมที่มีตอวรรณกรรมความเปลี่ยนแปลงทาง
วรรณกรรมสมัยอยุธยา และอิทธิพลที่มีตอ วรรณกรรมสมัยตอมา

1541406

วรรณกรรมธนบุรแี ละรัตนโกสินทรตอนตน
2(2-0)
Dhonburi and Early Rattanakosin Literature
วรรณกรรมสมัยธนบุรแี ละสมัยรัตนโกสินทร จนกระทั่งถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ลักษณะและคุณคาของวรรณกรรมทั้งใน
สวนที่เปนสากล ในสวนที่เปนเอกลักษณของชาติและในฐานะที่เปนการแสดงออก
ซึง่ อัจฉริยภาพสวนบุคคล อิทธิพลของสังคมที่มีตอ วรรณกรรม

1541407

พัฒนาการของวรรณคดีไทย
2(2-0)
Development of Thai Literature
ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ใน
ด า นรู ป แบบ เนื้ อ หา แนวความคิ ด อารมณ จิ น ตนาการ กลวิ ธี ก ารประพั น ธ
จําแนกประเภทของวรรณคดีไทย ลักษณะเฉพาะของวรรณคดี คุณคา โลกทัศน
ปรัชญา ความเชื่อ และคานิยม สภาพสังคมและการเมืองที่มีผลตอวรรณคดีแตละ
สมัย วรรณคดีสาํ คัญของไทยเชิงประวัตแิ ละคุณคา
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1541408

ความรูพื้นฐานเกีย่ วกับวรรณคดีไทย
3(3-0)
Fundamental of Thai Literature
การศึ ก ษาลั ก ษณะทั่ ว ไปและวิ วั ฒ นาการของวรรณคดี ไ ทย การจํ า แนก
ประเภทของวรรณคดีไทย ลักษณะเฉพาะของวรรณคดีไทย คุณคาของวรรณคดี
โลกทัศนปรัชญา ความเชื่อ และคานิยมที่ปรากฏในวรรณคดีไทย วรรณคดีกับ
วัฒนธรรมและสังคม ความสัมพันธระหวางวรรณคดีแบบฉบับและวรรณกรรม
เนนผูเรียนตระหนักในคุณคาของวรรณคดี ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของชีวิตและ
วัฒนธรรม

1542101

หลักภาษาไทย
3(3-0)
Grammar of Thai
ศึกษาความหมายและขอบขายของหลักภาษาไทย ศึกษาลักษณะภาษาไทย
ในดานเสียง พยางค คํา วลี ประโยค ลักษณะประโยค หลักเกณฑการอานการเขียน
คําไทย คําราชาศัพท คําสุภาพ และสามารถใชภาษาใหถูกตองตามความนิยมของ
สังคมไทย

1542102

ภาษาบาลี 2
Pali II
รายวิชานี้ตอ งเรียนมากอน : 1541104 ภาษาบาลี 1
การแตงประโยคและการแปลในระดับที่สงู ขึ้นจากภาษาบาลี 1

1542103

ภาษาสันสกฤต 2
2(2-0)
Sanskrit 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 1541105 ภาษาสันสกฤต 1
การแตงประโยค และการแปลในระดับที่สงู ขึ้น จากภาษาสันสกฤต 1

2(2-0)
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1542104

ภาษาเขมร 2
2(2-0)
Khmer 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 1541106 ภาษาเขมร 1
ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน การใชภาษาเขมรในดาน ฟง พูด อาน เขียน
เพื่อการนําไปใช

1542105

พัฒนาการของภาษาไทย
2(2-0)
Development of Thai Language
ศึ ก ษาพั ฒ นาการของนโยบายรั ฐ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา ความสั ม พั น ธ ข อง
พั ฒ นาการทางสั ง คมกั บ พั ฒ นาการของภาษา การทํ า นุ บํ า รุ ง ภาษา มาตรฐาน
หลักการและวิธีการบัญญัติศัพท และการสรางมาตรฐานทางภาษาของหนวยทาง
ภาษาของหนวยงานตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ ปญหาและแนวทางแกไขในการอนุรักษ และ
พัฒนาภาษาไทย ศัพทบญ
ั ญัตใิ นแขนงวิชาตาง ๆ ที่นาํ มาใชในระบบการศึกษา

1542201

การอานเพื่อจุดประสงคเฉพาะ
2(2-0)
Reading for Special Purpose
วิธีตาง ๆ ในการอานเพื่อจุดประสงคเฉพาะ ไดแก การอานอยาง ผาน ๆ ใน
การอานขาวและคอลัมนในหนังสือพิมพรายวัน นิตสาร วารสาร และวรรณกรรม
ตาง ๆ เพื่อประเทืองสติปญญาและความคิด การอานเพื่อนําความรูไปใช การอาน
เพื่อวิเคราะห วินจิ สาร วิจารณและประเมินคางานประพันธชนิดตาง ๆ การอานเพื่อ
จับใจความสําคัญ วิเคราะหเปรียบเทียบหาอัตลักษณของผูประพันธ

1542202

การเขียนทั่วไป
2(2-0)
Writing
การเขียนสรุปบทความที่ไดอานหรือไดฟง การเขียนเลาเรื่อง การเขียน
แสดงความรูสึก ความคิดเห็น การเขียนอภิปราย เนนการฝกเขียนมีผลงานอยาง
นอยสัปดาหละ 1 เรื่อง ประเมินผลงานเขียนตลอดภาคเรียน
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1542203

การเขียนเพื่อจุดประสงคเฉพาะ
3(2-2)
Writing Special Purpose
วิธีการตาง ๆ ในการเขียนเพื่อจุดประสงคเฉพาะ ไดแก การเขียนแสดง
ความรู อธิบายวิธีการทํางานหรือวิธีประกอบสิ่งของ บอกทิศทาง อธิบาย ความรู
เฉพาะวิชา การจดบันทึกขอความที่มีผูสงไวใหบอกแกผูอื่น การเขียนแสดงความ
คิดเห็น การเขียนจูงใจ การเขียนโฆษณา ประชาสัมพันธ และโฆษณาชวนเชื่อ
บันทึกของทางราชการ หนังสือราชการ การเขียนทางธุรกิจ การดัดแปลงขอความ
ใหยาวหรือสั้นลงเพื่อจุดประสงคเฉพาะ การเขียนบทวิทยุ บทโทรทัศน ฯลฯ เนน
การฝกปฏิบัติ มีผลงานอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ประเมินผลงานเขียนตลอดภาค
เรียน

1542204

ศิลปะการอานออกเสียง
2(1-2)
Reading Technique
ฝกการอานทํานองเสนาะ คําประพันธไทยทุกชนิดที่ปรากฏในหนังสือ
เรียนภาษาไทย ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ฝกอานออกเสียงใหชัดเจน
ถูกตอง ตามกฎขอบังคับของคําประพันธและถูกตองตามลีลา ทวงทํานองอันเปน
ลักษณะเฉพาะของคําประพันธแตละชนิด รวมทั้งสอดคลองกับลักษณะของเนื้อหา
ฝกอานบทรอยแกว รอยกรอง เพื่อใหผูฟงเกิดความซาบซึ้งและเกิดอารมณคลอย
ตาม

1542205

การเขียนภาคนิพนธและสารนิพนธ
2(2-0)
Academic Writing
หลักการเขียนภาคนิพนธและสารนิพนธ สวนประกอบของภาคนิพนธและ
สารนิพนธ การเลือกเรื่อง การวางโครงเรื่อง การสํารวจและการรวบรวมขอมูล
การบันทึกขอมูล การวิเคราะหขอ มูล การเขียนเชิงอรรถ และบรรณานุกรม
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1542206

การเขียนกวีนพิ นธ
2(2-0)
Poetry Writing
ความหมายและรูปแบบตาง ๆ ของกวีนิพนธ ทั้งกวีนิพนธ แบบฉบับ และ
กวีนพิ นธสมัยใหมศกึ ษากวีนพิ นธที่แตงดี ฝกเขียนกวีนิพนธตามรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง หรือหลายแบบ สรางสรรคกลวิธีการนําเสนอ วรรณศิลปความลุมลึกของ
เนื้อหา และความแหลมคมของความคิด

1542207

การเขียนสารคดี
2(2-0)
Feature Writing
ลั ก ษณะ รู ป แบบและกลวิ ธี ก ารเขี ย นสารคดี ฝ ก เขี ย นสารคดี
รูปแบบตาง ๆ

1542208

การอานเพื่ออุดมคติ
2(2-0)
Reading for Opinions
การสรางนิสัยรักการอาน การอานงานเขียนที่กอใหเกิด มโนทัศนและ
สํานึกที่ดีงาม อันจะทําใหเกิดพลังทางปญญา การแสวงหา และการสรางสรรค
คุณคาของชีวติ ตามอุดมการณแหงตน

1542209

หัสคดีศกึ ษา
2(2-0)
Humouristic Folklore
ความหมายและประเภทของหัสคดี หลักการสรางอารมณในวัฒนธรรม
อารมณขันของไทยจากวรรณกรรมลายลักษณและวรรณกรรมมุขปาฐะกลวิธีการ
สรางเรือ่ ง การใชรปู แบบการใชวจั นภาษาและอวัจนภาษาสื่อ อารมณขัน
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1542210

การพูดในที่ชมุ ชน
3(2-2)
Speech for Public
การพูดในชีวติ ประจําวัน ความมุงหมายของการพูด และหลักการฝก การ
สรางบุคลิกภาพ การใชเสียง ความมั่นใจ ตลอดจนลีลาการดําเนินเรื่อง และการใช
ภาษา การพูดอธิบาย พรรณานาและเลาเรื่องในสภาวะและจุดมุงหมายที่กาํ หนดขึ้น
การใชจติ วิทยาเพื่อจูงใจผูฟง รูปแบบตาง ๆ ของการพูดในที่ชมุ ชน และการฝก
ปฏิบัติ

1542301

อักษรไทย
2(2-0)
Thai Alphabet
ศึกษาที่มาของอักษรไทย วิวัฒนาการของตัวอักษรไทยตั้งแตสมัยพอขุน
รามคําแหง จนถึงปจจุบันโดยใหฝกอานและเขียนได ศึกษาลักษณะอักษรไทยใน
ทองถิ่นและเปรียบเทียบกับอักษรไทยปจจุบัน

1542302

อักษรไทย 1
2(2-0)
Thai Alphabet I
ประวัติและวิวัฒนาการอักษรไทย รวมทั้งอักษรแบบตาง ๆ ที่ปรากฏใน
ประเทศไทย เชน อักษรมอญ อักษรขอม การปริวรรตเปนอักษรไทยปจจุบัน

1542303

2(2-0)
อักษรไทย 2
Thai Alphabet II
อักษรไทยโบราณของทองถิ่น ต าง ๆ เชน อักษรลา นนา อัก ษรไทยนอย
อักษรธรรม ฯลฯ การปริวรรตเปนอักษรไทยปจจุบัน

1542401

วรรณกรรมวิจารณ
3(3-0)
Literary Criticism
ทฤษฎีการวิจารณวรรณกรรม ศึกษาบทวิจารณวรรณกรรมทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน ฝกเขียนบทวิจารณวรรณกรรมทั้งประเภทรอยแกวและรอยกรอง
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1542402

วรรณคดีนริ าศ
2(2-0)
Niras (a form of Poetry)
ความหมายและลักษณะวรรณคดีนริ าศ ศึกษาในดานจุดประสงคในการแตง
เนื้อหา ธรรมเนียมหรือขนบ ลีลาการเขียน แรงบันดาลใจใหกวีสรางสรรค
วรรณดคีนริ าศ อานวรรณคดีนิราศอยางนอย 3 เรื่อง เลือกไดตั้งแตสมัยอยุธยาจนถึง
ปจจุบัน โดยใหมีลกั ษณะคําประพันธตา ง ๆ กัน

1542403

2(2-0)
วรรณกรรมประวัตศิ าสตร
Thai Historical Literature
ลักษณะ ความมุงหมายและสาเหตุที่เกิดวรรณกรรมประวัติศาสตรในแตละ
สมัย วิเคราะหเปรียบเทียบกับเหตุการณทางดานประวัติศาสตร ภาพสะทอนและ
คุณคาของวรรณกรรมประวัตศิ าสตร

1542404

คีตวรรณกรรมศึกษา
2(2-0)
A Study of Thai Songs
ศึกษาวรรณกรรมเพลงไทยลูกทุงและเพลงไทยสากลทั้งดานเนื้อหาและ
ความคิดที่สะทอนสังคมและวัฒนธรรม วิเคราะหกลวิธกี ารแตง และปริบทของ
ความนิยม

1542503

ผลการศึกษาคนควาทางภาษาและวรรณคดีไทย
2(2-0)
A Study of Research Work in Thai
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยโดยสังเขป ศึกษาผลงานคนควาวิจัยและวิธีการที่ใช
กับงานนั้น การนําผลหรือขอเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกตใชในการสอนและ
พัฒนาองคความรูใหมในรูปแบบตาง ๆ ศึกษางานวิจัยไมนอยกวา 3 เรื่อง ให
ครอบคลุมสาขาวรรณคดี หลักภาษาและการใชภาษา
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1542801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Language and Literary Works 1
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของนั ก ศึ ก ษาก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ ในดานการรับรู ลักษณะ และโอกาส ของการประกอบอาชีพ
การพั ฒ นาตั ว นั ก ศึ ก ษาให มี ค วามรู ทั ก ษะ เจตคติ แรงจู ง ใจ และคุ ณ ลั ก ษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนที่ทกั ษะขั้นพี้นฐานและระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและ
กิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม

1542802

การฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 1
3(250)
Field Experience in Language and Literary Work 1
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม ในองคการ
หรือหนวยงาน เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพ และ
นําผลจากการฝกงานมาวิเคราะห สรุปในรูปของการสัมมนา นิทรรศการ หรือภาค
นิพนธ

1543101

หลักการอานและการเขียนคําไทย
2(2-0)
Reading and Writing Systems in Thai
ศึ ก ษาหลั ก เกณฑ ต า ง ๆ ในการอ า นและเขี ย นคํ า ไทย ความจํ า เป น และ
ประโยชนของการเรียนวิชานี้ ฝกการอานและการเขียน เก็บรวบรวมคําที่มักเขียน
หรืออานผิดเพี้ยนไปจากกฏเกณฑเทาที่มีอยูในปจจุบัน วิเคราะหและวิจัยขอมูลเหตุ
ที่ทาํ ใหเกิดการอานและเขียนอยางนั้น เปรียบเทียบคําที่อานและเขียนผิดกับคําที่อาน
และเขี ย นตามกฏเกณฑ อ ภิ ป รายและสรุ ป ผลเพื่ อ นํ า ไปใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ใ น
ชีวติ ประจําวัน
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1543102

ลักษณะคําประพันธไทย
2(2-0)
Characteristies of Thai Poetry
ที่ม าและแบบแผนการแต ง คํา ประพั น ธ ไ ทยและคํ า ประพั น ธใ นทอ งถิ่ น
กลวิธีในการใชถอยคํา การใชโวหาร วิเคราะห เปรียบเทียบ และประเมินคุณคาฝก
แตงคําประพันธสง เสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของแตละบุคคล

1543103

ภาษาถิ่น
2(2-0)
Dialectology
ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น การจําแนกภาษาไทยถิ่นในประเทศไทย
ความแตกตางของภาษาไทยถิ่นในดานเสียง คํา ประโยค ความหมาย ฝกเก็บขอมูล
และวิเคราะหภาษาไทยถิ่นประยุกตใชความรูวิชาภาษาถิ่นในการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย

1543104

ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา
2(2-0)
Thai Language for Elementary School Teachers
หลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ ภาษา แบบสร า งคํ า กลุ ม คํ า ประโยคและสํ า นวนใน
ภาษาไทย ไตรยางค การผันอักษร การใชราชาศัพท และคําสุภาพในโอกาสตาง ๆ
ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม ลักษณะภาษาไทย หลักเกณฑการอาน
และเขี ย นคํ า ไทย การอ า นทํ า นองเสนาะ การใช พ จนานุ ก รม ศึ ก ษาหลั ก การ
รายละเอียดและเนื้อหาภาษาไทย ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1543105

การศึกษาภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
2(2-0)
Sociological Aspect of the Thai Language
ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษาไทยกับสังคม วิเคราะหการใชภาษาที่
สัมพันธกับกาลเทศะ และบุคคลตาง ๆ การใชภาษาในอาชีพและสังคมที่แตกตาง
กัน ศึกษาสังเกตพัฒนาการ และความเปลี่ยนแปลงของภาษาถิ่นหนึ่งไปสูภาษาถิ่น
หนึ่ ง ในสถานการณ ต า ง ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ภาษาและการเรี ย นการสอนภาษาใน
โรงเรียน

237
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1543201

ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
2(2-0)
Pali and Sanskrit in Thai
ประวัติความเปนมาของภาษาบาลีและสันสกฤตโดยสังเขปเปรียบเทียบ
ลักษณะของภาษาบาลีและสันสกฤตกับภาษาไทย การนําคําภาษาบาลีสันสกฤตมา
ใชใ นภาษาไทย ในลัก ษณะตาง ๆ การกลายเสี ย ง กลายความหมายของคํ า บาลี
สันสกฤตที่ใชในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาบาลีสนั สกฤตที่มีตอ ภาษาไทย

1543202

ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม
2(2-0)
Language amd Culture Relationship
ศึกษาการใชภาษาที่สมั พันธกบั วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ทัง้ ในดานการ
สื่ อ สารที่ เ หมาะสมกั บ กาลเทศะ บุ ค คล สถานการณ สุ น ทรี ย ภาพ ความคิ ด
สรางสรรค วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมทุกสาขา รวมทั้ง
วัฒนธรรมตางชาติ ศึกษาบทบาทของครูในการสงเสริมใหผูเรียนเห็นความสําคัญ
ของภาษาในการสืบทอดวัฒนธรรมไทย โดยฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาที่มีใช
ในอดีตทุกระดับ เนนการนํามาใชไดอยางมีวิจารณญาณ สามารถสรางสรรคงาน
ใหมได

1543203

2(2-0)
ความคิดสรางสรรคทางภาษาไทย
Creative Thinking in Thai
ศึ ก ษาความหมาย กระบวนการคิด เชิงสร างสรรค ศิ ล ปะการใชถอ ยคํ า
สํานวนโวหาร เรื่องราว และรูปแบบที่แสดงความคิดสรางสรรคทั้งในการพูดและ
การเขียนจากวรรณกรรมและสื่อมวลชนที่แสดงการสรางสรรคทางภาษา สงเสริม
การสรางความคิดสรางสรรคโดยใชแนวคิดที่ไดจากการศึกษา
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1543204

การพูด การฟงเพื่อสัมฤทธิผล
3(2-2)
Speaking and Listening for Achievement
ฝกทักษะการพูด การฟงจากการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรม
บันเทิงตาง ๆ ฝกพูดแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ไดฟง ฝกการฟงแลวสรุปใจความ
สําคัญ ฝกทักษะการพูดในสถานการณตาง ๆ ฝกฟงเรื่องราวจากที่ตาง ๆ แลวสื่อสาร
ใหผูอื่นเขาใจไดดวยการพูดอยางสัมฤทธิผลตามจุดมุงหมายเนนการฝกปฏิบัติทั้งใน
และนอกชั้นเรียน

1543205

การพูดเปนหมูค ณะ
2(2-0)
Group Speaking
หลักเกณฑและวิธีการพูดเพื่อใหผูฟงเขาใจเหตุผล การเสนอความคิดเห็น
การแถลงหลักการ การสนทนา การสัมภาษณ การประชุม การอภิปราย การสัมมนา
และการโตวาที

1543207

ภาษาเฉพาะกิจ
2(2-0)
Thai for Specific purposes
รูปแบบการใชภาษาเขียนเฉพาะกิจ เชน ภาษาธุรกิจ ภาษาสื่อสารมวลชน
ภาษาเพื่อการณรงคและจูงใจ ภาษาประชาสัมพันธและโฆษณาภาษาการแสดง ภาษา
กฎหมาย ภาษาราชการ

1543208

การเขียนบันเทิงคดี
2(2-0)
Fiction Writing
ลักษณะ รูปแบบของบันเทิงคดี การเขียนบันเทิงคดีประเภทเรื่องสั้น นว
นิยาย บทละคร และการฝกปฏิบัติการเขียน
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1543209

การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
3(2-2)
Writing for Advertising and Public Relations
ลัก ษณะของสื่อ โฆษณาและประชาสัม พัน ธ หลั ก การเขี ย นโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ ฝกการเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธที่ใชกับสื่อตาง
ๆ

1543210

การเขียนในหนาหนังสือพิมพ
3(2-2)
Journalistic Writing
รูปแบบของงานเขียนที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพศึกษาวิเคราะหทั้งดาน
เนื้อหา วิธีการนําเสนอ วิธีการใชถอ ยคํารูปประโยคที่ถกู ตองและเหมาะสม

1543211

2(2-0)
การเขียนบท
Script Writing
ความรูพื้ นฐานเกี่ยวกับงานวิ ทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดานการ
ออกอากาศ ศึ ก ษาบทวิ ทยุแ ละโทรทัศน การเขีย นบทและเสนอผลงาน เพื่อ การ
ออกอากาศ เพื่อการแสดงและเผยแพร

1543212

การเขียนเชิงธุรกิจ
2(2-0)
Business Writing
การใชภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ การเขียนหนังสือติดตอ
ราชการ การเขียนจดหมายธุรกิจตาง ๆ การเขียนจดหมายแสดงไมตรีจิต

1543213

การแปล
2(2-0)
Translation and Interpretation
หลักเกณฑและกลวิธีในการแปลความ และถอดความภาษาตางประเทศ
ทัง้ รอยแกว และรอยกรอง เปนภาษาไทย และขอควรคํานึงในการแปล
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1543214

เทคนิคบรรณาธิการกิจ
2(2-0)
Editorial Technique
ประเภทของสิ่งพิมพ บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการ หลักการพิสูจน
อักษร กฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ

1543215

การยอความ
2(2-0)
Summary
การจับใจความสําคัญจากการฟงและการอาน ความสําคัญและเทคนิคการ
เขี ย นย อ ความรู ป แบบต า ง ๆ เช น การย อ เรื่ อ ง การย อ คํ า พิ พ ากษา การเขี ย น
สารสังเขป การเขียนบทตัดตอน (Extract) การสรุปความ การสรุปขาว การ
สรุปรายงาน เปนตน

1543216

การเขียนขาวและบทความ
2(2-0)
News and Ariting
หลักเกณฑและกลวิธีเขียนขาวและบทความในสื่อสิ่งพิมพ ศึกษาวิเคราะห
ดานเนื้อหา วิธีการนําเสนอและการใชภาษา

1543217

การอานเพื่อพัฒนาชีวติ และสังคม
2(2-0)
Reading for life and Society Development
ศึ ก ษาหลั ก และวิ ธี ก ารอ า นเพื่อ พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต การอา นงานเขีย นที่
สงเสริมความคิดและอุดมคติในการเปนพลเมืองที่ดี มีมโนทัศนและจิตสํานึกที่
สรางสรรคคุณคาของชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม อานงานเขียนประเภทตาง ๆ ทั้งรอยแกว
และรอยกรอง
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1543218

การอานการเขียนเพื่อใชในงานธุรกิจ
2(2-0)
Reading and Writing for Business Activities
ศึกษาทฤษฎีการสื่อสารดานการอานการเขียนที่ใชในธุรกิจ ฝกการอานที่ใช
ในงานธุรกิจ เชน การฝกอานเร็ว การอานเอกสารเผยแพรทางธุรกิจ เชน ขาว
บทความและบทวิเคราะห แยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และแนววิเคราะหวิจารณ
ฝกคิดและฝกวิเคราะหเรื่องที่อานเพื่อใหเกิดความสรางสรรคและคิดแกปญหา ฝก
การเขียนที่ใชในธุรกิจ เชน จดหมายธุรกิจ การจดขอความตามสั่ง การสรางและการ
ออกแบบฟอรม การเขียนขาวแจก การเขียนคําอวยพร การเขียนขอความ โฆษณา
ประชาสัมพันธ และการเขียนรายงานธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ

1543219

การฟง การพูดเพื่อใชในงานธุรกิจ
2(2-0)
Listening and Speaking for Business Activites
ศึกษาทฤษฎีการสื่อสารดานการฟง การพูดที่ใชในงานธุรกิจ ฝกทักษะการ
ฟงที่ใชใ นงานธุรกิจ เชน การฟงเพื่อจับประเด็นสําคัญ ฟงเพื่อแยกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นและอารมณความรูสึก ฟงเพื่อหาเหตุผลโตแยงหรือคลอยตาม ฟงเพื่อ
ความคิดสรางสรรค ฝกการพูดเพื่อชี้แจงขอเท็จจริงและขอคิดเห็น การพูดรายงานใน
ที่ประชุม การพูดโนมนาวใจในที่ชุมชน เพื่อสรางความเขาใจอันดี การพูดวิงวอน
หรือตอรองเพื่อขอความเห็นใจ เพื่อประสิทธิภาพทางการสือ่ สารทางธุรกิจ

1543306

อักษรและเอกสารโบราณ
2(2-0)
Paleography and Ancient Documentary
ศึ ก ษาเอกสารโบราณยุ ค ต า ง ๆ ของไทย ตั้ ง แต ส มั ย โบราณจนถึ ง สมั ย
รัตนโกสินทร ในดานที่มา ลักษณะอักษร อักขรวิธี วิวัฒนาการของตัวอักษร วัสดุที่
ใชในการเขียนตลอดจนการอานเอกสารโบราณ การคัดลอก การเก็บรักษาอยางถูก
วิธี

242
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1543307

อักษรและเอกสารโบราณในทองถิ่น
2(2-0)
Local Paleography and Ancient Documentary
ศึกษาลักษณะอักษรและเอกสารโบราณในทองถิ่น จากศิลาจารึก สมุดขอย
ใบลาน ฯลฯ ในดานรูปแบบ อักขรวิธี ภาษา เนื้อหา การทําสําเนาจารึก การอาน
และการตีความเอกสารโบราณ การปริวรรตตัวอักษร (เนนทองถิ่น)

1543401

วรรณกรรมปจจุบัน
2(2-0)
Contemporary Literature
ศึกษาวรรณกรรมไทยทั้งประเภทสารัตถคดี (Non – Fiction) บันเทิง
(Fiction) โดยเนนลักษณะที่เปนนวกรรมในทางวรรณศิลป ความสัมพันธระหวาง
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมกั บ วิ วั ฒ นาการของวรรณกรรมและบทบาทของ
วรรณกรรมในการเสริมสรางความเจริญงอกงามทางปญญาของบุคคลในสังคม

1543402

วรรณคดีการละคร
2(2-0)
Thai Dramatic Literature
ความหมายของคําวา นาฏกรรม และนาฏวรรณคดี กําเนิดรรณคดีการ
ละคร ทัง้ ฝายตะวันตกหรือกรีก และฝายตะวันออก- อินเดีย ความหมายและเรื่อง
นาภูการ ละครโศกหรือ Tragedy ละครรื่นรมยหรือ Comedy ละครตลก หรือ
force ความเปนมาและลักษณะของละครไทย ละครรํา ละครใน ละครนอก
ละครดึกดําบรรพ ละครรอง ละครพูดหรือพัฒนาการของละครกับศิลปะสาขาอื่น
เชน ดนตรี นาฏศิลป จิตรกรรมและประติมากรรม คุณคาของวรรณคดีการละคร
อานวรรณคดีการละครอยางนอย 3 เรื่อง
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1543403

วรรณกรรมสดุดี
2(2-0)
Panegyric Literature
ศึ ก ษาวรรณคดี ส ดุ ดี ตั้ ง แต ส มั ย สุ โ ขทั ย จนถึ ง ป จ จุ บั น โดยศึ ก ษาด า น
ลักษณะโครงสราง กลวิธีการเสนอเรื่อง ลักษณะคําประพันธ การใชถอยคําและ
โวหาร กการสอดแทรกขอเท็จ จริง และเหตุการณใ นประวัติศาสตร โดยศึก ษา
เทียบเคียงกับประวัตศิ าสตรของแตละยุค

1543404

สังคมการเมืองและวรรณกรรม
2(2-0)
Social and Political Literature
ศึกษาความหมายและองคประกอบของสังคมและการเมืองลักษณะของ
วรรณกรรมทางสังคมและการเมือง ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคมและ
การเมือง วิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะของสังคมการเมือง วัฒนธรรม ความเชื่อ
เศรษฐกิ จ การปกครอง และค า นิ ย มที่ ป รากฏในวรรณกรรมเที ย บเคี ย งกั บ
ประวัตศิ าสตรในแตละยุค

1543405

วรรณกรรมลายลักษณ
2(1-2)
Literary Inscription
วรรณกรรมลายลักษณในทองถิ่นที่บนั ทึกลงในหนังสือโบราณทุกชนิด
(เชน สมุดขอย ใบลาน) โดยศึกษาในเชิงประวัติวรรณกรรมความสัมพันธกับ
สังคม วิธีเก็บรวบรวม วิธีวิเคราะหและตีความวรรณกรรมเบือ้ งตน

1543406

วรรณกรรมเอกของไทย
2(2-0)
Prominent Literary / Thai Masterpieces of Literary works
วรรณคดีที่สําคัญและไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสรในแงประวัติการ
แตงคุณคาและอิทธิพลที่มีตอกวีรุนหลัง เชน งานเขียนของเจาฟากุง รัชกาลที่ 2
สุนทรภู เปนตน
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1543407

วรรณกรรมทองถิ่น
2(2-0)
Thai Folk Literature
ศึ ก ษาความหมาย ประเภท ลั ก ษณะร ว ม และลั ก ษณะเฉพาะของ
วรรณกรรมทองถิ่น วรรณกรรมทองถิ่นที่สําคัญ ความสัมพันธระหวางวรรณกรรม
ทองถิ่นกับวรรณกรรมแบบฉบับ ฝกอานและวิเคราะหวรรณกรรมทองถิ่น

1543408

คติชนวิทยา
3(2-2)
Thai Folklore
ศึกษาความหมาย ประวัตคิ วามเปนมา ประเภท และคุณคาของ
คติชนวิทยา ศึกษาระเบียบวิธีการรวบรวม การจําแนกและการวิเคราะหขอมูลดวย
การใชเทคโนโลยี แสวงหาและถายทอดขอมูล ศึกษาความสัมพันธระหวาง
คติชนวิทยากับศาสตรแขนงอื่น ๆ ศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาภูมิปญญาไทย
เปรียบเทียบกับภูมิปญญาทองถิ่น ในดานคุณคาของการสรางสรรคพัฒนา และสืบ
ทอดภูมิปญญาตอวิถีชีวติ ไทย เนนการฝกปฏิบัตภิ าคสนาม

1543410

วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
Literary works of King Buddhalertlar
พระราชประวัติ ลักษณะเฉพาะคุณคาของบทประพันธ

2(2-0)

1543411

วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
Literary Works of King Chulalongkorn
พระราชประวัติ ลักษณะเฉพาะและคุณคาของบทพระราชนิพนธ

2(2-0)

1543412

วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว
2(2-0)
Literary Works of King Vajiravudh
พระราชประวัติ ประเภท ลักษณะเฉพาะ และคุณคาของบทพระราชนิพนธ
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1543413

วรรณกรรมสุนทรภู
2(2-0)
Literary Works of Sunthon Phu
ประวัติ ผลงาน ลักษณะเฉพาะ คุณคา และอิทธิพลที่มีตอรองกรองสมัย
ตอมา

1543414

วรรณกรรมสมเด็จกรมพระปรมานุชติ ชิโนรส
Literary Works of Prince Paramanuchitchinoros
พระประวัติ ลักษณะเฉพาะและคุณคาของบทพระนิพนธ

2(2-0)

1543415

วรรณกรรมกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
Literary Works of Prince Bidyalongkorn
พระประวัติ ลักษณะเฉพาะและคุณคาของบทพระนิพนธ

2(2-0)

1543416

วรรณกรรมกรมพระนราธิปประพันธพงศ
Literary Works of Prince Narathipprapanpong
พระประวัติ ลักษณะเฉพาะ และคุณคาของบทพระนิพนธ

2(2-0)

1543417

วรรณกรรมชิต บุรทัต
Literary Works of Chit Burathat
ประวัติ ลักษณะเฉพาะ และคุณคาของผลงาน

2(2-0)

1543418

วรรณกรรมเจาพระยาพระคลัง (หน)
Literary Works of Chao Phraya Phra Khlang (Hon)
ประวัติ ลักษณะเฉพาะ และคุณคาของผลงาน

2(2-0)

1543419

วรรณกรรมเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
Literary Works of Chao Phraya Dhammasakmontri
ประวัติ ลักษณะเฉพาะ และคุณคาของผลงาน

2(2-0)
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1543420

วรรณกรรมตะวันออก
2(2-0)
Eastern Literature
ลักษณะวรรณกรรมตะวันออกในดานรูปแบบ วิธีการแตงเนื้อเรื่องและ
แนวความคิดที่แฝงอยู

1543421

วรรณกรรมตะวันตก
2(2-0)
Western Literature
ลักษณะวรรณกรรมตะวันตกในดานรูปแบบ วิธีการแตงเนื้อเรื่อง และ
แนวความคิดที่แฝง

1543422

เรื่องสั้นและนวนิยาย
2(2-0)
Short Stories and Novels
ลักษณะวิวัฒนาการของเรื่องสั้นและนวนิยาย ศึกษาวิเคราะหกลวิธีการ
เขี ย นแนวความคิ ด ในเรื่ อ งสั้ น และนวนิ ย ายประเภทต า ง ๆ ทั้ ง ของไทยและ
ตางประเทศ

1543423

วรรณกรรมเด็ก
2(2-0)
Children's Literature
ประวัติความเปนมาของนิยาย นิทาน เรื่องเลา บทเพลงสําหรับเด็กตั้งแต
โบราณจนถึงปจจุบัน ทัง้ ไทยและตางประเทศ ศึกษาเปรียบเทียบจุดมุงหมายในการ
แตง ทวงทํานองการเขียน การสราง โครงเรื่อง ฯลฯ

1543424

วรรณกรรมแปล
2(2-0)
Translated Works
ศึกษาวรรณกรรมแปลจากตางประเทศที่มเี นื้อหา แนวคิด และกลวิธี
การแตงซึ่งสะทอนคุณคาตอวิถีชีวติ และการสรางสรรควรรณกรรมไทย
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1543425

เพลงไทยประกอบบทเรียน
2(2-0)
Thai Songs for Lessons
ศึกษาลักษณะ แบบแผน ทํานอง ทฤษฎีการขับรองเพลงไทยสมัยตาง ๆ
การใชภาษาสื่อความคิดและอารมณ เนนเนื้อเพลงไทยเดิมที่มีในแบบเรียนวิชา
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งเลือกศึกษาเพลงไทยลูกทุง และเพลงไทย
สากลที่สาํ คัญ เพื่อประยุกตใชประกอบบทเรียน

1543426

ภาพสะทอนทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทย
3(3-0)
Cultural Reflection From Thai Literary Works
ศึกษาและวิเคราะหลักษณะของสังคมไทยในดานความเชื่อ คานิย มการ
ปกครอง ขนบประเพณีตาง ๆ การประกอบอาชีพ และการบริโภคจากวรรณกรรม
ไทยโดยทั่วไป

1543501

การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก
2(1-2)
Writing Children
ศึกษาความหมาย จุดมุงหมาย ประเภทและพัฒนาการของหนังสือสําหรับ
เด็ก หลักการสรางหนังสือสําหรับเด็ก โดยพิจารณาดานจิตวิทยาการเรียนรู เทคนิค
การเลือกสรางเรื่อง สอดแทรกคุณธรรมภาพประกอบ การเลือกขนาดอักษร และ
การจัดรูปเลม สํารวจหนังสือและนิตยสารสําหรับเด็ก การวิเคราะหและประเมินคา
หนังสือสําหรับเด็ก ฝกทําหนังสือและนิตยสารสําหรับเด็กอยางนอยประเภทละ 1
เลม

1543503

ผลงานการคนควาทางภาษาและวรรณคดีไทย
2(2-0)
A Study of Research Work in Thai
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยโดยสังเขป ศึกษาผลงานคนควาวิจัยและวิธีการที่ใช
กับงานนั้น การนําผลหรือขอเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกตใชในการสอนและ
พัฒนาองคความรูใหมในรูปแบบตาง ๆ ศึกษางานวิจัยไมนอยกวา 3 เรื่อง ให
ครอบคลุมสาขาวรรณคดี หลักภาษาและการใชภาษา
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1543504

หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
2(2-0)
Thai Text Books
ศึกษาพัฒนาการของหนังสือเรียนภาษาไทยพอสังเขป และศึกษาหนังสือเรียน
ภาษาไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในปจจุบัน ทั้งหนังสือเรียน หนังสือ
อานประกอบและหนังสืออานเพิ่มเติมตามรายชื่อหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ไว ทั้งดานเนื้อหา กิจกรรมและแบบฝก รวมถึงศึกษาคูมือวิชาภาษาไทยควบคูกัน เพื่อ
วิเคราะหความคิดหลักและความคิดเสริม สําหรับเปนแนวทางในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน และแสวงหากลวิธสี อนตามความเหมาะสม

1543801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Language and Literary Works 2
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของนั ก ศึ ก ษาก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ ในดานการรับรู ลักษณะ และโอกาส ของการประกอบอาชีพ
การพั ฒ นาตั ว นั ก ศึ ก ษาให มี ค วามรู ทั ก ษะ เจตคติ แรงจู ง ใจ และคุ ณ ลั ก ษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพโดยเนนที่ทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและ
กิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม

1544102

ภาษากับสังคม
2(2-0)
Language and Society
ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม อิทธิพลของสภาพสังคมและอาชีพที่
มีตอ ภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษาในสภาวการณตาง ๆ

1544103

ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
2(2-0)
Thai for Foreigners
ศึกษาวิเคราะหปญ
 หาของโครงสรางภาษาไทยที่มผี ลตอความเขาใจของชาว
ตางประเทศ ในเรื่องการออกเสียง การใชคํา การใชประโยคการสื่อความหมาย
และแนวทางการแกปญ
 หา การสื่อสารในปริบทของสังคมไทย
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1544201

ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
2(2-0)
Foreign Loanwords in Thai
ประวัติการติดตอกับชนชาติตาง ๆ ไดแก เขมร จีน ชวา มลายู อังกฤษ ฯลฯ
สาเหตุที่ไทยรับคําภาษาตางประเทศมาใช ลักษณะของภาษาตางประเทศที่เขามา
ปะปนในภาษาไทย หลักแหงการยืมคํา การสรางคํา การเปลี่ยนแปลงคํายืมในดาน
เสียงและความหมาย การนําคํายืมมาใชในวรรณคดี ราชาศัพท และภาษาไทยใน
ชีวิตประจําวัน ประมวลคําภาษตางประเทศในภาษาไทย และหลักการสังเกตคํา
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย

1544202

การอานตีความ
2(2-0)
Reading Text for Interpretation
ความหมาย หลั ก การ และกระบวนการอ า นเพื่ อ การตี ค วาม ฝ ก อ า น
ตีความวรรณกรรมทั้งรอยแกวและรอยกรอง

1544203

การเขียนเชิงสรางสรรค
2(2-0)
Creative Writing
ศึกษาหลักการเขียนและศิลปะการเขียนทั้งรอยแกวและรอยกรอง โดยใช
กระบวนการสรางสรรค ฝกเขียนเรื่องจากความคิดและจินตนาการ ทั้งสารคดีและ
บันเทิงคดีโดยคํานึงถึงความถนัด ความคิดสรางสรรคเฉพาะตน

1544204

การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก
2(2-0)
Writing of Childern's Literature
หลักการเขียนเรื่องสําหรับเด็กวัยตาง ๆ การสรางเรือ่ งการใชถอยคํา การใช
ภาพประกอบ การเลือกตัวอยาง และการจัดรูปเลม
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1544205

การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
2(2-0)
Speaking on Broadcasting
หลักการและวิธีการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในฐานะ
โฆษก พิธกี ร ผูจดั รายการ การอานตามบท การอานขาว ตลอดจนการบรรยายทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรศัพท ความรูเกี่ยวกับการสอบเปนผูประกาศของกรม
ประชาสัมพันธ

1544206

การสัมภาษณ
3(2-2)
Interview Techniques
หลักการสัมภาษณ การใหสัมภาษณ การจัดการสัมภาษณ ศึกษาลักษณะ
สือ่ ที่ใชประกอบการสัมภาษณ

1544401

วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา
2(2-0)
Literature on Thai Customs
ลักษณะทั่วไปของวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา วรรณศิลป ปรัชญา
ความเชื่อที่ปรากฏในวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา ความสัมพันธระหวาง
ความเชื่อ ศาสนาพิธกี รรมกับวรรณคดี ศึกษาทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม

1544402

อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศตอวรรณกรรมไทย
2(2-0)
Influence of Foreign Literature on Thai Literature
ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของวรรณกรรมต า งประเทศที่ สํ า คั ญ ทั้ ง ตะวั น ออกและ
ตะวันตกที่มีวรรณกรรมไทยตั้งแตโบราณถึงปจจุบันในดานเนื้อหา แนวคิด ภาษา
และรูปแบบ
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1544407

วรรณกรรมทองถิ่นเปรียบเทียบ
2(2-0)
Comparative Local Literature
ศึกษาลักษณะ รูปแบบ กลวิธีในการแตงวรรณกรรมทองถิ่นตาง ๆ สามารถ
วิ เ คราะห ใ นเชิ ง วรรณศิ ล ป ศึ ก ษาวิ ธี อ า นและฉั น ทลั ก ษณ ข องคํ า ประพั น ธ ข อง
ทองถิ่น ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมและคําประพันธระหวางทองถิ่นตาง ๆ

1544408

คติชนวิทยาเปรียบเทียบ
2(2-0)
Comparative Folklore
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 1543408 คติชนวิทยา
ศึกษาเปรียบเทียบมติของทองถิ่นในดานตาง ๆ เชน ประเภท คุณคา ฯลฯ
ตลอดจนความสัมพันธและความแตกตางของคติชน และใหมีภาคปฏิบัติในการเก็บ
ขอมูลที่ถกู ตองตามหลักวิชา

1544409

วรรณคดีเอกของไทย
2(2-0)
Prominent Lirerature
ศึกษาลักษณะของวรรณคดีสําคัญของแตละยุคทั้งรอยแกวและรอยกรองใน
แงประวัติ กลวิธีการแตง คุณคาและอิทธิพลที่มีตอการสรางสรรคงานของนักเขียน
รุนหลัง ศึกษาวรรณคดีที่ไดรับยกยองในรูปแบบตาง ๆ จากอดีตสูปจจุบัน เชน
ลิลิตพระลอ กําสรวลศรีปราชญ กาพยเหเรือ อิเหนา สามกก ขุนชางขุนแผน
พระอภัยมณี ฯลฯ เนนการศึกษา วรรณคดีเพื่อความซาบซึ้งในคุณคาดานตาง ๆ
และเพื่อประโยชนในการสอนวิชาภาษาไทย ทัง้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

1544410

วรรณกรรมมุขปาฐะ
2(2-0)
Verbal Literature
ศึกษาวรรณกรรมมุขปาฐะประเภทเพลงพืน้ บาน และการละเลนพื้นบาน
(โดยเนนในแตละภาค เชน เพลงรองเรือ เพลงบอก หนังตะลุง โนรา) ศึกษาประวัติ
วิธีการรองและ หรือวิธกี ารอาน ขนบนิยม การสะทอนสภาพสังคมเนนการเก็บ
รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหเนื้อหาเบื้องตน
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1544411

2(2-0)
นิทานพื้นบาน
Folk Tales
ศึกษาความหมาย ประเภท ความเปนมาของนิทานแตละประเภทรูปแบบ
เนื้อหา และคุณคาที่ปรากฏในนิทาน ใหรูจักวิเคราะห วิจารณ โครงเรื่อง
โครงสราง แนวคิด และปรัชญญาทางจิตวิทยาและสังคม ตลอดจนลักษณะสากล
ของนิทานพื้นบาน

1544601

พืน้ ฐานคอมพิวเตอรกบั งานเอกสารภาษาไทย
2(1-2)
Basic Computer Word Processing for Thai Document
ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการจัดทําเอกสารภาษาไทย รูปแบบ
หนังสือราชการและเอกสารที่ใชสอื่ สารในองคการ รูปแบบงานเอกสารทางวิชาการ
ฝกปฏิบัตกิ ารจัดทําเอกสารภาษาไทย

1544602

การจัดการฐานขอมูลภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร
2(1-2)
Computer Database Management in the Thai Language
ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการจัดทําฐานขอมูล โครงสรางฐาน
ขอมูลและประเภทฐานขอมูลภาษาไทย การใชภาษาในฐาน ฝกปฏิบัติการสรางฐาน
ขอมูลภาษาไทยทั้งที่เปนตัวอักษร ภาพ และเสียง

1544603

การจัดระบบการสืบคนขอมูลภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร
2(1-2)
Computer Data Storage and Manipulation in the Thai Language
ศึ ก ษาโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ที่ ใ ช ใ นการจั ด ทํ า ระบบการสื บ ค น หมวดหมู
ขอมูลภาษาวัฒนธรรม การกําหนดรหัสการสืบคน ฝกปฏิบัติการจัดทําระบบการ
สืบคนขอมูลภาษาวัฒนธรรมไทยดวยคอมพิวเตอร
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1544604

การวิเคราะหสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร
2(1-2)
Computer Analysis of the Thai Language
ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูป ที่ใชในการวิเคราะหสารทางภาษาไทย การ
วิเคราะหเชิงคุณภาพ การวิเคราะหเชิงปริมาณทั้งที่เปนตัวเลขและแผนภูมิ การ
สรางสัญลักษณทใี่ ชในการวิเคราะห ฝกปฏิบัตกิ ารสรางแบบวิเคราะหสารภาษาไทย
ดวยคอมพิวเตอร

1544605

การนําเสนอสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร
2(1-2)
The Thai Language Presentation by Computer
ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการนําเสนอสารภาษาไทย ภาษาที่ใชใน
การนําเสนอดวยคอมพิวเตอร การจัดทําบทเพื่อการนําเสนอ ฝกปฏิบัติสรางสื่อ
ประสมเพื่อการนําเสนอสารภาษาไทย การประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแกไข

1544801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาไทย 3
2(90)
Preparation for Professional Experiences in Thai 3
ฝกทักษะออกเสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกตใหถูกตองตามฐานที่เกิดและ
ลักษณะการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐาน การออกเสียงคําไทยใหชัดเจนถูกตองตาม
อักขรวิธี และออกเสียงขอความตามสําเนียงมาตรฐาน การอาน เขียนคําใหถูกตอง
ตามอักขรวิธี การอานอยางมีลีลา จังหวะ วรรคตอน การอานทํานองเสนาะ การ
จับใจความสําคัญ การเรียบเรียง ถอยคําใหสละสลวย และสื่อความไดตรงตาม
ความตองการ

1544802

การฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาไทย 3
5(350)
Field Experience in Thai 3
ฝกงานในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน โดยนําความรู
ภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทไี่ ดศกึ ษาไปใชใน สถานการณจริง
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1544803

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Language and Literary Works 3
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของนั ก ศึ ก ษาก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ ในดานการรับรู ลักษณะ และโอกาส ของการประกอบอาชีพ
การพั ฒ นาตั ว นั ก ศึ ก ษาให มี ค วามรู ทั ก ษะ เจตคติ แรงจู ง ใจ และคุ ณ ลั ก ษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนที่ทกั ษะขั้นพื้นฐานและระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและ
กิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม

1544804

การฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 3
5(450)
Field Experience in Language and Literary Works 3
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม ในองคกร
หรือหนวยงาน เพื่อใหไดรบั ความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพ และนํา
ผลจากการฝกงานมาวิเ คราะห สรุป ในรูปของการสัมมนา นิทรรศการหรือ ภาค
นิพนธ

1544805

การฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 2
3(250)
Field Experience in Language and Literary Works 2
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม ในองคการ
หรือหนวยงาน เพื่อใหไดรบั ความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพ และนํา
ผลจากการฝกงานวิเคราะห สรุปในรูปของการสัมมนา นิทรรศการ หรือภาคนิพนธ

1544901

การวิจยั ทางภาษาไทย
3(3-0)
Research Work in Thai
วิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย การเลือกหัวขอ และการเขียน
เคาโครงการวิจัย การกําหนดวัตถุประสงคและกรอบความคิด วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลแบบตาง ๆ การจําแนก วิเคราะหและการตีความ ขอมูล การเขียนรายงานการ
วิจัย
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1544902

สัมมนาภาษาไทย
3(2-2)
Seminar on Thai Language
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาคนควา
วิธีการ จัด
สัมมนา
ศึกษาวิเคราะหปญหาและปรากฏการณในการใชภาษาไทยจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ ตลอดจนรวบรวมคํา สํานวนภาษา
และประโยคที่ใชใน
ปจจุบัน ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน อภิปรายถึงผลดีและผลเสียของการใชคํา
สํ า นวน และประโยค สรุ ป เป น กฎเกณฑ เ พื่ อ นํ า ไปพั ฒ นาการเรี ย นการสอนให
ไดผลดีรวมทั้งการศึกษาหาความรูจากเอกสารตําราภาษาไทย ภาษาตางประเทศ
ตลอดจนวิทยากรและผูเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใชภาษาไทย

1544903

สัมมนานักเขียนไทย
2(2-0)
Seminar on Thai Writer
งานของนักเขียนไทยบางทานทั้งในอดีตและปจจุบัน ศึกษาเพื่อใหเห็น
แนวความคิดและกลวีธีการเขียนของนักเขียนแตละทาน

1544904

การศึกษาเอกเทศ
3(2-2)
Independent Study
เลือกศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจในขอบขายของวิชาภาษาไทย และ
นําเสนอในรูปแบบภาคนิพนธหรือสารนิพนธ

1544905

สัมมนารอยแกว รอยกรอง
3(2-2)
Seminar Thai Prose Poetry
ศึกษาคนควางานเขียนรอยแกว
และรอยกรองที่มีคุณคาในดาน
สุนทรียภาพพัฒนาการทางแนวคิดและกลวิธใี นการสรางสรรคงานเขียนดวยการ
สัมมนา
เลือกผลงานศึกษาที่จะเอื้อประโยชนตอการเรียนการสอนภาษาไทยทั้ง
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
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1544906

การวิจยั ทางภาษาไทย
3(2-2)
Seminar on Thai Language and Literature
เลือกปญหาหรือประเด็นที่สําคัญทางภาษาและวรรณกรรมมาวิเคราะหโดย
ละเอียด ศึกษาถึงทัศนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาหรือประเด็นเหลานั้นโดย
การอภิปรายและสัมมนา

1544907

สัมมนาภาษาและวรรณกรรม
3(3-0)
Seminar on Thai Language and Literature
เลือกปญหาหรือประเด็นที่สาํ คัญทางภาษาและวรรณกรรมมาศึกษา
วิเคราะหโดยละเอียด ศึกษาถึงทัศนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาหรือประเด็น
เหลานั้น โดยการอภิปรายและสัมมนา
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หมูวชิ าภาษาอังกฤษ
(155)
หมูวชิ าภาษาอังกฤษ ซึง่ อยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. ทักษะภาษา
(155-1--)
2. การแปล
(155-2--)
3. วรรณคดี
(155-3--)
4. ภาษาและวัฒนธรรม
(155-4--)
5. การฝกหัดครู
(155-5--)
6. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
(155-6--)
7. ด
(155-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(155-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(155-9--)
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หมูวชิ าภาษาอังกฤษ ในหมวดวิชามนุษยศาสตร (155)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1551101 2621207
1551102 2621210
1551103 2621205
1551104 2621228
1551105 2621230
1551106 2622232
1551107 2612211
1551108
1550101
2621101
1551109
1550102
2621111
1551110
1550103
2621103
1551111 1551108
1551601 2621601
1551602 2621602
1551603 2621603
1551604 2621612
1551605 2621610
1551606 2621611
1551607 2621613
1551608 2621614
1551609 2621642

ชือ่ วิชา
การฟงและพูด 1
การฟงและพูด 2
กลวิธกี ารอานอนุเฉท
การเชือ่ มโยงองคประกอบในการอาน
รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 1
รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 2
การเขียนตามรูปแบบ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร
การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
ทักษะบูรณาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
ภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อการทองเทีย่ ว
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1
ภาษาพูดทางธุรกิจ

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1551610 2621643
1551611 2621645
1551612 2623221
1552101 2622216
1552102 2622213
1552103 2623219
1552104 2623233
1552105 2622315
1552106 2622616
1552107 2623217
1552201 2622413
1552301
1552302 2622406
1552303
1552304 2622402
1552401
2622502
1552501 2621616
1552601 2621617
1552602 2621618
1552603 2622621
1552604 2622622
1552605 2622623
1552606 2622324
1552607 2622625
1552608 2622635
1552609 2622626

ชือ่ วิชา
การอานอังกฤษธุรกิจ
การติดตอทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร
การเรียนภาษาดวยการแสดง
รูปแบบการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1
การฟงและพูด 3
การอานและการตีความ
วาทการ
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชมุ ชน
การแปล 1
ภาษาวรรณคดี
วรรณคดีเบื้องตน
วรรณคดีสาํ หรับเด็ก
วรรณกรรมเพือ่ ชั้นเรียนภาษา
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของ
ภาษาอังกฤษ
การประเมินและการใชสอื่ การสอนภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 4
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 5
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ ว 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ ว 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ ว 3
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ ว 4
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ ว 5
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ ว 6

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1552610 2662263
1552611 2622634
1552612 2622633
1552613
1552614 2622634
1552615 2622612
1552616 2622627
1552617 2622628
1552618 2622629
1552619 2622630
1552620 262631
1552621 2622635
1552622
1552623
1552624
1552625
1552626
1552801 2622801
1552802 2622802
1553101 2623228
1553102 2623309
1553103 2623234
1553104 2623235
1553105 2624225
1553106 2623220
1553301 2623410
1553302 2623415

ชือ่ วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 4
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ วและธุรกิจโรงแรม 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ วและธุรกิจโรงแรม 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 2
การอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การอานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
การอานภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 2
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหวางประเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 2
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
การฟงและพูด 4
การศึกษาภาษาเชิงวิเคราะห
การอานเพื่อความเขาใจความคิดเห็นและเจตคติ
ลักษณะองคประกอบของการเขียนขอความ
การเขียนเชิงริเริ่มสรางสรรค
ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 2
รอยกรองภาษาอังกฤษ
รอยแกวภาษาอังกฤษ

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(90)
3(250)
2(1-2)
3(3-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1553303 2622405
1553304 2622404
1553305 2624412
1553401 2622403
1553402
1553403
1553501 2623804
1553502 2623503
1553503 2623505
1553504
1553505
1553506
1553507
1553508
1553601 2623637
1553602 2623642
1553603 2623650
1553604 2623651
1553605 2623652
1553606 2623653
1553607 2623655
1553608 2623656
1553609
1550601
2623633
1553801 2622801
1553803 2622804
1553901

ชือ่ วิชา
วรรณคดีอเมริกัน 1
วรรณคดีองั กฤษ 1
วรรณกรรมของเช็คสเปยร
ไทยศึกษา
ไทยคดีศกึ ษา
วัฒนธรรมไทยศึกษา
หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
การจัดการหองเรียนสําหรับครูภาษา
ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา
ความรูเบื้องตนในการใชสอื่ เพื่อสอนภาษา
การผลิตและปรับสื่อเพื่อใชสอนภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
การอานเพื่อการพัฒนาการสอนภาษา
การใชคอมพิวเตอรในการสอนภาษา
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 1
การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การวิเคราะหภาษาอังกฤษทองเทีย่ ว
การวิเคราะหภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ
การวิเคราะหภาษาอังกฤษการตลาด
การวิเคราะหภาษาอังกฤษเลขานุการ
ภาษาอังกฤษการตลาด 3
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาอังกฤษ 3
การวิจยั เบื้องตนในชั้นเรียน

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(90)
2(90)
2(2-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1553904
1554101 2624306
1554102 2624226
1554201 2624224
1554202 2624227
1554203 2624654
1554301 2623408
1554302 2623407
1554303 2624416
1554304 2524417
1554305 2624411
1554501 2623504
1554601 2624635
1554602 2624638
1554801 2624801
1554803 2622804
1554804
1554901 2624901
1554902
1554903
1554904
1554905

ชือ่ วิชา
คายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในสถานการณตา ง ๆ
การอภิปรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ
การแปล 2
การแปล 3
การแปลแบบลาม
วรรณคดีอเมริกัน 2
วรรณคดีองั กฤษ 2
นวนิยายและสังคม
วรรณกรรมเอเชีย
การละครอังกฤษและอเมริกันเบื้องตน
การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 2
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาอังกฤษ 3
การฝกอบรมตางประเทศ
การศึกษาเอกเทศ
การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พดู ภาษาอังกฤษ
การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 2

น(ท-ป)
2(90)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
5(450)
5(450)
3(250)
3(250)
3(250)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าภาษาอังกฤษ (155)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1551101

การฟงและพูด 1
2(1-2)
Listening and Speaking 1
Practice in communicative English using dialogues, role-plays and
extended discourse appropriate to everyday situations, making use of
communicative games and activities. Extended discourse in dialogues, for
information retrieval and separation, attention to sound recognition and
production and features of spoken English, such as linking, assimilation, weak
forms, stress and intonation at the word, phrase, sentence and short spokendiscourse levels.

1551102

การฟงและพูด 2
2(1-2)
Listening and Speaking 2
A continuation of Listening and Speaking I, with an emphasis on giving
and receiving information about conditions or situations commonly occurring in
everyday life, particularly in professional and job-related situation : interviewing,
reporting, note-taking, following directions, etc.

1551103

กลวิธกี ารอานอนุเฉท
2(2-0)
Paragraph Reading Strategies
Basic strategies for reading efficiency at the complex sentence level,
including embedded forms, and at the paragraph level, understanding language
patterns, including references and connectives using context clues and word-study
skills for discovering meaning of new words. Reading for main ideas.

264
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1551104

การเชื่อมโยงองคประกอบในการอาน
2(2-0)
A Discourse Approach in Reading
Understanding how continuous texts fit together, and the significance of
discourse markers, attention to figurative language and to the development of
theme in texts, including narration, description, comparison, definition, etc.
Increasing reading speed. A simplified external reading text is required.

1551105

รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 1
2(2-0)
Forms and Usage in Modern English 1
Extended review of grammar /structure in English, with particular
attention to sentence forms, clause patterns, word order, subject-verb agreement,
and tenses. Application of forms and usage, of spoken and written structures in a
communicative context. Analysis of text-dialogue or prose-with attention to the
form used. Productive exercises with attention to syntactic accuracy.

1551106

รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 2
2(2-0)
Forms and Usage in Modern English 2
This course is a continuation of Forms and Usage in Modern English I
(1551105). It incorporates further general language study proceeding to more
detailed work with texts of increasing linguistic or discourse complexity. The
emphasis is on expanding language performance. Students are expected to actively
use or produce the required aspects of language in a specific context.

265
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1551107

การเขียนตามรูปแบบ
2(1-2)
Controlled and Formulaic Writing
Practical study of everyday written, communicative English : messages (for
notice boards) and written greetings (postcards, etc.), note-taking, form-filling and
conventions of letter-writing, both formal and informal : letters of invitation, polite
refusals, replies to advertisements, job applications, etc.

1551108

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(2-0)
English for Communication
This course develops skills in listening, speaking, reading and writing for
basic communication in various situational greetings, introductions, thanks,
apologies, expressions of sympathy, etc. interactions appropriate to argument,
opinions, etc. Formfilling, note-taking, letters of job application, as well as
personal letters for various occcasions, are introduced.

1551109

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2(2-0)
Developing Skills for English Communication
This course is designed to develop skills of listening, speaking, reading
and writing everyday English in situations not covered in 1551108 English for
Communication, e.g. negotiating, ordering meals, returning merchandise etc.
Students are encouraged to sample authentic resources : newspapers, radio and
T.V. programs etc.

1551110

การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
2(2-0)
Reading English for General Purposes
The course aims to develop skills in identifying essential information from
a variety of source, e.g. newspapers, notices, signs, graphs or charts,
advertisments, etc.

266
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1551111

ทักษะบูรณาการ
2(1-2)
Integrated Skills of English
This course is to provide students with basic proficiency by integrating the
four skills and to enable them to use the more advanced and complex language
patterns to communicate and prepare themselves for courses in the higher level

1551601

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
Business Communication in English 1
3(3-0)
This course is intended to provide students with basic proficiency in the
four skills with emphasis on the primary functions of English for business, i.e.
understanding simple requests and directions, understanding and responding to
simple correspondence, and explaining ideas and giving opinions.

1551602

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
3(3-0)
Business Communication in English 2
This is a continuation of 1551601 intended to develop previously learned
skills, and specific competencies, such as describing and understanding questions
about tour sites and writing basic descriptions of the sites.

1551603

ภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2)
General Introduction to English for Tourism Industry
A study of English vocabulary and expressions used for communication in
tourism and hotel industries, with emphasis on listening and speaking skills.

267
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1551604

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
2(2-0)
English for Hotel 1
This course is designed to provide students with the vocabulary and
expressions required in the hotel business such as front office, food and beverage,
restaurant and housekeeping. It is intended to prepare students for communication
with hotel guests and other English-speaking staff members. Real-life situations, in
which employees are most likely to come into contact with speakers of English,
are included in the lessons.

1551605

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0)
Business English 1
An introductory course providing basic knowledge of business with
concentration on inter-office communication. Variety of business terminology and
expressions are introduced through related topics, i.e. office organisation, staff and
duty, telephoning, making arrangements and appointments, social contact, business
correspondence in the office (memo, notes, notices, announcements) , letters of
inquiry, quotation, and ordering,, applying for a job.

1551606

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0)
Business English 2
A continuation of Business English I providing a chance to explore
business world-wide with concentration on domestic and international trade.
Students are encouraged to deal with business transaction in various fields and
situation, i.e. import-export, shipping, banking transaction, hotel transaction,
mating agendas and minutes company report, product description (advertisements),
business article (internet, ISO 9000), letters of complaint and adjustment, etc.

268
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1551607

ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 1
2(2-0)
English for the Secretary 1
This course provides students with basic vocabulary and expressions used
in the secretarial functions of receiving and transmitting messages either with inpersan communication or through telephone, telex, and FAX.

1551608

ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1
2(2-0)
English for Marketing 1
This course is designed to give students an overview of basic marketing
terminology and expressions together with practical exercises. The vocabulary and
expressions concerned should cover such topics as marketing, marketing mix, product
(product line, trademarks, packaging, labelling), place (wholesaling, retailing), price
(price policy, fixed cost, variable cost), promotion (promotion mix, advertising,
personal selling, publicity, sales promotion),
marketing targets, channels of
distribution, physical distribution, etc.

1551609

ภาษาพูดทางธุรกิจ
3(3-0)
Spoken English in Business Situations
This course examines and practises the quasi-formal language of
interaction between business associates, in one-to-one meetings : consultantclient, producer-buyer ; group meetings, and conferences. Further analysis of
telephone calls for business situations and for interviews. In productive situations
learners are carefully prepared in “propriety”, which incorporates features of
politeness, clear diction, use of pauses, etc. The course will begin with transcripts
of spoken interaction of various types and proceed to role-play and simulation
exercises.

269
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1551610

การอานอังกฤษธุรกิจ
3(3-0)
Reading Business English
This course is designed to meet the students’ needs to increase
comprehension capacity and speed in reading materials related to business. It
advances proficiency and efficiency in interpreting the organisation and objectives
of various texts as mentioned above. Students will be trained to develop
summaries and short synopses of selected materials as well as to lead discussions
on the assigned topics.

1551611

การติดตอทางธุรกิจ
3(3-0)
Business Correspondence
A continuation of 1551107 and 1552102, practising varied types of
business letters. This course will continue to examine other necessary forms of
letters, including reports and business articles.

1551612

ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร
2(1-2)
English for Science
ฝกอานขอความและบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร
สาขาวิชาการตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติรูปงานอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการใช
บทความอางอิงเชิงวิชาการในสาขาวิชาและเพื่อเตรียมการศึกษาตอในระดับสูง
ตอไป ฝกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ เชน รายงาน บทคัดยอ เนนการ
เรียนโดยใชสถานการณจาํ ลอง
This course provides practice in reading passages and articles on various
academic fields related to sciences and in referencing skill for higher academic
study. Skills in writing reports and abstracts are also focused by suing simulated
situations.
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1552101

การเรียนภาษาดวยการแสดง
2(1-2)
Language Learning Through Drama
This course is designed to provide language training for students by
having them act in monologues, dialogues, scenes, and plays. The course stresses
the potential for using drama in language teaching; speech improvement is the
purpose. Students will perform improvisation skits, or scenes with their peers as
well as participate in games and activities with dramatic potential.

1552102

รูปแบบการเขียนอนุเฉท
2(1-2)
Formal Paragraph Writing
Focus on features of paragraph writing and the necessity for clarity and
organisation in formal paragraphs of definition, description, exemplification
classification, comparison, cause and effect, etc. Practice in developing an idea or
theme at a paragraph level and encouraging writing fluency.

1552103

ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1
3(3-0)
Mass Media English 1
A study of principles and styles in printed media such as newspapers and
magazines, brochures, itineraries, advertisements in newspapers and magazines.
Particular attention to syntactic and lexical features, using headlines, promotional
literature, articles, newsletters, commercial advertisements, and classified
advertisements.
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1552104

การฟงและพูด 3
2(1-2)
Listening and Speaking 3
A continuation of Listening and Speaking II. Study and practice in
different styles of speech, including giving opinions and information, etc.
Emphasis on authentic spoken discourse containing more difficult lexical items
and structures than those selected for Listening and Speaking II.

1552105

การอานและการตีความ
2(2-0)
Reading for Text Interpretation
A continuation of Extended Text Reading Strategies with texts of
increasing complexity and particularly advanced vocabulary levels. Differentiating
facts from opinions, detecting implied meaning understanding the development of
ideas in continuous texts. Interpretation of texts, i.e. developing skills in questions
about texts where the answers cannot be located in any single phrase or sentence.

1552106

วาทการ
2(2-0)
Diction and Speech
Practical exercises in reading, recording and playback of continuous
discourse (i.e. not speech sounds or discrete words), analysis of features, with
special attention to weak forms and elisions; phrase groups and tone patterns in
both monologue and dialogue. Simulation exercises in news reading, addressing
meeting, informing tourists etc. with all features of stress and emphasis in both
formal and informal speech. Theoretical work should be limited to survey of
speech-sound problems in English for Thai speakers.
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1552107

การพูดภาษาอังกฤษในที่ชมุ ชน
3(3-0)
Public Speaking in English
Study of transcripts of speeches, and how they present their message.
Discourse features, including organization of content and developing an argument :
syntactic features, including set phrase, metaphor etc. Secondly, delivery of
selected speeches : voice projection, tempo, pitch variation, use of pause etc.
Thirdly, writing of speeches for given situations, and presentation to peers in group
activities such as debates.

1552201

การแปล 1
2(1-2)
Translation 1
This course introduces the fundamental principles of translation. The
focus is on systematic practice in translating English to Thai and Thai to English,
from the level of sentences to short passages. Practical applications include
translation of commercial literature such as descriptions of products, guarantees,
instruction and user manuals. It also focuses on practice in the use of
dictionaries.

1552301

ภาษาวรรณคดี
2(2-0)
Language of Literature
A study of literary language in contrast to non-literary text.Features of
“literariness” and assessment of degrees of literariness. The concept of inference
distinguishing literary text from for example, journalism. Rewriting of textual
samples from literary to other genres, of literary descriptions seen through other
eyes. Introduction, at the most elementary level, to stylistics.
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1552302

วรรณคดีเบื้องตน
2(2-0)
Introduction to Literature
Distinguishing literary from non-literary language and forms; introducing
basic vocabulary for perceiving and discussing literature, namely : setting, plot,
conflict, characterisation, tone and mood, literary devices, comedy, tragedy, etc.
through reading samples of short stories, plays, and poetry.

1552303

วรรณคดีสาํ หรับเด็ก
3(3-0)
Children’s Literature
A general survey and a critical study of children’s literature including
folklore, fairy tales, riddles, lullabies, nursery rhymes, chidren’s poetry and stories.
Study of the major elements of children’s literature. A detailed study of classic
chidren’s literature including Alice in Wonderland and the stories of A.A. Milne.

1552304

วรรณกรรมเพื่อชั้นเรียนภาษา
2(2-0)
Literature in Language Classroom
This Course incorporated analysis of literature, both prose and poetry.
(focusing on translated Thai verse, Haiku, fables, fairy tales etc.) and the
development of such in the classroom in order to introduce students to the
diversity of literary styles, from which they will gain an appreciation for literature
through student-directed performance, recitals an exhibitions of their works.

1552401

ภูมหิ ลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ
2(2-0)
Socio-cultural Backgrounds of English-speaking Countries
A study of sociological and cultural backgrounds of English-speaking
countries. Topics include history, aspects of religion, politics, social systems,
structures of families and other intimate groups, technology, visual art and music,
etc.
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1552501

การประเมินและการใชสื่อการสอนภาษา
2(1-2)
Assessing and Exploiting Language Teaching Materials
A survey of curriculum, English texts, and teacher manuals in Thai
schools, with special emphasis on the secondary level. Assessing strong/weak
points in published materials, and considering modes of presentation. Considering
and comparing presentations of the same type (lexical/structural/ functional, etc.)
of items in alternative texts, as available. Evaluating and exploiting materials, i.e.,
developing the ability in the student to take further steps with structure/lexis, etc.,
and relating these items to the experience of the learner and the world outside the
classroom.

1552601

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3
3(3-0)
Business Communication in English 3
This course is a continuation of 1551602 developing previously learned
skills and including specific competencies and itineraries, and reading promotional
literature.

1552602

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 4
3(3-0)
Business Communication in English 4
This course aims to further develop skills in English for business, and
introduces more advanced competencies, e.g. receiving telephone, requests and
orders, giving opinions on specific and general topics, etc.
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1552603

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 5
3(3-0)
Business Communication in English 5
This final course in this series introduces and develops advanced
linguistic skills in English for tourism, such as explaining ideas, researching
ancient Thai culture and sites, writing itineraries and brochures, etc.
Metalinguistic skills are also introduced.

1552604

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1
3(3-0)
English for Tourism 1
This course is designed to give the students an overview of the tourism
industry, nationwide, and with in their own communities as well as
internationally. The students will have an opportunity to learn and use vocabulary
and expressions needed in the tourism industry.

1552605

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 2
3(3-0)
English for Tourism 2
This course consolidates the language skills and expressions used in
tourism studied in 1552604, English for Tourism I. At this level, students will
study vocabulary and expressions used in different aspects of tourism e.g.
accommodation, itinerary, and description of tourist attractions, etc.

1552606

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 3
3(3-0)
English for Tourism 3
This course provides practice in language skills and expression used in the
tourism industry, both domestic and international. The students should be trained
to use spoken and written expressions in various situations. The course will
develop and extend more basic materials presented in English for Tourism I and II.
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1552607

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 4
3(3-0)
English for Tourism 4
This course provides development of the four skills in aspects of the tour,
such as planning, organization, conducting tours and providing descriptions and
information about the tour sites.

1552608

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 5
3(3-0)
English for Tourism 5
This course aims to develop the four skills through a variety of aspects of
the development and presentation of independent projects, simulations/role-plays
based on the tourism industry, and employment application procedures in the
tourism industry.

1552609

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 6
3(3-0)
English for Tourism 6
This course provides for the development of the four skills in aspects of
the tour, such as planning, organization, conducting tours and providing
descriptions and information about the tour sites.

1552610

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
3(3-0)
English for Hotel 2
This course consolidates the language skills learned in 1551604. In this
course, students will be provided with vocabulary and expressions used in more
complicated situations, e.g. recommending accommodations, souvenir shops,
recreational facilities, banking and public services, etc.
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1552611

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3
3(3-0)
English for Hotel 3
A continuation of 1551604 and 1552610 with an emphasis on vocabulary
and usage in expressing needs in complex English used by hotel personnel.
Materials cover the following positions : English for receptionists, English for
cashiers, English for hotel switchboard operators, and English for food and
beverage personnel.

1552612

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 4
3(3-0)
English for Hotel 4
A continuation of 1552611 with an emphasis on practice in using
language and expressions in various hotel operations by using simulations and real
practice inside and outside hotels.

1552613

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและธุรกิจโรงแรม 1
3(3-0)
English for Hotel 1
Practical exercises in listening and speaking, for situations and topics
related to tourism and the hotel business on a) vocubulary, b) appropriateness and
c) fluency (note that these three items are not directly related) in all instructional
activities. A textbook is used to provide core material directed primarily at dealing
with visitors. Roleplay, simulation and group interaction during class time are
essential. Also, topics of local interest or market potential should be included in
the course. The course aims to build confidence, however, rather than give
information.
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1552614

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและธุรกิจโรงแรม 2
3(3-0)
English for Tourism and Hotel Business 2
Further practical work of an interactive nature with imaginary visitors/
tourists. After initial fluency practice, the course will be a continuation of English
for Tourism and Hotel Business I. The course will centre on using English “When
things go wrong” and will deal with additional psychological dimensions as well as
the purely linguistic, i.e. with visitors who are dissatisfied, or concerned.
Separately, reading of promotional materials for tourism, and transfer exercises in
putting the informational content over in the spoken language. Some writing of
routine correspondence and answering of queries related to tourism and hotel
situations in written form.

1552615

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
3(3-0)
Business English 3
This is a continuation of Business English I and II concentrating on the
advanced skills (primarily reading and writing) e.g. business reports, prospectuses,
summaries of import-export business and newspaper articles etc. Appropriate
aural-oral skills, as utilized in group discussion and group-development exercises
are also treated.

1552616

ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 2
3(3-0)
English for the Secretary 2
This course trains students to deal with social and business
correspondence, such as filling out forms, completing application forms, and
writing invitations, itineraries, memos, agendas and minutes of meetings and telex
messages.
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1552617

ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 2
2(2-0)
English for Marketing 2
English for Marketing II is designed to give students an overview of further
English terminology and expressions in the field of marketing management as a
continuation of Course 1551608. The emphasis is on applying these terms and
expressions in reading printed materials in areas of marketing e.g. current issues
taken from business review magazines, English newspapers, business documents,
etc.

1552618

การอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(2-0)
Readings in Human Communications
This course provides a study of reading materials (newspapers,
pertaining to the field of human communications, to develop students’ vocabulary,
reading comprehension skills, and general knowledge of that field.

magazines)

1552619

การอานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
2(2-0)
Readings in Personality Development
This course is a study of reading materials pertaining to the field of
personality development, to develop students’ vocubulary, reading comprehension
skills and general knowledge of that field.

1552620

การอานภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ
2(2-0)
Readings in Public Relations
This course is a study of reading materials pertaining to the field of public
relations (speeches, advertising and promotional brochures, press releases, etc.) to
develop students’ vocabulary, reading comprehension skills and general knowledge
of that field.
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2552621

ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 1
3(3-0)
English for Marketing and Banking 1
This course provides exercises and practice with both spoken language
materials and written texts from a variety of sources, including authentic materials
from the business sections of English language newspapers, e.g. financial pages,
stocks and shares, etc. The immediate purpose is to expand awareness of
terminology relating to marketing and banking, and thereafter to use this newlyacquired lexis in active forms. The classroom time should be used firstly with
close-type exercises, then simple problem solving, matters central to the
specialized field, and finally simulated board meetings where beforehand speakers
discuss “company policy” in English after preparing / discussing their materials in
Thai beforehand.

1552622

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 1
2(2-0)
English for Restaurant 1
เปนการฝกทักษะดานการฟง การพูดและคําศัพท เกี่ยวกับอาหารไทยและ
อาหารนานาชาติ ฝกบทสนทนาที่ใชในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การแนะนํา
อาหารและเครื่องดื่ม การอธิบายสวนประกอบและวิธกี ารประกอบอาหารเบื้องตน

1552623

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 2
2(2-0)
English for Restaurant 2
เปนการฝกทักษะดานการฟง การพูดและศึกษาคําศัพท และสํานวนในการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ในระดับที่สงู ขึ้นตอจากภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ
ภัตตาคาร 1
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1552624

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหวางประเทศ
2(2-0)
English for International Business
ศึกษาถึงคําศัพททใี่ ชในการติดตอธุรกิจระหวางประเทศ
การเขียน
รายงานธุรกิจดวยการใหขาวทางธุรกิจ การเขียนรายงานการประชุม เอกสาร การคา
ระหวางประเทศ การเสนอขอมูลทางธุรกิจ และการวิเคราะหขอ มูลตาง ๆ ทางธุรกิจ

1552625

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 1
3(3-0)
English for Cultural Communication 1
The study of Thai culture through English. The course is also
designed for language training, with the emphasis on language skill
development, using knowledge of Thai culture.

1552626

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 2
3(3-0)
English for Cultural Communication 2
Usages of English in cultural communication for tour guides, The
tourism industry and museum work.

1552801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Business English 1
This course provides simulated practice through English in business
sectors or workshops in specific fields, such as hotel management, tourism,
marketing, secretarial , before actual training at business sites.

1552802

การฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(250)
Field Experience in Business English 1
This course requires practice in business settings for not less than 250
hours.
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1553101

การฟงและพูด 4
2(1-2)
Listening and Speaking 4
This course provides practice in comprehending articles, plays,
documentaries, news reports and video tapes and then forming and expressing
opinions on them, including practice in public speaking, talks, lectures, and oral
reports.

1553102

การศึกษาภาษาเชิงวิเคราะห
3(3-0)
Analytical Study of Texts
Study of a range of texts of both written and spoken (transcribed)
language, to establish how meaning is developed at levels larger than the sentence.
Use of conjunctions, and connectors and other discourse markers ,use of pronouns
and other reference words. Study of inference and implication in text and how it is
established. Basic differences between spoken discourse, dependent on turns, and
written discourse.

1553103

การอานเพื่อความเขาใจความคิดเห็นและเจตคติ
2(2-0)
Reading for Opinions and Attitudes
Reading critically to determine the opinions and attitudes of the writer.
There should be a variety of texts including newspaper articles, advertisements,
editorials, critical reviews, all showing a variety of writing styles which may be
used for determining writer’s attitudes and opinions.
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1553104

ลักษณะองคประกอบของการเขียนขอความ
2(1-2)
Features of Extended Writing
Personalised, informal writing, whether as letters, articles, narrative or
descriptive essays, with special attention to organization of ideas, discourse
features and logical progression and less concern on total grammatical accuracy,
with focus on flow of thoughts.

1553105

การเขียนเชิงริเริ่มสรางสรรค
2(1-2)
Creative Writing
An extended practice in writing according to suggested patterns, with
particular attention on the impact of words and lexical parameters. Each lesson
may require students to practice the latter with the writing of a slogan (for a
political party, a product, a tourist resort, etc.). While syntactic accuracy is
important in the writing of articles, short stories, poems and essays, it should not be
allowed to inhibit creativity.

1553106

ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 2
3(3-0)
Mass Media English 2
A continuation of Mass Media English 1 (1552103). Practice in reading
news and magazine articles to expose students to current printed materials as well
as taped radio and television programmes from which transcripts can be extensively
used for interpretative reading and discussion. Extended practice in distinguishing
facts and opinions from news items, articles, editorials, etc., as well as identifying
important features of language used in the printed media.
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1553301

รอยกรองภาษาอังกฤษ
2(2-0)
Poetry Selections (Prerequisite : 1552302 Introduction to Literature)
A study of poetry written in English with criteria for selection being
potential interest and appeal for Thai learners. Selection of well-known anthology
pieces to expand poetic background, but also less well-known or contemporary
poems. Focus on development of poetic diction and style for further learning and
making value judgements about individual poems.

1553302

รอยแกวภาษาอังกฤษ
2(2-0)
Prose Selections (Prerequisite : 1552302 Introduction to Literature)
A study of prose written in English with criteria for selection being
potential interest or appeal to Thai learners. Extracts from speeches, major novels,
including contemporary novels, not necessarily accepted or cannonical text, e.g.,
John Fowles, Graham Greene, Le Carre. Developing skills for analytical reading
while at the same time increasing reading fluency.

1553303

วรรณคดีอเมริกัน 1
3(3-0)
American Literature 1
This course is a survey of American literature from its beginnings with
the Puritan Settlers to the Romantic Period (1616-1865). Study of short samples of
non fiction and poetry of major figures e.g., Bradford, Franklin, Bryant, Irving,
Poe, Whitman, Thoreau, Emerson, Hawthorne, Melville, etc. Stress on historical
background, and linguistic literary features.
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1553304

วรรณคดีองั กฤษ 1
3(3-0)
English Literature 1
This course is a survey of English literature from Middle English to the
Romantic period. Emphasis overall on the Elizabethan and Romantic Periods,
relating the influences of each period to its literary achievements. A short sample
of all major authors-Chaucer, Spenser, Shakespeare, Marlowe, Milton, Pope,
Dryden, Wordsworth, Coleridge-will be studied.

1553305

วรรณกรรมของเช็คสเปยร
3(3-0)
Shakespeare
This course provides a survey of Shakespeare’s works : tragedies,
comedies, histories and Roman plays. Background of the period and the
Elizabethan theatre. A simplified explanation of tragedy and its theatrical form. A
study of plot in the plays : Hamlet, Macbeth, King Lear , and Othello, with brief
references to the text. A study of ONE play from the list : Henry I, The Tempest ,
As you like It , Julius Caesar, King Lear, Romeo and Juliet.

1553401

ไทยศึกษา
3(3-0)
Thai Studies
A study of Thailand’s culture, geography and history encompassing
religion, arts, music, language and literature, customs and traditions, values and
beliefs, ways of life, etc. Presented in English, the course emphasizes the
development of advanced study-skills, such as note-taking, reporting, research and
translation.
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1553402

ไทยคดีศกึ ษา
3(3-0)
Thai case Studies
A study of Thai Geography, History, Religion, Culture and Tradition
including the Thai language, ways of life, Values and beleives which are the base
of Thai Culture.

1553403

วัฒนธรรมไทยศึกษา
3(3-0)
Thai Cultural Studies
A sociocultural study of Thai Culture, presented in English. Family
structure, arts, music, literature, customs, traditions, values and beliefs.
Identification of features specific to Thai culture. The course is also designed as
advanced language training, with the addition of study skill development in notetaking, reporting, research and translation.

1553501

หลักและวิธกี ารสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
2(2-0)
Current Developments in TOEFL
This course will survey the different language approaches and look at the
variety of techniques and activities from each approach that best facilitate
language learning in both primary and secondary-school students. This course
must be taken prior to 1023602 (Methods and Approaches in Teaching English.)

287
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1553502

การจัดการหองเรียนสําหรับครูภาษา
2(1-2)
Classroom Management for Language Teachers
A study of the language of classroom discourse leading to practical
training in teaching an English lesson entirely through the medium of the target
language for all levels; metalanguage techniques and questioning techniques;
display and instruction and interaction; signalling and organization through the
medium of English for class or group responses; controlling and monitoring
group and pair work; feedback/report sessions on group work through the medium
of English.

1553503

ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2)
English for Elementary School Teachers
The aim of this course is to prepare teachers to teach English, using a
communicative approach, at the elementary level. Grammatical structures found
in elementary textbooks are practised and studied in details. English sound
problems, stress,
intonation and phonetic symbols are analysed and drilled.

1553504

ความรูเ บื้องตนในการใชสอื่ เพื่อสอนภาษา
2(1-2)
Introduction to Multimedia in the English Classroom
This course introduces students to the technological tools that are being
used in language teaching, such as the use of audio tape, video, as well as the
latest advances in computer hardware, software and the internet.
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รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1553505

การผลิตและปรับสื่อเพื่อใชสอนภาษา
2(1-2)
Material Adaptation and Production
A study of methods for adapting textual materials to make them suitable
for classroom application and to suit students’ needs. Special attention to be given
to producing instructional materials used in communicative activities. (Should be
taken after the completing of Assessing and Exploiting Language Teaching
Materials)

1553506

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
2(2-0)
English in Academic Situations
This course focuses on the advanced language skills needed to interpret and
convey meaning in interactive contexts with an emphasis on both fluency and
accuracy, in order to interact with others in social or academic situations.

1533507

การอานเพื่อการพัฒนาการสอนภาษา
2(2-0)
Reading for Pedagogical Purposes
This course emphasizes the use of advanced reading skills in order to
interpret professional ELT journals, surveys, abstracts, theses, etc., which are
necessary in order for teachers to keep up-to-date in the ELT field.
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รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1553508

การใชคอมพิวเตอรในการสอนภาษา
2(1-2)
Using Computers in Language Teaching
This course introduces the application of computers in language teaching.
It covers the following topics : advantages of computers, basic principles of
computer ; application to language teaching, including both those programs
running on DOS and Windows ; different types of programs for teaching the four
language skills, such as concordancers, and CALL programs – both dedicated
and authoring ; how to construct a language lesson by using an authoring program
; or an introduction to programming.

1553601

ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 1
3(3-0)
English for Secretary and Office Management 1
Study and practice with texts representing both spoken and written
language related to general office work. The course is ‘multi-skill’ and
emphasises, in particular comprehension in reporting, both orally and in writing.

1553602

การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
2(2-0)
Writing English for Specific Purposes
The course is designed to enable students in fields other than English to
understand specific features of written English, with emphasis on lexis, syntax,
discourse, used in textbooks, manuals, laboratory instructions/directions, research
abstracts, etc, in their fields of study, to write summaries of the materials read, to
develop an idea or theme, and to present (experimental, research, etc.) findings at
the paragraph level. (Course content to be adapted according to the nature of the
fields of study).

and
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รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1553603

การวิเคราะหภาษาอังกฤษทองเที่ยว
3(3-0)
Text Analysis of Language of Tourism
Text analysis, including translation of materials related to all sectors of the
tourism industry. Studies of language used when serving tourist needs, arranging
travel and accommodation, recreational activities, etc., including the language used
in giving historical and other information relevant to tourists. Students will be
required to express themselves concisely on the above, in written English and
Thai.

1553604

การวิเคราะหภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ
3(3-0)
Text Analysis of Language of Hospitality Industry
Text analysis, including translation, of materials related to the hospitality
industry. Development of translation skills to express oneself concisely in English
and in Thai in various contexts ranging from the reception desk, to organising
functions and catering to all guests’ needs in a hotel complex.

1553605

การวิเคราะหภาษาอังกฤษการตลาด
3(3-0)
Text Analysis of Marketing Language
Text analysis, including translation of materials related to the marketing
field. Development of translation skills and ability to express oneself effectively in
English and Thai on marketing related matters, e.g. advertising, data interpretation,
forecast, reports, etc.
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รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1553606

การวิเคราะหภาษาอังกฤษเลขานุการ
3(3-0)
Text Analysis of Secretarial Language
Text analysis, including translation of materials related to secretarial
work. Development of translation skills and ability to express oneself in spoken
and written English and Thai covering a broad range of topics, e.g. written
correspondence, personal matters, information on social functions, itineraries, staff
duties, filing and information retrieval, despatch by telex, fax, etc.

1553607

ภาษาอังกฤษการตลาด 3
3(3-0)
English for Marketing 3
This course provides students with an overview of marketing operations
and more advanced vocabulary and expressions used in reports, also organisation
of information in extended reports.

1553608

ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ
2(2-0)
English for Public Relations
This course examines the special forms of English used in presenting a
product or service to the public. This includes the study of press release material,
promotional material, and the various ways each of these text types presents its
messages. The course involves integrated skill exercises in lexical selection,
reading and preparing samples of written text, and special study of features of
headings, headlines, slogans and set phrases.
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รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1553609

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
2(2-0)
English for Specific Purpose
This course focuses on the effective use of integrated skills using
technical and / or semi – technical materials. Techniques for reading of texts in
subject specific areas : features of technical and / or semi – technical English ;
multiskill development through selected ESP materials.

1553801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Business English 3
This course aims at providing simulated practice through using advanced
English in different business contexts such as hotel and tourism industry, import
and export, airline services, marketing, finance and banking, etc.

1553803

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาอังกฤษ 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in English 3
This course aims at providing simulated practice in using English in either
government to private sector where English in used whelther in written or spoken
form when communication with non-Thai speakers.
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รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1553901

การวิจยั เบื้องตนในชั้นเรียน
2(2-0)
Introduction to Classroom Research
This course introduces students to the principles, observation tools, and
data collection methods used in classroom research-which concentrates on the ‘in
puts’ to the classroom (the syllabus, teaching materials, etc.) and the ‘outputs’
from the classroom (participation, test results, etc.) The aim of which is to
investigate what actually happens inside the classroom, in order for teachers to
make informed self-assessments and become more effective teachers, such as:
- To understand what goes on in the classroom setting.
- How teacher’s respond to learner’s errors.
- How interaction occurs.
This course must be taken concurrently with English Teaching Practice
Under Supervision. An individual mini-project indicating one’s understanding of
the process of classroom research is required.

