สารบัญ
หน้ า
คานา
หมวดวิชาครุ ศาสตร์ (100-149)
100 หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้
101 หมู่วชิ าหลักการศึกษา
102 หมู่วชิ าหลักสู ตรและการสอน
103 หมู่วชิ าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
104 หมู่วชิ าประเมินผลและวิจยั ทางการศึกษา
105 หมู่วชิ าจิตวิทยาและการแนะแนว
106 หมู่วชิ าการบริ หารการศึกษา
107 หมู่วชิ าการศึกษาปฐมวัย
108 หมู่วชิ าการศึกษาพิเศษ

1
5
22
64
82
100
121
130
150

หมวดวิชามนุษยศาสตร์ (150-199)
150 หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ในหมวดวิชามนุ ษยศาสตร์
151 หมู่วชิ าปรัชญา
152 หมู่วชิ าศาสนาและเทววิทยา
153 หมู่วชิ าภาษาศาสตร์
154 หมู่วชิ าภาษาไทย
155 หมู่วชิ าภาษาอังกฤษ
156 หมู่วชิ าภาษาญี่ปุ่น
157 หมู่วชิ าภาษาจีน
158 หมู่วชิ าภาษามาเลย์
159 หมู่วชิ าภาษาฝรั่งเศส
161 หมู่วชิ าภาษาเยอรมัน
162 หมู่วชิ าภาษาอิตาเลี่ยน
163 หมู่วชิ าบรรณารักษ์และสารนิเทศ
164 หมู่วชิ าประวัติศาสตร์

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

(ข)
หน้ า
165
166
167
168
169
171
172
173

หมู่วชิ าภาษารัสเชีย
หมู่วชิ าภาษาเกาหลี
หมู่วชิ าภาษาลาว
หมู่วชิ าภาษาเขมร
หมู่วชิ าภาษาพม่า
หมู่วชิ าภาษาเวียดนาม
หมู่วชิ าภาษาสเปน
หมู่วชิ าภาษาอาหรับ

หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (200-249)
200 หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์
201 หมู่วชิ าทฤษฏี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม
202 หมู่วชิ าวิจิตรศิลป์
203 หมู่วชิ าประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ
204 หมู่วชิ าประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ
205 หมู่วชิ านาฎศิลป์ และการแสดง
206 หมู่วชิ าดุริยางคศิลป์
ภาคผนวก
หลักการ

415
419
423
426
429
432
436
440

446
462
476
507
529
549
592

(1)

1

หมู่วชิ าที่ไม่ สามารถจัดเข้ าหมู่วชิ าใดได้
(100)
หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาครุ ศาสตร์ ได้จดั
ลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
1.
(100-1--)
2.
(100-2--)
3.
(100-3--)
4.
(100-4--)
5.
(100-5--)
6.
(100-6--)
7.
(100-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(100-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(100-9--)

2

หมู่วชิ าทีไ่ ม่ สามารถจัดเข้ าหมู่วชิ าใดได้ ในหมวดวิชาครุศาสตร์ (100)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
1001801
2101801
2101803
2102805
2102804
2102806
1002801 2102807
2103808
1003801
2103809
1003802
2104810
2104812
1004801
2104810
1004802
-

ชื่อวิชา
การศึกษาสังเกตและมีส่วนร่ วม 1
การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่ วม 1
การศึกษาและสังเกต 1
การมีส่วนร่ วม 1
การศึกษาและสังเกต 2
การมีส่วนร่ วม 2
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู เต็มรู ป 1
การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่ วม 3
การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่ วม 2
การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่ วม 4
การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่ วม 3
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู เต็มรู ป 2
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู เต็มรู ป 4
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู เต็มรู ป 2
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู เต็มรู ป 3
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู เต็มรู ป 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

คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าที่ไม่ สามารถจัดเข้ าหมู่วชิ าใดได้ (100)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1001801

การศึกษาสั งเกตและการมีส่วนร่ วม 1
1(60)
Observation and Participation in School Practices 1
การศึกษาและการสังเกตสภาพทัว่ ไปของโรงเรี ยน งานในหน้าที่ครู ผสู ้ อน
งานในหน้าที่ครู ประจาชั้น พฤติกรรมการสอน และพฤติกรรมทัว่ ไปของนักเรี ยน
ในสถานการณ์จริ ง การฝึ กเป็ นผูช้ ่วยครู ทางด้านธุ รการชั้นเรี ยน การเรี ยนการสอน
หรื อสนับสนุนการเรี ยนการสอน

1002801

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พครู เต็มรู ป 1
3(250)
Full Time Professional Experience 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู เต็มรู ปในหน้าที่ของครู
อย่างครบถ้วนทั้งานสอนงานกิจการนักเรี ยน งานธุ รการ และงานอื่น ๆ

1003801

การศึกษาสั งเกตและการมีส่วนร่ วม 2
1(60)
Observation and Participation in School Practices 2
การศึกษาและสังเกตงานในหน้าที่ครู ผสู้ อน งานในหน้าที่ครู ประจาวัน
งานบริ หารและบริ การของโรงเรี ยน สภาพชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยน
กับชุมชนในสถานการณ์จริ ง การฝึ กเป็ นผูช้ ่วยครู ทางด้านการเรี ยนการสอนหรื อ
สนับสนุนการเรี ยนการสอน กิจกรรมนักเรี ยน และการแนะแนว การพัฒนา
โรงเรี ยนและชุมชน