1553904

คายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ
2(90)
Skills Development through English Camp
This course focuses on language development outside the classroom in a
free and relaxed atmosphere. Students have an opportunity to learn how to
organize camps(orientation, camping, assessment and follow-up as well as
practice), and to practice their English with native and non-native speakers in a
natural and realistic setting. In this English saturated atmosphere, the students will
gain and increase English skills through language practices and cultural
awareness.
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รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1554101

ภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ
3(3-0)
Varieties in Contemporary English
Understanding English as used in daily life. Comparing and contrasting
spoken and written English between English and non-English speaking countries,
regional differences within those countries, and formality and informality in
speech from the different countries. Concentrating on regional word usages, slang,
street language, jargon, colloquial phrases, and local idioms found in
contemporary mass media magazines, newspapers, television, movies, etc.

1554102

การอภิปรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ
3(3-0)
English Discussion and Debate
Advanced public speaking in a variety of professional situations,
emphasising fluency of English for discussion and debate.

1554201

การแปล 2
2(2-0)
Translation 2
A continuation of Translation I with an emphasis on more difficult and
longer passages and articles in various styles, including newspaper articles, reports,
excerpts from differrent fields of study, messages, speeches, literary excerpts, etc.
Equal emphasis is placed on Thai-to-English and English-to-Thai translation.

1554202

การแปล 3
2(2-0)
Translation 3
An advanced translation course and continuation of Translation II, with an
emphasis on translating excerpts from academic texts, short stories, novels, poetry,
and legal documents.
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1554203

การแปลแบบลาม
3(3-0)
Simultaneous Translation
This is an advanced course for final year students only. Studens will be
required to translate orally between the Thai and English languages, fluently and
spontaneously. Students will be expected to be able to act as interpreters in
simulation of real life situations.

1554301

วรรณคดีอเมริกัน 2
3(3-0)
American Literature 2
This course is a survey of American literature from 1865 to the present. It
consists of a study of excerpts and short works of major writers, studied in terms
historical background, linguistic and literary features. Special attention to the work
of Dickenson, Twain, Crane, Sherwood, Anderson, Hemingway, Steinbeck,
Malamud, Williams, Frost, and Lowell.

of

1554302

วรรณคดีองั กฤษ 2
3(3-0)
English Literature 2
This course is a survey of English literature from the Romantic period to
the present, relating the influences of each period to its literary achievement.
Emphasis overall is on the Victorian novel, by Dickens, Thackeray, Trollope, and
Victorian poetry, and the novels by Hardy, Conrad and D.H. Lawrence.

1554303

นวนิยายและสังคม 2
(2-0)
The Novel and Society
The principle of this course is perceiving society through the realistic
novel. Students will read three novels, one of which should be a ‘classic’. The
course is designed to improve reading, expand vocabulary and assist with
“background studies”.
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1554304

วรรณกรรมเอเชีย
2(2-0)
Selected Asian Literary Works
This course combines literary appreciation and cultural background
applied to novels, short stories, essays, poems, plays and the works by Asian
writers translated into English. Sub-literary forms, such as magazines, articles and
correspondence, are also included. The selected pieces should extend the learner’s
knowledge of Asian cultures.

1554305

การละครอังกฤษและอเมริกนั เบื้องตน
3(3-0)
Introduction to English and American Drama
This course is a study of selected English and American plays, from
antiquity to the present, with special emphasis on the period from the 19th century
to the present. Plays translated into Thai could be included.

1554501

การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษา
2(1-2)
Tests and Measurements for Language Teachers
A study of current developments in language testing and the role of
language testing in the classroom : types of test construction for language skills as
well as language components. Practical exercises in writing test items and item
analysis are included.
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รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1554601

ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 2
3(3-0)
English for Marketing and Banking 2
This course emphasise the reading of articles on topics related to
marketing and banking, usually from magazines and the business section of
English language newspapers. Oral reports on the content of the articles ; class
discussion of the content and/or issues arising from the presentations. (Reports and
class discussions to be conducted in English) Further familiarisation with
specialised terminology. Writing of
simple letters connected with banking
topic : transfer of funds, opening of letters of credit, answering enquiries about
debits, statements of account, etc.

1554602

ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 2
3(3-0)
English for Secretaries and Office Management 2
Further study and practice with text representing spoken and written
language in general office work, but with more complex situations, and no
limitations on office/business-related vocabulary. Spoken practice will comprise a
large amount of telephone simulations, and interactions between customers/clients
in situations where the boss is absent and the learner-secretary has to assume
responsibility. For this a particular type of office or business has to be simulated
and input/information given beforehand and discussed in L1. Emphasis as
previously on appropriacy. Writing of short reports, summaries and minutes, for
the same imaginary business as the spoken work. Further practice in writing
formal letters, with attention to accuracy and presentation. Writing from notes and
audio recordings.
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รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1554801

การฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
5(450)
Field Experience in Business English 3
This course requires practice in business settings related to specific fields
such as hotels or other appropriate business settings for not less than 450 hours.

1554803
5(450)

การฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาอังกฤษ

3

Field Experience in English 3
This course provides practice in using English in government offices
and/or in private sectors where English is used in situation when normally there is
either personal or written contact with non-Thai speakers.
1554804

การฝกอบรมตางประเทศ
3(250)
Overseas Training
This course allows students to receive either teaching practice or business
training in an English-speaking country. Students will be immersed in the English
language and have opportunities to explore the cultural aspects of the country.
Two-week overseas training is required.
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รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1554901

การศึกษาเอกเทศ
3(250)
Independent Studies
This course is divided into 2 parts: classroom-based and period of
individual study. In the classroom-based period, students will be introduced to
basic research skills and have the opportunity to practice them in the classroom
using pair and group work, etc. The students are encouraged to discuss criteria for
selection of a topic and present draft plans for their projects. Research skills
covered will include extraction of information from textbooks, journals, magazines
and newspapers; obtaining information from interviews and questionnaires.
Students will be given opportunity to present/display their work according to their
own plans (with the

1554902

การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พดู ภาษาอังกฤษ
3(250)
Study Visit in English Speaking Countries
This course is intended to provide students with experience in an Englishspeaking country. The focus will be on attending English classes and cultural
awareness at a college or university level. Students are expected to attend all
classes and participate in cultural activities for at least 25 hours per week for 3
weeks of which 10 hours will be devoted to classes and 15 hours to cultural
activities.

1554903

การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
2(2-0)
Seminar in Teaching English
This course emphasizes the use of profession articles, journals, periodical,
case studies, etc., as well as the information gathered from the internship in
Teaching English in order to survey and present both the problems of language
teaching and their solutions. This course must be taken after completing the
internship in Teaching English.
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1554904

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 1
3(3-0)
English for Service in Restaurant 1
This course is designed to give students and overview of service in
restaurant including expressions together with practical exercises. The vocabulary
in the restaurant business, food and beverage. It is intend to prepare students for
communication with restaurant guests. Real-life situations, in which employees
are most likely to come into contect with customers are included in the lessons.

1554905

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 2
3(3-0)
English for Service in Restaurant 2
This course consolidates the language skills learned in 1554904. In this
course, Students will be provided with vocabulary and expressions used in more
complicated situations, and will focus on using English “when things go wrong.”
It will also deal with additional psychological dimensions as well as the purely
linguistic; i.e. with visitors who are dissatisfied, or otherwise concerned.

301

หมูวชิ าภาษาญี่ปุน
(156)

ออกเปนดังนี้

หมูวชิ าภาษาญี่ปนุ ซึ่งอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
1. ทักษะพื้นฐาน
2. ทักษะการอาน
3. ทักษะการเขียน
4. ทักษะการฟง-พูด
5. ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
6. วากยสัมพันธและการแปล
7. ภาษาญี่ปนุ สําหรับวิชาชีพ
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย

(156-1--)
(156-2--)
(156-3--)
(156-4--)
(156-5--)
(156-6--)
(156-7--)
(156-8--)
(156-9--)
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หมูวชิ าภาษาญี่ปุน (156)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
1561101
1561102
1561103
1561104
1561105
1561106
1560101
1561107
1560102
1561108
1562101
1562102
1562201
1562202
1562203
1562301
1562302
1562401
1562402
1562403
1562404
1562405
1562406
1563201
1563202
1563301
1563302
1563401

ชือ่ วิชา
ภาษาญี่ปุน 1
ภาษาญี่ปุน 2
ภาษาญี่ปุน 3
ภาษาญี่ปุน 4
การใชภาษาญี่ปุน1
การใชภาษาญี่ปุน 2
ภาษาญี่ปนุ เบื้องตน 1
ภาษาญี่ปนุ เบื้องตน 2
ภาษาญี่ปุน 5
ภาษาญี่ปุน 6
การอานภาษาญี่ปุน 1
การอานภาษาญี่ปุน 2
การศึกษาอักษรคันจิ
การเขียนภาษาญี่ปุน 1
การเขียนภาษาญี่ปุน 2
การสนทนาภาษาญี่ปนุ ระดับกลาง 1
การสนทนาภาษาญี่ปนุ ระดับกลาง 2
การสนทนาภาษาญี่ปุน 1
การสนทนาภาษาญี่ปุน 2
การฟงภาษาญี่ปุน 1
การฟงภาษาญี่ปุน 2
การอานภาษาญี่ปุน 3
การอานภาษาญี่ปุน 4
การเขียนภาษาญี่ปุน 3
การเขียนภาษาญี่ปุน 4
การสนทนาภาษาญี่ปุน 3

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
1563402
1563501
1563502
1563503
1563504
1563505
1563601
1563602
1563603
1563604
1563801
1564201
1564202
1564301
1564302
1564401
1564402
1564501
1564601
1564701
1564702
1564703
1564704
1564705
1564706
1564801

ชือ่ วิชา
การสนทนาภาษาญี่ปุน 4
ญี่ปุนศึกษา 1
ญี่ปุนศึกษา 2
วิวฒ
ั นาการวรรณกรรมญี่ปุน
ประวัตวิ รรณคดีญี่ปุน 1
ประวัตวิ รรณคดีญี่ปุน 2
โครงสรางภาษาญี่ปุน 1
โครงสรางภาษาญี่ปุน 2
การแปลภาษาญี่ปุน 1
การแปลภาษาญี่ปุน 2
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาญี่ปุน 3
การอานภาษาญี่ปุน 5
การอานภาษาญี่ปุน 6
การเขียนภาษาญี่ปุน 5
การเขียนภาษาญี่ปุน 6
การสนทนาภาษาญี่ปุน 5
การสนทนาภาษาญี่ปุน 6
วรรณกรรมญี่ปนุ สมัยใหม
การแปลภาษาญี่ปุน 3
ภาษาญี่ปนุ เพื่อการทองเทีย่ ว 1
ภาษาญี่ปนุ เพื่อการทองเทีย่ ว 2
ภาษาญี่ปนุ เพื่อการเลขานุการ
ภาษาญี่ปนุ เพื่อการโรงแรม
ภาษาญี่ปนุ ธุรกิจ
การสอนภาษาญี่ปนุ ในฐานะภาษาตางประเทศ
การฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาญี่ปุน 3

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(90)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
5(350)
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1561101

ภาษาญี่ปุน
3(2-2)
Japanese 1
ฝกทักษะ 4 อยางบูรณาการ โดยฝกทักษะการฟง การออกเสียง และการ
พูดขั้นพื้นฐานที่ใชในชีวติ ประจําวัน ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ ฝกทักษะการ
อานขอความสั้น ๆ และศัพททใี่ ชในชีวติ ประจําวัน รวมทั้งศึกษาและฝกฝน
ตัวอักษรฮิรางานะคาตะคานะ และตัวอักษรคันจิระดับตน ประมาณ 40 ตัว

1561102

ภาษาญี่ปุน 2
3(2-2)
Japanese 2
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางตอเนื่องจากภาษาญี่ปนุ เบื้องตน 1 ในแวดวงชีวติ ที่
กวางขวางขึ้น ศึกษาและฝกอักษรคันจิเพิ่มเติมอีกประมาณ 80 ตัว ซึง่ เมื่อเรียนจบ
แลวผูเรียนจะมีความรูในอักษรคินจิในระดับเบื้องตน อันจะเปนพื้นฐานใน
การศึกษาตัวอักษรคันจิในระดับที่สงู ขึ้นตอไป

1561103

ภาษาญี่ปุน 3
3(2-2)
Japanese 3
เพิ่มพูนทักษะทั้ง 4 ตอจากภาษาญี่ปุน 2 โดยเนนหนักการฝกทักษะทั้งใน
ดานการฟง พูด อาน เขียน ในสถานการณตา ง ๆ ศึกษาไวยกรณในระดับสูงขึ้น
ศึกษาและฝกฝนตัวเองอักษรคันจิในระดับเบื้องตนเพิ่มเติมอีกประมาณ 90 ตัว
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น(ท-ป)

1561104

ภาษาญี่ปุน 4
3(2-2)
Japanese 4
เสริมสรางความชํานาญในการฟง พูด อาน เขียนตอจากภาษาญี่ปุน 3
โดยฝกทักษะการอานการเขียนตัวอักษรคันจิเพิ่มเติมจากภาษาญี่ปุน 3 อีกประมาณ
90 ตัว ฝกทักษะการอาน เขียนประโยค ที่ซบั ซอนขึ้น ฝกทักษะการอานขอความ
ตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับชีวติ ประจําวัน เพิ่มพูนประสิทธิภาพการฟงและการพูดใน
สถานการณตา ง ๆ ศึกษาไวยากรณที่ซบั ซอนขึ้นจนจบเนื้อหาความรูภ าษาญี่ปุน
ระดับตน (Elementary Japanese)

1561105

การใชภาษาญี่ปุน 1
3(3-0)
Japanese Usage 1
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ โดยศึกษาหลักเกณฑรปู แบบการใช
ภาษาญี่ปนุ ในระดับที่สงู ขึ้นตอเนื่องจากภาษาญี่ปุน 4 และเพิ่มพูนความรูในการใช
ภาษาญี่ปนุ ในสถานการณตา ง ๆ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1561106

การใชภาษาญี่ปุน 2
3(3-0)
Japanese Usage 2
เสริมสรางทักษะทั้ง 4 ตอเนื่องจากการใชภาษาญี่ปุน 1 โดยเนนการใช
ภาษาญี่ปนุ ในชีวติ ประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม

1561107

3(2-2)
ภาษาญี่ปนุ เบื้องตน 1
Japanese for Beginners 1
สําหรับผูเรียนที่ไมมีพนื้ ฐานความรูภาษาญี่ปนุ มากอน ฝกทักษะทั้งสี่อยาง
บูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพนื้ ฐาน เนนฝกสนทนาทีใ่ ชใน
ชีวติ ประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ เปน
ตน ฝกการอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียน
ประโยคงาย ๆ ได
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น(ท-ป)

1561108

ภาษาญี่ปนุ เบื้องตน 2
3(2-2)
Japanese for Beginners 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน 1561107 ภาษาญี่ปนุ เบื้องตน
ฝกทักษะทั้งสี่อยางตอเนื่องจากภาษาญี่ปนุ เบื้องตน 1 ศึกษาไวยากรณและ
รูปประโยคที่ซบั ซอนขึ้น ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ทีจ่ ะนําไปใชใน
ชีวติ ประจําวันใหกวางขวางขึ้น ไดแก การชักชวน การขออนุญาต การบอกเหตุผล
การให การรับ เปนตน โดยเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม

1562101

ภาษาญี่ปุน 5
3(2-2)
Japanese 5
ศึกษาไวยากรณ ภาษาญี่ปนุ ระดับกลาง ฝกทักษะการใชภาษาญี่ปนุ ใน
โอกาสตาง ๆ ในรูปประโยคที่ซบั ซอนขึ้น รวมทั้งศึกษาอักษรคันจิเพิ่มเติมอีก
ประมาณ 200 ตัว

1562102

ภาษาญี่ปุน 6
3(2-2)
Japanese 6
ศึกษาไวยากรณภาษาญี่ปนุ ระดับกลางตอเนื่องจากภาษาญี่ปุน 5 รวมทั้ง
ศึกษาอักษรคันจิ เพิ่มเติมอีกประมาณ 200 ตัว

1562201

การอานภาษาญี่ปุน 1
3(3-0)
Japanese Reading 1
อานขอความ หรือบทความที่มีรูปประโยค และเนื้อหาที่เขาใจงาย ศึกษา
คําศัพท และสํานวนตาง ๆ โดยใชความรูภาษาญี่ปนุ ที่เรียนมาใหเขาใจภาษาญี่ปุน
ไดดีขึ้น
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1562202

การอานภาษาญี่ปุน 2
3(3-0)
Japanese Reading 2
อานขอความ หรือบทความที่มีรูปประโยค และเนื้อหาที่เขาใจงาย ศึกษา
คําศัพท และสํานวนตาง ๆ โดยใชความรูภาษาญี่ปนุ ที่เรียนมาใหเขาใจภาษาญี่ปุน
ไดดีขึ้น

1562203

การศึกษาอักษรคันจิ
Study of Kanji
ศึกษาความเปนมา ลักษณะโครงสรางและการใชอกั ษรคันจิ

1562301

การเขียนภาษาญี่ปุน 1
3(3-0)
Japanese Writing 1
ฝกทักษะการเขียนประโยคภาษาญี่ปนุ ที่เรียนมาแลว โดยเนนความถูกตอง
ตามหลักไวยากรณ

1562302

3(3-0)
การเขียนภาษาญี่ปุน 2
Japanese Writing 2
ฝกทักษะการเขียนความเรียงภาษาญี่ปนุ สั้น ๆ ที่มีรูปประโยคซับซอน โดย
ใชภาษาญี่ปนุ ที่ไดเรียนมาใชสอนภาษาญี่ปุน ไดดีขึ้นกวาการเขียนภาษาญี่ปุน 1

1562401

การสนทนาภาษาญี่ปนุ ระดับกลาง 1
3(3-0)
Intermediate Japanese Conversation 1
ฝกทักษะในการฟง และการพูดในภาษา สํานวนที่ใชในการบริหารและ
สนทนากับนักทองเทีย่ ว

2(2-0)
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1562402

การสนทนาภาษาญี่ปนุ ระดับกลาง 2
3(3-0)
Intermediate Japanese Conversation 2
ฝกทักษะในการฟง และการพูดในสถานการณจาํ ลองในการปฏิบัติงาน ทั้ง
ในโรงแรมและสถานที่ทองเทีย่ ว ทาอากาศยาน รานขายของที่ระลึก เปนตน

1562403

การสนทนาภาษาญี่ปุน 1
3(3-0)
Japanese Conversation 1
ฝกทักษะในการฟง และการพูดในบทสนทนางาย ๆ ทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน
โดยใชภาษาญี่ปนุ ที่เรียนมา

1562404

การสนทนาภาษาญี่ปุน 2
3(3-0)
Japanese Conversation 2
ฝกทักษะในการฟง และการพูดในบทสนทนาในสถานการณตาง ๆ
เกี่ยวกับชีวติ ประจําวันโดยใชภาษาญี่ปนุ ที่เรียนมาในระดับที่สงู ขึ้น

1562405

2(2-0)
การฟงภาษาญี่ปุน 1
Listening Comprehension 1
ฝกทักษะการผัง และความเขาใจ รวมทั้งจับใจความสําคัญในสถานการณ
ตาง ๆ จากเทปและวีดโี อ เปนตน

1562406

การฟงภาษาญี่ปุน 2
2(2-0)
Listening Comprehension 2
ฝกทักษะการฟง และความเขาใจ รวมทั้งจับใจความสําคัญในสถานการณ
ทีย่ ากขึ้น
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1563201

การอานภาษาญี่ปุน 3
3(3-0)
Japanese Reading 3
ฝกทักษะการอานขอเขียนที่มเี นื้อหาหลากหลาย ฝกตอบคําถามเพื่อทดสอบ
ความเขาใจ ฝกใชพจนานุกรมเพือ่ ชวยการอานดวยตนเอง

1563202

การอานภาษาญี่ปุน 4
3(3-0)
Japanese Reading 4
ฝกทักษะการอานบทความ เรื่องสั้น หรือเรื่องที่คดั ออกมาจากวารสาร
นิตยสาร และหนังสือพิมพ ในระดับภาษาที่ยากขึ้น ฝกสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่
อาน

1563301

การเขียนภาษาญี่ปุน 3
3(3-0)
Japanese Writing 3
ฝกทักษะการเขียนบันทึกขอความสั้น ๆ จดหมายสวนตัวและการเขียน
เรียงความ

1563302

การเขียนภาษาญี่ปุน 4
3(3-0)
Japanese Writing 4
ฝกทักษะการเขียนบรรยายเรื่องตาง ๆ ในระดับภาษาที่สงู ขึ้น โดยให
สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองประกอบ

1563401

การสนทนาภาษาญี่ปุน 3
3(3-0)
Japanese Conversation 3
ฝกทักษะการฟงและการพูด พรอมทั้งสามารถถายทอด ขอความหรือสรุป
เนื้อหาของบทสนทนา
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1563402

การสนทนาภาษาญี่ปุน 4
3(3-0)
Japanese Conversation 4
ฝกทักษะการฟง การพูดและการแสดงความคิดเห็นใน หัวขอที่กาํ หนดให
จาก ขาว บทความ วิดีทศั น ภาพยนตร เปนตน

1563501

ญี่ปนุ ศึกษา 1
3(3-0)
Japanese Studies 1
ศึกษาความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับประเทศญี่ปนุ ในแงตาง ๆ อาทิ ประวัติศาสตร
ภูมิศาสตร สังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

1563502

ญี่ปนุ ศึกษา 2
Japanese Studies 2
ศึกษาเกี่ยวกับประเทศญี่ปนุ เพิ่มเติมจากญี่ปนุ ศึกษา 1

1563503

วิวฒ
ั นาการวรรณกรรมญี่ปุน
3(3-0)
Survey of Japanese Literary Works
ศึกษารูปแบบวรรณกรรมญี่ปนุ ในสมัยตาง ๆ ตลอดจนประวัติความเปนมา
และอิทธิพลของสังคม การเมือง การปกครองในสมัยนั้น ๆ ที่มีตอ วรรณกรรมโดย
บรรยายเปนภาษาไทย

1563504

ประวัตวิ รรณคดีญี่ปุน 1
3(3-0)
History of Japanese Literature 1
ศึกษาผลงานวรรณกรรมที่ดเี ดน ตัง้ แตสมัยนาระจนถึงสมัยมุโรมาชิ

1563505

ประวัตวิ รรณคดีญี่ปุน 2
History of Japanese Literature 2
ศึกษาผลงานวรรณกรรมที่ดเี ดนสมัยเอโดะ

3(3-0)

3(3-0)
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1563601

โครงสรางภาษาญี่ปุน 1
Structure of Japanese Language 1
ศึกษา วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยคตาง ๆ

3(3-0)

1563602

โครงสรางภาษาญี่ปุน 2
Structure of Japanese Language 2
ศึกษาและวิเคราะหโครงสราง รวมทั้งหนาที่ของประโยค ตาง ๆ

3(3-0)

1563603

การแปลภาษาญี่ปุน 1
3(3-0)
Japanese Translation 1
ศึกษาหลักการแปล ปญหาและวิธกี ารแกปญ
 หา ฝกแปลประโยคที่มี
โครงสรางงาย ๆ ไปจนถึงประโยคที่ซบั ซอนขึ้น ทัง้ จากภาษาญี่ปนุ เปนภาษาไทย
และจากภาษาไทยเปนภาษาญี่ปุน

1563604

3(3-0)
การแปลภาษาญี่ปุน 2
Japanese Translation 2
ฝกแปลบทความจากภาษาญี่ปนุ เปนภาษาไทย และจากภาษาไทยเปน
ภาษาญี่ปนุ รวมทั้งศึกษาสํานวนตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของและใชอยูเปนประจําในการแปล

1563801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาญี่ปุน 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Japanese Language 3
จัดกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ และพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพภาษาญี่ปุน โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่ง
เกี่ยวของกับงานที่ใชภาษาญี่ปุน
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1564201

การอานภาษาญี่ปุน 5
3(3-0)
Japanese Reading 5
ฝกอานขอเขียน หรือบทประพันธ เพื่อใหเขาใจความหมาย เจตนารมณ
ทัศนคติของผูเขียน ใหสามารถรวบรวมลําดับความคิดและสรุปสาระสําคัญของเรื่อง
ได

1564202

การอานภาษาญี่ปุน 6
3(3-0)
Japanese Reading 6
ฝกอานบทความประเภทตาง ๆ ในระดับที่ยากขึ้น และสามารถสรุป
ใจความสําคัญได

1564301

การเขียนภาษาญี่ปุน 5
3(3-0)
Japanese Writing 5
ฝกการเขียนบทความในหัวขอตาง ๆ โดยสามารถจัดลําดับความผิด เขียน
โครงรางและเขียนเรียงเปนภาษาเขียนที่ถกู ตองสละสลวย

1564302

การเขียนภาษาญี่ปุน 6
Japanese Writing 6
ฝกการเขียนรายงานและจดหมายประเภทตาง ๆ

1564401

การสนทนาภาษาญี่ปุน 5
3(3-0)
Japanese Conversation 5
ฝกการบรรยายหรือเลาเรื่องในหัวขอที่กาํ หนดจากขาว บทความ วิดีทศั น
ภาพยนตร ที่มีรูปประโยคซับซอนขึ้น

1564402

การสนทนาภาษาญี่ปุน 6
3(3-0)
Japanese Conversation 6
ฝกการรายงานและอภิปรายในหัวขอที่กาํ หนด ฝกทักษะการพูดชั้นสูง เชน
การเสนอรายงาน การอภิปรายกลุม เปนตน

3(3-0)
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1564501

วรรณกรรมญี่ปนุ สมัยใหม
3(3-0)
Modern Japanese Literary Works
ศึกษาการเขียนตั้งแตสมัยเมจิ จนถึงปจจุบัน พรอมทั้งศึกษาภูมหิ ลังของ
สังคมที่มีอทิ ธิพลตอแนวการเขียน

1564601

การแปลภาษาญี่ปุน 3
3(3-0)
Japanese Translation 3
ฝกการแปลบทความและขาวจากภาษาญี่ปนุ เปนภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเปนภาษาญี่ปุน

1564701

ภาษาญี่ปนุ เพื่อการทองเที่ยว 1
3(3-0)
Japanese for Tourism 1
ฝกทักษะในดานการฟงและพูดในภาษาสํานวนที่ใชในการบริการ และ
สนทนากับนักทองเทีย่ ว โดยจัดสถานการณจาํ ลองในการปฏิบัติงาน เชน สนามบิน
โรงแรม ภัตตาคาร รานคา เปนตน

1564702

3(3-0)
ภาษาญี่ปนุ เพื่อการทองเที่ยว 2
Japanese for Tourism 2
ศึกษาและฝกการใชภาษาตอจากภาษาญี่ปนุ เพื่อการทองเทีย่ ว 1 ในการ
ปฏิบัตงิ านในสถานที่ตา ง ๆ เชน สถานบริการ สถานที่ทองเทีย่ ว บริษทั นําเที่ยว
ตลอดจนฝกพูดโทรศัพทในธุรกิจทองเทีย่ ว เปนตน

1564703

ภาษาญี่ปนุ เพื่อการเลขานุการ
3(3-0)
Japanese for Secretary
ศึกษาภาษาญี่ปนุ สําหรับงานเลขานุการ เนนการใชภาษาในการ
ติดตอสื่อสาร เชน บันทึกขอความ โทรศัพทที่ตดิ ตอภายในและภายนอกบริษัท
พรอมทั้งศึกษาศัพทเทคนิค และสํานวนที่จาํ เปนในงานเลขานุการ
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1564704

ภาษาญี่ปนุ เพื่อการโรงแรม
3(3-0)
Japanese for Hotel
ฝกทักษะในดานการฟง พูด สํานวนภาษาที่ใชในการบริการในโรงแรม ใช
สถานการณจาํ ลองและฝกปฏิบัตใิ นโรงแรม เชน งานสวนหนา ภัตตาคาร บาร ราน
ขายของที่ระลึก เปนตน

1564705

ภาษาญี่ปนุ ธุรกิจ
3(3-0)
Business Japanese
ศึกษาภาษาญี่ปนุ ที่จาํ เปนตองใชในวงการธุรกิจ โดยใชสถานการณจาํ ลอง
และใหความรูในเรื่องวิธปี ฏิบัตติ นในการติดตอธุรกิจกับชาวญี่ปุน

1564706

การสอนภาษาญี่ปนุ ในฐานะภาษาตางประเทศ
3(3-0)
Teaching Japanese as Foreigner Language
ศึกษาวิธีการสอนภาษาญี่ปนุ ดานทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อใหสามารถสอน
ภาษาญี่ปนุ ใหแกนกั เรียนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ

1564801

การฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาญี่ปุน 3
5(350)
Field Experience in Japanese Language 3
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพดานภาษาญี่ปนุ ในหนวยงาน
สถานประกอบการที่มกี ารใชภาษาญี่ปุน ภายใตการควบคุมของอาจารยนเิ ทศก และ
ผูบ ริหารกิจการโดยจัดใหมกี ารปฐมนิเทศกอนฝก และมีการอภิปราย วิเคราะหและ
สรุปผลการฝกประสบการณวชิ าชีพ
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หมูวชิ า ภาษาจีน
(157)

ดังนี้

หมูวชิ าภาษาจีนซึ่งอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาเอกเปน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟง – พูด
ทักษะการอาน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม – วรรณกรรม
วาทยสัมพันธและการแปล
ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพ
การฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

(157-1--)
(157-2--)
(157-3--)
(157-4--)
(157-5--)
(157-6--)
(157-7--)
(157-8--)
(157-9--)
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หมูวชิ าภาษาจีน (157)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
1571101
1571102
1571103
1571104
1571105
1571106
1571107
1571108
1571109
1571110
1571111 1570101
1571112 1570102
1571201 1573201
1571202 1573202
1571203
1571204
1572101
1572102
1572201
1572301 1571301
1572302 1572301
1572401
1572501
1573101
1573102
1573202 1572202

ชือ่ วิชา
ภาษาจีน 1
ภาษาจีน 2
ภาษาจีน 3
ภาษาจีน 4
ภาษาจีน 5
ภาษาจีน 6
ภาษาจีนระดับตน 1
ภาษาจีนระดับตน 2
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง
ระบบเสียงภาษาจีน
ภาษาจีนเบื้องตน 1
ภาษาจีนเบื้องตน 2
การฟงและการพูดภาษาจีน 1
การฟงและการพูดภาษาจีน 2
การฟงภาษาจีน 1
การฟงภาษาจีน 2
ภาษาจีนระดับตน 3
ภาษาจีนระดับตน 4
การฟงและการพูดภาษาจีน 3
การอานภาษาจีน 1
การอานภาษาจีน 2
การเขียนภาษาจีน 1
วัฒนธรรมจีน
ภาษาจีนระดับกลาง 1
ภาษาจีนระดับกลาง 2
สนทนาภาษาจีน

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
1573301
1573302 1572302
1573401
1573402
1573502
1573503 1573501
1573504 1573504
1573505 1573505
1573601 1573601
1573602 1573602
1573701
1573702
1573703
1573704
1573801
1573802
1573901
1573902
1574101
1574301 1573303
1574302 1573302
1574401 1574401
1574402
1574501 1574501
1574502
1574503
1574601 1574601
1574602

ชือ่ วิชา
การอานหนังสือพิมพจีน 1
การอานภาษาจีน 3
การเขียนภาษาจีน 2
เรียงความภาษาจีน 1
นิทานสุภาษิตจีน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
วรรณคดีจีน 1
วรรณคดีจีน 2
การแปลภาษาจีน 1
หลักภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการทองเทีย่ ว
ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
ภาษาจีนธุรกิจ
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาจีน 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาจีน 3
บทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร 1
บทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร 2
ภาษาจีนระดับสูง
การอานภาษาจีนโบราณ
การอานหนังสือพิมพจีน 2
การเขียนรายงานภาษาจีน
เรียงความภาษาจีน 2
เรื่องสั้นจีน
นวนิยายจีน
วรรณกรรมจีนสมัยใหมและรวมสมัย
การแปลภาษาจีน 2
การแปลภาษาจีน 3

น(ท-ป)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(90)
5(450)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสใหม
รหัสเกา
1574701 1573701

ชือ่ วิชา
หนังสือแบบเรียนภาษาจีน

น(ท-ป)
3(3-0)

319

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าภาษาจีน (157)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1571101

ภาษาจีน 1
3(3-0)
Chinese 1
ศึกษาเนนในดานการฟงและพูดภาษาจีนเบื้องตน ในกรณีที่จําเปนตองใช
ภาษานี้ ใ นการทํ า งาน บทเรี ย นจะประกอบด ว ยรู ป แบบการสนทนาใน
ชีวติ ประจําวันอยางงาย

1571102

ภาษาจีน 2
3(3-0)
Chinese 2
ศึกษาตอเนื่องจากวิชาภาษาจีน 1
โดยเนนในดานการฟง และการพูด
นักศึกษาจะไดรับการฝกฝน ใหใชภาษาจีนในขอบขายที่กวางขึ้น ฝกสนทนา
ภาษาจีนในวิชาชีพอยางงาย ๆ และที่ใชอยูเสมอ

1571103

ภาษาจีน 3
3(3-0)
Chinese 3
ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด บทเรียนจะประกอบดวยภาษา
สํานวนที่ใชในการบริการและสนทนากับนักทองเทีย่ ว

1571104

ภาษาจีน 4
Chinese 4
ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด
งานทัง้ ในโรงแรมและสถานที่

3(3-0)
ในสถานการณจําลองในการปฏิบัติ
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1571105

ภาษาจีน 5
3(3-0)
Chinese 5
ฝกทักษะในดานการอานและการเขียน การอานบทความประเภทตาง ๆ
อานหนังสือ บทความทางวิชาการ และการเขียนจดหมายธุรกิจ และรายงาน
ประเภทตาง ๆ

1571106

ภาษาจีน 6
3(3-0)
Chinese 6
ฝกทักษะชั้นสูง ดานการฟง พูด อาน เขียน สามารถสรุปใจความสําคัญได
การเสนอรายงาน การอภิปรายกลุม เปนตน

1571107

ภาษาจีนระดับตน 1
3(2-2)
Basic Chinese 1
ศึกษาระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจีนกลาง และหลักเบื้องตนของตัวอักษร
จีน ฝกอานศัพท
วลี ประโยคและขอความอยางงาย ศึกษาและฝกเขียน
โครงสร า งพื้ น ฐานของรู ป ประโยคที่ สั้ น และง า ย ตลอดจนศึ ก ษาและฝ ก การใช
พจนานุกรมจีน-ไทย และไทย-จีน

1571108

ภาษาจีนระดับตน 2
3(2-2)
Basic Chinese 2
ฝกทักษะดานฟง พูด อานและเขียน ฝกการอานศัพท วลี ที่ยากขึ้น อาน
ประโยคและขอความที่ยาวขึ้น เพื่อทําความเขาใจและใชไดถูกตอง ศึกษาลักษณะ
โครงสรางของรูปประโยคทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการสื่อสาร เนน เ รื่ อ ง
การออกเสียงจีนกลางใหไดมาตรฐาน
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1571109

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง
2(1-2)
Sound System of Chinese
ศึ ก ษาระบบเสี ย งภาษาจี น กลางทั้ ง หน ว ยเสี ย งพยั ญ ชนะ สระ และ
วรรณยุ ก ต วิ เ คราะห ป ญ หาในการออกเสี ย ง โดยศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ ระบบ
เสียงภาษาไทย ฝกเสียงภาษาจีนที่เปนสําหรับ ผูเรียนไทยและแกไขออกเสียง ให
ถูกตอง

1571110

ระบบเสียงภาษาจีน
2(2-0)
Sound System of Chinese
ศึกษาสัทศาสตรและระบบเสียงภาษาจีน เพื่อฟงและวิเคราะหปญ
 หาในการ
ออกเสียง สํารวจและฝกออกเสียงภาษาจีนที่เปนปญหาสําหรับคนไทย และแกไข
การออกเสียงใหถกู ตอง

1571111

ภาษาจีนเบื้องตน 1
2(1-2)
Chinese for Beginners I
สําหรับผูเรียนที่ไมมีพนื้ ฐานความรูภาษาจีนมากอน
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการสําหรับทักษะการฟง และพูด ผูเ รียนไดฝก
ทักษะขั้นพื้นฐานที่ใชในชีวติ ประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนํา การขอบคุณ
การขอโทษ เปนตน ทักษะการเขียน ฝกเขียนตามคําบอกและเขียนประโยคงาย ๆ ได
ทักษะการอาน ฝกอานเนื้อหาขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได

1571112

ภาษาจีนเบื้องตน 2
2(1-2)
Chinese for Beginners II
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 1571111 ภาษาจีนเบื้องตน 1
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการตอเนื่องจากภาษาจีนเบื้องตน 1 ศึกษา
ไวยากรณและรูปประโยคที่ซบั ซอนขึ้น ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ที่
กวางขวางและเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม
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1571201

การฟงและการพูดภาษาจีน 1
2(1-2)
Chinese Listening and Speaking 1
ฝกการฟงบทสนทนา การเลาเรื่อง การอธิบายอยางงาย ฝกสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจําวัน เพื่อใชภาษาจีนไดคลองแคลว โดยเนนความสามารถการฟง
และการพูด

1571202

การฟงและการพูดภาษาจีน 2
2(1-2)
Chinese Listening and Speaking 2
ศึกษาหลักการ วิธีการ ในการฟงและการพูดภาษาจีนตอเนื่องจากการฟง
และการพูด 1 ฝกฟงและพูดในรูปแบบของการสนทนา ในหัวขอที่กําหนด ฝกพูดใน
กลุม ฝกพูดในหัวขอที่กําหนด ฝกพูดในที่ประชุม เพื่อเพิ่มประสบการณความสา
รถและทักษะในการฟงและพูดยิ่งขึ้น

1571203

การฟงภาษาจีน 1
2(2-0)
Chinese Listening 1
ฝกการฟงบทสนทนา การเลาเรื่อง การอภิปรายงาย ๆ ฝกการฟงและ
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวติ ประจําวัน เพื่อใชภาษาจีนไดคลองแคลว โดยเนนความ
สารถในการฟงใหเขาใจ

1571204

การฟงภาษาจีน 2
2(2-0)
Chinese Listening 2
ฝกการฟงบทสนทนาเรื่องตาง ๆ การเลาเรื่อง การอธิบาย การบรรยายสั้น ๆ
เพื่อจับใจความ และสามารถสรุปใจความสําคัญได
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1572101

ภาษาจีนระดับตน 3
3(3-0)
Basic Chinese 3
ศึ ก ษาการใช คํา และหนา ที่ข องคํา ความสั มพัน ธ ของคํ าตา งๆ ในวลีแ ละ
ประโยคอยางงาย เพื่อใหสามารถเรียบเรียงขอความ ทั้งในการพูดและการเขียน ได
อยางถูกตองตามหลักภาษาและความนิยม

1572102

ภาษาจีนระดับตน 4
3(3-0)
Basic Chinese 4
ศึกษาวลีและหนาที่ของวลีในประโยค ศึกษารูปแบบประโยคตางๆ เพื่อ
สามารถเรียบเรียงขอความทั้งในการพูดและการเขียนไดอยางถูกตองตาม หลักภาษา
และความนิยม

1572201

การฟงและการพูดภาษาจีน 3
2(1-2)
Chinese Listening and Speaking 3
ศึกษาการฟงและการพูดตอเนื่องจากการฟงและการพูดภาษาจีน 2 โดย
เนนการฝกทักษะการฟงและพูดในที่ชุมชน เพื่อเพิ่มประสบการณ ความสามารถ
และทักษะการฟงและการพูด

1572301

การอานภาษาจีน 1
2(2-0)
Chinese Reading 1
ฝ ก อ า นงานเขี ย นขนาดสั้ น ประเภทต า งๆ เช น ประกาศ อนุ เ ฉท การ
บรรยาย เรียงความอยางงาย จดหมายและบทความขนาดสั้น ฝกความเร็วในการ
อาน โดยจับใจความสําคัญและวัตถุประสงคของผูเขียนได
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1572302

การอานภาษาจีน 2
2(2-0)
Chinese Reading 2
ฝ ก ความเร็ ว ในการอ า นงานเขีย นประเภทต า งๆที่ย ากและยาวขึ้ น เช น
การบรรยาย เรียงความ บทความ สามารถจับใจความไดดียิ่งขึ้น และเขียนสรุป
เนื้อหาของบทอานที่อา นและยอเรื่องบทอานนั้น ๆ ได

1572401

การเขียนภาษาจีน 1
3(3-0)
Chinese Writing 1
ฝกเขียนขอความอยางงาย เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เชน จดหมายสวนตัว
บันทึกประจําวัน เพื่อฝกใหสามารถใชคําศัพทตางๆ ที่เรียนแลวมาสื่อความหมาย
ของตนใหผูอนื่ ทราบได

1572501

วัฒนธรรมจีน
3(3-0)
Chinese Culture
ศึกษาลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมจีนขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อ
คานิยม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และมรรยาทของจีนโดยสังเขป

1573101

ภาษาจีนระดับกลาง 1
3(3-0)
Intermediate Chinese 1
ฝกการฟง พูด อาน และเขียน ในรูปแบบตางๆ ที่มีเนื้อหาซับซอนขึ้น โดย
เนนการวิเคราะหเนื้อหาสาระ และการใชภาษาสื่อความหมายไดถูกตองรวดเร็ว
กะทัดรัด และศึกษาอักษรตัวยอและคําศัพทสมัยปจจุบัน

1573102

ภาษาจีนระดับกลาง 2
3(3-0)
Intermediate Chinese 2
ฝกการฟง พูด อาน เขียนในรูปแบบตางๆ ที่มีเนื้อหาซับซอนยิ่งขึ้น โดย
เนนความเขาใจและทักษะในการใชภาษาที่กะทัดรัดและสละสลวยไดถูกตองกับ
เนื้อหาและความคิด
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1573202

สนทนาภาษาจีน
2(2-0)
Chinese Conversation
ฝ ก การสนทนาภาษาจีน โดยเน นการพูด ปากเปลา และสํา เนีย งที่เ ป น
มาตรฐาน การออกเสียงใหถูกตองชัดเจน การใชถอยคําใหเหมาะสมกับเหตุการณ
และสภาพแวดลอม

1573301

การอานหนังสือพิมพจีน 1
3(3-0)
Reading of Chinese Newspaper 1
ฝกการอานขาวและบทความตางๆ ในหนังสือพิมพ เชน ขาวทั่วไปทั้งใน
ประเทศและตางประเทศบทความเชิงวิจารณ บทความทางการเมือง บทบรรณาธิการ
โดยเนนการเขาใจศัพท สํานวนที่ใชในภาษาหนังสือพิมพ

1573302

การอานภาษาจีน 3
2(2-0)
Chinese Reading 3
อานขอความประเภทตางๆ และวรรณกรรมรูปแบบตางๆ ทั้งบันเทิงคดี
และสารคดี โดยเนนการตีความและสามารถถายทอดความรูความเขาใจจากขอความ
ที่อา น สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณจากเรื่องที่อาน และสามารถสรุป
ใจความโดยสังเขปได

1573401

การเขียนภาษาจีน 2
3(3-0)
Chinese Writing 2
ฝกเขียนขอความตามประเพณีนิยม เชน จดหมายธุรกิจ บัตรเชิญบัตร
อวยพร ตลอดจนบทความขนาดสั้น ทัง้ นี้เพื่อฝกใหสามารถนําศัพทตางๆ ที่
เรียนแลวมาแสดงความประสงคของตนไดถกู ตองตามยุคสมัยและประเพณีนยิ ม
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1573402

เรียงความภาษาจีน 1
2(2-0)
Chinese Writing 1
ฝกเขียนขอความงาย ๆ เกี่ยวกับชีวติ ประจําวัน เชน จดหมายถึงเพื่อนฝูง
พอแม ตลอดจนบันทึกประจําวัน เปนตน ทัง้ นี้เพื่อฝกใหสามารถใชคาํ ศัพทตาง ๆ
ทีเ่ รียน แลวมาเพื่อความหมายของตนใหผูอนื่ ทราบได

1573502

นิทานสุภาษิตจีน
3(3-0)
Chinese Proverbial Tales
ศึกษานิทานสุภาษิตที่มีชื่อเสียงของจีน เนนคติธรรมและปรัชญาชีวิตและ
รูจักใชสภุ าษิตจีนไดอยางเหมาะสม

1573503

ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
3(3-0)
Introduction to Chinese Literature
ศึกษาลักษณะทั่วไปและรูปแบบการประพันธตางๆที่สําคัญของวรรณคดี
จีน ตั้งแตกอนสมัยกอนราชวงศฉินจนถึงปจจุบันอยางสังเขป โดยคัดเลือกจาก
วรรณคดีจนี ที่สาํ คัญในแตละสมัย

1573504

วรรณคดีจีน 1
3(3-0)
Chinese Literature 1
ศึกษาลักษณะทั่วไป และรูปแบบการประพันธตาง ๆ ที่สําคัญของวรรณคดี
จีน ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงราชวงศถัง โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนที่สําคัญในแต
ละสมัย

1573505

วรรณคดีจีน 2
2(2-0)
Chinese Literature 2
ศึกษาลักษณะทั่วไป และรูปแบบการประพันธตาง ๆ ที่สําคัญของวรรณคดี
จีน ตั้งแตราชวงศถังจนถึงปจจุบัน โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนที่สําคัญในแตละ
สมัย
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1573601

การแปลภาษาจีน 1
3(3-0)
Chinese Translations 1
ศึกษาหลักและวิธกี ารแปลภาษาไทยใหเปนภาษาจีน และภาษาจีนใหเปน
ภาษาไทย ตัง้ แตการแปลประโยคจนถึงการแปลขอความ บทสนทนา และ
บทความขนาดสั้น

1573602

หลักภาษาจีน
3(3-0)
Chinese Grammar
ศึกษาลักษณะโครงสรางของภาษาจีน ศึกษาและวิเคราะหชนิด ความหมาย
และหนาที่ของหนวยคํา ระบบการสรางคํา ระบบการใชคํา วิเคราะห รูปประโยค
และฝกการเขียนประโยคภาษาจีน ใหถกู ตองตามหลักภาษา

1573701

ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว
3(3-0)
Chinese for Tourism
ฝกทักษะในดานการฟง และพูดในภาษาสํานวนที่ใชในการบริการ และ
แนะนําสถานที่ทองเทีย่ วในประเทศไทย โดยจัดสถานการณจาํ ลองในการ
ปฏิบัตงิ าน เชน สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร รานคา เปนตน

1573702

ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ
3(3-0)
Chinese for Secretarial Science
ศึกษาภาษาจีนสําหรับงานเลขานุการ เนนการใชภาษาในการติดตอ
สือ่ สารเชน บันทึกขอความ โทรศัพทที่ติดตอภายในและภายนอกบริษัท
พรอมทั้งศึกษาศัพทเทคนิค และสํานวนที่จาํ เปนในงานเลขานุการ
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1573703

ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3(3-0)
Chinese for Hotel
ฝกทักษะในดานการฟง พูด สํานวนภาษาที่ใชในการบริการในโรงแรมโดย
ใชในการณจาํ ลอง และฝกปฏิบัตใิ นโรงแรม เชน งานลวงหนา ภัตตาคารบาร ราน
ขายของที่ระลึก เปนตน

1573704

ภาษาจีนธุรกิจ
3(3-0)
Business Chinese
ศึกษาภาษาจีนที่จาํ เปนตองใชในวงการธุรกิจ โดยใชสถานการณจาํ ลองและ
ใหความรูในเรื่องวิธปี ฏิบัตติ นในการติดตอธุรกิจกับชาวจีน

1573801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาจีน 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Chinese 3
จัดใหนกั ศึกษาฝกปฏิบัตโิ ดยใชสถานการณจาํ ลอง ในสถานประกอบการ
ภาคธุรกิจ เชน โรงแรม บริษทั จัดนําเที่ยว สํานักงาน ฯลฯ กอนออกฝก
ประสบการณวชิ าชีพ

1573802

การฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาจีน 3
5(450)
Full Time Professional Experience in Chinese 3
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพดานภาษาจีนในหนวยงาน สถาน
ประกอบการที่มกี ารใชภาษาจีน ภายใตการควบคุมของอาจารยนเิ ทศ และผูบริหาร
กิจการ โดยจัดใหมกี ารปฐมนิเทศกอนฝก และมีการอภิปราย วิเคราะหและสรุปผล
การฝกประสบการณวชิ าชีพ

1573901

บทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร 1
2(2-0)
Selective Reading Passages in Social Science 1
ศึกษาความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับประเทศจีนในแงตางๆ อาทิประวัติศาสตร
ภูมิศาสตร การเมือง และเศรษฐกิจจากบทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร
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1573902

บทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร 2
3(3-0)
Selective Reading Passages in Social Science 2
ศึกษาวิเคราะหสถานการณประเทศจีนในปจจุบนั และการสราง
ความสัมพันธระหวางประเทศในภูมภิ าคเอเชีย จากบทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร

1574101

ภาษาจีนระดับสูง
3(3-0)
Advanced Chinese
ศึกษางานเขียนตางๆ ทัง้ บันเทิงคดี และสารคดี จดบันทึก ยอความ
ขยายความ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ไดอา น ไดพบ ไดเห็นและฟง เพื่อให
สามารถจับใจความหลักและพลความได

1574301

3(3-0)
การอานภาษาจีนโบราณ
Classical Chinese Reading
ศึกษาภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรร เพื่อใหเขาใจลักษณะโครงสราง
ไวยากรณ และความหมาย โดยเฉพาะขอแตกตางในดานการใชศพั ทและ หลักภาษา
ระหวางภาษาจีนโบราณกับภาษาจีนปจจุบัน

1574302

การอานหนังสือพิมพจีน 2
3(3-0)
Reading of Chinese Newspaper 2
ฝกการอานเชิงวิเคราะห และวิจารณขา ว และบทความตาง ๆ ใน
หนังสือพิมพ โดยศึกษาลีลาการเขียน ตลอดจนวัตถุประสงคและทัศนะของ
ผูเ ขียน

1574401

การเขียนรายงานภาษาจีน
3(3-0)
Chinese Report Writing
ฝกการเขียนรายงานการคนควาเปนภาษาจีน การตีความหมายหัวขอเรื่อง
วางโครงเรื่อง วิธีรวบรวมขอมูลจากการอาน การเรียบเรียงเนื้อความ การใช
ถอยคําที่มีน้ําหนัก การอางเหตุผล เชิงอรรถ ดรรชนีและบรรณานุกรม
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1574402

เรียงความภาษาจีน 2
3(3-0)
Chinese Essay 2
ฝกหัดเขียนขอความตามประเพณีนยิ ม เชน จดหมายธุรกิจ บัตรเชิญ บัตร
อวยพร ตลอดจนบทความสั้น ๆ ทัง้ นี้เพื่อใหสามารถนําศัพทตาง ๆ ทีเ่ รียนมาแลว
มาแสดงความประสงคของตนใหถกู ตองตามประเพณีนยิ ม

1574501

เรื่องสั้นจีน
3(3-0)
Chinese Short Stories
ศึกษาเรื่องสั้นรวมสมัยของจีน เพื่อสามารถจับใจความจากเรื่องที่อานและ
สรุปได

1574502

นวนิยายจีน
3(3-0)
Chinese Novels
ฝกทักษะการอานและวิเคราะหบทคัดเลือกจากนวนิยายจีนสมัยราชวงศห
มิง ชิงและสมัยใหม

1574503

วรรณกรรมจีนสมัยใหมและรวมสมัย
3(3-0)
Contemporary and Modern Chinese Literature
ฝกทักษะและวิเคราะหบทคัดเลือกจากวรรณกรรมสมัยใหมและรวมสมัย
ของจีน

1574601

การแปลภาษาจีน 2
3(3-0)
Chinese Translation II
ศึกษาหลักและวิธกี ารในการแปลภาษาจีนเปนภาษาไทย และภาษาไทยเปน
ภาษาจีน ฝกแปลขอความและบทความที่ยากขึ้น ฝกแปลบทความเอกสาร
สุนทรพจน และจดหมายประเภทตาง ๆ
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น(ท-ป)

1574602

การแปลภาษาจีน 3
3(3-0)
Chinese Translation 3
ศึกษาหลักและวิธกี ารแปลภาษาไทยใหเปนภาษาจีน และภาษาจีนใหเปน
ภาษาไทยในระดับสูงขึ้นจากการแปลภาษาจีน 2โดยเนนการแปลบทคัดยอ เอกสาร
ทางวิชาการ เรื่องสั้น นวนิยาย บทประพันธและเอกสารราชการ

1574701

หนังสือแบบเรียนภาษาจีน
3(3-0)
Chinese Instructional Materials
ศึกษาแบบเรียนภาษาจีนในระดับตาง ๆ วิเคราะหแบบเรียนนั้น ๆ เพื่อ
นําไปใชในการทดลองสอน และการศึกษาตอไป ฝกการสรางแบบเรียนที่
สอดคลองกับจุดมุงหมาย และการสรางแบบฝกที่เพิ่มเติม
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หมูวชิ าภาษามาเลย
(158)

ออกเปนดังนี้

หมูวชิ าภาษามาเลย ซึง่ อยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟง-พูด
ทักษะการอาน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธและการแปลง
ภาษามาเลยสําหรับวิชาชีพ
การฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

(158-1--)
(158-2--)
(158-3--)
(158-4--)
(158-5--)
(158-6--)
(158-7--)
(158-8--)
(158-9--)

333

หมูวชิ าภาษามาเลย (158)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
1581101
1581102
1581103
1581104
1581105
1581106

ชือ่ วิชา
ภาษามาเลยเบื้องตน 1
ภาษามาเลยเบื้องตน 2
ภาษามาเลย 1
ภาษามาเลย 2
ภาษามาเลย 3
ภาษามาเลย 4

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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หมูวชิ าภาษามาเลย (158)
รหัส
1581101

1581102

1581103

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

ภาษามาเลยเบื้องตน 1
3(3-0)
Malay for Beginners 1
สําหรับผูเรียนที่ไมมีพนื้ ฐานความรูภาษามาเลยมากอน
ควรฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ
พืน้ ฐาน เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติ ประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนํา
ตน การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน การฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและ
ตอบคําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ ได
ภาษามาเลยเบื้องตน 2
3(3-0)
Malay for Beginners 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 1581101 ภาษามาเลยเบื้องตน 1
โดยการฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ตอเนื่องจากภาษามาเลยเบื้องตน 1
ศึกษาไวยากรณและรูปประโยคที่ซบั ซอนขึ้น ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ
ทีก่ วางขวางขึ้น และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม
ภาษามาเลย 1
3(3-0)
Malay 1
ศึกษาเนนในดานการฟง และการพูดภาษามาเลยเบื้องตน ในกรณีที่
จําเปนตองใชภาษานี้ในการทํางาน บทเรียนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนาใน
ชีวติ ประจําวัน
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1581104

ภาษามาเลย 2
3(3-0)
Malay 2
ศึกษาตอเนื่องจากวิชาภาษามาเลย 1 โดยเนนในดานการฟงและการพูด
นักศึกษาไดรบั การฝกฝน ใหใชวชิ าภาษามาเลยในขอบขายที่กวางขึ้น
ฝกทักษะในดานการฟงและพูด บทเรียนจะประกอบดวยภาษาสํานวนที่ใชใน
การบริการและสนทนากับนักทองเทีย่ ว

1581105

ภาษามาเลย 3
3(3-0)
Malay 3
ฝกทักษะในดานการฟงและพูด บทเรียนจะประกอบดวยภาษาสํานวนที่
ใชในการบริการและสนทนากับนักทองเทีย่ ว

1581106

ภาษามาเลย 4
3(3-0)
Malay 4
ฝกทักษะในดานการฟงและพูด ในสถานการณจาํ ลองในการปฏิบัติงานทั้ง
ในโรงแรมและสถานที่ทองเทีย่ ว
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หมูวชิ าภาษาฝรั่งเศส
(159)
หมูวชิ าภาษาฝรั่งเศส ซึง่ อยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาทาง
วิชาออกเปน ดังนี้
1. ทักษะพื้นฐาน
(159-1---)
2. ทักษะการฟง – พูด
(159-2---)
3. ทักษะการอาน
(159-3---)
4. ทักษะการเขียน
(159-4---)
5. ศิลปวัฒนธรรม – วรรณกรรม
(159-5---)
6. วากยสัมพันธและการแปล
(159-6---)
7. ภาษาฝรั่งเศสสําหรับวิชาชีพ
(159-7---)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(159-8---)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(159-9---)
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หมูวชิ าภาษาฝรั่งเศส (159)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
1591101
1591102
1591103
1591104
1591105
1591106
1591107
1591108
1591109
1590101
1591110
1590102
1591201
1591202
1591301
1591302
1592201
1592301
1592401
1592402
1592701
1592702
1593201
1593202
1593301
1593401
1593501
1593502

ชือ่ วิชา
ภาษาฝรั่งเศส 1
ภาษาฝรั่งเศส 2
ภาษาฝรั่งเศส 3
ภาษาฝรั่งเศส 4
ภาษาฝรั่งเศส 5
ภาษาฝรั่งเศส 6
รูปและการใชภาษาฝรั่งเศสสมัยใหม 1
รูปและการใชภาษาฝรั่งเศสสมัยใหม 2
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2
ความเขาใจดานการฟง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
ความเขาใจดานการฟง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
เทคนิคการอาน 1
เทคนิคการอาน 2
สนทนาภาษาฝรั่งเศส 1
การอานภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 1
ภาษาฝรั่งเศสในสือ่ มวลชน 1
สนทนาภาษาฝรั่งเศส 2
สนทนาภาษาฝรั่งเศส 3
การอานภาษาฝรั่งเศสเพื่อการตีความ
การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงริเริ่มสรางสรรค
ฝรั่งเศสศึกษา
วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องตน

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
1593503
1593701
1593702
1593703
1593704
1593705
1593706
1593707
1593801
1594201
1594501
1594502
1594503
1594601
1594602
1594701
1594702
1594703
1594704
1594705
1594706
1594707
1594801

รหัสเกา

ชือ่ วิชา

น(ท-ป)

การเรียนภาษาฝรั่งเศสดวยการละคร
ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ 1
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 2
การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3
ภาษาฝรั่งเศสในสือ่ มวลชน 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเทีย่ ว 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม 1
การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศ
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 3
สนทนาภาษาฝรั่งเศส 4
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของคนฝรั่งเศส
วรรณคดีสาํ หรับเด็ก
รอยกรองภาษาฝรั่งเศส
การแปลภาษาฝรั่งเศส 1
การแปลภาษาฝรั่งเศส 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเทีย่ ว 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการติดตอทางธุรกิจ
ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการตัดเย็บและออกแบบทรงผม
การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษาฝรั่งเศส
ความสัมพันธทางดานธุรกิจกับประเทศฝรั่งเศส
การฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 3

2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(90)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
5(350)
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หมูวชิ าภาษาฝรั่งเศส (159)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1591101

ภาษาฝรั่งเศส 1
3(3-0)
French 1
ศึ ก ษาเน น ในด า นการฟ ง และการพู ด ภาษาฝรั่ ง เศสเบื้ อ งต น ในกรณี ที่
จําเปนตองใชภาษานี้ในการทํางาน บทเรียนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนาใน
ชีวติ ประจําวันแบบงาย

1591102

ภาษาฝรั่งเศส 2
3(3-0)
Franch 2
ศึกษาตอเนื่องจากวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 โดยเนนหนักในดานการฟงและพูด
นักศึกษาจะไดรับการฝกฝนใหใ ชภาษาฝรั่งเศสในขอบเขตที่กวางขึ้น เชน การ
บริการดานอาหารและเครือ่ งดื่ม

1591103

ภาษาฝรั่งเศส 3
3(3-0)
French 3
ฝกทักษะในดานการฟงและพูด บทเรียนจะประกอบดวยภาษา สํานวนที่
ใชในการบริการและสนทนากับนักทองเทีย่ ว

1591104

ภาษาฝรั่งเศส 4
3(3-0)
French 4
ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด ในสถานการณจาํ ลองในการปฏิบัติงาน
ทัง้ ในโรงแรม และสถานที่ทองเทีย่ ว
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1591105

ภาษาฝรั่งเศส 5
3(3-0)
French 5
ฝกทักษะในดานการอานและการเขียน การอานบทความประเภทตาง ๆ
อานหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ และการเขียนจดหมายธุรกิจ และรายงาน
ประเภทตาง ๆ

1591106

ภาษาฝรั่งเศส 6
3(3-0)
French 6
ฝกทักษะชั้นสูงดานการฟง พูด อาน เขียน สามารถสรุปใจความสําคัญได
การเสนอรายงาน การอภิปรายกลุม เปนตน

1591107

รูปและการใชภาษาฝรั่งเศสสมัยใหม 1
3(3-0)
Forms and Usage in Modern French 1
ศึกษาโครงสรางทางไวยากรณภาษาฝรั่งเศสและวิเคราะหความสัมพันธใน
ประโยคระดับภาษาที่ไมซบั ซอน

1591108

รูปและการใชภาษาฝรั่งเศสสมัยใหม 2
3(3-0)
Forms and Usage in Modern French 2
Prerequisite: 1591107 Forms and Usage in Modern French 1
ศึกษาโครงสรางของภาษาพูดและเขียน วิเคราะหภาษา โครงสรางของ
ประโยคและกฎทางไวยากรณซงึ่ ตัดตอนมาจากเอกสารตาง ๆ ในระดับที่สงู ขึ้น
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1591109

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1
2(1-2)
French for Beginners 1
สําหรับผูทไี่ มมีพนื้ ฐานความรูภาษาฝรั่งเศสมากอน
ฝกทักษะทั้ง 4 อยาง บูรณาการในขั้นพื้นฐานสําหรับทักษะการฟงและ
การพูด ผูเ รียนไดฝก ทักษะที่ใชในชีวติ ประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนํา
ตนเองและแนะนําผูอื่น การขอบคุณ การขอโทษ การอําลา การอวยพร การบอกเวลา
ทักษะการเขียน ฝกเขียนตามคําบอกและเขียนประโยคงาย ๆ ได ทักษะการอาน ฝก
อานเนื้อหาขอความสั้น ๆ และตอบคําถามสั้น ๆ ได

1591110

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2
2(1-2)
French for Beginners 2
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 1591109 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางตอเนื่องจากภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1 ในขอบขายที่
กวางขึ้น โดยใชศพั ทสาํ นวนไวยากรณที่ซบั ซอนขึ้น และใหรูจักวัฒนธรรมฝรั่งเศส
ในดานตาง ๆ เชน การดําเนินชีวติ ประจําวัน อาหาร การกีฬา วันหยุด เปนตน

1591201

ความเขาใจดานการฟง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3(3-0)
Listening and Speaking 1
ฝกฟง-พูดจากสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร วิดีทศั น เปนตน

1591202

ความเขาใจดานการฟง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
Listening and Speaking 2
Prerequisite: 1591201 Listening and Speaking 1
ฝกฟงเพื่อจับใจความหลักหรือแกนของเรือ่ ง
สรุปใจความสําคัญจากสิง่ ที่ฟง ได

3(3-0)

สามารถรายงานปากเปลา
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1591301

เทคนิคการอาน 1
3(3-0)
Paragraph Reading Strategies 1
ศึกษาหลักการอานเบื้องตน รวมทั้งการตีความประโยคและเนื้อความจาก
บริ บ ท ตลอดจนทั ก ษะในการเดาคํ า ศั พ ท ใ หม อ า นเพื่ อ จั บ ใจความสํ า คั ญ และ
รายละเอียดตาง ๆ ในระดับขอความไดอยางเขาใจและสามารถโตตอบเปนภาษา
ฝรั่งเศสได อันเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการพูด อานและเขียน

1591302

เทคนิคการอาน 2
3(3-0)
Processes in Reading Continuous Texts 2
ศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการอานศึกษาศัพทและสํานวนที่ใชในชีวติ ประจําวัน
ในระดับที่สงู ขึ้น

1592201

สนทนาภาษาฝรั่งเศส 1
3(3-0)
Conversation 1
ศึกษาบทสนทนาในชีวิตประจําวัน ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน
เพื่ อ การสื่ อ สารเบื้ อ งต น สามารถโต ต อบแสดงความคิ ด เห็ น ต อ เรื่ อ งราวใน
ชีวติ ประจําวันได

1592301

การอานภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
3(3-0)
Reading Business French
ฝกอานเอกสารที่เกี่ยวกับธุรกิจประเภทตางๆใหอานไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยสามารถยอความสิ่งที่อา นไดถกู ตอง

1592401

การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0)
Communicative Writing 1
ศึกษาการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ รวมทั้งการเขียนประวัติยอ ของบุคคลแนว
ปฏิบัตใิ นการเขียนจดหมายธุรกิจ สํานวนจดหมายเฉพาะแบบฝกเขียนและตอบรับ
ตอบปฏิเสธบัตรเชิญตาง ๆ
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1592402

การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
Communicative Writing 2
Prerequisite: 1592401 Communicative Writing 1
ฝกเขียนเรียงความสั้น ๆ ใหไดใจความสละสลวย

1592701

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 1
3(3-0)
Business French 1
พัฒนาทักษะตาง ๆ ของผูเรียน ไดแก การฟง การพูด การอานและ
การเขียนดานตาง ๆ ทางธุรกิจ เพื่อการสื่อสารอยางเหมาะสม

1592702

ภาษาฝรั่งเศสในสื่อมวลชน 1
3(3-0)
Mass Media French 1
ศึกษาโดยการอานและเขียน ศึกษาหลักเกณฑและรูปแบบของสื่อประเภท
สิ่ ง พิ ม พ เช น หนั ง สื อ พิ ม พ ร ายวั น นิ ต ยสาร คู มื อ และโฆษณาต า ง ๆ เน น เรื่ อ ง
ไวยากรณและความหมายของคําศัพท บทความ จดหมายขาว การโฆษณา และ
ประกาศแจงความ ในระดับเบื้องตน

1593201

สนทนาภาษาฝรั่งเศส 2
3(3-0)
Conversation 2
Prerequisite: 1592201 Conversation 1
ศึกษาบทสนทนา แสดงความคิดเห็นและโตตอบตอขาวสารทันสมัยและ
เหตุการณตา ง ๆ ของโลกปจจุบัน

3(3-0)
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1593202

สนทนาภาษาฝรั่งเศส 3
3(3-0)
Conversation 3
Prerequisite: 1593201 Conversation 2
ฝกการพูดใหขอ มูลตาง ๆ เกี่ยวกับสวนหนาของโรงแรม สํานักงาน
ภัตตาคาร บริษทั ธุรกิจทองเทีย่ วและรานขายของที่ระลึก การพูดแสดงความคิดเห็น
ในระดับที่สงู ขึ้น เปนตน

1593301

การอานภาษาฝรั่งเศสเพื่อการตีความ
3(3-0)
Reading and Interpretation of Texts
ศึกษาการอานขอเขียนประเภทตาง ๆ ในระดับภาษาที่ซบั ซอนขึ้นฝกให
ผูเ รียนวิเคราะหขอ เขียนอยางมีเหตุผล ฝกแสดงความคิดเห็นตอขอเขียน สามารถ
ตีความ สรุปความอางอิง บอกความหมายของขอเขียนและทัศนคติของผูเขียนได

1593401

การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงริเริ่มสรางสรรค
3(3-0)
Creative Writing
ศึกษากฎเกณฑการเขียนเรียงความ การเลือกหัวขอ การวางโครงเรื่อง และ
ฝกเขียนเรียงความทั้งเรื่อง บทประพันธ โคลง กลอนตาง ๆ และภาษาโฆษณา

1593501

ฝรั่งเศสศึกษา
3(3-0)
French Studies
ศึกษาเกี่ยวกับภูมศิ าสตร ประวัตศิ าสตร ศาสนา วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต คานิยม ความเชื่อที่คนฝรั่งเศสยึดถือและปฏิบัติ
รวมทั้งความสัมพันธทาง เศรษฐกิจและการคาระหวางไทยและฝรั่งเศส
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1593502

วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to French Literary Work
ความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมและประวัตวิ รรณคดีพรอม
ทัง้ ดานลีลาการประพันธ ความหมาย ความคิดหรือปรัชญาของผูแตงรวมทัง้ ศัพท
เฉพาะดานวรรณกรรมเพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจเบื้องตนในวรรณกรรมและ
ประวัตวิ รรณคดีฝรั่งเศส

1593503

การเรียนภาษาฝรั่งเศสดวยการละคร
2(1-2)
French Language Learning through Drama
ฝกการใชภาษาในการแสดงบทละครสั้น ๆ นักศึกษาจะเรียนรูวิธีปรับปรุง
การพูดและการเปลงเสียงใหถกู ตอง สามารถกํากับบทละครสั้น ๆ เปนภาษาฝรั่งเศส

1593701

ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ 1
3(3-0)
French for the Secretary I
ฝกการใชภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับงานเลขานุการ เนนการใชภาษาเพื่อการ
สือ่ สารดานธุรกิจ

1593702

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 2
3(3-0)
Business French 2
Prerequisite: 1592701 Business French 1
วิชานี้เนนการสื่อสารดานการพูดและการเขียนในวงการธุรกิจตาง ๆ เชน
การธนาคาร โครงการทางดานธุรกิจและการสงเสริมการลงทุน เงินทุนและสินคา
อุปโภค บริโภค

346
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1593703

การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3
3(3-0)
Communicative Writing 3
Prerequisite: 1592402 Communicative Writing 2
ศึกษาการเขียนเพื่อการสื่อสาร นอกเหนือจากการโตตอบจดหมายธุรกิจ
ตาง ๆ นั้นแลว ตัวอยางเชน การเขียนแผนพับในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อการ
ทองเที่ยวและการโรงแรมการเขียนบรรยายและพรรณาถึงสถานที่บุคคลหรือสิ่งที่
ดึงดูดใจนักทองเทีย่ ว ฯลฯ

1593704

ภาษาฝรั่งเศสในสื่อมวลชน 2
3(3-0)
Mass Media French 2
Prerequisite: 1592702 Mass Media French 1
เนนการฝกอานและเขียนขอความจากสิ่งพิมพที่เปนปจจุบัน ภาษาที่ใชทาง
วิทยุ โทรทัศน ฝกผูเรียนใหสามารถตีความในการอานและเขียน ฝกอภิปราย ฝกแยก
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากสาระ ขาว บทความ ฯลฯ และศึกษาลักษณะเฉพาะ
ของภาษาทีใ่ ชกบั สื่อตาง ๆ

1593705

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยว 1
3(3-0)
French for Tourism 1
ศึกษาการใชภาษาฝรั่งเศสในธุรกิจการทองเที่ยวในสถานการณตา ง ๆ พรอม
ทัง้ ทัศนศึกษานอกสถานที่

1593706

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม 1
3(3-0)
French for Hotel Management 1
ฝ ก การใชภ าษาฝรั่ง เศสในธุรกิ จ การโรงแรมในสถานการณต าง ๆ รวม
แผนก อาหารและเครื่องดื่ม
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1593707

การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศ
2(1-2)
Didactic of French as Second languge
ศึกษาหลักสูตรแบบเรียนและคูมอื ของแบบเรียนที่ใชในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประเมินขอดีและขอเสียของแบบเรียนในดานเนื้อหาโครงสรางและการที่
จะสามารถนําเนื้อหาตาง ๆ ไปใชในการเรียนการสอน ประเมินแบบเรียน เชน
สามารถใหผเู รียนมีความรู สามารถสรางและใชสอื่ การสอนภาษาฝรั่งเศส

1593801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Japanese Language 3
จัดกิจกรามเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพและพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบ
ตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวกับงานที่ใชภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

1594201

สนทนาภาษาฝรั่งเศส 4
3(3-0)
Conversation 4
Prerequisite: 1593202 Conversation 3
นักศึกษาไดรบั การฝกใหแสดงความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ สามารถวิจารณ
เสนอแนะและชักชวน

1594501

ภูมหิ ลังทางสังคมและวัฒนธรรมของคนฝรั่งเศส
3(3-0)
Sociocultural Background of French People
วิชานี้ศึกษาทางดานสังคมศาสตร วิถีทางการดําเนินชีวิตของคน ฝรั่งเศส
เนื้อหาวิชานี้จะครอบคลุมดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เนนการวิเคราะหเนื้อหาและการอภิปรายแสดงความคิดเห็น เชน รายการ
ทีวี วิดีทศั น และหนังสือพิมพภาษาฝรั่งเศสเพื่อพัฒนาทักษะตาง ๆ
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1594502

วรรณคดีสาํ หรับเด็ก
2(2-0)
Children’s Literature
ศึกษาวรรณคดีสาํ หรับเด็กประเภทตาง ๆ เชน นิทานพื้นบาน เทพนิยาย
บทเพลงกลอมเด็ก บทรอยกรองสําหรับเด็ก และนิทานสําหรับเด็ก เปนตน ผูเ รียน
ตองอานงานวรรณกรรมชิน้ เอกสําหรับเด็กอยางนอยหนึ่งเรื่อง

1594503

รอยกรองภาษาฝรั่งเศส
2(2-0)
French Poetry Selections
ศึกษารอยกรองภาษาฝรั่งเศส โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับความสนใจของ
ผูเ รียนไทย
ศึกษางานกวีนพิ นธที่มีชอื่ เสียงและงานของกวีรว มสมัยเพื่อเพิ่มพูน
ความรูเกี่ยวกับภูมหิ ลังและพัฒนาการของกวีนพิ นธ
ศึกษาภาษาและลีลาการ
ประพันธของกวีเพื่อใหผเู รียนสามารถวิเคราะหและประเมินคุณคาของบทกวีนพิ นธ
ตาง ๆ ได

1594601

3(3-0)
การแปลภาษาฝรั่งเศส 1
Translation 1
ศึกษาการแปล ฝกแปลขอความและเรื่องราวสั้น ๆ จากภาษาไทยเปน
ภาษาฝรั่งเศส และจากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย ฝกการใชพจนานุกรม

1594602

การแปลภาษาฝรั่งเศส 2
3(3-0)
Translation 2
Prerequisite: 1594601 Translation 1
ฝกทักษะการแปลในระดับที่ยากขึ้นจากขอความตาง ๆ รายงานบทตัดตอน
มาจากความรูในสาขาตาง ๆ สุนทรพจนและบทตัดตอนจากวรรณกรรมเนนการฝก
แปลจากภาษาไทยเปนภาษาฝรั่งเศส และจากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทยในระดับที่
ยากขึ้น
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1594701

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยว 2
3(3-0)
French for Tourism 2
Prerequisite: 1593705 French for Tourism 1
ผูเ รียนจะเรียนคําศัพทและสํานวนภาษาที่ใชในสถานการณตางๆที่เกี่ยวกับ
การทองเทีย่ วมากขึ้น

1594702

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม 2
3(3-0)
French for Hotel Management 2
Prerequisite: 1593706 French for Hotel Management 1
ศึกษาศัพทและสํานวนภาษาที่ใชในสถานการณตาง ๆ มากขึ้นของธุรกิจ
การโรงแรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับแผนกอาหารและเครือ่ งดื่ม

1594703

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการติดตอทางธุรกิจ
3(3-0)
Business French Correspondence
ศึกษาและฝกการเขียนโตตอบจดหมายธุรกิจแบบตาง ๆ เชน จดหมายสง
ของจดหมายตอบรับและตอบปฏิเสธ จดหมายแนะนําสินคา จดหมายเสนอสินคา
รวมทั้งชี้แจงและแสดงความไมพอใจในสินคาและบริการ เปนตน

1594704

ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ 2
3(3-0)
French for the Secretary 2
Prerequisite: 1593701 French for the Secretary 1
ผูเ รียนศึกษาศัพทสาํ นวนที่ใชในการสือ่ สารดานธุรกิจมากขึ้น วิชานี้ฝก
ผูเ รียนใหสามารถรับขาวสารและจัดสงขาวสารในแบบสือ่ สารตรงทางโทรศัพทและ
ทางโทรสาร
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น(ท-ป)

1594705

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการตัดเย็บและออกแบบทรงผม
3(3-0)
French for Clothing and Hair Design
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสที่ใชเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผาและแบบผมการ
บรรยายแฟชั่น เสื้อผาและแบบผมตาง ๆ เปนตน

1594706

การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษาฝรั่งเศส
Tests and Measurements for French Language Teachers
ศึกษาและสามารถสรางขอสอบเปนภาษาฝรั่งเศส
ขอสอบและวัดผลไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู

2(1-2)
สามารถวิเคราะห

1594707

ความสัมพันธทางดานธุรกิจกับประเทศฝรั่งเศส
3(3-0)
Commercial relation with France
ศึกษาความสัมพันธทางธุรกิจระหวางประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส
ดานกฎหมายและเศรษฐกิจ รวมทั้งระเบียบและวิธกี ารนําเขาและสงออกสินคา

1594801

การฝกประสบการณวชิ าชีพภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 3
Field Experience in Business French 3
ฝกการใชภาษาฝรั่งเศสในงานธุรกิจ

5(350)
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หมูวชิ าภาษาเยอรมัน (161)

ออกเปน ดังนี้

หมูวชิ าภาษาเยอรมัน ซึง่ อยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟง-พูด
ทักษะการอาน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธและการแปลง
ภาษาเยอรมันสําหรับวิชาชีพ
ฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

(161-1--)
(161-2--)
(161-3--)
(161-4--)
(161-5--)
(161-6--)
(161-7--)
(161-8--)
(161-9--)
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หมูวชิ าภาษาเยอรมัน (161)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
1611101
1611102
1611103
1611104
1611105
1611106

ชือ่ วิชา
ภาษาเยอรมันเบื้องตน 1
ภาษาเยอรมันเบื้องตน 2
ภาษาเยอรมัน 1
ภาษาเยอรมัน 2
ภาษาเยอรมัน 3
ภาษาเยอรมัน 4

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าภาษาเยอรมัน (161)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1611101

ภาษาเยอรมันเบื้องตน 1
2(1-2)
German for Beginners 1
สําหรับผูเรียนที่ไมมีพนื้ ฐานความรูภาษาเยอรมันมากอน
ควรฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ สําหรับทักษะการฟงและการพูด
ผูเ รียนไดฝก ทักษะขั้นพื้นฐานที่ใชในชีวติ ประจําวัน ไดแก การทาย การแนะนํา
การขอบคุณ การขอโทษ เปนตน ทักษะการเขียน ฝกเขียนตามคําบอก และ
เขียนประโยคงาย ๆ ได ทักษะการอานฝกอาน-เนื้อหา ขอความสั้น ๆ สามารถสรุป
และตอบคําถามได

1611102

ภาษาเยอรมันเบื้องตน 2
2(1-2)
German for Beginners 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 1611101 ภาษาเยอรมันเบื้องตน 1
โดยการฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ตอเนื่องจากภาษาเยอรมัน
เบื้องตน 1 ศึกษาไวยากรณและรูปประโยคที่ซบั ซอนขึ้น
ฝกทักษะภาษาใน
สถานการณตา ง ๆ ทีก่ วางขวางขึ้น และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม

1611103

ภาษาเยอรมัน 1
3(3-0)
German 1
ศึกษาเนนในดานการฟง และการพูดภาษาเยอรมันเบื้องตน ในกรณีที่
จําเปนตองใชภาษานี้ในการทํางาน บทเรียนจะประกอบดวย รูปแบบการสนทนาใน
ชีวติ ประจําวัน
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1611104

ภาษาเยอรมัน 2
3(3-0)
German 2
ศึกษาตอเนื่องจากวิชาภาษาเยอรมัน 1 โดยเนนหนักในดานการฟง และ
พูด นักศึกษาจะไดรบั การฝกฝนใหใชภาษาเยอรมัน ในขอบขายที่กวางขึ้น ฝก
ทักษะในดานการฟงและพูด
บทเรียน จะประกอบดวย ภาษา สํานวนที่ใชใน
การบริการ และสนทนากับนักทองเทีย่ ว

1611105

ภาษาเยอรมัน 3
3(3-0)
German 3
ฝกทักษะในดานการฟงและพูด บทเรียน จะประกอบดวย ภาษา สํานวนที่
ใชในการบริการและสนทนากับนักทองเทีย่ ว

1611106

ภาษาเยอรมัน 4
3(3-0)
German 4
ฝกทักษะในดานการฟงและพูดในสถานการณจาํ ลองในการปฏิบัติงาน

355

หมูวชิ าภาษาอิตาเลี่ยน (162)

ออกเปน ดังนี้

หมูวชิ าภาษาอิตาเลี่ยน ซึง่ อยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟง-พูด
ทักษะการอาน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธและการแปลง
ภาษาอิตาเลี่ยนสําหรับวิชาชีพ
ฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

(162-1--)
(162-2--)
(162-3--)
(162-4--)
(162-5--)
(162-6--)
(162-7--)
(162-8--)
(162-9--)
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หมูวชิ าภาษาอิตาเลี่ยน (162)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
1621101
1621102
1621103
1621104
1621105
1621106

ชือ่ วิชา
ภาษาอิตาเลี่ยนเบื้องตน 1
ภาษาอิตาเลี่ยนเบื้องตน 2
ภาษาอิตาเลี่ยน 1
ภาษาอิตาเลี่ยน 2
ภาษาอิตาเลี่ยน 3
ภาษาอิตาเลี่ยน 4

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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หมูวชิ าภาษาอิตาเลี่ยน (162)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1621101

ภาษาอิตาเลี่ยนเบื้องตน 1
2(1-2)
Italian for Beginners 1
สําหรับผูเรียนที่ไมมีพนื้ ฐานความรูภาษาอิตาเลี่ยนมากอนควรฝกทักษะ
ทั้ง 4
อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพนื้ ฐาน
เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติ ประจําวันไดแกการทักทาย การแนะนําตน การบอก
เวลา การซื้อของ เปนตน การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบ
คําถามได การเขียนประโยคงาย ๆได

1621102

ภาษาอิตาเลี่ยนเบื้องตน 2
2(1-2)
Italian for Beginners 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 1621101 ภาษาอิตาเลี่ยนเบื้องตน 1
โดยการฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ตอเนื่องจากภาษาอิตาเลี่ยน
เบื้องตน 1 ศึกษาไวยากรณและรูปประโยคที่ซบั ซอนขึ้น ฝกทักษะภาษาใน
สถานการณตา ง ๆ ทีก่ วางขวางขึ้น และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม

1621103

ภาษาอิตาเลี่ยน 1
3(3-0)
Italian 1
ใหศกึ ษาระบบเสียงตัวอักษร ฝกการใชประโยค ซึง่ ใชในชีวติ ประจําวัน
แบบงาย ศึกษาโครงสรางทางไวยากรณเบื้องตน เนนทักษะการพูด การฟง ใน
สถานการณตา ง ๆ อยางสั้น
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น(ท-ป)

1621104

ภาษาอิตาเลี่ยน 2
3(3-0)
Italian 2
ฝกทักษะทางภาษา และโครงสรางทางไวยากรณตอจากวิชาภาษา
อิตาเลี่ยน 1 เนนการฝกทักษะการฟง การพูด และเพิ่มเติมลักษณะการอานและ
เขียนเพื่อการสื่อสารโตตอบในระดับงาย

1621105

ภาษาอิตาเลี่ยน 3
3(3-0)
Italian 3
ฝกทักษะในดานการฟงและพูด บทเรียนจะประกอบดวยภาษา สํานวน
ทีใ่ ชในการบริการและสนทนากับนักทองเทีย่ ว

1621106

ภาษาอิตาเลี่ยน 4
3(3-0)
Italian 4
ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด ในสถานการณจาํ ลองในการ
ปฏิบัติงานทัง้ ในโรงแรมและสถานที่ทองเทีย่ ว

359

หมูวชิ าบรรณารักษและสารนิเทศ (163)
หมูวชิ าบรรณารักษและสารนิเทศ ซึง่ อยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี้
1. ลักษณะงานทั่วไปและงานเทคโนโลยีสารนิเทศ
(163-1--)
2. งานเทคนิค
(163-2--)
3. งานบริการ
(163-3--)
4. การจัดการและบริหารงานหองสมุด
(163-4--)
5. วรรณกรรมแหลงพิมพตา ง ๆ
(163-5--)
6.
(163-6--)
7.
(163-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพนิเทศศาสตร
(163-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
(163-9--)
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หมูวชิ าบรรณารักษและสารนิเทศ (163)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1631101
1631102
1631202
1631301
1631302
1631303
1631304
1631401
1631404
1632201
1632202
1632203
1632301
1632302
1632303
1632304
1632305
1632306
1632307
1632308
1632401
1632501
1632502
1632503

-

ชือ่ วิชา

น(ท-ป)

ความรูเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา
การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
บริการของหองสมุดและศูนยสารนิเทศ
บริการวัสดุพเิ ศษ
บริการอางอิงและสารนิเทศ 1
บริการอางอิงและสารนิเทศ 2
การจัดการหองสมุด 1
หองสมุดและการประชาสัมพันธ
การจัดหมู 1
การทํารายการ 1
การผลิตอุปกรณและครุภณ
ั ฑหอ งสมุด
การบริการทางบรรณานุกรม
หุน และละครสําหรับเด็ก
บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป
การอานและการสงเสริมการอาน
จริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร
สารนิเทศเพื่อสิ่งแวดลอม
หองสมุดและสังคมการเรียนรู
สารนิเทศเพื่อศิลปกรรม
หองสมุดกับการพัฒนาทองถิ่น
ความรูพนื้ ฐานทางวรรณกรรม
ธุรกิจสิ่งพิมพ
บริการสื่อสารนิเทศ

2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-2)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)

361
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1632504
1632505
1632607
1632608
1632801
1632802
1632901
1633101
1633102
1633103
1633104
1633105
1633106
1633107
1633108
1633109
1633110
1633111
1633112
1633113
1633201
1633202
1633301
1633302
1633303
1633304
-

ชือ่ วิชา

น(ท-ป)

ธุรกิจจําหนายสิ่งพิมพ
วรรณกรรมสําหรับวัยรุน
สารนิเทศเพื่อสื่อสารมวลชน
ตัวแทนจําหนายสารนิเทศ
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพบรรณารักษศาสตร 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพบรรณารักษศาสตร 1
การวิจยั เบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
การจัดเก็บและการคนคืนสารนิเทศ
ความรูพนื้ ฐานทางเทคโนโลยีสารนิเทศ
ความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับระบบสารนิเทศ
แหลงสารนิเทศทางธุรกิจไทย
ไทยสารนิเทศ
การเผยแพรสารนิเทศดวยเทคโนโลยีสารนิเทศ
การจัดการฐานขอมูล
ความรวมมือในการใชทรัพยากรสารนิเทศ
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ
เทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกตใช
ระบบการจัดเก็บและการคนคืนสารนิเทศ
แหลงและการจัดการสารนิเทศทางธุรกิจ
การตลาดและการเผยแพรสารนิเทศ
การจัดหมู 2
การทํารายการ 2
การอานสําหรับผูใหญ
ดรรชนีและสาระสังเขป
สารนิเทศเพื่อการศึกษา
แหลงสารนิเทศชุมชน

2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(90)
3(250)
2(1-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)

362
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
1633305
1633306
1633307
1633401
1633402
1633403
1633404
1633405
1633406
1633407
1633408
1633501
1633502
1633503
1633504
1633505
1633506
1633801
1633802

-

1633803
1633804
1633901
1634101
1634102

-

ชือ่ วิชา

น(ท-ป)

สารนิเทศเพื่อบรรดิการ
กฤตภาคและดรรชนี
บริการอางอิงและสารนิเทศ
หนังสือประกอบหลักสูตรโรงเรียน
การจัดการหองสมุด 2
หองสมุดโรงเรียน
หองสมุดเด็กเล็ก
หองสมุดประชาชน
แหลงสารนิเทศและอางอิง
สือ่ สารนิเทศเพื่อการเรียนการสอน
การจัดการหองสมุด
วรรณกรรมสําหรับเด็ก
วรรณกรรมสําหรับผูใหญ
วารสารและหนังสือพิมพ
หนังสือและการพิมพ
เทคนิคการอาน
ขอมูลทองถิ่น
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร 2
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร 3
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพบรรณารักษศาสตร 2
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพบรรณารักษศาสตร 3
สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบงานหองสมุด
การวิเคราะหและการออกแบบระบบ

2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(90)
2(90)
2(90)
2(90)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)

363
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
1634301
1634401
1634402
1634403
1634501
1634502
1634503
1634504
1634505
1634506
1634507
1634508
1634509
1634801
1634802

-

1634803
1634804
1634901
1634902

-

ชือ่ วิชา
สารนิเทศเพื่อธุรกิจ
หองสมุดมหาวิทยาลัย
หองสมุดเฉพาะ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ศูนยสอื่ สําหรับเยาวชน
สารนิเทศทางมนุษยศาสตร
สารนิเทศทางสังคมศาสตร
สารนิเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิง่ พิมพรฐั บาลและจดหมายเหตุ
การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก
การอานทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 1
การอานทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 2
จดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุ
การฝกประสบการณวชิ าชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพบรรณารักษศาสตร 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพบรรณารักษศาสตร 3
การทําภาคนิพนธ
การศึกษาเอกเทศดานบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร

น(ท-ป)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(250)
5(450)
3(250)
5(450)
2(1-2)
3(2-2)

364

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าบรรณารักษและสารนิเทศ (163)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1631101

ความรูเ บื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
2(2-0)
Information to Library and Information Science
ความหมาย ความสําคัญ ประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการของวิชาบรรณารักษศาสตร
และสารนิ เ ทศศาสตร องค ป ระกอบทางสารนิ เ ทศ บทบาท ความสํ า คั ญ และ
ประโยชนของการใชเทคโนโลยีสารนิเทศ

1631102

สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา
2(1-2)
Information for Study Skills and Research
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหลงสารนิเทศในการศึกษา
คนคว า ภายในสถาบัน การศึก ษาและแหลง สารนิเ ทศอื่น ๆ วิ ธีก ารแสวงหาและ
รวบรวมสารนิเทศมาใชเพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเอง และวิธีการนําเสนอผล
การศึกษาคนควาตามรูปแบบ และขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน

1631201

2(1-2)
งานเทคนิคของหองสมุด
Technical Service of Library
ความหมาย ขอบเขตของงานเทคนิคของหองสมุด การเตรียม การจัดเก็บ
การรักษา ศิลปะการซอมบํารุง การสํารวจหนังสือและวัสดุอุปกรณหองสมุดตาง ๆ
การจัดเก็บสถิตขิ องงานเทคนิค

1631202

การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
2(1-2)
Development of Information Resources
ความหมาย ขอบเขต หลักการเลือกทรัพยากรสารนิเทศ การประเมินคา
วิ ธี ก ารจั ด หาเครื่ อ งมื อ ในการเลื อ กซื้ อ ความเคลื่ อ นไหวในวงการทรั พ ยากร
สารนิเทศ

365
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1631301

บริการของหองสมุดและศูนยสารนิเทศ
2(1-2)
Library and Information Center Services
งานบริการของหองสมุดและศูนยสารนิเทศ การจัดบริการภายในหองสมุด
การทํ าคู มื อการใช ห องสมุ ดและศู น ย สารนิ เ ทศ กิ จกรรมและการให บริ ก ารด ว ย
เทคโนโลยี สารนิ เทศแก ผูใชนอกห องสมุด และศูนย สารนิ เทศเพื่ อประโยชนใน
การศึกษาคนควา การเก็บสถิติและการประเมินผลบริการของห องสมุดและศูนย
สารนิเทศ

1631302

บริการวัสดุพเิ ศษ
2(1-2)
Service for Special Collection
ความหมาย ความสําคัญของบริการวัสดุพิเศษ ประเภทของวัสดุพิเศษ ซึ่ง
หมายถึ ง วั ส ดุ ไ ม ตี พิ ม พ รวมของตั ว อย า งในท อ งถิ่ น วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ศิ ล ปะการ
บํารุงรักษา และการใหบริการ

1631303

บริการอางอิงและสารนิเทศ 1
2(1-2)
Reference and Information Services 1
ความหมาย ลักษณะ ประเภท ประโยชน การประเมินคา การเลือก การศึกษา
ความตองการดานการใช และการจัดบริการอางอิงและบริการสารนิเทศ

1631304

บริการอางอิงและสารนิเทศ 2
2(1-2)
Reference and Information Services 2
เทคโนโลยีสารนิเทศ การจัดเก็บ การคน การเผยแพรและบริการงาน
สารนิเทศ ชวยงานสารนิเทศ สารนิเทศกับสังคม

366
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1631401

การจัดการหองสมุด 1
2(1-2)
Library Management 1
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ งานในสํ า นั ก งาน แนวการจั ด สํ า นั ก งาน งานสารบรรณ
โต ต อบหนั ง สื อ ราชการ จดหมายธุ ร กิ จ บั น ทึ ก การประชุ ม การจั ด เก็ บ เอกสาร
ระเบียบและสถิติ วิธีใชและวิธกี ารรักษาเครื่องใชสาํ นักงาน การทําบัญชีและการเงิน
ปญหาการดําเนินงานในสํานักงาน การทําบัญชีและการเงิน ปญหาการดําเนินงาน
ในสํานักงาน

1631404

หองสมุดและการประชาสัมพันธ
2(2-0)
Library and Public Relations
ความหมาย ความสําคัญและวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธตองาน
หองสมุด หลักการ การวางแผน และวิธีดําเนินงานการประชาสัมพันธ ทั้งภายใน
และภายนอกหองสมุด การใชสอื่ และเครื่องมือตาง ๆ ในการประชาสัมพันธ

1632201

การจัดหมู 1
2(1-2)
Classification 1
ความหมาย ความสําคัญประโยชนของการวิเคราะหหนังสือ หลักเกณฑ
ทัว่ ไปในการจัดหมูหนังสือ การจัดหมูหนังสือระบบตาง ๆ การจัดหมูหนังสือตาม
ระบบทศนิยมของดิวอี้ การวิเคราะหเลขหมู การกําหนดหัวเรื่อง และการกําหนดเลข
เรียกหนังสือ

1632202

การทํารายการ 1
3(2-2)
Cataloging 1
ความหมาย ประโยชน และความสําคัญของการทํารายการ หลักเกณฑ
เบื้องตนในการทํารายการหนังสือภาษาไทย และหนังสือภาษาตางประเทศ การทํา
รายการหนัง สือภาษาไทยอยา งละเอีย ด รายละเอี ย ดที่ จ ะบั น ทึก ลงในรายการ
บัตรรายการชนิดตาง ๆ การเรียงบัตรรายการภาษาไทยและตางประเทศ

367
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1632203

การผลิตอุปกรณและครุภณ
ั ฑหองสมุด
2(1-2)
Production of Library Equipments and Supplies
ความสํ า คั ญ ความจํ า เป น และประโยชน ข องการผลิ ต อุ ป กรณ แ ละ
ครุภัณฑหอ งสมุด ดวยการใชวสั ดุทหี่ างาย ราคาถูก และเปนวัสดุในทองถิ่นประเภท
ของอุปกรณและครุภัณฑหองสมุด การออกแบบ การผลิต วิธีการผลิต อุปกรณและ
ครุภัณ ฑหองสมุดบางประเภท โดยการประยุกตใชวัสดุทองถิ่น ศิลปะการซอม
บํารุงรักษาเพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคอาชีพอิสระ

1632301

การบริการทางบรรณานุกรม
2(1-2)
Bibliographical Services
ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของบรรณานุกรม การควบคุมทาง
บรรณานุกรม วิธีการรวบรวมบรรณานุกรมจากแหลงขอมูลประเภทตาง ๆ การทํา
บรรณานุ ก รมทั้ ง ในระบบเดิ ม และด ว ยระบบเทคโนโลยี ส มั ย ใหม รวมทั้ ง การ
ใหบริการทางบรรณานุกรม

1632302

หุน และละครสําหรับเด็ก
2(1-2)
Puppet and Role Play
หุนและลักษณะของหุนประเภทตาง ๆ ความสําคัญของหุนที่มีตอเด็ก การ
ประดิษฐหุนจากวัสดุตาง ๆ การเขียนบทละครหุนอยางงาย ๆ การเชิด การพากย
การสรางฉากเวที เพลงสําหรับเด็ก รวมทั้งการเลนละครอยางงาย ๆ

1632303

บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป
3(2-2)
Bibliographic Indexing and Abstracting Services
การจัดหา การจัดทํา การจัดเก็บ การใชและการใหบริการ บรรณานุกรม
ดรรชนีและสารสังเขป
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1632304

การอานและการสงเสริมการอาน
3(2-2)
Reading and Reading Promotion
ความหมาย ความสําคัญของการอาน กระบวนการทางการอาน ระดับการ
อ า น จิ ต วิ ท ยาการอ า นของเด็ ก และผู ใ หญ ป ญ หาและการแก ไ ขป ญ หาการอ า น
องคกรที่สรางสังคมการอาน กิจกรรมและวิธีจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน

1632305

จริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
2(2-0)
Professional Moral in Library and Information Science
ความหมาย ความสําคัญของจริยธรรม บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ
จรรยาบรรณและจริยธรรมสําหรับบรรณารักษ และนักเอกสารสนเทศ ปญหา
เกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ การสงเสริมและพัฒนาจริยธรรมและคานิยม

1632306

สารนิเทศเพื่อสิ่งแวดลอม
2(2-0)
Information for Environment
การจั ด หา การจั ด เก็ บ การเพิ่ ม คุ ณ ค า สารนิ เ ทศเพื่ อ สิ่ ง แวดล อ ม แหล ง
ทรัพยากรสารนิเทศและฐานขอมูลสิ่งแวดลอม การบริการและการเผยแพรขอ มูล

1632307

หองสมุดและสังคมการเรียนรู
2(2-0)
Library and Learning Society
ความสําคัญและความจําเปนของหองสมุดที่มีตอ สังคมการเรียนรูของบุคคล
ชุมชน ลักษณะประเภทของสังคมการอาน สภาพการใช การใหบริการ สารนิเทศ
การใหบริการสารนิเทศ การสรางเสริมวัฒนธรรมการอานและการใช สารนิเทศแก
บุคคลและชุมชน รวมทั้งปญหาและแนวทางแกไขปญหา
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1632308

สารนิเทศเพื่อศิลปกรรม
2(2-0)
Fine Art Information
การจั ด หา การจั ด เก็ บ การค น คื น สารนิ เ ทศทางด า นศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรมการเพิ่ ม คุ ณ ค า สารนิ เ ทศ ฐานข อ มู ล ทางด า นศิ ล ปกรรมในระบบ
เครือขายระยะใกล ระยะไกล การแพรกระจายสารนิเทศ

1632401

หองสมุดกับการพัฒนาทองถิ่น
2(1-2)
Library for Local Development
บทบาทของหองสมุดกับการพัฒนาทองถิ่น แหลงสารนิเทศของทองถิ่น
การนําทฤษฎีบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรมาประยุกตเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของบุคลากรในทองถิ่น

1632501

ความรูพนื้ ฐานทางวรรณกรรม
3(3-0)
Information to Literary Work
ความหมาย ความสํ า คั ญ ประเภทของวรรณกรรมและอิ ท ธิ พ ลของ
วรรณกรรม วรรณกรรมในสาขามนุ ษ ยศาสตร สั ง คมศาสตร วิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี วรรณกรรมรวมสมัย วรรณกรรมในรูปสื่อสมัยใหม แหลงวรรณกรรม
บุคลากร ผูผ ลิตและผูเกี่ยวของ

1632502

ธุรกิจสิ่งพิมพ
2(1-2)
Business in Printing
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท องคประกอบของการดําเนินธุรกิจการ
พิมพ คุณสมบัตแิ ละจริยธรรมของผูดาํ เนินงานธุรกิจการพิมพ บรรณาธิการ ลักษณะ
ของสิ่งพิมพที่จะดําเนินธุรกิจ ขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ การ
ดูแลและคืนกําไรใหสงั คม
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1632503

บริการสื่อสารนิเทศ
2(1-2)
Medias Service
ความหมาย ประเภท และรู ป แบบของสื่ อ สารนิ เ ทศที่ นํ า มาใช ใ นการ
ให บ ริ ก ารในห อ งสมุ ด การจั ด หา การจั ด เก็ บ การพั ฒ นาและการบริ ก าร สื่ อ
สารนิเทศ คูมือการใชสื่อ การประเมินคุณคาของสื่อสารนิเทศในการใหบริการ

1632504

ธุรกิจจําหนายสิ่งพิมพ
2(1-2)
Business in Publishing
ความหมาย ความสํ า คั ญ ประเภทของสิ่ ง พิ ม พ แ ละสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
คุ ณ สมบั ติ แ ละจรรยาบรรณของพนั ก งานขาย ความรู เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง พิ ม พ สื่ อ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส บุ คคลและหนว ยงานที่เ กี่ย วข อ งกับ การจํา หน ายสิ่ง พิม พ ตลอด
สิ่งพิมพ ขั้นตอนการดําเนินงานธุรกิจสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส กระบวนการ
ขาย การตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ

1632505

วรรณกรรมสําหรับวัยรุน
2(2-0)
Literature for Adolescents
ความตองการ ความสนใจในการอานของวัยรุน ประเภทของวรรณกรรม
วรรณกรรมแบบฉบับ วรรณกรรมที่เหมาะสมกับวัยรุน นักเขียน นักแปล นักวาด
ภาพ และหนวยงานที่ผลิต การเผยแพร และสงเสริมวรรณกรรมสําหรับวัยรุนในรูป
สือ่ สมัยใหม

1632607

สารนิเทศเพื่อสื่อสารมวลชน
2(2-0)
Information for Mass Communication
ศึกษาวิเคราะหความตองการของสื่อสารมวลชนแขนงตาง ๆ การวิเคราะห
ขาวและเหตุการณเพื่อนํามาสืบคนการนิเทศ กระบวนการและองคประกอบของการ
คัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ การคนคืน การเผยแพร สารนิเทศที่หลากหลาย
รูปแบบเพื่อสนองความตองการของสื่อสารมวลชนแขนง ตาง ๆ
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1632608

ตัวแทนจําหนายสารนิเทศ
2(2-0)
Information Brokering
ความหมาย ความสํ า คั ญ ประเภทของตั ว แทนจํ า หน า ยสารนิ เ ทศ การ
จํา หนายสารนิเ ทศ แหลงผลิ ต และแหลงจํา หน าย การจัด การ การพั ฒนาบริก าร
กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ รวมทั้ ง ค า ใช จ า ยในการแพร ก ระจายสารนิ เ ทศ ตลอดจน
แนวโนมของอุตสาหกรรมสารนิเทศ

1632801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพบรรณารักษศาสตร 1
2(90 )
Preparation for Professional Experience in Library Science 1
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย น
ก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะ เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ
โดยเตรียมฝกงานหองสมุดทั้งในดานงานเทคนิค งานบริการและงานธุรการ

1632802

การฝกประสบการณวชิ าชีพบรรณารักษศาสตร 1
3(250)
Library and Learning Society 1
ความสําคัญและความจําเปนของหองสมุดที่มีตอ สังคมการเรียนรูของบุคคล
ชุมชน ลักษณะประเภทของสังคมการอาน สภาพการใช การใหบริการ สารนิเทศ
การใหบริการสารนิเทศ การสรางเสริมวัฒนธรรมการอานและการใช สารนิเทศแก
บุคคลและชุมชน รวมทั้งปญหาและแนวทางแกไขปญหา

372
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1632901

การวิจยั เบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
2(1-2)
Research in Library and Information Science
ความหมาย ความมุงหมาย หลักการ ประโยชน ระเบียบ วิธีของการวิจัย
เทคนิคและการวิจัยรูปแบบตาง ๆ การเลือกปญหา การตั้งจุดมุงหมาย เครื่องมือใน
การเก็บขอมูล สถิติทใี่ ชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การประเมินผล การเขียนเคา
โครงการวิ จั ย การเขี ย นรายงานการวิ จั ย การประเมิ น ผลการวิ จั ย และการนํ า
ผลการวิจยั ไปประยุกตใช

1633101

การจัดเก็บและการคนคืนสารนิเทศ
3(2-2)
Information Storage and Retrieval
วิ วั ฒ นาการทางการสื่ อ สาร การจั ด เก็ บ และเผยแพร การควบคุ ม
สารนิ เ ทศ การใช ป ระโยชน จ ากสารนิ เ ทศ การใช ป ระโยชน จ ากการออกแบบ
แฟมขอมูล ยุทธวิธใี นการเลือกคนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

1633102

ความรูพนื้ ฐานทางเทคโนโลยีสารนิเทศ
2(2-0)
Information to Information Technology
ความหมายของเทคโนโลยีสารนิเทศ พัฒนาการของเทคโนโลยีสาร
นิ เ ทศตั้ ง แต ส งครามโลกครั้ ง ที่ 2
จนถึ ง ป จ จุ บั น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
เทคโนโลยี ส ารนิ เ ทศกั บ ระบบการผลิ ต และการใช ส ารนิ เ ทศ บทบาทของ
คอมพิวเตอร และการสื่อสารขอมูลดานตาง ๆ ในรูปแบบตาง ๆ
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1633103

ความรูพื้นฐานเกีย่ วกับระบบสารนิเทศ
2(2-0)
Introduction to Information System
ความหมายและพั ฒ นาการของระบบสารนิ เ ทศ บทบาทของระบบ
สารนิเทศในองคกร การจัดองคกรระบบสารนิเทศ การพัฒนาและออกแบบระบบ
สารนิเทศ เทคโนโลยีทเี่ กี่ยวของ การเลือกระบบฮารดแวร ซอฟแวร การติดตั้งระบบ
การติดตามและประเมินผล

1633104

แหลงสารนิเทศทางธุรกิจไทย
2(2-0)
Information Sources in Thai Business
สํ า รวจและศึ ก ษาแหล ง สารนิ เ ทศทางธุ ร กิ จ ในสาขาวิ ช าต า ง ๆ เน น
แหลงสารนิเทศในประเทศไทย ตลอดจนศึกษาเทคนิคในการจัดเก็บ และการนํา
สารนิเทศทางธุรกิจไปใชประโยชน

1633105

ไทยสารนิเทศ
2(2-0)
Information About Thailand
การศึกษาเกี่ยวกับสารนิเทศของไทย และสารนิเทศสําคัญที่เกี่ยวกับไทยทั้ง
ที่เปนสิ่งพิมพและสื่อในรูปอื่น ๆ การสรางฐานขอมูลไทยสารนิเทศ การรวบรวม
การจั ด เก็ บ การปรั บ แต ง เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการบริ ก าร และการเผยแพร ก ระจาย
สารนิเทศ

1633106

การเผยแพรสารนิเทศดวยเทคโนโลยีสารนิเทศ
3(2-2)
Technology Information Services
พั ฒ นาการในการใช เ ทคโนโลยี ส ารนิ เ ทศ เพื่ อ เผยแพร แ ละถ า ยทอด
สารนิเทศทั้งในระบบหนวยงานและการขยายวงกวางออกไปสูสังคม แนวโนมทาง
เทคโนโลยี ใ นวงการบริ ก ารสารนิ เ ทศประเภทต า ง ๆ และผลกระทบในการ
ดําเนินงานขององคกร ตลอดจนการใชเทคโนโลยีเหลานี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารสารนิเทศ
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1633107

การจัดการฐานขอมูล
2(1-2)
Data Base Management
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ฐานข อ มู ล ต า ง ๆ ทฤษฎี เ บื้ อ งต น และการประยุ ก ต ใ ช
ไมโครคอมพิ ว เตอร การเลื อ กและประเมิ น ผลฮาร ด แวร แ ละซอฟแวร การใช
ซอฟแวร สํ า เร็ จ รู ป ที่ เ หมาะสมกั บ งานแต ล ะประเภท การสํ า รวจทรั พ ยากร
สารนิเทศเพื่อการจัดการฐานขอมูล และการออกแบบฐานขอมูลเบื้องตนเพื่อ การ
ปฏิบัตงิ าน

1633108

ความรวมมือในการใชทรัพยากรสารนิเทศ
2(2-0)
Coperation and Sharing Information Resources
ความจําเปนและพัฒนาการของการใชทรัพยากรสารนิเทศรวมกัน ความ
รวมมือระหวางหองสมุดและสถาบันบริการสารนิเทศ องคประกอบและ กิจกรรม
ของความรวมมือในระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมภิ าคและระดับสากล

1633109

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ
3(3-0)
Automated Library Systems
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ระบบห อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ป ระเภทต า ง ๆ การ
วางแผนการนําระบบมาใชในหองสมุดและศูนยสารนิเทศในประเทศไทย รวมทั้ง
ปญหาที่เกี่ยวของ

1633110

เทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกตใช
3(2-2)
Information Technology and Application
ความหมาย ความสําคัญและประเภทของเทคโนโลยีสารนิเทศ เนนทักษะ
เบื้องตนในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารนิเทศ และโปรแกรมพื้นฐานรูปแบบ
ตาง ๆ ในดานเกี่ยวกับโครงสราง การประมวลผล การคนคืน และการนําเสนอ
สารนิเทศ
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1633111

ระบบการจัดเก็บและการคนคืนสารนิเทศ
3(2-2)
Information Storage and Retrieval System
ความหมาย ความสําคัญและประเภทของระบบการจัดเก็บและการคนคืน
สารนิเทศ องคประกอบและโครงสรางของระบบ หลักเกณฑสารนิเทศของระบบ
กลยุทธการคนคืนสารนิเทศในระบบเครือขายระยะใกลและระยะไกล

1633112

แหลงและการจัดการสารนิเทศทางธุรกิจ
2(2-0)
Information Sources and Management on Business
ความหมาย ความสําคัญและประเภทของแหลงสารนิเทศทางธุรกิจ แหลง
บริการสารนิเทศทางธุรกิจในประเทศ และตางประเทศ ฐานขอมูลทางธุรกิจ การ
รวบรวม การจัดเก็บ การปรับแตงเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการและการนําสารนิเทศ
ทางธุรกิจไปใชประโยชน

1633113

การตลาดและการเผยแพรสารนิเทศ
3(2-2)
Marketing and Information Distribution
ความหมาย ความสําคัญของการตลาด การประยุกตใชเทคนิคการตลาดเพื่อ
การเผยแพรและใหบริการสารนิเทศ ทั้งในระบบหนวยงานและขยายวงกวางออก
ไปสูสังคม การศึกษากลุมผูใชสารนิเทศ วิเคราะหความตองการและพฤติกรรมของ
ผูใช รวมทั้งการประชาสัมพันธและการเพิ่มคุณคาของสารนิเทศ ตลอดจนปญหา
และแนวโนมการใชสารนิเทศในอนาคต
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1633201

การจัดหมู 2
2(1-2)
Classification 2
หลั ก การจั ด หมู ห นั ง สื อ และทรั พ ยากรสารนิ เ ทศอื่ น ๆ เน น การจั ด หมู
ทรัพยากรสารนิเทศภาษาตางประเทศตามระบบทศนิยมดิวอี้ และการจัดหมูระบบ
อื่น ๆ อีก 1 ระบบ และการใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดหมู ตลอดจนการจัดเก็บ
สารนิเทศประเภทตาง ๆ

1633202

การทํารายการ 2
2(1-2)
Cataloging 2
หลักเกณฑการทํารายการหนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยาง
ละเอียด และการทํารายการทรัพยากรสารนิเทศอื่น ๆ มาตรฐานการจัดระบบ และ
การใชเทคโนโลยีเพื่อการทํารายการ

1633301

การอานสําหรับผูใหญ
2(2-0)
Adult Reading
ความตองการ ความสนใจและปญหาในการอานของผูใหญ วรรณกรรมที่
เหมาะสมกับผูใหญ การใหบริการทางการอานสําหรับผูใหญ กิจกรรมการอาน
และการสงเสริมการอานสําหรับผูใหญ

1633302

ดรรชนีและสาระสังเขป
2(1-2)
Indexing and Abstracting Service
ความหมาย ความสํ า คั ญ ประโยชน แ ละลั ก ษณะของดรรชนี แ ละ
สาระสังเขปทั้งทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร การจัดหา
การจัดทํา การจัดเก็บ การใชและการใหบริการ
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1633303

สารนิเทศเพื่อการศึกษา
2(2-0)
Information for Education
การจั ด หา การจั ด เก็ บ การเพิ่ ม คุ ณ ค า สารนิ เ ทศ ฐานข อ มู ล การศึ ก ษา
ฐานขอมูลในระบบเครือขายระยะใกลและระยะไกล การแพรกระจายสารนิเทศ

1633304

แหลงสารนิเทศชุมชน
2(2-0)
Community Information Center
การจั ด ตั้ ง การดํ า เนิ น การ และการให บ ริ ก ารสารนิ เ ทศชุ ม ชน สํ า รวจ
รวบรวมแหลงสารนิเทศที่สาํ คัญในชุมชนเพื่อนําไปใชและใหบริการ

1633305

สารนิเทศเพื่อบรรดิการ
2(2-0)
Remedial Information
ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความตองการและความสนใจของกลุมคน
ดอยโอกาส การจัดหา การจัดเก็บสารนิเทศ วัสดุอุปกรณพิเศษและการใช บริการ
เฉพาะกลุม การดัดแปลง การผลิตและการเผยแพรสารนิเทศเพื่อบรรดิการ

1633306

กฤตภาคและดรรชนี
2(1-2)
Current Clipping and Indexing
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและลักษณะของกฤตภาคและดรรชนี
การคัดเลือกหัวขอขาวสารนิเทศ และเหตุการณปจจุบันที่อยูในความสนใจ การ
กําหนดคําคน การจัดเก็บ การแพรกระจาย การตลาด กลยุทธการจัดจําหนาย และ
การประชาสัมพันธ
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1633307

บริการอางอิงและสารนิเทศ
3(2-2)
Reference and Information Services
ความหมาย และประเภทของบริการอางอิงและสารนิเทศ การประเมินคา
การเลือกและการใชหนังสืออางอิง และสื่อสารนิเทศอื่น ๆ ในงานบริการอางอิงและ
สารนิเทศ การศึกษาความตองการดานการใช การวิเคราะหคําถาม คําตอบ ประเภท
ของคําถามอางอิง วิธีการคน คืนสารนิเทศดว ยสื่ออิเ ล็กทรอนิก สป ระเภทตาง ๆ
และนวัตกรรมดานการบริการสารนิเทศ

1633401

หนังสือประกอบหลักสูตรในโรงเรียน
2(2-0)
Materials for School Library
หลักสูตรโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หนังสือที่ใชในหลักสูตร
ตามคําสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ การใชและควบคุมการใชหนังสือในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วิธีเลือก การประเมินคา การจัดหาและการใหบริการ

1633402

การจัดการหองสมุด 2
2(2-0)
Library Management 2
ทฤษฎี แ ละหลั ก การบริ ห าร การจั ด องค ก ร การประยุ ก ต ใ ช ท ฤษฎี แ ละ
หลักการในการบริหารและดําเนินงานขององคกร

1633403

3(3-0)
หองสมุดโรงเรียน
School Library
ลักษณะและความสําคัญของหองสมุดโรงเรียนในฐานะศูนยสื่อการศึกษา
นโยบาย วัตถุประสงค หนาที่ มาตรฐาน การบริหาร การดําเนินงาน การนํา
เทคโนโลยีมาใชในหองสมุด เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน ความรวมมือระหวาง
บรรณารักษและบุคคลอื่น ๆ
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1633404

หองสมุดเด็กเล็ก
2(2-0)
Children Library
ความหมาย ความสําคัญ นโยบาย วัตถุประสงค ขอบเขตและรูปแบบของ
การดําเนินงานหองสมุดเด็กเล็ก การเลือกการจัดและการใหบริการสิ่งพิมพของเลน
โสตทัศนวัสดุ เกมและบทเรียนจากเทคโนโลยีสมัยใหม ความรวมมือระหวางครู
ผูปกครอง บรรณารักษ และบุคลากรอื่น ๆ เพื่อเตรียมความพรอมทางการเรียนการ
อาน และสงเสริมนิสัยรักการอาน

1633405

หองสมุดประชาชน
2(2-0)
Public Library
ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาของหองสมุดประชาชน มาตรฐาน
การบริหารงาน การดําเนินงานในระบบเดิมและระบบเทคโนโลยีสมัยใหม การ
ดําเนินงานในระบบเดิมและระบบเทคโนโลยีสมัยใหม ตลอดจนการประชาสัมพันธ
หองสมุด

1633406

แหลงสารนิเทศและอางอิง
2(2-0)
Reference and Information Sources
แหลงสารนิเทศและแหลงอางอิง
ซึง่ ชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ใหบริการของหองสมุด ครอบคลุมถึงคูมอื สืบคน ประเภทสาระสังเขป ดรรชนี
บรรณานุกรมและฐานขอมูลในสาขาวิชาตาง ๆ รวมทั้งบริการที่เปนระบบทําดวยมือ
และระบบทีใ่ ชเทคโนโลยี เนนการศึกษาแบบรูป วิธกี าร เทคนิคและการบริการ

1633407

สือ่ สารนิเทศเพื่อการเรียนการสอน
2(2-0)
Teaching and Learning Medias
ศึกษานโยบายการศึกษา หลักสูตร โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
หนังสือที่ใชในหลักสูตรตามคําสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการใชหนังสือ
และสื่ อ สารสารนิ เ ทศในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา ตลอดจนการ
ใหบริการ
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1633408

การจัดการหองสมุด
3(2-2)
Library Management
ทฤษฎี หลั ก การบริ ห าร การจั ด องค ก าร งานในสํ า นั ก งาน แนวการ
จัดระบบสารนิเทศเพื่อการจัดการ วิธีใชและการรักษาเครื่องใชสํานักงาน การทํา
บัญชีและการเงิน ปญหาการดําเนินงานในสํานักงานและการแกไข

1633501

วรรณกรรมสําหรับเด็ก
2(2-0)
Literature for Children
ความตองการ ความสนใจในการอานของเด็ก ประเภทของวรรณกรรม
วรรณกรรมแบบฉบับ วรรณกรรมที่เหมาะสําหรับเด็ก นักเขียน นักแปล นักวาด
ภาพ บุคลากรและหนวยงานที่ผลิต เผยแพร และสงเสริมวรรณกรรมสําหรับเด็ก
วรรณกรรมที่ไดรบั รางวัลและวรรณกรรมสําหรับเด็กในรูปสื่อสมัยใหม

1633502

วรรณกรรมสําหรับผูใหญ
2(2-0)
Literature for Adults
ความหมาย ความสําคัญ ประวัติ ลัก ษณะ และประเภทของวรรณกรรม
สําหรับผูใหญ วรรณกรรมที่ดี การเขียนและการจัดทําวรรณกรรมสําหรับผูใหญใน
รูปสื่อสมัยใหม

1633503

วารสารและหนังสือพิมพ
2(1-2)
Periodicals and Newspapers
ความหมาย ความสํ าคั ญ ลั กษณะ ประเภทของวารสารและหนั งสื อพิ ม พ
นโยบายการผลิตและแหลงผลิต การจัดหา การเตรียม การจัดเก็บ การใหบริการและ
หนังสือพิมพ รวมทั้งการบริการในระบบเครือขายระยะใกลและระยะไกล

381
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1633504

หนังสือและการพิมพ
2(2-0)
Books and Printing
บทบาทของการพิมพที่มีตอสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร
และวิวัฒนาการของการพิมพตัวอักษร เทคนิคการพิมพเบื้องตน และการพิมพดวย
เทคโนโลยีสมัยใหม วัสดุการพิมพ กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ กฎหมายเกี่ยวกับการ
พิมพ

1633505

เทคนิคการอาน
2(1-2)
Reading Techniques
ความหมาย ความสําคัญของเทคนิคการอาน การสรางทักษะ และวิธีการฝก
ทักษะในการอาน เทคนิคการอาน ทรัพยากรสารนิเทศประเภทตาง ๆ การอานเพื่อ
จุดมุงหมายทั่วไป และจุดมุงหมายเฉพาะอยาง การอานเร็ว การอานตีความ การ
อานเพื่อจับใจความสําคัญ การอานเพื่อการวิเคราะหและวินิจสาร การศึกษางานวิจัย
ทีเ่ กี่ยวของกับการอาน

1633506

ขอมูลทองถิ่น
2(1-2)
Local Information
การจัดตั้ง การดําเนินงาน การสํารวจและการรวบรวม การเพิม่ พูน คุณคา
การจัดเก็บ แหลงสารนิเทศที่สาํ คัญในชุมชน การใหบริการสารนิเทศชุมชนและ
วัสดุพเิ ศษทุกประเภท รวมทั้งของตัวอยางในทองถิ่น ตลอดจนศิลปะ การ
บํารุงรักษา
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1633801

2(90)
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร 2
Preparation for Professional Experience in Library and
Information Science 2
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย น ก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ในดานการรับรู
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรูทักษะ
เจตคติ แรงจู ง ใจและคุ ณ ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมกั บ วิ ช าชี พ โดยการกระทํ า ใน
สถานการณหรือรูปแบบตางๆ โดยใหเตรียมฝกงานหองสมุดและงานสารนิเทศ ทั้ง
ในดานงานเทคนิค งานบริการและงานธุรการ (เปนการฝกภายในหองสมุด หรือ
ศู น ยวิทยบริการของสถานศึก ษา หรือ หน ว ยงานที่เ กี่ย วข อง อาจเปน การเตรีย ม
ฝกงานเปนชั่วโมงหรือเตรียมฝกงานเฉพาะงานก็ได)

1633802

2(90)
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร 3
Preparation for Professional Experience in Library and
Information Science 3
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย น ก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ใหดานการรับรู
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรูทักษะ
เจตคติ แรงจู ง ใจและคุ ณ ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมกั บ วิ ช าชี พ โดยการกระทํ า ใน
สถานการณ หรือรูปแบบตางๆ โดยใหเตรียมฝกงานหองสมุดและงานสารนิเทศ ทั้ง
ในดานงานเทคนิค งานบริการและงานธุรการ
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1633803

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพบรรณารักษศาสตร 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Library Science 2
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย น ก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ใหดานการรับรู
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรูทักษะ
เจตคติ แรงจู ง ใจและคุ ณ ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมกั บ วิ ช าชี พ โดยการกระทํ า ใน
สถานการณหรือรูปแบบตางๆ โดยใหเตรียมฝกงานหองสมุดและงานสารนิเทศ ทั้ง
ในดานงานเทคนิค งานบริการและงานธุรการ (เปนการฝกภายในหองสมุด หรือ
ศู น ยวิทยบริการของสถานศึก ษา หรือ หน ว ยงานที่เ กี่ย วข อง อาจเปน การเตรีย ม
ฝกงานเปนชั่วโมงหรือเตรียมฝกงานเฉพาะงานก็ได)

1633804

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพบรรณารักษศาสตร 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Library Science 3
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย น ก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ใหดานการรับรู
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรูทักษะ
เจตคติ แรงจู ง ใจและคุ ณ ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมกั บ วิ ช าชี พ โดยการกระทํ า ใน
สถานการณหรือรูปแบบตางๆ โดยใหเตรียมฝกงานหองสมุดและงานสารนิเทศ ทั้ง
ในดานงานเทคนิค งานบริการและงานธุรการ
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1633901

สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
2(1-2)
Seminar in Library and Information Sciences
การสัมมนาวิเคราะหปญหา และแนวโนมของการดําเนินงานดานวิชาชีพ
บรรณารั ก ษศาสตร แ ละสารนิ เ ทศศาสตร ตลอดจนการเสนอแนวทางในการ
แกปญหาเชิงวิทยาศาสตร

1634101

ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับระบบงานหองสมุด
3(2-2)
Introduction to Library System
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ระบบงานห อ งสมุ ด วิ วั ฒ นาการและการ
เปรียบเทียบระบบงานหองสมุดและศูนยสารสนเทศเบื้องตน เนนการนําไปใช

1634102

การวิเคราะหและการออกแบบระบบ
3(3-0)
System Analysis
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหและการออกแบบงานหองสมุด และ
ศูนยสารนิเทศ เนนการนําไปใช

1634301

สารนิเทศเพื่อธุรกิจ
2(2-0)
Information for Business
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ประเภท พัฒนาการ แหลงและ บทบาท
ของสารนิเทศเพื่อธุรกิจการจัดการสารนิเทศเพื่อธุรกิจ ขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อ
ธุรกิจ การตลาด กลยุทธการจําหนาย การโฆษณาประชาสัมพันธ

1634401

หองสมุดมหาวิทยาลัย
2(2-0)
University Library
ความหมาย ความสําคัญ นโยบาย วัตถุประสงค ความเปนมาของ
หองสมุดวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และศูนยวิทยบริการ มาตรฐานการบริหารงาน
การดําเนินงานและประชาสัมพันธหองสมุดและศูนยวิทยบริการ ปญหาตาง ๆ
ของหองสมุดและศูนยวิทยบริการ วิธีการแกปญ
 หา
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1634402

หองสมุดเฉพาะ
2(2-0)
Special Library
ความหมาย ความสํ า คั ญ นโยบาย วั ต ถุ ป ระสงค ความเป น มาของ
หองสมุดเฉพาะและศูนยสารนิเทศ มาตรฐาน การบริหารงาน การดําเนินงานการ
ประชาสัมพันธหอ งสมุดเฉพาะ และศูนยสารนิเทศ ปญหาตาง ๆ ของ
หองสมุดเฉพาะ ศูนยสารนิเทศและวิธกี ารแกปญ
 หา

1634403

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
2(2-0)
Academic Library
ความหมาย ความสําคัญ นโยบาย วัตถุประสงค ความเปนมาของ หองสมุด
วิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย มาตรฐาน การบริ ห ารงาน การดํ า เนิ น งานและ การ
ประชาสั ม พั น ธ ห อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ป ญ หาต า ง ๆ ของห อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา และวิธกี ารแกปญ
 หา

1634501

ศูนยสอื่ สําหรับเยาวชน
2(1-2)
Media Center for Youth
ความหมาย ความสนใจ ความต อ งการของเยาวชนและความหมาย
ความสําคัญ นโยบาย หนาที่ ความเปนมาของศูนยสื่อสําหรับเยาวชน การบริหาร
การดําเนินงาน และการประชาสัมพันธ ศูนยสอื่ สําหรับเยาวชน

1634502

สารนิเทศทางมนุษยศาสตร
2(2-0)
Humanities Information
ความหมาย ขอบเขต ประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการของวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร
สารนิ เ ทศที่ สํ า คั ญ ในวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร บุ ค คล สถาบั น ที่ เ กี่ ย วข อ ง และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสทางมนุษยศาสตร

386
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1634503

สารนิเทศทางสังคมศาสตร
2(2-0)
Social Science Information
ความหมาย ขอบเขต ประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการของวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร
สารนิ เ ทศที่ สํ า คั ญ ในวิ ช าสั ง คมศาสตร บุ ค คล สถาบั น ที่ เ กี่ ย วข อ ง และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสทางสังคมศาสตร

1634504

สารนิเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2(2-0)
Science and Technology Information
ความหมาย ขอบเขต ประวั ติแ ละวิวัฒ นาการของวิ ชาวิ ท ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี สารนิเทศที่สําคัญในวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บุคคล สถาบันที่
เกี่ยวของ

1634505

สิง่ พิมพรฐั บาลและจดหมายเหตุ
2(2-0)
Government Publication Archives
ความหมาย ความสําคัญ ประวัติสิ่งพิมพรัฐบาลและจดหมายเหตุ ประเภท
และองคกรผลิตทั้งในประเทศและระหวางประเทศ จดหมายเหตุที่สําคัญ จดหมาย
เหตุแหงชาติ การจัดหา การเลือกซื้อ การจัดเก็บ ศิลปะการบํารุงรักษา การใหบริการ
การใชประโยชนจากสิ่งพิมพรฐั บาล และจดหมายเหตุ

1634506

การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก
2(1-2)
Preparation of Books for Children
ศึ ก ษาทฤษฎี เ บื้ อ งต น ฝ ก การจั ด ทํ า หนั ง สื อ สํ า หรั บ เด็ ก ในด า นเนื้ อ หา
สํานวน ภาษา ตัวอักษร การจัดหนา ภาพประกอบ รูปเลม และการออกแบบปก
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1634507 การอานทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 1
2(2-0)
Reading in Library and Information Science 1
การอ า นทางบรรณารั ก ษศาสตร แ ละสารนิ เ ทศศาสตร ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ศึกษาศัพทเฉพาะทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
1634508 การอานทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 2
2(2-0)
Reading in Library and Information Science 2
การอานวรรณกรรมและงานวิจยั ทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การอานเพื่อเลือกขอมูลไปประยุกตใชกับงานบริการ
ดานสารนิเทศ
1634509 จดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุ
2(2-0)
Archives
ความหมายและคุณ คาของจดหมายเหตุ ความแตกตางและความสัมพัน ธ
ระหวางหองสมุดและหอจดหมายเหตุ ประวัติและงานจดหมายเหตุในประเทศไทย
และตางประเทศ หนวยงานจดหมายเหตุที่สําคัญในประเทศไทย การบริหารและการ
ดําเนินงานจดหมายเหตุ
1634801 การฝกประสบการณวชิ าชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 2
3(250)
Field Experience in Library and Information Science 2
ฝ ก งานด า นงานเทคนิ ค งานบริ ก าร งานบริ ห ารห อ งสมุ ด และฝ ก งาน
สารนิเทศในศูนยวิทยบริการ ศูนยสารนิเทศหรือหนวยงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
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1634802 การฝกประสบการณวชิ าชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 3
5(450)
Field Experience in Library and Information Science 3
ฝ ก งานด า นงานเทคนิ ค งานบริ ก าร งานบริ ห ารห อ งสมุ ด และงานด า น
สารนิเทศศาสตร
1634803 การฝกประสบการณวชิ าชีพบรรณารักษศาสตร 2
Field Experience in Library Science 2
ฝกงานดานบริหาร บริการ งานบริหารเทคนิคของหองสมุด

3(250)

1634804 การฝกประสบการณวชิ าชีพบรรณารักษศาสตร 3
Field Experience in Library Science 3
ฝกงานดานบริหาร บริการ งานบริหารเทคนิคของหองสมุด

5(450)

1634901 การทําภาคนิพนธ
2(1-2)
Writing a Term Paper
ความหมายของภาคนิ พ นธ แบบรู ป และขั้ น ตอน การรวบรวม วิ เ คราะห
และเรียบเรียงเอกสาร การอางอิงและการเขียนเอกสารอางอิง
1634902 การศึกษาเอกเทศดานบรรณารักษศาสตร และสารนิเทศศาสตร
3(2-2)
Independent Study in Library and Information Science
ศึกษา ปฏิบัติ หรือทดลองเรื่องที่นาสนใจเพื่อทําโครงการในขอบขายทางวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ภายใตการ
นิเทศของอาจารยทปี่ รึกษาโครงการ
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หมูวชิ าประวัติศาสตร (164)

ดังนี้

หมูวชิ าประวัตศิ าสตร ซึง่ อยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประวัตศิ าสตรไทยและประวัตศิ าสตรทอ งถิ่น
ประวัตศิ าสตรโลก
ประวัตศิ าสตรเอเชียและออสเตรเลีย
ประวัตศิ าสตรยโุ รป
ประวัตศิ าสตรอเมริกาเหนือและอเมริกาใต
ประวัตศิ าสตรแอฟริกา
วิธกี ารทางประวัตศิ าสตรและโบราณคดี
การฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

(164-1--)
(164-2--)
(164-3--)
(164-4--)
(164-5--)
(164-6--)
(164-7--)
(164-8--)
(164-9--)
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หมูวชิ าประวัติศาสตร (164)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1641101
1641102
1641103
1641104
1641201
1641202
1641203
1641204
1641205
1641301
1642101
1642102
1642103
1642104
1642301
1642302
1642303
1642304
1642305
1642306
1642401
1642501
1642701
1642702
1642703

-

ชือ่ วิชา
ประวัตศิ าสตรไทยกอนสมัยอยุธยา
ประวัตศิ าสตรการเมืองการปกครองไทย
ประวัตศิ าสตรเศรษฐกิจและสังคมไทย
ไทยศึกษา
อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก
อารยธรรมตะวันออก
อารยธรรมตะวันตก
อารยธรรม
เหตุการณโลกปจจุบัน
ประวัตศิ าสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
กอนคริสตศตวรรษที่ 19
ประวัตศิ าสตรไทยสมัยอยุธยา
ประวัตศิ าสตรไทย
ประวัตศิ าสตรศิลปะในประเทศไทย
ประวัตศิ าสตรศิลปะในประเทศไทย 1
ประวัตศิ าสตรเอเชียตะวันออก
ประวัตศิ าสตรเอเชียใต
ประวัตศิ าสตรสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประวัตศิ าสตรออสเตรเลียและนิวซีแลนด
ประวัตอิ ารยธรรมญี่ปุน
ประวัตศิ าสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม
ประวัตศิ าสตรรสั เซีย
ประวัตศิ าสตรสหรัฐอเมริกา
โบราณคดี
การศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร
การจัดระบบขอมูลทางวัฒนธรรม

น(ท-ป)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)

391
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1642704
1642705
1642706
1642801
1642802
1642803
1642804

-

1643101
1643102
1643103
1643104
1643105
1643201
1643202
1643203
1643204
1643301
1643401
1643501
1643601
1643701
1643702
1643703
1643704
1643706
1643707

-

ชือ่ วิชา
ความรูเกี่ยวกับโบราณวัตถุโบราณสถานในทองถิ่น
โบราณคดีสมัยกอนประวัตศิ าสตรในประเทศไทย
โสตทัศนูปกรณในพิพธิ ภัณฑ
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพพิพธิ ภัณฑศกึ ษา 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพพิพธิ ภัณฑศกึ ษา 1
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพประวัติศาสตร
ศิลปะและโบราณคดี 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพประวัตศิ าสตรศลิ ปะ
และโบราณคดี 1
ประวัตศิ าสตรสมัยธนบุรแี ละรัตนโกสินทร
ประวัตศิ าสตรการเมืองการปกครองไทยสมัยใหม
ประวัตศิ าสตรทอ งถิ่น
ประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรมไทย
ประวัตศิ าสตรศิลปะในประเทศไทย 2
ประวัตศิ าสตรสทิ ธิมนุษยชน
ประวัตศิ าสตรสนั ติภาพ
ประวัตศิ าสตรพฒ
ั นาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประวัตศิ าสตรโลกเชิงสํารวจ
ประวัตศิ าสตรลทั ธิการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ประวัตศิ าสตรยโุ รปกอน ค.ศ.1815
ประวัตศิ าสตรละตินอเมริกา
ประวัตศิ าสตรแอฟริกา
ความรูเกี่ยวกับโบราณวัตถุสถานในทองถิ่น
พิพธิ ภัณฑสถานวิทยา
ประวัตศิ าสตรนพิ นธ
ปรัชญาและระเบียบวิธีวิจัยประวัตศิ าสตร
หลักการจัดนิทรรศการในพิพธิ ภัณฑ
การอนุรกั ษโบราณวัตถุและโบราณสถาน

น(ท-ป)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
2(90)
3(250)
2(90)
3(250)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
1643708
1643709
1643710
1643801
1643802
1643803
1643804

-

1643805
1643806

-

1644101
1644201

-

1644202
1644301
1644401
1644701
1644703
1644801
1644802

-

1644901
1644902

-

ชือ่ วิชา

น(ท-ป)

โบราณคดีสมัยประวัตศิ าสตรในประเทศไทย 1
โบราณคดีสมัยประวัตศิ าสตรในประเทศไทย 2
โบราณคดีสมัยกอนประวัตศิ าสตรในเอเชีย
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพพิพธิ ภัณฑศกึ ษา 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพพิพธิ ภัณฑศกึ ษา 3
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพประวัติศาสตรศลิ ปะ
และโบราณคดี 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพประวัตศิ าสตรศลิ ปะ
และโบราณคดี 3
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพพิพธิ ภัณฑศกึ ษา 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพประวัตศิ าสตรศลิ ปะ
และโบราณคดี 2
สตรีกบั สังคมไทย
ประวัตศิ าสตรบทบาทของชาติมหาอํานาจหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2
เหตุการณโลกปจจุบัน 2
ประวัตศิ าสตรตะวันออกกลางและอิทธิพลของศาสนาอิสลาม
ประวัตศิ าสตรยโุ รปสมัยใหม
การซอมสงวนโบราณวัตถุสถาน
การบริหารงานโบราณคดี
การฝกประสบการณวชิ าชีพพิพธิ ภัณฑศกึ ษา 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพประวัตศิ าสตรศลิ ปะ
และโบราณคดี 2
สัมมนาประวัตศิ าสตร
สัมมนาพิพธิ ภัณฑ

3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(90)
5(450)
2(90)
5(450)
2(90)
2(90)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(250)
3(250)
2(2-0)
3(2-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าประวัติศาสตร (164)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1641101

ประวัตศิ าสตรไทยกอนสมัยอยุธยา
2(2-0)
Thai History before Ayudhaya
ศึกษาประวัติศาสตรของชนชาติไทยตั้งแตเริ่มมีหลักฐาน แนวคิดเกี่ยวกับ
ถิ่นกําเนิดของคนไทย การกอตัวของชุมชนและอาณาจักรตาง ๆ ในดินแดนประเทศ
ไทยกอนสมัยสุโขทัย ลานนา ประวัตศิ าสตรสมัยสุโขทัย ในดานการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธกบั ตางประเทศ ฯลฯ

1641102

ประวัตศิ าสตรการเมืองการปกครองไทย
3(3-0)
History of Thai Politics
พั ฒ นาการและความสั ม พั น ธ ข องบ า นเมื อ งและอาณาจั ก รในดิ น แดน
ประเทศไทย ตั้งแตเริ่มแรก จนถึงสมัยรัตนโกสินทร โดยสังเขป ลักษณะสําคัญของ
การวางรู ป แบบการปกครอง และการปรั บ ปรุ ง การปกครองของสุ โ ขทั ย อยุ ธ ยา
และรัตนโกสินทรตอนตน การเปลี่ยนแปลงที่มผี ลตอการรับแนวความคิดทางการเมือง
ตามแนวตะวันตก การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปกครอง พ.ศ. 2475

1641103

ประวัตศิ าสตรเศรษฐกิจและสังคมไทย
3(3-0)
Thai Economic and Social History
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ตั้ ง แต สุ โ ขทั ย จนถึ ง สมั ย
รั ต นโกสิ น ทร การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ไทย อั น เป น ผลจาก
ความสัมพันธกบั ตางประเทศ นโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจของไทย ตั้งแตสมัยหลัง
พ.ศ. 2475 จนถึงสมัยปจจุบัน อิทธิพลทางเทคโนโลยีตอเศรษฐกิจและสังคมของไทย
และความรวมมือระหวางประเทศที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของไทยปจจุบัน

394
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1641104

ไทยศึกษา
2(2-0)
Thai Studies
ศึ ก ษาเรื่ อ งทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ประเทศไทย เพื่ อ เป น พื้ น ฐานทั้ ง ด า น
ประวัติศาสตรและความเปนมาของกลุมชนในประเทศไทย สภาวะทางกายภาพและ
สิ่งแวดลอม ที่กอใหเกิดความแตกตางของพัฒนาการดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรมในภูมภิ าคตาง ๆ ของประเทศไทย ที่นบั เนื่องมาจนถึงปจจุบัน

1641201

อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก
2(2-0)
Eastern and Western Civilization
ศึกษาอารยธรรมของจีน อินเดีย และญี่ปุน เปรียบเทียบความแตกตาง
และความสัมพันธของอารยธรรมทั้งสามแหลง รวมทั้งอิทธิพลที่แผกระจายไปยังสวน
ตาง ๆ ของโลก เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับอารยธรรมอียิปต เมโสโปเตเมีย กรีก และ
โรมัน ศึกษาตนกําเนิดของศาสนาคริสต ระบบศักดินาสวามิภักดิ์ ศาสนาอิสลาม และ
สงครามครูเสด ซึง่ มีอทิ ธิพลตอสังคมและอารยธรรมของชาวตะวันตก

1641202

อารยธรรมตะวันออก
2(2-0)
Eastern Civilization
ศึกษาความเปนมาของอารยธรรมตะวันออก อารยธรรมอินเดีย โดยเนน
ถึงอิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกที่มีตอ ชาติไทยและจีน

1641203

อารยธรรมตะวันตก
2(2-0)
Western Civilization
ศึกษาความเปนมาของอารยธรรมอียิปต เมโสโปเตเมียและดินแดน
ใกลเคียง กรีก โรมัน ตั้งแตยุคโบราณจนถึงคริสตศตวรรษที่ 5 โดยเนนอิทธิพลของ
อารยธรรมที่มีตอ โลก

395
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1641204

อารยธรรม
2(2-0)
Civilization
ศึกษากําเนิดและวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันออก และอารยธรรม
ตะวันตก ในชวงสมัยตาง ๆ โดยเนนศึกษารากฐานของความคิด ปรัชญา ศาสนา ลัทธิ
ความเชื่ อ ต า ง ๆ และศิ ล ปวิ ท ยาการ ที่ เ กิ ด ขึ้ น แต ล ะยุ ค สมั ย ความสั ม พั น ธ แ ละ
ผลกระทบระหวางโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ของสังคมตะวันออก
และตะวันตกที่กอใหเกิดปญหา และความคิดสรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนกันระหวางอารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมตะวันตก อิทธิพล
ของอารยธรรมทั้งสองที่มีตอ สังคม และวัฒนธรรมไทย

1641205

เหตุการณโลกปจจุบัน
2(2-0)
Contemporary World Affairs
ศึกษาความเคลื่อนไหวและเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 จากความขัดแยงทางอุดมการณตาง ๆ ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่ง
กอใหเกิดภาวะวิกฤตในสวนตาง ๆ ของโลก รวมทั้งความพยายามในอันที่จะธํารง
รักษาสันติภาพ ตลอดจนการรวมกลุมของประเทศตาง ๆ เพื่อรวมมือกันแกปญหา
ความขัดแยงระหวางประเทศ และรักษาผลประโยชนของกลุมในแตละภูมิภาค เพื่อใช
เปนอํานาจตอรองทางการเมืองระหวางประเทศ รวมทั้งวิเคราะหเหตุการณปจจุบันทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ

1641301

ประวัตศิ าสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอ นคริสตศตวรรษที่ 19
3(3-0)
History of Southeast Asia before the Nineteen Cert
ศึ ก ษาภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต นั บ ตั้ ง แต ก ารก อ ตั้ ง อาณาจั ก ร
โบราณอิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรม จี น อิ น เดี ย อิ ส ลาม วิ วั ฒ นาการทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศตาง ๆ กอนการเขายึดครองของชาติตะวันตก
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1642101

ประวัตศิ าสตรไทยสมัยอยุธยา
2(2-0)
History of Ayudhaya
ศึกษาประวัติศาสตรสมัยอยุธยาในดานปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความสัมพันธกับตางประเทศ รวมทั้งทางอื่น ๆ ที่พิจารณา
เห็นเหมาะสม ใหมีความรูความเขาใจสมัยอยุธยา ตั้งแตกอนกอตั้งกรุงศรีอยุธยา เมื่อ
พ.ศ. 1893 ไปจนถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2310 และความสัมพันธกับประเทศ
ใกลเคียงและประเทศตะวันตกที่เขามาเกี่ยวของ โดยศึกษาชวงตั้งแต พ.ศ. 1893 ถึง
พ.ศ. 1991 เพียงเปนพื้นฐานความรู และศึกษาชวงตั้งแต พ.ศ. 1991 ถึง พ.ศ. 2310 (รัช
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ถึงรัชสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร) และ
สถานการณตั้งแตกอนสงครามจนถึงภายหลังการเสียกรุงโดยละเอียด และใหรูจักแนว
สรางความคิดสรุปเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของสมัยอยุธยา

1642102

ประวัตศิ าสตรไทย
3(3-0)
Thai History
ศึกษาประวัติศาสตรไทยกอนสมัยสุโขทัย ลักษณะการปกครองเศรษฐกิจ
สั ง คม และความสั ม พั น ธ กั บ ต า งประเทศในสมั ย สุ โ ขทั ย อยุ ธ ยา ธนบุ รี จนถึ ง
รั ต นโกสิ น ทร ต อนต น โดยสั ง เขป การปรั บ ตั ว เข า สู ยุ ค ใหม นั บ ตั้ ง แต รั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทั้งดานการเมือง การ ปกครอง เศรษฐกิจ และ
สังคม จนถึงปจจุบัน

1642103

ประวัตศิ าสตรศลิ ปะในประเทศไทย
2(2-0)
Art History of Thailand
ศึกษาความหมายของวิชาประวัติศาสตรศิลปะ และความเกี่ยวพันระหวาง
ประวัติศาสตร ศิลปะ โบราณคดี ความรูเรื่องประวัติศาสตรศิลปะ โบราณคดี และ
ลัก ษณะศิลปะในประเทศไทย ตั้ง แตกอนสมัยประวัติศาสตร สมัยประวัติศาสตร
จนถึงสมัยปจจุบัน ตลอดจนความสัมพันธระหวางประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี
ไทยกับประเทศขางเคียง
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1642104

ประวัตศาสตรศลิ ปะในประเทศไทย 1
2(2-0)
History of Thai Arts I
ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการศิลปะของไทย โดยเนนอิทธิพลความ
เชื่อ และแนวคิดของการสรางสรรคงาน นับตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ทวารวดี
ศรีวิชัยและลพบุรี

1642301

ประวัตศิ าสตรเอเชียตะวันออก
3(3-0)
History of East Asia
ศึกษาอารยธรรมจีนตั้งแตสมัยโบราณจนถึงสมัยปฏิวัติ ใน ค.ศ. 1911 เนน
ใหเห็นปจจัยตาง ๆ อันสนับสนุนใหอารยธรรมจีนไดชื่อวาเดนที่สุดในเอเชียตลอดมา
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งจี น กั บ ชนชาติ อื่ น ๆ ในเอเชี ย และชนชาติ ตะวั น ตก ป ญ หา
การเมื อ ง สั ง คมและเศรษฐกิ จ อั น ก อ ให เ กิ ด การปฏิ วั ติ บทบาทของจี น ใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 ความขัดแยงภายในจีน อันเปนผลใหเกิดการแยกประเทศ และ
บทบาทของจีนทั้งสองในปจจุบัน
ลั ก ษณะทั่ ว ไปของอารยธรรมญี่ ปุ น สมั ย โบราณ เน น ความคิ ด ทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุนกอนรับอิทธิพลจากภายนอก การ
ปรับปรุงประเทศภายหลังจากไดรับอิทธิพลตะวันตก อันเปนผลใหญี่ปุนเปนประเทศ
มหาอํานาจ วิวัฒนาการทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของญี่ปุนกอนและหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1 นโยบายในการเปนผูนํากลุมเอเชีย ญี่ปุนหลังสงครามโลกครั้งที่
2 และบทบาทในการเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจในปจจุบัน
ประวัตศิ าสตรสังเขปของเกาหลี ความสัมพันธกบั จีน ญี่ปุน และ
บทบาทของเกาหลีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

1642302

ประวัตศิ าสตรเอเชียใต
2(2-0)
History of South Asia
ศึ ก ษาภู มิ ภ าคเอเชี ย ใต ส มั ย โบราณโดยสั ง เขป เน น ความสํ า คั ญ ตั้ ง แต
การแผอิทธิพลของจักรวรรดินิยมตะวันตก การเรียกรองเอกราช ปญหาของเอเชียใต
ภายหลังไดรบั เอกราช บทบาทและนโยบายตางประเทศของกลุมเอเชียใตในปจจุบัน
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1642303

ประวัตศิ าสตรสาธารณรัฐประชาชนจีน
2(2-0)
History of The People’s Republic of China
ศึ ก ษาสาเหตุ เ บื้ อ งต น ของการเปลี่ ย นแปลงระบบการเมื อ ง เศรษฐกิ จ
สังคมและวัฒนธรรมของจีน ตั้งแตผลกระทบของสงครามฝน การปฏิวัติ ค.ศ. 1911
ความลมเหลวของการปกครองระบอบสาธารณรัฐตามแนวของ ดร.ซุนยัดเซ็น ความ
แตกแยกระหวางเหมาเจอตุงและเจียงไคเช็ค จนทําใหจีนแยกออกเปน 2 ฝาย เนน
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการปกครอง สังคม และเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน
บทบาทและนโยบายตางประเทศในปจจุบันของสาธารณรัฐประชาชนจีนตอประเทศ
ตาง ๆ

1642304

ประวัตศิ าสตรออสเตรเลียและนิวซีแลนด
2(2-0)
History of Australia and New Zealand
ศึกษาการสํารวจและการตั้งถิ่นฐานของชาวอังกฤษในออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด ปญหาการผสมผสานกับชาวพื้นเมือง การสรางชาติ และความสัมพันธกับ
ประเทศ อั ง กฤษ การได รั บ เอกราช บทบาทของประเทศทั้ ง สองในระหว า ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 บทบาทใหมของประเทศทั้งสองในวิถที างการเมืองของเอเชียและ
ของโลก

1642305

ประวัตอิ ารยธรรมญี่ปุน
3(3-0)
History of Japanese Civilization
ศึกษาประวัตศิ าสตรอารยธรรมญี่ปนุ ในดานแนวความคิด ปรัชญา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนถึงวิถีชีวติ ความเปนอยูของชาวญี่ปุน
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1642306

ประวัตศิ าสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม
3(3-0)
History of Modern Southeast Asia
ศึกษาอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมที่มีตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 19 ในดานการเมือง เ ศรษฐกิจ และสังคม ขบวนการ
ชาตินยิ ม การเรียกรองเอกราช การยึดครองของญี่ปุนในระหวางสงครามโลก ครั้งที่ 2
ปญหาและสภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งแตไดรับเอกราชจนถึงปจจุบัน ความ
รวมมือระหวางประเทศในภูมภิ าค

1642401

ประวัตศิ าสตรรสั เซีย
2(2-0)
History of Russia
ศึกษาประวัติศาสตรสังเขปรัสเซีย การสรางประเทศใหเปนมหาอํานาจ
การหมดอํานาจของราชวงศโรมานอฟ การปฏิวัติของพรรคบอลเชวิค บทบาทของเล
นิน และ สตาลิน สถานภาพของรัสเซียในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 การลมสลายของสหภาพโซเวียต และสถานภาพปจจุบัน

1642501

ประวัตศิ าสตรสหรัฐอเมริกา
2(2-0)
History of The United States of America
ศึกษาประวัตกิ ารตั้งอาณานิคมในอเมริกา อาณานิคมอเมริกัน การประกาศ
อิสรภาพ ลัทธิมอนโร (ค.ศ. 1823) สงครามกลางเมือง สงครามระหวางสเปนกับ
สหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1898) อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในละตินอเมริกา การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความสัมพันธกับตางประเทศ ไปจนถึงการเขารวม
สงครามโลกครั้งที่ 1 โดยสังเขป
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1642701

โบราณคดี
3(2-2)
Archaeology
ศึกษาความหมายของคําวา วิชา “โบราณคดี” ประวัติ ประโยชน และ
ประเภทของวิชาโบราณคดี ความสัมพันธของวิชาโบราณคดีกับวิชาการแขนงอื่น
ศึ ก ษาหลั ก และสั ง กั ป ของวิ ช าโบราณคดี ส มั ย ก อ นประวั ติ ศ าสตร แ ละสมั ย
ประวัติศาสตร กฎหมายคุมครองโบราณคดี ศิลปวัตถุสถาน และพิพิธภัณฑสถาน
แห ง ชาติ การวางแผน การบริ ห าร การประชาสั ม พั น ธ และการฝ ก ปฏิ บั ติ ง าน
โบราณคดี

1642702

3(2-2)
การศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัตศิ าสตร
Expost Facto Studies
ศึกษาปรัชญา และแนวความคิดสําคัญทางประวัติศาสตร สํานึกความคิด
ทางประวัติศาสตร วิวัฒนาการของปรัชญาประวัติศาสตรตะวันตก วิวัฒนาการของ
ปรัชญาประวัติศาสตรไทย จากอดีตถึงปจจุบัน ระเบียบวิธีวิจัยประวัติศาสตร เพื่อเปน
พืน้ ฐานสําหรับการศึกษาวิเคราะหเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร เนนการฝก
ปฏิบัติควบคูกับการเรียนภาคทฤษฎี

1642703

การจัดระบบขอมูลทางวัฒนธรรม
2(2-0)
Cultural Data System
ศึ ก ษาความหมาย ประโยชน และความสํ า คั ญ ของการจั ด ระบบและ
วิเคราะหหมวดหมูของขอมูลทางวัฒนธรรม หลักเกณฑทั่วไปในการจัดหมวดหมู ของ
ขอมูลทางวัฒนธรรม หลักเกณฑในการจัดทําบัตรรายการและบัตรเชื่อมโยงขอมูลและ
การทําบรรณานุกรมขอมูลทางวัฒนธรรม
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1642704

ความรูเ กี่ยวกับโบราณวัตถุ โบราณสถานในทองถิ่น
2(2-2)
Knowledge of the Local Ancient Places
มุ ง ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ ประวั ติ ค วามเป น มาเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ
โบราณสถานในท อ งถิ่ น ความเกี่ ย วเนื่ อ งของท อ งถิ่ น กั บ โบราณสถาน การใช
ประโยชน โบราณวัตถุสถานอยางถูก วิธี การสรางจิตใตสํานึก ใหเ ห็น คุณ คาและ
ความสําคัญของโบราณวัตถุสถานในทองถิ่น

1642705

โบราณคดีสมัยกอนประวัตศิ าสตรในประเทศไทย
3(2-2)
Archaeology before Historical Period in Thailand
ศึ ก ษาลั ก ษณะการเป น เอกลั ก ษณ ข องวั ฒ นธรรมและสภาพชี วิ ต ความ
เปนอยูของกลุมชนในสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย ตั้งแตเริ่มมีมนุษยอาศัย
อยูบนผืนแผนดินไทย ไดรูจักใชเครื่องมือหิน จนกระทั่งถึงยุคที่รูจักใชเครื่องมือ
โลหะ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บวั ฒ นธรรมสมั ย ก อ นประวั ติ ศ าสตร ใ นประเทศไทยกั บ
ประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งใหสาํ รวจศึกษาในสถานที่จริง

1642706

โสตทัศนูปกรณในพิพธิ ภัณฑ
3(2-2)
Audio –Visual for Musuem Works
ศึ ก ษาและฝ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ โสตทั ศ นู ป กรณ ช นิ ด ต า ง ๆ ที่ ใ ช ใ นงาน
พิพิธภัณฑ การดูแลรักษา วิธีการใชที่ถูกตองเหมาะสบกับงาน ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ
โสตทัศนูปกรณ แตละแผนกในพิพธิ ภัณฑ การฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ
เชนการเขียนสคริปต การวางแผนในการใช โสตทัศนูปกรณเพื่อการเสนอความรู ใน
รูปแบบใหม ไมวาจะเปนเสียง สี แสง ประกอบเพื่อกระตุนความสนใจของผูเขาชม
การฝกปฏิบัติ ถาในทองถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยูไมมีพิพิธภัณฑการฝกงานใหอยูใน
ดุ ล พิ นิ จ ของสถานศึ ก ษาและอาจารย ผู ส อน โดยจะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความพร อ ม
ประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดแกทุก ๆ ฝาย
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1642801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพพิพธิ ภัณฑศกึ ษา 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Museum Works 1
จัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพใหรบั รูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ พัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู
ทั ก ษะเจตคติ แรงจู งใจ และคุ ณ ลัก ษณะที่ เ หมาะสมกับวิ ช าชีพ ศึ ก ษาดูง านตาม
พิพิธภัณฑ ฝกปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ หรืองานที่เกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑ เชน
การจัดเก็บขอมูลทะเบียนศิลปวัตถุ งานแสดงนิทรรศการ งานศึกษาคนควา และนํา
ชมพิพธิ ภัณฑ

1642802

การฝกประสบการณวชิ าชีพพิพธิ ภัณฑศกึ ษา 1
3(250)
Field Experience in Museum Works 1
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ใ นวิ ธี ก ารอั น ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ใ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ งาน
ทะเบียน การดูแลรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ ทําความเขาใจ ตลอดจนฝก
ภาคปฏิบัติงานอันเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑ การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตาง ๆ ทั้งในและ
นอกทองถิ่น ฝกจัดนิทรรศการ ฝกใชภาษาตางประเทศที่เกี่ยวกับพิพธิ ภัณฑและฝกนํา
ชมพิพธิ ภัณฑ

1642803

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ ประวัตศิ าสตรศลิ ปะและโบราณคดี 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Art History and Archaeology 1
จั ด ให มี กิ จ กรรม เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของนั ก ศึ ก ษา ก อ นออกฝ ก
ประสบการณวชิ าชีพ ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวนักศึกษาใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะขั้นพื้นฐาน และระดับสูง ภาคปฏิบัติในงานและ
กิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวชิ าชีพ ประวัตศิ าสตรศลิ ปะและโบราณคดี
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1642804

การฝกประสบการณวชิ าชีพประวัตศิ าสตรศลิ ปะและโบราณคดี 1
3(250)
Field Experience in Art History and Archaeology 1
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานศิลปะและโบราณคดี ใน
องคการหรือหนวยงาน เพื่อใหไดรบั ความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพ
และนําผลจากการฝกงานมาวิเคราะห สรุป เสนอในรูปของการสัมมนาหรือภาค
นิพนธ

1643101

ประวัตศิ าสตรสมัยธนบุรแี ละรัตนโกสินทร
3(3-0)
History of Dhonburi and Rattanakosin
ศึกษาการปราบดาภิเษกและการสถาปนากรุงธนบุรี เหตุการณตาง ๆ
ภายในประเทศและความสัมพันธกับตางประเทศ ลักษณะสําคัญของสมัยกรุงธนบุรี
(พ.ศ. 2311 - 2325) กรุงรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ. 2325 -2394) สมัยเปลี่ยนแปลง
เขาสูยคุ ใหม (พ.ศ. 2394 - 2475) จนถึงสมัยปจจุบนั โดยละเอียด

1643102

ประวัตศิ าสตรการเมืองการปกครองไทยสมัยใหม
2(2-0)
History of Modern Thai Politics
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปกครอง พ.ศ.2475 โดยสังเขป
การปกครองตามระบอบรัฐ ธรรมนูญ บทบาทของรั ฐ บาลชุด ตา ง ๆ ที่ป กครอง
ประเทศ ตัง้ แต พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบัน

1643103

ประวัตศิ าสตรทอ งถิ่น
3(3-0)
Local History
ศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นสมัยตาง ๆ หลักฐานทางประวัติศาสตรใ น
ทองถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิดความเชื่อของทองถิ่น อิทธิพลของอารย
ธรรมตาง ๆ ที่มีต อทองถิ่น โดยจัด การเรีย นการสอนใหเ หมาะสมกับทองถิ่ น ของ
สถาบันการศึกษา
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1643104

ประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรมไทย
3(3-0)
Thai History and Culture
ศึ ก ษาเกี่ย วกับ ประวั ติค วามเป น มาของไทย เมือ งสํา คัญ สถานที่สํ าคั ญ
บุคคลสําคัญ ของไทย ประวัติศาสตรและตํานานทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของคนไทย
โดย สวนรวมและของทองถิ่น การละเลนในทองถิ่นตาง ๆ ของไทยวิวัฒนาการการ
ดํ า รงชี วิ ต ของคนไทย ให มี ค วามรู ใ นสิ่ ง เหล า นี้ จ นสามารถอธิ บ ายความเป น มา
แสดงความคิดเห็นและใหทศั นวิจารณได

1643105

ประวัตศิ าสตรศลิ ปะในประเทศไทย 2
3(3-0)
History of Thai Arts II
ศึกษาความเปนมาและวิวฒ
ั นาการศิลปะของไทยโดยเนนอิทธิพลความเชื่อ
และแนวคิดของการสรางสรรคงานนับตั้งแตยุคสุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร
และศึกษาเกี่ยวกับรูปเคารพตาง ๆ ในประเทศไทย

1643201

ประวัตศิ าสตรสทิ ธิมนุษยชน
2(2-0)
History of Human Rights
ศึกษาความหมายของสิทธิมนุษยชน ความสําคัญของสิทธิมนุษยชนตอ
สั ง คมมนุ ษ ย สั ง คมมนุ ษ ย กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในแต ล ะยุ ค สมั ย ขบวนการต อ สู เ พื่ อ
เรียกรองสิทธิมนุษยชนในสวนตาง ๆ ของโลก บทบาทของสันนิบาตชาติ องคการ
สหประชาชาติ และองคกรอื่นในการรักษาสิทธิมนุษยชน ขบวนการตอสูเรียกรองเพื่อ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย แนวทางศึกษาและสงเสริมสิทธิมนุษยชนในปจจุบัน
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1643202

ประวัตศิ าสตรสนั ติภาพ
2(2-0)
History of Peace
ความหมายของสันติภาพ ความสําคัญของสันติภาพตอสังคมมนุษย
สันติภาพกับสังคมมนุษยในยุคตาง ๆ ขบวนการสรางสันติภาพของโลก บทบาทของ
สันนิบาตชาติและสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพของโลก ความพยายามสราง
สันติภาพในสังคมไทย แนวทางการศึกษาและรักษาสันติภาพของโลกปจจุบัน

1643203

ประวัตศิ าสตรพฒ
ั นาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2(2-0)
History of Modern Science and Technology
ศึกษาพัฒนาการในดานตาง ๆ ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแต
ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา และผลกระทบของความเจริญในทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมตอมนุษยและสิ่งแวดลอม ในประเทศที่กําลัง
พั ฒ นาทั้ ง ในทวี ป เอเชี ย แอฟริ ก า และละติ น อเมริ ก า ทางด า นสั ง คม เศรษฐกิ จ
การศึกษา การแพทย การทหาร การสื่อสาร คมนาคม และอื่น ๆ
การตื่นตัวและความพยายามของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคดังกลาว ตอการ
รับความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากประเทศที่พัฒนาแลวมาประยุกต
และปรับปรุงใหเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศตน

1643204

ประวัตศิ าสตรโลกเชิงสํารวจ
3(3-0)
A Survey of World History
ศึกษาลักษณะทั่วไปของทวีปออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกา
ใต และกลุมประเทศตะวันออกกลาง ในดานสภาพภูมิศาสตร การตั้งถิ่นฐานและการ
แผขยายของลัทธิจักรวรรดินิยมในคริสตศตวรรษที่ 16-20 การปกครองอาณานิคม
การไดรบั เอกราช และสภาพทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภายหลังการไดรบั เอก
ราชจนถึงปจจุบัน
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1643301

ประวัตศิ าสตรลทั ธิการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3(3-0)
History of Political Ideology in Southeast Asia
ศึกษาวิเคราะหโครงสรางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต การเขามาของลัทธิการเมืองที่สําคัญในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต บทบาทและผลกระทบจากการขยายอิทธิพลของชาติมหาอํานาจที่มี
ตอเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต ทั้งดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมใน
ปจจุบัน

1643401

ประวัตศิ าสตรยโุ รปกอน ค.ศ. 1815
3(3-0)
History of Europe before 1815 A.D.
ศึกษาการฟนฟูศิลปวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา และอิทธิพลอื่นที่ทําให
สังคมยุโรปเปลี่ยนแปลง การปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลตอการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ
ศึกษาสภาพของประเทศสําคัญในยุโรประหวางคริสตศตวรรษ ที่ 16-18 การปฏิวัติ
ฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 สงครามนโปเลียน คองเกรสแหงเวียนนา แนวคิดตาง ๆ ที่
นําไปสูการกําเนิดรัฐชาติ (Nation States) โดยละเอียด

1643501

ประวัตศิ าสตรละตินอเมริกา
3(3-0)
History of Latin America
ศึกษาความเปนมาของการจัดตั้งประเทศตาง ๆ ในละตินอเมริกา หลังการ
ประกาศเอกราช การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคม บทบาทของมหาอํานาจในละตินอเมริกา และสภาพของละตินอเมริกาใน
ปจจุบัน
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1643601

ประวัตศิ าสตรแอฟริกา
3(3-0)
History of Africa
ศึกษาสภาพโดยทั่วไปในทวีปแอฟริกา วิวัฒนาการของรัฐ นครรัฐ และ
อาณาจักรตาง ๆ ในแอฟริกา การขยายอํานาจของชาวยุโรป และลัทธิจักรวรรดินิยม
และผลที่มีตอการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ของแอฟริกา แอฟริกา ภายหลัง
ไดรบั เอกราช การรวมกลุมประเทศ และปญหาของแอฟริกาในปจจุบัน

1643701

ความรูเ กี่ยวกับโบราณวัตถุสถานในทองถิ่น
2(2-0)
Knowledge of the Local Ancient Places
ศึกษาความหมายของโบราณวัตถุสถาน ประวัติความเปนมา ความสําคัญ
ตลอดจนถึ ง ความงามทางด า นทั ศ นศิ ล ป ข องโบราณวั ต ถุ ส ถานในประเทศไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหเนนทองถิ่นที่สถานศึกษานั้นเปดสอน

1643702

พิพธิ ภัณฑสถานวิทยา
3(2-2)
Museumology
ศึกษาประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของพิพิธภัณฑสถานทั้งของไทยและ
ตางประเทศ การจัดพิพธิ ภัณฑสถานแบบตาง ๆ การจัดระบบวัตถุของพิพิธภัณฑสถาน
การนําชม และการแตงหนังสือนําชม การจัดแสดงชั่วคราว การนําสิ่งของไปแสดง
นอกพิพิธภัณฑ การเขียนปายประจําวัตถุ การรักษาความปลอดภัย
การซอม
สงวนรั ก ษาศิ ล ปวั ต ถุ การประชาสั ม พั น ธ
การบริ ห ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานฝ ก
ปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน การจั ด แสดงโบราณวั ต ถุ หรื อ
ศิลปวัตถุฯลฯ

1643703

ประวัตศิ าสตรนพิ นธ
3(2-2)
Historiography
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการ การบั น ทึ ก และแนวคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร ข องโลก
ตะวันออกและโลกตะวันตก งานเขียนประวัติศาสตรไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
อิทธิพลของสํานึกความคิดประวัติศาสตรที่มีตองานเขียนประวัติศาสตรของไทย ฝก
การคนควา การเขียน และเรียบเรียงงานดานประวัติศาสตร
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1643704

ปรัชญาและระเบียบวิธีวิจยั ประวัตศิ าสตร
3(3-0)
Philosophy of History and Historical Method
ศึ ก ษาแนวคิ ด ความหมาย ความสํ า คั ญ ของประวั ติ ศ าสตร นั ก
ประวัติศาสตร สํานักความคิดทางประวัติศาสตร ทั้งของตางประเทศและไทย ศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัยประวัตศิ าสตร

1643706

หลักการจัดนิทรรศการในพิพธิ ภัณฑ
3(3-0)
Principles of Cultural Exhibition in a Museum
ศึกษาถึงความสําคัญของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ หนาที่หลักของพิพิธภัณฑ
โดยเนนที่พิพิธภัณฑทางมานุษยวิทยา วัฒนธรรม และชาติพันธุวิทยา ซึ่งสามารถ
นํามาจัดแสดงในรูปนิทรรศการประจําและนิทรรศการพิเศษ โดยมุงเนนสงเสริม
ความรูความเขาใจในวัฒนธรรม ความเชื่อ ชีวิตความเปนอยู ประเพณี พิธีกรรมใน
สวนรวมและระดับทองถิ่นตางๆ ศึกษาองคประกอบของการจัดนิทรรศการ เทศนิคต
ลอดจนหลักเกณฑในการจัดแสดง วิธีการและทฤษฎีเกี่ยวกับการเก็บวัสดุ ขอมูลทาง
วัฒนธรรม ขอมูลจากภาคสนาม เครื่องมือที่ใชในภาคสนาม

1643707

การอนุรกั ษโบราณวัตถุและโบราณสถาน
3(2-2)
Conservation of the Local Ancient Places
ศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดลอม ที่มีตอ โบราณวัตถุ และโบราณสถาน
สาเหตุของการเสื่อมสภาพของโบราณวัตถุโบราณสถาน การอนุรกั ษศลิ ป
โบราณวัตถุ อินทรียแ ละอนินทรีย การอนุรกั ษและเก็บรักษาโบราณวัตถุ ขณะทํา
การขุดคน
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1643708

โบราณคดีสมัยประวัตศิ าสตรในประเทศไทย 1
3(2-2)
Archaeology of Historical Period in Thailand 1
ศึ ก ษาหลั ก ฐานและข อ มู ล ที่ นํ า มาใช ใ นการศึ ก ษาวิ ช าโบราณคดี สมั ย
ประวัติ-ศาสตร ศึกษารองรอยของการอยูอาศัย และการพัฒนาของชุมชน ในสมัยยุค
แรกของประวัติศาสตร เชน ชุมชนวัฒนธรรมทวารดี ศรีวิชัย และลพบุรี โดยการ
พิจารณาและแปลความหมายจากหลักฐานทางเอกสารและโบราณคดี รวมทั้งจาก
หลักฐานที่คน พบใหม ๆ มีการศึกษานอกสถานที่

1643709

โบราณคดีสมัยประวัตศิ าสตรในประเทศไทย 2
3(2-2)
Archaeology of Historical Period in Thailand 2
ศึกษารองรอยการอยูอาศัยและวัฒนธรรมของชุมชนสมัยเชียงแสน ลานนา
สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร โดยการพิจารณาและแปลความหมายจาก
หลักฐานทางเอกสารและโบราณคดี มีการศึกษานอกสถานที่

1643710

โบราณคดีสมัยกอนประวัตศิ าสตรในเอเชีย
2(2-0)
Archaeology before Historical Period in Asia
ศึกษาสภาพภูมิป ระเทศและสิ่งแวดลอมของเอเชีย ที่เ ปน ปจจัย ใหเ กิด
วัฒนธรรมของมนุษยในสมัยกอนประวัตศิ าสตร
ศึกษาลักษณะวัฒนธรรมและกลุมชนของมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตร
ตั้งแตเริ่มมีมนุษยเขามาอาศัยในทวีปเอเชีย จนถึงกลุมชนที่รูจักนําโลหะมาประดิษฐ
เปนเครื่องมือเครื่องใชในบริเวณเอเชียตะวันตก เอเชียใต และเอเชียตะวันออกไกล
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1643801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพพิพธิ ภัณฑเอเชีย 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Museum Works 3
จัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ ใหรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ พัฒนาตัวผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะเจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษาดูงานตาม
พิพิธภัณฑ ฝกปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ หรืองานที่เกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑ เชน
การจัดเก็บขอมูลทะเบียนศิลปวัตถุ งานแสดงนิทรรศการ งานศึกษาคนควา และนํา
ชมพิพธิ ภัณฑ

1643802

การฝกประสบการณวชิ าชีพพิพธิ ภัณฑศกึ ษา 3
5(450)
Field Experience in Museum Works 3
ศึกษาปฏิบัติในวิธีการอันถูกตองเกี่ยวกับวัตถุในพิพิธภัณฑ งานทะเบียน
การดูแลรักษาความปลอดภัยในพิพธิ ภัณฑ ทําความเขาใจ ตลอดจนฝกภาคปฏิบัติงาน
อั น เกี่ ย วข อ งกั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ การศึ ก ษาดู ง านตามพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ต า ง ๆ ทั้ ง ในและนอก
ทองถิ่น ฝกจัดนิทรรศการ ฝกใชภาษาตางประเทศ ที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑและฝกนําชม
พิพธิ ภัณฑ

1643803

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ ประวัตศิ าสตรศลิ ปะและโบราณคดี 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Art History
and Archaeology 3
จั ด ให มี กิ จ กรรม เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของนั ก ศึ ก ษาก อ นออกฝ ก
ประสบการณวชิ าชีพ ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พั ฒ นาตั ว นั ก ศึ ก ษาให มี ค วามรู ทั ก ษะ เจตคติ แรงจู ง ใจ และคุ ณ ลั ก ษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะขั้นพื้นฐาน และระดับสูง ภาคปฏิบัติใน
งานและกิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวชิ าชีพ ประวัติศาสตรศลิ ปะและโบราณคดี
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1643804

การฝกประสบการณวชิ าชีพประวัตศิ าสตรศลิ ปะและโบราณคดี 3
5(450)
Field Experience in Art History and Archaeology 3
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานศิลปะและโบราณคดี ใน
องคการหรือหนวยงาน เพื่อใหไดรบั ความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพ
และนําผลจากการฝกงานมาวิเคราะห สรุป เสนอในรูปของการสัมมนาหรือภาค
นิพนธ

1643805

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพพิพธิ ภัณฑศกึ ษา 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Museum Works 2
จัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพใหรบั รูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ พัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษาดูงานตาม
พิพิธภัณฑ ฝกปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ หรืองานที่เกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑ เชน
การจัดเก็บขอมูลทะเบียนศิลปวัตถุ งานแสดงนิทรรศการ งานศึกษาคนควา และนํา
ชมพิพธิ ภัณฑ

1643806

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ ประวัตศิ าสตรศลิ ปะและโบราณคดี 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Art History
and Archaeology 2
จั ด ให มี กิ จ กรรม เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของนั ก ศึ ก ษา ก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒ นาตั ว นั ก ศึก ษา ใหมีค วามรู ทั ก ษะ เจตคติ แรงจูง ใจ และคุณ ลั ก ษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะขั้นพื้นฐาน และระดับสูง ภาคปฏิบัติใน
งานและกิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพ ประวัติศลิ ปะและโบราณคดี
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1644101

สตรีกบั สังคมไทย
2(2-0)
Woman and Thai Society
สถานะ สิทธิและหนาที่ของสตรีในสังคมไทย นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความสําคัญ และการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสตรีไทย ที่มีตอเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคม องคกรสตรีที่สาํ คัญในสังคมไทยปจจุบัน

1644201

ประวัตศิ าสตรบทบาทของชาติมหาอํานาจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
3(3-0)
History of the Role of the Great Powers after World War 2
ศึ ก ษาภู มิ ห ลั ง ของประเทศมหาอํ า นาจ สหรั ฐ อเมริ ก า สหภาพโซเวี ย ต
สาธารณรัฐ ประชาชนจีน และญี่ปุน สภาพของประเทศ และบทบาทของประเทศ
มหาอํานาจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบัน

1644202

เหตุการณโลกปจจุบัน 2
2(2-0)
Contemporary World Affairs 2
ศึกษาวิเคราะหเหตุการณปจจุบันที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โดยเนนดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อมุงสงเสริมนักศึกษาใหเกิดความสนใจ รูจัก
อภิปรายและติดตามศึกษาเหตุการณสาํ คัญที่เกิดขึ้น

1644301

ประวัตศิ าสตรตะวันออกกลางและอิทธิพลของศาสนาอิสลาม
2(2-0)
History of the Middle East and Islamism
ศึกษาอิทธิพลของศาสนาอิสลาม การตั้งจักรวรรดิอาหรับ การดิ้นรนเพื่อ
เอกราชของชาติอาหรับ ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีตอตะวันออกกลาง ปญหาใน
กลุ ม ประเทศอาหรั บ ป ญ หาคลองสุ เ อช บทบาทขององค ก ารสหประชาชาติ แ ละ
มหาอํานาจตะวันตกในตะวันออกกลาง

413
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1644401

ประวัตศิ าสตรยโุ รปสมัยใหม
3(3-0)
History of Modern Europe
ศึกษาสภาพการณดานสังคมและการเมืองของยุโรปหลังป ค.ศ. 1815
อิทธิพลของลัทธิชาตินิยมทําใหเกิดการรวมประเทศอิตาลีและเยอรมนี บทบาทของ
ประเทศทั้งสองหลังการรวมประเทศจนนําไปสูวิกฤติการณตาง ๆ กอนสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ความสําคัญของสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุโรป
กําเนิดลัทธิฟาสซิสตและนาซี ความสัมพันธของประเทศตาง ๆ กอนเกิดสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และความรวมมือของนานาประเทศกอนสงครามยุติ

1644701

การซอมสงวนโบราณวัตถุสถาน
3(2-2)
Conservation Studies
ศึกษาวิธีการซอมโบราณวัตถุสถาน ทั้งสมัยกอนประวัติศาสตร และสมัย
ประวัติศาสตร ดวยวิธีการทางโบราณคดี ใหศึกษาดูงาน ฝกปฏิบัติงานการซอมสงวน
โบราณวัตถุสถาน

1644703

การบริหารงานโบราณคดี
3(3-0)
Archaeological Management
ศึกษาโครงสรางงาน ระเบียบปฏิบัติและการจัดการที่เกี่ยวของกับงาน
โบราณคดี หลักการบริหารทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทางโบราณคดี
และวิธกี ารประชาสัมพันธงานโบราณคดีตอ มวลชน

1644408

การฝกประสบการณวชิ าชีพพิพธิ ภัณฑศกึ ษา 2
3(250)
Field Experience in Museum Works 2
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ใ นวิ ธี ก ารอั น ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ใ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ งาน
ทะเบียน การดูแลรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ ทําความเขาใจ ตลอดจนฝก
ภาคปฏิบัติงานอันเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑ การศึกษาดูงานตามพิพิธภัณฑตาง ๆ ทั้งใน
และนอกทองถิ่น ฝกจัดนิทรรศการ ฝกใชภาษาตางประเทศ ที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑและ
ฝกนําชมพิพธิ ภัณฑ

414
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1644802

การฝกประสบการณวชิ าชีพประวัตศิ าสตรศลิ ปะและโบราณคดี 2
3(250)
Field Experience in Art History and Archaeology 2
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานศิลปะและโบราณคดีใน
องคการหรือหนวยงาน เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพ
และนําผลจาการฝกงานมาวิเคราะห สรุป เสนอในรูปของการสัมมนาหรือภาคนิพนธ

1644901

สัมมนาประวัตศิ าสตร
2(2-0)
The Historical Seminar
ศึกษาวิเคราะหประเด็นที่สําคัญทางประวัติศาสตรทั่วโลก การศึกษาทัศนะ
ของสํานึกความคิดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นนั้น ๆ โดยโยงเนื้อหาที่ตรงกับวิชาสังคม
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายมาอภิปรายในรายละเอียด

1644902

สัมมนาพิพธิ ภัณฑ
3(2-2)
Seminar in Museum Works
ฝกใหนักศึกษาสามารถนําความรูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ ทั้งที่ไดจากชั้นเรียน
นอกชั้นเรียน การอานจากนิตยสาร บทความ เอกสารวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑมา
วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น และนําเสนอ เชนเดียวกับวิทยานิพนธ เพื่อให
นั ก ศึ ก ษาเกิ ด จรรยาบรรณเกี่ ย วกั บ งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ และตระหนั ก ถึ ง หน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบในการทําหนาที่ในอนาคต

415

หมูวชิ าภาษารัสเซีย
(165)

ออกเปน ดังนี้

หมูวชิ าภาษารัสเซีย ซึง่ อยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟง-พูด
ทักษะการอาน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธและการแปลง
ภาษารัสเซียสําหรับวิชาชีพ
ฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

(165-1--)
(165-2--)
(165-3--)
(165-4--)
(165-5--)
(165-6--)
(165-7--)
(165-8--)
(165-9--)

416

หมูวชิ าภาษารัสเซีย (165)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
1650101
1651101
1650102
1651102
1651103
1651104
1651105
1651106

ชือ่ วิชา
ภาษารัสเซียเบื้องตน 1
ภาษารัสเซียเบื้องตน 2
ภาษารัสเซีย 1
ภาษารัสเซีย 2
ภาษารัสเซีย 3
ภาษารัสเซีย 4

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

417

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าภาษารัสเซีย (165)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1651101

ภาษารัสเซียเบื้องตน 1
2(1-2)
Russia for Beginners
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 1651101 ภาษารัสเซียเบื้องตน 1
สําหรับผูเรียนที่ไมมีพนื้ ฐานความรูภาษารัสเซียมากอน
ควรฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ
พืน้ ฐาน เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติ ประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน
การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน การอานฝกอานขอความสั้น ๆ
สามารถสรุป
และตอบคําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ ได

1651102

ภาษารัสเซียเบื้องตน 2
2(1-2)
Russia for Beginners 2
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการตอเนื่องจากภาษารัสเซียเบื้องตน 1 ศึกษา
ไวยากรณ และรูปประโยคที่ซบั ซอนขึ้น ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ที่
กวางขวางขึ้น และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม

1651103

ภาษารัสเซีย 1
3(3-0)
Russia 1
ฝกทักษะทางภาษา ดานการฟงและการพูด บทเรียนจะประกอบดวยภาษา
สํานวนที่ใชในการบริการและสนทนากับนักทองเทีย่ ว

418
รหัส
1651104

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

ภาษารัสเซีย 2
Russia 2
ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด
ปฏิบัตงิ าน ทัง้ ในโรงแรมและสถานที่ทองเทีย่ ว

3(3-0)
ในสถานการณจาํ ลองในการ

1651105

ภาษารัสเซีย 3
Russia 3
ฝกทักษะในดานการอานและการเขียน การอานบทความ
ประเภทตาง ๆ อานหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ และการเขียน
จดหมายธุรกิจ และรายงานประเภทตาง

1651106

ภาษารัสเซีย 4
3(3-0)
Russia 4
ฝกทักษะชั้นสูง ดานการฟง พูด อาน เขียน สามารถสรุปใจความ
สําคัญได การเสนอรายงาน การอภิปรายกลุม เปนตน

3(3-0)

419

หมูวชิ าภาษาเกาหลี
(166)

ออกเปนดังนี้

หมูวชิ าภาษาเกาหลี ซึง่ อยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟง-พูด
ทักษะการอาน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธและการแปลง
ภาษาเกาหลีสาํ หรับวิชาชีพ
ฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

(166-1--)
(166-2--)
(166-3--)
(166-4--)
(166-5--)
(166-6--)
(166-7--)
(166-8--)
(166-9--)

420

หมูวชิ าภาษาเกาหลี (166)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
1660101
1661101
1660102
1661102
1661103
1661104
1661105
1661106

ชือ่ วิชา
ภาษาเกาหลีเบื้องตน 1
ภาษาเกาหลีเบื้องตน 2
ภาษาเกาหลี 1
ภาษาเกาหลี 2
ภาษาเกาหลี 3
ภาษาเกาหลี 4

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

421

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าภาษาเกาหลี (166)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1661101

ภาษาเกาหลีเบื้องตน 1
2(1-2)
Korean for Beginners 1
สําหรับผูเรียนที่ไมมีพนื้ ฐานความรูภาษาเกาหลีมากอน
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพนื้ ฐาน
เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติ ประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การ
บอกเวลา การซื้อของ เปนตน การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและ
ตอบคําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ ได

1661102

ภาษาเกาหลีเบื้องตน 2
2(1-2)
Korean for Beginners 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 1661101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน 1
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการตอเนื่องจากภาษาเกาหลีเบื้องตน 1 ศึกษา
ไวยากรณ และรูปประโยคที่ซบั ซอนขึ้น ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ที่
กวางขวางขึ้น และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม

1661103

ภาษาเกาหลี 1
3(3-0)
Korean 1
ศึกษาเนนในดานการฟงและพูดภาษาเกาหลีเบื้องตน ในกรณีที่จาํ เปนตองใช
ภาษานี้ในการทํางาน บทเรียนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนาในชีวติ ประจําวัน
แบบงาย

422
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1661104

ภาษาเกาหลี 2
3(3-0)
Korean 2
ศึกษาตอเนื่องจากวิชาภาษาเกาหลี 1 โดยเนนในดานการฟงและการพูด
นักศึกษาจะไดรบั การฝกฝนใหใชภาษาเกาหลีในขอบขายที่กวางขึ้น ฝกสนทนา
ภาษาเกาหลีในวิชาชีพอยางงาย ๆ และที่ใชอยูเสมอ

1661105

ภาษาเกาหลี 3
3(3-0)
Korean 3
ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด บทเรียนจะประกอบดวยภาษาสํานวนที่
ใชในการบริการและสนทนากับนักทองเทีย่ ว

1661106

ภาษาเกาหลี 4
3(3-0)
Korean 4
ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด ในสถานการณจาํ ลองในการปฏิบัติงาน
ทัง้ ในโรงแรมและสถานที่ทองเทีย่ ว

423

หมูวชิ าภาษาลาว
(167)

ออกเปน ดังนี้

หมูวชิ าภาษาลาว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ซึง่ อยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชา

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟง-พูด
ทักษะการอาน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธและการแปลง
ภาษาลาวสําหรับวิชาชีพ
ฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

(167-1--)
(167-2--)
(167-3--)
(167-4--)
(167-5--)
(167-6--)
(167-7--)
(167-8--)
(167-9--)

424

หมูวชิ าภาษาลาว (167)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
1670101
1671101
1670102
1671102

ชือ่ วิชา
ภาษาลาวเบื้องตน 1
ภาษาลาวเบื้องตน 2

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)

425

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าภาษาลาว (167)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1671101

ภาษาลาวเบื้องตน 1
2(1-2)
Laos for Beginners 1
สําหรับผูเรียนที่ไมมีพนื้ ฐานความรูภาษาลาวมากอน
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพนื้ ฐาน
เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติ ประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน
การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถ
สรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ ได

1671102

ภาษาลาวเบื้องตน 2
2(1-2)
Laos for Beginners 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 1671101 ภาษาลาวเบื้องตน 1
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการตอเนื่องจากภาษาลาวเบื้องตน 1 ศึกษา
ไวยากรณและรูปประโยคที่ซบั ซอนขึ้น ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ที่
กวางขวางขึ้น และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม

426

หมูวชิ าภาษาเขมร
(168)

ออกเปน ดังนี้

หมูวิชาภาษาเขมร ซึง่ อยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟง-พูด
ทักษะการอาน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธและการแปลง
ภาษาเขมรสําหรับวิชาชีพ
ฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

(168-1--)
(168-2--)
(168-3--)
(168-4--)
(168-5--)
(168-6--)
(168-7--)
(168-8--)
(168-9--)

427

หมูวชิ าภาษาเขมร (168)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
1680101
1681101
1680102
1681102

ชือ่ วิชา
ภาษาเขมรเบื้องตน 1
ภาษาเขมรเบื้องตน 2

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)

428

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าภาษาเขมร (168)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1681101

ภาษาเขมรเบื้องตน 1
2(1-2)
Cambodian for Beginners 1
สําหรับผูเรียนที่ไมมีพนื้ ฐานความรูภาษาเขมรมากอน
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพนื้ ฐาน
เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติ ประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การ
บอกเวลา การซื้อของ เปนตน การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและ
ตอบคําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ ได

1681102

ภาษาเขมรเบื้องตน 2
2(1-2)
Cambodian for Beginners 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 1681101 ภาษาเขมรเบื้องตน 1
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการตอเนื่องจากภาษาเขมรเบื้องตน 1 ศึกษา
ไวยากรณและรูปประโยคที่ซบั ซอนขึ้น ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ที่
กวางขวางขึ้น และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม

429

หมูวชิ าภาษาพมา
(169)

ออกเปนดังนี้

หมูวชิ าภาษาพมา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ซึง่ อยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชา

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟง-พูด
ทักษะการอาน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธและการแปลง
ภาษาพมาสําหรับวิชาชีพ
ฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

(169-1--)
(169-2--)
(169-3--)
(169-4--)
(169-5--)
(169-6--)
(169-7--)
(169-8--)
(169-9--)

430

หมูวชิ าภาษาพมา (169)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
1690101
1691101
1690102
1691102

ชือ่ วิชา
ภาษาพมาเบื้องตน 1
ภาษาพมาเบื้องตน 2

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)

431

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าภาษาพมา (169)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1691101

ภาษาพมาเบื้องตน 1
2(1-2)
Myanmar for Beginners 1
สําหรับผูเรียนที่ไมมีพนื้ ฐานความรูภาษาพมามากอน
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพนื้ ฐาน
เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติ ประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การ
บอกเวลา การซื้อของ เปนตน การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและ
ตอบคําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ ได

1691102

ภาษาพมาเบื้องตน 2
2(1-2)
Myanmar for Beginners 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 1691101 ภาษาพมาเบื้องตน 1
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการตอเนื่องจากภาษาพมาเบื้องตน 1 ศึกษา
ไวยากรณ และรูปประโยคที่ซบั ซอนขึ้น ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ที่
กวางขวางขึ้น และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม

432

หมูวชิ าภาษาเวียดนาม
(171)

ออกเปน ดังนี้

หมูวชิ าภาษาเวียดนาม ซึง่ อยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟง-พูด
ทักษะการอาน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธและการแปลง
ภาษาเวียดนามสําหรับวิชาชีพ
ฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

(171-1--)
(171-2--)
(171-3--)
(171-4--)
(171-5--)
(171-6--)
(171-7--)
(171-8--)
(171-9--)

433

หมูวชิ าภาษาเวียดนาม (171)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
1710101
1711101
1710102
1711102
1711103
1711104
1711105
1711106

ชือ่ วิชา
ภาษาเวียดนามเบื้องตน 1
ภาษาเวียดนามเบื้องตน 2
ภาษาเวียดนาม 1
ภาษาเวียดนาม 2
ภาษาเวียดนาม 3
ภาษาเวียดนาม 4

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

434

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าภาษาเวียดนาม (171)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1711101

ภาษาเวียดนามเบื้องตน 1
2(1-2)
Vietnamese for Beginners 1
สําหรับผูเรียนที่ไมมีพนื้ ฐานความรูภาษาเวียดนามมากอน
ควรฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ
การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน การอาน ฝกอานขอความ
สั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ ได

1711102

ภาษาเวียดนามเบื้องตน 2
2(1-2)
Vietnamese for Beginners 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 1711101 ภาษาเวียดนามเบื้องตน 1
โดยการฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ตอเนื่องจากภาษาเวียดนาม
เบื้องตน 1 ศึกษาไวยากรณและรูปประโยคที่ซบั ซอนขึ้น ฝกทักษะภาษาใน
สถานการณตา ง ๆ ทีก่ วางขวางขึ้น และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม

1711103

ภาษาเวียดนาม 1
3(3-0)
Vietnamese 1
ฝกทักษะทางภาษาเวียดนาม ดานการฟงและการพูด บทเรียนจะ
ประกอบดวยภาษา สํานวนที่ใชในการบริการและสนทนากับนักทองเทีย่ ว

435
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1711104

ภาษาเวียดนาม 2
3(3-0)
Vietnamese 2
ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด
ในสถานการณจาํ ลองในการ
ปฏิบัตงิ าน ทัง้ ในโรงแรมและสถานที่ทองเทีย่ วศึกษา

1711105

ภาษาเวียดนาม 3
3(3-0)
Vietnamese 3
ฝกทักษะในดานการอาน และการเขียน การอานบทความประเภท
ตาง ๆ อานหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ และการเขียนจดหมายธุรกิจ และ
รายงานประเภทตาง ๆ

1711106

ภาษาเวียดนาม 4
3(3-0)
Vietnamese 4
ฝกทักษะชั้นสูง ดานการฟง พูด อาน เขียน สามารถสรุป ใจความสําคัญได
การเสนอรายงาน การอภิปรายกลุม เปนตน

436

หมูวชิ าภาษาสเปน
(172)

ออกเปน ดังนี้

หมูวชิ าภาษาสเปน ซึง่ อยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟง-พูด
ทักษะการอาน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธและการแปลง
ภาษาสเปนสําหรับวิชาชีพ
ฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

(172-1--)
(172-2--)
(172-3--)
(172-4--)
(172-5--)
(172-6--)
(172-7--)
(172-8--)
(172-9--)

437

หมูวชิ าภาษาสเปน (172)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
1720101
1721101
1720102
1721102
1721103
1721104
1721105
1721106

ชือ่ วิชา
ภาษาสเปนเบื้องตน 1
ภาษาสเปนเบื้องตน 2
ภาษาสเปน 1
ภาษาสเปน 2
ภาษาสเปน 3
ภาษาสเปน 4

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

438

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าภาษาสเปน (172)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1721101

ภาษาสเปนเบื้องตน 1
2(1-2)
Spanish for Beginners 1
สําหรับผูเรียนที่ไมมีพนื้ ฐานความรูภาษาสเปนมากอน
ควรฝกทักษะทั้ง 4
อยางบูรณาการ
ศึกษารูปประโยคและ
ไวยากรณพนื้ ฐาน เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติ ประจําวัน ไดแก
การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน การอานควรฝก
อานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนควรฝกการเขียน
ประโยคงาย ๆ ได

1721102

ภาษาสเปนเบื้องตน 2
2(1-2)
Spanish for Beginners 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 1721101 ภาษาสเปนเบื้องตน 1
โดยการฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ตอเนื่องจากภาษาสเปน
เบื้องตน 1 ศึกษาไวยากรณและรูปประโยคที่ซบั ซอนขึ้น ฝกทักษะภาษาใน
สถานการณตา ง ๆ ทีก่ วางขวางขึ้น และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม

1721103

ภาษาสเปน 1
3(3-0)
Spanish 1
ศึกษาเนนในดานการฟง และการพูดภาษาสเปนเบื้องตนในกรณีที่
จําเปนตองใชภาษานี้ในการทํางาน บทเรียนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนา
ในชีวติ ประจําวัน

439
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1721104

ภาษาสเปน 2
3(3-0)
Spanish 2
ศึกษาตอเนื่องจากวิชาภาษาสเปน 1 โดยเนนในดานการฟงและพูด
นักศึกษาจะไดรบั การฝกฝนใหใชวิชาภาษาสเปนในขอบขายที่กวางขึ้น
ฝก
สนทนาภาษาสเปน ในวิชาชีพอยางงาย ๆ และที่ใชอยูเสมอ

1721105

ภาษาสเปน 3
3(3-0)
Spanish 3
ฝกทักษะในดานการฟงและพูด บทเรียนจะประกอบดวยภาษาสํานวน
ทีใ่ ชในการบริการและสนทนากับนักทองเทีย่ ว

1721106

ภาษาสเปน 4
Spanish 4
ฝกทักษะในดานการฟงและพูด
ปฏิบัติงานทัง้ ในโรงแรมและสถานที่ทองเทีย่ ว

3(3-0)
ในสถานการณจาํ ลองในการ

440

หมูวชิ าภาษาอาหรับ
(173)

ออกเปน ดังนี้

หมูวชิ าภาษาอาหรับ ซึง่ อยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟง-พูด
ทักษะการอาน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธและการแปลง
ภาษาอาหรับสําหรับวิชาชีพ
ฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

(173-1--)
(173-2--)
(173-3--)
(173-4--)
(173-5--)
(173-6--)
(173-7--)
(173-8--)
(173-9--)
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หมูวชิ าภาษาอาหรับ (173)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
1731101
1731102
1731103
1732201
1732202
1732401
1732402
1733201
1733202
1733601
1733602
1733701
1733702
1733703

ชือ่ วิชา
ภาษาอาหรับทั่วไป
ภาษาอาหรับ 1
ภาษาอาหรับ 2
การอาน 1
การอาน 2
การเขียนและการแปล 1
การเขียนและการแปล 2
การฟง - การพูด 1
การฟง - การพูด 2
หลักภาษา 1
หลักภาษา 2
ภาษาอาหรับเพื่อการทองเทีย่ ว 1
ภาษาอาหรับเพื่อการทองเทีย่ ว 2
ภาษาอาหรับในสื่อมวลชน

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าภาษาอาหรับ (173)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1731101

ภาษาอาหรับทั่วไป
3(2-2)
General Arabic
สําหรับผูเรียนที่ไมมีพนื้ ฐานความรูภาษาอาหรับมากอน
ศึกษาอักษรภาษาอาหรับ ฝกการออกเสียง การทักทาย การแนะนํา การ
พูดขอบคุณ ขอโทษ การเขียนที่ถกู ตอง หลักการผสมคํา การสรางคํา ตลอดจน
ประโยคพื้นฐานและวิธีการเชือ่ มประโยค

1731102

ภาษาอาหรับ 1
3(2-2)
Arabic 1
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษาคําศัพทและสํานวนที่ใชใน
ชีวติ ประจําวัน

1731103

3(2-2)
ภาษาอาหรับ 2
Arabic 2
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษาประโยคชนิดตาง ๆ ตอเนื่องจาก
ภาษาอาหรับ 1

1732201

การอาน 1
2(2-0)
Reading 1
ฝกทักษะการอานออกเสียงที่ถกู ตอง ฝกการอานเพื่อความเขาใจเรื่องทั่ว ๆ
ไป ในชีวติ ประจําวัน

443
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1732202

การอาน 2
2(2-0)
Reading 2
ฝกทักษะการอาน โดยเนนการอานจับใจความสําคัญและความเขาใจ
รายละเอียดของขอความ บทความ และขาว

1732401

การเขียนและการแปล 1
2(2-0)
Writing and Translation 1
ฝกการเขียนและการแปลขอความงาย ๆ เกี่ยวกับชีวติ ประจําวัน เพื่อใหสามารถใช
คําศัพท และโครงสรางตาง ๆ ไดอยางถูกตอง

1732402

การเขียนและการแปล 2
2(2-0)
Writing and Translation 2
ฝกการเขียนและแปลขอความ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชคาํ ศัพทและ
โครงสรางตาง ๆ ในการผูกประโยคและการเรียบเรียงขอความ

1733201

การฟง - การพูด 1
2(1-2)
Listening - Speaking 1
ฝกทักษะการฟงและการพูดในชีวติ ประจําวัน โดยเนนการออกเสียงใหถกู ตอง
ชัดเจน การใชถอ ยคําใหเหมาะสมกับเหตุการณ สภาพแวดลอม และวัฒนธรรมที่
สอดคลองกับสถานการณนั้น ๆ โดยใชคาํ ศัพทและโครงสรางในระดับพื้นฐาน
ตลอดจนการฟงเพื่อความเขาใจจากสื่อประเภทตาง ๆ

1733202

การฟง - การพูด 2
2(1-2)
Listening - Speaking 2
ฝกทักษะการฟงและการพูด ในสถานการณที่ซบั ซอนขึ้น โดยเนนการใชถอ ยคํา
และประโยคที่ถกู ตองและเหมาะสมตามสถานการณ

444
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1733601

หลักภาษา 1
3(3-0)
Structure 1
ศึกษาชนิดของคํา รากศัพทของคํา ประเภทของคํากริยา และโครงสรางของประโยค

1733602

หลักภาษา 2
Structure 2
ศึกษาการใชคาํ ตามหนาที่ กาล มาลา วาจา และการกในประโยค

1733701

ภาษาอาหรับเพื่อการทองเที่ยว 1
2(2-0)
Arabic for Tourism 1
ฝกการสนทนาเกี่ยวกับการทองเทีย่ ว โดยเนนการอธิบายเกี่ยวกับสถานที่
ทองเทีย่ วตาง ๆ ในประเทศไทย

1733702

ภาษาอาหรับเพื่อการทองเที่ยว 2
2(2-0)
Arabic for Tourism 2
ฝกการสนทนา การใชถอ ยคําและประโยคทีเ่ กี่ยวกับการทองเทีย่ ว
โดยเนนการบรรยายเกี่ยวกับประวัตคิ วามเปนมาของสถานที่สาํ คัญตาง ๆ ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมไทย

1733703

ภาษาอาหรับในสื่อมวลชน
2(2-0)
Arabic in Mass Media
ศึกษาการใชภาษาจากสื่อมวลชน โดยเนนสิ่งพิมพ และสื่อโทรคมนาคม
เพื่อใหเกิดทักษะการใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ

3(3-0)
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หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร
(รหัส 200-249)
หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร ไดจดั หมูวชิ าดังนี้

รหัส
200
2
3
4
5
6
7

หมูวชิ า
หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร
หมูวชิ าทฤษฎีหลักการและความเขาใจทางศิลปกรรม
หมูวชิ าวิจติ รศิลป
หมูวชิ าประยุกตศลิ ปออกแบบ 2 มิติ
หมูวชิ าประยุกตศลิ ปออกแบบ 3 มิติ
หมูวชิ านาฏศิลปและการแสดง
หมูวชิ าดุริยางคศิลป
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หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดได
ของหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร
(200)
หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใด ๆ ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร ไดจัด
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. หลักการและทฤษฎีทวั่ ไป
(200-1--)
2.
(200-2--)
3.
(200-3--)
4.
(200-4--)
5.
(200-5--)
6.
(200-6--)
7.
(200-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(200-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
(200-9--)
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หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดได ของหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร (200)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2000102
2001101
2001102
2001103
2001104
2001105
2001106
2001108
2001109
2001110
2001111
2001112
2002101
2002102
2002301
2002801
2002802
2002803
2002804
2002805
2002806
2002807
2002808
2002809
2002810
-

ชือ่ วิชา

น(ท-ป)

สุนทรียภาพของชีวิต
ทฤษฎีการรับรูทางทัศนศิลป
สุนทรียภาพศึกษา 1
ทฤษฎีสี 1
ศิลปะไทย 1
ทฤษฎีศลิ ปะ
วัสดุศลิ ป 1
ศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา
วัสดุศลิ ป 2
เทคนิคศิลป 1
เทคนิคศิลป 2
สุนทรียทางทัศนศิลป
ทฤษฎีสี 2
การออกแบบสื่อสาร
การพิมพระบบซิลคสกรีน
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพออกแบบนิเทศศิลป 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพออกแบบนิเทศศิลป 1
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพออกแบบประยุกตศลิ ป 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพออกแบบประยุกตศลิ ป 1
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพออกแบบพาณิชยศิลป 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพออกแบบพาณิชยศิลป 1
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปะการพิมพ 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปะการพิมพ 1
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาพพิมพ 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพภาพพิมพ 1

3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(90)
3(260)
2(90)
3(260)
2(90)
3(260)
2(90)
3(260)
2(90)
3(260)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2002901
2002902
2002903
2003101
2003102
2003103
2003801
2003802
2003901
2004101
2004102
2004103
2004801
2004802
2004902
2004903
2004904
2004905
2004906
2004907
2004908
2004909
2004910
-

ชือ่ วิชา
การพิมพเฉพาะบุคคล
โครงการศึกษาศิลปะสวนบุคคล
การนําเสนอผลงาน
ศิลปะไทย 2
การจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กประถมศึกษา
คายศิลปะ
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาพพิมพ 3
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปกรรม 3
เทคนิคการนําเสนอรูปแบบการออกแบบ
ศิลปะไทย 3
สุนทรียภาพศึกษา 2
พิพธิ ภัณฑศลิ ป
การฝกประสบการณวชิ าชีพภาพพิมพ 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปกรรม 3
ปญหาศิลปะรวมสมัย
การนําเสนอผลงานออกแบบนิเทศศิลป
ศิลปะนิพนธ
สัมมนาการออกแบบประยุกตศลิ ป
โครงการพิเศษศิลปะการพิมพ
โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป
การนําเสนอผลงานชั้นสูง
การนําเสนอผลงานออกแบบประยุกตศลิ ป
โครงการพิเศษออกแบบประยุกตศลิ ป

น(ท-ป)
2(1-3)
4(2-4)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(90)
2(90)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
5(350)
5(350)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
4(2-4)
4(2-4)
3(2-2)
2(1-2)
4(2-4)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดของหมวดวิชา
ศิลปกรรมศาสตร(200)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0)
Aesthetic Appreciation
ศึ ก ษาและจํ า แนกข อ ต า งในศาสตร ท างความงาม ความหมายของ
สุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของ
การรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น (The Art of Imagery) ศาสตรทางการ
ไดยิน (The Art of Sound) และศาสตรทางการเคลื่อนไหว (The Art of Movement) สู
ทัศนศิลป (Visual Arts) ศิลปะดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง (Performing
Arts) ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจาก (1) ระดับการรําลึก (Recognitive) (2) ผาน
ขั้นตอนความคุนเคย (Acquantive) และ (3) นําเขาสูขั้นความซาบซึ้ง (Appreciative)
เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ประสบการณ ข องความซาบซึ้ ง ทางสุ น ทรี ย ภาพ (Aesthetic
Appreciation)
2001101 ทฤษฎีการรับรูทางทัศนศิลป
2(1-2)
Perception Theory of Visual Arts
ศึกษาคนควาเกี่ยวกับทฤษฎีการรับรูในการมองเห็นและคนควา เกี่ยวกับ
ประสบการณทั่วไปของสิ่งแวดลอมที่มีลักษณะกระทบตอการรับรู และการมองเห็น
ของมนุษย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความคิดทางรูปแบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในงาน
ทัศนศิลป

450
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2001102 สุนทรียภาพศึกษา 1
2(1-2)
Aesthetic Education I
ศึกษาสมมติฐาน คํานิยม และความหมายของสุนทรียภาพ ทฤษฎีการรับรู
ในการมองเห็นของมนุษย ปรากฎการณทั่วไปของสิง่ แวดลอมที่มีผลกระทบตอการรับรู
การพัฒนาศักยภาพของการรับรู คาสุนทรียภาพที่ปรากฏจากสุนทรียวัตถุ โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับความคิดทางรูปแบบที่มกี ารเปลี่ยนแปลงในงานทัศนศิลป
2001103 ทฤษฎีสี 1
2(1-2)
Theory of Colour 1
ศึกษาและคนควาเกี่ยวกับความเปนมาของทฤษฎีสีในงานศิลปกรรม และงาน
ชาง ตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบัน เปรียบเทียบขอแตกตางของทฤษฎีแตละวิธีและประโยชน
ในการนํามาใช
2001104 ศิลปะไทย 1
3(2-2)
Thai Arts 1
ศึกษาความหมายของศิลปะไทย ที่มาของลายไทยและภาพไทย สามารถ
ประยุกตและสรางสรรค เพื่อนํามาใชในแนวทางอนุรกั ษ อีกทั้งสามารถจําแนกแบบ
และชนิดของภาพไทยและลายไทยได ฝกฝนและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบลายไทย
และภาพไทย
2001105 ทฤษฎีศลิ ปะ
2(1-2)
Art Theory
ศึกษาใหเขาใจสวนประกอบมูลฐาน การใชสี และการจัดองคประกอบอันจะ
นําไปสูการสรางสรรคงานทางทัศนศิลปทงั้ สองและสามมิติ

451
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น(ท-ป)

2001106

วัสดุศลิ ป 1
2(1-2)
Art Media 1
ศึ ก ษาและทํา ความเขา ใจเกี่ย วกับชนิ ด และคุณ สมบั ติเ ฉพาะของวัสดุ ที่
นํามาใชงานศิลปะและนิเทศศิลป โดยเนนการคนควาทดลอง เทคนิคและวัสดุใหม
ๆ เพื่อการเลือกนํามาใชสรางสรรคงานศิลปะ และนิเทศศิลปอยางมีคณ
ุ คา

2001108

ศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2)
Arts for Elementary School Teachers
ความสํ า คั ญ ของศิ ล ปศึ ก ษา พั ฒ นาการทางศิ ล ปะของเด็ ก ไทยวั ย
ประถมศึกษา หลักการเขียนภาพและระบายสี การพิมพภาพ ภาพปะติด การปนและ
แกะสลั ก งานสาน ถั ก และทอ งานสร า งสรรค แ ละงานประดิ ษ ฐ หลั ก การจั ด
องคประกอบทางศิลปะ การวิจารณผลงานศิลปศึกษาของเด็ก

2001109

วัสดุศลิ ป 2
2(1-2)
Art Media 2
ศึ ก ษาวัส ดุ สั ง เคราะห เพื่ อ นํ า มาใชใ นงานทั ศ นศิ ล ป การแก ป ญ หาและ
วิเคราะหความงามที่เกิดขึ้น โดยเนนความคิดสรางสรรค

2001110

เทคนิคศิลป 1
2(1-2)
Art Techniques 1
ศึกษาการแกปญหาในรูปแบบที่ตองการแสดงออก ความชัดเจนของเสน
รูปทรง พืน้ ผิว แสงเงา จากสื่อประเภทตาง ๆ หลายรูปแบบ

2001111

เทคนิคศิลป 2
2(1-2)
Art Techniques 2
ศึ ก ษาใช ก ารแสดงออกอยา งปรากฎเรื่อ งราว และรูป แบบพิเ ศษในงาน
ทัศนศิลปใหสมั พันธกบั ความหลากหลายของสื่อที่นาํ มาใชปฏิบัติจริง

452
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2001112

สุนทรียทางทัศนศิลป
2(2-0)
Aesthetics of Visual Arts
ความหมายของสุนทรียภาพ มนุษยและประสบการณทางความงาม การ
พัฒนาประสาทสัมผัสและเลือกสรรคาของความงามจากทัศนศิลป อันสนองความ
ตองการและความรูสึกทางอารมณและจิต เพื่อนํามาปลูกฝงและพัฒนาตนเองให
เจริญงอกงามไปสูคณ
ุ คา และความหมายของความเปนมนุษย

2002101

ทฤษฎีสี 2
3(2-2)
Theory of Colour 2
ศึกษาทฤษฎีสีที่นํามาใชในงานทัศนศิลป โดยการปฏิบัติ วิเคราะห และ
ทดสอบทางจิตวิทยา
614

2002102

การออกแบบสื่อสาร
2(1-2)
Communication Design
ศึ ก ษาแนวคิ ด ในการออกแบบเพื่ อ การสื่ อ ความหมายโดยใช ภ าพและ
สัญลักษณตา งๆ ประกอบเขาดวยกัน ทัง้ รูปแบบงาน 2 มิติ และงาน 3 มิติ

2002301

การพิมพระบบซิลคสกรีน
2(1-2)
Silk Screen Printing
ความสําคัญของการพิมพซิลคสกรีนตอการผลิตสื่อ หลักการและการพิมพ
ด ว ยระบบซิ ล ค ส กรี น เทคนิ ค วั ส ดุ อุ ป กรณ ขั้ น ตอนการพิ ม พ ซิ ล ค ส กรี น ฝ ก
ปฏิบัตกิ ารผลิตสื่อดวยการพิมพระบบซิลคสกรีน
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2002801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพออกแบบนิเทศศิลป 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Visual
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย นก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่ง
เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

2002802

3(260)
การฝกประสบการณวชิ าชีพออกแบบนิเทศศิลป 1
Filed Experience in Visual Communication Design 1
นัก ศึก ษาฝก ปฏิบัติงานตามแขนงและสาขาที่นัก ศึก ษามีความถนัดและ
สนใจเป น พิ เ ศษ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสบการณ วิ ช าชี พ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจน
สามารถนําผลจากการฝกปฏิบัตงิ านไปใชในการประกอบอาชีพได

2002803

2(90)
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพออกแบบประยุกตศลิ ป 1
Preparation for Professional Experience in Creative Design &
Products 1
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย นก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพออกแบบประยุกตศิลป โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ
ซึง่ เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
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2002804

การฝกประสบการณวชิ าชีพออกแบบประยุกตศลิ ป 1
3(260)
Field Experience in Creative Design & Products 1
การฝกปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับศิลปะประยุกตภายนอกและภายในสถานศึกษา
เชน ปฏิบัติงานในโรงงานเอกชน และหนวยงานราชการ หรือจัดฝกเอง

2002805

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพออกแบบพาณิชยศิลป 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Commercial Art 1
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย นก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพออกแบบพาณิชยศิลป

2002806

การฝกประสบการณวชิ าชีพออกแบบพาณิชยศิลป 1
3(260)
Field Experience in Commercial Art 1
นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนจะต อ งหาประสบการณ จ ากสถานประกอบการหรื อ
รัฐวิสาหกิจก็ได ขึน้ อยูกบั ดุลยพินจิ ของสถานศึกษา ครั้งละ 260 ชัว่ โมงเปน อยาง
นอยกอนฝกงานจะตองมีการปฐมนิเทศใหกับนักศึกษากอน การประเมินผล การ
ปฏิ บั ติ จํ า นวนบุ ค ลากรของสถานประกอบการนั้ น ๆ จะประเมิ น ผลของ
นักศึกษารวมกับอาจารยนิเทศกและเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรง ภายหลังจากเสร็จ
จากการฝกงานตองมีการสัมมนาปญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน การ
ปจฉิมนิเทศควรจัดใหมีขึ้นภายหลังการฝกงานชวงหลังแลว
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การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปะการพิมพ 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Applied Graphics 1
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย นก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพออกแบบประยุกตศิลป โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ
ซึง่ เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
6

1

5

2002808

การฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปะการพิมพ 1
3(260)
Field Experience in Applied Graphics 1
การฝกในสถานประกอบการทางดานวิชาชีพศิลปะ เชน แหลงปฏิบัติงาน
ของศิลปน โรงพิมพของเอกชนและหนวยราชการตาง ๆ

2002809

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาพพิมพ 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Print Making 1
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย นก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพออกแบบประยุกตศิลป โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ
ซึง่ เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

2002810

การฝกประสบการณวชิ าชีพภาพพิมพ 1
3(260)
Field Experience in Print Making 1
การฝ ก ในสถานประกอบการทางด า นวิ ช าชี พ ภาพพิ ม พ เช น แหล ง
ปฏิบัตงิ านในหนวยงานเอกชน หนวยงานราชการหรือจัดฝกเอง
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2002901

การพิมพเฉพาะบุคคล
2(1-3)
Individual Printing Project
เสนอโครงการพิมพเฉพาะบุคคล การฝกปฏิบัติหาความชํานาญ การพิมพ
ชนิดใดชนิดหนึ่งใหสมบูรณตามโครงการ

2002902

โครงการศึกษาศิลปะสวนบุคคล
4(2-4)
Individual Art Project
ผู เ รี ย นเสนอโครงการที่ ต นสนใจต อ คณะกรรมการ เพื่ อ ศึ ก ษาและ
คนควาในวิชาที่ตองการศึกษาเปนกรณีพิเศษ เพื่อกอใหเกิดประโยชนตออาชีพของ
ตน

2002903

การนําเสนอผลงาน
3(2-2)
Art Presentation
เมื่อนักศึกษาไดเลื่อนขั้นศึกษาในเทอมสุดทายของการเรียน จะไดมีการ
วิเคราะหสัมมนาและประเมินผลสะสมของแตละบุคคล หลังจากนั้นจึงทําการแกไข
ปรับปรุง หรือทํางานเพิ่มเติมจนกวาผลงานจะอยูในระดับ

2003101

ศิลปะไทย 2
Thai Art 2
ศึกษาและฝก ปฏิบัติศิ ลปะการชางไทย
ภาษาไทยใชใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น

2003102

2(1-2)
โดยประยุก ตลายไทยและ

การจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กประถมศึกษา
2(1-2)
Art Program for Elementary Children
ศึกษาธรรมชาติแ ละพัฒนาการทางดานศิลปะ ตลอดจนแนวคิดในการ
สรางงานของเด็กประถมศึกษา การจัดกิจกรรมทางศิลปะในโรงเรียนประถมศึกษา
ศึกษาการตีความ การพูด การเขียน เพื่อพิจารณงานศิลปะของเด็กประถมศึกษา การ
วั ด และประเมิ น ผลงานศิ ล ปะ ตลอดจนการจั ด นิ ท รรศการงานศิ ล ปะของเด็ ก
ประถมศึกษา
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2003801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพภาพพิมพ 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Print Making 3
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย นก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพออกแบบประยุกตศิลป โดยการกระทําในสถานการณหรือ
รูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

2003802

2(90)
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปกรรม 3
Preparation for Professional Experience in Fine and Applied
Arts 3
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย นก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพออกแบบประยุกตศิลป โดยการกระทําในสถานการณหรือ
รูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

2003901

เทคนิคการนําเสนอรูปแบบการออกแบบ
3(2-2)
Design Present Project
ศึ ก ษาทฤษฎี ก ารร า งแบบ ขั้ น ตอนการเขี ย นบทสไลด ภาพยนตร แ ละ
วีดโี อเทป การทํา Animation การออกแบบวัสดุประกอบการ การใหแสง ทฤษฎีแสง
อุปกรณในการใหแสงในการละคร ภาพยนตรแ ละโทรทัศน และฝกปฏิบัติ ก าร
ออกแบบ

2004101

ศิลปะไทย 3
2(1-2)
Thai Art 3
ศิลปะไทยทางดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และศิลปะการ
ชางเชิงวิเคราะหและการอนุรกั ษ

458
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2004102

สุนทรียภาพศึกษา 2
2(1-2)
Aesthetic Education 2
ใหมีความรูและความเขาใจ จุดมุงหมายของการเรียนรูเชิงประสบการณ
ตรงทางสุนทรียภาพ การปฏิบัติการเรียนรูวิธีมองกับสุนทรียวัตถุ การรูจักหาคา
สุ น ทรี ย ภาพจากปรากฏการณ ใ นการรั บ รู การนํ า ค า ของสุ น ทรี ย ภาพมาเป น
ประสบการณทางความงามสําหรับตนเอง และสามารถนําไปสูการสอนความรูเชิง
คุณคาทางศิลปะได

2004103

พิพธิ ภัณฑศลิ ป
2(1-2)
Museum of Art
ศึ ก ษาบทบาทและความสํ า คั ญ ของการพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ศู น ย วั ฒ นธรรม
พิพิธภัณฑศิลปะ และสถานที่แสดงผลงานศิลปะที่มีตอสังคม โดยเนนระบบและ
การดําเนินงาน การบริหารและองคกร รูปแบบการจัดและการเสนอผลงานเพื่อให
บริการตอชุมชน

2004801

การฝกประสบการณวชิ าชีพภาพพิมพ 3
5(350)
Field Experience in Print Making 3
ฝกงานในสถานประกอบการทางดานวิชาชีพศิลปะ เชน แหลงปฏิบัตงิ าน
ของศิลปน โรงพิมพเอกชน และหนวยงานราชการตาง ๆ

2004802

การฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปกรรม 3
5(350)
Field Experience in Fine and Applied Art 3
นักศึกษาฝกปฏิบัติงานตามแขนงและสาขาที่นักศึกษามีความถนัดและ
สนใจเป น พิ เ ศษ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสบการณ วิ ช าชี พ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจน
สามารถนําผลจากการฝกปฏิบัตงิ านไปใชประกอบอาชีพได

459
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2004902

ปญหาศิลปะรวมสมัย
2(1-2)
Problems in Contemporary Art
ศึกษาใหรแู ละเขาใจ อิทธิพล บทบาท ปญหารูปแบบ รวมทั้งแนวคิดและ
แนวโนม ซึง่ เปนเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอการเคลื่อนไหวของศิลปะในสังคม

2004903

การนําเสนอผลงานออกแบบนิเทศศิลป
2(1-2)
Art Presentation : Visual Communication Design
ศึกษา วิเคราะห สัมมนา และประเมินผลสะสมงานของแตละบุคคล
หลังจากนั้นใหมกี ารแกไข ปรับปรุง หรือทํางานเพิ่มเติมจนกวาผลงานจะอยูใน
ระดับ

2004904

ศิลปะนิพนธ
3(2-2)
Art Thesis
ศึกษาขอมูลและคนควาในวิชาที่ศึกษามาโดยตรงตามที่ผเู รียนแตละคน
เลือก หรือสนใจ เพื่อใหผเู รียนในวิชาเอกแตละสาขาไดทาํ การคนควาหาความรู
เพิ่มเติม ภายใตการนิเทศของอาจารยใหสาขาวิชานั้น ๆ ใหตอเนื่องกับวิชาที่ไดเรียน
มาแลว

2004905

สัมมนาการออกแบบประยุกตศลิ ป
3(2-2)
Seminar in Applied Arts
ใหศกึ ษาคนควาและสํารวจขอมูลดานการออกแบบประยุกตศลิ ปอยางมี
ระบบ เพื่อนําเสนอและอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น

460
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2004906

โครงการพิเศษศิลปะการพิมพ
4(2-4)
Special Project in Applied Graphics
ใหนักศึกษาเลือกหัวขอเรื่อง เพื่อปฏิบัติงานศิลปะการพิมพที่สมบูรณ ซึ่งจะ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและตัดสินโครงการพิเศษ ผานการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการกําหนดใหจนกวาผลงานจะแลว
เสร็จ และตองผานการตรวจสอบของคณะกรรมการ และตองจัดนิทรรศการผลงาน
ใหผสู นใจไดชม

2004907

โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป
4(2-4)
Special Projection in Applied Arts
นักศึกษาเลือกหัวขอเรื่องเพื่อปฏิบัติงานออกแบบนิเทศศิลปที่สมบูรณ
ซึ่งจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและตัดสินโครงการพิเศษ สวน
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการกําหนดใหจนกวา จะแลว
เสร็จ และตองผานการตรวจสอบของคณะกรรมการและตองจัดนิทรรศการผลงาน
ใหผสู นใจไดชม

2004908

การนําเสนอผลงานชั้นสูง
3(2-2)
Advanced Technique Presentation
การวิเคราะห สัมมนา และประเมินผลงานสะสมของแตละบุคคล ทําการ
แกไขปรับปรุงหรือทํางานเพิ่มเติม จนกวาผลงานจะอยูในระดับที่จะนําไปประกอบ
อาชีพ หรือเปนที่ยอมรับของบุคคลที่อยูในวงการออกแบบนิเทศศิลป การเตรียมตัว
เพื่อเขารับการสัมภาษณ การนําเสนอผลงานสะสมและการใช ชีวติ จริงในการเริ่ม
เขาทํางาน

461
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2004909

การนําเสนอผลงานออกแบบประยุกตศลิ ป
2(1-2)
Applied Arts Presentation
เมื่อนักศึกษาไดเลื่อนชั้นศึกษาในเทอมสุดทายของการเรียน จะไดมีการ
วิเคราะหสัมมนาและประเมินผลสะสมของแตละบุคคล หลังจากนั้นจึงทําการแกไข
ปรับปรุง หรือทํางานเพิ่มเติมจนกวาผลงานจะอยูในระดับ

2004910

โครงการพิเศษออกแบบประยุกตศลิ ป
4(2-4)
Special Projection in Applied Arts
นักศึกษาเลือกหัวขอเรื่องเพือ่ ปฏิบัติงานศิลปะการพิมพที่สมบูรณ ซึ่งจะ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและตัดสินโครงการพิเศษ สวนการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการกําหนดใหจนกวา จะแลวเสร็จ
และตองผานการตรวจสอบของคณะกรรมการและตองจัดนิทรรศการผลงานให
ผูส นใจไดชม
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หมูวชิ าทฤษฎี หลักการและความเขาใจทางศิลปกรรม
(201)
หมูวชิ าทฤษฎี หลักการและความเขาใจทางศิลปกรรม ซึง่ อยูในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร
ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. ปรัชญาและวัฒนธรรมทางศิลปะ
(201-1--)
2. ประวัตศิ าสตรศลิ ป
(201-2--)
3. หลักการ ทฤษฎีทางศิลปะและการวิจารณศลิ ปะ
(201-3--)
4.
(201-4--)
5.
(201-5--)
6.
(201-6--)
7.
(201-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(201-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
(201-9--)
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หมูวิชาทฤษฎีหลักการและความเขาใจทางศิลปกรรม (201)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2011101
2011102
2011103
2011104
2011201
2011203
2011204
2011301
2012102
2012103
2012104
2012105
2012106
2012107
2012108
2012109
2012201
2012202
2012204
2012301
2013101
2013102
2013103
2013104
2013112
2013201
-

ชือ่ วิชา
สุนทรียศาสตร
ศิลปะพื้นบาน 1
ศิลปะพื้นบาน 2
ศิลปะพื้นบาน 3
ประวัตศิ าสตรศลิ ป
ประวัตศิ าสตรศลิ ปตะวันตก
ประวัตศิ าสตรศลิ ป 1
ศิลปะในชีวติ ประจําวัน
สุนทรียศาสตร 1
ศิลปกรรมพื้นเมือง
ศิลปหัตถกรรมทองถิ่น
ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
วัสดุและเทคนิคศิลปะ
ศิลปะพื้นบาน 4
ศิลปะพื้นบาน 5
ศิลปะพื้นบาน 6
ประวัตศิ าสตรศลิ ป 2
ประวัตศิ าสตรศลิ ปะในประเทศใกลเคียง
ประวัตศิ าสตรศลิ ปเปรียบเทียบ
การจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย
ศิลปะพื้นบาน 7
ศิลปะพื้นบาน 8
ศิลปะพื้นบาน 9
สุนทรียศาสตร 2
การออกแบบรูปแบบไทย
ประวัตศิ าสตรศลิ ป 3

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
1(1-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2014101
2014102
2014103
2014104
2014105
2014106
2014107
2014108
2014109
2014110
2014111
2014201
2014202
2014203
2014302
2014303
2014304
2014305
2014306
2014307
2014308
-

ชือ่ วิชา
สุนทรียศาสตรเบื้องตน
ออกแบบ 25
สุนทรียศาสตร 3
ศิลปะไทย 4
ปรัชญาศิลปะ
ศิลปกรรมไทย
ศิลปะพื้นบาน 10
ศิลปะพื้นบาน 11
ศิลปะพื้นบาน 12
ศิลปะพื้นบาน 13
หลักการปฏิบัติวชิ าชีพ
ประวัตศิ าสตรศลิ ป 4
ประวัตศิ าสตรศลิ ป 5
ศิลปกรรมรวมสมัย
ศิลปะวิจารณ 1
ศิลปะวิจารณ 2
ศิลปะวิจารณ 3
ศิลปศึกษาเบื้องตน
ทัศนศิลปสอื่ สาร
การวิจารณศลิ ปะ
ความคิดสรางสรรค

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าทฤษฎี หลักการและความเขาใจทางศิลปกรรม (201)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2011101

สุนทรียศาสตร
2(1-2)
Aesthetics
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี สุ น ทรี ย ศาสตร โครงสร า งของความงามที่ มี อ ยู ใ น
ธรรมชาติและศิลปกรรมตามแนวปรัชญาที่มีอยูในขบวนการของวิวัฒนาการสังคม
ทัง้ โลกตะวันออกและโลกตะวันตก

2011102

ศิลปะพื้นบาน 1
2(1-2)
Folk Arts 1
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของศิลปะและหัตถกรรมในชุมชนไทย
เนนลักษณะวัสดุ วิธีการ ประโยชนใชสอย ความเชื่อหรือเหตุผลที่ปรากฏในรูปแบบ
ของศิลปะพื้นบาน

2011103

ศิลปะพื้นบาน 2
2(1-2)
Folk Arts 2
ศึกษาลักษณะ รูปแบบของศิลปะพื้นบานตามแหลงตาง ๆ ในทองถิ่น ศึกษา
เชิงวิเคราะห

2011104

ศิลปะพื้นบาน 3
2(1-2)
Folk Arts 3
ศึกษาถึงสาระ วิธีการอนุรักษ และวิธีการเผยแพรศิลปะทองถิ่นพื้นบานในสาขา
ตาง ๆ ของแตละทองถิ่น

466
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2011201

ประวัตศิ าสตรศลิ ป
2(1-2)
History of Arts
ศึกษาประวัติศาสตรศิลปะโดยสังเขป ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึง
สมัยปจจุบัน โดยเนนเรื่องการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อและ
แบบอยางงานศิลปะโดยลําดับ

2011203

ประวัตศิ าสตรศลิ ปตะวันตก
2(1-2)
History of Western Arts
ศึกษาประวัติความเปนมาของงานศิลปกรรมตะวันตก เนนความสัมพันธของ
สภาพสังคม ศาสนา ปรัชญา ความเชื่อและรูปแบบของงานศิลปกรรมในแงของ
สุนทรียศาสตร ตัง้ แตสมัยกอนประวัตศิ าสตรจนถึงปจจุบัน

2011204

ประวัตศิ าสตรศลิ ป 1
3(2-2)
History of Arts 1
ศึกษาประวัติศาสตรศิลปะโดยสังเขปเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตะวันตก
และตะวันออก ที่มีอิทธิพลตอศิลปะในสาขาตาง ๆ และศิลปะไทย ในดานรูปแบบ
และเนื้อหาในอดีตถึงปจจุบัน โดยเนนคติความเชื่อและศิลปะการชางที่สําคัญของ
ไทยและสากล

2011301

ศิลปะในชีวติ ประจําวัน
2(2-0)
Functional Arts
ศึ กษาเกี่ยวกับความสํ าคัญของรสนิยมที่มีผลตอผูบริโภค องค ป ระกอบทาง
ศิลปะและหลักการออกแบบ โครงสรางและการตกแตง การนําเอาศิลปะและการ
ออกแบบมาใชกับการจัดการเรื่องเสื้อผา อาหาร การตกแตงบานเรือน และการ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ
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2012102

สุนทรียศาสตร 1
2(1-2)
Aesthetics 1
ความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีความงาม ปรัชญาศิลปะ ความงามในศิลปะของเด็ก
การวิจารณศลิ ปะที่มองเห็น

2012103

ศิลปกรรมพื้นเมือง
3(3-0)
Local Arts
ศึ ก ษาความเป น มา รู ป แบบ วิ วั ฒ นาการ เทคนิ ค ในการผลิ ต
ประโยชนใชสอยและสุนทรียภาพของศิลปกรรมพื้นเมือง อิทธิพลของสังคมและ
วั ฒ นธรรมที่ มี ต อ งานศิ ล ปกรรมพื้ น เมื อ ง การอนุ รั ก ษ พั ฒ นาและส ง เสริ ม
ศิลปกรรมพื้นเมืองแตละประเภท

2012104

ศิลปหัตถกรรมทองถิ่น
3(3-0)
Native Craft
ศึกษารูปแบบลักษณะ ความเปนมา อิทธิพลที่ทําใหเกิดศิลปหัตถกรรมประจํา
ถิ่ น ศึ ก ษาวั ส ดุ วิ ธี ก ารและแนวการพั ฒ นาส ง เสริ ม ศิ ล ปหั ต ถกรรมแต ล ะอย า ง
ศึ ก ษาป ญ หาของงานศิ ล ปหั ต ถกรรมประจํ า ถิ่ น เพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจในการ
แกปญ
 หา และบังเกิดผลทางเศรษฐกิจแกทอ งถิ่น

2012105

ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
3(3-0)
Local Arts and Culture
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ประเพณี การละเล น หั ต ถกรรม กี ฬ า
ตลอดจนวรรณกรรม
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2012106

วัสดุและเทคนิคศิลปะ
2(1-2)
Materials and Techniques
ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่นํามาใช
งานศิลปะ โดยเนนการคนควาทดลองเทคนิคใหม เพื่อการเลือกนําไปใชในการ
สรางสรรคงานศิลปะอยางมีคณ
ุ คา

2012107

ศิลปะพื้นบาน 4
2(1-2)
Folk Arts 4
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารประยุ ก ต และกระบวนการในการจั ด การเพื่ อ การตลาด
และการอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน

2012108

ศิลปะพื้นบาน 5
2(1-2)
Folk Arts 5
ศึ ก ษาภู มิ ส ภาพ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ความเชื่ อ ฯลฯ รวมทั้ ง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รูปแบบ ประเภท และประโยชนใชสอยของศิลปะ
พืน้ บานในภูมภิ าค ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

2012109 ศิลปะพื้นบาน 6
2(1-2)
Folk Arts 6
ศึ ก ษาภู มิ ส ภาพ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ความเชื่ อ ฯลฯ รวมทั้ ง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รูปแบบ ประเภท และประโยชนใชสอยของศิลปะ
พืน้ บานในภูมภิ าค ภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย
2012201

ประวัตศิ าสตรศลิ ป 2
2(1-2)
History of Art 2
ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการศิลปะของไทย โดยเนนอิทธิพล ความ
เชื่ อ และแนวคิ ด ของการสร า งสรรค ง าน นั บ ตั้ ง แต ยุ ค ก อ นประวั ติ ศ าสตร จ นถึ ง
ปจจุบนั โดยสังเขป
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2012202

ประวัตศิ าสตรศลิ ปะในประเทศใกลเคียง
2(2-0)
History of Neighbor Arts
ศึกษาศิลปะอินเดีย ลังกา ชวา พมา มอญ และเขมรสมัยตาง ๆ และ
อิทธิพลของศิลปะตางชาติที่เกี่ยวของกับศิลปะในประเทศไทย เนนเปนพิเศษใน
เรื่องศิลปะอินเดีย โดยการศึกษาศิลปะอินเดียตั้งแตอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ ศิลปะ
อินเดียแบบทมิฬและศิลปอินเดียทางภาคเหนือ และความสัมพันธระหวางศิลปะ
อินเดียกับศิลปะไทย

2012204

ประวัตศิ าสตรศลิ ปเปรียบเทียบ
2(1-2)
Comparative History of Arts
ศึ ก ษาความหมายของวิ ช าประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปะ ความเกี่ ย วพั น ระหว า ง
ประวัตศิ าสตรศิลปะกับโบราณคดี ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรศิลปะ โปราณคตดี
และลั ก ษณะศิ ล ปะตะวั น ตกและไทย ตั้ ง แต ก อ นสมั ย ประวั ติ ศ าสตร จ นถึ ง สมั ย
ปจจุบัน ความสัมพันธระหวางประวัติศาสตรศิลปะ และโบราณคดีไทยกับของ
ประเทศขางเคียง

2012301

การจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย
1(1-0)
Art Program for Pre-School Children
ใหมคี วามรูและเขาใจธรรมชาติของวิวฒ
ั นาการของศิลปะทั้งภาคการรับรูและ
การแสดงออกของเด็กปฐมวัย ศึกษาความสัมพันธเกี่ยวเนื่องของการแสดงออกทาง
ศิลปะ 2 มิติและ 3 มิติ สามารถตีความ (Interpretation) และการวิเคราะห ตลอดจน
การวัดผลและประเมินผลทางศิลปะของเด็กปฐมวัยได รวมทั้งการจัดนิทรรศการ
ผลงานศิลปะของเด็กทั้งในและนอกชั้นเรียน
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2013101

ศิลปะพื้นบาน 7
2(1-2)
Folk Arts 7
ศึ ก ษาภู มิ ส ภาพ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ความเชื่ อ ฯลฯ รวมทั้ ง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รูปแบบ ประเภท และประโยชนใชสอยของศิลปะ
พืน้ บานในภูมภิ าค ภาคอีสานเหนือของประเทศไทย

2013102

ศิลปะพื้นบาน 8
2(1-2)
Folk Arts 8
ศึ ก ษาภู มิ ส ภาพ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ความเชื่ อ ฯลฯ รวมทั้ ง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รูปแบบ ประเภท และประโยชนใชสอยของ
ศิลปะพื้นบานในภูมภิ าค ภาคอีสานใตของประเทศไทย

2013103

ศิลปะพื้นบาน 9
2(1-2)
Folk Arts 9
ศึ ก ษาภู มิ ส ภาพ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ความเชื่ อ ฯลฯ รวมทั้ ง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รูปแบบ ประเภท และประโยชนใชสอยของ
ศิลปะพื้นบานในภูมภิ าค ภาคตะวันออกของประเทศไทย

2013104

สุนทรียศาสตร 2
2(1-2)
Aesthetics 2
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสุนทรียศาสตร โครงสรางของความงามที่มีอยูใน
ธรรมชาติ กฎเกณฑของความงามที่ผูกพันกับสัจธรรม จริยธรรมตามปรัชญาความ
เชื่อซึ่งมีอยูในกระบวนการวิวัฒนาการแหงสังคม
ทั้งโลกตะวันตกและโลก
ตะวันออก โดยเนนการเทียบเคียงระหวางปรัชญาความงาม จิตนิยมกับปรัชญา
ความงามวัตถุนยิ ม
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2013112

การออกแบบรูปแบบไทย
3(2-2)
Thaistyle for Design
ศึกษาศิลปะไทย ทั้งในดานรูปแบบและเนื้อหาเพื่อนําไปประยุกตใชในการ
ออกแบบ 2 มิติ และการออกแบบ 3 มิติ พรอมทั้งฝกปฏิบัติ

2013201

ประวัตศิ าสตรศลิ ปะ 3
2(1-2)
History of Art 3
ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการของศิลปะตามปรัชญาตะวันออก โดยเนน
เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่ง เชน อินเดีย ทิเบต ลังกา พมา ลาว เขมร อินโดนีเซีย
จีน หรือญี่ปุน

2014101

สุนทรียศาสตรเบื้องตน
2(1-2)
Introduction to Aesthetics
ศึกษาความเปนมา ความหมาย ขอบขายของความรูสุนทรียศาสตร และเขาใจ
แนวคิด คํานิยม ตลอดจนคําอธิบายศัพท ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการเรียนรูสุนทรียศาสตร
เชิงการคิด (Conceptual Aesthetics) และสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม (Psychological
Aesthetics)

2014102

ออกแบบ 25
2(1-2)
Design 25
ศึกษาและวิเคราะหประวัตินักออกแบบ ผลงานที่สําคัญในอดีตจนถึง
ปจจุบัน ทัง้ ตะวันตกและตะวันออก

2014103

สุนทรียศาสตร 3
3(2-2)
Aesthetics 3
ศึกษาและเปรียบเทียบปรัชญาความงาม จิตนิยมกับปรัชญาความงาม วัตถุ
นิยม โดยเนนและวิเคราะห
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2014104

ศิลปะไทย 4
3(3-0)
Thai Arts 4
ศึกษาประวัติความเปนมาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการและรูปแบบของศิลปะ
ไทยในเชิงทัศนศิลป คือ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม งานประณีตศิลป
ตลอดจนความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะพื้นบาน อันเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู
การดํา รงชีพ ความเชื่ ออั น เปน พื้ น ฐานซึ่ง ถื อ วา เปน มรดก หรือ เอกลั ก ษณ ท าง
วัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะใหเนนความรูทางศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่นเปนสําคัญ
ดวย

2014105

ปรัชญาศิลปะ
2(2-0)
Philosophy of Arts
ศึกษาความหมาย ความเชื่อและหลักการสําหรับการสรางแบบของความงาม
ั นาการของแนวคิดกับการพัฒนาเพื่อถายทอดสูการสรางสรรคของแตละชุมชน
วิวฒ
ในสังคม ตามวัฒนธรรมที่สาํ คัญระดับสากล ระดับชาติ และระดับทองถิ่น

2014106

ศิลปกรรมไทย
2(1-2)
Thai Arts
ศึ ก ษาศิ ล ปกรรมไทยสมั ย ต า ง ๆ ทั้ ง ทางด า นลวดลาย ภาพจิ ต รกรรม
ประติมากรรม สถาปตยกรรม สามารถจําแนกแบบและชนิด พรอมทั้งฝกฝนและ
ปฏิบัตเิ กี่ยวกับศิลปกรรมไทยได

2014107

ศิลปพื้นบาน 10
2(1-2)
Folk Arts 10
ศึ ก ษาภู มิ ส ภาพ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ความเชื่ อ ฯลฯ รวมทั้ ง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รูปแบบ ประเภท และประโยชนใชสอยของศิลปะ
พืน้ บานในภูมภิ าค ภาคตะวันตกของประเทศไทย
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2014108

ศิลปะพื้นบาน 11
2(1-2)
Folk Arts 11
ศึ ก ษาภู มิ ส ภาพ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ความเชื่ อ ฯลฯ รวมทั้ ง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รูปแบบ ประเภท และประโยชนใชสอยของศิลปะ
พืน้ บานในภูมภิ าค ภาคกลางของประเทศไทย

2014109

ศิลปะพื้นบาน 12
2(1-2)
Folk Arts 12
ศึ ก ษาภู มิ ส ภาพ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ความเชื่ อ ฯลฯ รวมทั้ ง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รูปแบบ ประเภท และประโยชนใชสอยของศิลปะ
พืน้ บานในภูมภิ าค ภาคใตของประเทศไทย

2014110

ศิลปะพื้นบาน 13
2(1-2)
Folk Arts 13
ศึ ก ษาภู มิ ส ภาพ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ความเชื่ อ ฯลฯ รวมทั้ ง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รูปแบบ ประเภท และประโยชนใชสอยและวิธีการ
ประยุกตเพื่อการตลาด การอุตสาหกรรมของศิลปะพื้นบานในประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

2014111

หลักการปฏิบัติวิชาชีพ
2(1-2)
Professional Practice in Fine and Applied Arts
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ ค วรรู ใ นงานศิ ล ปกรรม ทั ศ นคติ ข องวิ ช าชี พ และ
วรรณกรรมในวิชาชีพ

2014201

ประวัตศิ าสตรศลิ ป 4
2(1-2)
History fo Arts 4
ศึกษาความเปนมา บทบาท และอิทธิพลของศิลปะตะวันตกที่มีตอศิลปะของ
ไทย รวมทั้งศิลปะรวมสมัยทั้งของไทยและสากล
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รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2014202

ประวัตศิ าสตรศลิ ป 5
2(1-2)
History of Arts 5
ศึกษาและเปรียบเทียบ ความสัมพันธและการพัฒนาศิลปะระหวางของไทย
กับประเทศใกลเคียง ทัง้ สมัยประวัตศิ าสตรและสมัยปจจุบัน

2014203

ศิลปกรรมรวมสมัย
2(2-0)
Contemporary Art
ศึกษาแนวคิดและแบบอยางของงานศิลปกรรมรวมสมัยของไทยและสากล
โดยเนนในเรื่องอิทธิพลที่มีตอ กัน

2014302

ศิลปะวิจารณ 1
2(2-0)
Art Criticism 1
ศึกษาและเรียนรูภาษา การสื่อความหมายของงานดานทัศนศิลป เพื่อนําไปใช
ในการแยกแยะ เปรียบเทียบแบบอยาง รวมทั้งคุณคาอันสืบเนื่องไปสูการเรียนรูขั้น
พื้นฐานทางการวิจารณงานศิลปะ

2014303

ศิลปะวิจารณ 2
2(1-2)
Art Criticism 2
ศึกษาบทบาท รวมทั้งความสําคัญ ความหมาย คํานิยาม สมมติฐานของทฤษฎี
การวิจารณ รวมทั้งกระบวนการวิจารณงานดานทัศนศิลปเบื้องตนในหองปฏิบัติการ
หรือในชั้นเรียน

2014304

ศิลปะวิจารณ 3
2(1-2)
Art Criticism 3
ปฏิบัติการตามกระบวนการวิจารณ โดยการรวบรวมขอมูล ตั้งสมมติฐานบท
พรรณนา การตีความ แปลความหมาย และสอบทางเชิงประวัติศาสตรอยางวิเคราะห
เพื่อเปนขอมูลบงชี้คณ
ุ คาของผลงานทัศนศิลป

475
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2014305

ศิลปศึกษาเบื้องตน
2(2-0)
Introduction to Art Education
ศึกษาประวัติความเปนมา และการพัฒนาศิลปศึกษา ปญหาของศิลปศึกษากับ
ลักษณะการเรียนรูศิลปะในสถาบันการศึกษา
บทบาทและความสําคัญของ
ศิลปศึกษากับสังคม ศิลปศึกษากับการพัฒนาการอาชีพ รวมทั้งการถายทอดมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ

2014306

ทัศนศิลปสื่อสาร
2(1-2)
Vision and Communication
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ โครงสร า งแห ง การมองเห็ น และป ญ หาในการสื่ อ
ความหมายที่ ป รากฏในงานทั ศ นศิ ล ป ตลอดจนมี ค วามสามารถวิ เ คราะห และ
สังเคราะหถึงความแตกตางของสื่อความหมายตาง ๆ ที่ปรากฏในงานทัศนศิลปแต
ละสาขาได

2014307

การวิจารณศลิ ปะ
3(2-2)
Art Criticism
ศึ ก ษาแนวคิด ในการสร า งงานของศิล ปะต าง ๆ แต ละยุ ค แตละสมัย และ
สามารถพูดและเขียนแสดงออกในเชิงวิจารณศิลปะไดโดยอิสระและ เปนกลาง

2014308

ความคิดสรางสรรค
2(1-2)
Creative Thinking
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของความคิดสรางสรรค กระบวนการของ
ความคิดสรางสรรค พัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของมนุษย การสงเสริม
ความคิดสรางสรรคของเด็กดวยกิจกรรมศิลปศึกษา
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หมูวชิ าวิจิตรศิลป
(202)

ดังนี้

หมูวชิ าวิจติ รศิลป ซึง่ อยูในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จิตรกรรม
ภาพพิมพ
ประติมากรรม

การฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

(202-1--)
(202-2--)
(202-3--)
(202-4--)
(202-5--)
(202-6--)
(202-7--)
(202-8--)
(202-9--)
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หมูวชิ าวิจิตรศิลป (202) ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
2021101
2021102
2021103
2021105
2021106
2021107
2021108
2021109
2021110
2021111
2021112
2021113
2021114
2021115
2021116
2021117
2021201
2021202
2021203
2021204
2021205
2021206
2021207
2021208
-

ชือ่ วิชา

น(ท-ป)

หลักการเขียนภาพ
จิตรกรรม 1
การวาดเสน
วาดเสน 1
วาดเสนสรางสรรค
กายวิภาค
จิตรกรรมไทย 1
จิตรกรรมไทย 2
จิตรกรรมไทย 3
จิตรกรรมไทย 4
ภาพทิวทัศน
จิตรกรรมพื้นฐาน
หุน นิ่ง
คนเหมือน
จิตรกรรมสรางสรรค
การวาดเสนทัศนศิลป
ภาพพิมพพนื้ ฐาน
ภาพพิมพ 1
การพิมพซลิ คสกรีนเบื้องตน
การพิมพซลิ คสกรีนบนพื้นราบ
การพิมพเสนและลวดลาย
ออกแบบภาพพิมพ 1
ออกแบบภาพพิมพ 2
การพิมพรอ งลึก

3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
2021209
2021210
2021211
2021212
2021213
2021206
2021214
2021301
2021302
2021303
2021304
2021305
2021306
2021308
2022101
2022102
2022103
2022104
2022105
2022106
2022107
2022108
2022109
2022110
2022111
2022201
2022202
-

ชือ่ วิชา
การสรางสื่อประสมทางการพิมพชนั้ สูง
การพิมพผา นตะแกรงบนวัสดุ 2 มิติ
การพิมพซลิ คสกรีนสรางสรรค
การพิมพนูน
ประวัตภิ าพพิมพ 1
ภาพพิมพประยุกต
ประติมากรรมพื้นฐาน
ประติมากรรมไทย 1
ประติมากรรม 1
ประติมากรรม 2
การปน-การหลอ
การแกะสลัก
ประติมากรรม 3
จิตรกรรม 2
กิจกรรมศิลปะ 2 มิติสาํ หรับเด็กปฐมวัย
จิตรกรรม 3
จิตรกรรม 4
จิตรกรรม 5
จิตรกรรม 6
การระบายสีน้ํา
จิตรกรรมประยุกต
วิเคราะหจติ รกรรม
จิตรกรรมไทย
เทคนิคการเขียนภาพคน 1
ศิลปะลายไทย
ภาพพิมพ 2

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2022203
2022204
2022205
2022206
2022207
2022208
2022209
2022210
2022211
2022212
2022213
2022214
2022215
2022216
2022217
2022218
2022301
2022302
2022303
2022304
2022305
2022306
2022307
2022308
2022309
2022310
2023101
-

ชือ่ วิชา

น(ท-ป)

ภาพพิมพ 3
ปญหาทางการพิมพ 1
ศิลปะภาพพิมพ
ศิลปะภาพพิมพ 2
การพิมพซลิ คสกรีนบนผา
การพิมพซลิ คสกรีนบนวัสดุ 3 มิติ
ซิลคสกรีน 1
ซิลคสกรีน 2
ออกแบบภาพพิมพ 3
ออกแบบภาพพิมพ 4
การสรางสื่อประสมทางการพิมพ
การทําแมพมิ พตรายาง
การทําแมพมิ พตราโลหะ
การทําแมพมิ พโลหะและตรายาง
ภาพพิมพผวิ นูน
ปญหาการพิมพ 2
ประติมากรรม 4
ประติมากรรม 5
ประติมากรรม 6
ประติมากรรม 7
ประติมากรรมสรางสรรค
ประติมากรรมประยุกต
การทําหุนจําลอง
เทคนิคการทําหุนจําลอง
การหลอพลาสติก
ประติมากรรมโครงสราง
จิตรกรรม 7

2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-3)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-3)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
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480
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2023102
2023103
2023104
2023105
2023106
2023201
2023202
2023203
2023204
2023205
2023206
2023207
2023208
2023209
2023210
2023301
2023302
2023303
2023304
2023305
2023306
2023307
2024101
2024102
2024201
2024202
2024203
2024204
-

ชือ่ วิชา
จิตรกรรม 8
จิตรกรรม 9
จิตรกรรม 10
เทคนิคการเขียนภาพคน 2
กิจกรรมศิลปะ 2 มิติ สําหรับเด็กประถมศึกษา
ภาพพิมพ 4
ภาพพิมพ 5
ภาพพิมพ 6
ภาพพิมพ 7
ซิลคสกรีน 3
การพิมพรอ งลึกเบื้องตน
การพิมพรอ งลึกขั้นสูง
การพิมพหนังสือและสิ่งพิมพ
การพิมพนนู ขั้นสูง
ศิลปะวิจารณภาพพิมพ
ประติมากรรม 8
ประติมากรรม 9
ประติมากรรม 10
ประติมากรรม 11
ประติมากรรม 12
ประติมากรรม 13
กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ สําหรับเด็กประถมศึกษา
จิตรกรรม 11
จิตรกรรม 12
นิทรรศการภาพพิมพ
การพิมพพนื้ ฐาน
ภาพพิมพ 8
ภาพพิมพ 9

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2024205
2024206
2024207
2024301
2024302
2024303
2024304
2024305
2024306
2024307
-

ชือ่ วิชา
ภาพพิมพ 10
ภาพพิมพ 11
ภาพพิมพ 12
ประติมากรรม 14
ประติมากรรม 15
ประติมากรรม 16
ประติมากรรม 17
กิจกรรมศิลปะ 3 มิติสาํ หรับเด็กปฐมวัย
ประติมากรรมตกแตง
ประติมากรรมไทย 2

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
1(0-2)
3(2-2)
2(1-2)

482

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าวิจิตรศิลป (202)
รหัส
2021101

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

หลักการเขียนภาพ
3(2-2)
Principles of Drawing
ศึกษาปฏิบัติงานดานการเขียนภาพ
โดยใหมปี ระสบการณในการใชวสั ดุ
เครื่องมือและเทคนิควิธกี ารตาง ๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการสรางงานวิชาชีพทางศิลปะ
ตอไป

2021102 จิตรกรรม 1
2(1-2)
Painting 1
ศึกษาประวัติงานดานจิตรกรรมสีนา้ํ และอื่น ๆ ดวยวิธกี ารและเนื้อหาที่มี
ประโยชนตอ การพัฒนาชีวติ และสังคม
2021103 การวาดเสน
3(2-2)
Drawing
ศึกษาปฏิบัตกิ ารวาดเสน ถายทอดรูปแบบจากธรรมชาติแวดลอม ออกมาใน
ลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ ทีเ่ นนดานลายเสนชนิดตาง ๆ รวมไปถึงรูปทรง แสง เงา
พืน้ ผิว ระยะใกล-ไกล ตลอดจนการแกปญ
 หาทางดานเทคนิค วัสดุอปุ กรณให
เหมาะสมกับเรื่องราว สภาพแวดลอม
2021105 วาดเสน 1
3(2-2)
Drawing 1
ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพคน โดยเนนสัดสวน การเคลื่อนไหวดวย
ความคิดรูปแบบ การแสดงออก ที่มคี วามสัมพันธกบั วัสดุและวิธกี ารถายทอด

483
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2021106

วาดเสนสรางสรรค
3(2-2)
Creative Drawing
ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพดวยเทคนิคและกรรมวิธีตาง ๆ ตามความมุง
หมายและเนื้อหา โดยความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชา เพื่อใหสอดคลองกับ
การนําไปใชในสาขานิเทศศิลป

2021107

กายวิภาค
3(2-2)
Anatomy
ศึกษาหลักกายวิภาคของคน สัตว ใหเขาใจในโครงสรางสวนใหญในแตละ
วัย ศึกษาถึงลักษณะของกระดูก กลามเนื้อ ทาทาง การทรงตัว การเคลื่อนไหวดวย
ความเขาใจในรูปแบบ เนื้อหา การแกปญ
 หาดวยวัสดุตาง ๆ ทัง้ การเขียนและการปน
โดยเนนลักษณะความงามและความถูกตองเปนสิ่งสําคัญ

2021108

จิตรกรรมไทย 1
2(1-2)
Thai Painting 1
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาของจิตรกรรมในสมัยตางๆ แนวความคิดในการ
สรางสรรคงานจิตรกรรมไทย ทัง้ รูปแบบ เนื้อหาและการฝกปฏิบัติงานจิตรกรรม
ไทยพื้นฐาน

2021109

จิตรกรรมไทย 2
3(2-2)
Thai Painting 2
ทิวทัศน
ศึกษาประวัติงานจิตรกรรมไทยเกี่ยวกับการเขียนภาพคน
สิง่ กอสราง การผูกลวดลาย และงานประณีตศิลป เนนการวิเคราะหรปู แบบ เนื้อหา
ตลอดจนโครงสรางของงานจิตรกรรมไทย
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2021110

จิตรกรรมไทย 3
3(2-2)
Thai Painting 3
ศึกษาและปฏิบัตกิ ารผูกลายประกอบภาพ กนก นารี กระบี่ คช พรอมทั้ง
ออกแบบลายตกแตงตาง ๆ

2021111

จิตรกรรมไทย 4
3(2-2)
Thai Painting 4
ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพคน ทิวทัศน สิง่ กอสราง และภาชนะ
เครื่องใชตามแบบอยางจิตรกรรมไทย

2021112

ภาพทิวทัศน
3(2-2)
Views
ศึกษาปฏิบัติงานดานทัศนียภาพ การแกปญ
 หาทางดานองคประกอบของ
ภาพทิวทัศน โดยศึกษาทิวทัศนหลายรูปแบบ เชน ทิวทัศนปา ทะเล สิง่ กอสราง
รวมไปถึงการผสมผสาน เชน ดอกไม นก ฯลฯ ศึกษาสวนประกอบ เชน สี
บรรยากาศ แสงเงา พืน้ ผิว ระยะใกล-ไกล ดวยความคิด เทคนิค เนื้อหาดวยวัสดุ
เครื่องมือตาง ๆ

2021113

จิตรกรรมพื้นฐาน
3(2-2)
Basic Painting
ศึกษาปฏิบัตงิ านทางดานจิตรกรรมสากลในหลักการเขียนภาพ และทฤษฎีสี
ดวยเทคนิควิธีการเนือ้ หาที่มีประโยชนตอ การพัฒนาชีวติ และสังคม

2021114

หุน นิ่ง
Stillight

3(2-2)

ศึกษาปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับรูปทรง แสงเงา พืน้ ผิว ระยะใกล-ไกลของวัสดุ
เนนบรรยากาศการแกปญหาเกีย่ วกับการจัดองคประกอบของหุนดวยวัสดุอปุ กรณ
แบบตาง ๆ
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2021115 คนเหมือน
3(2-2)
Portrait
ศึกษาปฏิบัตกิ ารวาดภาพ โดยศึกษาในลักษณะความถูกตองของ กายวิภาค
(Anatomy) เนนสวนประกอบที่สาํ คัญ เชน ความใกลเคียงกับหุน การแสดงอารมณ
บรรยากาศ แสงเงา ทาทางของคน พืน้ ผิว เสื้อผา ชนิดตาง ๆ ของการจัดองคประกอบ
ในภาพ รวมไปถึงการแกปญหาเรือ่ งวัสดุอปุ กรณตาง ๆ เชน ดินสอเครยอง สีชอลก
และเนนทักษะการประสานกันระหวางมือกับสายตา
2021116 จิตรกรรมสรางสรรค
3(2-2)
Creative Painting
ศึกษารวบรวมพื้นฐานทางดานการถายทอดรูปแบบตาง ๆ จากวิชาพื้นฐาน
มาสรางสรรค รูปแบบของศิลปกรรม เพื่อใหไดรปู แบบของจิตรกรรมที่แปลกใหม
อยางนาทึ่ง มีความงามและเสรีภาพ
2021117 การวาดเสนทัศนศิลป
2(1-2)
Drawing in Visual Arts
ศึกษาปฏิบัตกิ ารวาดเสน ถายรูปแบบในลักษณะ 2 มิติ ทีเ่ นนรูปแบบ
ศิลปกรรม ทัง้ จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม ของศิลปกรรมในแตละ
ยุคสมัย
2021201 ภาพพิมพพนื้ ฐาน
3(2-2)
Basic Print
ศึกษาความเปนมาของภาพพิมพ ประเภท รูปแบบ กรรมวิธี คุณสมบัติของ
การทํางาน การเก็บรักษาเนนพื้นฐานของการพิมพทวั่ ไปและปฏิบัติการพิมพเบื้องตน
เพื่อใหเขาใจคุณลักษณะทั่วไปของภาพพิมพ
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิค
ศิลปะภาพพิมพเบื้องตน ประเภทตาง ๆ และวัสดุอปุ กรณทใี่ ชในการพิมพแตละ
ประเภท
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2021202 ภาพพิมพ 1
2(1-2)
Print 1
ศึกษาและฝกปฏิบัตเิ กี่ยวกับเทคนิคศิลปะภาพพิมพเบื้องตน ประเภทตาง ๆ
และวัสดุอปุ กรณทใี่ ชในการพิมพแตละประเภท
2021203 การพิมพซลิ คสกรีนเบื้องตน
3(2-2)
Principles of Silkscreen
ศึกษากรรมวิธกี ารใชวสั ดุ อุปกรณในการพิมพผา นตะแกรงไหม เพื่อ
นําไปใชในการปฏิบัตงิ านสรางแมพมิ พ และพิมพผา นตะแกรงไหมเบื้องตน
3(2-2)
2021204 การพิมพซลิ คสกรีนบนพื้นราบ
Silkscreen on Plane Surface
ศึกษาและปฏิบัติงานพิมพผา นตะแกรงไหมบนวัสดุพนื้ ราบชนิดตาง ๆ เชน
กระดาษ กระจก พลาสติก ฯลฯ
2021205 การพิมพเสนและลวดลาย
3(2-2)
Linear Printing
ศึกษาและออกแบบลวดลายตาง ๆ ทัง้ ไทยและสากล เพื่อนํามาประยุกตใชใน
การพิมพ โดยเนนหนักการจัดองคประกอบสมัยใหม
2021206 ออกแบบภาพพิมพ 1
2(2-0)
Graphic Design 1
ศึกษาประวัติศลิ ป ภาพพิมพ วัสดุอปุ กรณ เทคนิค วิธกี ารดําเนินงานเกี่ยวกับ
วิชาศิลปภาพพิมพ ทุกกระบวนการ ซึง่ ไดแก ภาพพิมพจากสวนนูนของแมพมิ พ
ผลงานศิลปะ ภาพพิมพของศิลปนที่สาํ คัญ การรักษาเครื่องมือที่ใชและงานภาพพิมพ
การจัดหองปฏิบัติงานศิลปภาพพิมพ ตลอดจนการกําหนดจํานวนและลําดับเลขหมาย
ของผลงานศิลปภาพพิมพ
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2021207 ออกแบบภาพพิมพ 2
3(2-2)
Printmaking 2
ศึกษาและปฏิบัติงานศิลปภาพพิมพดว ยเทคนิคตาง ๆ เชน แมพมิ พแกะไม
แมพมิ พโลหะ แมพมิ พผา ไหม เปนตน ตามความเหมาะสมกับผลงานนั้นโดยจะตอง
เปนผลงานที่นาํ ไปใชประโยชนอื่น ๆ ในชีวติ ประจําวันได เชน ทําภาพประกอบเรื่อง
ภาพสัญลักษณ เปนตน
2021208 การพิมพรอ งลึก
2(1-2)
Techniques for Intaglio
ศึกษาประวัติความเปนมา วัสดุอปุ กรณและกรรมวิธขี องการพิมพ Etching,
Dry Point, Line Engraving, Mezzotint, Aquatint และการปฏิบัติงาน แมพมิ พดว ยกรด
(Working with Acids) โมเทคนิค Soft ground และ Hand ground เพื่อใหเกิดความ
เขาใจเทคนิคและกรรมวิธีตาง ๆ
3(2-2)
2021209 การสรางสื่อประสมทางการพิมพชนั้ สูง
Advanced Calligraphy
ศึกษาตอเนื่องจาก 2022213 การสรางสื่อประสมทางการพิมพ โดยเนนขนาด
และเทคนิคที่ซบั ซอนยิ่งขึ้น
3(2-2)
2021210 การพิมพผา นตะแกรงบนวัสดุ 2 มิติ
Silkscreen on Two Dimension Material
ศึกษากรรมวิธกี ารใชวสั ดุอปุ กรณในการพิมพผา นตะแกรงไหม เพื่อนําไป
ปฏิบัติงานทําแมพมิ พ ผานตะแกรงไหม เพื่อพิมพบนวัสดุตาง ๆ เชน ผา กระดาษ
หนัง พลาสติก ฯลฯ
2021211 การพิมพซลิ คสกรีนสรางสรรค
3(2-2)
Creative Silkscreen
ศึกษาการพิมพซลิ คสกรีนชั้นสูง โดยเนนความคิดสรางสรรคความซับซอน
ของเทคนิคเพื่อแสดงเรื่องราวและรูปทรงที่มีคุณคาทางศิลปกรรม
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2021212 การพิมพนูน
3(2-2)
Woodcut
ศึกษากรรมวิธกี ารพิมพแมพมิ พนนู ในเทคนิคขั้นพื้นฐานทั้งสีเดียวและหลาย
สี พรอมทั้งการออกแบบและคิดคนวิธกี ารตาง ๆ ในการปฏิบัติงานพิมพ
2021213 ประวัตภิ าพพิมพ 1
2(2-0)
History of Printingmaking Typography 1
ศึกษาประวัตศิ าสตรภาพพิมพ เพื่อใหเขาใจถึงวัสดุ อุปกรณ เทคนิค วิธี
ดําเนินงานเกี่ยวกับวิชาภาพพิมพทกุ กระบวนการ อันไดแก ภาพพิมพจากสวนนูนของ
แมพมิ พ ผลงานศิลปะภาพพิมพของศิลปนที่สาํ คัญ การรักษาเครื่องมือที่ใชและงาน
ภาพพิมพ การจัดหองปฏิบัติงานศิลปภาพพิมพ ตลอดจนการกําหนดจํานวนและ
ลําดับหมายเลขของผลงานศิลปภาพพิมพ
2021214 ภาพพิมพประยุกต
3(2-2)
Applied Print
ศึกษาและฝกปฏิบัติ วัสดุ อุปกรณ เทคนิค วิธีการทางภาพพิมพไปประยุกต
ใหเปนภาพประดับตกแตงและประยุกตใชรว มกับเทคนิคการผลิตมิติใหม
2021301 ประติมากรรมพื้นฐาน
3(2-2)
Basic Sculpture
กรรมวิธีของงานประติมากรรมโดยเนนความคิดสรางสรรค เทคนิควิธกี ารใน
การปฏิบัตงิ าน เนนความรูเกี่ยวกับประติมากรรมเบื้องตน ลักษณะและ คุณคาของ
วัสดุแตละชนิดที่นาํ มาสรางงานประติมากรรม ตลอดจนการเตรียมการใชเครื่องมือให
เหมาะสมกับประเภทของงานประติมากรรม การออกแบบ
ทางประติมากรรม
การปน การทําแมพมิ พ การหลอ การปนนูนสูง นูนต่ําและลอยตัว
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2021302 ประติมากรรมไทย 1
2(2-0)
Thai Sculpture 1
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะความเปนมาของประติมากรรมในพระพุทธศาสนาใน
ลัทธิตา ง ๆ โดยเริ่มจากการรับเอาอิทธิพลทางการชางและศาสนาเบื้องแรกมา จน
ศึกษาวิวฒ
ั นาการของประติมากรรมในแตละสมัย โดยศึกษาถึงเทคนิคและกรรมวิธี
รูปแบบความเชื่อ อิทธิพลจากสิ่งแวดลอม
2021303 ประติมากรรม 1
Sculpture 1
ศึกษาลักษณะและกรรมวิธขี องประติมากรรม
ประติมากรรมดวยเครื่องมือและวัสดุตา ง ๆ

2(1-2)
ทดลองฝกปฏิบัตงิ าน

2021304 ประติมากรรม 2
2(2-0)
Sculpture 2
ประวัตคิ วามเปนมาของประติมากรรมทั้งของตะวันตกและของตะวันออก
ความเชื่อและอิทธิพลของสิ่งตาง ๆ ที่มีตอ การสรางผลงานประติมากรรม หลัก
สุนทรียศาสตรของประติมากรรมทุกยุคทุกสมัย
รวมไปถึงการวิเคราะหผลงาน
ประติมากรรมในแงมมุ ตาง ๆ
2021305 การปน-การหลอ
3(2-2)
Molding and Casting
ศึกษาปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับวิธกี าร การจัดองคประกอบ
ความคิด
สรางสรรคเทคนิคการทํางานปน การหลอพิมพแบบนูนสูง นูนต่ํา ลอยตัว ทัง้ ไทยและ
สากลประสานกับสรรหาเรื่องราวที่สอดคลองกับการดําเนินชีวติ และความตองการ
ของ ทองถิ่น
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2021306 การแกะสลัก
3(2-2)
Carving
ศึกษาปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับวิธกี าร
การจัดองคประกอบ ความคิดสรางสรรค
เทคนิคการแกะสลักแบบนูนสูง นูนต่ํา ลอยตัว ทัง้ ไทยและสากลประสานกับ การ
สรรหาเรื่องราวที่สอดคลองกับการดําเนินชีวติ และความตองการของทองถิ่นศึกษาถึง
วัสดุทจี่ ะนํามาสรางสรรคงานและการใชเครื่องมือแกะสลักอยางถูกวิธี
2021308 ประติมากรรม 3
2(1-2)
Sculpture 3
ศึกษาและปฏิบัตงิ านประติมากรรมดวยเทคนิคและวัสดุชนิดตาง ๆ ตามความ
มุง หมายและเนื้อหาที่กาํ หนดให หรือนักศึกษาเปนผูกาํ หนดความมุงหมายและเนื้อหา
โดยความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชา เพื่อใหไดผลสอดคลองกับการนําไปใชโดย
เปนการสงเสริมสุนทรียภาพใหกบั สิ่งแวดลอม
2022101 จิตรกรรม 2
2(1-2)
Painting 2
ศึกษารูปแบบการแสดงออกและลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมไทย
การ
ปฏิบัตงิ านตามขั้นตอนของจิตรกรรมไทย ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุอปุ กรณที่
ใชในงานจิตรกรรมไทย เพื่อดัดแปลงใชใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
1(0-2)
2022102 กิจกรรมศิลปะ 2 มิติ สําหรับเด็กปฐมวัย
2 Dimensional Art Program for Pre-School Children
ฝกปฏิบัตสิ รางสรรคงานศิลปะ 2 มิติ และรูวิธสี อนสําหรับเด็กปฐมวัยดวย
วัสดุและวิธกี ารตาง ๆ ไดแก การเขียนภาพดวยมือและนิ้ว (Fingers and Hand
Printing) การเขียนภาพดวยสีเทียน ปากกาปลายสักหลาด สีฝุน การพิมพภาพดวยมือ
(Hand Printing) และวัสดุตา ง ๆ ฝกปฏิบัตภิ าพปะติด (Collage) เชน กระดาษ ผา
ใบไม ฯลฯ และการจัดนิทรรศการงาน 2 มิตขิ องเด็ก
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2022103 จิตรกรรม 3
2(1-2)
Painting 3
ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพดวยเทคนิคและกรรมวิธีตาง ๆ ตามความมุง
หมายและเนื้อหาที่กาํ หนดให หรือนักศึกษาเปนผูกาํ หนด ความมุงหมายและเนื้อหา
โดยความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชา
เพื่อใหไดผลงานที่สอดคลองกับการ
นําไปใชเพื่อเปนการชวยเหลือ สงเสริมสุนทรียภาพใหกบั สิ่งแวดลอม
2022104 จิตรกรรม 4
2(1-2)
Painting 4
ศึกษาปญหาและการแกปญ
 หาในการเขียนภาพดวยน้ําและอื่น ๆ โดยคํานึงถึง
ลักษณะเฉพาะตัวในการสรางสรรค
2022105 จิตรกรรม 5
Painting 5
ศึกษาทดลองและฝกปฏิบัตเิ กี่ยวกับเทคนิควิธกี ารใชสชี นิดตาง
นอกเหนือจากสีนา้ํ มัน ตามสภาพทองถิ่น

2(1-2)
ๆ

2022106 จิตรกรรม 6
2(1-2)
Painting 6
ศึกษาการเขียนดวยภาพเสนชั้นสูง ซึง่ เนนถึงลักษณะสวนบุคคลเปนสําคัญ จัด
องคประกอบในภาพ รวมไปถึงการแกปญ
 หาเรื่องวัสดุอปุ กรณชนิด ตาง ๆ เชน ดินสอ
เครยอง สีชอลก ฯลฯ และเนนทักษะความประสานกันระหวางมือกัน
2022107 การระบายสีน้ํา
2(1-2)
Water Colour
ศึกษาวัสดุ เครื่องมือและการเตรียมอุปกรณสาํ หรับเขียนสีน้ํา ตลอดจนศึกษา
และปฏิบัติการเกีย่ วกับเทคนิคการเขียนสีน้ํา เคยผานสื่อถายทอดที่เปนสิ่งของ คน
สัตว และธรรมชาติแวดลอม
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2022108 จิตรกรรมประยุกต
2(1-2)
Applied Painting
ศึกษาวัสดุอปุ กรณ เทคนิควิธีการเขียนลายลงบนวัสดุเครื่องใชตาง ๆ เชน ผา
กระจก กระดาษ ไม กํามะหยี่ และอื่น ๆ ออกแบบลวดลายและนําไปปฏิบัติใหเกิค
ความชํานาญ
2022109 วิเคราะหจติ รกรรม
3(2-2)
Analitical Painting
ศึกษาและวิเคราะหลัทธิทางศิลปะ ประวัติจติ รกร ผลงานในอดีต รวมทั้ง
จิตรกรรมแบบตะวันตก และตะวันออก ศึกษาคนควาประวัติจติ รกรที่มีชอื่ เสียงทั้งใน
อดีตและปจจุบัน ลักษณะผลงานทั้งในอดีตและปจจุบัน โดยศึกษาจากความเชื่อ
อิทธิพลจากสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสภาพภูมศิ าสตร
2022110 จิตรกรรมไทย
2(1-2)
Thai Painting
ศึกษารูปแบบการแสดงออกและลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมไทย
การ
ปฏิบัตงิ านตามขั้นตอนของจิตรกรรมไทย ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุอปุ กรณที่
ใชในงานจิตรกรรมไทย เพื่อดัดแปลงใชใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
2022111 เทคนิคการเขียนภาพคน 1
2(1-2)
Technique for Figure 1
ศึกษากายวิภาค ทาทางและการเคลื่อนไหวของคน เปรียบเทียบลักษณะความ
แตกตางของเพศและวัย
2022201 ศิลปะลายไทย
2(1-2)
Thai Ornament
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมา ลักษณะ และรูปแบบของศิลปะลายไทย โดยฝก
ปฏิบัติและออกแบบลายไทย โดยนําไปใชในศิลปการพิมพ
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2022202 ภาพพิมพ 2
2(1-2)
Print 2
ศึกษากรรมวิธกี ารพิมพแผนฉลุ (Stencil) ทัง้ สีเดียวและหลายสี พรอมทั้ง
ออกแบบคิดคน ปฏิบัติงานพิมพ ประสานกับการสรรหาเรื่องราวที่สรางสรรค
2022203 ภาพพิมพ 3
2(1-2)
Relief Printing Process
ศึกษาและปฏิบัตกิ ารพิมพดว ยเทคนิคของกระบวนการพิมพนูน
(Relief
Process) ทัง้ สีเดียวและหลายสี พรอมทั้งการออกแบบคิดคนปฏิบัติงานพิมพ ประสาน
กับการสรรหาเรื่องราวที่สรางสรรค โดยคํานึงถึงวัสดุเครื่องมือและการดําเนินงาน
เปนขั้นตอน
2022204 ปญหาทางการพิมพ 1
2(1-2)
Problem for Printmaking 1
ศึกษาทฤษฎีและกรรมวิธเี บื้องตนตาง ๆ ของศิลปภาพพิมพ ปฏิบัติงานพิมพ
ภาพ โดยสรางผลงานในลักษณะประณีตศิลปและประยุกต โดยเนนการแกปญ
 หา
การพิมพบนวัสดุตา ง ๆ ใหสอดคลองกับเรื่องราวหรือจุดมุงหมายของเนื้อหา
2022205 ศิลปะภาพพิมพ
3(2-2)
Applied Silkscreen
ศึกษาทฤษฎีและกรรมวิธีเบื้องตนตาง ๆ ของศิลปภาพพิมพและปฏิบัติงาน
พิมพ โดยสรางผลงานในลักษณะประณีตศิลป
และศิลปประยุกตตามความมุง
หมายในเนื้อหาที่กาํ หนดใหและจากจินตนาการของนักศึกษา
โดยเนนการพิมพ
ตะแกรงไหม
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2022206 ศิลปะภาพพิมพ 2
2(1-2)
Techniques Printmaking 2
ศึกษาและปฏิบัติงานพิมพดว ยเทคนิคและกรรมวิธีตาง ๆ ตามความ มุง
หมายและเนื้อหาที่กาํ หนดไวหรือผูเรียนเปนผูกาํ หนดตามความเห็นชอบจากอาจารย
ประจําวิชา
2022207 การพิมพซลิ คสกรีนบนผา
2(1-2)
Silkscreen
ศึกษากระบวนการ การพิมพผาชนิดตาง ๆ ออกแบบลวดลาย เพื่อนําไปฝก
ปฏิบัตกิ ารพิมพตะแกรง โดยเนนทักษะ ความคิดสรางสรรค รูปแบบผลงานการพิมพ
2022208 การพิมพซลิ คสกรีนบนวัสดุ 3 มิติ
2(1-3)
3 Dimensional Silkscreen
ศึกษากระบวนการพิมพผา นตะแกรงบนวัสดุ 3 มิติ รวมทั้งการออกแบบ
ลวดลาย ทําแมพมิ พเพื่อนําไปฝกปฏิบัตกิ ารพิมพบนวัสดุ 3 มิติ
2022209 ซิลคสกรีน 1
3(2-2)
Silkscreen 1
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมา วัสดุอปุ กรณ และกรรมวิธกี ารพิมพซลิ คสกรีน
เบื้องตน เชน วิธีตัดกระดาษระบบเคลือบ วิธีตัดฟลม เคลือบ
2022210 ซิลคสกรีน 2
3(2-2)
Silkscreen 2
ศึกษาวิธกี ารพิมพซลิ คสกรีนดวยการถายภาพจากการอัดสําเนาสําหรับงาน
พิมพกระดาษดวยสีเดียวและหลายสี โดยเนนรูปแบบการแสดงออก
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2022211 ออกแบบภาพพิมพ 3
3(2-2)
Printing Factory
ศึกษาเทคนิคการสรางแมพมิ พทใี่ ชในวงการอุตสาหกรรมการพิมพ
เชน
แมพมิ พออฟเซ็ท แมพมิ พโลหะ แมพมิ พสเตนซิล แมพมิ พนูน เปนตน และ
ปฏิบัตกิ ารออกแบบงานพิมพอตุ สาหกรรมเพื่อใชในกิจกรรมตาง ๆ
2022212 ออกแบบภาพพิมพ 4
3(2-2)
Graphic Design 4
ศึกษาประเภทและเทคนิคการสรางแมพมิ พตรายาง และฝกปฏิบัติการออกแบบ
เพื่อใชในความมุงหมายตาง ๆ เชน เครื่องหมาย หรือขอความประทับตรา ฯลฯ
2022213 การสรางสื่อประสมทางการพิมพ
3(2-2)
Multi-Media Print
ศึกษาและปฏิบัตเิ ทคนิคการพิมพตา ง ๆ โดยเนนความคิดสรางสรรคความ
ซับซอนของเทคนิคเพื่อแสดงเรื่องราวและรูปทรงที่มีคุณคาของศิลปกรรม
2022214 การทําแมพมิ พตรายาง
2(1-2)
Rubber Stamp
ศึกษา และทําความเขาใจวัสดุ อุปกรณ กระบวนการทําแมพมิ พยางออกแบบ
และปฏิบัตกิ ารทําแมพมิ พยางใหเกิดความชํานาญ
2022215 การทําแมพมิ พตราโลหะ
2(1-3)
Metal Stamp
ศึกษาและทําความเขาใจวัสดุ อุปกรณ กระบวนการพิมพ การทําแมพมิ พ
โลหะเบื้องและทดลองทําแมพมิ พโลหะใหเกิดความชํานาญ
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2022216 การทําแมพมิ พโลหะและตรายาง
3(2-2)
Relief Metal and Rubber Stamp
ศึกษาและทําความเขาใจวัสดุ อุปกรณ กระบวนการพิมพ การทําแมพมิ พ
โลหะตรายางพื้นฐานออกแบบทดลองปฏิบัตกิ ารทําแมพมิ พโลหะและแมพมิ พ ตรา
ยางใหเกิดความชํานาญ
2022217 ภาพพิมพผวิ นูน
3(2-2)
Relief Making Printing
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมา อุปกรณ และกรรมวิธขี องการพิมพ แกะไม การ
พิมพแกะยาง การพิมพโลหะ การพิมพวสั ดุและการพิมพตะแกรงไหม
2022218 ปญหาการพิมพ 2
3(2-2)
Problem Printmaking 2
ศึกษาทฤษฎีและกรรมวิธเี บื้องตนตาง ๆ ของศิลปการพิมพ ปฏิบัติงาน
พิมพภาพ โดยสรางผลงานในลักษณะงานประณีตศิลป และศิลปประยุกต เนนการ
แกปญ
 หาการพิมพ การพิมพบนวัสดุชนิดตาง ๆ ใหสอดคลองกับเรื่องราว หรือ
จุดมุงหมายของเนื้อหา
2022301 ประติมากรรม 4
2(1-2)
Sculpture 4
ศึกษากรรมวิธขี องงานประติมากรรม ปน แกะสลัก หลอ โดยเนนความคิด
สรางสรรค เทคนิค วิธีการในการปฏิบัตงิ าน
2022302 ประติมากรรม 5
Sculpture 5
ศึกษาที่มาของประติมากรรมไทย
เบื้องตน ทัง้ ภาพนูนสูงและนูนต่ํา

2(1-2)
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับลวดลายไทย ภาพไทย
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2022303 ประติมากรรม 6
2(1-2)
Sculpture 6
ศึกษาทดลองและฝกปฏิบัตเิ กี่ยวกับเทคนิค วิธกี ารใชวสั ดุชนิดตาง ๆ โดยใหมี
ความเหมาะสมกับคุณลักษณะของผลงาน
2022304 ประติมากรรม 7
2(1-2)
Sculpture 7
ศึกษาและปฏิบัตเิ พื่อฝกการสรางสรรคงานประติมากรรมใหสัมพันธกับ
สิง่ แวดลอม เชน
ความสัมพันธระหวางประติมากรรมกับสถาปตยกรรม
ประติมากรรมกับธรรมชาติในทองถิ่น
2022305 ประติมากรรมสรางสรรค
3(2-2)
Creative Sculpture
ปฏิบัตกิ ารสรางสรรค ประติมากรรมทั้งแบบที่เนนโครงสรางจากวัสดุลวด
เหล็กเสน ไม เหล็กแผน สังกะสี อะลูมเิ นียม และแบบที่เนนรูปทรงจากวัสดุปนู พลา
สเตอร ปูนซีเมนต ดิน ขีเ้ ลื่อย ผา กระดาษ ฯลฯ เพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคและ
พัฒนางานประติมากรรมพื้นบาน
2022306 ประติมากรรมประยุกต
2(1-2)
Applied Sculpture
ศึกษาวัสดุอปุ กรณ เทคนิควิธกี ารทางประติมากรรม เพื่อนําไปประยุกตใชเปน
เครื่องประดับตกแตงหรือของใช
2022307 การทําหุนจําลอง
2(1-2)
Model
ศึกษารูปแบบ และวิธีการสรางหุนจําลองแบบตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัตจิ ริง เนนการทําหุนจําลองแบบ 3 มิติ สําหรับเปนสื่อความเขาใจ
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2022308 เทคนิคการทําหุนจําลอง
3(2-2)
Technical method of Model
ศึกษาวิธกี ารทําหุนจําลองวัสดุประเภทตาง ๆ เชน ทําจากปูนพลาสเตอร
พลาสติก ไม ไฟเบอรกลาส โลหะผสม กระดาษ ฯลฯ ตลอดจนการผลิตหุนจําลองชนิด
สามารถถอดออกไดและประกอบได และฝกปฏิบัตกิ ารออกแบบหุนจําลอง
2022309 การหลอพลาสติก
2(1-2)
Plastic Casting
ศึกษาอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช เทคนิควิธกี ารและปฏิบัติการหลอพลาสติก
เบื้องตน
2022310 ประติมากรรมโครงสราง
2(1-2)
Structural Sculpture
ศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางรูปทรง ความสัมพันธเกี่ยวกับทาทางการ
เคลื่อนไหว ลักษณะพื้นผิว เนนความคิดสรางสรรค เรื่องราว รูปทรง
2023101 จิตรกรรม 7
2(1-2)
Printing 7
ศึกษาประวัตงิ านทางดานจิตรกรรมสีน้ํามันและสีอื่น ๆ โดยเนนความคิด
สรางสรรค และการนําไปใชประโยชนตอ ชุมชน
2023102 จิตรกรรม 8
2(1-2)
Printing 8
การนําทักษะจากการใชเสน สี การออกแบบ จัดองคประกอบภาพจิตรกรรม
ไทย ประเพณีโบราณ มาประยุกตเขียนเปนภาพจิตรกรรมไทยรวมสมัย
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2023103 จิตรกรรม 9
2(1-2)
Printing 9
ศึกษาประวัตงิ านจิตรกรรมที่มผี ลตอสังคมโดยมีเนื้อหาสอดคลองกับ
สิง่ แวดลอมในชีวติ ประจําวัน
2023104 จิตรกรรม 10
2(1-2)
Printing 10
ศึกษาลัทธิศลิ ปะ ประวัติจติ รกร ผลงานในอดีตรวมทั้งจิตรกรรมรวมสมัยทั้ง
ตะวันตกและตะวันออก
2023105 เทคนิคการเขียนภาพคน 2
2(1-2)
Technique for Portrait 2
ศึกษาการเขียนภาพคนเหมือน ภาพคนทั้งคน โดยเนนในเรื่องสี แสง เงา
บรรยากาศ อารมณ และความรูสกึ ของหุน ทัง้ ภาพที่เหมือนจริง ภาพที่ลดสะกัดตัดทอน
ดวยวัสดุทคี่ งทนและมีคณ
ุ ภาพ
2023106 กิจกรรมศิลปะ 2 มิติ สําหรับเด็กประถมศึกษา
1(0-2)
2 Dimensional Art Program for Children
ฝกปฏิบัตสิ รางสรรคงานศิลปะ 2 มิติ และวิธสี อนสําหรับเด็กประถมศึกษา
ดวยวัสดุ และวิธกี ารตาง ๆ ไดแก การเขียนภาพดวยมือและนิ้วมือ (Fingers and
HandPrinting) และวัสดุตา ง ๆ ฝกปฏิบัตภิ าพปะติด (Collage) เชน กระดาษ ผา ใบไม
ฯลฯ และการจัดนิทรรศการงาน 2 มิตขิ องเด็กประถมศึกษา
2023201 ภาพพิมพ 4
2(1-2)
Relief Printmaking
ศึกษาและฝกปฏิบัตเิ กี่ยวกับการทําแมพมิ พนูน และแมพมิ พลายฉลุแนวบวก
และแนวลบ โดยวิธีกัด แกะ เซาะ ฯลฯ เนนการปฏิบัติดวยมือและแทนพิมพ
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2023202 ภาพพิมพ 5
2(1-2)
Applied Silkscreen
ศึกษาและปฏิบัตกิ รรมวิธขี องการพิมพตะแกรงไหม (Silkscreen) แบบตาง
ๆ ทัง้ สีเดียวและหลายสี โดยคํานึงถึงวัสดุเครื่องมือ และการดําเนินงานเปนขั้น ๆ พรอม
ทัง้ การออกแบบคิดคน ปฏิบัตงิ านพิมพประสานกับการสรรหาเรื่องราวที่สรางสรรค
2023203 ภาพพิมพ 6
2(1-2)
Problem Relief Process
ศึกษาปญหาและการแกไข
การสรางสรรคภาพพิมพดว ยกระบวนการ
แมพมิ พนูน (Relief Process) โดยคํานึงถึงลักษณะเฉพาะตนในการสรางสรรค
2023204 ภาพพิมพ 7
2(1-2)
Printmaking
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาของภาพพิมพไทย-สากล โดยสังเขปและทฤษฎีการ
พิมพแบบตาง ๆ
2023205 ซิลคสกรีน 3
3(2-2)
Silkscreen 3
กรรมวิธีของการพิมพตะแกรงไหม (Silkscreen) แบบตาง ๆ ทัง้ สีเดียวและ
หลายสี พรอมทั้งการออกแบบคิดคนปฏิบัตงิ านพิมพประสานกับการสรรหาเรื่องราวที่
สรางสรรค
2023206 การพิมพรอ งลึกเบื้องตน
3(2-2)
Introduction to Intaglio
ศึกษากรรมวิธขี องการพิมพแมพมิ พรอ งลึกในเทคนิคขั้นพื้นฐาน ทัง้ สีเดียว
และหลายสี พรอมทั้งการออกแบบคิดคนปฏิบัตงิ านพิมพในวิธีตาง ๆ ทีส่ อดคลอง
กับเรื่องราวในการสรางสรรค
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2023207 การพิมพรอ งลึกขั้นสูง
3(2-2)
Advanced Intaglio
ศึกษากรรมวิธขี องการพิมพแมพมิ พรอ งลึก ทัง้ สีเดียวและหลายสีในเทคนิคที่
สูงขึ้น รวมทั้งการออกแบบสรางสรรค และปฏิบัติงานพิมพ เพื่อใหประสานกับการ
สรรหา เรื่องราวที่สรางสรรค ปรับปรุงความคิดสรางสรรคให สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม
2023208 การพิมพหนังสือและสิ่งพิมพ
3(2-2)
Printing
ศึกษาและทําความเขาใจในการพิมพ สิง่ พิมพระบบตาง ๆ สามารถ ออกแบบ
จัดรูปเลมหนังสือ เขาใจลักษณะตัวอักษร และเทคนิคตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับกระบวนการ
พิมพ ตลอดจนเขาใจถึงธุรกิจดานการพิมพ
2023209 การพิมพนนู ขั้นสูง
3(2-2)
Advanced Relief Printing 2
ศึกษากรรมวิธีของการพิมพแมพมิ พนูน ในเทคนิคที่สงู ขึ้น รวมทั้งออกแบบ
สรางสรรคและปฏิบัตงิ านพิมพ เพื่อใหประสานกับการสรรหาเรื่องราว สรางสรรค
ปรับปรุงความคิดสรางสรรคใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
2023210 ศิลปะวิจารณภาพพิมพ
3(2-2)
Print Making Criticism
ศึกษาแนวคิดในการสรางงานการพิมพแขนงตาง ๆ ของแตละยุค แตละสมัย
และสามารถพูด เขียนและวิเคราะหไดโดยอิสระและเปนกลาง
2023301 ประติมากรรม 8
2(1-2)
Sculpture 8
ศึกษาและปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับวิธกี าร เทคนิค การทํางานปน การทําพิมพ การ
หลอแบบรองลึก นูนต่ํา นูนสูง และลอยตัว
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2023302 ประติมากรรม 9
2(1-2)
Sculpture 9
ศึกษาปญหาและการแกปญ
 หาในการสรางสรรคประติมากรรมจากไม การ
แสดงออก การแกปญหารูปทรง และลักษณะเฉพาะตัวแตละบุคคล
2023303 ประติมากรรม 10
2(1-2)
Sculpture 10
การสรางสรรคประติมากรรมโลหะ การทดลองคนควา การแกปญ
 หา การใช
วัสดุเครื่องมือตาง ๆ
2023304 ประติมากรรม 11
2(1-2)
Sculpture 11
ศึกษาและปฏิบัตงิ านประติมากรรมโครงสราง โดยเนนความคิด สรางสรรค
619

2(1-2)
2023305 ประติมากรรม 12
Sculpture 12
ศึกษาและปฏิบัตงิ านตามลักษณะประติมากรรมไทย เจตคติทางความงาม
ตลอดจนวิวฒ
ั นาการในแตละสมัย
โดยปฏิบัติงานทางอนุรกั ษและประยุกตให
สอดคลองกับสภาพของสังคมอยางเหมาะสม
2023306 ประติมากรรม 13
Sculpture 13
ศึกษาลัทธิศลิ ปะ ประวัตปิ ระติมากรรม
ประติมากรรมรวมสมัยทั้งตะวันตกและตะวันออก

2(1-2)
และผลงานในอดีต

รวมทั้ง
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2023307 กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ สําหรับเด็กประถมศึกษา
1(0-2)
3 Dimensional Art Program for Children
ฝกปฏิบัตสิ รางสรรคงานศิลปะ 3 มิติ และวิธสี อนสําหรับเด็กประถมศึกษา
ดวยวัสดุและวิธกี ารตาง ๆ สําหรับเด็กประถมศึกษา ไดแก การปนดวยดินและดิน
เหนียว ทัง้ วิธีสังเคราะหและวิเคราะห การเคลือบและเผาอยางงาย ๆ การแกะสลักดวย
วัสดุและรูปแบบตาง ๆ การสรางภาพ 3 มิติ จากวัสดุตาง ๆ เชน กลอง แทงไม เศษ
วัสดุ 3 มิติ ฯลฯ ดวยการผูก การมัด และอื่น ๆ และการจัดนิทรรศการงานศิลปะ 3 มิติ
ของเด็กประถมศึกษา
2024101 จิตรกรรม 11
2(1-2)
Painting 11
ศึกษาและปฏิบัตงิ านดานทัศนียภาพ การจัดภาพ สี แสง เงา ฯลฯ ภาพนก ภาพ
ทะเล ภาพสิ่งกอสรางและอื่น ๆ ดวยความคิดดานเนื้อหา รูปแบบและเทคนิค
2024102 จิตรกรรม 12
2(1-2)
Painting 12
รูปแบบและเทคนิคตาง ๆ ในการเขียนภาพ โดยใหศกึ ษาและคนหาลักษณะ
ใหมเฉพาะตัว
620

2024201 นิทรรศการภาพพิมพ
Print Making Exhibition
ศึกษาการวางแผนดําเนินการจัดนิทรรศการอยางมีระบบ
วิชา โดยลงมือปฏิบัตจิ ริง

3(2-2)
ถูกตองตามหลัก

2024202 การพิมพพนื้ ฐาน
3(2-2)
Photolithography
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมา วัสดุ อุปกรณและกรรมวิธขี องการพิมพหิน
(Lithography) และการพิมพออฟเซท (Metal Plane)
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2024203 ภาพพิมพ 8
2(1-2)
Print 8
ศึกษาและปฏิบัตงิ านพิมพดว ยกระบวนการแมพมิ พรอ งลึก(Intaglio Process)
แบบตาง ๆ ทัง้ สีเดียวและหลายสี โดยคํานึงถึงวัสดุ เครื่องมือและการดําเนินงานเปน
ขัน้ ตอน พรอมทั้งการออกแบบ คิดคน ปฏิบัตงิ านพิมพประสานกับการสรรหาเรื่องราว
ทีส่ รางสรรค
2024204 ภาพพิมพ 9
2(1-2)
Print 9
ศึกษาและปฏิบัตงิ านดวยกระบวนการแมพมิ พพนื้ ราบ (Planographic Process)
แบบตาง ๆ ทัง้ สีเดียวและหลายสี โดยคํานึงถึงวัสดุ เครื่องมือและการดําเนินงานเปน
ขัน้ ตอน พรอมทั้งการออกแบบ คิดคน ปฏิบัตงิ านพิมพประสานกับการสรรหาเรื่องราว
ทีส่ รางสรรค
2024205 ภาพพิมพ 10
2(1-2)
Print 10
ศึกษาและปฏิบัตงิ านพิมพดว ยกรรมวิธี Calligraphy ทัง้ สีเดียวและหลายสี โดย
คํานึงถึงวัสดุเครื่องมือ และการดําเนินงานเปนขั้น ๆ พรอมทั้งการออกแบบ คิดคน
ปฏิบัตงิ านพิมพประสานกับการสรรหาเรื่องราวที่สรางสรรค
2024206 ภาพพิมพ 11
2(1-2)
Print 11
การวิเคราะหปญ
 หาตาง ๆ ในการถายทอดรูปแบบ และเทคนิคในการพิมพ
ของศิลปภาพพิมพประเภทตาง ๆ ตามความสนใจของแตละบุคคล
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2024207 ภาพพิมพ 12
2(1-2)
Applied Silkscreen 12
ออกแบบและสรางงานผลิตภัณฑ เครื่องใช เครื่องประดับ ของชํารวย งานพิมพ
ตะแกรงไหม ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
2024301 ประติมากรรม 14
Sculpture 14
ศึกษาและปฏิบัตงิ านประติมากรรมที่มผี ลตอสังคม โดยมีเนื้อหา
กับสิ่งแวดลอมในชีวติ ประจําวัน
2024302 ประติมากรรม 15
Sculpture 15
ศึกษารูปแบบและเทคนิคตาง ๆ
ใหมเฉพาะตัว

2(1-2)
สอดคลอง

2(1-2)
ในงานประติมากรรม โดยคนหาลักษณะ

2024303 ประติมากรรม 16
2(1-2)
Sculpture 16
ศึกษาและปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับกรรมวิธกี ารปน การหลอ เผาและเคลือบ โดยเนน
ความคิดสรางสรรคดา นรูปแบบและเนื้อหา
2024304 ประติมากรรม 17
2(1-2)
Sculpture 17
ศึกษาและวิเคราะหลทั ธิศลิ ปะ ประวัตปิ ระติมากรรม ผลงานที่สาํ คัญในอดีต
รวมทั้งประติมากรรมรวมสมัยทั้งตะวันตกและตะวันออก
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2024305 กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ สําหรับเด็กปฐมวัย
1(0-2)
3 Dimensional Art Program for Pre-school Children
ฝกปฏิบัติงานสรางสรรคงานศิลปะ 3 มิติ และรูวิธีสอนดวยวัสดุและวิธีการ
ตาง ๆ สําหรับการปฐมวัย ไดแก การปนดวยดินและดินเหนียว ทั้งวิธีสังเคราะหและวิธี
วิเคราะห การเคลือบและเผาอยางงาย ๆ การปนดินและดินเหนียวประกอบดวยเศษวัสดุ
ตาง ๆ การสรางภาพ 3 มิติ จากวัสดุตาง ๆ เชน กลอง แทงไม เศษวัสดุ 3 มิติ ฯลฯ ดวย
การผูกมัดและอื่นๆ และการจัดนิทรรศการงานศิลปะ 3 มิตขิ องเด็ก
2024306 ประติมากรรมตกแตง
3(2-2)
Decorative Sculpture
ศึกษาปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับองคประกอบของศิลปะ ระหวางรูปทรงและเรื่องราวที่
อํานวยประโยชนตอการพัฒนาตัวเอง ปญหาสังคม ทั้งศิลปะไทยและศิลปะสากล โดย
ศึ กษาความเป นมาของประติ มากรรมและสื่ อประสมสํ าหรั บตกแต ง บทบาทของ
ประติมากรรมและสื่อประสมสําหรับตกแตงที่มีอิทธิพลในแตละยุค แตละสมัย ศึกษา
คุณลักษณะของวัสดุและการเลือกใช การตกแตงภายในและภายนอก การตกแตง
บริเวณ
2024307 ประติมากรรมไทย 2
2(1-2)
Thai Sculpture 2
ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ง านตามลั ก ษณะประติ ม ากรรมไทย ทั ศ นคติ ท างความงาม
ตลอดจนวิ วั ฒ นาการในแต ล ะสมั ย โดยปฏิ บั ติ ง านทางอนุ รั ก ษ และประยุ ก ต ใ ห
สอดคลองกับสภาพของสังคมอยางเหมาะสม รวมทั้งเนนจิตสํานึกแหงชาตินยิ ม

507

หมูวชิ าประยุกตศิลปออกแบบ 2 มิติ (203)
หมูวชิ าประยุกตศลิ ปออกแบบ 2 มิติ ซึง่ อยูในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตรไดจดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. ออกแบบ เขียนแบบ
(203-1--)
2. ออกแบบกราฟกส
(203-2--)
3. ออกแบบสิ่งทอ
(203-3--)
4. ออกแบบภาพถาย
(203-4--)
5.
(203-5--)
6.
(203-6--)
7.
(203-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(203-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
(203-9--)
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หมูวชิ าประยุกตศิลปออกแบบ 2 มิติ (203)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2031101
2031102
2031103
2031104
2031105
2031106
2031107
2031108
2031109
2031110
2031111
2031112
2031113
2031114
2031115
2031116
2031201
2031202
2031203
2031204
2031205
2031207
2031208
2031209
2031210
2031211
-

ชือ่ วิชา
การออกแบบตัวอักษร
การออกแบบตัวอักษร 1
การออกแบบตัวอักษร 2
การออกแบบสัญลักษณและเครื่องหมาย
การออกแบบนิเทศศิลป 1
การออกแบบการพิมพ
ออกแบบโฆษณา 1
ออกแบบโฆษณา 2
ออกแบบโฆษณา 3
ออกแบบโฆษณา 4
ออกแบบโฆษณา 5
ออกแบบสื่อโฆษณากลางแจง
ออกแบบโฆษณา 7
การเขียนภาพประกอบ 1
หลักการผลิตงานโฆษณา
การเขียนเพื่อการออกแบบ
เทคนิคการยอมสี
บาติก 1
บาติก 2
บาติก 3
บาติก 4
การทอผาพื้นเมือง 1
การทอผาพื้นเมือง 2
การทอผาพื้นเมือง 3
การออกแบบลวดลาย
เทคนิคการออกแบบลายผา

น(ท-ป)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2031401
2031402
2031403
2031404
2031405
2031406
2031407
2031408
2032101
2032102
2032103
2032104
2032105
2032106
2032201
2032202
2032401
2032402
2032403
2032404
2032405
2032406
2032407
2032408
-

ชือ่ วิชา
หลักการออกแบบศิลปกรรม
เขียนแบบพื้นฐาน
จิตวิทยาการออกแบบ
การออกแบบผลิตภัณฑ 2 มิติ
ออกแบบ 2 มิติ 1
ออกแบบ 2 มิติ 2
ออกแบบ 1
ออกแบบ 2
เทคนิคการเขียนภาพประกอบ
เทคนิคการสรางสื่อภาพและเสียง
การออกแบบนิเทศศิลป 2
การออกแบบนิเทศศิลป 3
หลักการออกแบบขัน้ สูง
การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ
ออกแบบ 14
การถายภาพ
การออกแบบเขียนแบบโครงสราง
การออกแบบดวยคอมพิวเตอร
การวิเคราะหขอ มูลการออกแบบ
เทคนิคการถายภาพ 1
เทคนิคการถายภาพ 2
เทคนิคการถายภาพ 3
เทคนิคการถายภาพ 4
เทคนิคการถายภาพ 5

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2032409
2033101
2033102
2033103
2033104
2033105
2033201
2033202
2033203
2033204
2033205
2033301
2033401
2033402
2033404
2033410
2034101
2034102
2034103
2034104
2034105
2034301
2034401
2034411
2034412
-

ชือ่ วิชา
การถายภาพเพื่องานนิเทศศิลป
การออกแบบนิเทศศิลป 4
ตัวอักษรและการเรียงพิมพ
การเขียนภาพประกอบ 2
เทคนิคการสรางสรรคสอื่ ภาพและเสียง
การออกแบบนิเทศศิลป 5
ออกแบบ 4
ออกแบบ 7
ออกแบบ 9
ออกแบบ 16
การออกแบบสิ่งพิมพขนั้ สูง
ออกแบบผลิตภัณฑผา
ออกแบบ 6
ออกแบบ 15
การถายภาพสําหรับงานพิมพ
เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป
ออกแบบ 20
ออกแบบ 21
ออกแบบ 23
การออกแบบนิเทศศิลป 6
การออกแบบนิเทศศิลป 7
ออกแบบ 24
เทคนิคการถายภาพ 6
โปรแกรมประยุกตดา นกราฟกเพื่องานนิเทศศิลป
โปรแกรมประยุกตงานผสมหลายสื่อ

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าประยุกตศิลปออกแบบ 2 มิติ (203)
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2031101

การออกแบบตัวอักษร
2(1-2)
Lettering Design
ประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการของตัวอักษร รูปแบบตัวอักษรทั้งไทยและสากล
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและจัดตัวอักษร รวมทั้งการนําเอาวัสดุ ตาง ๆ มา
ประดิษฐเปนตัวอักษรใหสมั พันธกบั ภาพ เรื่องราวและวิชาชีพ

2031102

การออกแบบตัวอักษร 1
3(2-2)
Lettering Design 1
ศึกษาทฤษฎี และปฏิบัตกิ ารสรางสรรคตัวอักษรดวยวัสดุ อุปกรณและ
เครื่องมือตาง ๆ ตลอดจนการเรียนรูวิธีการเก็บรักษาดูแลเครื่องมือเครื่องใช

2031103

การออกแบบตัวอักษร 2
3(2-2)
Lettering Design 2
ศึกษาและฝกปฏิบัตกิ ารประดิษฐตวั อักษรใหสมั พันธกบั ภาพหรือเรื่องราว
โดยคํานึงถึงความกลมกลืนขององคประกอบศิลป

2031104

การออกแบบสัญลักษณและเครื่องหมาย
3(2-2)
Logo
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเกีย่ วกับรูปแบบ สัญลักษณ เครื่องหมาย
อันเปนเรื่องราวเกีย่ วกับเครื่องหมายการคา ตราประจําหนวยตาง ๆ โดยเนน
ความสัมพันธของเรื่องราวและรูปแบบ ตลอดทั้งการจัดองคประกอบทางศิลปะให
เกิดความสวยงาม

512
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2031105

การออกแบบนิเทศศิลป 1
3(2-2)
Visual Communication Design 1
ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาและวิวฒ
ั นาการของนิเทศศิลป กระบวนการและ
องคประกอบตาง ๆ ของนิเทศศิลป
การดําเนินงานนิเทศศิลปอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตงั้ ไว การแกไขความลมเหลวที่เกิดในระหวาง
การปฏิบัติงานนิเทศศิลป และความสัมพันธระหวางงานนิเทศศิลป กับงานดาน
ตาง ๆ ศึกษาหลักการออกแบบและการออกแบบสิง่ พิมพประเภท ตาง ๆ

2031106

การออกแบบการพิมพ
3(2-2)
Printing Design
ศึกษาการวางแผนงาน และกระบวนการดําเนินการสิ่งพิมพทกุ ชนิด อยางมี
ระบบ ขัน้ ตอนสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม

2031107

ออกแบบโฆษณา 1
3(2-2)
Advertising 1
ศึกษาวิเคราะหแบบตัวอักษรประเภทตาง ๆ พรอมทั้งปฏิบัติการนํา
ตัวอักษรมาจัดในขอบเขตที่กาํ หนดใหเกิดความงาม
ความเหมาะสมและเกิด
ประโยชนตามจุดประสงคทวี่ างไว เชน งานออกแบบแผนปลิว ปายโฆษณา ปก
หนังสือ และงานกราฟกตาง ๆ

2031108

ออกแบบโฆษณา 2
3(2-2)
Advertising 2
ศึกษาระบบการพิมพแบบตาง ๆ ในเชิงพาณิชย ฝกปฏิบัติการออกแบบจัด
รูปเลมหนังสือและสิ่งพิมพตา ง ๆ

513
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2031109

ออกแบบโฆษณา 3
3(2-2)
Advertising 3
ศึกษาหาขอมูลแลวนํามาปฏิบัติ โดยนําเอาลักษณะงานทางดานวิจติ รศิลปมา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับงานโฆษณา การออกแบบภาพประกอบเรื่อง การเขียน
การตูน การออกแบบปกหนังสือ การออกแบบสัญลักษณ การจัดรูปเลม ฯลฯ พรอมทั้ง
การออกแบบตามแนวความคิดสรางสรรค พรอมทั้งการจัดนิทรรศการ

2031110

ออกแบบโฆษณา 4
3(2-2)
Advertising 4
ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑภายในบาน สํานักงาน อาคาร
สาธารณะ ตูโ ชว หีบหอ โดยเนนการสรางสรรคดานประโยชนใชสอย พรอมทั้ง
ปฏิบัตกิ ารสรางหุนจําลอง จากการออกแบบ ตามมาตราสวนยอและเทาของจริง
ตลอดจนการจัดตกแตงภายใน ภายนอก การจัดตกแตงหนาราน

2031111

ออกแบบโฆษณา 5
3(2-2)
Advertising 5
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาและปฏิบัติการออกแบบเครื่องหมาย สัญลักษณ
ตาง ๆ โดยเนนรูปแบบที่เขาใจไดงา ยเพื่อนําไปใช เชน เครื่องหมายจราจร
เครื่องหมายและสัญลักษณในที่สาธารณะ เครื่องหมายการคา

2031112

ออกแบบสื่อโฆษณากลางแจง
3(2-2)
Out Door Advertising
ศึกษาและปฏิบัติขนั้ ตอนของการออกแบบโฆษณาดวยแผนปายโฆษณาที่มี
ขนาดใหญที่ตดิ ตั้งภายนอกอาคาร ดวยเทคนิคและรูปแบบที่แตกตาง โดยเนนถึง
ความเหมาะสมของความคิดกับสื่อที่ใชในการโฆษณา

514
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2031113

ออกแบบโฆษณา 7
3(2-2)
Advertising 7
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาและหลักการออกแบบภาพประกอบเรื่อง ภาพ
การตนู ประเภทตาง ๆ ฝกปฏิบัตกิ ารออกแบบภาพประกอบเรื่องและภาพการตูน
เพื่อนําไปใชในงานตาง ๆ

2031114

การเขียนภาพประกอบ 1
3(2-2)
Mustration 1
ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพในลักษณะเหมือนแบบจริง
หรือจาก
จินตนาการเพื่อนํามาประกอบเรื่องประเภทตาง ๆ เชน นวนิยาย สารคดี หนังสือ
แบบเรียนและหนังสืออานประกอบสําหรับเด็กทุกชนิด
ทัง้ นี้จะตองศึกษาถึง
ลักษณะและวิธกี ารแสดงออก เพื่อใหผลงานสอดคลองหรือสงเสริมกันในเรื่อง
ดังกลาว

2031115

หลักการผลิตงานโฆษณา
3(2-2)
Principles of Advertising
ศึกษาถึงประวัติ และวิวฒ
ั นาการของการโฆษณาโดยสังเขป การโฆษณา
ประเภทตาง ๆ และกรรมวิธขี องการโฆษณา ซึ่งรวมถึงโครงสรางและวิธเี ขียน

2031116

การเขียนเพื่อการออกแบบ
3(2-2)
Writing for Advertising
ศึกษาการใชภาษาและการเขียนคําโฆษณาเพื่อใชประกอบในการออกแบบ
สือ่ ชนิดตาง ๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร
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2031201

เทคนิคการยอมสี
3(2-2)
Dyeing Techniques
ศึกษาและปฏิบัตกิ ารยอมสีแบบตาง ๆ วัสดุชนิดตาง ๆ การออกแบบลาย
ยอมใหเหมาะสมกับสมัยนิยม

2031202

บาติก 1
Batik 1

3(2-2)

ศึกษาประวัติความเปนมาในการทําบาติก ขัน้ ตอน ขบวนการและวัสดุ
อุปกรณในการทําบาติก การเลือกผา หลักการผสมเทียน ผสมสี การพิมพ การยอม
และตกแตงผิว
2031203

บาติก 2
Batik 2

3(2-2)

ปฏิบัตกิ ารทําบาติกแบบใชแมพมิ พ วิธีการพิมพ การตอลาย การ ทับลาย
การผสมเทียน การผสมสี และการยอม แบบสองชั้น สามชั้น และการแตมสีลวดลาย
2031204

บาติก 3
Batik 3

3(2-2)

ศึกษาบาติกของอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบาติกพื้นเมือง ออกแบบลาย
บาติกปฏิบัตกิ ารทําแมพมิ พปะเตะแบบงาย ๆ
2031205

บาติก 4
Batik 4

3(2-2)

ปฏิบัตกิ ารออกแบบลาย และการทําแมพมิ พที่ใชกบั ผาเพื่อประโยชนใช
สอยตาง ๆ ออกแบบลายเสน ออกแบบลายทึบ การทําแมพมิ พเปด แมพมิ พปด
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2031207

การทอผาพื้นเมือง 1
3(2-2)
Folk Textile 1
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาของการทอผาพื้นเมืองโดยสังเขป วัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือและเครื่องใชในการทอผาพื้นเมือง การเตรียมวัสดุอปุ กรณ และเครื่องมือ
ในการทอผาพื้นเมือง ฝกวิธใี ชเครื่องมือและวัสดุอปุ กรณ ฝกการทอผาขั้นพื้นฐาน

2031208

การทอผาพื้นเมือง 2
3(2-2)
Folk Textile 2
ศึกษาปฏิบัตกิ ารออกแบบลายผาอยางงาย ฝกหัดตั้งดายทอกับเครื่องทอผา
พืน้ เมือง ฝกยอมสีดา ยทอ ฝกลวดลายอยางงายขั้นพื้นฐาน เปนของใชหรือของที่
ระลึก

2031209

การทอผาพื้นเมือง 3
3(2-2)
Folk Textile 3
ศึกษาปฏิบัตกิ ารออกแบบลวดลายยอมสีดา ยทอ ทอผาดวยการสอดสีดา ย
ทอมากกวา 2 สี การทดลองลวดลายใหพฒ
ั นา โดยเนนเอกลักษณทอ งถิ่น พืน้ เมือง
ใหมีคุณคาดานความงามและสัมพันธกบั ประโยชนใชสอย

2031210

การออกแบบลวดลาย
3(2-2)
Decorative Design
ศึกษาที่มาและแนวคิดในการออกแบบลวดลายประเภทตาง ๆ ตลอดจนการ
ผูกลายเพื่อนําไปใชในการออกแบบ และฝกปฏิบัติการออกแบบลวดลายประเภท
ตาง ๆ

517
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2031211

เทคนิคการออกแบบลายผา
3(2-2)
Technical Textile Design
ศึกษาประเภทและหลักการออกแบบลายผาประเภทตาง ๆ และฝก
ปฏิบัติการออกแบบใหสอดคลองกับสมัยนิยม โดยเนนความงาม ประโยชนใชสอย
และความตองการของตลาด และนําไปใชในการผลิตลายผาดวยวิธกี าร ตาง ๆ เชน
การทอ ยอม พิมพ ฯลฯ

2031401

หลักการออกแบบศิลปกรรม
3(2-2)
Principles of Design
ศึ ก ษาทฤษฎี อ งค ป ระกอบศิ ล ปะและทฤษฎี สี เพื่ อ ให เ ป น แนวทาง
สรางสรรคงานออกแบบ และฝกปฏิบัตกิ ารออกแบบทั้งประเภท 2 มิตแิ ละ 3 มิติ

2031402

เขียนแบบพื้นฐาน
3(2-2)
Drafting
ศึกษาและปฏิบัตงิ านเขียนแบบ โดยเนนใหรูจักวิธกี ารใชเครื่องมือ เพื่อ
เขียนแบบรูปพื้นฐานตาง ๆ ตลอดจนฝกการเขียนแบบ

2031403

จิตวิทยาการออกแบบ
3(2-2)
Psychological Design
ศึกษาลักษณะความรูของการออกแบบในเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการมองเห็น
และการรับรูโดยมุงเนนเนื้อหาและรูปแบบเปนตัวแปรที่ทาํ ใหเกิดคาเชิง พฤติกรรม
ใหปรากฏตอสังคม
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2031404

การออกแบบผลิตภัณฑ 2 มิติ
3(2-2)
2 Dimensional Product Design
ศึกษาวิธีออกแบบ 2 มิติ โดยเนนเรื่องเสน รูปทรง รูปราง สี โดยเนน
ความคิ ด สร า งสรรค เพื่ อ นํ า ไปประกอบการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ เช น การ
ออกแบบบัตร ปฏิทิน เปนตน

2031405

ออกแบบ 2 มิติ 1
2-Dimension Design 1
ศึกษาโครงสรางของรูปแบบ 2
สัมพันธกบั รูปแบบที่เหมาะสมกับวัสดุ

2031406

2(1-2)
มิติ โดยเนนหนักเรื่ององคประกอบที่

ออกแบบ 2 มิติ 2
2-Dimension Design 2
วิเคราะหโครงสรางของรูปแบบที่มองเห็นในงานสองมิติ
ในการจัดองคประกอบที่นาํ ไปใชในการทัศนศิลป

2(1-2)
โดยเนนหนัก

2031407

ออกแบบ 1
2(1-2)
Design 1
ความเปนมาของการออกแบบ สวนประกอบของการออกแบบ หลักการ
ออกแบบโดยเนนทางความงามและประโยชนใชสอย

2031408

ออกแบบ 2
2(1-2)
Design 2
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ จากความคิดสรางสรรคดว ย
เทคนิควิธกี ารจากรูปแบบชนิดตาง ๆ
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2032101

เทคนิคการเขียนภาพประกอบ
3(2-2)
Illustration
ศึกษาประวัติความเปนมาและฝกปฏิบัติการเขียนภาพประกอบดวยลักษณะ
วิ ธี ต า ง ๆ เช น ภาพการ ตู น ภาพล อ เลี ย นและภาพประกอบเรื่ อ ง ให รู จั ก นํ า เอา
ภาพประกอบไปใช การออกแบบงานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

2032102

เทคนิคการสรางสื่อภาพและเสียง
3(2-2)
Scenic and Sound Techniques
ศึกษาวิธีการและเทคนิคการสรางสื่อภาพ การใหแสงเสียงอยางมีศลิ ปะ
เหมาะสมกับการแสดงประเภทตาง ๆ รวมถึงเทคนิคการจัดภาพของเหตุการณและการ
แสดงประเภทตาง ๆ

2032103

การออกแบบนิเทศศิลป 2
3(2-2)
Visual Communication Design 2
ศึกษาและปฏิบัตงิ านการออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ
ทีใ่ ชใน
กิจกรรมและสถานที่ตา ง ๆ โดยคํานึงถึงหลักการและการสือ่ สารที่จาํ แนกตาม
ลักษณะการสัมผัส รวมทั้งโสตทัศนวัสดุอปุ กรณทใี่ ชในการสือ่ สาร

2032104

การออกแบบนิเทศศิลป 3
3(2-2)
Visual Communication Design 3
ศึกษาและทําความเขาใจในการพิมพ สิง่ พิมพระบบตาง ๆ การออกแบบ
และการจัดทําตนฉบับสําหรับงานพิมพ เชน การเลือกแบบตัวอักษร การกําหนด
คอลัมนและภาพประกอบ การกําหนดสีสาํ หรับงานสิ่งพิมพ ตลอดจนทําความเขาใจ
ในธุรกิจการพิมพ
ตองเรียนรายวิชา 2031105 การออกแบบนิเทศศิลป 1 มากอน
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2032105

หลักการออกแบบขั้นสูง
2(1-2)
Advanced Theory of Design
ศึกษาและปฏิบัติการเนนหนักทางดานองคประกอบของการออกแบบทั้ง 2
มิตแิ ละ 3 มิติ ใหสอดคลองกับงานออกแบบนิเทศศิลปในแตละสาขา

2032106

การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ
3(2-2)
Lettering Typography Design
ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบตัวอักษรทั้งไทยและสากลประเภทตาง ๆ
ปฏิบัตกิ ารออกแบบตัวอักษรโดยเนนถึงรูปแบบและความสัมพันธระหวางตัวอักษร
ทีใ่ ชกบั สื่อที่จะนําไปประกอบเขาดวยกันภายในขอบเขตและรูปรางที่กาํ หนดให

2032201

ออกแบบ 14
2(1-2)
Design 14
ศึกษาและฝกปฏิบัตเิ กี่ยวกับการจัดนิทรรศการตามความมุงหมาย ตาง ๆ
ของสังคม ประเภทการโฆษณา การจัดสถานที่ และการนําเอาวิชาการออกแบบไป
ประยุกตใหสมั พันธกบั วิชาอื่น เพื่อใหเกิดผลดีตอสังคม

2032202

การถายภาพ
2(1-2)
Photography
ศึกษากลองถายภาพ หลักการจัดภาพ และกรรมวิธีในการถายภาพประเภท
ตาง ๆ ขัน้ พื้นฐาน ตลอดจนกรรมวิธีในการลาง อัด ขยายและกระบวนการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อนําไปเปนประโยชนในการออกแบบสิ่งพิมพ
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2032401

การออกแบบเขียนแบบโครงสราง
3(2-2)
Structural Design
ศึกษาประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการรูปแบบ
รูปทรง สัดสวนของการใช
โครงสรางในงานประติมากรรม และสถาปตยกรรมสมัยตาง ๆ โดยสังเขป
ปฏิบัติงานออกแบบ เขียนแบบโครงสรางตาง ๆ การทําหุนจําลอง โดยการ
สรางสรรครปู แบบ สัดสวน กรรมวิธี การใชวสั ดุอปุ กรณและเครื่องมือใหไดทั้ง
ความสวยงามและประโยชนใชสอย

2032402

การออกแบบดวยคอมพิวเตอร
3(2-2)
Design by Computer
ศึกษาหลักการและวิธใี ชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการเขียนกราฟรูป
เรขาคณิตและโทโปโลยี แผนภูมสิ ถิติ รูปลายเสน ภาพการตูน และฝกปฏิบัติการ
ออกแบบดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

2032403

การวิเคราะหขอ มูลการออกแบบ
3(2-2)
Analitical Design
ศึกษาหลักการรวบรวมขอมูลและวิธีการรวบรวมขอมูล
เพื่อนํามาใช
วิเคราะหหาขอสรุป ในการออกแบบงานประเภทตาง ๆ และเทคนิคการวิเคราะห
ขอมูลอยางงาย

2032404

เทคนิคการถายภาพ 1
3(2-2)
Photography 1
ศึกษาประวัตกิ ารถายภาพ ประโยชนของการถายภาพ หลักการทํางานของ
กลองถายภาพ ชนิด สวนประกอบของกลอง อุปกรณที่จาํ เปนตองใช การเก็บรักษา
ชนิดของฟลม เทคนิคตาง ๆ ในการถายภาพ เครื่องวัดแสง การปฏิบัติงานในหองมืด
กระบวนการลาง อัด ขยายรูป และฝกปฏิบัตกิ ารถายภาพเบื้องตน
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2032405

เทคนิคการถายภาพ 2
3(2-2)
Photography 2
ศึกษาหลักการถายภาพ 2 มิติ การถายภาพแบบ 3 มิติ โดยใชกลองถายและ
อุปกรณประกอบ การจัดแสง การวัดแสง การใชแวนกรองแสง แทนกอปปและ
อุปกรณอื่น ๆ ในการถายภาพ และฝกปฏิบัตกิ ารถายภาพชั้นสูง

2032406

เทคนิคการถายภาพ 3
3(2-2)
Photography 3
ศึกษาหลักการ กระบวนการ และเทคนิคการผลิตวัสดุฉาย ประเภทภาพนิ่ง
ตาง ๆ เชน สไลด ฟลม สตริป แผนภาพโปรงใสและแผนภาพทึบแสง เปนตน และ
ฝกปฏิบัตกิ ารออกแบบการสรางภาพนิ่ง

2032407

เทคนิคการถายภาพ 4
3(2-2)
Photography 4
ศึกษาประวัตภิ าพยนตร ประโยชนของภาพยนตร ประเภท หลักการของ
ภาพยนตร ศัพทเทคนิคตาง ๆ
ทีใ่ ชในการถายทําภาพยนตร ชนิดและ
สวนประกอบของกลอง การเลือกฟลม เทคนิคในการถายทํา การเขียนบท การตัดตอ
การบันทึกเสียง และฝกปฏิบัตกิ ารออกแบบถายทําภาพยนตร

2032408

เทคนิคการถายภาพ 5
3(2-2)
Photography 5
ศึกษาทฤษฎีและหลักการสรางภาพยนตรขนาดเล็กประเภทตาง ๆ เทคนิคการ
ทํา Animation และฝกปฏิบัตกิ ารสรางภาพยนตรขนาดเล็ก
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2032409

การถายภาพเพื่องานนิเทศศิลป
3(2-2)
Photography for Visual Communication Design
ศึกษากลองถายภาพ หลักการจัดภาพและกรรมวิธีในการถายภาพประเภท
ตาง ๆ ขัน้ พื้นฐาน ตลอดจนกรรมวิธใี นการสราง อัด ขยาย และกระบวนการอื่นที่
ตอเนื่องกับการถายภาพทั้ง 2 มิตแิ ละ 3 มิติ การใชอปุ กรณ การจัดแสง แวน กรอง
แสง แทนกอปป และอุปกรณอื่น ๆ ในการถายภาพและฝกปฏิบัติการถายภาพเพื่อ
งานออกแบบนิเทศศิลป

2033101

การออกแบบนิเทศศิลป 4
3(2-2)
Visual Communication Design 4
ศึ ก ษาวิ ธี อ อกแบบโฆษณา และฝ ก ปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ความชํ า นาญในการ
แกปญ
 หา และกระบวนการผลิตเพื่อใหไดมาซึ่งการโฆษณาทั้งในและนอกสถานที่

2033102

ตัวอักษรและการเรียงพิมพ
2(1-2)
Lettering & Typography
ศึ ก ษาค น คว า ทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ตั ว อั ก ษรที่ ใ ช กั บ งานสิ่ ง พิ ม พ
(Typography) โดยการวิ เ คราะห แ ยกแยะถึ ง หน า ที่ แ ละประโยชน ใ ช ส อยทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนนเปนพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมทางดานตัวอักษร
ที่ใชในการเรียงพิมพดวยเครื่องคอมพิวกราฟก และตัวอักษรลอกที่มีบทบาทอยูใน
วงการธุรกิจการพิมพในยุคปจจุบัน

2033103

การเขียนภาพประกอบ 2
3(2-2)
Mustration 2
ศึกษาทําความเขาใจและปฏิบัติงานภาพประกอบหลาย ๆ ชนิด เชน
ภาพเหมือน การตูน และภาพจินตนาการที่เหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหาทางดาน
นวนิยาย บทความ หรือวรรณกรรมวิจารณ และอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับ กิจกรรม
ภาพประกอบทางดานความคิดและสื่อที่ใช
แสดงออกใหสมั พันธกบั ความคิดที่
สามารถมองเห็นเปนรูปธรรมได
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ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2033104

เทคนิคการสรางสรรคสื่อภาพและเสียง
3(2-2)
Audio Visual Communication
ศึ ก ษาความหมายและภาวะของการคิ ด สร า งสรรค ลั ก ษณะของภาวะ
สรางสรรค การฝกความคิดสรางสรรคเพื่อการออกแบบใหม ๆ ศึกษาทฤษฎีและ
แนวคิดในการทํา Special Effect การขยายรูปวิธีใหม ๆ การยอมสีภาพ การทําภาพ
โปสเตอร การทําภาพโซลาไรเซลั่น การซอนภาพ การแตงภาพ การแตงเนกกาตีฟ
การถายดวยฟลมอินฟราเรด การใชแสง day light, x-ray, infrared เสียง on fade การ
ผสมเสียง การบันทึกเสียง เทคนิคการถายทําดวยกลองเทคนิคใน หองมืด Special
Effect
ในภาพยนตรและโทรทัศนฝก ปฏิบัติการออกแบบ

2033105

การออกแบบนิเทศศิลป 5
3(2-2)
Visual Communication Design 5
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ วิ ธี ก ารออกแบบบนแผ น ฟ ล ม และภาพเคลื่ อ นไหวใน
ลักษณะของงานออกแบบ 2 มิติ เพื่อใชกับการถายทําภาพเคลื่อนไหว ตลอดจน
ความสัมพันธระหวางงานออกแบบ วัสดุ เครื่องมือ และกรรมวิธกี ารผลิต

2033201

ออกแบบ 4
2(1-2)
Design 4
ศึ ก ษาและฝ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ ใ นการออกแบบลวดลาย ด ว ย
กรรมวิธีดั้งเดิมและสมัยใหม โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยและความงาม

2033202

ออกแบบ 7
2(1-2)
Design 7
ศึกษากระบวนการเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางของเครื่องประดับ รวมทั้งการ
เชื่อม การหลอมยา การเจียรไน การทําเครื่องเขิน และการใชเครื่องมือที่เหมาะสม
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รหัส
2033203

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา
ออกแบบ 9
Design 9
ศึกษาและฝกปฏิบัตกิ ารเขียนแบบเครื่องแตงกาย
ลายเสน ขาวดําและสี

น(ท-ป)
2(1-2)
โดยการเขียนเปนภาพ

2033204

ออกแบบ 16
2(1-2)
Design 16
ปญหาในการออกแบบ การแกปญหาในการออกแบบและการเขียนแบบ
ผูเ รียนเลือกโครงการงานดานศิลปะตกแตง และการออกแบบตามความ สนใจและ
ความถนัด

2033205

การออกแบบสิ่งพิมพขนั้ สูง
2(1-2)
Advanced Graphic Design
ศึกษาคนควา ทําความเขาใจและปฏิบัติงานการออกแบบสิ่งพิมพ เกี่ยวกับ
หีบหอที่ใชในการขนสง แผนพับ จุลสาร วารสารและนิตยสาร สํารวจและแยกแยะ
ความใกลเคียงและความแตกตางกันทางดานรูปแบบและเนื้อหาของสิ่งพิมพประเภท
เดียวกัน เนนการแกปญหาในการทําเลยเอาท (Lay out) ใน ชั้นเรียน สังเกตและดู
งานจากผูมีประสบการณทางดานวิชาการในสาขานี้ และเสนอโครงงานการออกแบบ
สิง่ พิมพตามความสนใจและความถนัดเปนรายบุคคล

2033301

ออกแบบผลิตภัณฑผา
3(2-2)
Garment Design
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ก ารออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากผ า โดยเน น ที่ ค วามคิ ด
สรางสรรคเฉพาะตน ปฏิบัติงานทั้งดานเขียนแบบและการสรางผลงานจริง ศึกษาใน
เรื่องรูปแบบ รูปทรง สี ใหเหมาะสมกับเนื้อผาที่ใชและรูปแบบของการ นําไปใช
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น(ท-ป)

2033401

ออกแบบ 6
2(1-2)
Design 6
ศึกษาและฝกปฏิบัตเิ กี่ยวกับการออกแบบ สวนประกอบของการออกแบบ
หลักการออกแบบ ความเหมาะสมในการออกแบบและการแตกตาง ความสําคัญของ
ประโยชนใชสอย ความคิดสรางสรรคและความงาม วัสดุที่จาํ เปนในการออกแบบให
สามารถแกปญ
 หาในการออกแบบได

2033402

ออกแบบ 15
2(1-2)
Design 15
ศึกษาและปฏิบัตกิ ารเขียนภาพประกอบและการจัดทํารูปเลมหนังสือ
เพื่อ
ประโยชนในการศึกษาและการสอน

2033404

3(2-2)
การถายภาพสําหรับงานพิมพ
Photography for Print Making
ศึกษาการถายภาพลายเม็ดกรัด การขยาย-ยอเพื่อนําไปใชในการพิมพดว ยสูตร
น้าํ ยาชนิดตาง ๆ

2033410

เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป
3(2-2)
Visual Communication Technology
ศึกษาการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อใชในการสรางสรรคงาน
นิเทศศิลป

2034101

ออกแบบ 20
2(1-2)
Design 20
การเขียนตัวอักษรดวยอุปกรณและวิธีตาง ๆ การประดิษฐตัวอักษร และการใช
ตัวอักษรในการออกแบบตาง ๆ ใหเหมาะสม
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2034102

ออกแบบ 21
2(1-2)
Design 21
ศึกษาและฝกปฏิบัตกิ ารออกแบบโฆษณาประเภทตาง ๆ ประวัติการโฆษณา
เทคนิคในทางโฆษณา การสํารวจความตองการ การประเมินผล การเลือกสถานที่
ตลอดจนการประเมินผลการโฆษณา

2034103

ออกแบบ 23
2(1-2)
Design 23
ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพประกอบและการจัดทํารูปเลมหนังสือ เพื่อ
ประโยชนในการศึกษาและการสอน

2034104

การออกแบบนิเทศศิลป 6
3(2-2)
Visual Communication Design 6
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบสิ่งพิมพบนบรรจุภัณฑเพื่อ
ผลทางดา นประสิท ธิภ าพความปลอดภัย และความประหยัด ในการผลิต
การบรรจุ การขนสง การจําหนายและการบริโภค เนนการฝกหัดการออกแบบ 2 มิติ

2034105

การออกแบบนิเทศศิลป 7
3(2-2)
Visual Communication Design 7
ศึกษาทําความเขาใจและปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับชุดโครงงานการออกแบบ
โฆษณา เนนการวางแผนกลยุทธ การสรางสรรคและการนําเสนอ

2034301

ออกแบบ 24
2(1-2)
Design 24
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ ใ หมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การถ า ยภาพ การล า งฟล ม การย อ
ภาพถายดวยวิธีการและเทคนิคตาง ๆ ไดแก แบบเนกกาทีฟและแบบฮาลฟโทนเพื่อ
นําไปใชในการทํางานศิลปะ
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น(ท-ป)

2034401

เทคนิคการถายภาพ 6
3(2-2)
Photography 6
ศึกษาวิธกี ารผลิตรายการโทรทัศน การทํารายการ การเขียนบทความ ความรู
เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณในงานโทรทัศน เชน การใชเครื่องมือ การตัดตอ การ
บันทึกเสียง การใหแสง การทํา Caption การใช Special Effect และฝก ปฏิบัติการผลิต
รายการโทรทัศน

2034411

โปรแกรมประยุกตดา นกราฟกเพื่องานนิเทศศิลป
3(2-2)
Advanced Computer Graphic Design
ศึกษาหลักการและวิธใี ชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการทํางานกราฟกเพื่อ
งานนิเทศศิลป ฝกปฏิบัตอิ อกแบบและผลิตกราฟกประเภทตาง ๆ

2034412

โปรแกรมประยุกตงานผสมหลายสื่อ
3(2-2)
Multimedia
ศึกษาหลักการและวิธใี ชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการทํางานผสมหลายสื่อ
ฝกปฏิบัตอิ อกแบบและผลิตงานผสมหลายสื่อประเภทตาง ๆ
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หมูวชิ าประยุกตศิลปออกแบบ 3 มิติ
(204)
หมูวชิ าประยุกตศลิ ปออกแบบ 3 มิติ ซึง่ อยูในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร ไดจดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. ออกแบบผลิตภัณฑ
(204-1--)
2. ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ
(204-2--)
3. ออกแบบสิ่งแวดลอม
(204-3--)
4. ออกแบบตกแตง
(204-4--)
5. ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
(204-5--)
6. ออกแบบแฟชั่น
(204-6--)
7.
(204-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(204-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
(204-9--)
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หมูวชิ าประยุกตศิลปออกแบบ 3 มิติ (204)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
2041101
2041102
2041103
2041104
2041105
2041106
2041107
2041108
2041109
2041110
2041111
2041301
2041401
2041402
2041403
2041404
2041405
2041406
2041407
2041601
2041602
2042101
2042102
2042103
2042104
2042105
-

ชือ่ วิชา
ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ
วัสดุผลิตภัณฑ
การออกแบบผลิตภัณฑ 3 มิติ
การออกแบบสรางสรรคเศษวัสดุ
ผลิตภัณฑพนื้ บาน
ออกแบบเครื่องใชในชีวติ ประจําวัน
ออกแบบผลิตภัณฑไม
ผลิตภัณฑจกั สาน
ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องรัก
ออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ
ออกแบบ 3 มิติ 1
ศิลปะกับสิ่งแวดลอม
ทฤษฎีการออกแบบตกแตง
ออกแบบตกแตงสถานที่
การออกแบบตกแตงภายใน
การออกแบบงานตั้งแสดง
เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ
การออกแบบตกแตงภายนอก
เทคโนโลยีทางการออกแบบ
การออกแบบเครื่องประดับ
เทคนิคการออกแบบเครื่องประดับ
ปูนปน
ออกแบบผลิตภัณฑ 1
ออกแบบผลิตภัณฑ 2
การออกแบบของที่ระลึก
ผลิตภัณฑจากสารเคมี 1

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
2042106
2042107
2042108
2042109
2042110
2042111
2042112
2042113
2042114
2042115
2042116
2042117
2042118
2042119
2042120
2042121
2042122
2042123
2042124
2042125
2042126
2042201
2042202
2042403
2042404
2042602
2043101
2043102
-

ชือ่ วิชา
ผลิตภัณฑจากสารเคมี 2
ผลิตภัณฑจากสารเคมี 3
ผลิตภัณฑจากสารเคมี 4
ออกแบบเครื่องปนดินเผา 1
ออกแบบเครื่องปนดินเผา 2
ออกแบบเครื่องปนดินเผา 3
ออกแบบเครื่องปนดินเผา 4
เครื่องปนดินเผา
เทคนิคการทําเครื่องปนดินเผา
ผลิตภัณฑจากเปลือกหอย 1
ผลิตภัณฑจากเปลือกหอย 2
ผลิตภัณฑจากเปลือกหอย 3
ผลิตภัณฑจากเปลือกหอย 4
ออกแบบโลหะภัณฑ 1
ออกแบบโลหะภัณฑ 2
ออกแบบโลหะภัณฑ 3
ออกแบบเครื่องหนัง 1
ออกแบบเครื่องหนัง 2
ออกแบบเครื่องหนัง 3
ออกแบบผลิตภัณฑ
ออกแบบ 3 มิติ 2
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ
ออกแบบ 3
การออกแบบที่ตงั้ แสดงสินคา
จิตรกรรมและภาพพิมพตกแตง
การออกแบบเครื่องแตงกาย
ออกแบบ 5
ออกแบบ 10

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
2043103
2043104
2043105
2043201
2043401
2043402
2043403
2043404
2044401
-

ชือ่ วิชา

น(ท-ป)

ออกแบบ 11
ออกแบบ 12
ออกแบบ 13
ออกแบบ 8
ออกแบบ 17
ออกแบบ 18
ออกแบบ 19
ศิลปะการจัดและตกแตงสถานที่
ออกแบบ 22

2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
2(1-2)
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น(ท-ป)

2041101

ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ
2(1-2)
Theory of Product Design
ศึกษาวิธีการออกแบบเบื้องตน เพื่อปฏิบัติใหเกิดความชํานาญ โดย
คํานึงถึงโครงสรางวัสดุ วิธีการผลิตที่มคี วามสัมพันธกบั สัดสวนของผูใ ช

2041102

วัสดุผลิตภัณฑ
2(1-2)
Product Media
ศึกษาเรื่องวัสดุพนื้ ฐานของทองถิ่นในการออกแบบผลิตภัณฑ เชน ศึกษา
โครงสราง รูปทรง ลักษณะพื้นผิว ตลอดจนวิธีการประกอบเขาดวยกันของผา ไม
ดิน กระดาษ พลาสติก แกว โลหะ เปนตน เพื่อใชเปนพื้นฐานในการ ออกแบบ
ผลิตภัณฑตอ ไป

2041103

การออกแบบผลิตภัณฑ 3 มิติ
3(2-2)
3 Dimensional Product Design
ศึกษากรรมวิธีและเทคนิคการออกแบบประดิษฐเศษวัสดุ เพื่อเปนของใช
ประดับและฝกปฏิบัติการออกแบบ โดยเนนคุณคาในดานความคิดสรางสรรค ทั้งใน
ดานรูปแบบและวิธกี าร

2041104

การออกแบบสรางสรรคเศษวัสดุ
3(2-2)
Collage Design
ศึกษากรรมวิธแี ละเทคนิคการออกแบบประดิษฐเศษวัสดุเพื่อเปน ของใช
ของประดับและฝกปฏิบัติการออกแบบ โดยเนนคุณคาในดานความคิด สรางสรรค
ทัง้ ในดานรูปแบบ และวิธกี าร
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น(ท-ป)

2041105

ผลิตภัณฑพนื้ บาน
3(2-2)
Folk Art Product
ศึก ษาและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุใ นทองถิ่น โดยเนน ที่
ความคิดสรางสรรคเฉพาะตน ปฏิบัตงิ านทั้งดานเขียนแบบและการสราง ผลงาน
จริง ศึกษาในเรื่องรูปแบบ รูปทรง และสีใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช
และรูปแบบของการนําไปใชงาน

2041106

ออกแบบเครื่องใชในชีวติ ประจําวัน
3(2-2)
Functional Design
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมา รูปแบบ คุณลักษณะของวัสดุและการใช
เครื่องมือ การออกแบบเครื่องเรือน เพื่อมุงประโยชนการประยุกตใหสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม โดยเนนความงามและความเหมาะสมกับการใชงาน

2041107

ออกแบบผลิตภัณฑไม
3(2-2)
Wood Product Design
ศึกษาและปฏิบัตกิ ารออกแบบผลิตภัณฑไม โดยเนนที่ความคิดสรางสรรค
เฉพาะตน ปฏิบัติงานทัง้ ดานเขียนแบบและการสรางผลงานจริง ศึกษาในเรื่อง
รูปแบบ รูปทรง สี ใหเหมาะสมกับคุณสมบัตขิ องเนื้อไมทใี่ ชและรูปแบบของการ
นําไปใชงาน

2041108

ผลิตภัณฑจักสาน
3(2-2)
Weaving Product
ศึกษารูปแบบและลักษณะงานจักสานที่ใชวัสดุตาง ๆ เชน ไมไผ หวาย ใบ
ลาน ใบตาล เปนตน และฝกปฏิบัติการออกแบบโดยมุงทั้งดานประโยชนใชสอย
และการสรางสรรครปู แบบใหม ๆ
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2041109

ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องรัก
3(2-2)
Lacquer Ware
ศึกษากรรมวิธแี ละเทคนิคการออกแบบเครื่องรักประเภทตาง ๆ เชน การ
ทําลายรดน้ํา การประดับดวยวัสดุตา ง ๆ การเขียนรักสี การทําภาชนะ และฝก
ปฏิบัติการออกแบบใหเหมาะสมกับความตองการในปจจุบัน

2041110

ออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ
3(2-2)
Paper Card Product
ศึกษารูปแบบและกระบวนการตาง ๆ ของผลิตภัณฑกระดาษใน ทองถิ่น
เพื่อนํามาใชเปนพื้นฐานในการออกแบบเครื่องใช เครื่องตกแตงที่ผลิตดวยกระดาษ
ในรูปและวิธีการแตกตางกัน เนนในเรื่องความงามของรูปทรงลักษณะของวัสดุ
วิธกี ารประกอบและการเสนอความคิดใหมทงั้ รูปแบบและประโยชนใชสอย

2041111

ออกแบบ 3 มิติ 1
2(1-2)
3-Dimensional Design 1
ศึกษาโครงสรางรูปแบบของ 3 มิติ โดยเนนหนักในเรื่ององคประกอบที่
สัมพันธกัน จากวัสดุเบื้องตนที่เปลี่ยนแปลงรูปทรงไดงา ย

2041301

ศิลปะกับสิ่งแวดลอม
2(1-2)
Art and Environment
ใหมีความรูความเขาใจการพัฒนาสิ่งแวดลอม สามารถชี้แนะในการใชศิลปะ
ของการวางผัง การตกแตงที่อยูอาศัยของชุมชน โดยมีสัดสวนที่เหมาะสมตามหนาที่
ประโยชนใชสอยที่สอดคลองกับสภาพของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งมี
อิทธิพลตอมนุษยทงั้ รางกายและจิตใจ
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2041401

ทฤษฎีการออกแบบตกแตง
3(2-2)
Theory of Decorative Design
ศึกษาและปฏิบัติขนั้ ตอนของการเขียนแบบตกแตงทั้งภายในและ ภายนอก
เรียนรูในเรื่องการใชมาตราสวนสากลในการระบุแบบ การวัดเนื้อที่ การออกแบบ
เครื่องเรือน ตลอดจนการเลือกใชสี วัสดุและเครื่องเรือนใหเหมาะสมกับการใชงาน

2041402

ออกแบบตกแตงสถานที่
3(2-2)
Exterior Design
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัตกิ ารตกแตงภายนอกสถานที่ ตลอดทั้งการออกแบบ
ตกแตงบริเวณใหเหมาะสมกับความจําเปนของการใชงานตาง ๆ

2041403

การออกแบบตกแตงภายใน
3(2-2)
Interior Design
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายในการจัดวางกลุมสี วัสดุ
ครุภณ
ั ฑ ใหเหมาะสมกับลักษณะของหอง รวมทั้งการตกแตงในโอกาสพิเศษ เชน
การตกแตงเวทีภายในอาคาร ปฏิบัตกิ ารออกแบบตกแตงภายใน โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับสังคมปจจุบัน

2041404

การออกแบบงานตั้งแสดง
3(2-2)
Display Design
ศึกษาหลักการออกแบบงานตั้งแสดงประเภทตาง ๆ เชน การจัดมุม ตั้ง
แสดงตูโชวหนาราน การจัดตั้งแสดงแบบลอยตัว (Island Display) การจัดแผนปาย
(Board Display) เปนตน และฝกปฏิบัตกิ ารออกแบบงานตั้งแสดง
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2041405

เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ
3(2-2)
Technical Design of Exhibition
ศึกษาทฤษฎีและหลักการออกแบบ การจัดนิทรรศการประเภทตาง ๆ โดย
เน น การกํ า หนดรู ป แบบ แผนผั ง บริ เ วณ ตํ า แหน ง ทิ ศ ทาง ฯลฯ และปฏิ บั ติ ก าร
ออกแบบ การจัดและตกแตงนิทรรศการตามความมุงหมายตาง ๆ

2041406

การออกแบบตกแตงภายนอก
3(2-2)
Exterior Design
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายนอก อาคารประเภท
ตาง ๆ รวมทั้งการจัดเวทีกลางแจงและการจัดบริเวณตามความมุงหมาย และโอกาส
ตาง ๆ ปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายนอก โดยคํานึงถึงความคิด สรางสรรคทั้งใน
ดานความงามและวัสดุ ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายนอกอาคาร
และการออกแบบภูมิสถาปตย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกลมกลืนของพันธุไม
บริเวณและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ เชน แสงไฟ การรักษาดูแลเพื่อใหการออกแบบ
สมบูรณ

2041407

เทคโนโลยีทางการออกแบบ
3(2-2)
Technological Design
ศึกษาระบบตาง ๆ ที่มผี ลตอการสัมผัสของมนุษย เรื่อง แสง เสียง ความ
รอน ความเย็น การถายเทอากาศ ความปลอดภัย เพื่อนํามาเปนขอมูลในการ
ออกแบบตกแตงใหสมบูรณ โดยคํานึงถึงความสะดวกสบาย ประโยชนใชสอย และ
ความงามเปนสําคัญ

2041601

การออกแบบเครื่องประดับ
2(1-2)
Jewelry Design
ศึกษาถึงลักษณะแบบอยางและประวัตคิ วามเปนมาในการพัฒนาดานวัสดุ
และสีของเครื่องประดับ ทฤษฎีการออกแบบเครื่องประดับและปฏิบัติการออกแบบ
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2041602

เทคนิคการออกแบบเครื่องประดับ
3(2-2)
Technical Design of Ornament
ศึกษารูปแบบเครื่องประดับตกแตงภายในแตละยุคสมัย ทั้งไทยและสากล
เชน หมวก แวนตา ผาพันคอ สรอยคอ กําไล แหวน เข็มขัด กระเปาถือ ฯลฯ เพื่อ
นํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบเครื่องประดับตกแตงกาย โดยคํานึงถึงความ
สวยงาม ความเหมาะสม การเลือกใชวสั ดุและโอกาสใชงาน

2042101

ปูนปน
3(2-2)
Plaster Modeling
ศึกษากรรมวิธีและเทคนิคของงานปูนประเภทตาง ๆ เชน การหลอปูนพลา
สเตอร การหลอปูนซีเมนต การผสมปูนโขลกเพื่อใชในงานปน โดยเนน สวนผสม
ขั้นตอนการผสม การขึ้นรูป ตลอดจนการปนลวดลายตาง ๆ และฝกปฏิบัติ การ
ออกแบบงานปูน

2042102

ออกแบบผลิตภัณฑ 1
3(2-2)
Product Design 1
ศึกษาวิเคราะหรูปแบบผลิตภัณฑในทองถิ่น เพื่อนํามาประยุกตรูปทรงให
สวยงาม เหมาะสมตามสมัยนิยมและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑในทองถิ่น โดย
เนนการพัฒนารูปแบบ ลวดลาย ขนาดของเครื่องปนดินเผา เพื่อใหนําไปใชประโยชน
ไดมากขึ้น

2042103

ออกแบบผลิตภัณฑ 2
3(2-2)
Product Design 2
ศึกษาและปฏิบัตกิ ารออกแบบเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ ของเลน เครื่องประดับ
ของชํารวย หรือของที่ระลึกที่มอี ยูในทองถิ่น โดยเปนการนําวัสดุในทองถิ่นมาใช
ประโยชนและการนําวัสดุสงั เคราะหมาประยุกตใหเกิดความสวยงามเหมาะสมกับ
การใชประโยชนไดมากขึ้น
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2042104

การออกแบบของที่ระลึก
3(2-2)
Souvenir Design
ศึกษาการผลิตของชํารวย ศึกษาและปฏิบัติ วัสดุ และอุปกรณที่มีอยูใน
ท องถิ่ น เพื่ อนํ ามาประกอบกั นเข าเป นผลิ ตภั ณฑ ใหม ด วยรู ปแบบ และวิ ธี การที่
แตกตางกัน เนนในดานการใชเศษวัสดุใหเกิดประโยชน เชน การประดิษฐดอกไม
จากผา ตุก ตาพวงกุญแจ ฯลฯ

2042105

ผลิตภัณฑจากสารเคมี 1
3(2-2)
Chemical Product 1
ศึกษาเทคนิควิธกี าร วัสดุอปุ กรณของงานชุบ หลอ โลหะ พลาสติก และไฟ
เบอรกลาส ตลอดจนการปฏิบัตกิ ารชุบหลอเบื้องตน

2042106

ผลิตภัณฑจากสารเคมี 2
3(2-2)
Chemical Product 2
ศึกษาและปฏิบัตกิ ารออกแบบสรางงานชุบโลหะ งานชุบพลาสติก และงาน
ชุบวัสดุธรรมชาติ

2042107

ผลิตภัณฑจากสารเคมี 3
Chemical Product 3
ศึกษาและปฏิบัตกิ ารออกแบบสรางงานผลิตภัณฑงานหลอโลหะ
พลาสติก ไฟเบอรกลาส ใหสอดคลองกับความตองการของทองตลาด

2042108

3(2-2)
หลอ

ผลิตภัณฑจากสารเคมี 4
3(2-2)
Chemical Product 4
ศึกษาและปฏิบัตกิ ารออกแบบเครื่องประดับตกแตง และสรางผลิตภัณฑจาก
โลหะ พลาสติก ไฟเบอรกลาส และวัสดุธรรมชาติ
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2042109

ออกแบบเครื่องปนดินเผา 1
3(2-2)
Pottery Design 1
ศึกษาประวัติเครื่องปนดินเผาสมัยตาง ๆ ที่สําคัญในเอเซียและฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานดินเบื้องตน เชน การคัดเลือกดิน การเตรียมดิน และการปนดวยวิธีการ
พืน้ ฐาน โดยเนนความงามและความเหมาะสมกลมกลืนตามหลักการทางศิลปะ

2042110

ออกแบบเครื่องปนดินเผา 2
Pottery Design 2

3(2-2)

ศึกษาและออกแบบประติมากรรม การออกแบบงานเครื่องปนดินเผาขนาด
เล็ก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของวิธกี าร รูปแบบ วัสดุ ความคิด
สรางสรรค
และประโยชนใชสอยเชิงพาณิชยศิลป
2042111

ออกแบบเครื่องปนดินเผา 3
3(2-2)
Pottery Design 3
ศึกษาและฝกปฏิบัตกิ ารออกแบบงานเครื่องปนดินเผาดวยวิธกี ารตางๆ เชน
วิธีการบีบ วิธีบด วิธีแผ วิธีใชแปนหมุน โดยใหเปนรูปทรงตาง ๆ ทัง้ รูปทรง
เรขาคณิต รูปทรงธรรมชาติ และในรูปแบบของผลิตภัณฑ เชน ชาม แจกัน ฯลฯ และ
ฝกการตกแตงดวย

2042112

ออกแบบเครื่องปนดินเผา 4
3(2-2)
Pottery Design 4
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเครื่องปนดินเผาดวยวิธกี ารสรางตนแบบดวย
วัสดุตา ง ๆ เชน ปูนพลาสเตอร พิมพยาง การหลอดวยน้ํามันดิน หลอตัน ฯลฯ
ตลอดจนการศึกษาปฏิบัตกิ ารเกี่ยวกับกรรมวิธกี ารปน หลอ เผา และเคลือบ โดยเนน
ความคิดสรางสรรคดา นรูปธรรมและเนื้อหา
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2042113

เครื่องปนดินเผา
2(1-2)
Ceramics
ศึกษาและปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับกรรมวิธี การขึ้นรูป การหลอ เผาและเผาเคลือบ
โดยเนนการสรางสรรค เครื่องปนดินเผาที่เปนประโยชนตอการนําไปใชในโอกาส
ตาง ๆ

2042114

เทคนิคการทําเครื่องปนดินเผา
3(2-2)
Ceramics Techniques
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มา ประโยชน แ ละกรรมวิ ธี เ บื้ อ งต น ของ
เครื่ อ งป น ดิ น เผา ตลอดทั้ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ ต า ง ๆ ในการสร า งงาน
เครื่องปนดินเผา ฝกปฏิบัติการผลิตงานเบื้องตนดวยวิธีการกด รีด ขด หลอ การปน
โดยใชแปนหมุน และเผา-เคลือบ

2042115

ผลิตภัณฑจากเปลือกหอย 1
2(1-2)
Producing Shells 1
ศึ ก ษาลั ก ษณะทางชี ว วิ ท ยา แหล ง ที่ ม าของเปลื อ กหอยและสั ต ว ท ะเลที่
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑจากเปลือกหอย พรอมทั้งศึกษาวัสดุอุปกรณสวนตาง ๆ ของ
เปลือกหอย และสัตวทะเลที่นาํ มาใชในงานผลิตภัณฑ

2042116

ผลิตภัณฑจากเปลือกหอย 2
3(2-2)
Producing Shells 2
ศึกษาปฏิบัตกิ ารตัด เจียร กรีดลาย ในลักษณะตาง ๆ รูปแบบผลิตภัณฑจาก
เปลือกหอย และสัตวทะเลทั้งของไทยและตางประเทศ พรอมทั้งออกแบบผลิตงาน
ผลิตภัณฑและออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑใหเหมาะสม
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2042117

ผลิตภัณฑจากเปลือกหอย 3
3(2-2)
Producing Shells 3
ศึกษาปฏิบัติการสรางผลิตภัณฑจากเปลือกหอยและสัตวทะเลทั้ง แปรรูป
และไมแปรรูปในลักษณะตาง ๆ

2042118

ผลิตภัณฑจากเปลือกหอย 4
3(2-2)
Producing Shells 4
ศึกษาวิธีการดําเนินการธุรกิจผลิตภัณฑจากเปลือกหอยทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ พร อ มทั้ ง ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบจั ด มุ ม จั ด ตู โ ชว และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ

2042119

ออกแบบโลหะภัณฑ 1
3(2-2)
Metal Ware Design 1
ศึกษาคุณสมบัติตา ง ๆ ของโลหะที่ใชในงานสลักดุน กรรมวิธใี นการทําให
โลหะออนตัว การออกแบบ รางแบบและถายแบบ การยึด การแผโลหะ การทําแทน
รองสําหรับดุน การใชคอ น การใชสงิ่ สลัก การดุนลาย วิธกี ารและเทคนิคในการขึ้น
รูปและการสลักดุน การผสมชัน การฉลุลาย กรรมวิธีตาง ๆ ในการสลักดุน การเตรียม
งาน และการทําความสะอาดโลหะดุน

2042120

ออกแบบโลหะภัณฑ 2
3(2-2)
Metal Ware Design 2
ศึ ก ษางานโลหะรู ป พรรณทั่ ว ไป ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ อุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ
เครื่องใช การบํารุงรักษาเคมีภณ
ั ฑและการใชงาน หลักการออกแบบ รูปทรง
ลวดลาย การเขียนแบบงานโลหะพรรณ กระบวนการผลิต คุณสมบัติของโลหะ
ทองคํา เงิน ทองแดง การใชความรอน อุณหภูมขิ องโลหะ การผสม การเตรียม และ
การปฏิบัตกิ ารเกี่ยวกับการขึ้นรูป การสลักลาย การใชสงิ่ สลักแบบงาย ๆ
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2042121

ออกแบบโลหะภัณฑ 3
3(2-2)
Metal Ware Design 3
ศึกษาลักษณะชนิดและประเภทของเครื่องถมที่มใี ชอยูทวั่ ไป ชนิดของโลหะ
ที่นาํ มาใชเปนตัวโครงการเตรียมวัสดุทจี่ ะนํามาทําถม กรรมวิธแี ละเทคนิคในการทํา
การออกแบบเครื่องถมเพื่อทําเปนเครื่องประดับ เครื่องใช ของชํารวย อื่น ๆ โดย
คํานึงถึงประโยชนใชสอยและคุณคาในทางศิลปะ การขัดทําความสะอาด และการ
ถนอมรักษาเครื่องถมตามกรรมวิธีที่ถกู ตอง

2042122

ออกแบบเครื่องหนัง 1
3(2-2)
Leather Design 1
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาของผลิตภัณฑเครื่องหนังโดยสังเขป วัสดุ และ
เครื่องมือ จักรเย็บ ในการทําการผลิตเครื่องหนัง ประเภทของเครื่องหนัง ฝกวิธใี ช
เครื่องมืออุปกรณชนิดตาง ๆ ในการใชตดั เย็บ ตอกดุนเครื่องหนัง เปนตน

2042123

ออกแบบเครื่องหนัง 2
3(2-2)
Leather Design 2
ศึกษาและปฏิบัตกิ ารออกแบบเครื่องใช ของที่ระลึก ฝกออกแบบ ลวดลาย
ฝกเทคนิค ทักษะในการตัด เจาะดุน ยอมสี และการเย็บหนัง

2042124

ออกแบบเครื่องหนัง 3
2(1-2)
Leather Design 3
ศึกษาและฝกปฏิบัตอิ อกแบบลวดลาย การทําแมพิมพ การตัดรูปแบบให
สัมพันธกบั ประโยชนใชสอย ความงาม รสนิยม คิดคน ประยุกต การยอมสี การเย็บ
การซอม ใหสอดคลองกับรูปแบบและการใชสอย
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2042125

ออกแบบผลิตภัณฑ
3(2-2)
Weaving and Dye
ศึกษากระบวนการถัก ทอ ยอม วิธีตาง ๆ และปฏิบัติการออกแบบถัก ทอ
ยอม โดยคํานึงถึงเทคนิคใหม ๆ และความเหมาะสมกับความตองการของตลาด

2042126

ออกแบบ 3 มิติ 2
2(1-2)
3-Dimensional Design 2
ศึกษาในการสรางรูปแบบที่มองเห็นในงานสามมิติ โดยเนนโครงสรางของ
องคประกอบอยางซับซอน จากวัตถุตา งชนิดที่นาํ มาใชรว มกันอยางมีสอื่ ความหมาย