4
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1003802

การศึกษาสั งเกตและการมีส่วนร่ วม 3
1(60)
Observation and Participation in School Practices 3
การศึกษาและสังเกตสภาพทัว่ ไปของโรงเรี ยน งานในหน้าที่ครู งานบริ หาร
งานบริ การของโรงเรี ยน สภาพชุมชนและความสัมพันธ์กบั โรงเรี ยน การฝึ ก
เป็ นผูช้ ่วยครู ในงานต่าง ๆ การศึกษาสังเกตการปฏิบตั ิงานเทคนิคการศึกษาเฉพาะ
ด้านการบริ หารและการจัดการ งานเทคนิคการศึกษาเฉพาะด้าน ตลอดจนการฝึ ก
เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงานเทคนิคการศึกษานั้น ๆ

1004801

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พครู เต็มรู ป 2
3(250)
Full Time Professional Experience 2
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู เต็มรู ปในงานหน้าที่ของครู อย่างครบถ้วน
ทั้งงานสอน งานกิจกรรมนักเรี ยน งานธุ รการ งานพัฒนาโรงเรี ยนและชุมชน

1004802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พครู เต็มรู ป 3
5(450)
Full Time Professional Experience 3
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู เต็มรู ปในงานหน้าที่ของครู อย่างครบถ้วน
ทั้งงานสอน งานกิจกรรมนักเรี ยน งานธุรการ งานพัฒนาโรงเรี ยนและชุมชน

5

หมู่วชิ าหลักการศึกษา
(101)
หมู่วชิ า หลักการศึกษา ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาครุ ศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
1. หลักการศึกษาทัว่ ไป
(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 ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั
(101-9--)

6

หมู่วชิ าการศึกษานอกระบบ (101)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
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

ชื่อวิชา
ความเป็ นครู
การศึกษาไทย
การสื่ อความหมายสาหรับครู
การประถมศึกษา
การมัธยมศึกษา
การศึกษาและความเป็ นครู ไทย
สังคมวิทยาการศึกษา
ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ
การศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทย
กิจกรรมยามว่างเพื่อการศึกษา
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน
การฝึ กฝนอาชีพเคลื่อนที่
การศึกษานอกระบบกับการพัฒนา
การเรี ยนรู ้และเทคนิคการสอนผูใ้ หญ่
การศึกษาตนเอง
ประวัติการศึกษาไทย
นโยบายการศึกษา
อนาคตศึกษา
การจัดโรงเรี ยนชุมชน
การศึกษาเปรี ยบเทียบ
การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
กิจกรรมการศึกษาเพื่อท้องถิ่น
เศรษฐศาสตร์การศึกษา
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
รหัสใหม่ รหัสเก่า
1013207
1013208
1013209
1013501
1013502
1013503
1013504
1013505
1013506
1013507
1013801
1013802
1014201
1014501
1014502
1014503
1014504
1014505
1014506
1014801
1014802
1014901
1014902

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การศึกษากับสิ่ งแวดล้อม
การศึกษากับการปรับปรนวัฒนธรรม
การศึกษาร่ วมสมัย
การศึกษานอกระบบเปรี ยบเทียบ
การจัดและการบริ หารการศึกษานอกระบบ
เทคนิคการปฏิบตั ิงานการศึกษานอกระบบ
การศึกษาทางเลือก
การออกแบบโครงการและหลักสู ตรการศึกษานอกระบบ
ภูมิปัญญาศึกษา
การศึกษานอกระบบ
การทดลองปฏิบตั ิงานการศึกษานอกระบบ
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการศึกษานอกระบบ 3
การศึกษาของพ่อแม่
การศึกษานอกระบบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ
สังคมไทย
การศึกษานอกระบบกับสิ่ งแวดล้อม
การศึกษานอกระบบกับการพัฒนาอาชีพ
การค้นคว้าวิจยั เพื่อการศึกษานอกระบบ
โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษานอกระบบ
สัมมนาปัญหาการศึกษานอกระบบ
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการศึกษานอกระบบ 2
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการศึกษานอกระบบ 3
การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
สัมมนาปัญหาการศึกษา

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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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าหลักการศึกษา (101)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1011101

ความเป็ นครู
2(2-0)
Self Actualization for Teachers
บทบาทและความสาคัญของครู ในฐานะเป็ นวิศวกรสังคม หน้าที่ความ
รับผิดชอบของครู คุณลักษณะของครู ดี การนาแนวคิดทางศาสนาและปรัชญามา
ปลูกฝังความรัก ความศรัทธา การพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมในอาชีพสถาบันและ
สมาคมอาชีพ
จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบอาชีพการส่ งเสริ มและ
ยกระดับวิชาชีพ

1011102

การศึกษาไทย
2(2-0)
Introduction to Thai Education
ความหมาย ความมุ่งหมาย และความสาคัญของการศึกษา ความสัมพันธ์
ระหว่างการศึกษาศาสตร์ อย่างอื่น ๆ ปรัชญาการศึกษา ความเป็ นมาของการศึกษา
ไทย
โดยย่อ แนวคิดและความเชื่อที่มีอิทธิ พลต่อการศึกษาไทย นโยบายและ
ระบบการจัดการศึกษาไทยในระดับต่าง ๆ ความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างการศึกษา
ในระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติโดยเน้นฉบับปั จจุบนั
ส่ วน
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาไทย
โครงสร้างและระบบบริ หาร
การศึกษา บทบาทของการศึกษาในการพัฒนาประเทศ ปัญหาและแนวโน้มที่สาคัญ
ของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น การจัดการศึกษาในระบบสังคมประชาธิปไตย
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1011103