2042201

การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ
3(2-2)
Package Design
ศึกษาทฤษฎีและวิวฒ
ั นาการของการออกแบบบรรจุภัณฑ สําหรับการบรรจุ
ผลิตภัณฑทกุ ประเภท ดวยวัสดุชนิดตาง ๆ ตามความเหมาะสม และฝกปฏิบัติการ
ออกแบบ โดยคํานึงถึงขนาด น้าํ หนัก รูปทรง และชนิดของผลิตภัณฑ รวมทั้งการ
ขนสง

2042202

ออกแบบ 3
2(1-2)
Design 3
ศึกษาความรูและประสบการณในเทคนิคการออกแบบโฆษณาหีบหอสินคา
การออกแบบตัวอักษรและเครื่องหมายที่ใชในกิจกรรมตาง ๆ ใหเรียน เนนหนัก
ทางพาณิชยศิลป
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2042403

การออกแบบที่ตงั้ แสดงสินคา
3(2-2)
Display Design
ศึกษาวิธกี ารจัดแสดงสินคาประเภทตาง ๆ ตลอดจนกรรมวิธใี นการติดตั้ง
ปฏิบัตกิ ารออกแบบ การจัดสินคาเพื่อการจําหนายและศิลปะที่เกี่ยวของ เชน ตัวอักษร
และเครื่องหมายที่ใชในการโฆษณาของบริษัท หางราน รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน
ของราชการ

2042404

จิตรกรรมและภาพพิมพตกแตง
3(2-2)
Decorative Painting and Graphic
ศึกษาทฤษฎีและวิธกี ารสรางงานจิตรกรรมและภาพพิมพ สําหรับใช ในงาน
ตกแตงทั่วไป รวมทั้งวิธกี ารแกปญ
 หาตาง ๆ ในดานวัสดุและอุปกรณทใี่ ชในการ
สรางงานจิตรกรรมและภาพพิมพ ปฏิบัตกิ ารออกแบบเพื่อการตกแตง
ให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม

2042602

การออกแบบเครื่องแตงกาย
2(1-2)
Fashion Design
ศึกษาถึงลักษณะแบบอยาง และประวัตคิ วามเปนมาในการพัฒนาทางดาน
วัสดุสขี องเครื่องแตงกาย ทฤษฎีการออกแบบเครื่องแตงกาย ซึง่ เหมาะสมกับยุคสมัย

2043101

ออกแบบ 5
2(1-2)
Design 5
ศึ ก ษาทฤษฎี ปฏิ บั ติ การเขี ย นตั ว อั ก ษร และฝ กออกแบบตั ว อั ก ษรด ว ย
เครื่องมือชนิดตาง ๆ ตลอดจนเรียนรูถงึ วิธกี ารเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช
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2043102

ออกแบบ 10
2(1-2)
Design 10
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบประจําชาติ ดวยการรูจกั นําศิลปะประจําชาติมา
ประยุกต โดยเนนความคิดสรางสรรครปู แบบ เนื้อหา การนําไปใชอยางเหมาะสมกับ
สังคมและวัฒนธรรมไทย

2043103

ออกแบบ 11
2(1-2)
Design 11
ศึกษาและปฏิบัตกิ ารออกแบบโฆษณาประเภทตางๆ เทคนิคในการโฆษณา
การสํารวจความตองการ การประเมินราคา การเลือกสถานที่ ตลอดจน การประเมิน

2043104

ออกแบบ 12
Design 12
ปญหาการตกแตงภายใน การออกแบบและการตกแตงอาคาร เนน
ประสบการณในการแกปญหาใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน

2043105

ออกแบบ 13
2(1-2)
Design 13
ศึกษาสภาพความเปนจริงของสังคมและปฏิบัติการออกแบบ การจัดบริเวณ
การจัดสวนโดยใชพนั ธุไมดอกไมประดับและวัสดุอื่น ๆ ตามสภาพทองถิ่น

2043201

ออกแบบ 8
2(1-2)
Design 8
ศึกษาและฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ โดยเนนรูปแบบและลวดลาย
เพื่อใหสามารถนําไปใชในชีวติ ประจําวันได

2(1-2)

547
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2043401

ออกแบบ 17
2(1-2)
Design 17
ศึกษาและวิเคราะหประวัตินกั ออกแบบ ผลงานที่สาํ คัญในอดีตจนถึงปจจุบัน
ทัง้ ตะวันตกและตะวันออก

2043402

ออกแบบ 18
2(1-2)
Design 18
ศึกษาสภาพความเปนจริงของสิ่งแวดลอม และปฏิบัติการออกแบบ การจัด
บริเวณ การจัดสวนโดยใชพนั ธุไมดอกไมประดับและวัสดุอื่น ๆ ตามสภาพดวย

2043403

ออกแบบ 19
2(1-2)
Design 19
ปญหาในการออกแบบ การแกปญหาในการออกแบบและการเขียนแบบ
ผูเรียนเลือกโครงงานทางดานศิลปะตกแตง และการออกแบบตามความสนใจ และ
ความถนัด

2043404

ศิลปะการจัดและตกแตงสถานที่
3(3-0)
Interior Decoration
ความหมายและความสําคัญของการจัดสถานที่ ความสัมพันธระหวางความ
ตองการของมนุษยกบั บรรยากาศของสถานที่ ความสัมพันธของการจัดระบบงาน
การเคลื่อนไหวของมนุษยกบั การจัดสถานที่และบรรยากาศที่ทาํ การออกแบบ การ
ตกแตงอาคารสถานที่ เพื่อประกอบการตาง ๆ หลักและการจัดแตงอาคารสถานที่
การฝกปฏิบัตกิ ารจัดตกแตงอาคารสถานที่ทใี่ ชกบั งานตาง ๆ

548
รหัส
2044401

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

ออกแบบ 22
2(1-2)
Design 22
ศึกษาและฝกปฏิบัตเิ กี่ยวกับการจัดนิทรรศการตามความมุงหมายตางๆ ของ
สังคม ประเภทการโฆษณา การจัดสถานที่และการนําเอาวิชาการออกแบบไป
ประยุกตใหสมั พันธกบั วิชาอื่นเพื่อใหเกิดผลดีตอ สังคม

549

หมูวชิ านาฏศิลปและการแสดง
(205)
หมูวชิ า นาฏศิลปและการแสดง ซึง่ อยูในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร ไดจดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชานาฏศิลปและการแสดง ออกเปนดังนี้
1. โขน - ละคร
(205-1--)
2. ระบํา รํา ฟอน
(205-2--)
3. เพลง
(205-3--)
4. หุน
(205-4--)
5. นาฏศิลปสากล
(205-5--)
6. เทคนิคดานการแสดงละครเวที โทรทัศน และละครเด็ก
(205-6--)
7. เนื้อหาทัว่ ไปทางดานนาฏศิลป
(205-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(205-8--)
9. โครงการวิจยั ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ (205-9--)
การสัมมนา และการวิจัย

550

หมูวชิ านาฏศิลปและการแสดง (205)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
2050101
2051101
2051103
2051105
2051106
2051107
2051108
2051201
2051202
2051203
2051204
2051205
2051206
2051207
2051208
2051301
2051302
2051304
2051401
2051402
2051404
2051405
2051501
2051601

ชือ่ วิชา
สุนทรียะทางนาฎศิลปไทย
พิธไี หวครูนาฏศิลปไทย
โขน
ประวัตกิ ารละครตะวันออก
ประวัตกิ ารละครไทยและบุคคลสําคัญในวงการละครไทย
การแตงกาย 1
นาฏศิลปไทย
รําพื้นฐาน 1
ลีลาของนาฎศิลปไทย
กิจกรรมฟอนรํา 1
รําพื้นฐาน 2
ระบําเบ็ดเตล็ด 1
ระบําเบ็ดเตล็ด 2
พืน้ ฐานทางนาฏศิลปไทย
เพลงไทย 1
ดนตรีเพื่อการละคร
ละครสําหรับเด็ก
การแสดงหุน
การแสดงหุน 1
นาฏศิลปและการละครสําหรับเด็ก
หุน สําหรับเด็ก
ละครตะวันออก
การแตงกายและแตงหนา 1

น(ท-ป)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)

551
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
2051602
2051603
2051604
2051605
2051606
2051607
2051608
2051609
2051610
2052101
2052102
2052103
2052104
2052105
2052106
2052107
2052201
2052202
2052203
2052204
2052205
2052206
2052207
2052208
2052301
2052302

ชือ่ วิชา
จิตวิทยาเพื่อการละคร
ศิลปะเพื่อการละคร
การแสดง 1
การกํากับการแสดง 1
องคประกอบของการสรางละครและงานบนเวที
การเคลื่อนไหวบนเวที
การพูดและการฝกเสียง 1
ละครใบ
การแสดงศิลปปองกันตัว
บอเกิดรามเกียรติ์
ประวัติตวั ละครและสถานที่สําคัญในเรื่องรามเกียรติ์
การเขียนบทและการตัดตอบทละคร
วาทศิลปการละคร
กิจกรรมสรางละคร 1
ประวัตกิ ารละครตะวันตก
การเขียนบทละคร 1
หนาพาทย 1
กิจกรรมฟอนรํา 2
กิจกรรมฟอนรํา 3
นาฏศิลปพนื้ เมือง 1
นาฏศิลปพนื้ เมือง 2
นาฏศิลปสาํ หรับครูประถมศึกษา
นาฏศิลปสาํ หรับครูประถม 1
นาฏศิลปสาํ หรับครูประถม 2
เพลงไทย 2
เพลงไทย 3

น(ท-ป)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)

552
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
2052303
2052501
2052502
2052505
2052506
2052601
2052602
2052603
2052604
2052605
2052606
2052607
2052608
2052609
2052610
2052701
2052702
2052704
2052705
2052801
2052802
2053101
2053102
2053103
2053105

ชือ่ วิชา

น(ท-ป)

เพลงและการขับรองเพื่อการแสดง
ละครตะวันตก
บัลเลต 1
นาฏศิลปพนื้ เมืองตะวันออก
นาฏศิลปพนื้ เมืองตะวันตก
เทคนิคการสรางฉาก แสง สี เสียง
การแตงกายแตงหนาและอุปกรณการแสดง
การออกแบบฉากและแสง 1
การออกแบบเครื่องแตงกาย 1
การแตงหนา 1
การแสดง 2
การพูดและการฝกเสียง 2
การอานตีความบทละคร
ละครสรางสรรค
ละครและการแสดงสําหรับเด็ก 1
หลักการประพันธบทละคร
วิวฒ
ั นาการของศิลปะการละครตะวันออกและตะวันตก :
การศึกษาในเชิงวิเคราะห
วรรณกรรมการละครไทย
มหรสพและการละเลนของหลวง
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนาฏศิลปและการละคร 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพนาฏศิลปและการละคร 1
นารายณสบิ ปาง
หลักการสรางละคร
การแสดงและการกํากับการแสดง
การแสดงเปนชุดเปนตอน

2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(90)
3(250)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)

553
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
2053106
2053107
2053108
2053201
2053202
2053203
2053204
2053205
2053207
2053208
2053401
2053501
2053502
2053503
2053504
2053601
2053602
2053604
2053607
2053608
2053610
2053611
2053612
2053613
2053701
2053702

ชือ่ วิชา
การเขียนบทละคร 2
การสรางละครรํา
การสรางละครรอง
ฉุยฉาย
ประดิษฐทา รําเตน 1
กิจกรรมฟอนรํา 4
การจัดการแสดงวิพธิ ทัศนา
วิพธิ ทัศนา
เพลงและการละเลนพื้นบาน
การบันทึกทารําเตน
การแสดงหุน 2
บัลเลต 2
โมเดิรน ดานซ 1
บัลเลต 3
นาฏศิลปเอเชีย
ละครวิทยุและวิทยุโทรทัศน
การแตงกายและการแตงหนา 2
การกํากับการแสดง 2
การแตงหนา 2
การกํากับเวที
การเขียนบทละครสําหรับเด็ก
ประวัตภิ าพยนตร ละครวิทยุและละครวิทยุโทรทัศน
ทฤษฎี เทคนิควิทยุโทรทัศน
การแสดง 3
หลักการวิเคราะหบทละคร
การอานและแปลบทละคร 1

น(ท-ป)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)

554
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
2053703
2053704
2053705
2053706
2053801
2054101
2054102
2054103
2054104
2054105
2054201
2054202
2054203
2054204
2054205
2054206
2054207
2054301
2054302
2054401
2054501
2054502
2054503
2054602
2054604
2054605

ชือ่ วิชา

น(ท-ป)

ละครภาพยนตรและนวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทียบ
หลักการวิเคราะหและวิจารณการละคร
วรรณกรรมการละครตะวันตก
นาฏศิลปและการละครเพือ่ การศึกษา
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพนาฏศิลปและการละคร 3
กิจกรรมสรางละคร 2
นาฏศิลปเปรียบเทียบ
การวิจารณนาฏศิลปและละคร
การเขียนบทละครไทย
ลิเก
หนาพาทย 2
ระบําเบ็ดเตล็ด 3
กิจกรรมฟอนรํา 5
ประดิษฐทา รําเตน 2
ดนตรีและนาฏศิลปพนื้ บาน
ระบํานานาชาติ
รําอาวุธ
เพลงไทย 4
เพลงไทย 5
การแสดงหุน 3
นาฏศิลปสากล
โมเดิรน ดานซ 2
บัลเลต 4
การแตงกายละครไทย
ละครและการแสดงสําหรับเด็ก 2
การเขียนบทละครวิทยุและวิทยุโทรทัศน

2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(90)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)

555
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
2054606
2054701
2054702
2054704
2054705
2054801
2054901
2054903
2054904
2054906
2054907
2054908
2054909
2054910
2054911
2054912

ชือ่ วิชา
การกํากับการแสดงละครวิทยุโทรทัศน
การละครสมัยใหมในอังกฤษ ยุโรป และอเมริกา
วรรณกรรมการละครสากล
บทบาทของดนตรีและนาฏศิลปในละครเอเชีย
หลักการวิเคราะหและวิจารณการละครไทย
การฝกประสบการณวชิ าชีพนาฏศิลปและการละคร 3
ผลงานคนควาริเริ่มทางดานนาฏศิลปหรือศิลปะการละคร
การแสดงทองถิ่น
สรีระวิทยาของผูแสดงนาฏศิลป
รําวง
การใชคอมพิวเตอรขนั้ พื้นฐานในงานนาฏศิลป
นาฏศิลปเพื่อชีวิต
การวิจยั ดานนาฏศิลปและการละคร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานนาฏศิลปและการละคร
การจัดการนาฏศิลปเชิงธุรกิจ
การวัดผลและประเมินผลนาฏศิลปและการละคร

น(ท-ป)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
5(450)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)

556

คําอธิบายรายวิชา
หมูวิชา นาฏศิลปและการแสดง (205)
รหัสวิชา

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2051101

สุนทรียะทางนาฏศิลปไทย
2(2-0)
Aesthetics of Dramatic Arts
ศึกษาประวัตกิ ารฟอนรํา ลักษณะและชนิดของการแสดง ระบํา
รําฟอน ละคร โขน วิพธิ ทัศนา มหรสพ การละเลนของหลวง
เพลงพื้นเมือง และการแสดงพื้นเมือง วิเคราะหลกั ษณะที่นยิ มวาดีในดาน
ลีลา ทารํา ทวงทํานองเพลง จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเนื้อหาความ
เหมาะสม

2051103

พิธไี หวครูนาฏศิลปไทย
2(1-2)
Ceremonies for Drama Teachers
ศึกษาที่มาและความสําคัญของนาฏศิลปไทย หลักนาฏศิลปเบื้องตน
วัตถุประสงค และพิธกี รรมในการไหวครู ครอบรับมอบโขนละคร
ฝกรําเพลงชา เพลงเร็ว การรําในพิธไิ หวครู จัดพิธไี หวครู

2051105

โขน
Khon

2(1-2)

ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาและวิวฒ
ั นาการ เรื่องที่แสดง วงดนตรี
ประกอบการแสดง คนพากษ เจรจา หัวโขน โอกาสที่แสดง และวิธีดโู ขน
ฝกปฏิบัตโิ ขนตามความเหมาะสม

557
รหัสวิชา

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2051106

ประวัตกิ ารละครตะวันออก
2(2-0)
A Survey to the History of Oriental Theatre
ศึกษาการละครของชาติตา ง ๆ ในตะวันออก ไดแก อินเดีย ชวา
จีน ญี่ปุน และชาติตา ง ๆ ทีไ่ ดรบั อิทธิพลทางการละครจากชาติเหลานี้
ตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบัน

2051107

ประวัตกิ ารละครไทยและบุคคลสําคัญในวงการละครไทย
2(2-0)
Thai Drama History and Artists
ศึกษาประวัติละครไทย แนวคิดและผลงานของบุคคลสําคัญใน
วงการละครไทย ตัง้ แตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน

2051108

2(1-2)
การแตงกาย 1
Costume 1
ศึกษาประวัติการแตงกายในยุคสมัยตาง ๆ ของไทยและตางชาติ
อิทธิพลของเครื่องแตงกายที่มีตอ ละคร ฝกแตงกายละครในรูปแบบตาง ๆ

2051201

นาฏศิลปไทย
2(1-2)
Thai Dramatic Arts
ศึกษาความสําคัญและที่มาของนาฏศิลปไทย พิธไี หวครูนาฏศิลป
หลักนาฏศิลปเบื้องตน นาฏยศัพท ฝกเพลงชา เพลงเร็ว รําแมบทเล็ก
รําเดี่ยว รําคู รําหมู รําอาวุธ ฟอนเซิ้ง ฯลฯ (เลือกปฏิบัติตามความ
เหมาะสม)
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2051202

รําพื้นฐาน 1
2(1-2)
Basic Thai Dancing
ศึกษานาฏศัพททใี่ ชในการรําพื้นฐาน ฝกรําเพลงชา เพลงเร็ว รํา
แมบทเล็ก รําวงมาตรฐาน

2051203

ลีลานาฏศิลปไทย
2(1-2)
Nature of Thai Dramatic Arts
ศึกษานาฏศัพททใี่ ชในการําพื้นฐาน ฝกรําเพลงชา เพลงเร็ว รํา
แมบทเล็กรําวงมาตรฐาน

2051204

กิจกรรมฟอนรํา 1
2(1-2)
Thai Dancing 1
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมา เครื่องแตงกาย จังหวะ ลีลา เพลง
ประกอบในชุดที่ฝก รํา ฝกรําสีนวล ระบํานกเขา ระบําไก ระบําดอกบัว
ระบํามา มยุราภิรมย เชิญพระขวัญ รําอธิษฐาน รําโคม เพลงปลุกใจ

2051205

2(1-2)
รําพื้นฐาน 2
Basic Thai Dancing 2
ศึกษานาฏยศัพททใี่ ชในการรําเพิ่มเติมจากรําพื้นฐาน1 ฝกรําแมบท
ใหญ 18 คํา และศึกษาทารําระหวางแมบทเล็กกับแมบทใหญในเชิง
เปรียบเทียบ
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2051206

ระบําเบ็ดเตล็ด 1
2(1-2)
Miscellaneous Dance 1
ศึกษาประวัตกิ ารแสดงระบําเบ็ดเตล็ดที่นาํ มาฝกหัดในดานเนื้อรอง
เพลงดนตรี เพลงขับรอง เครื่องแตงกาย โอกาสและสถานที่แสดง ฝก
ปฏิบัตริ ะบําตาง ๆ เชน ระบําชุมนุมเผาไทย ฟอนมาลัย ระบํานกยูง ระบํา
นกเขามะราป ระบําเริงอรุณ พมารําขวาน พมาเปงมาง ระบําสี่ภาค ฯลฯ
และชุดนาฏศิลปในกลุมสรางเสริมลักษณะนิสยั ในระดับประถมศึกษา เชน
รําเชิญพระขวัญ รําอธิษฐาน รําโคม ฯลฯ

2051207

2(1-2)
ระบําเบ็ดเตล็ด 2
Miscellaneous Dance 2
ศึกษาประวัตกิ ารแสดงระบําเบ็ดเตล็ดที่นาํ มาฝกหัดในดานเนื้อรอง
เพลงดนตรี เพลงขับรอง เครื่องแตงกาย โอกาสและสถานที่แสดง ฝก
ปฏิบัตริ ะบําตาง ๆ เชน ระบํากฤษดาอภินหิ าร ระบําเทพบันเทิง ระบํา
พรหมมาสต ระบํานพรัตน ระบําโบราณคดี ระบําสวัสดิรกั ษา ฟอนมานมุ
ยเชียงตา ฯลฯ

2051208

พืน้ ฐานทางนาฏศิลปไทย
2(1-2)
Fundamental for Dramatic Arts
ศึกษานาฏยศัพท และภาษาทาทางนาฏศิลปโดยละเอียด ฝกรํา
เพลงชาเพลงเร็ว ฝกรําแมบทเล็ก
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2051301

เพลงไทย 1
2(1-2)
Thai Music 1
ศึกษาชนิดของเพลงไทย เชน เพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงตับ
ศึกษาประเภทของการขับรอง เชน รองอิสระ รองประกอบดนตรี รอง
ประกอบการแสดง ศึกษาศัพทสงั คีตที่ใชในการขับรอง ศึกษาจังหวะของ
เพลงไทย มารยาทในการขับรองและมารยาทในการฟง
ฝกรองเพลง
ประกอบการแสดง ระบํา ฟอน ละคร โขน พรอมทั้งเพลงออกภาษา
ฝกขับเสภาตาง ๆ ฝกอานทํานองเสนาะตามลักษณะคําประพันธ ฝกเหเรือ
และสวดโอเอวหิ ารรายทํานองตาง ๆ

2051302

ดนตรีเพื่อการละคร
2(2-0)
Music for Drama
ความสําคัญของดนตรีในการละคร ยุคสมัยตาง ๆ ของดนตรีที่มี
บทบาทตอละครไทย และละครตะวันตก คีตกวีที่มบี ทบาทสําคัญตอการ
ละคร เชน หลวงประดิษฐไพเราะ ดร.คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
ดร.มนตรี ตราโมทมอนเทอเวอดีสเตราสและปุชชินี

2051304

ละครสําหรับเด็ก
2(1-2)
Drama for Children
ศึ ก ษาประวั ติ แ ละที่ ม าของนาฏศิ ล ป ไ ทยโดยสั ง เขป ศึ ก ษา
พัฒนาการและความตองการ ลักษณะของเด็กวัยตาง ๆ เชน เกม การ
แสดงประกอบภาพนิ่ง การแสดงประกอบเพลง บทบาทสมมุติ ละครใบ
ละครปริศนาและนิทานเพลง
ศึกษาหลักการจัดการสําหรับเด็ก หลักการเขียนบทละครสําหรับ
เด็ก ฝกเขียนบทละครสําหรับเด็ก ฝกเขียนบทใหสัมพันธกับวิชาตาง ๆ
ตามหลักสูตรระดับประถม ฝกความคิดริเริ่มสรางสรรค ฝกแสดงความคิด
จากแรงบันดาลใจตาง ๆ ฝกกิจกรรมการเคลื่อนไหว
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2051401

การแสดงหุน
2(1-2)
Puppet Show
ศึ ก ษาความเป น มาของหุ น ในประเทศตะวั น ออก และประเทศ
ตะวันตก ศึกษาการสรางอุปกรณสําหรับแสดงหุน ไดแก โรงหุน ฉาก
แสง สี เสียง เครื่องแตงกาย และเพลง ศึกษาการประดิษฐตัวหุนจากวัสดุ
ตาง ๆ หรือวัสดุที่มีในทองถิ่น ศึกษาการเขียนบทละครหุนจากจินตนาการ
นิทานและวรรณคดี ฝกการเขียนบท การเชิดหุนมือ และการแสดง หุนคน
ฝกพากษ ฝกการจัดการแสดงละครหุน

2051402

การแสดงหุน 1
2(1-2)
Puppet Show 1
ศึกษาความเปนมาของหุนในประเทศตะวันออกและตะวันตก โรง
หุน ฉาก อุปกรณ แสง สี เสียง บทหุน การเลือกบท การเขียนบทจาก
จินตนาการจากนิทานพืน้ บานและจากวรรณคดี
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2051404

นาฏศิลปและละครสําหรับเด็ก
2(1-2)
Drama and Play for Children
ศึกษาความหมายและความสําคัญของนาฏศิลปและละครสําหรับ
เด็กพัฒนาการและความตองการ ลักษณะกิจกรรมของเด็กในวัยตาง ๆ เชน
เกมการแสดง ภาพนิ่ง ประกอบเพลง บทบาทสมมติ ละครใบ นิ ท าน
เพลงหุน ระบํา รํา ฟอน การแสดงกลางแจง ละครปริศนา ศึกษาประวัติ
ความเปนมาของหุนในประเทศตะวันออก และตะวันตกเกี่ยวกับโรงหุน
ฉาก อุปกรณ แสง สี เสียง การเลือกบท การเขียนบทจากจินตนาการ
จากนิทานพื้นบานและวรรณคดี ศึกษาโครงสราง หลักการเขียนบทละคร
สําหรับเด็ก หลักการจัดละครสําหรับเด็ก ฝกแสดงความคิดจากแรงบันดาล
ใจตาง ๆ เชน เพลงนิทานประกอบรูปภาพ วัสดุฝกกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ฝ ก การแต ง เรื่ อ งสั้ น และการเขี ย นบทละครสํา หรั บ เด็ ก ฝ ก การเขีย นให
สัมพันธกับวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรแตละระดับ ฝกการจัดแสดงละคร ฝก
เชิดหุน ฯลฯ สําหรับเด็ก

2051405

หุน สําหรับเด็ก
2(1-2)
Children Puppetry
ศึกษาชนิดและลักษณะของหุนประเภทตาง ๆ ความสําคัญและ
ประโยชนของหุนที่มีตอเด็ก รูจักประดิษฐหุนจากวัสดุตาง ๆ หลักการแตง
บทละครหุน ฝกการเขียนบท การเชิด การพากย การสรางฉาก การสราง
โรงหุน การประดิษฐอปุ กรณ

2051501

ละครตะวันออก
2(1-2)
Oriental Dramatic Arts
ศึ ก ษาความเป น มาของการละครในประเทศตะวั น ออก ได แ ก
อินเดีย จีน ญี่ปุน ไทย พมา อินโดนีเซีย ฯลฯ และเลือกฝกปฏิบัติการ
แสดงของชาติตา ง ๆ ในเอเซียตามความเหมาะสม
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2051601

การแตงกายและแตงหนา 1
2(1-2)
Character Costume and Make-up 1
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาของการแตงกายสมัยตาง ๆ ทวารวดี
ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร ฝกปฏิบัติวิธกี าร
แตงกาย ละครรํายืนเครื่องพันทาง พืน้ เมือง เบ็ดเตล็ด ฝกความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและประดิษฐเครือ่ งแตงกายทีเ่ ลียนแบบของจริง ศึกษาลักษณะ
และวิธกี ารแตงหนาละครรํา ละครพูด ฝกแตงหนา ละครรํา ละครพูด

2051602

จิตวิทยาเพื่อการละคร
2(2-0)
Psychology for Theatre
ศึกษาจิตวิทยาเพื่อการละครในฐานะที่เปนพื้นฐานในการเขาใจ
พฤติกรรมของมนุษยอนั จะเปนประโยชนในการแสดง การกํากับการแสดง
การเขียนและแปลบทละคร
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ใ นเชิ ง จิ ต วิ ท ยา ได แ ก แรงจู ง ใจ
อารมณ การรับรู การเรียนรูบคุ ลิกภาพ การคิดและการแกปญ
 หาพฤติกรรม
ทางสังคมของบุคคลและกลุม แรงผลักดัน ความขับของใจ ทฤษฎีการ
ตั ด สิ น ใจ ทฤษฎี แ รงจู ง ใจ ทฤษฎี จิ ต วิ เ คราะห ข องฟรอยด และนั ก จิ ต
วิเคราะหอื่น ๆ

2051603

ศิลปะเพื่อการละคร
2(2-0)
Arts for Drama
ศึกษาวิวฒ
ั นาการและอิทธิพลของศิลปะที่มีตอ การออกแบในละคร
ศึกษาประวัตศิ าสตรในยุคตาง ๆ และแนวคิดเชิงศิลปะของละครในยุค
เดียวกัน
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2051604

การแสดง 1
2(1-2)
Acting 1
ศึกษาการแสดงเบื้องตน การเคลื่อนไหว ภาษากาย การเปลงเสียง
การแสดงสด การตีความ การแสดงเดีย่ ว การแสดงเปนคู การแสดงฉาก
สั้น ๆ

2051605

การกํากับการแสดง 1
2(1-2)
Directing 1
ศึกษาหนาที่และบทบาทของผูกาํ กับการแสดง หลักการกํากับการ
แสดง การวิเคราะหบทละคร การพัฒนาบทบาทนักแสดง ปญหาในการ
กํากับการแสดงและวิธแี กไข ฝกกํากับการแสดงฉากสั้น ๆ ละครสั้นองค
เดียวจบ

2051606

องคประกอบของการสรางละครและงานบนเวที
2(1-2)
Fundamental Play Production and Stagecraft
ศึกษาและวิเคราะหการสรางละคร หนาที่ของบุคลากรตาง ๆ ใน
การจั ด การแสดงและศึ ก ษาการเคลื่ อ นไหวบนเวที ศึ ก ษาหน า ที่ แ ละ
ความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ของการสรางละคร ทฤษฎี เทคนค
และศิลปะเกี่ยวกับองคประกอบของเวที ฉาก แสง เสียง เครื่องแตงกาย
เพลงและขนบของละคร ฝกปฏิบัตงิ านบนเวที

2051607

การเคลื่อนไหวบนเวที
2(1-2)
Stage Movement
ศึกษาและฝกการเคลื่อนไหวบนเวที การใชภาษากายสื่อความหมาย
การเคลื่อนไหวที่บง ถึงนิสัย ฐานะทางสังคมยุคสมัยของตัวละคร
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2051608

การพูดและการฝกเสียง 1
2(1-2)
Speech and Voice Training 1
ศึกษาทฤษฎีการพูด การฝกเสียง การหายใจ การออกเสียง การ
เปลงเสียง

2051609

ละครใบ
Mime
ละครใบ

2(1-2)
ศึกษาที่มาของละครใบ

หลักการแสดงละครใบ

ฝกการแสดง

2051610

การแสดงศิลปะปองกันตัว
2(1-2)
Thai Fencing
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมา ประเพณีการแสดง การถวายบังคม
ขึน้ พรหม รําไม รําลดลอ ตีลกู ไม ตีแขงขัน ตีลกู ไมตาง ๆ ในการตอสู
ฝกการตอสู เชน ดาบสองมือ ดาบเขน ดาบดั้ง ดาบโล พลองตอพลอง
พลองกับไมสั้น กระบี่ ทวน มวย (เลือกฝกปฏิบัติตามความเหมาะสม)

2052101

บอเกิดรามเกียรติ์
The Origins of Ramkian
ศึกษาที่มาของเรื่องรามเกียรติ์โดยกวางขวาง

2052102

ประวัติตวั ละครและสถานที่สาํ คัญในเรื่องรามเกียรติ์
2(2-0)
Characters and Places in Ramkian
ศึกษาเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ ประวัติตวั ละคร สถานที่สาํ คัญในเรื่อง
รามเกียรติ์พงศตา ง ๆ ในเรือ่ งรามเกียรติ์โดยละเอียด

2(1-2)
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2052103

การเขียนบทละครและการตัดตอบทละคร
2(1-2)
Drama Writing and Narrating
ศึกษาฉันทลักษณในบทละคร เชน ฉบัง รายดั้น รายยาว ฯลฯ
คําเฉพาะที่ใชในบทละครทัง้ บท เชน ฉายาตัวละคร คําขึ้นตนบทกลอน
สรรพนาม คําพื้นเมืองที่ใชในบทละครและศึกษาหลักการเขียนบท และ
การตัดตอบทละครและฝกปฏิบัติ

2052104

วาทศิลปการละคร
2(1-2)
Dramatic Speech
ศึกษาลักษณะของนักพูดทีด่ แี ละความแตกตางของการพูดแบบ
ละครรํา และละครพูด และฝกปฏิบัตกิ ารพูดตามบุคลิกของตัวละครแบบ
ตาง ๆ เชน การพูดตามวัย การพูดในอารมณตาง ๆ การพูดสําเนียงภาษาที่
ใชในละครรํา

2052105

กิจกรรมสรางละคร 1
2(1-2)
Drama Production 1
ศึกษาขนบของละครไทย รูปแบบการสรัางละครไทยและฝกปฎิบัติ

2052106

ประวัตกิ ารละครตะวันตก
2(2-0)
A Survey to the History of Western Theatre
ศึกษาประวัตกิ ารละครตะวันตก เริ่มตั้งแตอยี ปิ ตโบราณยุคคลาสสิค
ยุคกลาง ยุคฟนฟูในอิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน ศตวรรษที่ 17 ศตวรรษ
ที่ 18 ศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 20

2052107

การเขียนบทละคร 1
2(1-2)
Playwriting 1
ศึกษาหลักเบื้องตนของการแตงบทละคร วิเคราะหละครเพื่อเปน
แนวทางการเขียนบทละคร ฝกหัดเขียนบทละครสั้น ๆ
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2052201

หนาพาทย 1
2(1-2)
Nah Paht 1
ศึ ก ษาความหมาย ชนิ ด ของหน า พาทย แ ละโอกาสที่ ใ ช เช น
กลองโยนโคมเวียน ตระนิมติ ร โลม ตระนอน ฯลฯ

2052202

กิจกรรมฟอนรํา 2
2(1-2)
Thai Dancing 2
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมา เครื่องแตงกาย จังหวะ เพลงประกอบ
ในชุดที่ฝก รํา ฝกระบําดาวดึงส กฤษดาภินหิ าร ยองหงิด เทพบันเทิง
พรหมมาสตร สีบ่ ทและระบําชุดที่ปรับปรุงขึ้น เชน ระบํานพรัตน ระบํา
ไกรลาศสําเริง ชุมนุมเผาไทย ฯลฯ

2052203

กิจกรรมฟอนรํา 3
2(1-2)
Thai Dancing 3
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมา เครื่องแตงกาย จังหวะ ลีลา เพลง
ประกอบในชุดที่ฝก รํา ฝกรําพระไวยตรวจพล กราววีรสตรี กราววีรชัย
คุณหญิงมุก คุณหญิงจันทร ตรวจผลและกราวอาสา

2052204

นาฏศิลปพนื้ เมือง 1
2(1-2)
Thai Folk Dance 1
ศึกษาลักษณะเฉพาะของนาฏศิลปแตละภาค อันเปนผลจากสภาพ
ภูมิศาสตร ศาสนา ประเพณี และคานิยม ศึกษาการแสดงพื้นเมืองแตละ
ชุดในดานประวัตกิ ารแตงกาย เพลง ลีลา ทารํา และอุปกรณการแสดง
ฝกรํานาฏศิลปพนื้ เมืองของทุกภาค
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2052205

นาฏศิลปพนื้ เมือง 2
2(1-2)
Thai Folk Dance 2
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมา เครื่องแตงกายและวิธแี สดง บทเพลง
และทํานองเพลงของการแสดงแตละภาค ฝกปฏิบัตินาฏศิลปพนื้ เมืองแตละ
ภาคที่ไมซา้ํ กับนาฏศิลปพนื้ เมือง 1

2052206

นาฎศิลปสาํ หรับครูประถมศึกษา
2(1-2)
Drama for Elementary school Teachers
ศึกษาที่มาของนาฎศิลป ประเภทของนาฏศิลป นาฎยศัพท การ
ละคร สําหรับเด็ก การปฏิบัตนิ าฎศิลปไทยและการละเลนพื้นเมือง นาฎศิลป
ของชาติใกลเคียง หลักในการชมนาฎศิลป

2052207

2(1-2)
นาฏศิลปสาํ หรับครูประถม 1
Drama for Elementary School Teachers 1
ศึกษาที่มาของเพลง จังหวะ ลีลาและเครื่องแตงกายในชุดที่ฝก รํา
ตามความเหมาะสม ฝกรําเพลงในน้ํามีปลาในนามีขาว รําโคม(สําหรับเด็ก)
รําอธิษฐาน จีนรําพัด (สําหรับเด็ก) และเพลงประกอบทารําอยางงายสําหรับ
เด็ก เชน นกนอย มาวิง่ ลาวตอนก เพลงรําวงในทาอิสระ เชน ชอมาลี
ใกลเขาไปอีกนิด เพลงปลุกใจ ฯลฯ

2052208

นาฏศิลปสาํ หรับครูประถม 2
2(1-2)
Drama for Elementary School Teachers 2
ศึกษาที่มาของเพลง จังหวะ ลีลาและเครื่องแตงกายภายในชุดที่ฝก
รํา ตามความเหมาะสม ฝกรําวงมาตรฐาน 10 เพลง กุลาตีไม ฟอนเล็บ
(สําหรับเด็ก) รําเชิญขวัญ ระบําไก รําหยอย เตนกํารําเคียว รองเง็ง เซิ้ง
กระติบขาว
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2052301

เพลงไทย 2
2(1-2)
Thai Music 2
ศึกษาประวัตแิ ละผลงานเพลงที่ใชในการขับรองของคีตกวีไทย
เชน พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรา
นุวดั ติวงศ กรมหมื่นพิชยั มหินทรโรตม หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลป
บรรเลง) ดร.มนตรี ตราโมท ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ ดร.คุณหญิงชิน้ ศิลป
บรรเลง ฯลฯ
ศึกษาเพลง 2 ชั้น เพลงระบํา และเพลงตับ เรื่องปฏิบัติตับ เรื่อง
นางซินเดอเรลลา เรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามหนี
เรื่องพระรวง
ตอนขอมดําดิน เรื่องวิวาหพระสมุทร ฯลฯ

2052302

เพลงไทย 3
2(1-2)
Thai Music 3
ศึกษาลักษณะเพลงไทยประเภทเพลงเถา
และเพลงสามชั้น
ทัง้ ทวงทํานอง ลีลา การรอง จังหวะ ตลอดจนวิธกี ารขยายอัตรา และตัด
อัตราจังหวะ ปฏิบัตเิ พลงเถาและเพลงสามชั้น เชน เพลงพมาเหเถา เพลง
โสมสองแสงเถา เพลงเขมรละออองคเถา ฯลฯ เพลงสามชั้น เชน เพลง
นางคราญสามชั้น เพลงถอนสมอสามชั้น เพลงแสนคํานึงสามชั้น

2052303

เพลงและการขับรองเพื่อการแสดง
2(1-2)
Singing Practice for Stage
ศึกษาหลักการเลือกเพลง ศึกษาจังหวะ ลีลา วิธกี ารขับรองเพลง
ในอารมณและความรูสกึ เฉพาะที่ใชกบั การรองประกอบการแสดงของไทย
ฝกขับรองเพลงที่ใชประกอบการแสดงละครของไทย
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2052501

ละครตะวันตก
2(1-2)
Western Drama
ศึ ก ษาความหมายและชนิ ด ของการละครตะวั น ตก ศึ ก ษาและ
วิจารณลัก ษณะสําคัญของการละครยุคกลาง และยุคฟน ฟูของกรีก และ
โรมั น วิ วั ฒ นาการของโรงละคร บทละคร และนั ก ประพั น ธ ที่ สํ า คั ญ
เทคนิคและรูปแบบการแสดง ความสัมพันธของศิลปะการละครกับศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ปรัชญา
ศึกษาบทละคร และแนวการเขียนของนักประพันธที่สําคัญของ
ยุ โ รป บุ ค คลสํ า คั ญ ในแขนงต า ง ๆ ของศิ ล ปะการละคร ตลอดจน
สภาพแวดลอมของสังคม ปรัชญาและสิ่งตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอศิลปะและ
วรรณคดีการละครของยุโรปสมัยปจจุบัน

2052502

บัลเลต 1
2(1-2)
Ballet 1
ศึกษาศัพทเทคนิคตาง ๆ ทีใ่ ชในการเตนบัลเลต และฝกการเตน
บัลเลตขั้นพื้นฐาน เชน ลีลาการใชแขน ขา

2052505

นาฏศิลปพนื้ เมืองตะวันออก
2(1-2)
Eastern Folk Dance
ศึกษาความเปนมาของนาฏศิลปตะวันออก ในดานความเหมือน
และความแตกตางทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ฝกนาฏศิลปพนื้ เมืองตะวันออก

2052506

นาฏศิลปพนื้ เมืองตะวันตก
2(1-2)
Western Folk Dance
ศึกษาความเปนมาของนาฏศิลปตะวันตก ในดานความเหมือนและ
ความแตกตางทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ฝกนาฏศิลปพนื้ เมืองตะวันตก
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2052601

เทคนิคการสรางฉาก แสง สี เสียง
2(1-2)
Set and Light Design
ศึกษาเวทีและสวนประกอบของเวทีแบบตาง ๆ
แบบ PROSENEUM.S. (หมายถึงกรอบเวที) แบบ APRON S. (เวที
ลดหลั่น แบบ AREANA S. (เวทีวงกลม) แบบ THRUST S. (เวทีเขา
ไปหาคนดู) แบบ AVENUE S. (ยกใหสงู หรือกําหนดเวทีเปนทางยาว)
แบบ OPEN S. (เวทีเปดตลอด)
ศึ ก ษาหลั ก การออกแบบไฟ การใช เ สี ย งประกอบการแสดง
หลั ก การสร า งฉากและฉากจํ า ลอง ฝ ก สร า งฉากจริ ง และฉากจํ า ลอง
ออกแบบการใชแสงและเสียงประกอบการแสดง

2052602

2(1-2)
การแตงกายแตงหนาและอุปกรณการแสดง
Costumes, Make-up and Props
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาของการแตงกายสมัยตาง ๆ เชน ทวารวดี
ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร ฝกปฏิบัตกิ าร
แตงกายยืนเครื่องละครรํา ระบําพื้นเมือง เบ็ดเตล็ด ฝกประดิษฐสราง
เครื่องแตงกายศิราภรณเครื่องประดับอุปกรณการแสดงละคร ศึกษาวิธกี าร
แตงหนาแบบสวยงาม และแบบพิศดาร ทัง้ ทางดานละครรํา และละครเวที
ฝกออกแบบสรางเครื่องแตงกาย อุปกรณประกอบการแสดง ฝกปฏิบตั กิ าร
แตงหนา ทัง้ แบบธรรมดาและแบบพิศดาร

2052603

การออกแบบฉากและแสง 1
2(1-2)
Set and Light Design 1
ศึกษาหนาที่และความสําคัญของฉากในละคร ความสัมพันธของ
ฉากแสงและการแสดง หลักการออกแบบ ฉากและแสงขั้นพื้นฐาน ทฤษฎี
สี การเขียนแผนผังเทวี การทําฉากจําลอง ความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับไฟฟา
การวางแผนผังแสง ฝกออกแบบฉาก
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2052604

การออกแบบเครื่องแตงกาย 1
2(1-2)
Costume Design 1
ศึกษาหนาที่และความสําคัญของเครื่องแตงกายที่มีตอ ละคร ความรู
เบื้องตนเกีย่ วกับผาและการตัดเย็บ หลักการออกแบบเสื้อผาละคร ฝกออก
แบบเครื่องแตงกาย ละครรวมสมัย

2052605

การแตงหนา 1
2(1-2)
Make-up 1
ศึกษาความสําคัญของการแตงหนาในละคร หลักการแตงหนา
เบื้องตน การแตงหนาเพื่อเนนและพรางสวนตาง ๆ ของใบหนาในการ
แสดง แตงหนาตามบุคลิกและวัยของตัวละคร หลักการแตงหนาสําหรับ
ละครไทย ฝกปฏิบัตแิ ตงหนาแบบละครรํา ละครพูด

2052606

2(1-2)
การแสดง 2
Acting 2
ศึกษาและฝกการแสดงบทบาทตัวละครที่มคี วามซับซอนมากขึ้น
แสดงเปนฉากแสดงละครองคเดียวจบ หรือละครสั้นความยาวไมเกิน 1
ชัว่ โมง เนนที่การวิเคราะหตวั ละครในเชิงจิตวิทยา

2052607

การพูดและการฝกเสียง 2
2(1-2)
Speech and Voice Training 2
ศึกษาและฝกพูดและการออกเสียงที่ใชในละครแนวตาง ๆ

2052608

การอานตีความบทละคร 1
2(1-2)
Oral Interpretation 1
ศึกษาทฤษฎีการอานตีความ ฝกการอานบทละครในเชิงตีความ
และแสดงออกโดยการใชเสียงและทาทาง เนนที่การวิเคราะหตัวละครใน
เชิงจิตวิทยา
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2052609

ละครสรางสรรค
2(1-2)
Creative Children Theatre
ศึ ก ษาพั ฒ นาการและความต อ งการของเด็ ก ในวั ย ต า ง ๆ ฝ ก
จินตนาการ ความคิดสรางสรรค ภาษากาย การทํางานเปนกลุม ฝกสราง
ละครสรางสรรค

2052610

ละครและการแสดงสําหรับเด็ก 1
2(1-2)
Chidern Theatre 1
ศึกษาละครและการแสดงประเภทตาง ๆ สําหรับเด็ก จิตวิทยาของ
เด็กในวัยตาง ๆ เพลง ระบํา การเลาเรื่อง ละครเวที ฝกสรางละครเวที
สําหรับเด็ก

2052701

หลักการประพันธบทละคร
2(1-2)
Principles of Play Writing
ศึกษารูปแบบฉันทลักษณของกลอนแปด คําไวพจน คําราชาศัพท
และสํานวนทีใ่ ชในกลอนละครรํา ฝกหัดแตงบทกลอนแปดทัว่ ๆ ไป โดย
ใชสมั ผัสเสียงใหถกู ตอง ฝกหัดแตงบทอวยพรและเนื้อรองในชุดระบําอื่น ๆ
แตงกลอนบทละครสั้น ๆ ตามศักดิ์ของตัวละครและลีลาตัวละคร

2052702

วิวฒ
ั นาการของศิลปะการละครตะวันออกและตะวันตก :
2(2-0)
ศึกษาในเชิงวิเคราะห
Critical Studies to the Development of Theatre Art : East and
West
ศึกษาในเชิงวิเคราะหถงึ วิวฒ
ั นาการของศิลปะการละครตะวันออก
ตะวันตก และละครไทย โดยคํานึงถึงสภาพสังคม การเมือง ศาสนา
วัฒนธรรม อันจะมีผลกระทบตอการละครตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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2052704

วรรณกรรมการละครไทย
2(2-0)
Thai Dramatic Literature
ศึกษาวรรณกรรมและละครที่ดเี ดนของไทย ตั้งแตสมัยอยุธยมถึง
ปจจุบนั ในดานลักษณะพัฒนาการทางดานศิลปะ คุณคาทางศิลปะตอวงการ
ละคร

2052705

มหรสพและการละเลนของหลวง
2(1-2)
Entertainments in Royal Festivities
ศึกษาประวัตทิ มี่ าและวิวฒ
ั นาการ เชน วิธีการแสดง สถานที่
โอกาสที่แสดงของการแสดงแตละชนิด ฝกปฏิบัติมหรสพ และการละเลน
ของหลวง

2052801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพนาฏศิลปและการละคร 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Dance and Drama 1
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย นก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผูเรีย นใหมี ความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูง ใจ และ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมกั บ วิ ช าชี พ โดยการกระทํ า ในสถานการณ ห รื อ
รูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น

2052802

3(250)
การฝกประสบการณวชิ าชีพนาฏศิลปและการละคร 1
Training in Dance and Drama 1
ฝกประสบการณวชิ าชีพกับหนวยงานธุรกิจที่ผลิตผลงานการแสดง
ภายใตคาํ แนะนําของอาจารยนเิ ทศกและผูป ระกอบการ
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2053101

นารายณสบิ ปาง
The Ten Reincarnations of Narai
ศึกษาประวัตทิ มี่ าและเนื้อเรือ่ งนารายณสบิ ปาง

2053102

หลักการสรางละคร
2(2-0)
Principles of Play Organizing
ศึกษาและวิเคราะหการสรางละคร หนาทีข่ องบุคลากรตาง ๆ
ในการจัดการแสดงและศึกษาการเคลื่อนไหวบนเวที

2053103

การแสดงและการกํากับการแสดง
2(1-2)
Acting and Directing
ศึกษาหลักการแสดงเบื้องตน การวิเคราะหตัวละครในเชิงจิตวิทยา
ฝกการแสดงเบื้องตน การแสดงฉากสั้น ๆ ศึกษาหลักการกํากับการแสดง
เบื้องตน การวิเคราะหบทละคร ฝกกํากับการแสดงฉากสั้น ๆ

2053105

การแสดงเปนชุดเปนตอน
2(1-2)
Production of Dramatic Excerpts
ศึกษาประวัติและความเปนมาของการแสดง ที่นํามาจัดแสดงเปน
ชุด เปนตอนจากบทละครในดานเนื้อเรื่อง เครื่องแตงกาย ลีลา ทาทาง
จังหวะ และทํานองเพลง ฝกปฏิบัติ เชน ชุดพระลอลงสวน พระลอตาม
ไก พระสุธนเลือกคู พระไวยเกี้ยวนางวันทองแปลง

2053106

การเขียนบทละคร 2
2(2-0)
Play Writing 2
ฝกหัดเขียนบทละครที่มโี ครงเรื่อง และตัวละครที่ซบั ซอนมากขึ้น
ความยาว 1-2 ชัว่ โมง เนื้อหามากกวาการเขียนบทละคร 1

2(2-0)
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2053107

การสรางละครรํา
2(1-2)
Dance and Drama Workshop
ศึกษาบทละครรําชนิดตาง ๆ และเลือกนํามาสรางโดยพิจารณาเพลง
เครื่องแตงกาย ฉาก ใหเหมาะสม คัดเลือกตัวละครและผูรบั ผิดชอบหนาที่
ตาง ๆ ปฏิบัตงิ านสรางละครรํา

2053108

การสรางละครรอง
2(1-2)
Thai Musical Theatre
ศึกษาประวัติลกั ษณะรูปแบบละครรอง ฝกเขียนบทละครรองและ
ปฏิบัตงิ านสรางละคร

2053201

2(1-2)
ฉุยฉาย
Chui Chai
ศึกษาประวัติ ความเปนมา และฝกชุดตาง ๆ ตามความเหมาะสม
เชน ฉุยฉายพราหมณ ฉุยฉายวันทอง ฉุยฉายเบญกาย ฉุยฉายสถาบัน

2053202

ประดิษฐทา รําเตน 1
2(1-2)
Choreography 1
ศึกษาหลักการประดิษฐทา รําเตนสําหรับเด็ก ศึกษาหลักการจัดแถว
การออกแบบเครื่องแตงกายในชุดสรางสรรค ประดิษฐทา จากเพลงไทยและ
เพลงสากลอยางงาย ๆ

2053203

กิจกรรมฟอนรํา 4
2(1-2)
Thai Dancing 4
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมา เครื่องแตงกาย จังหวะ ลีลา เพลง
ประกอบในชุดที่ฝก ฝกรําพระลอชมสวน พระลอตามไก พระสุธนเลือกคู
พระไวย เกี้ยวนางวันทอง รจนาเสี่ยงพวงมาลัย รามสูร เมขลา บุษบาเสี่ยง
เทียน พลายบัวเกีย้ วนางตานี ฯลฯ
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2053204

การจัดการแสดงวิพธิ ทัศนา
2(1-2)
Variety Show
ศึกษาความหมายและหลักการจัดวิพธิ ทัศนา การเลือกชุดการแสดง
ในโอกาสและสถานที่ตา ง ๆ การเลือกตัวแสดง การฝกซอม การเตรียม
เครื่องแตงกายและอุปกรณประกอบการแสดงฝกปฏิบัติการแสดงวิพธิ ทัศนา

2053205

วิพิธทัศนา
2(1-2)
Reviews
ศึกษาความหมายและหลักการจัดวิพธิ ทัศนา การเลือกชุดการแสดง
ในโอกาสตาง ๆ การเลือกตัวแสดง การฝกซอม การเตรียมเครื่องแตงกาย
อุปกรณการแสดง ฝกรําชุดตาง ๆ เชน โบราณคดี 5 ชุด ญวนรํากระถาง
รํากิ่งไมเงินทอง และการแสดงชุดอื่น ๆ

2053207

เพลงและการละเลนพื้นบาน
2(1-2)
Theory and Practice of Folk Dance
ศึกษาลักษณะของเพลงและการละเลนพื้นบานของภาคตาง ๆ เชน
เพลงกลอมเด็ก เพลงสําหรับเด็กและการละเลนของเด็ก เพลงปฏิพากยและ
การละเลนของหนุมสาว เพลงประกอบพิธกี รรม ฯลฯ ศึกษาคําประพันธ
และการใชภาษา ทวงทํานองเพลง วิธีเลนโอกาสที่แสดงและฝกปฏิบตั ิ

2053208

การบันทึกทารําเตน
2(1-2)
Dance Notation
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมา ความสําคัญของการบันทึกทารําเตน
คุณลักษณะของโนตนาฏศิลปแบบตาง ๆ ฝกการเขียนโนตตามหลักของ
Labanotation
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2053401

การแสดงหุน 2
2(1-2)
Puppetry 2
ศึกษาความหมาย ขอบเขต ประเภท และประโยชนของหุน การ
สรางหุนชนิดตาง ๆ เทคนิคการเขียนบท และการเชิดหุน ฝกการเชิดหุน
สรางฉากและอุปกรณ ฝกการเขียนบท การพากย และการจัดการแสดง

2053501

บัลเลต 2
2(1-2)
Ballet 2
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาของระบําบัลเลต และฝกการเตนบัลเลตที่
ราวเกาะและทีก่ ลางหอง

2053502

2(1-2)
โมเดิรน ดานซ 1
Modern Dance 1
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาของโมเดิรน ดานซ ฝกการเตนโมเดิรน
ดานซ เชน การใชกลามเนื้อสวนตาง ๆ ของรางกาย การใชเทาทั้งที่ราว
เกาะ และกลางหอง

2053503

บัลเลต 3
2(1-2)
Ballet 3
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 2053501 บัลเลต 2
ฝกการเตนบัลเลตทรี่ าวเกาะที่กลางหอง ฝกระบําชุดสั้น ๆ

2053504

นาฏศิลปเอเชีย
2(1-2)
Asia Dances
ศึกษาลักษณะ ลีลา เพลงและการแตงกายของระบําและการแสดง
ในประเทศทางภาคพื้นเอเชีย
ฝกลีลาการแสดงของกลุมประเทศทาง
ตะวันออกตามความเหมาะสม
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2053601

ละครวิทยุและวิทยุโทรทัศน
2(1-2)
Drama Theory & Technique for Radio and T.V.
ศึกษาประเภทวิทยุและโทรทัศนที่มีตอ ผูฟง และผูชม ประเภทของ
รายการของวิทยุ โทรทัศน ศัพทเทคนิค หลักการจัดรายการ หลักการ
เขียนบทละครวิทยุโทรทัศน หลักการแสดงวิทยุโทรทัศน รวมทั้งลักษณะ
ของสื่อมวลชน ประเภทวิทยุโทรทัศนอทิ ธิพลของสื่อมวลชนที่มีตอ ผูฟง
และผูชม ฝกเขียนบทรายการสารคดีทางวิทยุ เขียนบทละครวิทยุโทรทัศน
ฝกการแสดงละครวิทยุ และละครโทรทัศน

2053602

การแตงกายและการแตงหนา 2
2(1-2)
Character Costume & Make-up 2
ฝกสรางเครื่องแตงกายละครไทย พระ-นาง ฝกออกแบบเครื่อง
แตงกายละครระบําแบบตาง ๆ มากขึ้น ฝกแตงหนาแบบพิศดาร เชน คน
แก แผลเปน และสวนพิการบนใบหนา แกไขสวนที่บกพรองบนใบหนา

2053604

การกํากับการแสดง 2
2(1-2)
Directing 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 2051605 การกํากับการแสดง 1
ศึกษาและฝกกํากับการแสดงละครองคเดียวจบ หรือละครสั้นที่มี
ความลึกซึ้งในเนื้อหามากกวาระดับที่ 1

2053607

การแตงหนา 2
2(1-2)
Make-up 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 2052605 การแตงหนา 1
ศึกษาศิลปะการแตงหนาในระดับสูง เชน การเติม การพรางสวน
ตาง ๆ ของใบหนา โดยวิธีการที่ซับซอนกวาการแตงหนา 1 การแตงผิว
ผิดปกติตา ง ๆ ฝกแตงหนาตามที่ไดเรียนมา
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2053608

การกํากับเวที
2(1-2)
Stage Management
ศึกษาหนาที่และความสําคัญของผูกาํ กับเวที การดําเนินงาน การ
ประสานงาน ปญหาในการกํากับเวที และวิธแี กปญ
 หา ฝกกํากับเวที

2053610

การเขียนบทละครสําหรับเด็ก
Playwriting for Children
ศึกษาหลักการเขียนบทละครสําหรับเด็ก
สําหรับเด็กในวัยตาง ๆ

2(1-2)
ฝกการเขียนบทละคร

2053611

ประวัตภิ าพยนตร ละครวิทยุ และละครวิทยุโทรทัศน
2(2-0)
History of Film, Radio and Techniques
ศึกษาประวัตภิ าพยนต ละครวิทยุ และละครวิทยุโทรทัศน

2053612

ทฤษฏี เทคนิควิทยุโทรทัศน
2(1-2)
Television : Theories and Techniques
ศึกษาทฤษฏี และการใชเทคนิคในการจัดการแสดงวิทยุโทรทัศน
ฝกจัดการแสดงวิทยุโทรทัศน

2053613

การแสดง 3
2(1-2)
Acting 3
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 2052606 การแสดง 2
ศึกษาและฝกการแสดงบทบาทตัวละคร ที่มีความซับซอนลึกซึ้ง
มากกวาการแสดง 2 แสดงละครเรื่องยาวเนนการวิเคราะหตัวละครที่มี
ลักษณะซับซอนในเชิงจิตวิทยา
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2053701

หลักการวิเคราะหบทละคร
2(2-0)
Play Analysis
วิ เ คราะห โ ครงเรื่ อ ง ตั ว ละคร ปรั ช ญาความคิ ด การใช ภ าษา
วิธีการเขียนบทภาพและเสียงที่ปรากฎบนเวที ตลอดจนแนวการแสดงของ
ละครประเภทตาง ๆ

2053702

การอานและแปลบทละคร 1
2(1-2)
Play Reading and Translation 1
อานและแปลบทละครตางประเทศที่ดีเดน เปนมาตรฐานที่ดีของ
การดําเนินเรื่อง การพัฒนาตัวละคร ลีลา บทสนทนา ศึกษาหลักการอาน
และแปลบทละคร ฝกการอานและแปลบทละคร

2053703

ภาพยนตรและนวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทียบ
2(2-0)
Theatre, Movies and Novels : Comparative Arts
ศึกษาความสัมพันธของละคร ภาพยนตรและนวนิยาย และอิทธิพล
ที่ศลิ ปะแตละแบบมีตอ กันจากตนเรื่องเดียวกัน

2053704

หลักการวิเคราะหและวิจารณการละคร
2(1-2)
Dramatic Theories and Criticism
ศึกษาวิเคราะหทฤษฎีการละคร และหลักการวิจารณการละคร
ในแงปรัชญา ความคิด จุดมุง หมาย การเสนอเรือ่ ง การแสดง ผูช ม

2053705

วรรณกรรมการละครตะวันตก
2(1-2)
Western Dramatic Literature
ศึกษาผลงานวรรณกรรมการละครดีเดนในการละครตะวันตกที่มี
ปรากฎเปนภาษาไทยในดานลักษณะพัฒนาการทางศิลปะและคุณคาทาง
ศิลปะตอวงการละคร
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2053706

นาฏศิลปและการละครเพื่อการศึกษา
2(1-2)
Dance and Drama for Educational Purpose
ศึกษประวัตคิ วามเปนมาและความสําคัญของการนํานาฏศิลปและ
การละครมาใชเพื่อการศึกษา ขอบเขตและวิธกี ารที่จะนํานาฏศิลปและการ
ละครไปใชเพือ่ สงเสริมการศึกษาและการเรียนรูในสาขาวิชาตาง ๆ
สรางสรรคละครเพื่อการศึกษา หรือสัมพันธกบั วิชาอื่น ๆ ในรูปแบบตาง ๆ
ตามความเหมาะสม

2053801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพนาฏศิลปและการละคร 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Dance and Drama 3
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย นก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษาและสังเกตการปฏบัติงานจริงทางการ
แสดง ทั้ ง ในและนอกสถานที่ ฝ ก งานด า นการจั ด การแสดงภายใน
สถานศึกษา

2054101

กิจกรรมสรางละคร 2
2(1-2)
Drama Production 2
สรางละครรํา เชน ละครชาตรี ละครนอก ละครใน ละคร
ดึกดําบรรพ ละครพันทาง ละครเสภา สรางละครรองและสรางละครพูด
และละครพูดสลับรํา ละครสังคีต ละครสมัยใหม และหรือการแสดงอื่น ๆ

2054102

นาฏศิลปเปรียบเทียบ
2(1-2)
Comparative Drama
ศึกษาและเปรียบเทียบแนวคิด ปรัชญา สภาพภูมศิ าสตร การเมือง
ซึง่ มีอทิ ธิพลตอวัฒนธรรมการละคร และปฏิบัตินาฏศิลปเปรียบเทียบ
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2054103

การวิจารณนาฏศิลปและละคร
2(2-0)
Drama Criticism
ศึกษาหลักการวิจารณ วิธีวจิ ารณ หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู
วิจารณละครที่มีตอ ผูชมและสังคม ฝกวิจารณละครวิทยุ ละครโทรทัศน
ละครเวที ละครรํา ภาพยนตร

2054104

การเขียนบทละครไทย
2(1-2)
Thai Playwriting
ศึกษาวิธเี ขียนบทละครรํา การตัดตอบทละคร การบรรจุเพลงและ
ฝกเขียนบทละครและบรรจุเพลงรอง

2054105

ลิเก
Li-Ke

2(1-2)

ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาและองคประกอบของลิเกตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ฝกรองและแสดงลิเก
2054201

หนาพาทย 2
2(1-2)
Nah Paht 2
ฝกหนาพาทยชั้นสูงที่ใชประกอบในพิธีไหวครูครอบโขนละคร
และประกอบการแสดง เชน สาธุการ ตระนิมิ ตร ตะบองกัน ชํานาญ
บาทสุณี คุกพาทย รัวสามลา พราหมณเขาพราหมณออกเชิดฉาน (พระราม
ตามกวาง)
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2054202

ระบําเบ็ดเตล็ด 3
2(1-2)
Miscellaneous Dance 3
ศึกษาประวัตกิ ารแสดงระบําเบ็ดเตล็ดที่นาํ มาฝกในดานเนือ้ รอง
เพลงดนตรี เพลงขับรอง เครื่องแตงกาย โอกาสและสถานที่แสดง ฝก
ปฏิบัตริ ะบําตาง ๆ เชน ระบําดาวดึงส ระบําที่บท ระบํายองหงิด รํากริช
รําซัดชาตรี รํามโนราหบชู ายัญ ฯลฯ

2054203

กิจกรรมฟอนรํา 5
2(1-2)
Thai Dancing 5
ศึกษาและปฏิบัติการแสดงทีเ่ ปนชุดเปนตอนในละครชนิดตาง ๆ
เรื่องสังขทอง สังขศลิ ปชัย แกวหนามา ไกรทอง ขุนชางขุนแผน
ราชาธิราช ฯลฯ

2054204

ประดิษฐทา รําเตน 2
2(1-2)
Choreography 2
การประดิษฐทารําเตนชุดใหญทั้งไทยและสากล การออกแบบลีลา
การแปรแถวที่ยากและแปลกตามากขึ้น การออกแบบเครื่องแตงกายในชุด
สรางสรรค ศึกษาจังหวะ ลีลาของเพลงไทยและเพลงสากล แลวนํามา
ออกแบบประดิษฐทา ตลอดจนการใชจินตนาการเกี่ยวกับการเลน แสง
เสียง และการจัดเวที

585

รหัสวิชา

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2054205

ดนตรีและนาฏศิลปพนื้ บาน
3(2-2)
Folk Music Folk Dance
ศึกษาลักษณะ ความเปนมา ความสําคัญ วิวฒ
ั นาการเครื่องดนตรี
การประสมวง ทํานอง จังหวะของดนตรีไทย ความสัมพันธระหวางดนตรี
กับนาฏศิลป คานิยมของคนไทย ตลอดจนการสงเสริม การอนุรกั ษ พัฒนา
ดนตรีไทย การฝกปฏิบัตเิ บื้องตน ศึกษาลักษณะประวัติความเปนมา
ความสําคัญ วิวฒ
ั นาการของนาฏศิลปไทย ในดานการแตงกาย ทารํา เพลง
ประกอบ และอุปกรณการแสดง ความสัมพันธระหวางดนตรี
นาฏศิลป
ไทยกับนาฎศิลปพนื้ บาน คานิยมของคนไทย ตลอดจนการสงเสริม อนุรกั ษ
และพัฒนานาฏศิลปไทย การฝกปฏิบัตเิ บื้องตน

2054206

ระบํานานาชาติ
2(1-2)
International Dance
ศึ ก ษาประวั ติ ก ารแสดงชุ ด ที่ นํ า มาฝ ก หั ด ในด า นเนื้ อ ร อ ง เพลง
ดนตรี เพลงขับรอง เครื่องแตงกาย โอกาสและสถานที่แสดงของชาติตาง ๆ
เชน ญี่ปุน จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส พมา สเปน อินเดีย (ทั้ง
เดี่ยวและหมู) เลือกปฏิบัตติ ามความเหมาะสม

2054207

รําอาวุธ
2(1-2)
Weapon Dances
ปฏิบัตกิ ารใชอาวุธ เชน พลอง (เสนาไทย) กระบอง (นางยักษ)
ทวน (ระตูสหิ นากับอิเหนา) รบดวยศร (พระ-ยักษ) กริชคู ดาบคูและ
พลอง เลือกปฏิบัตติ ามความเหมาะสม
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2054301

เพลงไทย 4
2(1-2)
Thai Music 4
ศึกษาประวัตแิ ละที่มาของเพลงพื้นบานภาคกลางที่นยิ มรองกันใน
เทศกาลตาง ๆ ศึกษาประวัตแิ ละผลงานของพอเพลง แมเพลง ที่มีชอื่ เสียงอยู
ในวงการทั้งอดีต และปจจุบัน ศึกษาลักษณะคํารองของเพลงนั้น ๆ ศึกษา
ลีลาการรองและวิธแี สดงโอกาสที่แสดง เครื่องแตงกาย และดนตรีประกอบ
ฝกรองเพลงปฏิพากย เชน เพลงเกี่ยวขาว เพลงฉอย เพลงทรงเครื่อง เพลงลํา
ตัด ฯลฯ

2054302

เพลงไทย 5
2(1-2)
Thai Music 5
ศึกษาประวัตแิ ละที่มาของเพลงพื้นบานภาคเหนือ ภาคอีสาน และ
ภาคใตที่นยิ มรองกันในเทศกาลตาง ๆ ศึกษาประวัตแิ ละผลงานของพอเพลง
แมเพลง ที่มชี อื่ เสียงอยูในวงการทั้งอดีตและปจจุบนั ศึกษาลักษณะคํารอง
ของเพลงนั้น ๆ ศึกษาลีลาการองและวิธแี สดง โอกาสที่แสดง เครื่องแตงกาย
และดนตรีประกอบ ฝกรองเพลงพื้นบานของภาคตาง ๆ

2054401

การแสดงหุน 3
2(1-2)
Puppetry 3
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาของหุนตะวันตกและตะวันออก บทบาท
ของหุนในการศึกษา ฝกเชิดหุน ไทย และรองเพลงประกอบในบทละคร
ไทยบาง ตอน เชน รามเกียรติ์ พระอภัยมณี ฯลฯ

2054501

นาฏศิลปสากล
2(1-2)
Wertern Drama
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาของนาฏศิลปและความรูเบื้องตนเกีย่ วกับ
นาฏศิลปสากล เรียนเทคนิคและการเตนแบบ Martha Graham เรียนรู
เทคนิค และการเตนแบบ Free Style
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2054502

โมเดิรน ดานซ 2
2(1-2)
Modern Dance 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 2053502 โมเดิรนดานซ 1
ฝกการเตนโมเดิรน ดานซทรี่ าวเกาะ และทีก่ ลางหอง ฝกสรางสรรค
ระบําในแนวโมเดิรน ดานซ

2054503

บัลเลต 4
2(1-2)
Ballet 4
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 2053503 บัลเลต 3
ฝกการเตนบัลเลตทรี่ าวเกาะและที่กลางหอง ฝกปฏิบัตริ ะบําชุด
สั้น ๆ จากทาตาง ๆ ทีไ่ ดเรียนมา

2054602

การแตงกายละครไทย
Costumes for Thai Stage
ศึกษาประวัตแิ ละวิธกี ารแตงกายของละครไทย
สรางเครื่องแตงกายละครไทย

2(1-2)
ฝกแตงกายและ

2054604

ละครและการแสดงสําหรับเด็ก 2
2(1-2)
Children Theatre 2
ละครและการแสดงสําหรับเด็กโตและวัยรุน จิตวิทยาของเด็กวัยรุน
ฝกสรางละครเวทีสาํ หรับเด็กโตและวัยรุน

2054605

การเขียนบทละครวิทยุและวิทยุโทรทัศน
Playwriting for Radio and Television
ศึกษาวิธกี ารเขียนบทละครวิทยุ และวิทยุโทรทัศน
ละครวิทยุและบทละครวิทยุโทรทัศน

2(1-2)
ฝกเขียนบท
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2054606

การกํากับการแสดงละครวิทยุโทรทัศน
Directing for Radio and Television
ศึกษาหลักการแสดงและกํากับละครวิทยุโทรทัศน
ละครวิทยุและบทละครวิทยุโทรทัศน

2(1-2)
ฝกเขียนบท

2054701

การละครสมัยใหมในอังกฤษ ยุโรป และอเมริกา
2(2-0)
Modern Drama and Theatre in England, Europe and America
ศึกษาการละครในศตวรรษที่ 20 ของอังกฤษ ยุโรป และอเมริกา
ในเชิงแนวความคิด ทฤษฎีและการปฏิบตั ิ

2054702

วรรณกรรมการละครสากล
2(1-2)
World Dramatic Literature
ศึกษาถึงผลงานวรรณกรรมการละครชิ้นดีเดนของโลกทีม่ ปี รากฎ
เปนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศลหรือภาษาไทยในดานลักษณะและพัฒนาการทาง
ศิลปะ คุณคาทางศิลปะที่มีตอ วงการละคร

2054704

บทบาทของดนตรีและนาฏศิลปในละครเอเชีย
2(1-2)
Dance and Music Theatre of Asia : A Critical Study
ศึกษาเชิงวิเคราะหถงึ บทบาทและความสําคัญของนาฏศิลปและ
ดนตรีในละครเอเชีย

2054705

หลักการวิเคราะหและวิจารณการละครไทย
2(1-2)
Thai Classical Play Analysis and Criticism
ศึกษาหลักการวิเคราะหและหลักการวิจารณละครไทย โครงเรื่อง
ตัวละคร ปรัชญา ความคิด การใชภาษา วิธีการเขียนบท ขนบของการ
แสดงบนเวที ฝกวิเคราะห บทละครและฝกวิจารณการละครไทย
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2054801

การฝกประสบการณวชิ าชีพนาฏศิลปและการละคร 2
5(450)
Training in Dance and Drama 2
ฝกประสบการณวชิ าชีพกับหนวยงานธุรกิจที่มผี ลิตผลการแสดง
ภายใตการควบคุมของอาจารยนเิ ทศกและผูประกอบการ และผลิตผลงาน
ทางดานการแสดงใหไดมาตรฐานออกสูสาธารณชน

2054901

ผลงานคนควาริเริ่มทางนาฏศิลปหรือศิลปะการละคร
2(1-2)
Selected Study
เขียนผลงานการคนควาในหัวขอที่ไดรบั ความเห็นชอบจากภาควิชา
หรือกํากับการแสดงที่ไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา 1 เรื่อง และจัดทํา
คูมือ กํากับการแสดง สรุปผลงานสง หรือเขียนบทละครเรื่องยาวที่ได
มาตรฐาน 1 เรื่อง รวมทั้งออกแบบฉาก เครื่องแตงกายแนะแนวทางการ
แสดง หรือประดิษฐชุดการแสดงที่ไดมาตรฐาน เขียนคูมือประกอบการ
แสดงและทํ า สไลด พร อ มบั น ทึ ก เสี ย งเพลง หรื อ บั น ทึ ก วิ ดี ทั ศ น ท า รํ า
(เลือกเพียงอยางใดอยางหนึ่ง และตองสอบปากเปลาดวย)

2054903

การแสดงทองถิ่น
2(1-2)
Folk Performing Arts
ศึกษาความเปนมาของนาฏศิลปแตละทองถิ่นในประเทศไทยดาน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การแตงกายและการแสดงนาฏศิลป
ทองถิ่น
สรีระวิทยาของผูแสดงนาฏศิลป
2(2-0)
Anatomy of Performers
ศึกษาระบบ หนาที่ของสรีระและอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายที่
เกี่ยวของกับการแสดงนาฏศิลป และประโยชนของนาฏศิลปที่มีตอ สรีระ

2054904
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2054906

รําวง
2(1-2)
Ramwong
ศึกษาที่มาความหมายของเพลงและวัตถุประสงคของการรําวง
ทารํา การแตงกาย ทวงทํานองเพลง จังหวะทีใ่ ชในการรํา และโอกาสที่ใช
ในการแสดงฝกรําวงมาตรฐาน

2054907

การใชคอมพิวเตอรขนั้ พื้นฐานในงานนาฏศิลป
2(1-2)
Basic Computer Application in dramatic Arts
ศึกษาการใชคอมพิวเตอรขนั้ พื้นฐาน ศึกษาการใชคอมพิวเตอรใน
การบันทึกขอมูลและทารําตาง ๆ เพื่อใชในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป
พรอมฝกปฏิบัติ

2054908

นาฏศิลปเพื่อชีวิต
2(1-2)
Dramatic Arts for Daily Life
ศึกษาที่มาลักษณะและชนิดของการแสดง ระบํา รํา ฟอน ละคร
โขนวิพธิ ทัศนา มหรสพ การละเลนของหลวง เพลงและการแสดงพืน้ เมือง
ศึกษาความสําคัญของนาฏศิลปไทยที่มีตอ วิถีชีวติ ไทย วิเคราะหลกั ษณะที่
นิยมวาดีในดานลีลา ทารํา ทวงทํานองเพลง จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ
เนื้อหาตามความเหมาะสม

2054909

การวิจยั ดานนาฏศิลปและการละคร
2(1-2)
Dramatic Arts Research
ลักษณะของการวิจยั ดานนาฏศิลปและการละคร เทคนิคการเก็บ
รวบรวมขอมูลภาคสนาม การตรวจสอบและวิเคราะหขอ มูล ฝกการเขียน
รายงานการวิจยั ขอควรระวังในการทําวิจยั ดานนาฏศิลปและการละคร
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2054910

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานนาฏศิลปและการละคร
2(1-2)
English for Dramatic Arts Communication
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียนเพื่อการสื่อสารเบื้องตน
ในสถานการณตา ง ๆ และศัพทเทคนิคที่เกีย่ วของกับนาฏศิลปและการละคร

2054911

การจัดการนาฏศิลปเชิงธุรกิจ
2(1-2)
Dramatic Arts Business
บทบาทของงานนาฏศิลปและการละครในสังคมการตลาดและการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด า นนาฏศิ ล ป การจั ด องค ก ร จั ด งบประมาณ กฎหมายที่
เกี่ยวกับงานนาฏศิลปและการละคร

2054912

การวัดผลและประเมินผลนาฏศิลปและการละคร
2(1-2)
Test and Measurements in Dramatic Arts
ศึกษาเกีย่ วกับการวัดผลและประเมินผลวิชานาฏศิลปและการละคร
ในทุกสาขา เชน วิชาที่ปฏิบัตเิ นนทักษะ ประวัตแิ ละทฤษฎีทเี่ ปนความรู
ความจํ า แบบทดสอบ แบบประเมิ น ผล ฝ ก สร า งแบบทดสอบแบบ
ประเมินผล
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หมูวชิ าดุริยางศิลป
(206)

ดังนี้

หมูวชิ าดุรยิ างศิลป ซึง่ อยูในหมวดวิชา ศิลปกรรมศาสตรไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทฤษฎีประวัตแิ ละการประพันธทางดนตรีไทย
ปฏิบัตดิ นตรีไทย
ทฤษฎี ประวัติ และการประพันธทางดนตรีสากล
ปฏิบัตดิ นตรีสากล
ดนตรีวทิ ยาและมนุษยวิทยาทางดนตรี
ดนตรีศกึ ษา
สนับสนุนวิชาชีพ
การฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

(206-1--)
(206-2--)
(206-3--)
(206-4--)
(206-5--)
(206-6--)
(206-7--)
(206-8--)
(206-9--)

593

หมูวชิ าดุริยางศิลป (206)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2061101
2061102
2061103
2061104
2061105
2061106
2061107
2061108
2061108
2061109
2061110
2061111
2061112
2061113
2061201
2061201
2061202
2061202
2061203
2061203
2061204
2061204
2061205
2061205
2061206
2061206

ชือ่ วิชา
พืน้ ฐานดนตรีไทย
ประวัตดิ นตรีไทย
การบันทึกโนตเพลงไทย
หนาทับดนตรีไทย
หลักการขับรองเพลงไทย
ลักษณะและประเภทเพลงไทย
การประสมวงดนตรีไทย
เครื่องดนตรีและการประสมวงดนตรีไทย
เครื่องดนตรีไทย
ประวัตวิ รรณกรรมเพลงไทย
การขับรองเพลงไทย
ขนบประเพณีของดนตรีไทย
ศัพทสงั คีตดนตรีไทย
การดนตรีไทย
ปฏิบัติพนื้ ฐานเครื่องดีดไทย
ปฏิบัติพนื้ ฐานปพาทย
ปฏิบัตเิ ครื่องดีดไทย 1
ปฏิบัติปพ าทย 1
ปฏิบัตเิ ครื่องดีดไทย 2
ปฏิบัติปพ าทย 2
ปฏิบัติพนื้ ฐานเครื่องสีไทย
ปฏิบัติพนื้ ฐานเครื่องสายไทย
ปฏิบัตเิ ครื่องสีไทย 1
ปฏิบัตเิ ครื่องสายไทย 1
ปฏิบัตเิ ครื่องสีไทย 2
ปฏิบัตเิ ครื่องสาย 2

น(ท-ป)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
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รหัสใหม รหัสเกา
2061207
2061207
2061208
2061208
2061209
2061209
2061210
2061210
2061211
2061211
2061212
2061212
2061213
2061213
2061214
2061214
2061215
2061215
2061216
2061216
2061217
2061217
2061218
2061218
2061219
2061219
2061220
2061220

ชือ่ วิชา
ปฏิบัติพนื้ ฐานเครื่องตีไทย
ปฏิบัติพนื้ ฐานขับรองเพลงไทย
ปฏิบัตเิ ครื่องตีไทย 1
ปฏิบัติขบั รองเพลงไทย 1
ปฏิบัตเิ ครื่องตีไทย 2
ปฏิบัติขบั รองเพลงไทย 2
ปฏิบัติพนื้ ฐานเครื่องเปาไทย
ปฏิบัตเิ พลงตับ
ปฏิบัตเิ ครื่องเปาไทย 1
ปฏิบัตเิ พลงเถา
ปฏิบัตเิ ครื่องเปาไทย 2
ปฏิบัตเิ พลงระบํา รํา ฟอน
ปฏิบัติพนื้ ฐานขับรองเพลงไทย
ปฏิบัตเิ พลงมอญ
ปฏิบัติขบั รองเพลงไทย 1
ปฏิบัติขบั รองเพลงไทยตามสมัยนิยม
ปฏิบัติขบั รองเพลงไทย 2
ปฏิบัตหิ นาทับ
ปฏิบัตเิ พลงตับ
ปฏิบัตดิ นตรีพนื้ บานไทยภาคเหนือ 1
ปฏิบัตเิ พลงเถา
ปฏิบัตดิ นตรีพนื้ บานไทยภาคอีสาน 1
ปฏิบัตเิ พลงระบํา รํา ฟอน
ปฏิบัตดิ นตรีพนื้ บานไทยภาคกลาง 1
ปฏิบัตเิ พลงมอญ
ปฏิบัตดิ นตรีพนื้ บานไทยภาคใต
ปฏิบัติองั กะลุง
ปฏิบัตริ วมวงดนตรีไทย 1

น(ท-ป)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
1(0-2)
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รหัสใหม รหัสเกา
2061221
2061221
2061222
2061222
2061223
2061224
2061225
2061226
2061227
2061228
2061229
2061230
2061231
2061301
2061302
2061303
2061304
2061305
2061306
2061307
2061303
2061307
2061308
2061401
2061402
2061403
2061404
2061405
-

ชือ่ วิชา
ปฏิบัตดิ นตรีพนื้ บานภาคเหนือ 1
ปฏิบัติองั กะลุง
ปฏิบัตดิ นตรีพนื้ บานภาคอีสาน 1
ปฏิบัตริ วมวงดนตรีพนื้ บานไทย 1
ปฏิบัตดิ นตรีพนื้ บานภาคกลาง 1
ปฏิบัตดิ นตรีพนื้ บานภาคใต 1
ปฏิบัตหิ นาทับ
ปฏิบัตหิ นาทับ กลองแขก และโทนรํามะนา
ปฏิบัตหิ นาทับกลองสองหนา
ปฏิบัติขบั รองเพลงไทยตามสมัยนิยม
ปฏิบัติขบั รองเพลงพื้นบาน 1
ปฏิบัตริ วมวงดนตรีไทย 1
ปฏิบัตริ วมวงดนตรีพนื้ บานไทย 1
ทฤษฎีดนตรีสากล 1
ทฤษฎีดนตรีสากล 2
การอานและการเขียนโนตสากล 1
การอานและการเขียนโนตสากล 2
ประวัตดิ นตรีตะวันตกโดยสังเขป
องคประกอบดนตรีสากล
ทฤษฎีดนตรีสากลทั่วไป
การอานและเขียนโนตสากล 1
ทฤษฎีดนตรีสากลทั่วไป
ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัตเิ ครื่องลมไม 1
ปฏิบัตเิ ครื่องลมไม 2
ปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง 1
ปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง 2
ปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล 1

น(ท-ป)
2(0-4)
1(0-2)
2(0-4)
1(0-2)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
1(0-2)
1(0-2)
3(3-0)
2(2-0)
1(1-0)
1(1-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
1(1-0)
2(1-2)
3(3-0)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)

596
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2061406
2061407
2061408
2061409
2061410
2061411
2061412
2061413
2061414
2061415
2061416
2061417
2061418
2061419
2061420
2061421
2061422
2061423
2601424
2061425
2061426
2061427
2061428
2061429
2061501
2061502
2061502
2061503
-

ชือ่ วิชา
ปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล 2
ปฏิบัติกีตา ร 1
ปฏิบัติกีตา ร 2
ปฏิบัติคียบ อรด 1
ปฏิบัติคียบ อรด 2
ปฏิบัติขบั รองสากล 1
ปฏิบัติขบั รองสากล 2
ปฏิบัตเิ ครื่องกระทบ 1
ปฏิบัตเิ ครื่องกระทบ 2
การแสดงเครือ่ งดนตรีสากล 1
การแสดงเครือ่ งดนตรีสากล 2
ปฏิบัตริ วมวงคอมโบ 1
ปฏิบัตริ วมวงเครื่องเปา 1
ปฏิบัตริ วมวงออรเคสตรา 1
ปฏิบัตริ วมวงแจส 1
ปฏิบัตริ วมวงเล็กหรือวงคอมโบ 1
ปฏิบัตริ วมวงขับรองประสานเสียง 1
ปฏิบัตริ วมวงเครื่องเปา 1
ปฏิบัตริ วมวงออรเคสตรา
ปฏิบัตริ วมวงแจส
ปฏิบัตเิ ครื่องสายตะวันตก 1
ปฏิบัตเิ ครื่องสายตะวันตก 2
การบรรเลงรวมวงดนตรีสากล 1
การบรรเลงรวมวงดนตรีสากล 2
การจัดเก็บระบบขอมูลดนตรี
พืน้ ฐานดนตรีวทิ ยา
ดนตรีวทิ ยาเบือ้ งตน
มานุษยวิทยาทางดนตรี

น(ท-ป)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
2(0-4)
2(0-4)
1(0-4)
1(0-2)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
1(0-2)
1(0-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)

597
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2061504
2061505
2061505
2061506
2061701
2061702
2061702
2062101
2062102
2062103
2062104
2062105
2062106
2062106
2062107
2062108
2062109
2062110
2062111
2062112
2062113
2062114
2062115
2062116
2062201
2062201
2062202
2062202

ชือ่ วิชา
พืน้ ฐานสังคมวิทยาทางดนตรี
ดนตรีวจิ กั ษ
สีสนั และเสียงของเครื่องดนตรี
ดนตรีรว มสมัย
คอมพิวเตอรดนตรีขนั้ พื้นฐาน
การซอมสรางเครื่องดนตรีไทย
การซอมบํารุงและรักษาเครื่องดนตรีไทย
องคประกอบของดนตรีไทย
ทฤษฎีดนตรีไทย
ดนตรีพนื้ บานไทย
ทฤษฎีเพลงเถา
ศิลปนและนักประพันธเพลงไทย
ดนตรีและการแสดง
ดนตรีประกอบการแสดงของไทย
พิธไี หวครูและครอบดนตรีไทย
สุนทรียศาสตรของดนตรีไทย
ภูมิศาสตรดนตรีไทย
ดนตรีพนื้ บานไทยภาคเหนือ
ดนตรีพนื้ บานไทยภาคอีสาน
ดนตรีพนื้ บานไทยภาคกลาง
ดนตรีพนื้ บานไทยภาคใต
วงปพาทย
วงเครื่องสายไทย
วงมโหรี
ปฏิบัตเิ ครื่องดีดไทย 3
ปฏิบัติปพ าทย 3
ปฏิบัตเิ ครื่องดีดไทย 4
ปฏิบัติปพ าทย 4

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)

598
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2062203
2062203
2062204
2062204
2062205
2062205
2062206
2062206
2062207
2062207
2062208
2062208
2062209
2062209
2062210
2062210
2062211
2062211
2062212
2062212
2062213
2062213
2062214
2062214
2062215
2062215
2062216
2062216

ชือ่ วิชา
ปฏิบัตเิ ครื่องสีไทย 3
ปฏิบัตเิ ครื่องสายไทย 3
ปฏิบัตเิ ครื่องสีไทย 4
ปฏิบัตเิ ครื่องสายไทย 4
ปฏิบัตเิ ครื่องตีไทย 3
ปฏิบัติขบั รองเพลงไทย 3
ปฏิบัตเิ ครื่องตีไทย 4
ปฏิบัติขบั รองเพลงไทย 4
ปฏิบัตเิ พลงสําหรับโขน ละคร
ปฏิบัตเิ พลงสําหรับโขน ละคร
ปฏิบัตเิ พลงในเรื่องละคร
ปฏิบัตเิ พลงในเรื่องละคร
ปฏิบัติเพลงเรื่อง
ปฏิบัติเพลงเรื่อง
ปฏิบัตเิ พลงออกภาษาและเพลงสิบสองภาษา
ปฏิบัตเิ พลงออกภาษาและเพลงสิบสองภาษา
ปฏิบัตเิ พลงประเภทลูกลอลูกขัด
ปฏิบัตเิ พลงประเภทลูกลอลูกขัด
ปฏิบัตเิ พลงย่ํามอญ
ปฏิบัตเิ พลงย่ํามอญ
ปฏิบัตหิ นาทับตะโพนและกลองทัด 1
ปฏิบัตหิ นาทับตะโพนและกลองทัด 1
ปฏิบัตดิ นตรีพนื้ บานภาคเหนือ 2
ปฏิบัตดิ นตรีพนื้ บานภาคเหนือ 2
ปฏิบัตดิ นตรีพนื้ บานภาคอีสาน 2
ปฏิบัตดิ นตรีพนื้ บานภาคอีสาน 2
ปฏิบัตดิ นตรีพนื้ บานภาคกลาง 2
ปฏิบัตดิ นตรีพนื้ บานภาคกลาง 2

น(ท-ป)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)

599
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2062217
2062217
2062218
2062219
2062220
2062221
2062222
2062223
2062224
2062225
2062301
2062301
2062302
2062303
2062304 2062304
2062303
2062305
2062305
2062306
2062306
2062307 2062307
2062308
2062309
2062310
2062311
2062312
2062313
2062314
-