การสื่ อความหมายสาหรับครู
2(2-0)
Communication for Teachers
ศึกษาทฤษฎีและผลการค้นคว้าวิจยั เกี่ยวกับการสื่ อความหมายของมนุษย์
ศึกษาธรรมชาติของการสื่ อความหมายระหว่างบุคคล หรื อหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรี ยนการสอน เช่น ระหว่างครู กบั นักเรี ยน ระหว่างครู
กับผูบ้ ริ หาร และระหว่างครู กบั ผูป้ กครองหรื อประชาชนโดยทัว่ ไป ทั้งนี้เพื่อให้ผู ้
ที่จะเป็ นครู สามารถสื่ อความหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
ในการปฏิบตั ิงานตาม
หน้าที่ของตน

1011104

การประถมศึกษา
3(3-0)
Elementary Education
ความหมาย ปรัชญาและความมุ่งหมายของการประถมศึกษา วิวฒั นาการ
ประถมศึกษาของไทย พระราชบัญญัติประถมศึกษา โรงเรี ยนประถมศึกษาแบบต่าง
ๆ การจัดการประถมศึกษาของไทยและต่างประเทศ การจัดทาแผนการบริ หาร
โรงเรี ยนประถมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานโรงเรี ยนประถมศึกษา บทบาทและหน้าที่ของ
ครู ประถมศึกษา ผูเ้ รี ยนในระดับประถมศึกษา ปัญหาในการจัดการประถมศึกษา
ปัญหาของการประถมศึกษาและแนวโน้มของการประถมศึกษาของไทย

1011105

การมัธยมศึกษา
3(3-0)
Secondary Education
ศึกษาเกี่ยวกับความมุ่งหมายและพัฒนาการของการมัธยมศึกษา
การจัด
ระบบงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา การนิเทศการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา การ
ประเมินผลในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา การปรับปรุ งโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของไทย
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1011106

การศึกษาและความเป็ นครู ไทย
3(2-2)
Education and Self Actualization for Thai Teachers
ความหมาย ความมุ่งหมายและความสาคัญของการศึกษา
แผนการ
ศึกษาและ
พ.ร.บ.การศึกษา ความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อ
การศึกษาและวิชาชีพครู ไทยในปัจจุบนั และอนาคต การจัดและการบริ หารการศึกษา
ไทย ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาครู และวิชาชีพครู
ความเป็ นครู และการ
พัฒนาคุณธรรมของครู คุณลักษณะของครู ไทยที่พึงประสงค์ การพัฒนาบุคลิกภาพ
และคุณลักษณะของครู ที่ดี
บทบาทของการศึกษาและครู ในการสร้างสันติภาพ
และสันติสุขในสังคมไทย สังคมโลก

1011201

สั งคมวิทยาการศึกษา
2(2-0)
Educational Sociology
ศึกษาความหมายและความเป็ นมาของสังคมวิทยาการศึกษา วิเคราะห์สภาพ
เศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง การปกครองและมรดกทางวัฒนธรรมไทย ที่เป็ น
รากฐานในการจัดการศึกษาของชาติ สถาบัน สิ่ งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่มีผลต่อความเชื่อ ค่านิยม การจรรโลงในด้านการศึกษาและการประกอบอาชี พ
ของผูเ้ รี ยน กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่จะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็ จใน
การเรี ยนและการประกอบอาชีพ

1011501

ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ
3(3-0)
Philosophy and Principles of Non-formal Education
ปรัชญา แนวคิด หลักการ และความจาเป็ นของการจัดการศึกษา
นอกระะบบ ความหมาย ขอบข่าย และสาระสาคัญของการศึกษาตลอดชีวติ
การศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษานอกระบบในประเทศไทย
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1012101

การศึกษาสงเคราะห์ ในประเทศไทย
2(2-0)
Education for Minority groups in Thailand
ศึกษาปรัชญาของการจัดการศึกษาสงเคราะห์ แนวทาง หลักและวิธีการ
จัดดาเนินงานการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทย
ประเภทและปั ญหาของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
การจัดการศึกษาสาหรับ
ชนกลุ่มน้อย นโยบายของรัฐเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย

1012102

กิจกรรมยามว่างเพือ่ การศึกษา
2(2-0)
Leisure Time Activity in Education
ศึกษาบทบาทของกิจกรรมยามว่างในประเทศไทย ความสาคัญของการกีฬา
และกิจกรรมยามว่างที่มีต่อสังคมท้องถิ่น อิทธิ พลของการกีฬาและกิจกรรมยามว่าง
พื้นบ้านของไทยที่มีต่อการดารงชีวติ หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมยามว่างและ
แนวโน้มของกิจกรรมยามว่างในปั จจุบนั การส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดกิจกรรม
ยามว่างในโรงเรี ยน

1012201

การศึกษากับการพัฒนาชุ มชน
2(2-0)
Education and Community Development
ความหมายของการพัฒนา
ความหมายของชุมชนและลักษณะชุมชน
หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรี ยนเพื่อเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน การ
วางแผนการพัฒนาชุมชน การอนามัยในโรงเรี ยนชุมชน
ความร่ วมมือระหว่าง
โรงเรี ยนกับชุมชนในการแก้ปัญหาชุมชน
วิธีการศึกษาและสารวจปั ญหาชุมชน
กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การประเมินผลการพัฒนาชุมชน
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1012202

การสร้ างความสั มพันธ์ ระหว่ างโรงเรียนและชุ มชน
2(2-0)
School and Community Relationship
ศึกษาบทบาทและความสาคัญของบ้านและชุมชนที่มีต่อโรงเรี ยน บทบาท
ของครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อโรงเรี ยนและชุมชน
การใช้ทรัพยากรใน
ชุมชนให้เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา เครื่ องมือและเทคนิคในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน

1012503

การฝึ กฝนอาชีพเคลือ่ นที่
2(2-0)
Place-to-Place Vocational Training
ศึกษาหลักการและวิธีการของการฝึ กฝนอาชีพเคลื่อนที่ หลักสู ตรและ
การดาเนินงานการฝึ กฝนอาชีพเคลื่อนที่ในประเทศไทย อุปสรรคของการฝึ กอาชีพ
เคลื่อนที่การแก้ไขอุปสรรค

1012504

การศึกษานอกระบบกับการพัฒนา
3(3-0)
Nonformal Education and Development
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษานอกระบบ กับ
การพัฒนาในระดับต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาชุมชนชนบท
การพัฒนาชุมชนเมือง การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาชุมชนชนบท การพัฒนาชุมชน
เมือง การพัฒนาประเทศ การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา การสารวจ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนเพื่อการพัฒนา

1012505

การเรียนรู้ และเทคนิคการสอนผู้ใหญ่
3(2-2)
Facilitating Adult Learning
พัฒนาการ ธรรมชาติ แรงจูงใจ และองค์ประกอบในการเรี ยนรู้ของผู้
ใหญ่ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
ตลอดจนการจัดสิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศเพื่อการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
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1012506

การศึกษาตนเอง
3(3-0)
Self - Study
ศึกษาเป้ าหมายและวิธีการในการดารงชีวติ ตามแนวของศาสนา และภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน สารวจและประเมินพฤติกรรมของตน เพื่อปรับปรุ งตนเองให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

1013101

ประวัติการศึกษาไทย
2(2-0)
History of Education in Thailand
ศึกษาพื้นฐานการศึกษาของไทยแต่ละระดับ เริ่ มตั้งแต่การศึกษาสมัยโบราณ
ในสมัยสุ โขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรุ งธนบุรี สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น
ตลอดจน ถึงปั จจุบนั
ว่ามีโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญอย่างไร
วิวฒั นาการของการศึกษาไทย ข้อวิจารณ์เกี่ยวกับข้อดี ข้อบกพร่ องและปั ญหา
ของแผนการศึกษาของชาติหรื อการศึกษาของไทยทัว่ ๆ ไปในอดีต ซึ่ งนาไปสู่
แนวทางในการปรับปรุ งการศึกษาของไทยต่อไป

1013102

นโยบายการศึกษา
2(2-0)
Educational Policy
ความหมาย
ขอบข่ายของนโยบายและแผนขององค์การที่จดั การศึกษา
นโยบาย
การศึกษาระดับชาติ ระดับส่ วนราชการ ระดับสถานศึกษา แนวการ
สร้างนโยบายการศึกษา การนานโยบายการศึกษาไปสู่ การปฏิบตั ิ ปั ญหาและ
อุปสรรคของการบริ หารองค์การตามนโยบายการศึกษา
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1013103

อนาคตศึกษา
2(2-0)
Future Study
ความหมาย ความสาคัญและบทบาทของอนาคตศึก ษา วิธี การทาอนาคต
ศึกษา เช่น การสร้างภาพเชิงความคิดของอนาคต (Scenarios) เทคนิคเดลพี การระดม
สมอง การทาประชาพิจารณ์ (Public Hearings)
การประชุ มแบบต่าง ๆ การ
วิเคราะห์ผลกระทบข้ามตัวแปร (Cross-impact Analysis) การเขียนรายงานการศึกษา
การนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้

1013201

การจัดโรงเรียนชุ มชน
2(2-0)
Community School Management
ความหมายและความสาคัญของโรงเรี ยนชุ มชน หลักการและแนวการจัด
โรงเรี ยนชุมชน นโยบายและการบริ หารโรงเรี ยนชุมชน โครงสร้างและระบบงาน
ในโรงเรี ยนชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาการจัด โรงเรี ยนชุมชนในประเทศไทย การ
ประเมินผลโรงเรี ยนชุมชน

1013202

การศึกษาเปรียบเทียบ
2(2-0)
Comparative Education
ความหมายของการศึกษาเปรี ยบเทียบ ศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดการศึกษา
ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ ในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหา
แนวโน้มในการจัดการศึกษาของไทย

1013203

การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
2(2-0)
Education and Development of the Country
ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาประเทศ
การศึกษากับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรี ยนเพื่อ
พัฒนาชุมชน ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
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1013204

กิจกรรมการศึกษาเพือ่ ท้องถิ่น
2(2-0)
Educational Activity for Local
โครงสร้ างระบบการศึกษาส่ วนท้องถิ่ น บทบาทของคนและองค์กรชุ มชน
ศิลปวัฒนธรรมจารี ตประเพณี ทอ้ งถิ่ น กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคน
และองค์กรชุมชนและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

1013205

เศรษฐศาสตร์ การศึกษา
2(2-0)
Educational Economics
ศึกษาถึ งความส าคัญของทรั พยากรมนุ ษย์ในระบบเศรษฐกิ จ แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมกับ การวางแผนการศึ ก ษา การลงทุ น ทางการศึ ก ษา ระบบ
การศึกษาของไทย งบประมาณและผลตอบแทนแก่การศึกษา ประสิ ทธิ ภาพของการ
จัดการศึกษา ทฤษฎีตน้ ทุนและผลประโยชน์ (Cost - Benefits) เพื่อวิเคราะห์การ
ลงทุนทางการศึกษา