ชือ่ วิชา
ปฏิบัตดิ นตรีพนื้ บานภาคใต 2
ปฏิบัตดิ นตรีพนื้ บานภาคใต 2
ปฏิบัติขบั รองเพลงไทยสําหรับเด็ก
ปฏิบัตริ วมวงดนตรีไทย 2
ปฏิบัตริ วมวงดนตรีพนื้ บานไทย 2
ปฏิบัติขบั รองเพลงพื้นบาน 2
ปฏิบัตเิ ครื่องเปาไทย 3
ปฏิบัตเิ ครื่องเปาไทย 4
ปฏิบัติขบั รองเพลงไทย 3
ปฏิบัติขบั รองเพลงไทย 4
ทฤษฎีดนตรีสากล 2
ทฤษฎีดนตรีสากล 3
ทฤษฎีดนตรีแจส
การประพันธ 1
การอานและการเขียนโนตสากล 4
การอานและการเขียนโนตสากล 3
ดนตรีปอ ปปูลารเริ่มตั้งแต ค.ศ. 1950
ดนตรีตะวันตกกอนสมัยราโรด
ประวัตดิ นตรีตะวันตกตั้งแตศตวรรษที่ 18 ถึงปจจุบัน
ดนตรีสมัยราโรด
ดนตรีสมัยโรโคโคและคลาสสิค
หลักการโยธวาทิต
การอํานวยเพลงเบื้องตน
การอํานวยเพลงขับรองประสานเสียง
โอเปราและละครเพลง
ประวัตดิ นตรีตะวันตก 2
คีตปฏิภาณแบบแจส 1
ปรัชญาของดนตรี

น(ท-ป)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
1(0-2)
1(0-2)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(1-0)
1(1-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(3-0)

600
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2062315
2062315
2062316
2062318
2062319
2062320
2062321
2062322
2062323
2062323
2062325 2062325
2062326 2062326
2062327
2062329
2062327 2062313
2062328
2062329
2062401
2062403
2062405
2062407
2062408
2062409
2062410
2062411
2062412
2062413
-

ชือ่ วิชา
ประวัตดิ นตรีแจส
การประพันธ 1
รูปแบบและการวิเคราะหดนตรี
คีตปฏิภาณแบบแจส
โยฮันน เซบาสเตียน บาค
วูลฟ กัง อมาดิอุส โมสารท
ลุควิก ฟาน เบโธเฟน
เครื่องกระทบสําหรับวงโยธวาทิต
ดนตรีสนาม
การประพันธ 2
ดนตรีรว มสมัย
การปฏิบัตเิ ฉพาะแนว
โคลัค เดบุสซี
อาโนลด โซนเบิรก
ประวัตดิ นตรีตะวันตก 3
อีกอร สตราวินสกี้
การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงแจส 2
ปฏิบัตเิ ครื่องลมไม 3
ปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง 3
ปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล 3
ปฏิบัติกีตา ร 3
ปฏิบัติกตี าร 4
ปฏิบัติคียบ อรด 3
ปฏิบัติคียบ อรด 4
ปฏิบัติขบั รองสากล 3
ปฏิบัติขบั รองสากล 4
ปฏิบัตเิ ครื่องกระทบ 3

น(ท-ป)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)

601
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2062415
2062416
2062417
2062418
2062419
2062420
2062421
2062421
2062422
2062422
2062423
2062423
2062424
2062424
2062425
2062425
2062426
2062426
2062427
2062427
2062428
2062428
2062429
2062430
2062431
2062432
2062433
-

ชือ่ วิชา
ปฏิบัตริ วมวงเล็ก 1
ปฏิบัตริ วมวงเล็ก 2
ปฏิบัตริ วมวงใหญ 1
ปฏิบัตริ วมวงใหญ 2
ปฏิบัติขบั รองประสานเสียง 1
ปฏิบัติขบั รองประสานเสียง 2
ปฏิบัตเิ ครื่องลมไมแจส 1
การแสดงเดีย่ วดนตรีสากล 3
ปฏิบัตเิ ครื่องลมไมแจส 2
การแสดงเครือ่ งดนตรีสากล 4
ปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลืองแจส 1
ปฏิบัตริ วมวงคอมโบ 2
ปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลืองแจส 2
ปฏิบัตริ วมวงเครื่องเปา 2
ปฏิบัตเิ ครื่องสายสากลแจส 1
ปฏิบัตริ วมวงออรเคสตรา 2
ปฏิบัตเิ ครื่องสายสากลแจส 2
ปฏิบัตวิ งโยธวาฑิต 1
ปฏิบัติกีตา รพาณิชย 1
ปฏิบัตริ วมแจส 2
ปฏิบัติกีตา รพาณิชย 2
ปฏิบัตริ วมวงขับรองประสานเสียง 2
ปฏิบัติคียบ อรดแจส 1
ปฏิบัติคียบ อรดแจส 2
ปฏิบัติขบั รองสากลแจส 1
ปฏิบัติขบั รองสากลแจส 2
ปฏิบัตเิ ครื่องกระทบแจส 1

น(ท-ป)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
1(0-2)
2(0-4)
1(0-2)
2(0-4)
1(0-2)
2(0-4)
1(0-2)
2(0-4)
1(0-2)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)

602
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2062433
2062434
2062434
2062435
2062435
2062436
2062436
2062437
2062438
2062501
2062502
2062503
2062504
2062505
2062506
2062507
2062508
2062509
2062510
2062511
2062512
2062513
2062514
2062515
2062601
2062602
2062603
2062604
-

ชือ่ วิชา
ปฏิบัตเิ ครื่องสายตะวันตก 3
ปฏิบัตเิ ครื่องกระทบแจส 2
ปฏิบัตเิ ครื่องสายตะวันตก 4
รวมวงแจสหรือปอปปูลาร 1
การแสดงเครือ่ งดนตรีสากล 5
รวมวงแจสหรือปอปปูลาร 2
การแสดงเครือ่ งดนตรีสากล 6
การขับรองหมู 1
การขับรองหมู 2
ประวัตเิ ครื่องดนตรี
ประวัตดิ นตรีเชิงปฏิบัติ
การศึกษาดนตรีภาคสนาม
ดนตรีเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต
ดนตรีเอเชียใตและตะวันออกกลาง
ความสัมพันธระหวางดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก
การเขียนวิจารณดนตรี
การเก็บรักษาและการซอมเครื่องดนตรีเบื้องตน
การทําความสะอาดและการปรับเครื่องเปา
การบันทึกเสียงเบื้องตน
การซอมเครื่องสายไทย
การซอมสรางอุปกรณดนตรี
การจัดการวงดนตรี
ดนตรีและการแสดง
การศึกษาประวัตดิ นตรีเชิงลึก
ดนตรีและกิจกรรมการเคลื่อนไหวสําหรับเด็ก
กระบวนการเรียนดนตรีศกึ ษา
จิตวิทยาและแนะแนวสําหรับครูดนตรี
จิตวิทยาการสอนดนตรีและกระบวนการเรียนดนตรีศกึ ษา

น(ท-ป)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
1(0-2)
1(0-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)
3(3-0)
1(0-2)
3(3-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)

603
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2062701
2062702
2062703
2062704
2062705
2062706
2062707
2062708
2062709
2062801
2062802
2063101
2063102
2063103
2063104
2063105
2063106
2063107
2063108
2063109
2063110
2063201
2063201
2063202
2063202
2063203
2063203
2063204
-

ชือ่ วิชา
พืน้ ฐานเครื่องสังเคราะหเสียง
ระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลทางดนตรี
ระบบเสียงดนตรีไทย
ระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่เกีย่ วของกับธุรกิจดนตรี
การปรับและการตั้งเสียงเปยโน
เทคนิคการใชเครื่องสังเคราะหเสียง
หลักการแสดงเบื้องตน
การสรางเครื่องดนตรีไทย
ปฏิบัตกิ ารบันทึกเสียงดนตรี 1
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพดนตรี 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพดนตรี 1
สวนศาสตรดนตรีไทย
ทํานองเพลงไทย
การวิเคราะหเพลงไทย 1
การวิเคราะหเพลงไทย 2
การประพันธเพลงไทย 1
การประพันธเพลงไทย 2
หลักการบรรจุเพลงเพื่อการแสดง
การวิเคราะหบทขับรองเพลงไทย
ดนตรีพิธกี รรม
การปรับวงดนตรีไทย
ปฏิบัตเิ ครื่องดีดไทย 5
ปฏิบัติปพ าทย 5
ปฏิบัตเิ ครื่องดีดไทย 6
ปฏิบัติปพ าทย 6
ปฏิบัตเิ ครื่องสีไทย 5
ปฏิบัตเิ ครื่องสายไทย 5
ปฏิบัตเิ ครื่องสีไทย 6

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
2(90)
3(250)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)

604
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2063204
2063205
2063205
2063206
2063206
2063207
2063208
2063209
2063210
2063211
2063212
2063213
2063214
2063215
2063216
2063301
2063301
2063302
2063304
2063303
2063304
2063305
2063306
2063307
2063308 2063308
2063309
2063310
2063311

ชือ่ วิชา
ปฏิบัตเิ ครื่องสายไทย 6
ปฏิบัตเิ ครื่องตีไทย 5
ปฏิบัติขบั รองเพลงไทย 5
ปฏิบัตเิ ครื่องตีไทย 6
ปฏิบัติขบั รองเพลงไทย 6
ปฏิบัตเิ พลงหนาพาทย โขน ละคร
ปฏิบัตเิ พลงโหมโรงกลางวัน
ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 1
ปฏิบัตหิ นาทับตะโพนและกลองทัด 2
ปฏิบัติขบั รองเพลงไทยในหลักสูตรมัธยมศึกษา
ปฏิบัตริ วมวงดนตรีไทย 3
ปฏิบัตเิ ครื่องเปาไทย 5
ปฏิบัตเิ ครื่องเปาไทย 6
ปฏิบัติขบั รองเพลงไทย 5
ปฏิบัติขบั รองเพลงไทย 6
ทฤษฎีดนตรีสากล 3
ทฤษฎีดนตรีสากล 4
ทฤษฎีดนตรีสากล 4
ทฤษฎีดนตรีสากล 5
หลักการประพันธเบื้องตน
การเรียบเรียงดนตรีสาํ หรับเด็ก
การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับการขับรองประสานเสียง
การเรียงเรียงเสียงประสานสําหรับวงแบนด
การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับดนตรีปอปปูลาร
การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับดนตรีแจส
การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงออรเคสตา
สอนศาสตรเบื้องตน
คีตลักษณและการวิเคราะห 1

น(ท-ป)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
1(0-2)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)

605
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2063312
2063313
2063314
2063315
2063316
2063317
2063318
2063319
2063320
2063321
2063323
2063324
2063325
2063326
2063327
2063328
2063329
2063330
2063401
2063401
2063402
2063402
2063403
2063403
2063404
2063404
2063405
2063405

ชือ่ วิชา
คีตลักษณและการวิเคราะห 2
ดนตรีสมัยโรแมนติก
ดนตรีสมัยศตวรรษที่ 20
ประวัตดิ นตรีแจส
การอํานวยเพลงวงดนตรี
ประวัตดิ นตรีตะวันตกตั้งแตยคุ โบราณถึง ค.ศ. 1750
ดนตรีเปรียบเทียบ
ดนตรีชาติพนั ธุวทิ ยา
การบริหารวงโยธวาทิต
การใชคอมพิวเตอรสาํ หรับดนตรีสนาม
การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงดนตรีในสมัยปจจุบัน
การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับเพลงแจส 1
การเรียบเรียงดนตรีสาํ หรับวงดุรยิ างค
รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก 1
คีตปฏิภาณแบบแจส 2
การประพันธดนตรีแบบแจดและปอปปูลาร
การประพันธ 2
การประพันธ 3
ปฏิบัตเิ ครื่องลมไม 4
ปฏิบัตเิ ครื่องลมไม 5
ปฏิบัตเิ ครื่องลมไม 5
ปฏิบัตเิ ครื่องลมไม 6
ปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง 4
ปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง 5
ปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง 5
ปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง 6
ปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล 4
ปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล 5

น(ท-ป)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)

606
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2063406
2063406
2063407
2063408
2063408
2603409
2063410
2063410
2063412
2063412
2063413
2063413
2063414
2063414
2063415
2063416
2063417
2063418
2063419
2063420
2063421
2063421
2063422
2063423
2063423
2063424
2063424
2063425
-

ชือ่ วิชา
ปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล 5
ปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล 6
ปฏิบัติกีตา ร 5
ปฏิบัติกีตา ร 5
ปฏิบัติกีตา ร 6
ปฏิบัติคียบ อรด 5
ปฏิบัติคียบ อรด 5
ปฏิบัติคียบ อรด 6
ปฏิบัติขบั รองสากล 5
ปฏิบัติขบั รองสากล 6
ปฏิบัตเิ ครื่องกระทบ 4
ปฏิบัตเิ ครื่องกระทบ 5
ปฏิบัตเิ ครื่องกระทบ 5
ปฏิบัตเิ ครื่องกระทบ 6
ปฏิบัตริ วมวงเล็ก 3
ปฏิบัตริ วมวงเล็ก 4
ปฏิบัตริ วมวงใหญ 3
ปฏิบัตริ วมวงใหญ 4
ปฏิบัติขบั รองประสานเสียง 3
ปฏิบัติขบั รองประสานเสียง 4
ปฏิบัตเิ ครื่องลมไมแจส 3
ศิลปะการบรรเลงประกอบการแสดง
ปฏิบัตเิ ครื่องลมไมแจส 4
ปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลืองแจส 3
ปฏิบัตริ วมวงคอมโบ 3
ปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลืองแจส 4
ปฏิบัตริ วมวงเครื่องเปา 3
ปฏิบัตเิ ครื่องสายสากลแจส 3

น(ท-ป)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
2(0-4)
2(1-2)
2(0-4)
2(0-4)
1(0-2)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)

607
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2063425
2063426
2063426
2063427
2063427
2063428
2063428
2063429
2063430
2063431
2063432
2063433
2063434
2063435
2063436
2063501
2063501
2063502
2063502
2063503
2063504
2063505
2063506
2063507
2063508
2063601
2063602
2063602

ชือ่ วิชา
ปฏิบัตริ วมวงออรเคสตา 3
ปฏิบัตเิ ครื่องสายสากลแจส 4
ปฏิบัตริ วมวงโยธวาทิต 2
ปฏิบัติกีตา รพาณิชย 3
ปฏิบัตริ วมวงแจส 3
ปฏิบัติกีตา รพาณิชย 4
ปฏิบัตริ วมวงขับรองประสานเสียงแจส 1
ปฏิบัติคียบ อรดแจส 3
ปฏิบัติคียบ อรดแจส 4
ปฏิบัติขบั รองสากลแจส 3
ปฏิบัติขบั รองสากลแจส 4
ปฏิบัตเิ ครื่องกระทบแจส 3
ปฏิบัตเิ ครื่องกระทบแจส 4
รวมวงแจสหรือปอปปูลาร 3
รวมวงแจสหรือปอปปูลาร 4
ดนตรีอาฟริกา
ดนตรีนานาชาติ
ดนตรีอเมริกาและแปซิฟค
ดนตรีกบั การรักษาโรค
เพลงไทยสากลเชิงประวัติ
ดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอืน่
สุนทรียศาสตรทางดนตรี
จิตวิทยาดนตรี
สวนศาสตรทางดนตรี
ดนตรีบาํ บัด
การสอนเครื่องเปาไทย
การสอนเครื่องดีดและเครื่องสีไทย
การสอนเครื่องสายไทย

น(ท-ป)
2(0-4)
2(0-4)
1(0-2)
2(0-4)
1(0-2)
2(0-4)
1(0-2)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)

608
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2063603
2063602
2063604
2063605
2063606
2063607
2063608
2063609
2063610
2063611
2063612
2063613
2063614
2063615
2063616
2063617
2063618
2063619
2063620
2063621
2063622
2063623
2063624
2063625
2063626
2063626
2063628
2063629

ชือ่ วิชา
การสอนเครื่องตีไทย
การสอนเครื่องตี
การสอนขับรองไทย
เทคนิคการศึกษาดนตรีประจําถิ่น
การสอนโยธวาทิต
ดนตรีสาํ หรับชั้นประถมศึกษา
ดนตรีสาํ หรับเด็กปฐมวัย
ดนตรีสาํ หรับคนพิการ
การสอนเครื่องคียบ อรด
การสอนเครื่องลมไม
การสอนเครื่องทองเหลือง
การสอนเครื่องสายสากล
การสอนเครื่องกระทบ
การสอนทฤษฎีดนตรี
การสอนประวัตดิ นตรี
การสอนกีตา ร
อิทธิพลดนตรีเหนือพฤติกรรม
การสอนขับรองประสานเสียง
การสอนดนตรีปฏิบัตใิ นชั้นมัธยมศึกษา
การสอนดนตรีปฏิบัตใิ นชั้นประถมศึกษา
การใชคอมพิวเตอรชว ยสอนดนตรี
การสอนขับรองสากล
กิจกรรมดนตรีสาํ หรับครูปฐมวัย
การเลนเครื่องดนตรีสาํ หรับครูปฐมวัย
การวัดและประเมินผลวิชาดนตรี
กระบวนการเรียนดนตรีศกึ ษา
การสรางสื่อการสอนวิชาดนตรี
ดนตรีตามหลักสูตรประถมศึกษา

น(ท-ป)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)

609
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2063701
2063702
2063703
2063703
2063704
2063704
2063705
2063706
2063801
2063901
2064101
2064102
2064201
2064201
2604202
2064202
2064203
2064203
2064204
2064204
2064205
2064205
2064206
2064206
2064207
2064207
2064208
2064209
-

ชือ่ วิชา
การใชคอมพิวเตอรชว ยงานดนตรี
ดนตรีอเิ ล็กทรอนิกส
ปฏิบัตกิ ารบันทึกเสียงดนตรี 2
การซอมอุปกรณดนตรี 1
ปฏิบัตดิ นตรีอเิ ล็กทรอนิกส
การซอมอุปกรณดนตรี 2
อุตสาหกรรมการดนตรีเบื้องตน
การซอมสรางอุปกรณดนตรี
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพดนตรี 3
หลักการเขียนรายงานดนตรีนพิ นธ
การวิเคราะหเพลงไทย 3
การประพันธเพลงไทย 3
ปฏิบัตเิ ครื่องดีดไทย 7
ปฏิบัติปพ าทย 7
ปฏิบัตเิ ครื่องสีไทย 7
ปฏิบัตเิ ครื่องสายไทย 7
ปฏิบัตเิ ครื่องตีไทย 7
ปฏิบัติขบั รองเพลงไทย 7
ปฏิบัตเิ ครื่องเปาไทย 7
ปฏิบัตหิ นาพาทยพิธกี รรม
ปฏิบัติขบั รองเพลงไทย 7
ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 2
ปฏิบัตหิ นาพาทยพิธกี รรม
ปฏิบัตดิ นตรีไทยอิสระ
ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 2
ปฏิบัตริ วมวงดนตรีไทย 4
ปฏิบัตดิ นตรีไทยอิสระ
ปฏิบัตริ วมวงดนตรีไทย 4

น(ท-ป)
3(2-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-0)
3(2-2)
3(2-2)
2(90)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
1(0-2)

610
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2064301
2064301
2064302
2064302
2064303 2064303
2064304 2064304
2064305 2064305
2064306
2064306
2064312
2064320
2064321
2064401
2064401
2064403
2064403
2064405
2064405
2064407
2064407
2064408 2064408
2064409
2064409
2064410 2064410
2064411
2064411
2064412 2064412
2064413
-

ชือ่ วิชา
เคานเตอรพอยต
ทฤษฎีดนตรีสากล 7
ดนตรีสมัยศตวรรษที่ 21
ทฤษฎีดนตรีสากล 8
การประพันธดนตรีตามแบบแผนดนตรียโุ รป
การประพันธดนตรีปอ ปปูลาร
การประพันธดนตรีแจส
การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับดนตรีแจสและปอปปูลาร
การประพันธดนตรีโดยเสรี
รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก 2
การอํานวยเพลงวงโยธวาทิต
การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงโยธวาทิต
ปฏิบัตเิ ครื่องลมไม 6
ปฏิบัตเิ ครื่องลมไม 7
ปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง 6
ปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล 7
ปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล 6
ปฏิบัติคบี อรด 7
ปฏิบัติกีตา ร 6
ปฏิบัตเิ ครื่องกระทบ 7
ปฏิบัตเิ ครื่องลมไม 8
ปฏิบัติคียบ อรด 6
ปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง 8
ปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล 8
ปฏิบัติขบั รองสากล 6
ปฏิบัติคียบ อรด 3
ปฏิบัติขบั รองสากล 8
ปฏิบัตเิ ครื่องกระทบ 6

น(ท-ป)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
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รหัสใหม รหัสเกา
2064413
2064414
2064415
2064416
2064417
2064418
2064419
2064420
2064421
2064422
2064501
2064701
2064702
2064801
2064901
2064902 2064902
2064903
2064903
2064904 2064904
2064905 2064905
2064906
2064907
2064908
-

ชือ่ วิชา
ปฏิบัตเิ ครื่องกระทบ 8
การแสดงเดีย่ วดนตรีสากล 7
การแสดงเดีย่ วดนตรีสากล 8
ปฏิบัตริ วมวงคอมโบ 4
ปฏิบัตริ วมวงเครื่องเปา 4
ปฏิบัตริ วมวงออรเคสตรา 4
ปฏิบัตริ วมวงโยธวาทิต 3
ปฏิบัตริ วมวงแจส 4
ปฏิบัตริ วมวงขับรองประสานเสียงแจส 2
การแสดงเดีย่ ว
ดนตรีสาํ หรับชั้นมัธยมศึกษา
การผลิตผลงานทางดนตรีดว ยคอมพิวเตอร
การเรียบเรียงดนตรีประกอบสื่อ
การฝกประสบการณวชิ าชีพดนตรี 3
การศึกษาดนตรีเอกเทศ
สัมมนาดนตรีไทย
การเสนอผลงานทางดนตรี
ดนตรีนิทศั น
การศึกษาหัวขอดนตรีไทยอิสระ
การสัมมนาการเคลื่อนไหวของดนตรีไทย
สัมมนาดนตรี
ปญหาพิเศษดานดนตรี
สัมมนาการสอนดนตรี

น(ท-ป)
2(0-4)
2(0-4)
2(0-4)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
2(0-4)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
5(450)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(0-4)
2(0-4)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
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น(ท-ป)

2061101 พืน้ ฐานดนตรีไทย
3(3-0)
Fundamental of Thai Music
ศึกษาคุณคา ความสําคัญและประโยชนของดนตรีไทย ความสัมพันธของ
ดนตรีไทยตอสังคมและวัฒนธรรมของไทย วิวฒ
ั นาการของดนตรีไทยในยุคสมัยตาง ๆ
ตัง้ แตกอ นสมัยสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทรจนถึงปจจุบัน โดยศึกษา
เกี่ยวกับเครื่องดนตรี วงดนตรี บทเพลง บุคคลสําคัญที่เกี่ยวของกับการอนุรกั ษสง เสริม
เผยแพรและพัฒนาดนตรีไทย
2061103 การบันทึกโนตเพลงไทย
3(3-0)
Thai Notations
ศึกษาความสําคัญและประโยชนการบันทึกโนตเพลงไทย ลักษณะของโนตที่
ใชบนั ทึกเพลงไทย ไดแก โนต 9 ตัว โนตนิ้ว โนตอักษรไทย โนตสากล โนตเชอเว
เปนตน ฝกโสตประสาท ฝกอานและบันทึกโนตแตละประเภท
2061104 หนาทับดนตรีไทย
3(3-0)
Rhythmic Pattem in Thai Music
ศึกษาบทบาท วิธีการ และความสําคัญของหนาทับในดนตรีไทย เครื่องดนตรี
ทีใ่ ชบรรเลงหนาทับ ไมกลอง โครงสราง และลักษณะของจังหวะหนาทับประเภท
ตาง ๆ หลักและวิธกี ารใชหนาทับใหสอดคลองกับทํานองเพลง และวัตถุประสงคของ
ผูป ระพันธ
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น(ท-ป)

2061106 ลักษณะและประเภทเพลงไทย
3(3-0)
Classification of Thai Music
ศึกษาลักษณะโครงสรางเพลงไทยประเภทตาง ๆ ไดแก เพลงโหมโรง เพลง
หนาพาทย เพลงเรื่อง เพลงเถา เพลงลูกลอลูกขัด เพลงลา เพลงลูกหมด เพลงหางเครือ่ ง
เพลงภาษา เพลงพิธกี าร
และเพลงประกอบการแสดง
2061108 เครื่องดนตรีและการประสมวงดนตรีไทย
3(3-0)
Thai Instrumentation
ศึกษาลักษณะประเภทของเครือ่ งดนตรีไทย และการผสมวงดนตรีไทยใน
ดานประวัติ ตํานาน วิวฒ
ั นาการ บทบาทหนาที่ของเครือ่ งดนตรีและวงดนตรี แนวคิด
และรูปแบบทีใ่ ชในการผสมวงดนตรีแตละประเภทในยุคสมัยตาง ๆ การใชวงดนตรี
บรรเลงในโอกาสตาง ๆ
2061109 ประวัตวิ รรณกรรมเพลงไทย
3 (3-0)
History of Thai Music Literature
ศึกษาวรรณกรรมเพลงไทยดานประวัตคิ วามเปนมา ชวงเวลาที่นกั ประพันธได
ประพันธบทเพลง อิทธิพลหรือสถานการณดนตรีแตละยุคสมัย ความสัมพันธระหวาง
นักประพันธเพลง ทํานองเพลง บทรอง ตลอดจนงานริเริ่มสรางสรรคทเี่ กิดขึ้นใน
วรรณกรรมเพลงไทย
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น(ท-ป)

2061110 การขับรองเพลงไทย
3(3-0)
Thai Vocal Music
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาของการขับรอง ความหมายของคีตศิลป หลักคีต
ศิลป ประเภทของเพลงขับรองไทย ศัพทสงั คีตที่เกี่ยวกับการรอง แหลงกําเนิดเสียง
ระบบการหายใจ การควบคุมการหายใจ การเปลงเสียงขับรอง การควบคุมคุณภาพของ
เสียง การเอือ้ น การออกเสียงใหถกู อักขรวิธี การแบงวรรคตอนตามฉันทลักษณและคีต
ศิลป เทคนิคการขับรองเพลงไทย ลักษณะการขับรองแบบตาง ๆ เชน การรองสงเสภา
การขับรองประกอบการแสดง การใชโนต ประกอบการขับรองเพลงไทย มารยาทใน
การขับรอง
2061111 ขนบประเพณีของดนตรีไทย
3(3-0)
The Tradition of Thai Music
ศึกษาขนบประเพณีแบบแผนและแนวปฏิบัติในวงการดนตรีไท เชน ระเบียบ
วิธีการบรรเลง กระบวนการถายทอด เปนตน ความสําคัญของครูซึ่งเปนสมมุติเทพและ
ครูผูสั่งสอนการดนตรี การเคารพบูชาครู ความหมายสาระ คุณคาของพิธีไหวครู
และครอบครูดนตรีไทย องคประกอบและกระบวนการของพิธีไหวครู ความสําคัญ
และคุณสมบัติของผูประกอบพิธีและผูเขารวมพิธีไหวครู จรรยาบรรณและจิตพิสัยของ
นักดนตรีไทยที่พงึ ประสงค
2061201 ปฏิบตั ิพื้นฐานเครื่องดีดไทย
2(0-4)
Thai Plucked Fundamental
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดไทยตามความถนัด 1 ชิ้น ฝกปฏิบัติ
เครื่องดนตรีอยางถูกตอง ศึกษาทํานองและลีลาของบทเพลง ตอเพลงอัตราจังหวะสอง
ชัน้ และชั้นเดียว ฝกเครื่องหนังตีหนาทับปรบไกและหนาทับสองไม หรือฝกปฏิบัติ
เครื่องดีดพื้นบานตามความเหมาะสม
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น(ท-ป)

2061202 ปฏิบตั ิเครื่องดีดไทย 1
2(0-4)
Thai Plucked 1
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยตอเพลงตับตนเพลงฉิง่ 3 ชั้น
เขมรไทรโยค ลาวดวงเดือน ลาวดําเนินทราย แขกตอยหมอเถา ตับวิวาหพระสมุทร โหม
โรงกระแตไตไม โหมโรงจอมสุรางคออกสะบัดสะบิ้ง เขมรละออองคเถา หรือฝกปฏิบัติ
เครื่องดีดพื้นบานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝก ตามความเหมาะสม
2061203 ปฏิบตั ิเครื่องดีดไทย 2
2(0-4)
Thai Plucked 2
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีดโดยตอเพลงโหมโรงไอยเรศ,โหม
โรงเยี่ยมวิมาน โหมโรงครอบจักรวาลออกมายอง แปะ 3 ชั้น อาหนูเถา นางครวญเถา
สุดสงวนเถา พัดชา ลีลากระทุม ครอบจักรวาล 2 ชั้น การเวกเล็กเถา เขมรปากทอเถา
แขกขาวเถา หรือฝกปฏิบัตเิ ครื่องดีดพื้นบาน
โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝก ตาม
ความเหมาะสม
2(0-4)
2061204 ปฏิบตั ิพื้นฐานเครื่องสีไทย
Thai String Fundamental
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีไทยตามความถนัด 1 ชิ้น ฝกวิธปี ฏิบัติ
เครื่องดนตรีอยางถูกตอง ศึกษาทํานองและลีลาของบทเพลง ตอเพลงอัตราจังหวะสอง
ชัน้ และชั้นเดียว ฝกเครื่องหนัง ตีหนาทับปรบไกและสองไม หรือฝกปฏิบัติเครื่องสี
พืน้ บานตามความเหมาะสม

616
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2061205 ปฏิบตั ิเครื่องสีไทย 1
2(0-4)
Thai String 1
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีประเภทเครื่องสี โดยตอเพลงตับตนเพลงฉิ่ง สามชั้น
ไดแก ตนเพลงฉิ่ง จระเขหางยาว ตวงพระธาตุ นกขมิ้น เขมรไทรโยค ลาวดวงเดือน
ลาวดําเนินทราย แขกตอยหมอเถา ตับวิวาหพระสมุทร โหมโรงกระแตไตไม โหมโรง
จอมสุรางคออกสะบัดสะบิ้ง เขมรละออองคเถา หรือฝกปฏิบัติเครื่องสีพนื้ บานโดย
ผูส อนพิจารณาบทเพลงที่ฝก ตามความเหมาะสม
2061206 ปฏิบตั ิเครื่องสีไทย 2
2(0-4)
Thai String 2
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี โดยตอเพลง
โหมโรงไอยเรศ
โหมโรงเยี่ยมวิมาน โหมโรงครอบจักรวาลออกมายอง แปะ 3 ชั้น อาหนูเถา นางครวญ
เถา สุดสงวนเถา พัดชา ลีลากระทุม ครอบจักรวาล 2 ชั้น การเวกเล็กเถา เขมรปากทอ
เถา แขกขาวเถา หรือฝกปฏิบัตเิ ครื่องสีพนื้ บานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝก ตาม
ความเหมาะสม
2061207 ปฏิบตั ิพื้นฐานเครื่องตีไทย
2(0-4)
Thai Melodic Percussion Fundamental
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี
วิธปี ฏิบัติเครื่องดนตรีอยางถูกตอง
ศึกษาทํานอง เนื้อรองของบทเพลง ตอเพลงอัตราจังหวะสองชั้นและชั้นเดียว ฝกเครื่อง
หนังตีหนาทับปรบไกและหนาทับสองไม
หรือฝกปฏิบัติเครื่องตีพนื้ บานตามความ
เหมาะสม
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2061208 ปฏิบตั ิเครื่องตีไทย 1
2(0-4)
Thai Melodic Percussion 1
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี โดยตอเพลงสาธุการ ตับตนเพลง
ฉิ่ง หรือฝกปฏิบัตเิ ครื่องตีพนื้ บานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝก ตามความเหมาะสม
2061209 ปฏิบตั ิเครื่องตีไทย 2
2(0-4)
Thai Melodic Percussion 2
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี โดยตอเพลง โหมโรงเชา โล
พระเจาลอยถาด กราวรํา หรือฝกปฏิบัตเิ ครื่องตีพนื้ บาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่
ฝกตามความเหมาะสม
2061210 ปฏิบตั ิพื้นฐานเครื่องเปาไทย
2(0-4)
Thai Wind Fundamentals
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปาตามความถนัด 1 ชิ้น ฝกวิธปี ฏิบัติ
อยางถูกตอง ศึกษาทํานองและลีลาของบทเพลง ตอเพลงอัตราจังหวะสองชั้นและชั้น
เดียว ฝกเครื่องหนังตีหนาทับปรบไกและสองไมหรือฝกปฏิบัติเครื่องเปาพื้นบานตาม
ความเหมาะสม
2061211 ปฏิบตั ิเครื่องเปาไทย 1
2(0-4)
Thai Wind 1
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา โดยตอเพลงสาธุการ ตับตน
เพลงฉิ่ง หรือฝกปฏิบัตเิ ครื่องเปาพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝก ตามความ
เหมาะสม
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2061212 ปฏิบตั ิเครื่องเปาไทย 2
2(0-4)
Thai Wind 2
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา
โดยตอเพลงโหมโรงเชา
โล พระเจาลอยถาด กราวรํา หรือฝกปฏิบัตเิ ครื่องเปาพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบท
เพลงที่ฝก ตามความเหมาะสม
2061213 ปฏิบตั ิพื้นฐานขับรองเพลงไทย
2(0-4)
Thai Singing Fundamental
ฝกปฏิบัติวิธกี ารขับรองเพลงไทยอยางถูกตองไดแก ระบบการหายใจ การ
เปลงเสียง ระดับเสียง การเอื้อน การสอดแทรกอารมณในการขับรอง จังหวะ ลีลา การ
แบงวรรคตอน อักขระ ทาทาง มารยาทในการขับรอง เปนตน ตอเพลงอัตราจังหวะสอง
ชัน้ และชั้นเดียว ฝกเครื่องหนัง ตีหนาทับปรบไกและหนาทับสองไม
2061214 ปฏิบตั ิขับรองเพลงไทย 1
2(0-4)
Thai Singing 1
เพลงชาติ สรรเสริญพระบารมี พมาเขว 2 ชั้น ลาวตอนก 2 ชั้น บูเซ็น
ซ็อค 2 ชั้น ลาวเสี่ยงเทียนชัน้ เดียว โสมสองแสงชั้นเดียว ตอยตลิ่ง 2 ชั้น พมากลองยาว
2 ชั้น เขมรพายเรือ 2 ชัน้ เขมรกลอมลูก 2 ชั้น เขมรกําปอ 2 ชั้น มอญทาอิฐ 2 ชั้น แขก
กลอมเจา 2 ชัน้ มอญดูดาว 2 ชั้น นาคราชชั้นเดียว ลาวพุงดํา 2 ชั้น แขกบรเทศ 2 ชั้น
ลาวดวงเดือน ตับวิวาหพระสมุทร แขกตอยหมอเถา แขกขาวเถา
2061215 ปฏิบตั ิขับรองเพลงไทย 2
2(0-4)
Thai Singing 2
ตับตนเพลงฉิ่ง 3 ชั้น แปะ 3 ชั้น ลาวดําเนินทราย 2 ชั้น ลมพัดชายเขา
2 ชั้น นางนาค 2 ชั้น สามเสา 2 ชั้น จีนขิมเล็ก 2 ชั้น อาหนูเถา เงี้ยวรําลึกเถา
การเวกเล็กเถา พัดชา ลีลากระทุม ดอกไมไทร 2 ชั้น นางครวญเถา สุดสงวนเถา
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2061216 ปฏิบตั ิเพลงตับ
2(0-4)
Thai Suite
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงตับเพิ่มเติมจากที่
เคยตอมาแลว
2061217 ปฏิบตั ิเพลงเถา
2(0-4)
Phleng Thao
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงเถาเพิ่มเติมจากที่
เคยเรียนมาแลว
2061218 ปฏิบตั ิเพลงระบํา รํา ฟอน
2(0-4)
Thai Dance Music
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงระบํา รํา ฟอน
เพิ่มเติมจากที่เคยเรียนมาแลว
2061219 ปฏิบตั ิเพลงมอญ
2(0-4)
Performance of Phleng-Mon
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงมอญที่ใช
ประกอบพิธกี รรม และเพลงมอญที่ใชบรรเลงขับรองในวงปพาทยมอญ
2061220 ปฏิบตั ิอังกะลุง
2(0-4)
Ang – kalung
ฝกปฏิบัติองั กะลุง การประสมวงบรรเลง การเลือกบทเพลง การปรับวง
อังกะลุง การดูแลรักษาเครื่องดนตรี
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2061221 ปฏิบตั ิดนตรีพนื้ บานภาคเหนือ 1
2(0-4)
Performance of Folk Music in the North 1
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงประเภทตาง ๆ ที่
บรรเลงขับรองเพื่อความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือประกอบพิธกี รรม
ซึง่ นิยมในวงการดนตรีพนื้ บานไทยภาคเหนือ
2061222 ปฏิบตั ิดนตรีพนื้ บานภาคอีสาน 1
2(0-4)
Performance of Folk Music in the Northeast 1
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงประเภทตาง ๆ ที่
บรรเลงขับรองเพื่อความบันเทิง การขับกลอมประกอบการแสดงหรือประกอบพิธกี าร
ซึง่ นิยมในวงการดนตรีพนื้ บานภาคอีสานเหนือหรืออีสานใต
2061223 ปฏิบตั ิดนตรีพนื้ บานภาคกลาง 1
2(0-4)
Performance of Folk Music in Central Part 1
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงประเภทตาง
ๆ ที่บรรเลงขับรองเพื่อความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือประกอบ
พิธกี รรมซึ่งนิยมในวงการดนตรีพนื้ บานไทยภาคกลาง
2061224 ปฏิบตั ิดนตรีพนื้ บานภาคใต 1
2(0-4)
Performance of Folk Music in the South 1
ฝ ก ปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ต ามความถนั ด หรื อ การขั บ ร อ ง ต อ เพลงประเภท
ตาง ๆ ที่บรรเลงและขับรองเพื่อความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือ
ประกอบพิธกี รรม ซึง่ นิยมในวงการดนตรีไทยพุทธหรือไทยมุสลิม
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2061225 ปฏิบตั ิหนาทับ
2(0-4)
Natab Performance
ฝกปฏิบัติหนาทับจากกลองแขกหรือโทน – รํามะนา หรือเครื่องหนังประเภท
อื่น ๆ ตอหนาทับปรบไก หนาทับสองไม หนาทับแขก หนาทับเขมร หนาทับ
มอญ เปนตน
2061226 ปฏิบตั ิหนาทับ กลองแขก และโทนรํามะนา
2(0-4)
Natab Klong Khak-Thon Ramana Performance
ศึกษาลักษณะและเสียงของกลองแขก สามารถฟง และแยกเสียงกลองแขกตัว
ผูและตัวเมียได วิธีการตีเปนเสียงตาง ๆ ทั้งตัวผูและตัวเมีย รวมทั้งทาทางการนั่ง ฝก
ปฏิบัติหนาทับตาง ๆ ที่ใชกับกลองแขก ตลอดจนหนาทับพิเศษที่ใชในโอกาสตาง ๆ
ศึกษาลักษณะและเสียงของโทนรํามะนา สามารถฟงและแยกเสียงโทนและรํามะนาได
วิธกี ารตีเปนเสียงตาง ๆ รวมทั้งทาทางการนั่ง การจับ ฝกปฏิบัติหนาทับตาง ๆ ที่ใชกับ
โทนรํามะนา
2(0-4)
2061227 ปฏิบตั ิหนาทับกลองสองหนา
Natab-Songna Performance
ศึกษาลักษณะและสวนประกอบตาง ๆ ของกลองสองหนา วิธกี ารแตงเสียง
กลองสองหนา ฝกการบรรเลงรวมกับเพลงประเภทปรบไกและสองไม รวมทั้งเพลง
เบ็ดเตล็ดตาง ๆ
2061228 ปฏิบตั ิขับรองเพลงไทยตามสมัยนิยม
2(0-4)
Thai Popular Song Singing
ศึกษาวิธกี ารเตรียมพรอมรางกายกอนขับรอง การออกเสียง การหายใจ และฝก
ขับรองเพลงไทยสากลทุกประเภท เชน เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุง เพลงสตริง เปนตน
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2061229 ปฏิบตั ิขับรองเพลงพื้นบาน 1
2(0-4)
Thai Folk Singing 1
ฝกปฏิบัติวิธกี ารขับรองเพลงพื้นบานประจําภาคตาง ๆ อยางถูกตองทั้งดาน
รูปแบบ
ฉันทลักษณ ทํานอง การเปลงเสียง ระดับเสียง การเอื้อน ลีลา สําเนียง
ทองถิ่น อักขระ จังหวะ วรรคตอน ทาทาง การสอดแทรกอารมณในการขับรอง การรอง
เขากับดนตรีสาํ หรับเพลงพื้นบานบางประเภท
2061230 ปฏิบตั ิรวมวงดนตรีไทย 1
1(0-2)
Thai Ensemble 1
ฝกปฏิบัตริ วมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝกซอม การปรับวง
อยางถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทตาง ๆ
2061231 ปฏิบตั ิรวมวงดนตรีพนื้ บานไทย 1
1(0-2)
Thai Folk Music Ensemble 1
ฝกปฏิบัตริ วมวงดนตรีพนื้ บานไทยภาคตาง ๆ การเลือกบทเพลง การ
ฝกซอมการปรับวงอยางถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีที่นยิ มใน
สังคมและวัฒนธรรมไทย
2061301 ทฤษฏีดนตรีสากล 1
3(3-0)
Music Theory 1
ตรัยด (Triad) คอรด (Chord) และการพลิกกลับของคอรด (Inversion) จุดพัก
เพลง (Cadence) การเคลื่อนที่ของคอรดตรัยด การใชคอรดในรูปพืน้ ดน และการพลิก
กลับ โนตนอกประสาน การเขียนและวิเคราะหทาํ นอง การประสานเสียง 4 แนว การ
ฝกโสตประสาทให
สอดคลองกับเนิ้อหาวิชาเรียน
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2061303 การอานและเขียนโนตสากล 1
1(1-0)
Solfege and Dictation 1
ฝกอานโนตอยางงาย ๆ ทั้ง Treble Clef และ Bass Clef ในบันไดเสียง
Pentatonic ในอัตราจังหวะ Simple Time ฝกโสตประสาทและเขียนโนตดนตรีแนวเดียว
จากการฟง
2061307 ทฤษฏีดนตรีสากลทั่วไป
2(1-2)
Introduction Music Theory
ศึกษาจังหวะ อัตราจังหวะธรรมดาและผสม การจับกลุมตัวโนตตามจังหวะ
ระดับเสียง กุญแจประจําหลัก เครื่องหมายแปลงเสียง บันไดเสียง เมเจอร การฝกอาน
โนตงาย ๆ การฝกโสตประสาท ศัพทสงั คีต ภาษาอิตาเลียน ขัน้ พื้นฐานเกี่ยวกับความเร็ว
ชาและความหนักเบา
2061308 ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
3(3-0)
Music Fundamentals
การบันทึกโนตสากล บันไดเสียง กุญแจ ขัน้ คู ศัพทสงั คีตทั่วไป และการฝก
โสตประสาทใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาทีเ่ รียน
2061401 ปฏิบตั ิเครื่องลมไม 1
2(0-4)
Woodwind Performance 1
การเรียนการสอนเครื่องลมไม
มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง
(ความเพีย้ นเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอด
อารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
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2061402 ปฏิบตั ิเครื่องลมไม 2
2 (0-4)
Woodwind Performance 2
การเรียนการสอนเครื่องลมไม
มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง
(ความเพีย้ นเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอด
อารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกในระดับนี้
ใหเปนระดับที่สงู กวาในระดับที่ 1
2061403 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลือง 1
2(0-4)
Brass Performance 1
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็ม
ขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของ
เครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก
สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การ
ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
2061404 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลือง 2
2(0-4)
Brass Performance 2
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็ม
ขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของ
เครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก
สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การ
ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝก
ในระดับนี้ใหเปนระดับที่สงู กวาในระดับที่ 1
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2061405 ปฏิบตั ิเครื่องสายสากล 1
2(0-4)
String Performance 1
การเรียนการสอนปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให
เต็มขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของ
เครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง
(ความเพีย้ นของเสียงสูง - ต่ํา) การใชคนั ชักและการวางนิว้ การตั้งเสียงและการเกิด
เสียง ฝกเลนบันไดเสียง บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การ
แสดง
2061406 ปฏิบตั ิเครื่องสายสากล2
2(0-4)
String Performance 2
การเรียนการสอนปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให
เต็มขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของ
เครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตัง้ เสียง สําเนียง
(ความเพีย้ นของเสียงสูง-ต่ํา) การใชคนั ชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง
ฝกเลนบันไดเสียง, บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝกปฏิบัติ ฝกในขั้นสูงกวาระดับที่ 1
2061407 ปฏิบตั ิกีตา ร 1
2(0-4)
Guitar 1
การเรียนปฏิบตั ิกีตา รคลาสสิค
มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง การ
วางนิว้ เทคนิคการตีคอรด การเกากีตา ร การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
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2(0-4)
2061408 ปฏิบตั ิกีตาร 2
Guitar 2
การเรียนปฏิบตั ิกีตา รคลาสสิค มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง การ
วางนิว้ เทคนิคการตีคอรด การเกากีตา ร การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกใหฝก ในระดับที่สงู กวาระดับ 1
2061409 ปฏิบตั ิคียบ อรด 1
2(0-4)
Keyboard Performance 1
การเรียนการสอนปฏิบัติคียบ อรด มุง พัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเต็มขีด
ความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ
ทาทาง การดูแลรักษา การไลเสียง บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง
(เทคนิค) การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
2091410 ปฏิบตั ิคียบ อร 2
2(0-4)
Keyboard Performance 2
การเรียนการสอนปฏิบัติคียบ อรด มุง พัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเต็มขีด
ความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ
ทาทาง การดูแลรักษา การไลเสียง บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง
(เทคนิค) การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝกในระดับที่สงู กวา
ระดับ 1
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2061411 ปฏิบตั ิขับรองสาก 1
2(0-4)
Voice Performance 1
การเรียนการสอนปฏิบัติขบั รองสากล มุง พัฒนาขีดความสามารถของผูเรียน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ ทาทาง การหายใจ การออกเสียง
ภาษา การถายทอดอารมณ ศิลปะการรองเพลง (เทคนิค) บทฝกและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญา ดนตรีการแสดง
2061412 ปฏิบตั ิขับรองสากล
2(0-4)
Voice Performance
การเรียนการสอนปฏิบัติขบั รองสากล มุง พัฒนาขีดความสามารถของผูเรียน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ ทาทาง การหายใจ การออกเสียง
ภาษา การถายทอดอารมณ ศิลปะการรองเพลง (เทคนิค) บทฝกและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกปฏิบัติ ฝกในขัน้ สูงกวาระดับที่ 1
2061413 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบ 1
2(0-4)
Percussion Performance 1
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุง พัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบ การหยิบจับ ทาทาง
การดูแลรักษา บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง
2061414 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบ 2
2(0-4)
Percussion Performance 2
การเรียนการสอนเครือ่ งกระทบ มุง พัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบ การหยิบจับ ทาทาง
การดูแลรักษา บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง การฝก ใหฝก ปฏิบัติสงู กวาในระดับที่ 1
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2061501 การจัดเก็บระบบขอมูลดนตรี
3(3-0)
Systemization Of Musical Datas
ศึกษาวิธกี ารศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลดนตรีภาคสนาม หลักมนุษยสัมพันธ
การสังเกต สัมภาษณ การมีสว นรวมในกิจกรรมดนตรี วิธกี ารจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ
หมวดหมู ไดแกขอ มูลจาก การจดบันทึก เทปบันทึกเสียง วิดีทศั น แผนเสียง
โนตเพลง บัตรรายการ ภาพถาย การเชือ่ มโยงขอมูล การจัดบรรณานุกรมขอมูล การนํา
คอมพิวเตอรมาใชเพื่อการจัดเก็บขอมูล
2061502 พืน้ ฐานดนตรีวทิ ยา
3(3-0)
Introduction to Musicology
ศึกษาความเปนมาและหลักการของวิชาดนตรีวทิ ยา
ตลอดจนเนือ้ หาและ
บทบาทของดนตรีวทิ ยาที่มตี อวิวฒ
ั นาการของดนตรีทงั้ ในดานวิชาการและ
ศิลปะการแสดง
2061503 มานุษยวิทยาทางดนตรี
3(3-0)
Introduction to Ethnomusicology
ศึกษาความหมายและขอบเขตของมานุษยวิทยา แนวทางการศึกษาและวิธกี าร
ทางมานุษยวิทยา เพื่อใชในการศึกษาดนตรี สภาพและบทบาทของดนตรีที่มี
ความสัมพันธตอ ชีวติ มนุษยในสังคมและวัฒนธรรม
2061504 พืน้ ฐานสังคมวิทยาทางดนตรี
3(3-0)
Introduction to Sociology of Music
ศึกษาเชิงสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับแบบแผนของสังคม เชน สังคมเมือง สังคม
ชนบท สังคมอุตสาหกรรม สังคมเกษตร เปนตน กับศึกษาแบบแผนของดนตรี วงดนตรี
และการนําเสนอดนตรีในสังคมนั้น ๆ
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2061505 ดนตรีวิจกั ษ
3(3-0)
Introduction To Music
ศึกษาถึงความเกี่ยวพันระหวางดนตรีกับศิลปะ องคประกอบพื้นฐานของ
ดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี ดนตรีสําหรับการบรรเลง ดนตรีสําหรับการขับรองทั้ง
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก
3(3-0)
2061506 ดนตรีรว มสมัย
Contemporary Music
ศึกษาคนควาและวิเคราะหถงึ รูปแบบโครงสราง และเทคนิคที่ใชในบทเพลง
รวมสมัย ผลงานของคีตกวีสาํ คัญ
2061701 คอมพิวเตอรดนตรีขนั้ พื้นฐาน
3(2-2)
Introduction to Music Computer
ประวัตคิ วามเปนมาของ Music Computer สวนประกอบหลัก (Hardware)
ระบบปฏิบัตกิ าร (Operating System) การใชโปรแกรมดนตรีแบบตาง ๆ
2061702 การซอมสรางเครื่องดนตรีไทย
3(2-2)
Maintenance and Repair of Thai Music Instruments
ศึกษารูปทรงสัดสวนและโครงสรางดานกายภาพ วัสดุทใี่ ชในการซอมสราง
เครื่องดนตรีไทย คุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทย แหลงวัสดุและแหลงจําหนายวัสดุ
อุปกรณการซอมและสราง เครื่องดนตรีไทย ขัน้ ตอนการผลิต ฝกการใชเครื่องมือ
เครื่องใช และอุปกรณการซอม หรือประดิษฐเครื่องดนตรีไทย อุปกรณทใี่ ชกบั เครื่อง
ดนตรีไทย เชน ยางสน วัสดุถว งเสียง การปรับแตงและเทียบเสียงเครื่องดนตรีตาม
มาตรฐานเสียงดนตรีไทย การดูแลรักษาเครื่องดนตรีภายหลังการบรรเลง
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2062102 ทฤษฎีดนตรีไทย
3(3-0)
Theory of Thai Music
ศึกษาองคประกอบของดนตรีไทยเกี่ยวกับ เสียง มาตราเสียง ระดับเสียง
กลุมเสียงที่ใชในบทเพลง สําเนียงภาษาตาง ๆ จังหวะ อัตราจังหวะหนาทับประเภท
ตาง ๆ ทํานอง ทํานองหลัก และการแปรทํานอง ทางบรรเลงและทางรอง การประสาน
เสียง พื้นผิว รูปแบบและโครงสรางของบทเพลงประเภทเพลงเถา เพลงตับ เพลง
เรื่ อ ง เพลงโหมโรง การแบ ง สั ด ส ว นบทเพลงออกเป น ท อ น จั บ ตั ว องค ไม
คุณภาพและ สีสันของเสียง บทบาทหนาที่ของเครื่องดนตรีไทย ศัพทสงั คีตที่สาํ คัญ
2062103 ดนตรีพนื้ บานไทย
3(3-0)
Thai Folk Music
ศึกษาดนตรีพนื้ บาน และเพลงพื้นบานประจําภาคตาง ๆ ของไทย เกีย่ วกับ
ประวัตคิ วามเปนมา วงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเชื่อ
พิธกี รรม บทบาทหนาที่และโอกาสที่ใช คุณคาและความสําคัญของดนตรีพนื้ บานทีม่ ีตอ
สังคม ความสัมพันธระหวางดนตรีพนื้ บานกับดนตรีไทยแบบแผน ความคลี่คลายของ
ดนตรีพนื้ บานในปจจุบนั แนวทางในการอนุรกั ษ การสืบทอดดนตรีพนื้ บาน
2062105 ศิลปนและนักประพันธเพลงไทย
3(3-0)
Thai Artists and Composers
ศึกษาชีวประวัตแิ ละผลงานดานดนตรีของศิลปนและนักประพันธเพลงไทย ที่
ไดรบั การยกยองในแตละยุคสมัย
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2062106 ดนตรีและการแสดง
3(3-0)
Music and Acting
ศึกษาความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับการแสดงของไทยและสากลภาษาทานาฎยศัพย
ทารําตาง ๆ การแสดงพื้นบาน จินตลีลา การเตน การนําดนตรีมาใชประกอบการแสดง
ประเภทตาง ๆ ใหเหมาะสมเพื่อใหเกิดความสัมพันธระหวางดุรยิ างคศิลป วรรณศิลป
และนาฏศิลป
2062110 ดนตรีพนื้ บานไทยภาคเหนือ
3(3-0)
Folk Music of the Northern part of Thailand
ศึกษาดนตรีพนื้ บานและเพลงพื้นบานทางภาคเหนือของไทย เกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมา วงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเชือ่ พิธกี รรม
บทบาทหนาทีแ่ ละโอกาสที่ใช คุณคาและความสําคัญของดนตรีพนื้ บานภาคเหนือทีม่ ีตอ
สังคม ความคลี่คลายของดนตรีพนื้ บานภาคเหนือในปจจุบัน แนวทางในการอนุรกั ษ
และการสืบทอด
2062111 ดนตรีพนื้ บานไทยภาคอีสาน
3(3-0)
Folk Music of the Northeast of Thailand
ศึกษาดนตรีพนื้ บานและเพลงพื้นบานทางภาคอีสานของไทย เกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมา วงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเชื่อ พิธกี รรม
บทบาทหนาทีแ่ ละโอกาสที่ใช คุณคาและความสําคัญของดนตรีพนื้ บานภาคอีสานที่มีตอ
สังคม ความคลี่คลายของดนตรีพนื้ บานภาคอีสานในปจจุบัน แนวทางในการอนุรกั ษและ
การสืบทอด
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2062112 ดนตรีพนื้ บานไทยภาคกลาง
3(3-0)
Folk Music of the Central part of Thailand
ศึกษาดนตรีพนื้ บานและเพลงพื้นบานทางภาคกลางของไทย เกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมา วงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเชื่อ พิธีกรรม
บทบาทหนาทีแ่ ละโอกาสที่ใช คุณคาและความสําคัญของดนตรีพนื้ บานภาคกลางทีม่ ีตอ
สังคม ความคลี่คลายของดนตรีพนื้ บานภาคกลางในปจจุบัน แนวทางในการอนุรกั ษ
และการสืบทอด
2062113 ดนตรีพนื้ บานไทยภาคใต
3(3-0)
Folk Music of the Central part of Thailand
ศึกษาดนตรีพนื้ บานและเพลงพื้นบานทางภาคใตของไทยเกีย่ วกับประวัติ
ความเปนมาวงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเชื่อ พิธกี รรม
บทบาทหนาทีแ่ ละโอกาสที่ใชคณ
ุ คาและความสําคัญของดนตรีพนื้ บานภาคใตที่มีตอ
สังคม ความคลี่คลายของดนตรีพนื้ บานภาคใตในปจจุบนั แนวทางในการอนุรกั ษและการ
สืบทอด
2062201 ปฏิบตั ิเครื่องดีดไทย3
2(0-4)
Thai Plucked 3
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยตอเพลงโหมโรงรัตนโกสินทร
เพลงฉิ่งมุลง ชั้นเดียว สุรินทราหู 3 ชั้น โหมโรงแขกมอญ แขกมอญ 3 ชั้น สารถีเถา
โหมโรงราโค เตากินผักบุง แขกมอญบางขุนพรหมเถา โหมโรงมหาฤกษ พระอาทิตย
ชิงดวง ถอนสมอ มหาฤกษ มหาชัย หรือฝกปฏิบัตเิ ครื่องดีดพืน้ บาน โดยผูสอน
พิจารณาบทเพลงที่ฝก ตามความเหมาะสม
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2062202 ปฏิบตั ิเครื่องดีดไทย 4
2(0-4)
Thai Plucked 4
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยตอเพลง โหมโรงมะลิเลื้อย
พมาเหเถา มอญออยอิ่งเถา โหมโรงสามมา (มารํา มาสะบัดกีบ มายอง) เขมรปแกว 3 ชั้น
มอญรําดาบเถา โหมโรงคลื่นกระทบฝง เขมรปแกวทางสักวา ราตรีประดับดาวเถา โหม
โรงมหาราช ใบคลั่ง เขมรเปาใบไมเถา เงี้ยวรําลึกเถา หรือฝกปฏิบัติเครื่องดีด
พืน้ บาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝก ตามความเหมาะสม
2062203 ปฏิบตั ิเครื่องสีไทย 3
2(0-4)
Thai String 3
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี โดยตอเพลงโหมโรง
รัตนโกสินทร, เพลงฉิ่งมุลง ชั้นเดียว สุรินทราหู 3 ชั้น โหมโรงแขกมอญ แขกมอญ 3 ชั้น
สารถีเถา โหมโรงราโค เตากินผักบุง แขกมอญบางขุนพรหมเถา โหมโรงมหาฤกษ พระ
อาทิตยชงิ ดวง ถอนสมอ มหาฤกษ มหาชัย หรือฝกปฏิบัติเครื่องสีพนื้ บาน โดยผูส อน
พิจารณาบทเพลงที่ฝก ตามความเหมาะสม
2062204 ปฏิบตั ิเครื่องสีไทย 4
2(0-4)
Thai String 4
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี โดยตอเพลงโหมโรงมะลิเลื้อย
พมาเหเถา มอญออยอิ่งเถา โหมโรงสามมา (มารํา มาสะบัดกีบ มายอง) เขมรปแกว 3
ชั้น มอญรําดาบเถา โหมโรงคลื่นกระทบฝง เขมรปแกวทางสักวา ราตรีประดับดาวเถา
โหมโรงมหาราช ใบคลั่ง เขมรเปาใบไมเถา เงี้ยวรําลึกเถา หรือฝกปฏิบัติเครื่องสี
พืน้ บาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝก ตามความเหมาะสม
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2062205 ปฏิบตั ิเครื่องตีไทย 3
2(0-4)
Thai Melodic Percussion 3
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี โดยตอเพลง โหมโรงเย็น
วาลงสรง เพลงเรื่องสรอยสน หรือฝกปฏิบัตเิ ครื่องตีพนื้ บาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลง
ที่ฝก ตามความเหมาะสม
2062206 ปฏิบตั ิเครื่องตีไทย 4
2(0-4)
Thai Melodic Percussion 4
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี โดยตอเพลง เพลงเถาอยางนอย
5 เพลง เพลงตับเรื่องอยางนอย 2 ตับ หรือฝกปฏิบัติเครื่องตีพนื้ บาน โดยผูส อน
พิจารณาบทเพลงที่ฝก ตามความเหมาะสม
2062207 ปฏิบตั ิเพลงสําหรับโขน ละคร
2(0-4)
Performance of Theatrical Music
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงที่ใชบรรเลง
ประกอบการแสดงโขน ละคร เพิ่มเติมจากที่เคยเรียนมาแลว
2062208 ปฏิบตั ิเพลงในเรื่องละคร
2(0-4)
Performance of Thai Incidental Music
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงในเรื่องละคร
เชน จากเรื่องอิเหนาตอนประสันตาตอนก ตัดดอกไมฉายกริช เรื่องรามเกียรติ์ตอนนาง
ลอย เรื่องมโนราห เรื่องรถเสน เรื่องสุวรรณหงส เรื่องคาวี เรื่องราชาธิราช เปนตน
2062209 ปฏิบตั ิเพลงเรื่อง
2(0-4)
Performance of Thai Suite
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงเรื่องทําขวัญ
เพลงเรื่องฉิ่งพระฉัน และอืน่ ๆ
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2062210 ปฏิบตั ิเพลงออกภาษาและเพลงสิบสองภาษา
2(0-4)
Model Music Performance and Variations
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงในชุดเพลงออก
ภาษาและเพลงสิบสองภาษา
2062211 ปฏิบตั ิเพลงประเภทลูกลอลูกขัด
2(0-4)
Imitative Performance and Syncopative
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีตามความถนัดตอเพลงประเภทลูกลอลูกขัดเพิ่มเติมจาก
ทีเ่ คยเรียนมาแลว
2062212 ปฏิบตั ิเพลงย่าํ มอญ
Mon Suit Performance
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีตามความถนัด ตอเพลงย่ํามอญ

2(0-4)

2062213 ปฏิบตั ิหนาทับตะโพนและกลองทัด 1
2(0-4)
Rhythmic Patterns of Taphon and Klong Tad 1
ฝกปฏิบัตหิ นาทับตะโพนและไมกลองเพลงชุดโหมโรงเชา โหมโรงเย็น เพลง
ชา เพลงเร็ว และอื่นๆ
2062214 ปฏิบตั ิดนตรีพนื้ บานภาคเหนือ 2
2(0-4)
Folk Music in The North of Thailand 2
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงประเภทตาง ๆ
เพิ่มเติมทั้งที่ใชบรรเลง ขับรองเพือ่ ความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือ
ประกอบพิธกี รรม ซึง่ นิยมในวงการดนตรีพนื้ บานไทยภาคเหนือ
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2062215 ปฏิบตั ิดนตรีพนื้ บานภาคอีสาน 2
2(0-4)
Folk Music in The North East of Thailand 2
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงประเภทตาง ๆ
เพิ่มเติม ทั้งที่ใชบรรเลงขับรองเพื่อความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือ
ประกอบพิธกี รรม ซึง่ นิยมในวงการดนตรีพนื้ บานไทยอีสานเหนือหรืออีสานใต
2062216 ปฏิบตั ิดนตรีพนื้ บานภาคกลาง 2
2(0-4)
Folk Music in The Central Part of Thailand 2
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงประเภทตาง ๆ
เพิ่มเติม ทัง้ ที่ใชบรรเลง ขับรองเพือ่ ความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือ
ประกอบพิธกี รรม ซึง่ นิยมในวงการดนตรีพนื้ บานไทยภาคกลาง
2062217 ปฏิบตั ิดนตรีพนื้ บานภาคใต 2
2(0-4)
Folk Music in the South of Thailand 2
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงประเภทตาง ๆ
เพิ่มเติม ทั้งที่ใชบรรเลง ขับรอง เพื่อความบันเทิง การขับกลอมประกอบการแสดง
หรือประกอบพิธกี รรม ซึง่ นิยมในวงการดนตรีพนื้ บานไทยพุทธหรือมุสลิม
2062218 ปฏิบตั ิขับรองเพลงไทยสําหรับเด็ก
2(0-4)
Thai Singing for Children
ฝ ก ขั บ ร อ งเพลงไทยสํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย และเพลงในหลั ก สู ต รระดั บ
ประถมศึกษา การเคลื่อนไหวประกอบเพลง และฝกเลนเครื่องดนตรีประกอบเพลงเชน
เครื่องดนตรีประเภทเคาะ คียบอรด เปนตน
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2062219 ปฏิบตั ิรวมวงดนตรีไทย 2
1(0-2)
Thai Ensemble 2
ฝกปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝกซอม การปรับวงอยาง
ถูกตอง ตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทตาง ๆ
2062220 ปฏิบตั ิรวมวงดนตรีพนื้ บานไทย 2
1(0-2)
Thai Folk Music Ensemble 2
ฝกปฏิบัตริ วมวงดนตรีพนื้ บานไทยภาคตาง ๆ การเลือกบทเพลง การฝกซอม
การปรับวงอยางถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีที่นิยมในสังคม และ
วัฒนธรรมไทยเพิ่มเติม
2062221 ปฏิบตั ิขับรองเพลงพื้นบาน 2
2(0-4)
Thai Folk Singing 1
ฝกปฏิบัติวิธกี ารขับรองเพลงพื้นบานประจําภาคตาง ๆ ในขั้นที่สงู ขึ้น สามารถ
ประดิษฐคาํ รองตามฉันทลักษณของเพลงพื้นบานได และสามารถจัดแสดงเพลงพื้นบาน
ไดตามความเหมาะสม
2(0-4)
2062222 ปฏิบตั ิเครื่องเปาไทย 3
Thai Wind 3
ฝ ก ปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ไ ทยประเภทเครื่ อ งเป า โดยต อ เพลง โหมโรงเย็ น
วาลงสรง เพลงเรื่องสรอยสน หรือฝกปฏิบัติเครื่องเปาพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบท
เพลงที่ฝก ตามความเหมาะสม
2062223 ปฏิบตั ิเครื่องเปาไทย 4
2(0-4)
Thai Wind 4
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา โดยตอเพลง เพลงเถาอยางนอย 5
เพลง เพลงตับเรื่องอยางนอย 2 ตับ หรือฝกปฏิบัตเิ ครื่องเปาพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณา
บทเพลงที่ฝก ตามความเหมาะสม
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2062224 ปฏิบตั ิขับรองเพลงไทย 3
2(0-4)
Thai Singing 3
ฝกปฏิบัติขบั รองเพลงไทย โดยตอเพลง ถอนสมอเถา สารถีเถา เขมรพวงเถา
แขกมอญบางขุนพรหมเถา พระอาทิตยชงิ ดวง แขกมอญ 3 ชั้น สุรินทราหู 3 ชั้น พมาเห
เถา แขกลพบุรี 3 ชั้น ตับลาวเจริญศรี
2062225 ปฏิบตั ิขับรองเพลงไทย 4
2(0-4)
Thai Singing 4
ฝกปฏิบัติขบั รองเพลงไทย โดยตอเพลง เขมรโพธิสตั วเถา เขมรปแกว 3 ชั้น
ใบคลั่ง 3 ชั้น แขกไทรเถา แสนคํานึงเถา ออกเดี่ยว บุหลัน เถา ตับนางซิลเดอรรลิ ลา
2062301 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
3(3-0)
Music Theory 2
คอรดทบ 7 (7th chord) ทบ 9 (9th chord) ฯลฯ การยายบันไดเสียงแบบ
Diatonic modulation การใช Secondary dominant การใช Sequence การฝกโสต
ประสาทใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่เรียน
2062302 ทฤษฎีดนตรีแจส
3(3-0)
Jazz Theory
กลาวถึงสําเนียงเพลงที่เปนเมเจอร ไมเนอร และ Modes ตาง ๆ ลักษณะของ
การเขี ย นคอร ด การใช ค อร ด ทดแทน การเคลื่ อ นที่ ข องคอร ด การใช เ ป ย โน
ประกอบการเรียน
2062303 การประพันธ 1
3(3-0)
Composition 1
ศึกษาการประพันธดนตรีงา ย ๆ ขัน้ ตน ความคิดสรางสรรคในการประพันธ
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1(1-0)
2062304 การอานและการเขียนโนตสากล 4
Solfege and Dictation 4
ฝกอาน ฝกโสตประสาท ฝกเขียนโนตดนตรีแนวใดแนวหนึ่งจากการฟง
หลายแนวฟงและสามารถระบุคอรดที่ซบั ซอนขึ้น
3 (3-0)
2062305 ดนตรีปอ ปปูลารเริ่มตั้งแต ค.ศ.1950
Popular musical Culture Since Bill Haley
ศึกษาการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมดนตรีประชานิยมของอเมริกาเหนือและ
ยุโรป ตัง้ แตสมัย ค.ศ.1950 เปนตนมา กลาวถึงการเจริญเติบโตความนิยมสมัย Rock’
N Roll รวมทั้งรายละเอียดตาง ๆ ที่ทาํ ใหดนตรีในสมัยนี้เปนที่นยิ ม
2062306 ประวัตดิ นตรีตะวันตกตั้งแตศตวรรษที่ 18 ถึงปจจุบัน
3(3-0)
Music from 1700 to Modern
ศึกษาดนตรีสมัยโรโคโค คลาสสิค โรแมนติก และสมัยใหม โดยพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวงดนตรี แนวคิดชาตินยิ ม ดนตรีระบบ Whole Tone และ
Serial Music ศึกษาผลงานและบุคคลที่สาํ คัญ
2062307 ดนตรีสมัยโรโคโคและคลาสสิค
2(2-0)
Music in the Rococo and Classical Eras
ศึกษาลักษณะและรูปแบบดนตรีระหวางป 1730-1820 โดยอาศัยผลงานของ
ซี.พี.อี บาค, โฮเดิน, โมสารทและผลงานในชวงแรก ๆ ของเบโธเฟนเปนตัวอยาง
2062308 หลักการโยธวาทิต
3(3-0)
Principles of Band Music
ศึกษาประวัตแิ ละหนาที่ของวงโยธวาทิตรวมถึงวงดนตรีอื่นที่มีลักษณะการจัด
วงคลายคลึงกัน ศึกษาเทคนิคและหนาที่ของเครื่องดนตรีที่ใชในวงโยธวาทิต การ
จัดรูปแบบของวงในลักษณะตาง ๆ บทเพลงที่ใชประกอบพิธีการ และบทเพลงอื่น ๆ
สําหรับดนตรีโยธวาทิต
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2062309 การอํานวยเพลงเบื้องตน
2(1-2)
Introduction to Conducting
ศึกษาและฝกการใชไมบาตอง (Baton) การฝกซอมวง การเตรียมสกอร การ
ถายทอดอารมณ
2062310 การอํานวยเพลงขับรองประสานเสียง
2(1-2)
Choral Conducting
ศึกษาเทคนิคและฝกอํานวยเพลงขับรองประสานเสียงสําหรับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ฝกฟงและกําหนดความสมดุลของเสียงของคณะนักรอง
2062311 โอเปราและละครเพลง
3(3-0)
Opera and Musical Comedies
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาและความเปลี่ยนแปลงของโอเปรา ตั้งแต คศ. 1600
จนถึงปจจุบัน โดยอาศัยผลงาน คีตกวีรนุ แรก เชน Peri, Monteverdi จนถึง Wagner,
Strauss, Puccini และคนอื่น ศึกษาความเปนมาและโครงสรางของละครเพลง โดยเนน
ดนตรีเปนพิเศษ และใหศกึ ษาจากละครเพลงที่มีชอื่ เสียง
2062312 ประวัตดิ นตรีตะวันตก 2
2(2-0)
History of Western Music 2
ประวัตวิ ิวัฒนาการของดนตรีตะวันตก ในสมัย Classic ถึงสมัยศตวรรษที่
20 ศึกษาเปรียบเทียบระหวางดนตรีกบั ศิลปะที่เกี่ยวของ ศึกษารูปแบบคีตลักษณ
เทคนิค และการประพันธเพลงของคีตกวีศกึ ษารูปแบบของดนตรีชนั้ สูงในสมัยคลาสสิค
ของกลุมเวียนนา ศึกษา Opera, Dramatic ตลอดจนคีตกวี คีตวรรณกรรมที่สาํ คัญใน
สมัย Classic, Romantic และศตวรรษที่ 20
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2062313 คีตปฏิภาณแบบแจส 1
3(2-2)
Improvisation 1
พัฒนาความรู และเสริมสรางทักษะการบรรเลงปฏิภาณ ทีอ่ าศัยแนวทํานอง
กระสวนจังหวะ สําเนียงหลักเสียงเดิม การเคลื่อนตัวจากคอรดหนึ่งไปสูคอรดหนึ่ง
โดยคํานึงถึงทํานองที่สรางขึ้นมาสอดคลองกับคอรดที่กาํ หนดไว
2062314 ปรัชญาของดนตรี
3(3-0)
Philosophy Of Music
ดนตรีเปนปจจัยที่จะปรุงแตงชีวติ ใหสวยสดงดงามจากภายในของมนุษย
ความสัมพันธระหวางดนตรีกบั ชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม สังคม การเมือง จิตวิทยา
การศึกษา ธุรกิจ ศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาที่เกี่ยวกับดนตรี
2062315 ประวัตดิ นตรีแจส
3(3-0)
Jazz History
ศึกษาความเปนมาของดนตรีแจสแตละยุคตั้งแต ค.ศ.1890 จนถึงปจจุบัน
ศึกษาเพลงงาน และเพลงสปริชว ล (spiritual) ของภาคใตของอเมริกา ผานแร็กไทม
บลูส และระยะแรกของดิก๊ ซีแลนด นิวออรลีน สวิง บีบอบ คูลแจส จนถึงแจสหลาย
รูปแบบในปจจุบัน
2062316 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรี
2(2-0)
Form and Analysis
วิชาที่ตองเรียนมากอน 2062302 ทฤษฏีดนตรีสากล 4
ศึกษาถึงโครงสรางของรูปแบบดนตรีทเี่ ริม่ จากกวลีเพลง ( Motif ) ไป
จนกระทั่งถึงการวิเคราะหรปู แบบของโชนาตา ( Sonata) ลอนโด ( Londo ) และ
รูปแบบของการแปรทํานอง ( Variation Forms )
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2062318 คีตปฏิภาณแบบแจส
2(2-0)
Jazz Improvisation
มุ ง พั ฒ นาความรู และเสริ ม สร า งทั ก ษะคี ต ปฏิ ภ าณที่ อ าศั ย แนวทํ า นอง
กระสวนจังหวะการนําความรูไปใช สําเนียงหลัก เสียงเดิม การเคลื่อนจากคอรดหนึ่ง
ไปสูอกี คอรดหนึ่งและการเชื่อมคอรด
2062319 โยฮันน เซบาสเตียน บาค
2(2-0)
Johann Sebastian Bach
ศึ ก ษาถึ ง ชี วิ ต และผลงานของบาคผลงานที่ เ ด น บางบท เช น แพสชั่ น
( Passions ) บรานเดนเบอก คอนแชรโต ( Brandentburg Concertos ) แคนตาดา และ
ผลงานที่แตงสําหรับเครื่องคียบ อรด
2062320 วูลฟ กัง อมาดิอุส โมสารท
2(2-0)
Wolfgang Amadeus Mozart
ศึกษาถึงชีวติ และผลงานของโมสารท การพัฒนาการประพันธเพลงลีลาและ
รูปแบบดนตรีของโมสารท วิเคราะหผลงานทั้งรองเพลง และเพลงบรรเลง
2062321 ลุควิก ฟาน เบโธเฟน
2(2-0)
Ludwig Van Beethoven
ชีวิตและผลงานของเขา เลือกผลงานที่ดเี ดนบางบทมาศึกษาบทประพันธที่ยัง
มีรอยลายมือเบโธเฟนอยู การพัฒนาลีลารูปแบบเพลงของเขา ลีลาในการบรรเลง และ
วัฒนธรรมแวดลอมที่เกี่ยวของ
2062322 เครื่องกระทบสําหรับวงโยธวาทิต
3(2-2)
Percussion for Band
ศึกษาเครื่องประกอบจังหวะทุกชนิดทีใ่ ชในวงโยธวาทิต เทคนิคการบรรเลง
ทุกระดับขั้น การบันทึกโนต การเรียบเรียงเพื่อประกอบการบรรเลง
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2062323 ดนตรีสนาม
3(2-2)
Marching and Display
ศึกษาระเบียบแถว ทาทางการถือเครื่องมือ การจัดขนาดของวงใหเหมาะสมกับ
จํานวนนักดนตรี การจัดตําแหนงจุดยืนของเครื่องดนตรี เพื่อใหเกิดความสมดุลของ
เสียง การสรางแผนภาพ รูปแบบ (Code Design) สําหรับแปรขบวนแถว (Display)
การฝกซอมดนตรีสนามทั้งการเดินแถว (Marching) และการแปรขบวน ศึกษาการใชไม
คทาในการควบคุมวง ฝกการใชอปุ กรณประกอบในการแสดงดนตรีสนาม เชน ธง
ริบบิ้น คทาสั้น เปนตน
2062325 ดนตรีรว มสมัย
Contemporary Music
ศึกษาคนควาและวิเคราะหถงึ รูปแบบ โครงสราง
เพลงรวมสมัย ผลงานของคีตกวีสาํ คัญ

3(3-0)
และเทคนิคที่ใชในบท

2062326 การปฏิบตั ิเฉพาะแนว
2(2-0)
Performance Practices
ศึกษาถึงการปฏิบัตดิ นตรีเฉพาะแนว เฉพาะสมัย จากคีตวรรณกรรมที่ปรากฏ
ทัศนคติในทางสุนทรียะ ทฤษฎีเบื้องตนของดนตรีปฏิบัติในแตละสมัย
2062327 ประวัตดิ นตรีตะวันตก 3
2(2-0)
History of Western Music 3
ประวัติวิวัฒนาการดนตรีตะวันตก ในสมัยศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 20
จนถึงสมัยปจจุบัน ศึกษาเปรียบเทียบระหวางดนตรีกับศิลปะที่เกี่ยวของศึกษารูปแบบ
คีตลักษณ เทคนิคและ Style การประพันธเพลงของคีตกวีตลอดจนคีตวรรณกรรมที่
สําคัญ ศึกษารูปแบบของดนตรีสมัยใหม การพัฒนาดนตรีจากยุโรปสูอเมริกา การ
พัฒนาดนตรีในปจจุบัน และในอนาคต ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะวงดนตรีในสมัยตาง ๆ
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2062328 อีกอร สตราวินสกี้
2(2-0)
Egor Stravinsky
ศึกษาการพัฒนาการผลงานของสตราวินสกี้ สมัยแรก สมัยกลาง สมัยปลาย
ดนตรีชาตินยิ ม และคลาสสิคนิยม ( Neoclassicism)
2(2-0)
2062329 การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงแจส 2
Jazz Arranging 2
ศึกษาตอจากการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงแจส 1 โดยมุงการประสาน
เสียงสําหรับวงใหญ การเขียนสกอร ( Score ) การเรียบเรียงเสียงในแตละตระกูล
เครื่องดนตรีรวมถึงการปฏิบัตผิ ลงานที่เรียบเรียงขึ้น
2(0-4)
2062401 ปฏิบตั ิเครื่องลมไม 3
Woodwind Performance 3
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก
สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค)
การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝกในระดับนี้ใหเปนระดับที่สงู กวาในระดับที่ 2
2062403 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลือง 3
2(0-4)
Brass Performance 3
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง
(ความเพีย้ นเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอด
อารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกในระดับนี้
ใหเปนระดับที่สงู กวาในระดับที่ 2
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2062405 ปฏิบตั ิเครื่องสายสากล 3
2 (0-4)
String Performance 3
การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให
เต็มขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของ
เครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่ องมือ การดูแลรักษา การขึ้น สาย การตั้งเสียง สําเนีย ง
(ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต่ํา) การใชคันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง
ฝกเลนบันไดเสียง, บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝกปฏิบัติ ฝกในขั้นสูงกวาระดับที่ 2
2062407 ปฏิบตั ิกีตาร 3
2 (0-4)
Guitar 3
การเรียนปฏิบัติกีตารคลาสสิค มุงพัฒนาการปฏิบัติ เครื่องดนตรีใหเ ต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง การ
วางนิ้ว เทคนิคการตีคอรด การเกากีตาร การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกใหฝก ในระดับที่สงู กวาระดับ 2
2062408 ปฏิบตั ิกีตาร 4
2 (0-4)
Guitar 4
การเรียนปฏิบัติกีตารคลาสสิค มุงพัฒนาการปฏิบัติ เครื่องดนตรีใหเ ต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง การ
วางนิ้ว เทคนิคการตีคอรด การเกากีตาร การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกใหฝก ในระดับที่สงู กวาระดับ 3
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2062409 ปฏิบตั ิคียบ อรด 3
2 (0-4)
Keyboard Performance 3
การเรียนการสอนปฏิบัติคียบ อรด มุง พัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเต็มขีด
ความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ
ทาทาง การดูแลรักษา การไลเสียง บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง
(เทคนิค) การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝกในระดับที่สงู กวา
ระดับ 2
2062410 ปฏิบตั ิคียบ อรด 4
2 (0-4)
Keyboard Performance 4
การเรียนการสอนปฏิบัติคียบ อรด มุง พัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเต็มขีด
ความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ
ทาทาง การดูแลรักษา การไลเสียง บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง
(เทคนิค) การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝกในระดับที่สงู กวา
ระดับ 3
2062411 ปฏิบตั ิขับรองสากล 3
2 (0-4)
Voice Performance 3
การเรียนการสอนปฏิบัติขบั รองสากล มุง พัฒนาขีดความสามารถของผูเรียน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ ทาทาง การหายใจ การออกเสียง
ภาษา การถายทอดอารมณ ศิลปะการรองเพลง (เทคนิค) บทฝกและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกปฏิบัติ ฝกในขัน้ สูงกวาระดับที่ 2
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2062412 ปฏิบตั ิขับรองสากล 4
2(0-4)
Voice Performance 4
การเรียนการสอนปฏิบัติขบั รองสากล มุง พัฒนาขีดความสามารถของผูเรียน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ ทาทาง การหายใจ การออกเสียง
ภาษา การถายทอดอารมณ ศิลปะการรองเพลง (เทคนิค) บทฝกและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกปฏิบัติ ฝกในขัน้ สูงกวาระดับที่ 3
2062413 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบ 3
2 (0-4)
Percussion Performance 3
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุง พัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบ การหยิบจับ ทาทาง
การดูแลรักษา บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของ
นักดนตรี การแสดง การฝก ใหปฏิบัติสงู กวาในระดับ 2
2062415 ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 1
1(0-2)
Ensemble 1
ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง
ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน
การบรรเลงใหนา้ํ เสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของ
การบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง

2062416 ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 2
1(0-2)
Ensemble 2
ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง
ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน
การบรรเลงใหนา้ํ เสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของ
การบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง ฝกบทเพลงสูงกวาในระดับ 1
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2062417 ปฏิบตั ิรวมวงใหญ 1
1(0-2)
Band Orchestra 1
ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน
ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง
การบรรเลงใหนา้ํ เสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของ
การบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง
ปฏิบัตริ วมวงใหญใชผู
แสดงตั้งแต 13 คนขึ้นไป
2062418 ปฏิบตั ิรวมวงใหญ 2
1(0-2)
Band Orchestra 2
ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง
ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน
การบรรเลงใหนา้ํ เสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของ
การบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง ปฏิบัติรวมวงใหญ ใชผแู สดง
ตัง้ แต 13 คนขึ้นไป การปฏิบัตริ วมวงใหญในขัน้ นี้ ใหฝก บทเพลงในระดับสูงกวา
ระดับ 1
2062419 ปฏิบตั ิขับรองประสานเสียง 1
1(0-2)
Chorus Vocal 1
หาพิสยั ความสูงต่ําของเสียงผูรอ ง จัดกลุมตามพิสัย ฝกการหายใจที่ถกู ตอง
ฝกการออกเสียงจากตําแหนงตาง ๆ ฝกการใชเสียงทุกระดับ ฝกการออกเสียงสระตาง ๆ
ฝกการเทียบเสียงกับเครื่องดนตรีมาตรฐานยายเสียงขึ้นลง ใชบทเพลงที่คอ นขางงายไม
เกิน 3 แนว
2062420 ปฏิบตั ิขับรองประสานเสียง 2
1(0-2)
Chorus Vocal 2
ฝกการออกเสียงที่ยากขึ้น ฝกการยายเสียง โด ไปในบันไดเสียงตาง ๆ ใชบท
เพลงที่ยากกวาในระดับที่ 1 และเพิ่มเปนเพลง 4 แนว
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2062421 ปฏิบตั ิเครื่องลมไมแจส 1
2(0-4)
Jazz Woodwind Performance 1
การเรียนการสอนเครื่องลมไมประเภทดนตรีแจส มุง พัฒนาการปฏิบัตเิ ครื่อง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบนั ไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง
2062422 ปฏิบตั ิเครื่องลมไมแจส 2
2(0-4)
Jazz Woodwind Performance 2
การเรียนการสอนเครื่องลมไมประเภทดนตรีแจส มุง พัฒนาการปฏิบัตเิ ครื่อง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบนั ไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลาํ ดับขัน้ ของบทฝกจะตอง
มีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวารายวิชาปฏิบตั เิ ครื่องลมไม
1
และสอดคลองกับ
องคประกอบของมาตรฐานสากล
2062423 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลืองแจส 1
2(0-4)
Jazz Brass Performance 1
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลืองประเภทดนตรีแจส มุง พัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคนโดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้
สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบนั ไดเสียง
บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง
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2062424 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลืองแจส 2
2(0-4)
Jazz Brass Performance 2
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลืองประเภทดนตรีแจส มุง พัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน
โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้
สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบนั ไดเสียง บท
ฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลาํ ดับขั้นของบทฝก
จะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวารายวิชาปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง 1 และสอดคลองกับ
องคประกอบของมาตรฐานสากล
2062425 ปฏิบตั ิเครื่องสายสากลแจส 1
2(0-4)
Jass String Performance 1
การเรียนการสอนเครื่องสายสากลประเภทดนตรีแจส มุง พัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน
โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้
สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการสี การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บท
ฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี – การแสดง
2062426 ปฏิบตั เิ ครื่องสายสากลแจส 2
2(0-4)
Jazz String Performance 2
การเรียนการสอนเครื่องสายสากลประเภทดนตรีแจส มุง พัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการสี การถายทอดอารมณ ฝกไลบนั ไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลาํ ดับขัน้ ของบทฝกจะตอง
มีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวารายวิชาปฏิบตั เิ ครื่องสายสากล 1 และสอดคลองกับ
องคประกอบของมาตรฐานสากล
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2062427 ปฏิบตั ิกีตารพาณิชย 1
Jazz Guitar Performance or Commercial Guitar Performance 1
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตา รแจสรวมทั้งกีตารเบสแจส มุง พัฒนาการ
ปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้
สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการดีด การตีคอรด การถายทอดอารมณ ฝกไล
บันไดเสียง บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง
2062428 ปฏิบตั ิกีตารพาณิชย 2
2(0-4)
Jazz Guitar Performance or Commercial Guitar Performance 2
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตา รแจสรวมทั้งกีตารเบสแจส มุง พัฒนาการ
ปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้
สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการดีด การตีคอรด การถายทอดอารมณ ฝกไล
บันไดเสียง บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมี
ลําดับขั้นของการฝกสูงขึ้นกวารายวิชาปฏิบัติกีตา รพาณิชย 1
2062429 ปฏิบตั ิคียบ อรดแจส 1
2(0-4)
Jazz Keyboard Performance 1
การเรียนการสอนเครื่องคียบอรดประเภทดนตรีแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่ อ งดนตรี ใ ห เ ต็ ม ความสามารถของผู เ รี ย นแต ล ะคน โดยคํ า นึ ง ถึ ง หั ว ข อ ต อ ไปนี้
สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการบรรเลง การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง
บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี – การแสดง
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2062430 ปฏิบตั ิคียบ อรดแจส 2
2(0-4)
Jazz Keyboard Performance 2
การเรียนการสอนเครื่องคียบอรดประเภทดนตรีแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการบรรเลง การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝก
และวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับขั้นของบทฝก
จะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวารายวิชาปฏิบัติคียบอรด 1 และสอดคลองกับ
องคประกอบของมาตรฐานสากล
2062431 ปฏิบตั ิขับรองสากลแจส 1
2(0-4)
Jazz Voice Performance 1
การเรีย นการสอนการปฏิบัติขับรองสากลแจส มุ งพัฒนาการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีใ หเต็มความสามารถของผูเ รีย นแตละคน โดยคํานึงถึงหัว ขอตอไปนี้ สําเนีย ง
คุณภาพของเสียงที่ขับรอง ศิลปะของการรองเพลงแจส ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง
2062432 ปฏิบตั ิขับรองสากลแจส 2
2(0-4)
Jazz Voice Performance 2
การเรีย นการสอนการปฏิบั ติขับ รอ งสากลแจส มุ ง พัฒ นาการปฏิ บัติเ ครื่อ ง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง
คุณภาพของเสียงที่ขับรอง ศิลปะของการรองเพลงแจส ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรั ช ญาของนัก ดนตรี การแสดง โดยมีลํ าดั บขั้ น ของบทฝ ก
จะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงขั้นกวารายวิชาปฏิบัติขบั รองแจส 1
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2062433 ปฏิบตั ิเรื่องกระทบแจส 1
2(0-4)
Jazz Percussion Performance 1
การเรียนการสอนการปฏิบัติขบั รองสากลแจส มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการตี บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี - การแสดง
2062434 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบแจส 2
2(0-4)
Jazz Percussion Performance 2
การเรียนการสอนการปฏิบัติเครื่องกระทบแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีใ หเต็ มความสามารถของผูเ รีย นแตละคน โดยคํานึงถึงหัว ขอตอไปนี้ สําเนี ย ง
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการตี บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับขั้นของบทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวารายวิชา
ปฏิบัตเิ ครื่องกระทบแจส 1
2062435 รวมเพลงแจสหรือปอปปูลา ร 1
2(0-4)
Jazz or Popular Ensemble 1
การเรียนการสอนปฏิบัติรวมวงสากลในรูปแบบแจสหรือปอปปูลาร มุง
พั ฒ นาความสามารถในการบรรเลงรวมวง การปรั บ ตนให เ ข า กั บ กลุ ม และการฝ ก
ระเบี ย บวิ นั ย ของการบรรเลงร ว ม วิ ธี ป ฏิ บั ติ ต อ งพบอาจารย ผู ค วบคุ ม ก อ นการ
ลงทะเบียน บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมที่ใชขึ้นอยูกับอาจารยผูควบคุมเปนผูตัดสินใจ
ในการฝกซอม ลักษณะวงในระดับนี้ใหเปนวงประเภท Small Band