1013206

การเมืองกับการศึกษา
2(2-0)
Politics and Education
ค ว า ม ห ม า ย ข อ บ ข่ า ย แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร เ มื อ ง กั บ
การศึกษา วิวฒั นาการของการเมืองกับการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับ
การศึกษา แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเมือง การปกครอง ในระบบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์ และอิ ทธิ พลทางการเมื องที่ มีต่อการศึ กษาใน
ประเทศไทย

1013207

การศึกษากับสิ่ งแวดล้อม
2(2-0)
Education and Environment
ความหมาย และความสาคัญของการศึกษากับสิ่ งแวดล้อม ธรรมชาติที่เป็ น
พื้นฐานในการดารงชีพของมนุษย์ การคิด การแลกเปลี่ยน การใช้ทรัพยากร และการ
บริ การที่ ก่อให้เกิ ดปั ญหาอันมี ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในสังคม แนวทางการจัด
การศึกษาเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาและสิ่ งแวดล้อม
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1013208

การศึกษากับการปรับปรนวัฒนธรรม
2(2-0)
Education and Cultural Adaptive
ความหมาย ประเภท ความสาคัญและคุณค่าของวัฒนธรรม วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมไทย อย่างน้อย 1-2 วัฒนธรรม
แหล่งข้อมูลวัฒนธรรม กระบวนการถ่ายทอด วัฒนธรรมท้องถิ่น การเก็บและจัดทา
ข้อมูล การใช้และการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

1013209

การศึกษาร่ วมสมัย
2(2-0)
Contemporary Education
เหตุการณ์ปัจจุบนั ทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ท้ งั ในและ
ต่างประเทศ

1013501

การศึกษานอกระบบเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Nonformal Education
เปรี ยบเทียบแนวคิด หลักสู ตร รู ปแบบการจัดการศึกษานอกระบบของ
ไทยกับต่างประเทศ

1013502

การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ
3(3-0)
Nonformal Education Administration
ทฤษฎีการบริ หารการศึกษา การจัดและการบริ หารการศึกษานอกระบบ
ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ วิเคราะห์
รู ปแบบการจัดและการบริ หารการศึกษานอกระบบของท้องถิ่น
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1013503

เทคนิคการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ
3(2-2)
Nonformal Education Techniques
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบตั ิงานการศึกษานอกระบบ อาทิ
การฝึ กอบรมแบบต่าง ๆ การเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง เทคนิคการนาเสนอ เทคนิค
การประชาสัมพันธ์ เทคนิคการทางานเป็ นทีม การทางานกับเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ใน
ชุมชน

1013504

การศึกษาทางเลือก
2(2-0)
Alternative Education
ความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการศึกษาทางเลือก การเปรี ยบเทียบ
การศึกษานอกระบบในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การบริ หารและการ
จัดการ การศึกษาทางเลื อก หลักสู ตรและการศึกษาทางเลื อกในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ แนวโน้มของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย

1013505

การออกแบบโครงการและหลักสู ตรการศึกษานอกระบบ
3(3-0)
Designing Project and Programs in Nonformal Education
กระบวนการจัดทาโครงการและการพัฒนาหลักสู ตร การศึกษาผูใ้ หญ่
และการศึกษานอกระบบ ศึกษาโครงการและกิจกรรมการศึกษานอกระบบที่มีใน
ท้องถิ่น ออกแบบโครงการและหลักสู ตรการศึกษานอกระบบ และทดลองใช้ใน
สถานการณ์จริ ง

1013506

ภูมิปัญญาศึกษา
3(3-0)
Local Study
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น วิเคราะห์
จุดมุ่งหมาย ระบบเนื้อหา และกระบวนการเรี ยนรู ้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการศึกษา
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1013507

การศึกษานอกระบบ
2(2-0)
Non-formal Education
ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย และขอบข่ายของการศึกษานอกระบบ
ความแตกต่าง และความสัมพันธ์ของการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ
หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษานอกระบบ หลักสู ตรการศึกษานอก
ระบบในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาและแนวโน้มของการศึกษานอก
ระบบในประเทศไทย

1013801

การทดลองปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ
1(60)
Supervised Practicum in Nonformal Education
การทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบของสถานศึกษา
หน่วยงานหรื อองค์การต่าง ๆ

1013802

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการศึกษานอกระบบ 3
3(2-2)
Field Study of Nonformal Education 3
ศึกษางานในสานักงาน เช่น งานสารบรรณ งานธุ รการ การเงิน การจัด
สานักงานศึกษา โครงการและกิจกรรมการศึกษานอกระบบที่หน่วยงานทั้งของ
รัฐและเอกชนดาเนินการในท้องถิ่น

1014201

การศึกษาของพ่อแม่
2(2-0)
Education for Parents
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการศึกษาของพ่อแม่ หลักการทางาน
ของพ่อแม่ วิธีจดั กิจกรรมเพื่อการศึกษาของพ่อแม่ ปั ญหาและการช่วยเหลือพ่อแม่
บทบาทของครู ในการแนะแนวการศึกษาของบุตรแก่พอ่ แม่และผูป้ กครอง การ
วิเคราะห์และประเมินผล
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1014501

การศึกษานอกระบบกับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสั งคมไทย
2(2-0)
Nonformal Education and Thai Social Changes
ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

1014502

การศึกษานอกระบบกับสิ่ งแวดล้อม
3(3-0)
Nonformal Education and Development
ศึกษาภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม
และระบบนิเวศน์ที่เป็ นพื้นฐานการดารงชีวติ ของมนุษย์ ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อมศึกษาและแนวทางจัดการศึกษานอกระบบเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
สิ่ งแวดล้อม

1014503

การศึกษานอกระบบกับการพัฒนาอาชีพ
3(3-0)
Nonformal Education and Vocational Development
ความหมายและความสาคัญของการประกอบอาชีพ ศึกษาสภาพปัญหา
และกระบวนการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่นและการพัฒนาอาชีพ นโยบายของรัฐใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
รู ปแบบการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนา
อาชีพ

1014504

การค้ นคว้าวิจัยเพือ่ การศึกษานอกระบบ
3(3-0)
Method of Inquiry for Nonformal Education
กระบวนการค้นหาความรู้ การสารวจ การวิจยั ในการศึกษานอกระบบ
การสารวจความต้องการ และวิเคราะห์ของชุมชน ศึกษารู ปแบบต่าง ๆ ของการวิจยั
การสร้างเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลและการออกแบบโครงการวิจยั
การนา
ผลการวิจยั ใช้ในงานการศึกษานอกระบบ
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1014505

โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษานอกระบบ
2(2-0)
Independent Study for Nonformal Education
ให้นกั ศึกษาเลือกศึกษา ปฏิบตั ิ หรื อทดลองเรื่ องที่สนใจในขอบข่าย
ของการศึกษานอกระบบโดยได้รับคาแนะนาและนิเทศจากอาจารย์ผสู้ อน

1014506

สั มมนาปัญหาการศึกษานอกระบบ
3(2-2)
Seminar in Nonformal Education Problems
การวิเคราะห์สภาพปั ญหาทางการศึกษานอกระบบที่สัมพันธ์กบั สภาพ
สังคมเศรษฐกิจ การเมือง และความมัน่ คงของชาติ หรื อปั ญหาการศึกษานอกระบบ
อื่นที่เป็ นปั ญหาของท้องถิ่นหรื อปั ญหาระดับชาติ เน้นการฝึ กฝนการวิเคราะห์ปัญหา
ด้วยกระบวนการกลุ่มการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาร่ วมกัน

1014801

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการศึกษานอกระบบ 2
3(250)
Professional Experience in Nonfromal Education 2
ให้นกั ศึกษาฝึ กงานภาคสนามตามศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนของรัฐหรื อเอกชนในท้องถิ่น

1014802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการศึกษานอกระบบ 3
5(450)
Professional Experience in Nonformal Education 3
ให้นกั ศึกษาฝึ กงานภาคสนามตามศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนของรัฐหรื อเอกชนในท้องถิ่น
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1014901

การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
2(2-0)
Independent Study in Education
นักศึกษาเลือกศึกษาเรื่ องทางการศึกษาที่สนใจ 1 เรื่ อง และจัดทาเป็ น
โครงการโดยผูส้ อน

1014902

สั มมนาปัญหาการศึกษา
3(2-2)
Seminar in Educational Problems
ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบตั ิการสัมมนาปัญหาการศึกษา

22

หมู่วชิ าหลักสู ตรและการสอน
(102)
หมู่วชิ าหลักสู ตรและการสอน ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาครุ ศาสตร์ ได้จดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชา ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หลักการศึกษาทัว่ ไป
หลักสู ตรและแบบเรี ยน
ทฤษฎี/หลักการเกี่ยวกับการสอน

วิธีสอนวิชาเฉพาะ

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

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(102-9--)
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หมู่วชิ าหลักสู ตรและการสอน (102)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

หลักสู ตรประถมศึกษา
หลักสู ตรและแบบเรี ยนประถมศึกษา
การวิเคราะห์แบบเรี ยนสังคมศึกษา
การวิเคราะห์แบบเรี ยนภูมิศาสตร์
หลักสู ตรมัธยมศึกษา
หลักสู ตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสู ตรและหนังสื อเรี ยนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักการสอน
การสอนซ่อมเสริ ม
การสอนซ่อมเสริ มในโรงเรี ยนประถมศึกษา
วิธีสอนกลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวติ
เทคนิคการปกครองชั้นเรี ยน
การพัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม
กิจกรรมร่ วมหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนสาหรับการศึกษา
นอกระบบ
หลักสู ตรและแบบเรี ยนมัธยมศึกษา
หลักสู ตรและการจัดการประถมศึกษา
หลักสู ตรและการจัดการมัธยมศึกษา
หลักสู ตรอุตสาหกรรมศึกษาและการจัดการมัธยมศึกษา
หลักสู ตรศิลปะและการจัดการมัธยมศึกษา
การสร้างสื่ อและวิเคราะห์แบบเรี ยนชั้นประถมศึกษา
การสร้างสื่ อและวิเคราะห์แบบเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา

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)

24
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
1023209
การวิเคราะห์หนังสื อเรี ยนและการสร้างหนังสื อเสริ ม
ประสบการณ์
1023210
การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น
1023210 การพัฒนาหลักสู ตรประถมศึกษา
1023211
การสร้างหลักสู ตรงานอาชีพในท้องถิ่น
1023212
หลักสู ตรและการใช้แบบเรี ยนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
1023213
เอกสารและสื่ อการสอนทางวิทยาศาสตร์สาหรับครู
ประถมศึกษา
1023214
การวิเคราะห์หนังสื อเรี ยนภาษาอังกฤษและการสร้างหนังสื อ
เสริ มประสบการณ์
1023215
การสร้างสื่ อการเรี ยนชั้นประถมศึกษา
1023301 2143302 ทักษะและเทคนิคการสอน
1023302
การนิเทศการศึกษา
1023302 หลักการนิเทศการสอน
2143304 หลักการนิเทศการสอน
1023303
การพัฒนารู ปแบบการสอน
1023303 การพัฒนารู ปแบบการสอนในระดับประถมศึกษา
1023304
ทักษะและเทคนิคการสอนในระดับประถมศึกษา
1023305
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1023306
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเทคโนโลยีศึกษา
1023601 2143601 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย
1023602 2143602 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
1023603 2143603 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์
1023604 2143604 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
1023605 2143605 พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี
1023606 2143606 พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา
1023607 2143607 พฤติกรรมการสอนวิชาฟิ สิ กส์
1023608 2143608 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา

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

25
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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

ชื่อวิชา
พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์
พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์
พฤติกรรมการสอนวิชาเกษตรกรรม
พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์
พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปหัตถกรรม
พฤติกรรมการสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม
พฤติกรรมการสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป์
พฤติกรรมการสอนวิชาสุ ขศึกษา
พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา
พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรี ศึกษา
พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปศึกษา
พฤติกรรมการสอนวิชาธุ รกิจศึกษา
พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา
พฤติกรรมการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวติ 1
พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวติ 2
พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริ มลักษณะนิสัย
พฤติกรรมการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
พฤติกรรมการสอนวิธีการใช้หอ้ งสมุดและการศึกษาค้นคว้า
พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
พฤติกรรมการสอนวิชานันทนาการ
พฤติกรรมการสอนวิชาเฉพาะ
พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น
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)

26
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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

ชื่อวิชา
พฤติกรรมการสอนวิชาพุทธศาสนา
พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอาหรับ
พฤติกรรมการสอนดนตรี ระดับประถมศึกษา
พฤติกรรมการสอนนาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา
พฤติกรรมการสอนการงานและอาชีพระดับประถมศึกษา
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา
พฤติกรรมการสอนพลานามัยระดับประถมศึกษา
พฤติกรรมการสอนศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา
การทดลองสอนวิชาภาษาไทย
การทดลองสอนวิชาภาษาไทย
การทดลองสอนวิชาภาษาอังกฤษ
การทดลองสอนวิชาภาษาอังกฤษ
การทดลองสอนวิชาคณิ ตศาสตร์
การทดลองสอนวิชาคณิ ตศาสตร์
การทดลองสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
การทดลองสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
การทดลองสอนวิชาเคมี
การทดลองสอนวิชาเคมี
การทดลองสอนวิชาชีววิทยา
การทดลองสอนวิชาชีววิทยา
การทดลองสอนวิชาฟิ สิ กส์
การทดลองสอนวิชาฟิ สิ กส์
การทดลองสอนวิชาสังคมศึกษา
การทดลองสอนวิชาสังคมศึกษา
การทดลองสอนวิชาภูมิศาสตร์
การทดลองสอนวิชาภูมิศาสตร์
การทดลองสอนวิชาประวัติศาสตร์

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)

27
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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

ชื่อวิชา
การทดลองสอนวิชาประวัติศาสตร์
การทดลองสอนวิชาเกษตรกรรม
การทดลองสอนวิชาเกษตรกรรม
การทดลองสอนวิชาคหกรรมศาสตร์
การทดลองสอนวิชาคหกรรมศาสตร์
การทดลองสอนวิชาศิลปหัตถกรรม
การทดลองสอนวิชาศิลปหัตถกรรม
การทดลองสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม
การทดลองสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม
การทดลองสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
การทดลองสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
การทดลองสอนวิชานาฏศิลป์
การทดลองสอนวิชานาฏศิลป์
การทดลองสอนวิชาสุ ขศึกษา
การทดลองสอนวิชาสุ ขศึกษา
การทดลองสอนวิชาพลศึกษา
การทดลองสอนวิชาพลศึกษา
การทดลองสอนวิชาดนตรี ศึกษา
การทดลองสอนวิชาดนตรี ศึกษา
การทดลองสอนวิชาศิลปศึกษา
การทดลองสอนวิชาศิลปศึกษา
การทดลองสอนวิชาธุ รกิจศึกษา
การทดลองสอนวิชาธุ รกิจศึกษา
การทดลองสอนวิธีการใช้หอ้ งสมุดและการศึกษาค้นคว้า
การทดลองสอนวิธีการใช้หอ้ งสมุดและการศึกษาค้นคว้า
การทดลองสอนวิชาคอมพิวเตอร์
การทดลองสอนวิชาคอมพิวเตอร์
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)

28
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
2143833
1023825
2143831
1023826
2143832
1023827
1023828
1023829
1023830
1023831
1023832
1023833
1024601 2144410
1024901 2144903
1024902

ชื่อวิชา
การทดลองสอนวิชานันทนาการ
การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 1
การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 2
การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 2
การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 2
การทดลองสอนวิชาเฉพาะ
การทดลองสอนวิชาภาษาจีน
การทดลองปฏิบตั ิงานครู บรรณารักษ์
การทดลองสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส
การทดลองสอนวิชาพระพุทธศาสนา
การทดลองสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น
การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา
ทักษะสาหรับครู วทิ ยาศาสตร์
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)

29

คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าหลักสู ตรและการสอน (102)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1021201