654
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2062436 รวมวงแจสหรือปอปปูลา ร 2
2(0-4)
Jazz or Popular Ensemble 2
การเรียนการสอนปฏิบัติรวมวงสากลในรูปแบบแจสหรือปอปปูลาร มุง
พั ฒ นาความสามารถในการบรรเลงรวมวง การปรั บ ตนให เ ข า กั บ กลุ ม และการฝ ก
ระเบี ย บวิ นั ย ของการบรรเลงร ว ม วิ ธี ป ฏิ บั ติ ต อ งพบอาจารย ผู ค วบคุ ม ก อ นการ
ลงทะเบียน บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมที่ใชขึ้นอยูกับอาจารยผูควบคุมเปนผูตัดสินใจ
ในการฝกซอม ลักษณะวงในระดับนี้ใหเปนวงประเภท Small Band ใชบทเพลงที่
ซับซอนกวาในระดับ 1
2062501 ประวัตเิ ครื่องดนตรี
3 (3-0)
History of Musical Instruments
ศึกษาวิวฒ
ั นาการของเครื่องดนตรีทกุ ตระกูลตั้งแตแรกเริ่มใชจนถึงปจจุบัน
ศึกษาบริบทของการสรางเครื่องดนตรี เหตุการณสาํ คัญในยุคตาง ๆ ทีม่ ผี ลตอวิวฒ
ั นาการ
ของเครื่องดนตรี
2062502 ประวัตดิ นตรีเชิงปฏิบตั ิ
3 (3-0)
Collegium Music
ศึกษาเชิงวิเคราะหวรรณกรรมดนตรีที่มิไดอยูในกลุมวรรณกรรมดนตรีทั่วไป
ศึกษาวิธีปฏิบัติดนตรี เฉพาะแนวทั้งทางรองและบรรเลง
ฝกปฏิบัติรวมวง
ประกอบการเรียน
2062503 การศึกษาดนตรีภาคสนาม
3(2-2)
Introduction to Field Music Research
ศึกษาและฝกปฏิบัตงิ านดนตรีภาคสนามเพื่อสํารวจ วางแผน เก็บรวบรวม
ขอมูล การจัดกระทํากับขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปผล และเขียนรายงานผล
การศึกษา โดยผูศกึ ษาตองผานรายวิชาการจัดเก็บระบบขอมูลดนตรีมากอน

655
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2062504 ดนตรีเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต
3(3-0)
East and Southeast Asian Music
ศึกษาดนตรีประเพณีของชาวเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เกี่ยวกับแบบแผนของดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี และบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
2062505 ดนตรีเอเชียใตและตะวันออกกลาง
3(3-0)
South Asian and Middle East Music
ศึกษาดนตรีประเพณีของชาวเอเชียใตและตะวันออกกลางเกี่ยวกับแบบแผน
ของดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี และบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
2062506 ความสัมพันธระหวางดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก
3(3-0)
Thai Music related to Western Music
ศึกษาประวัตดิ นตรีตะวันตกที่เขามามีบทบาทในสังคมและวัฒนธรรมไทย
การนําดนตรีไทยไปสัมพันธกบั ดนตรีตะวันตก การนําดนตรีตะวันตกเขามาสัมพันธกับ
ดนตรีไทย ทัง้ ในดานเครื่องดนตรี วงบรรเลง บทเพลงและระบบเสียง
2062507 การเขียนวิจารณดนตรี
3 (3-0)
Writing Music Criticism
ศึกษาการเขียนเชิงศิลปะดนตรีโดยอาศัยความรูความเขาใจในฐานะผูฟงดนตรี
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการเขียน การรวบรวมความคิดเชิงวิชาการที่ถือเอาเหตุผล
สนับสนุนการเขียน
2062508 การเก็บรักษาและการซอมเครื่องดนตรีเบื้องตน
3 (3-0)
Introduction to Music Instrument Maintenance and Repair
การหยิบจับเครื่องมือ การทําความสะอาด เรียนรูการกําเนิดเสียงของเครื่อง
ดนตรีแตละชนิด การปฏิบตั เิ บื้องตนเพื่อเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูการซอมเครื่องดนตรี
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2062509 การทําความสะอาดและการปรับเครื่องเปา
3 (2-2)
Cleaning and Adjustment of Wind Instruments
การถอดเครื่องดนตรีที่ถกู ตองมีระเบียบ การทําความสะอาดและการประกอบสู
สภาพเดิ ม การปรั บ เครื่ อ งขั้ น พื้ น ฐาน รู ล มรั่ ว การหยิ บ จั บ เครื่ อ งมื อ ในการซ อ ม
ตองเรียนรายวิชาการเก็บรักษาและการซอมเครื่องดนตรีเบื้องตนมากอน
2062510 การบันทึกเสียงเบื้องตน
2(2-0)
Recording Fundamentals
ศึกษาถึงวิธใี นการบันทึกเสียงทั้งการบันทึก และการบันทึกแบบตัดตอระบบ
เสียง การใชไมโครโฟน เทปลําโพง การควบคุมเสียง และการผสมเสียง ธุรกิจของการ
บันทึกเสียงเทาที่จาํ เปน
2062511 การซอมเครื่องสายไทย
3(2-2)
String Repair
ความรูเบื้องตนในการปฏิบตั เิ ครื่องสายความถนัดทางฝมอื งานไมการซอม
รอยแตกราว การเปลี่ยนหนังซอ ซอมคันชัก หมอนหนุนสาย สายซอ เสาปรับเสียง
2062512 การซอมสรางอุปกรณดนตรี
2(2-0)
Instrumental Maintenance Adjustment and Repair
การซอมแซมบํารุงรักษาเครื่อดนตรีตลอดจนการสรางอุปกรณดนตรีและการ
ปรับเทียบเสียงของเครื่องดนตรี
2062513 การจัดการวงดนตรี
3(3-0)
Management of Music Business
หลั ก การบริ ห ารบุ ค คลในวงดนตรี ว า ด ว ยตํ า แหน ง และความรั บ ผิ ด ชอบ
หลักการและระเบียบการฝกซอม ระเบียบการเก็บเครื่องอุปกรณดนตรี โนตเพลง การ
บริหารธุรกิจบันเทิงดานดนตรี การโฆษณา การคิดคาจางและคาตอบแทน
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2062514 ดนตรีและการแสดง
1(0-2)
Music and Drema
ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของดนตรี เครื่องดนตรีตา ง ๆ การฝกเลนเครื่อง
ดนตรี การเลนดนตรีประกอบเพลงในระดับงาย ๆ การเลนตามโนตเลือกตามความถนัด
ดวยเครื่องดนตรีสากลหรือไทย เชนเครื่องสายไทยหรือกีตารเปนตน อยางนอย 1 อยาง
และสามารถบรรเลงเพลงงาย ๆ ได
การแสดงและกํากับการแสดง การแสดงละครอยางงาย ความรูการแสดง
ลักษณะตาง ๆ หลักการแสดง การฝกบทละครและการเปนตัวละครในการแสดง ฝก
แสดงและกํากับการแสดง
2062515 การศึกษาประวัตดิ นตรีเชิงลึก
3(3-0)
Music History Dtudy in Depth
ศึกษาผลงานดนตรีประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือผลงานของคีตกวีสาํ คัญใน
ดานประวัตแิ ละการวิเคราะห เพื่อนําเสนอเปนภาคนิพนธ
2062601 ดนตรีและกิจกรรมการเคลื่อนไหวสําหรับเด็ก
3(3-0)
Music and Movement for Children
ทดลองปฏิบัติพัฒนาทักษะพื้นฐานในองคประกอบดนตรีและทักษะการสอน
ในแตละองคประกอบของทักษะใหกับนักเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัยไดแกทักษะ
การรอง การฟง การเลนเครื่องดนตรี การเคลื่อนไหว การสรางสรรค การอาน ที่มี
ความสัมพันธกบั องคประกอบของดนตรีและพัฒนาการของเด็กอายุ 1 - 6 ป ฝกการใช
วิธีการวัดและประเมินผลทักษะดนตรีเบื้องตนในแตละทักษะ นําบทเพลง
เครื่อง
ดนตรีและการละเลนพื้นบาน ทดลองใชสอื่ มาตรฐานที่นยิ มใชเปนสากล สังเกตการสอน
ดนตรีเด็กปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ ฝกปฏิบัติเขียนและทดลองใชแผนการสอนให
เกิดผลตามจุดมุงหมายทางการศึกษา
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2062602 กระบวนการเรียนดนตรีศกึ ษา
2(2-0)
Principles of Learning in Music Education
ศึกษาการเจริญเติบโตและ
และการพัฒนาของเด็กที่เกี่ยวของกับการเรียน
ดนตรีการรับรู การเรียนรู การพัฒนาทางรางกาย และความสรางสรรคเด็ก
2062603 จิตวิทยาและแนะแนวสําหรับครูดนตรี
2(2-0)
Psychology and Guidance for Music Teacher
ศึกษาความสัมพันธระหวางวิทยาการจิตวิทยาและการแนะแนวกับพื้นฐาน
ความถนัดทางดนตรี พัฒนาการทางรางกายและอารมณกบั การรับรูดนตรี ความแตกตาง
ของบุคคลกับจิตวิทยา การฟงดนตรี อารมณและการมีความหมายดนตรี ทีเ่ กี่ยวกับเด็ก
วัยรุน
2062604 จิตวิทยาการสอนดนตรีและกระบวนการเรียนดนตรีศกึ ษา
3 (3-0)
Psychology and Principles of Learning of Music Education
ศึกษาพัฒนาการของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาดนตรีศึกษา ศึกษา
องคประกอบของหลักสูตร การใชความรูและทักษะทางดนตรีในการเรียนการสอน
วิธีการพัฒนาครูผูสอนวิชาดนตรี วิธีการบริหารและจัดการการเรียนการสอนวิชาดนตรี
อยางมีมาตรฐาน ใหสอดคลองกับความพรอมของผูเรียนและความตองการของทองถิ่น
ศึกษาพัฒนาการและจิตวิทยาวันรุน มาตรฐานในการวัดและประเมินผลทางดนตรี
2062701 พืน้ ฐานเครื่องสังเคราะหเสียง
3 (2-2)
Introduction to the Sound synthesizer
พืน้ ฐานการใชเครื่องดนตรีอเิ ล็คทรอนิกส การใชเครื่อง Synthesizer ทําให
เกิดประสบการณและการสรางเสียงใหม ตลอดจนเทคนิคการใชอปุ กรณเกีย่ วกับการ
บันทึกเสียง
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3(2-2)
2062702 ระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลทางดนตรี
Sequencing and Note Processing
ศึกษาระบบ MIDI (Musical instrument Digital Interface) การบันทึกขอมูล
แบบ step และแบบ real time การวิเคราะห (Analysis) แกไขปรับปรุง (Edit) และ
การประยุกตใชขอ มูล
2062703 ระบบเสียงดนตรีไทย
2(2-0)
Tuning System of Thai Music
บั น ไดเสี ย งที่ ใ ช ใ นดนตรี ไ ทย การตั้ ง เสี ย ง เสี ย งดนตรี ไ ทยกั บ ลั ก ษณะ
วิทยาศาสตรคลื่นเสียง เสียงของเครื่องดนตรีตระกูลตาง ๆ การปรับเสียงของเครื่อง
ดนตรีใหเขาระดับกัน อุปกรณทใี่ ชในการปรับเสียง
2062704 ระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจดนตรี
2(2-0)
Music Industry Law and Ethics
ระเบีย บราชการเกี่ย วกั บ การซื้ อเครื่อ งอุ ปกรณด นตรีใ ห กับ หน ว ยราชการ
ดวยกันกฎหมายที่เกี่ยวของกับกิจกรรฒดนตรี กฎหมาย ลิขสิทธิ์ กฎหมายแรงงาน
กฎหมายการเสี ย ภาษี การซื้ อ ขาย เครื่ อ งดนตรี กฎหมายเกี่ ย วกั บ การตี พิ ม พ แ ละ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2062705 การปรับและการตั้งเสียงเปยโน
2(2-0)
Piano Tuning and Regulation
ระบบเสียงและระบบการตั้งเสียงเปยโน การฝกทั้งทางทฤษฎี และการปฏิบัติ
โครงสรางของเปยโนที่แตกตางกัน การฝกซอมเบือ้ งตน และการปรับเสียง
2062706 เทคนิคการใชเครื่องสังเคราะหเสียง
2(2-0)
Synthesizer Operational Technique
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งสั ง เคราะห เ สี ย ง ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนการทํ า งาน
การประยุกตใชในลักษณะตาง ๆ การจัดโปรแกรมและการควบคุม
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2062707 หลักการแสดงเบื้องตน
2(2-0)
Principles of Basic Performance
ศึกษาจิตวิทยาในการแสดง วาทศิลปทเี่ กี่ยวกับการแสดง การกํากับเวที การ
จัดระบบแสงเสียง การวางแผนจัดการแสดง มารยาทของนักแสดง
2062708 การสรางเครื่องดนตรีไทย
2(1-2)
Thai Instrument Making
ศึกษารูปทรง สัดสวนและโครงสรางของเครื่องดนตรีไทยการประดิษฐ การ
ปรับเทียบระบบเสียงของเครื่องดนตรี ฝกการใชเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณ ศึกษา
แหลงวัสดุทใี่ ช แหลงจําหนายวัสดุอปุ กรณเพื่อสรางเครื่องดนตรีและตลาดเพื่อการคา
เครื่องดนตรีไทย
2062709 ปฏิบตั ิการบันทึกเสียงดนตรี 1
3(2-2)
Studio Recording 1
การออกแบบหองบันทึกเสียง (Studio Design) ขนาดรูปรางโครงสรางและ
วัสดุอปุ กรณในการบันทึกเสียง (Studio Equipment) ไมโครโฟน เทปบันทึกเสียงแบบ
อนาล็อก และดิจติ อล โมนิเตอร (Monitor) เครื่องตกแตงเสียง (Signal Processor) เครื่อง
ผสมเสียง (Mixer) สายสัญญาณและหัวตอสายสัญญาณ การติดตัง้ และเชื่อมระบบ
(Installation and wiring) การวางลําดับกอนหลังของอุปกรณ ระเบียบปฏิบัตแิ ละ
ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน การบํารุงรักษา
2062801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพดนตรี 1
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Music 1
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียน
ใหมคี วามรูทกั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยกระทํา
ในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนัน้ ๆ
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2062802 การฝกประสบการณวชิ าชีพดนตรี 1
3 (250)
Practical Experience in Music 1
นักศึกษาเลือกอยางนอย 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการศึกษาคนควาในเรื่องที่ไมมสี อนในกระบวนการวิชาที่เปดสอนอยูแลว
2. โครงการศึกษาคนควาใหละเอียดลึกซึ่งยิ่งขึ้นในเรื่องที่เปดสอนอยูแ ลว
3. โครงการศึกษาคนควาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันเปนวิวฒ
ั นาการลาสุดในสาขาดนตรี
4. โครงการเกี่ยวกับการแสดงดนตรี เริ่มตัง้ แตการวางแผนจนถึงการแสดงจริง
5. โครงการฝกปฏิบัตงิ านจริงในสถานประกอบการ
6. การฝกงานในสถานประกอบการ
7. การฝกหรือปฏิบัติงานรวมกับวงดนตรีอื่น ๆ
8. กิจกรรมอื่น ๆ เชน เปนผูฝก สอน เปนผูสาธิต เปนผูรว มงานหรือเปนผูช ว ย
ทางดาน ดนตรี หรือธุรกิจ บันเทิงอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับดนตรี
2063101 สวนศาสตรดนตรีไทย
3(3-0)
Acoustic of Thai Music
ศึกษาการเกิดเสียงของเครื่องดนตรีในทางฟสิก ส และคุณ สมบัติของเสีย ง
ไดแก ความถี่ ลักษณะคลื่นเสียง ความกังวาน ความเขม ระดับเสียง คุณภาพของเสียง
เสียงซอน หนวยวัดเสียงดานตาง ๆ การคํานวณเซนต ความกลมกลอมของเสียง บันได
เสียงที่ใชในดนตรีไทย ระดับเสียงของเครื่องดนตรีไทยประเภทตาง ๆ การเทียบเสียงของ
เครื่องดนตรีไทยใหเขากัน อุปกรณทใี่ ชเพื่อการปรับแตงเสียง
2063102 ทํานองเพลงไทย
3(3-0)
Melodic Elements in Thai Music
ศึกษาทํานองเพลงไทยลักษณะตาง ๆ ลีลาการดําเนินทํานองที่สรางลักษณะ
เดนในบทเพลง ทํานองกรอ ทํานองเก็บ ทํานองขยี้ ทํานองลูกลอลูกขัด ความหลากหลาย
ของเพลงที่มหี ลายสํานวน รูปแบบการสรางทํานอง เพลงทางเปลี่ยน เปรียบเทียบทํานอง
เพลงทางบรรเลงและทางรอง
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2063103 การวิเคราะหเพลงไทย 1
3(3-0)
Form and Analysis of Thai Music 1
ศึกษาโครงสรางของเพลงไทยประเภทตาง ๆ วิเคราะหรปู แบบของบทเพลง
ในเรื่องเกีย่ วกับจังหวะ วรรคเพลง ประโยคเพลง ทอนเพลง ลูกตก กลุมเสียง บันไดเสียง
การเคลื่อนที่ของทํานอง มือฆอง การเรียบเรียงมือฆองเปนบทเพลง กลอนเพลง การ
ขึน้ ตนและจบเพลง การแปรทํานองเพลง ลักษณะทํานองเฉพาะที่ปรากฏในบทเพลง
2063104 การวิเคราะหเพลงไทย 2
3(3-0)
Form and Analysis of Thai Music 2
ศึกษาวิเคราะหโครงสรางของเพลงไทย เชน เพลงเรื่อง เพลงตับ เพลงเถา
เพลงเดี่ยว เพลงหนาพาทย ตามความเหมาะสม ตอจากการวิเคราะหเพลงไทย 1 ฝก
วิเคราะหเปรียบเทียบทางบรรเลงและทางรองของเพลงเดียวกันที่มหี ลายทาง
2063105 การประพันธเพลงไทย 1
3(3-0)
Thai Music Composition 1
ฝกการประพันธทํานองเพลงอยางงาย นําเพลงที่ไดมาปรุงแตงใหสมบูรณขึ้น
ศึกษาแนวทางการประพันธทํานองเพลงทางเปลี่ยนนําเพลงที่ไดประพันธไวแลวสราง
ทํานองเพลงทางเปลี่ยนใหแตกตางไปจากเดิม ฝกแนวทางการตัดทอน และยืดขยายบท
เพลงเพื่อเปนพื้นฐานในการประพันธเพลงเถา
บันทึกโนตเพลงที่ประพันธและนํา
เพลงที่ประพันธมาบรรเลงตามความเหมาะสม
2063106 การประพันธเพลงไทย 2
3(3-0)
Thai Music Composition 2
ฝกการประพันธเพลงโหมโรงเสภา เพลงตับ เพลงภาษา เพลงประกอบการ
แสดง ประพั น ธ บ ทร อ ง ทํ า บทร อ งให ส อดคล อ งกับ การบรรเลง บั น ทึ ก โน ต เพลงที่
ประพันธและนําเพลงที่ประพันธบรรเลงเผยแพรตามความเหมาะสม ศึกษากฎหมาย
ลิขสิทธิ์ เพื่อคุมครองทรัพยสนิ ทางปญญา

663
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2063107 หลักการบรรจุเพลงเพื่อการแสดง
3(3-0)
Principle of Thai Incidental
ศึกษาเพลงที่ใชประกอบแสดงประเภทตาง ๆ บทขับรอง บทละคร และบท
เพื่อการแสดง การเลือกใชเพลงใหเหมาะสมกับการแสดง ในดานลีลา อารมณ สําเนียง
ภาษา และความหมาย ฝกการบรรจุเพลงสําหรับการแสดงทุกประเภท ทั้งเพลงหนา
พาทย แ ละเพลงขั บ ร อ งให ส อดคล อ งกั บ การแสดงทุ ก ประเภท ฝ ก การแต ง บทร อ ง
ประกอบการแสดงโอกาสตาง ๆ และเขียนบทเพื่อการแสดงพรอมบรรจุทํานองเพลงให
ถูกตองเหมาะสม
2063108 การวิเคราะหบทขับรองเพลงไทย
3(3-0)
An Analysis of Vocal Stanza
ศึกษาบทรองที่นํามาบรรจุเพื่อการขับรองทั้งบทรองของระบํา รํา ฟอน
บทรองอวยพร บทรองเพลงเถา เปนตน โดยศึกษาแนวคิดอิทธิพลของวรรณคดีไทยที่
เกี่ยวของ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธระหวางประเทศที่สงผลใหมีการประพันธ
บทรองเพีอ่ ใชบรรเลงขับรองหรือเพื่อประกอบระบํา รํา ฟอน หรือเพื่อการแสดง
2063109 ดนตรีพิธกี รรม
3(3-0)
Ritual Music
ศึ ก ษาดนตรี พิ ธี ก รรมสํ า หรั บ งานพระราชพิ ธี งานรั ฐ พิ ธี งานพิ ธี ก รรมที่
เกี่ยวกับความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล โดยศึกษาวงดนตรี
บทเพลง บทรอง ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สมั พันธระหวางดนตรีกบั พิธกี รรม
2063110 การปรับวงดนตรีไทย
3(3-0)
Thai Music Conducting
ศึกษาทํานองเพลง บทเพลง จังหวะ อารมณของเพลง เจตนรมณของ
นักประพันธเพลงบทบาทหนาที่ในการบรรเลงของเครื่องดนตรีทใี่ ชในวงดนตรีแตละ
ประเภท วิธีการปรับวง ฝกการปรับวง โดยคํานึงถึงหลักวิชาการดนตรี
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2063201 ปฏิบตั ิเครื่องดีดไทย 5
2(0-4)
Thai Plucked 5
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีดโดยตอเพลงโหมโรงขวัญเมือง
เขมรโพธิสัตวเถา ตับนิทราชาคริต ตับนางซินเดอเรลลา โหมโรงกราวนอก ตับจูลง
เพลงตับตาง ๆ เชิดจีน โหมโรงเทิดสิรนิ ธร ตับลาวเจริญศรี แขกลพบุรี ขอมเงิน
2063202 ปฏิบตั ิเครื่องดีดไทย 6
2(0-4)
Thai Plucked 6
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีดโดยตอเพลงโหมโรงสะบัดสะบิ้ง
เถา พญาโศก 3 ชั้น เพลงประเภทลูกลอลูกขัด โหมโรงพมาวัด แขกโอด เขมรราชบุรี
ทยอยนอก ทยอยใน เชิดจีนทางบางคอแหลม บุหลันเถา พมาหาทอน ทยอยญวน เพลง
หนาพาทยพนื้ ฐานประกอบการแสดง
2063203 ปฏิบตั เิ ครื่องสีไทย 5
2(0-4)
Thai String 5
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสีโดยตอเพลงโหมโรงขวัญเมือง
เขมรโพธิสตั วเถา ตับนิทราชาคริต ตับนางซินเดอเรลลา โหมโรงกราวนอก ตับจูลง เพลง
ตับตาง ๆ เชิดจีน โหมโรงเทิดสิรนิ ธร ตับลาวเจริญศรี แขกลพบุรี ขอมเงิน
2063204 ปฏิบตั ิเครื่องสีไทย 6
2(0-4)
Thai String 6
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสีโดยตอเพลงโหมโรงสะบัดสะบิ้ง
เถา พญาโศก 3 ชั้น เพลงประเภทลูกลอลูกขัด โหมโรงพมาวัด แขกโอด เขมรราชบุรี
ทยอยนอก ทยอยใน เชิดจีนทางบางคอแหลม บุหลันเถา พมาหาทอน ทยอยญวน เพลง
หนาพาทยพนื้ ฐานประกอบการแสดง
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2063205 ปฏิบตั ิเครื่องตีไทย 5
2(0-4)
Thai Melodic Percussion 5
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีโดยตอเพลงเพลงประเภทยอย
อยางนอย 5 เพลง เพลงประกอบการแสดงทั่ว ๆ ไป
2063206 ปฏิบตั ิเครื่องตีไทย 6
2(0-4)
Thai Melodic Percussion 6
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีโดยตอเพลงเพลงหนาพาทยทใี่ ช
พิธไี หวครูดนตรีไทย โขน ละคร และหนาพาทยทใี่ ชในการแสดง
2063207 ปฏิบตั ิเพลงหนาพาทย โขน ละคร
2(0-4)
Performance of Napat in Khon and Lakhon
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงหนาพาทยทใี่ ช
ประกอบการแสดงโขน ละคร เพิ่มเติมจากที่เคยตอมาแลว
2063208 ปฏิบตั ิเพลงโหมโรงกลางวัน
Performance of Homerong Klangwan
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีตามความถนัด ตอเพลงโหมโรงกลางวัน

2(0-4)

2063209 ปฏิบตั ิเพลงเดีย่ ว 1
2(0-4)
Solo Performance 1
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีตามความถนัด ตอเพลงเดี่ยวไมนอ ยกวา 2 เพลง
2063210 ปฏิบตั ิหนาทับตะโพนและกลองทัด 2
2(0-4)
Rhythmic Patterns of Taphon and Klong Tad 2
ฝกปฏิบัตหิ นาทับตะโพน และไมกลองเพลงหนาพาทยประเภทตาง ๆ
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2063211 ปฏิบตั ิขับรองเพลงไทยในหลักสูตรมัธยมศึกษา
2(0-4)
Performance of Thai Vocal Music in Secondary School Curriculum
ฝกขับรองเพลงไทยที่ใชในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาและเพลงอื่น ๆ
ทีเ่ หมาะสม ซึง่ ใชในกิจกรรมตาง ๆ
2063212 ปฏิบตั ิรวมวงดนตรีไทย 3
1(0-2)
Thai Ensemble 3
ฝกปฏิบัตริ วมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝกซอม การปรับวงอยาง
ถูกตอง ตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทตาง ๆ
2063213 ปฏิบตั ิเครื่องเปาไทย 5
2(0-4)
Thai Wind 5
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปาโดยตอเพลงเพลงประเภทยอย
อยางนอย 5 เพลง เพลงประกอบการแสดงทั่ว ๆ ไป
2063214 ปฏิบตั ิเครื่องเปาไทย 6
2(0-4)
Thai Wind 6
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปาโดยตอเพลงเพลงหนาพาทยที่
ใชพิธไี หวครูดนตรีไทย โขนละคร และหนาพาทยทใี่ ชในการแสดง
2063215 ปฏิบตั ิขับรองเพลงไทย 5
2(0-4)
Thai Singing 5
ฝกปฏิบัติขบั รองเพลงไทยโดยตอเพลง เขมรใหญ ตับจูลง ตับนิทราชาคริต
มอญรําดาบเถา พญาโศก 3 ชั้น ขอมเงินเถา เชิดจีน แขกโอด พมาหาทอน
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2(0-4)
2063216 ปฏิบตั ิขับรองเพลงไทย 6
Thai Singing 6
ฝกปฏิบัติขบั รองเพลงไทย โดยตอเพลงปลาทองเถา อกทะเล 3 ชั้น
นกขมิ้น 3 ชั้น สารถีเถา จีนขิมใหญ ทยอยเขมร ทยอยญวน ตับนางลอย
2063301 ทฤษฎีดนตรีสากล 3
3(3-0)
Music Theory 3
ศึกษาการใชคอรดยืม (borrow chord) โครแมติกคอรด (chromatic chord)
คอรดที่แปลงเสียง (alter chord) การเปลี่ยนกุญแจเสียงแบบโครแมติก (chromatic
modulation) การฝกโสตประสาทใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่เรียน
2063302 ทฤษฎีดนตรีสากล 4
3(3-0)
Music Theory 4
ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลในศตวรรษที่ 21 เชน parallel harmony
poly chord bitonal quartal harmony
2063303 หลักการประพันธเบื้องตน
2(2-0)
Elements of Composition
ศึกษาถึงการประพันธดนตรีเบื้องตน เทคนิคในการประพันธ และความคิด
สรางสรรคในการประพันธดนตรีอยางงาย
2063304 การเรียบเรียงดนตรีสาํ หรับเด็ก
3(3-0)
Arranging for Children Songs
ศึกษาคํารองและทํานองเพลงที่มคี วามเหมาะสมกับเด็กในวัยระดับตาง ๆ เพื่อ
นํามาเปนวัตถุดบิ พื้นฐานในการสรางการเรียบเรียงในลักษณะตาง ๆ
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2063305 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับการขับรองประสานเสียง
3(3-0)
Arranging for Chorus
ศึกษาคํารองและทํานองของเพลงที่ใชในการเรียบเรียง จากสมัยตาง ๆ ถึงยุค
ปจจุบนั เพื่อนํามาเปนแบบแผนในการเรียบเรียงเสียงประสานแบบ 2, 3, 4 แนว และ
มากกวาสําหรับคณะนักรอง ชายลวน , หญิงลวน , และชายหญิงผสม
2063306 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงแบนด
2(2-0)
Arranging for Band
ศึกษาถึงเทคนิคของการเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงเครื่องเปา
วงโยธวาทิต วงคอนเสิรต แบนด การอาน บันทึก และการวิเคราะหสะกอร (Score)
2063307 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับดนตรีปอ ปปูลาร
3(3-0)
Arranging for Popular Music
ศึกษาเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาศัยทํานองเพลงที่เปนที่นยิ ม
ฝกการเรียบเรียงโดยใชคอรดขั้นพื้นฐานและซับซอนมากขึ้น ฝกการสรางแบ็คกราวนด
การประสานเสียง 2 แนว 3 แนว 4 แนว การปรับประยุกตแนวทํานอง
2063308 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับดนตรีแจส
2(2-0)
Jazz Arranging
ศึ ก ษาถึ ง วิ ธี ก ารเรี ย บเรี ย งเสี ย งประสานดนตรี แ จ ส การใช เ สี ย งแทนการ
ประสานเสียง ลักษณะโนตที่ใชในเพลงแจส ลีลาของแจสแตละประเภท เครื่องดนตรี
และ Transposition chord pattren และ Chord progression รวมทั้ง Bass Line ประสาน
เสียง 2 แนว 3 แนว 4 แนว และ 5 แนว คีตปฎิภาณ (Improvisation) การเรียบเรียงในวง
ขนาดตาง ๆ
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3(3-0)
2063317 ประวัตดิ นตรีตะวันตกตั้งแตยุคโบราณถึง ค.ศ.1750
Music from Antiquity to 1750
ศึกษาความคิดเกี่ยวกับการเกิดของดนตรีโบราณ ดนตรีสมัยกรีก ดนตรีสมัย
ั นาการของรูปแบบตาง ๆ
กลาง ดนตรีสมัยฟนฟูศลิ ปะวิทยา และสมัยบาโรค ศึกษาวิวฒ
ความคิดใหมในดานการประสานเสียง การใชเครื่องดนตรี บุคคลสําคัญ และผลงาน
ที่สาํ คัญ
2063320 การบริหารวงโยธวาทิต
3(3-0)
Management of Band
หลั ก การบริ ห ารบุ ค คลในวงดนตรี ว า ด ว ยตํ า แหน ง และความรั บ ผิ ด ชอบ
หลักการและระเบียบการฝกซอม การกําหนดแผนการบริหาร แนวนโยบายและเปาหมาย
การวางแผนตารางการฝกซอม ระบบการเก็บเครื่องอุปกรณดนตรี โนตเพลง การคัดเลือก
วรรณกรรมทางดนตรีที่มีความเหมาะสมกับขนาด และความสามารถของวงดนตรีการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับวงดนตรี
2063321 การใชคอมพิวเตอรสาํ หรับดนตรีสนาม
3(2-2)
Computer for Marching and Display
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานดนตรีสนาม ความสัมพันธระหวาง
ดนตรีกบั แผนภาพที่สรางขึ้น โดยสั่งงานผานระบบ MIDI การนําแผนภาพที่สรางขึ้นไป
ปฏิบัตใิ ชงานจริงกับวงดนตรี
2063325 การเรียบเรียงดนตรีสาํ หรับวงดุรยิ างค
3(3-0)
Orchestration
ศึกษาเครื่องดนตรีในตระกูลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเครือ่ ง เขียนสกอร
เรียบเรียงดนตรีใหเหมาะสมกับเครื่องดนตรีและวงดนตรี แสดงรวมกับเครื่องดนตรี
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2063326 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก 1
3(3-0)
Forms and Analysis 1
ศึกษาและวิเคราะหคตี ลักษณตงั้ แตโมทีฟ วลี จุดพัก ประโยค ของเพลงและ
บทบรรเลงของคีตลักษณพนื้ ฐาน เชน ทวิบท (Binary) ตรีบท (Ternary) รอนโด
(Rondo)
3(2-2)
2063327 คีตปฏิภาณแบบแจส 2
Improvisation 2
ศึกษาการบรรเลงปฏิภาณที่ซบั ซอนมากขึ้น ใชบทเพลงและการดําเนินคอรด
ที่สงู กวาระดับ 1
2063328 การประพันธดนตรีแบบแจสและปอปปูลาร
3(3-0)
Jazz and Popular Music Composition
ศึกษาการประพัน ธด นตรีใ นรูป แบบแจสและปอปปูลา พื้นฐานที่เ กี่ย วกับ
บันไดเสียงตาง ๆ คอรดที่เกิดจากบันไดเสียง รวมทั้งคอรดแทนศึกษาแบบตาง ๆ ของ
ดนตรีแจสและ ปอปปูลาในยุคตาง ๆ การสรางบทนํา (introduction)
บทเชื่อม
(interlude) และบทจบ (Ending)
2063329 การประพันธ 2
3(3-0)
Composition 2
ศึกษาเทคนิคการประพันธ ใชรปู แบบในการประพันธดนตรี ประพันธเพลง
สําหรับเดี่ยวเครื่องดนตรีและวงดนตรีวงเล็ก ผลงานตองแสดงในที่สาธารณชนได
2063330 การประพันธ 3
3(3-0)
Composition 3
ศึกษาเทคนิคการประพันธในระดับสูงใชรปู แบบที่ซบั ซอน อาจารยที่ปรึกษา
เปนผูดแู ลผลงาน งานประพันธสาํ หรับเครื่องดนตรีมากชิน้ ผลงานตองแสดงใน
ทีส่ าธารณชนได
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2063401 ปฏิบตั ิเครื่องลมไม 4
2 (0-4)
Woodwind Performance 4
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของ
เครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก
สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การ
ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การ
ฝกในระดับนีใ้ หเปนระดับที่สงู กวาในระดับที่ 3
2063402 ปฏิบตั ิเครื่องลมไม 5
2 (0-4)
Woodwind Performance 5
การเรียนการสอนเครื่องลมไม
มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง
(ความเพีย้ นเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอด
อารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกใน
ระดับนี้ใหเปนระดับที่สงู กวาในระดับที่ 4
2 (0-4)
2063403 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลือง 4
Brass Performance 4
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็ม
ขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของ
เครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก
สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การ
ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝก
ในระดับนี้ใหเปนระดับที่สงู กวาในระดับที่ 3
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2063404 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลือง 5
2 (0-4)
Brass Performance 5
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็ม
ขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของ
เครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก
สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การ
ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝก
ในระดับนี้ใหเปนระดับที่สงู กวาในระดับที่ 4
2 (0-4)
2063405 ปฏิบตั ิเครื่องสายสากล 4
String Performance 4
การเรียนการสอนปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ใหเต็มขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบ
ของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง
(ความเพีย้ นของเสียงสูง-ต่ํา) การใชคนั ชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง
ฝกเลนบันไดเสียง บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝกปฏิบัติ ฝกในขั้นสูงกวาระดับที่ 3
2063406 ปฏิบตั ิเครื่องสายสากล 5
2 (0-4)
String Performance 5
การเรียนการสอนปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ใหเต็มขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบ
ของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง
(ความเพีย้ นของเสียงสูง-ต่ํา) การใชคนั ชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง
ฝกเลนบันไดเสียง บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การ
ฝกปฏิบัติ ฝกในขั้นสูงกวาระดับที่ 4
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2063408 ปฏิบตั ิกีตาร 5
2 (0-4)
Guitar 5
การเรียนปฏิบตั ิกีตา รคลาสสิค มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึน้ สาย การตั้งเสียง สําเนียง การ
วางนิว้ เทคนิคการตีคอรด การเกากีตาร การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรม
ทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกใหฝก ในระดับที่สงู กวาระดับ 4
2 (0-4)
2063410 ปฏิบตั ิคียบ อรด 5
Keyboard Performance 5
การเรียนการสอนปฏิบัติคียบ อรด มุง พัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเต็ม
ขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบ
จับ ทาทาง การดูแลรักษา การไลเสียง บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง
(เทคนิค) การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝกในระดับที่สงู กวา
ระดับ 4
2 (0-4)
2063412 ปฏิบตั ิขับรองสากล 5
Voice Performance 5
การเรียนการสอนปฏิบัติขบั รองสากล มุง พัฒนาขีดความสามารถของผูเรียน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ ทาทาง การหายใจ การออกเสียง
ภาษา การถายทอดอารมณ ศิลปะการรองเพลง (เทคนิค) บทฝกและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกปฏิบัติ ฝกในขัน้ สูงกวาระดับที่ 4
2063413 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบ 4
2 (0-4)
Percussion Performance 4
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุง พัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบ การหยิบจับ ทาทาง
การดูแลรักษา บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของ
นักดนตรี การแสดง การฝกใหปฏิบัติสงู กวาในระดับ 3
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2063414 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบ 5
2 (0-4)
Percussion Performance 5
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุง พัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบ การหยิบจับ ทาทาง
การดูแลรักษา บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง การฝก ใหปฏิบัติสงู กวาในระดับ 4
1(0-2)
2063415 ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 3
Ensemble 3
ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง
ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน
การบรรเลงใหนา้ํ เสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของ
การบรรเลงในดานความถูกตองของเสียง และอารมณเพลง ฝกบทเพลงสูงกวาใน
ระดับ 2
2063416 ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 4
1(0-2)
Ensemble 4
ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน การ
บรรเลงใหนา้ํ เสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของการ
บรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง ฝกบทเพลงสูงกวาในระดับ 3
2063417 ปฏิบตั ิรวมวงใหญ 3
1(0-2)
Band Orchestra 3
ฝกทักษะการเลนรวมวง ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน การ
บรรเลงใหนา้ํ เสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของการ
บรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง ปฏิบัติรวมวงใหญ ใชผแู สดง
ตัง้ แต 13 คนขึ้นไป การปฏิบัตริ วมวงใหญในขัน้ นี้ ใหฝก บทเพลงในระดับสูงกวา
ระดับ 2
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2063418 ปฏิบตั ิรวมวงใหญ 4
1(0-2)
Band Orchestra 4
ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง
ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน
การบรรเลงใหนา้ํ เสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของ
การบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง ปฏิบัติรวมวงใหญใชผแู สดง
ตัง้ แต 13 คนขึ้นไป การปฏิบัตริ วมวงใหญในขั้นนี้ ใหฝก บทเพลงในระดับสูงกวา
ระดับ 3
2063419 ปฏิบตั ิขับรองประสานเสียง 3
1(0-2)
Chorus Vocal 3
ฝกการออกเสียงที่ยากขึ้น ฝกการยายเสียง โด ไปในบันไดเสียงตาง ๆ ใชบท
เพลงที่ยากกวาในระดับที่ 2 และใชบทเพลง 4 แนวมาตรฐาน
1(0-2)
2063420 ปฏิบตั ิขับรองประสานเสียง 4
Chorus Vocal 4
ฝกการออกเสียงที่ยากขึ้น ฝกการยายเสียง โด ไปในบันไดเสียงตาง ๆ ใชบท
เพลงที่ยากกวาในระดับที่ 3 และใชบทเพลง 4 แนวที่ซบั ซอนยิ่งขึ้น
2(0-4)
2063421 ปฏิบตั ิเครื่องลมไมแจส 3
Jazz Woodwind Performance 3
การเรียนการสอนเครื่องลมไมประเภทดนตรีแจส มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบนั ไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลาํ ดับขัน้ ของบทฝกจะตอง
มีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวารายวิชาปฏิบตั เิ ครื่องลมไม 2 และสอดคลองกับ
องคประกอบของมาตรฐานสากล
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2(0-4)
2063422 ปฏิบตั ิเครื่องลมไมแจส 4
Jazz Woodwind Performance 4
การเรียนการสอนเครือ่ งลมไมประเภทดนตรีแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรีการแสดง โดยมีลําดับขั้นของบทฝก
จะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวารายวิชาปฏิบัติเครื่องลมไม 3 และสอดคลองกับ
องคประกอบของมาตรฐานสากล
2063423 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลืองแจส 3
2(0-4)
Jazz Brass Performance 3
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลืองประเภทดนตรีแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้
สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปาการถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บท
ฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับขั้นของบท
ฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวารายวิชาปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2
และ
สอดคลองกับองคประกอบของมาตรฐานสากล
2(0-4)
2063424 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองแจส 4
Jazz Brass Performance 4
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลืองประเภทดนตรีแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้
สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบนั ไดเสียง
บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับขั้นของ
บทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวารายวิชาปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 และ
สอดคลองกับองคประกอบของมาตรฐานสากล
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2063425 ปฏิบตั ิเครื่องสายสากลแจส 3
2(0-4)
Jazz String Performance 3
การเรียนการสอนเครื่องสายสากลประเภทดนตรีแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้
สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการสี การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บท
ฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับขั้นของบท
ฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวารายวิชาปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 และสอดคลอง
กับองคประกอบของมาตรฐานสากล
2(0-4)
2063426 ปฏิบตั ิเครื่องสายสากลแจส 4
Jazz String Performance 4
การเรียนการสอนเครื่องสายสากลประเภทดนตรีแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้
สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการสี การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บท
ฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับขั้นของบท
ฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวารายวิชาปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 และสอดคลอง
กับองคประกอบของมาตรฐานสากล
2(0-4)
2063427 ปฏิบตั ิกีตารพาณิชย 3
Jazz Guitar Performance or Commercial Guitar Performance 3
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารแจสรวมทั้งกีตารเบสแจส มุงพัฒนาการ
ปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้
สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการดีด การตีคอรด การถายทอดอารมณ ฝกไล
บันไดเสียง บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง โดยมี
ลําดับขั้นของบทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวารายวิชาปฏิบัติกีตารพาณิชย 2
และสอดคลองกับองคประกอบของมาตรฐานสากล
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2063428 ปฏิบตั ิกีตารพาณิชย 4
2(0-4)
Jazz Guitar Performance or Commercial Guitar Performance 4
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตา รแจสรวมทั้งกีตารเบสแจส มุง พัฒนาการ
ปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้
สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการดีด การตีคอรด การถายทอดอารมณ ฝกไล
บันไดเสียง บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมี
ลําดับขั้นของบทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวารายวิชาปฏิบตั ิกีตารพาณิชย 3
และสอดคลองกับองคประกอบของมาตรฐานสากล
2063429 ปฏิบตั ิคียบ อรดแจส 3
2(0-4)
Jazz Keyboard Performance 3
การเรียนการสอนเครื่องคียบอรดประเภทดนตรีแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้
สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการบรรเลง การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง
บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยลําดับขั้นของบท
ฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวารายวิชาปฏิบัติเครื่องคียบอรด 2 และสอดคลอง
กับองคประกอบของมาตรฐานสากล
2(0-4)
2063430 ปฏิบตั ิคียบ อรดแจส 4
Jazz Keyboard Performance 4
การเรียนการสอนเครื่องคียบอรดประเภทดนตรีแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้
สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการบรรเลง การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง
บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับขั้นของ
บทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวารายวิชาปฏิบัติเครื่องคียบ อรด 3
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2(0-4)
2063431 ปฏิบตั ิขับรองสากลแจส 3
Jazz Voice Performance 3
การเรียนการสอนการปฏิบัติขับรองสากลแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง
คุณภาพของเสียงที่ขับรอง ศิลปะของการรองเพลงแจส ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยลําดับขั้นของบทฝกจะตอง
มีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวารายวิชาปฏิบัติขบั รองสากลแจส 2
2063432 ปฏิบตั ิขับรองสากลแจส 4
2(0-4)
Jazz Voice Performance 4
การเรียนการสอนการปฏิบัติขับรองสากลแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง
คุณภาพของเสียงที่ขับรอง ศิลปะของการรองเพลงแจส ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยลําดับขั้นของบทฝกจะตอง
มีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวารายวิชาปฏิบัติขบั รองสากลแจส 3
2063433 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบแจส 3
2(0-4)
Jazz Percussion Performance 3
การเรียนการสอนการปฏิบัติเครื่องกระทบแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการตี บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง โดยลําดับขั้นของบทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวารายวิชา
ปฏิบัตเิ ครื่องกระทบ แจส 2
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2063434 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบแจส 4
2(0-4)
Jazz Percussion Performance 4
การเรียนการสอนการปฏิบัติเครื่องกระทบแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการตี บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง โดยลําดับขั้นของบทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวารายวิชา
ปฏิบัตเิ ครื่องกระทบแจส 3
2(0-4)
2063435 รวมวงแจสหรือปอปปูลาร 3
Jazz or Popular Ensemble 3
การเรียนการสอนปฏิบัติรวมวงสากลในรูปแบบแจสหรือปอปปูลาร มุง
พัฒนาความสามารถในการบรรเลงรวมวง การปรับตนใหเขากับกลุมและการฝก
ระเบีย บวินัยของการบรรเลงรวม วิธีปฏิบัติตองพบอาจารยผูควบคุมกอ นการ
ลงทะเบียน บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมที่ใชขึ้นอยูกับอาจารยผูควบคุมเปนผูตัดสินใจ
ในการฝกซอม ลักษณะวงในระดับนี้ใหเปนวงประเภท Big Band
2(0-4)
2063436 รวมวงแจสหรือปอปปูลาร 4
Jazz or Popular Ensemble 4
การเรียนการสอนปฏิบัติรวมวงสากลในรูปแบบแจสหรือปอปปูลาร มุง
พัฒนาความสามารถในการบรรเลงรวมวง การปรับตนใหเขากับกลุมและการฝก
ระเบียบวินยั ของการบรรเลงรวม วิธีปฏิบัติตอ งพบอาจารยผูควบคุมกอนการลงทะเบียน
บทเพลงหรื อ คี ต วรรณกรรมที่ ใ ช ขึ้ น อยู กั บ อาจารย ผู ค วบคุ ม เป น ผู ตั ด สิ น ใจในการ
ฝกซอม ลักษณะวงในระดับนี้ใหเปนวงประเภท Big Band บทเพลงที่ใชใหมีความ
ซับซอนมากกวาในระดับ 3
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3(3-0)
2063501 ดนตรีอาฟริกา
Music of Africa
ศึกษาดนตรีประเพณีของชาวอาฟริกาเหนือ อาฟริกาใต
และแถบ
ทะเลทรายซาฮารา เกี่ยวกับแบบแผนของดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี และบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0)
2063502 ดนตรีอเมริกาและแปซิฟค
Music of the Americas and the Pacific
ศึกษาดนตรีประเพณีของชนพื้นเมืองเดิมในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง
อเมริกาใต และ ชนเผาตางๆ ในมหาสมุทรแปซิฟกแถบโปลิเนเซีย เมลาเนเซีย เกี่ยวกับ
แบบแผนของดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี และบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0)
2063503 เพลงไทยสากลเชิงประวัติ
History of Thai Popular Song
ศึกษาขอมูลที่เกียวของกับการพัฒนาเพลงไทยสากลอยางเปนระบบตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อคลี่คลายความเปนมาของเพลงไทยสากลทั้งประเภทเพลงลูกกรุง
เพลงลูกทุง (ซึ่งประกอบดวยเพลงปลุกใจ เพลงเพื่อชีวิต) เพลงสตริง เพลงร็อค เพลง
แร็พ เปนตน เพื่อศึกษาแนวคิดวิเคราะหดา นสังคม วัฒนธรรมของไทยในยุคตาง ๆ ที่
สอดคลองกับการพัฒนาของดนตรี
3(3-0)
2063504 ดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอืน่
Relationship with Other Arts
ศึกษาศิลปะแขนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันกับดนตรี คือ วรรณศิลป ทัศนศิลป และ
นาฎศิลป โดยศึกษาถึงโครงสรางแนวคิด สุนทรียศาสตร ประวัติของศิลปะนั้น ๆ
ตลอดจนศึกษาความแตกตางจากดนตรี
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3(3-0)
2063505 สุนทรียศาสตรทางดนตรี
Aesthetics of Music
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของความงาม และความสําคัญของดนตรี
ตอชีวิต สังคม การเมือง และการศึกษาจากนักปรัชญาสาขาตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของทั้ง
โดยตรงและโดยออม รวมทั้งวรรณกรรมทางดนตรีทไี่ ดรบั การยกยอง
3(3-0)
2063506 จิตวิทยาดนตรี
Psychology of Music
ศึกษาความสัมพันธระหวางวิทยาการจิตวิทยา กับพื้นฐานความถนัดทาง
ดนตรี ประสาทการรับรูดนตรี ความแตกตางของบุคคลกับจิตวิทยาการฟงดนตรี
อารมณและการตีความหมายดนตรี
3(3-0)
2063507 สวนศาสตรทางดนตรี
Music Acoustics
ศึกษาการเกิดเสียงของเครื่องดนตรีในทางฟสิกส และคุณสมบัติของเสียง
ไดแก ความถี่ ลักษณะคลื่นเสียง ความกังวาน ความเขม ระดับเสียง คุณภาพของเสียง
เสียงซอน หนวยวัดเสียงดานตาง ๆ การคํานวณเซนต ความกลมกลอมของเสียง
บันไดเสียงรูปแบบตาง ๆ สวนศาสตรของเครื่องดนตรี
3(3-0)
2063508 ดนตรีบาํ บัด
Music Therapy
ศึกษาความหมายของดนตรีบําบัดและประวัติความเปนมา ทฤษฎีและการ
นําไปใช การนําองคประกอบดนตรีไปใชบําบัดผูปวย เทคนิคพื้นฐานในการบําบัด
ผูปวยโดยใชกิจกรรมดนตรีบําบัดเพื่อผูปวยทางรางกาย ผูปวยในระบบประสาท ระบบ
กระดูกและระบบทางเดินหายใจ ผูปว ยที่ตอ งการฟนฟูสภาพรางกาย ตลอดจนเด็กที่มี
ปญหาทางการพูด การฟง การเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน
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2063601 การสอนเครื่องเปาไทย
3(3-0)
Thai - wind Pedagogy
เรียนรูการประดิษฐเสียง การวางปาก การหายใจ การระบายลม ระบบ
นิว้ ของขลุย ป มีความคุนเคยในการหยิบจับเครื่องมือ
3 (3-0)
2063602 การสอนเครื่องดีดและเครื่องสีไทย
Thai String Pedagogy
แนะนําการปฏิบัตเิ ครื่องสายไทย การวางนิ้ว ตําแหนงของนิ้ว คันชัก มี
ความรู คุน เคยกับเครื่องดนตรี เชน ซอ จะเข เทคนิคที่จาํ เปนในการบรรเลง
2063603 การสอนเครื่องตีไทย
3 (3-0)
Thai percussion and xylophone Pedagogy
ศึกษาปฏิบัตเิ ครื่องเคาะในฐานะครูดนตรี การวางมือ เทคนิคปฏิบัติ มี
ความคุนเคยกับการหยิบจับเครื่องดนตรี ระนาด ฆอง และเครื่องหนัง
3(3-0)
2063604 การสอนขับรองไทย
Thai Voice Pedagogy
การฝกใชเสียง อวัยวะของการออกเสียง การหายใจ เทคนิคการสอนขับรอง
เพลงไทย และคีตวรรณกรรมที่จะตองรู
2063605 เทคนิคการศึกษาดนตรีประจําถิ่น
3(3-0)
Technique of Folk Music Study
ศึกษาวิเคราะหขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น และอิทธิพลที่มีผลกระทบ
หลักการและทฤษฎีในการศึกษาและวิเคราะหการศึกษา วิเคราะหลักษณะวงดนตรีและ
เครื่องดนตรีประจําถิ่น การคนควา การวิเคราะหดนตรีประจําถิ่นในแงตาง ๆ การหา
แหลงขอมูลที่ใชในการคนควาและการวิเคราะห วิธีการเรียบเรียงและการนําเสนอ
ขอมูล วิธีการประยุกตใชหลักการและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของในการศึกษาและวิเคราะห การ
ฝกแสดง
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2063606 การสอนโยธวาทิต
3(3-0)
Band Teaching
เทคนิคการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิต การปรับปรุงแกไขวิธี
ปฏิบัติ การหายใจ การวางปาก คุณภาพเสียง สําเนียง การถายทอดอารมณ เทคนิคการ
ฝกซอม ทั้งการบรรเลงแบบคอนเสิรต และการบรรเลงดนตรีสนาม การเทียบเสียง
ความสมดุลของเสียง
3(3-0)
2063607 ดนตรีสาํ หรับชั้นประถมศึกษา
Music in the Elementary School
ศึกษาหลักสูตรวิชาดนตรีระดับประถมศึกษา จิตวิทยาและพัฒนาการของ
เด็กระดับประถมศึกษา ทฤษฎีการสอนดนตรีรูปแบบตาง ๆ ของนักการศึกษาทาง
ดนตรีเพื่อนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนดนตรี พัฒนาทักษะพื้นฐานทางดนตรี
ไดแกการฟง การอาน การรอง การเลนเครื่องดนตรี การเคลื่อนไหว ความคิด
สรางสรรคซึ่งสัมพันธกับองคประกอบของดนตรีเพี่อใหการเรียนการสอนดนตรีบรรลุ
ตามวัตถุประสงค สามารถสรางสื่อการสอนหรืออุปการณดนตรีอยางงาย ๆ ศึกษาการ
วัดผลและประเมินผลวิชาดนตรีตามจุดมุงหมายทางการศึกษา
3(3-0)
2063608 ดนตรีสาํ หรับเด็กปฐมวัย
Music for Pre-School Children
ศึ ก ษาทั ศ นะการสอนปฐมวั ย ตามแนวคิ ด แบบไทยและตะวั น ตก ศึ ก ษา
หลักสูตรการพัฒนาเด็กที่เกี่ยวของกับดนตรีศึกษาหรือมาตรฐานสากลของการพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่ตองการใหเกิดขึ้นโดยสังเขป ศึกษาองคประกอบของทักษะทางดนตรีที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวขององคประกอบของดนตรี ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมและ
เนื้อหาวิชาดนตรีศึกษาเขามาพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเกิดผลตามจุดมุงหมายทางการศึกษา
รูปแบบการสอนดนตรีเด็กโดยทั่วไป รูปแบบการสอนดนตรีเฉพาะโดยสังเขป ศึกษา
จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่เกี่ยวของกับการสอนดนตรี สื่อการสอน ศึกษา
ขอกําหนดมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนดนตรีปฐมวัยและปรับใชตามสภาพความ
ตองการของทองถิ่น
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3 (3-0)
2063609 ดนตรีสาํ หรับคนพิการ
Music of Handicapped Learner
ศึกษาถึงเทคนิคการสอนสําหรับผูเรียนทีไ่ มสมประกอบทั้งทางดานกายและ
จิตใจ ทัง้ เด็กและผูใหญเพือ่ นําดนตรีไปใชเปนเครื่องพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0)
2063610 การสอนเครื่องคียบ อรด
Keyboard Pedagogy
ศึกษากระบวนการสอนคียบ อรด ประวัติและวิวฒ
ั นาการวิธสี อนของแตละ
ทฤษฎี สังเกตการสอนคียบ อรด สํารวจรวบรวมและวิเคราะหสื่อ การเลือกใชสอื่ ใหมี
ความเหมาะสมกับผูเรียน ศึกษาสวนประกอบและการใชงานของเครื่องดนตรี ศึกษา
เทคนิคเฉพาะของเครื่องคียบ อรด การทดลองสอน
3(3-0)
2063611 การสอนเครื่องลมไม
Woodwind Pedagogy
ศึกษากระบวนการสอนเครื่องลมไม ประวัติและวิวัฒนาการวิธีสอนของแต
ละทฤษฎี สังเกตการสอนเครื่องลมไม สํารวจรวบรวมและวิเคราะหสื่อ การเลือกใช
สื่อใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน ศึกษาสวนประกอบและการใชงานของเครื่องดนตรี
ศึกษาเทคนิคเฉพาะของเครื่องลมไม การทดลองสอน
3(3-0)
2063612 การสอนเครื่องทองเหลือง
Brass Pedagogy
ศึกษากระบวนการสอนเครื่องทองเหลือง ประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการวิธสี อนของ
แตละทฤษฎี สังเกตการสอนเครื่องทองเหลือง สํารวจรวบรวมและวิเคราะหสื่อ การ
เลือกใชสอื่ ใหมคี วามเหมาะสมกับผูเรียน ศึกษาสวนประกอบและการใชงานของเครื่อง
ดนตรี ศึกษาเทคนิคเฉพาะของเครื่องทองเหลือง การทดลองสอน
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2063613 การสอนเครื่องสายสากล
3(3-0)
String Pedagogy
ศึกษากระบวนการสอนเครื่องสายสากล ประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการวิธสี อนของ
แตละทฤษฎี สังเกตการสอนเครื่องสายสากล สํารวจรวบรวมและวิเคราะหสื่อ การ
เลือกใชสอื่ ใหมคี วามเหมาะสมกับผูเรียน ศึกษาสวนประกอบและการใชงานของเครื่อง
ดนตรี ศึกษาเทคนิคเฉพาะของเครื่องสายสากล การทดลองสอน
3(3-0)
2063614 การสอนเครื่องกระทบ
Percussion Pedagogy
ศึกษากระบวนการสอนเครื่องกระทบ ประวัติและวิวัฒนาการวิธีสอนของ
แตละทฤษฎี สังเกตการสอนเครื่องกระทบ สํารวจรวบรวมและวิเคราะหสื่อ การ
เลือกใชสื่อใหมีความสามารถสมกับผูเรียน ศึกษาสวนประกอบและการใชงานของ
เครื่องดนตรี ศึกษาเทคนิคเฉพาะของเครื่องกระทบ การทดลองสอน
3(3-0)
2063615 การสอนทฤษฎีดนตรี
Music Theory Pedagogy
สําหรับผูทเี่ ตรียมตัวสอนทฤษฏีดนตรีใหคนุ เคยกับวิธกี ารสอน เนื้อหาสาระ
และอุปกรณในการสอนทฤษฎีดนตรี
3(3-0)
2063616 การสอนประวัตดิ นตรี
Music History Pedagogy
สํารวจวิธกี ารสอน ประวัตดิ นตรี โดยมุงเนนเนื้อหาและขอมูล รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณการสอน
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2063617 การสอนกีตา ร
3(3-0)
Guitar Pedagogy
ศึ ก ษากระบวนการสอนกี ต า ร ป ระวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการวิ ธี ส อนของแต ล ะ
ทฤษฎี สังเกตการสอนกีตาร สํารวจรวบรวมและวิเคราะหสื่อ การเลือกใชสื่อใหมี
ความเหมาะสมกับผูเรียน ศึกษาสวนประกอบและการใชงานของเครื่องดนตรี ศึกษา
เทคนิคเฉพาะของกีตา ร การทดลองสอน
2063618 อิทธิพลดนตรีเหนือพฤติกรรม
2(2-0)
Influence of Music on Behavior
ศึกษาถึงการใชดนตรีเพื่อแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนากระบวนการ
สรางอิทธิพลของเสียงดนตรีเหนือพฤติกรรมการสังเกตการบันทึกความเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรมทั้งผูที่มพี รสวรรคและไมมพี รสวรรคทางดนตรี
3(3-0)
2063619 การสอนขับรองประสานเสียง
Chorus Pedagogy
ศึกษาวิธีการสอนขับรองประสานเสียงแบบตาง ๆ วิธีการเลือกบทเพลงที่
เหมาะสมกับกลุมขับรอง การนําความรูทางการเรียบเรียงการประสานเสียง สําหรับ
การขับรองประสานเสียงมาใชการจัดซอม
2063620 การสอนดนตรีปฏิบัตใิ นชั้นมัธยมศึกษา
3 (3-0)
Instrumental Music in the Secondary School
เรียนรูและปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลและ/หรือเครื่องดนตรีไทยที่ใชในวง
ดนตรี เรียนตัวโนต ทักษะการอานตัวโนต การจําเพลงไทย การใชคีตปฏิภาณจาก
ทํานองเพลงที่จําได เทคนิคการซอมวง การเทียบเสียง ความสมดุลของเสียง ตาม
หลักสูตรของระดับชั้น
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2063621 การสอนดนตรีปฏิบัตใิ นชั้นประถมศึกษา
3(3-0)
Instrumental Music in the Elementary School
เรียนรูและปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีสากล และ / หรือเครื่องดนตรีไทยที่ใชในวง
ดนตรี เรียนตัวโนต ทักษะการอานตัวโนต การจําเพลงไทย การคีตปฏิภาณจาก
ทํานองเพลงที่จาํ ได เทคนิคการซอมวง การเทียบเสียง ความสมดุลของเสียง
3(2-2)
2063622 การใชคอมพิวเตอรชว ยสอนดนตรี
Computer Aided Music Instruction
ศึกษาเกีย่ วกับการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการสอนดนตรี Notation
Software Sequencing Software และอื่น ๆ การเขียนโปรแกรมชวยสอนดนตรีเกีย่ วกับ
เนื้อหาทฤษฎีเกี่ยวกับการฟง (Ear Training)
2063623 การสอนขับรองสากล
3(3-0)
Voice Pedagogy
ศึกษากระบวนการสอนขับรองสากล ประวัติและวิวัฒนาการวิธีสอนของแต
ละทฤษฎี สังเกตการสอนขับรองสากล สํารวจรวบรวมและวิเคราะหสื่อ การเลือกใช
สื่อใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน
ศึกษาเทคนิคเฉพาะของการขับรองสากล การ
ทดลองสอน
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2063624 กิจกรรมดนตรีสาํ หรับครูปฐมวัย
3(3-0)
Musical Activities for Pre-School Teachers
พัฒนาทัก ษะพื้นฐานในองคประกอบดนตรีแ ละทักษะการสอนในแตละ
องคประกอบของทักษะ ไดแกการรอง การฟง การเลนเครื่องดนตรี การเคลื่อนไหว การ
สรางสรรค การอาน ที่มีความสัมพันธกับองคประกอบของดนตรีและวรรณคดีดนตรี
ศึกษาวิธีการวัดและประเมินผล ทักษะดนตรีเบื้องตนในแตละทักษะ เรียนรูบทเพลง
เครื่องดนตรีและการละเลนพื้นบาน และวิเคราะหสื่อมาตรฐานที่นิยมใชเปนสากล
รวมถึงการซอม สราง บํารุงรักษาเบื้องตน เพื่อนํามาประยุกต ใชในการเรียนการสอน
ใหเหมาะสมกับพัฒนาการของผูเรียนตามความพรอมและความตองการของทองถิ่น
การฝกปฏิบัติเขียนและทดลองใชแผนการสอนในชั้นเรียนของผูศึกษาใหเกิดผล ตาม
จุดมุงหมายทางการศึกษา
3(2-2)
2063625 การเลนเครื่องดนตรีสาํ หรับครูปฐมวัย
Music for Pre-School Teachers
เลือกศึกษาเครื่องดนตรี 1 ชนิด
มีความรูอธิบายหลักการเบื้องตนได
กําหนดจุดประสงคของการปฏิบัติ กระบวนการฝกซอมและพัฒนาทักษะปฏิบัติใน
ระดับที่สูงขึ้น เขาใจวิธีการใชสื่อประกอบการสอนและการวัดและประเมินผลเบื้องตน
ปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไดในระดับพื้นฐาน วัดผลโดยสอบปากเปลาและสอบปฏิบัติ

690
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2063626 การวัดและประเมินผลวิชาดนตรี
3(3-0)
Measurement and Evaluation of Music
ศึกษาองคประกอบและวิธกี ารวัดผลประเมินผลวิชาดนตรี การวัดผลทฤษฎี
ดนตรี การวัดผลปฏิบัตทิ างดนตรี การวัดผลจิตพิสยั ทางดนตรี ตามจุดมุงหมายทางการ
ศึกษา ศึกษามาตรฐานการวัดผลดนตรีในแตละหลักสูตร สถาบันดนตรีในประเทศและ
ตางประเทศ ปฏิบัตกิ ารใชและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลดนตรีเพื่อใชใน
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชาดนตรีศึกษาในชัน้ เรียนไดตามเนื้อหาและ
จุดประสงคของการสอนในหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐาน ฝกการใชสถิติอยางงาย
ในการวัดผลและประเมินผล
3(2-2)
2063628 การสรางสื่อการสอนวิชาดนตรี
Measurement and Evaluation of Music
ศึกษาประเภทและองคประกอบของสื่อ ที่มีความสัมพันธกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี การสํารวจสื่อประเภทตาง ๆ ศึกษาวิธีการซอม การ
สร า งและการใช สื่ อ ประกอบการเรี ย นการสอนวิ ช าดนตรี ต ามจุ ด ประสงค ข อง
เนื้อหาวิชาสภาพการณทางเศรษฐกิจสังคมของทองถิ่นและความเจริญของเทคโนโลยี
ศึกษาคุณสมบัติและคุณภาพของสื่อการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสม
ในการใช ศึกษาเกณฑมาตรฐานของสื่อที่จําเปนและควรจะมีใชในชั้นเรียนในการ
สอนวิชาดนตรีศกึ ษาของหลักสูตรในแตละระดับ วิธกี ารประเมินผลการใชสื่อ
2063629 ดนตรีตามหลักสูตรประถมศึกษา
2(2-0)
Music in the Elementary School
ศึกษาดนตรีบทเพลงบรรเลง บทเพลงรองที่ปรากฎในหลักสูตรประถมศึกษา
การจัดกิจกรรมและการนําอุปกรณการเรียนการสอนดนตรีใหเหมาะสมกับวัยของ
ผูเรียน แนวคิดเทคนิควิธีการเรียนการสอน การปฏิบัติเครื่องดนตรี การขับรองที่
สอดคลองกับหลักสูตรประถมศึกษา
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3(2-2)
2063701 การใชคอมพิวเตอรชว ยงานดนตรี
Computer Aided Music
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานดนตรี Notation Software,
Sequencing Software และอื่น ๆ การเขียนโปรแกรมชวยงานดนตรี การเขียน
โปรแกรมสั่งงานดนตรีผานระบบ MIDI
3(2-2)
2063703 ปฏิบตั ิการบันทึกเสียงดนตรี 2
Studio Recording 2
การจัดวางตําแหนงและการเลือกใชไมโครโฟน ระบบซิงโครไนซ
(Synchronization) เทคนิคการบันทึกเสียงจากเหลงตาง ๆ เทคนิคการผสมเสียง
การทํามาสเตอรสาํ หรับสื่อตาง ๆ
3(2-2)
2063704 ปฏิบตั ิดนตรีอเิ ล็กทรอนิกส
Electronics Music Workshop
ศึกษาถึงอุปกรณดนตรีอเิ ล็กทรอนิกสและวิธกี ารใชงาน เชน ซีเควนเซอร
(sequencer) กลองไฟฟา (drum machine) เครื่องแซมปลิง (sampling machine)
ซินทิไซเซอร (synthesizer) อิเล็กทรอนิกออรแกน (electronic organ) ซาวนดโมดุล
(sound module) และอุปกรณทใี่ ชรว มกับเครื่องดนตรีตา ง ๆ เชน chorus distortion
reverb flanger echo
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2063705 อุตสาหกรรมการดนตรีเบื้องตน
3(2-2)
Music Industry Overview
กลาวถึงโครงสรางทั่วไปของวงการอุตสาหกรรมการดนตรีและการ
บันทึกเสียง ศึกษาถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหวางหนวยงานหรือบุคคลตาง ๆ
กับ
วิธกี ารผลิตผลงานใน อุตสาหกรรมการดนตรี ซึง่ ประกอบไปดวย นักแตงเพลง (song
writer) ผูพิมพ (publisher) หนวยงานสิทธิประโยชน (performing rights
organizations) ผูควบคุมการผลิต (producer) หองบันทึกเสียงและวิศวกรเสียง (studio
and engineer) ผูจดั การ (manager) ตัวแทน (agent) คายเพลง (record label)
ผูส นับสนุนการแสดง (promoter) ธุรกิจการขายปลีก (retailer) อุตสาหกรรมการ
ผลิต (manufacturing) วิทยุกระจายเสียง (broadcaster) และกลุมสมาคมทางดนตรี
(professional associates) รวมทั้งกฎหมายลิขสิทธิ์ (copyright law) หนังสือสัญญา
(contractual relationship) และจริยธรรมในวงการอุตสาหกรรมการดนตรี (ethics)
2063706 การซอมสรางอุปกรณดนตรี
3(2-2)
Instrumental Maintenance and Repair
ศึกษาองคประกอบของชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องดนตรี แตละชนิด การ
บํารุงรักษาและการซอมแซมเบื้องตน การสรางอุปกรณของเครื่องดนตรีบางชนิด การ
ปรับระดับเสียงของเครื่องดนตรี
2(90)
2063801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพดนตรี 3
Preparation for Practical Experience 3
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
และการศึกษาสังเกตและมีสว นรวมในการฝกปฎิบัติงานดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวใน
สถานการณจริง
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3(3-0)
2063901 หลักการเขียนรายงานดนตรีนพิ นธ
Research Methods in Music
ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนรายงานดนตรีนพิ นธทไี่ ดมาจากการศึกษา
คนควา การวิเคราะหบทเพลง การลําดับเนื้อหาสาระ การเขียนเชิงอรรถ การอางอิง
การนําเสนอขอมูล การใชโนตเพลง สัญลักษณ ตาราง แผนภูมิ สรุปผล ทําการศึกษา
คนควาแลวนําเสนอเปนรายงานที่แสดงภูมหิ ลัง แนวคิด จุดมุงหมาย วิธีดาํ เนินการ
สรุปผลการศึกษาคนควา โดยเลือกหัวขอจากประเด็นตอไปนี้
1. ศึกษาคนควา วิเคราะหหวั ขอเรื่องใดๆ ทีเ่ กีย่ วของกับดนตรี
2. บทประพันธเพลงหรืองานสรางสรรคทเี่ กี่ยวกับดนตรีทงั้ ดนตรีตะวันตก
ดนตรีไทยหรือดนตรีพนื้ บาน ฯลฯ
2(0-4)
2064201 ปฏิบตั ิเครื่องดีดไทย 7
Thai Plucked 7
ปฏิบัตเิ พลงทางเดี่ยว ไดแก เชิดนอก กราวใน จีนแส เพลงเรื่องตวงพระ
ธาตุ ลาวแพน เพลงฉิ่งมุลง แขกมอญ จีนขิมใหญ นกขมิ้น สุดสงวน เปนตน
2(0-4)
2064202 ปฏิบตั ิเครื่องสีไทย 7
Thai String
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยตอเพลงปฏิบัติเพลงทาง
เดี่ยว ไดแก เชิดนอก กราวใน จีนแส เพลงเรื่องตวงพระธาตุ ลาวแพน เพลงฉิ่งมุลง แขก
มอญ จีนขิมใหญ นกขมิ้น สุดสงวน เปนตน
2(0-4)
2064203 ปฏิบตั ิเครื่องตีไทย 7
Thai Melodic Percussion 7
ปฏิบัติเพลงเดี่ยวตอไปนี้ นกขมิ้น แขกมอญ พญาโศก กราวใน เชิดนอก
สารถี สุดสงวน มุลง ลาวแพน จีนขิมใหญ อาหนู ตอยรูป ทะแย เปนตน
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2(0-4)
2064204 ปฏิบตั ิเครื่องเปาไทย 7
Thai Wind 7
ปฏิบัติเพลงเดี่ยวตอไปนี้ นกขมิ้น แขกมอญ พญาโศก กราวใน เชิดนอก
สารถี สุดสงวน มุลง ลาวแพน จีนขิมใหญ อาหนู ตอยรูป ทะแย เปนตน
2(0-4)
2064205 ปฏิบตั ิขับรองเพลงไทย 7
Thai Singing 7
ฝกปฏิบัติขบั รองเพลงไทย โดยตอเพลงตับนาคบาศ เขมรราชบุรสี ามชั้น
ทยอยนอกสามชั้น ทยอยในเถา บังใบเถา โอลาวเถา เชิดนอก ทะแยสามชั้น
2(0-4)
2064206 ปฏิบตั ิหนาพาทยพิธกี รรม
Napat Performance
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด ตอเพลงหนาพาทยที่ใชในพิธีกรรม
เพิ่มเติมจากที่เคยตอมาแลว
2(0-4)
2064207 ปฏิบตั ิเพลงเดีย่ ว 2
Solo Performance 2
ฝกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีตามความถนัดตอเพลงเดี่ยวเพิ่มเติมไมนอ ยกวา 2 เพลง
2064208 ปฏิบตั ิดนตรีไทยอิสระ
Independent Study in Thai Practical
การปฏิบัตดิ นตรีไทยนอกเหนือจากทีห่ ลักสูตรกําหนดให
เลือกเครือ่ งดนตรี ประเภทของเพลง อาจารยผสู อน ไดโดยเสรี

2(0-4)
ผูเ รียนสามารถ
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2064209 ปฏิบตั ิรวมวงดนตรีไทย 4
1(0-2)
Thai Ensemble 4
ฝกปฏิบัตริ วมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝกซอม การปรับวงอยาง
ถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลงดนตรีไทยประเภทตาง ๆ
3(3-0)
2064301 เคานเตอรพอยต
Counterpoint
ศึกษาการเขียนเคานเตอรพอยต 2 แนว, 3 แนว ที่พบในศตวรรษที่ 18 แบบ
โทนอล การเขียน harmonic implication, imitation, cannon, invention, fugue
3(3-0)
2064302 ดนตรีสมัยศตวรรษที่ 21
Music in the 21th Century
ศึกษาคนควาและวิเคราะหรูปแบบโครงสราง เทคนิคที่ใชในบทเพลง
การบันทึกโนตวรรณกรรมที่สาํ คัญ โปรแกรมการแสดงตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 18 – 21
2(2-0)
2064303 การประพันธดนตรีตามแบบแผนดนตรียโุ รป
Europear Art Music Composition
ศึกษาถึงเทคนิคการประพันธ โดยเนนสไตลดนตรีศลิ ปะประยุกตสมัยตาง ๆ
2(2-0)
2064304 การประพันธดนตรีปอ ปปูลาร
Popular Music Composition
ทบทวนหลักการประพันธตาง ๆ เนนการนําหลักการไปใชในการประพันธ
ดนตรีปอ ปปูลารศกึ ษาสไตลของดนตรีแบบปอปปูลาร
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2(2-0)
2064305 การประพันธดนตรีแจส
Jazz Composition
ศึกษาการประพันธดนตรีในสไตลแบบแจสศึกษาเครื่องดนตรี พื้นฐานที่
เกี่ยวกับบันไดเสียงตาง ๆ และ Chord ที่เกิดจากบันไดเสียง รวมทั้ง Chord แทน
ศึกษาสไตลแบบ Blues และลักษณะของแจสในยุคตาง ๆ การสราง Introduction,
Interlude และ Endina
3(3-0)
2064306 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับดนตรีแจส และปอปปูลาร
Jazz and Popular Arranging
ศึกษาถึงวิธีการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจส
การใชคอรดแทน
ลักษณะโนตที่ใชในเพลงแจสลีลาของแจสแตละประเภทเครื่องดนตรีรวมไปถึงการยาย
เสียง (transposition), การใชคอรดชุด(chord pattern), การใชแนวดําเนินคอรด(chord
progression) รวมทั้งแนวทางดําเนินเบส (Bass line) ประสานเสียง 2 แนว 3 แนว 4
แนว และ 5 แนว การใชบรรเลงปฏิภาณ (improvisation)
3(3-0)
2064312 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก 2
Forms and Analysis 1
ศึกษาและวิเคราะหคตี ลักษณที่มกี ารพัฒนาองคประกอบ เชน โซนาตา
(Sonata) แวริเอชั่น (Variation) อินเวนชั่น (Invention) และฟวจ (Fugue)
3(2-2)
2064320 การอํานวยเพลงวงโยธวาทิต
Conducting for Band Music
ศึกษาวรรณกรรมดนตรีสําหรับวงโยธวาทิต
การอํานวยเพลงแบบ
คอนเสิรต (Concert Band) การกําหนดตําแหนงที่นั่งแนวดนตรีรวมไปถึงการอํานวย
เพลงดนตรีสนาม ฝกอาน Score และการตีความหมายฝกเทคนิคการใชบาตองให
สอดคลองกับลีลาเครื่องหมายความสมดุลและความกลมกลืนของเสียงเครื่องดนตรีให
เหมาะสมกับรูปแบบของวง
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3(3-0)
2064321 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงโยธวาทิต
Arranging for Band Music
ศึกษาถึงเทคนิคของการเรียบเรียงเสียงประสาน สําหรับวงโยธวาทิต และวง
ดนตรีอื่นที่มีลักษณะการจัดวงคลายคลึงกัน เครื่องดนตรีตระกูลตาง ๆ
ที่ใชในวง
โยธวาทิต การจัดระบบเครื่องดนตรี การใชเครื่องดนตรีทดแทน การนําบทเพลงจากวง
ดนตรีประเภทอื่น ๆ มาเรียบเรียงสําหรับวงโยธวาฑิต วิธีการเขียนสกอร (Score) ทั้ง
short score และ Full bound การคัดลอกสกอรสาํ หรับเครื่องดนตรี (Transposition)
2064401 ปฏิบตั ิเครื่องลมไม 6
2(0-4)
Woodwind Performance 6
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุง พัฒนาการปฏิบัติใหเต็มขีดความสามารถ
ของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การ
หยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง (ความ
เพี้ยนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอดอารมณ
บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกในระดับนีใ้ หเปน
ระดับที่สงู กวาในระดับที่ 5
2(0-4)
2064403 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลือง 6
Brass Performance 6
การปฏิบัติเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาการปฏิบัติใหเต็มขีดความสามารถ
ของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การ
หยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง
(ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอด
อารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกในระดับ
นีใ้ หเปนระดับที่สงู กวาในระดับที่ 5
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2064405 ปฏิบตั ิเครื่องสายสากล 6
2(0-4)
String Performance 6
การเรียนการสอนปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให
เต็มขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของ
เครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตัง้ เสียง สําเนียง
(ความเพีย้ นของเสียงสูง-ต่ํา) การใชคนั ชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง
ฝกเลนบันไดเสียง, บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝกปฏิบัติ ฝกในขั้นสูงกวาระดับที่ 5
2(0-4)
2064407 ปฏิบตั ิกีตาร 6
Guitar 6
การเรียนปฏิบัติกีตารคลาสสิค มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของ
เครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง
สําเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอรด การเกากีตาร การถายทอดอารมณ บทฝก
และวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกใหฝกในระดับที่
สูงกวาระดับ 5
2(0-4)
2064408 ปฏิบตั ิเครื่องลมไม 8
Woodwind Performance 8
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของ
เครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวาง
ปาก สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค)
การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝกในระดับนี้ใหเปนระดับที่สงู กวาในระดับที่ 7
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2064409 ปฏิบตั ิคียบ อรด 6
2(0-4)
Keyboard Performance 6
การเรียนการสอนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเต็ม
ขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบ
จับ ทาทาง การดูแลรักษา การไลเสียง บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง
(เทคนิค) การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝกในระดับที่สูงกวา
ระดับ 5
2(0-4)
2064410 ปฏิบตั ิเครื่องสายสากล 8
String Performance 8
การเรียนการสอนปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให
เต็มขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของ
เครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตัง้ เสียง สําเนียง
(ความเพีย้ นของเสียงสูง-ต่ํา) การใชคนั ชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง
ฝกเลนบันไดเสียง บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝกปฏิบัติ ฝกในขั้นสูงกวาระดับที่ 7
2(0-4)
2064411 ปฏิบตั ิขับรองสากล 6
Voice Performance 6
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ ทาทาง การหายใจ การออกเสียง
ภาษา การถายทอดอารมณ ศิลปะการรองเพลง (เทคนิค) บทฝกและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกปฏิบัติ ฝกในขั้นสูงกวาระดับที่ 5
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2064412 ปฏิบตั ิขับรองสากล 8
2(0-4)
Voice Performance 8
การเรียนการสอนปฏิบัติขบั รองสากล มุง พัฒนาขีดความสามารถของผูเรียน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ ทาทาง การหายใจ การออกเสียง
ภาษา การถายทอดอารมณ ศิลปะการรองเพลง (เทคนิค) บทฝกและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกปฏิบัติ ฝกในขัน้ สูงกวาระดับที่ 7
2(0-4)
2064413 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบ 6
Percussion Performance 6
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุง พัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคนให
เต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบ การหยิบจับ ทาทาง การ
ดูแลรักษา บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนัก
ดนตรีการแสดง การฝก ใหปฏิบัติสงู กวาในระดับที่ 5
3(3-0)
2064501 ดนตรีสาํ หรับชั้นมัธยมศึกษา
Music in the Secondary School
ศึกษาหลักสูตรดนตรีในระดับมัธยมศึกษาจิตวิทยาและพัฒนาการเด็กวัยรุน
พัฒนาทักษะทางดนตรีใหเหมาะสมกับการสอนดนตรีในระดับมัธยมศึกษา รูจัก
เลือกใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน ศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมกลุม
เกี่ยวกับดนตรี ศึกษาการวัดผลและประเมินผลวิชาดนตรีตามจุดมุงหมายทางการศึกษา
3(2-2)
2064701 การผลิตผลงานทางดนตรีดว ยคอมพิวเตอร
Productions of Computerized Music
ขบวนการผลิตผลงานเพื่อเผยแพรในรูปของ Visual Media การจัดพิมพ
โนตเพลง การสรางฐานขอมูลโนตดนตรี ขบวนการผลิตผลงาน เพื่อเผยแพรในรูป
ของ Audio visual Media การบันทึกในสตูดโิ อ
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2064702 การเรียบเรียงดนตรีประกอบสื่อ
3(2-2)
Music Arranging for visual Media
ศึกษารายละเอียดของสคริปต (script) สตรอรีบอรด (story board) ไทม
ไลน(time line) ศึกษาระบบเฟรมและระบบซิงโครไนซของภาพยนตร วีดิทัศน
สไลดมัลติวิชั่น เรียนรูและฝกปฏิบัติการเรียบเรียง (arrange) ตัดตอ (editing) ดนตรี
ประกอบสื่อตาง ๆ เชน ภาพยนตร วิดีทัศน สไลดมัลติวิชั่น รวมทั้งสื่อโปรแกรม
คอมพิวเตอร
5(450)
2064801 การฝกประสบการณวชิ าชีพดนตรี 3
Practical Experience in Music 3
นักศึกษาเลือกเรียนอยางนอย 1 โครงการ ดังนี้
1. การฝกงานหรือปฏิบัติงานรวมกับวงดนตรีอื่น ๆ
2. โครงการเกี่ยวกับการแสดง เริ่มตั้งแตการวางแผนจนถึงการแสดงจริง
3. โครงการปฏิบัตงิ านจริงในสถานประกอบการ
4. การฝกงานในสถานประกอบการ
5. โครงการศึกษาคนควาในเรื่องที่ไมมกี ารสอนในกระบวนวิชาที่เปดสอนอยูแลว
6. โครงการศึกษาคนควาใหละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเรื่องที่เปดสอนอยูแลว
7. โครงการศึกษาคนควาในเรื่องใดเรื่องหนึง่ อันเปนวิวฒ
ั นาการลาสุดในสาขา
ดนตรี 8 กิจกรรมอื่น ๆ เชน เปนผูฝก สอน เปนผูสาธิต เปนผูรว มงาน หรือ
เปนผูชว ยทางดานดนตรี หรือธุรกิจบันเทิงอื่นที่เกี่ยวกับดนตรี

702
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2064901 การศึกษาดนตรีเอกเทศ
3(3-0)
Independent Study in Music
นักศึกษาเสนอโครงการศึกษาคนควาเกี่ยวกับดนตรีที่สนใจซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ทําการศึกษาคนควาและนําเสนอเปนรายงาน โดย
มีขอบขายของเรือ่ งที่จะทําการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในหลักสูตรที่เรียนมาแลวใหละเอียดลึกซึ้ง
2. ศึกษาคนควาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการวิชาในหลักสูตรที่เรียนมา
3. ศึกษาคนควาวิทยาการหรือสิง่ คนพบใหม ๆ ในสาขาดนตรี
2064902 สัมมนาดนตรีไทย
2(2-0)
Seminar in Thai Music
หัวขอการสัมมนาขึ้นอยูกบั อาจารยผสู อนในแตละภาคเรียนโดยมุงเนนหัวขอ
ที่เกี่ยวกับประวัติดนตรีไทย ปญหาดนตรีไทยในปจจุบัน ดนตรีพื้นเมืองไทย ทิศทาง
และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของดนตรีไทย เปนตน
3(2-2)
2064903 การเสนอผลงานทางดนตรี
Music Presentation
ใหนักศึกษาไดมีโอกาสเสนอผลงานของตนในรูปแบบตาง ๆ จัดแสดง
แผนงานและการประเมินผลโครงการที่ชัดเจน โดยเลือกกิจกรรมตอไปนี้ 1 กิจกรรม
เทานั้น โดยไดรบั ความเห็นชอบจากอาจารยผสู อนรายวิชานี้
1. ดนตรีนิทศั น ใหนกั ศึกษาจัดนิทรรศการทางดนตรี
2. การแสดงเดีย่ วใหนกั ศึกษาสรุปผลงานทางดานปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ไดศกึ ษา
ในหลักสูตรโดยใหนกั ศึกษาเลือกบทเพลงที่ตนเองถนัด บรรเลงตอสาธารณะชน
3. ปริญญานิพนธ ศึกษาคนควาในเรื่องราวที่ตนเองสนใจ
4. เสนอผลงานดานการประพันธ โดยไมจาํ กัดรูปแบบของเครื่องดนตรีและสื่อที่
นําเสนอ
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2064904 การศึกษาหัวขอดนตรีไทยอิสระ
2(0-4)
Thai Music Independent Study
ศึกษาหัวขอที่นา สนใจและสัมพันธกบั วิชาการดนตรีไทย โดยหัวขอที่ศึกษา
ตองผานความเห็นชอบของอาจารยในภาควิชาดนตรี
2(2-0)
2064905 การสัมมนาการเคลื่อนไหวของดนตรีไทย
Seminar in History and Evolution of Thai Music
การเสาะหาแหลงขอมูล วิธีเรียบเรียงและการนําเสนอการจัดสัมมนาใน
หัวขอตอไปนี้ ความเคลือ่ นไหวของดนตรีไทยยุคตาง ๆ อิทธิพลที่มีตอ การเคลื่อนไหว
ของดนตรีไทย ผลกระทบของการเคลื่อนไหวของดนตรีไทย
แนวโนมในการ
เคลื่อนไหวของดนตรีไทยในยุคปจจุบนั และอนาคต
3(3-0)
2064906 สัมมนาดนตรี
Seminar in Music
ศึกษาเพื่อใหเกิดความรอบรูเกี่ยวกับเนื้อหาดนตรีดานตาง ๆ และสามารถคิด
วิเคราะหได
ศึกษาเรียนรูเรื่องวิธีการจัดการสัมมนาเพื่อสามารถนําไปใชใน
ชีวติ ประจําวันตอไปได
3(3-0)
2064908 สัมมนาการสอนดนตรี
Seminar in Music Education
เลือกและหยิบปญหาทางดนตรีทั่วไป
และปญหาดานการสอนดนตรี
วิเคราะห ศึกษาแนวคิดใหม และการเคลือ่ นไหวใหมทางดานดนตรีและการสอนดนตรี
ขอแนะนํา ผูเ รียนควรมีประสบการณการสอนดนตรีมากอนหรือฝกสอนมากอน