หลักสู ตรประถมศึกษา
3(3-0)
Curriculum of Elementary Education
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของหลักสู ตร หลักและกระบวนการในการ
พัฒนาหลักสู ตร หลักสู ตรแบบต่าง ๆ หลักการ จุดหมาย จุดประสงค์
โครงสร้างของหลักสู ตรประถมศึกษาในปั จจุบนั
ความสัมพันธ์ระหว่าง
จุดประสงค์กบั เนื้อหาในหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน และการจัดกิจกรรม
ในการจัดประสบการณ์ตามหลักสู ตร
หนังสื อเรี ยน และวัสดุหลักสู ตรอื่น ๆ
แหล่งวิทยาการ การวัดและการประเมินผล การบริ หารและการใช้หลักสู ตร
ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น

1021202

การวิเคราะห์ แบบเรียนสั งคมศึกษา
2(1-2)
Analysis of Social Studies Textbooks
ศึกษาและวิเคราะห์แบบเรี ยนวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อ
ค้นหาวิธีสอนตามเนื้อหาวิชาในหลักสู ตรต่าง ๆ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั

1021203

การวิเคราะห์ แบบเรียนภูมิศาสตร์
2(1-2)
Analysis of Geography Textbooks
ศึกษาและวิเคราะห์แบบเรี ยนภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เพื่อค้นคิดหา
วิธีการสอน การใช้สื่อการสอน โดยศึกษาเนื้อหาต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อ
เตรี ยมพร้อมที่จะออกไปทาการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั
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1021204

หลักสู ตรมัธยมศึกษา
3(3-0)
Curriculum of Secondary Education
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย
หลักและกระบวนการในการพัฒนา
หลักสู ตร หลักสู ตรแบบต่าง ๆ หลักการ จุดมุ่งหมาย ฯลฯ โครงสร้างของ
หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลายในปัจจุบนั
ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์การเรี ยนรู ้กบั เนื้อหาในหลักสู ตร
กระบวนการเรี ยนการสอนและการจัดประสบการณ์ตามหลักสู ตร เอกสาร
หลักสู ตร แหล่งวิทยาการ การประเมินผลทางการเรี ยน เกณฑ์การจบหลักสู ตร
การบริ หารและการปรับหลักสู ตรให้เหมาะสมกับท้องถิ่น

1021205

หลักสู ตรและการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2)
Curriculum and Fundamental Education Management
ความหมายและความสาคัญของหลักสู ตร หลักสู ตรแบบต่าง ๆ พื้นฐานใน
การจัดทาหลักสู ตร องค์ประกอบของหลักสู ตร โครงสร้างของหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
การใช้หลักสู ตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น การเลือกใช้แหล่งวิทยาการเสริ ม
หลักสู ตร การบริ หารหลักสู ตร การสร้างและการพัฒนาหลักสู ตร การประเมินผล
หลักสู ตร

1021206

หลักสู ตรและหนังสื อเรียนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2(2-0)
Curriculum and Texts for Fundamental Education
ความหมายและความสาคัญของหลักสู ตร รู ปแบบของหลักสู ตร
องค์ประกอบของหลักสู ตร หลักสู ตรปั จจุบนั กิจกรรมการเรี ยนการสอน การจัดชั้น
เรี ยน การพัฒนาและการใช้หลักสู ตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น หนังสื อเรี ยน
และหนังสื ออ่านประกอบ การเลือกใช้สื่อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการการ
เรี ยนรู้
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1022301

หลักการสอน
3(2-2)
Methods of Teaching
ความหมายและความสาคัญของการเรี ยนการสอน ระบบการเรี ยนการสอน
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การสอนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง รู ปแบบ
เทคนิคและวิธีการสอน กิจกรรมการเรี ยนการสอน การจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้
สื่ อการเรี ยนการสอน การวัดผลและประเมินผล
การวางแผนการสอน การ
ฝึ กปฏิบตั ิการสอน

1022302

การสอนซ่ อมเสริม
2(2-0)
Remedial Teaching
ความหมาย ขอบเขต ความมุ่งหมายและความสาคัญของการสอน
ซ่อมเสริ มหลักการและแนวคิดทางการศึกษาอันเป็ นที่มาของการสอนซ่อมเสริ ม การ
สอนเสริ มเด็กปั ญญาเลิศและเด็กที่มีขอ้ บกพร่ อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การสอนซ่อมเสริ มคุณลักษณะที่ดีของครู ผสู ้ อนซ่อมเสริ ม การฝึ กปฏิบตั ิการสอน
ซ่อมเสริ ม

1022501

เทคนิคการปกครองชั้นเรียน
2(2-0)
Classroom Management Techniques
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อชั้นเรี ยน
ที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาการเด็กวัยประถมศึกษา แนวคิดและหลักการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง การพัฒนาประชาธิปไตยในชั้นเรี ยน
เทคนิคการปรับพฤติกรรมนักเรี ยนที่มีปัญหาเพื่อการพัฒนาวิจยั ในชั้นเรี ยน
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1023101

การพัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม
3(3-0)
Curriculum Development for Training
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสู ตร หลักสู ตรแบบต่าง ๆ หลักการและ
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร พื้นฐานในการพัฒนาหลักสู ตร การนาหลักสู ตรไปใช้
การประเมินผลหลักสู ตร หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึ กอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล กระบวนการฝึ กอบรมและการกาหนดความจาเป็ นของการ
ฝึ กอบรมและพัฒนา การกาหนดเป้ าหมายหลักสู ตรและเนื้อหาของการอบรม
บทบาทและหน้าที่ของผูฝ้ ึ กอบรม วิธีการฝึ กอบรมและพัฒนา การนาความรู้ทาง
จิตวิทยามาประกอบในการฝึ กอบรม อาทิ การเข้ากลุ่ม การสร้างความร่ วมมือ
สามัคคี ฯลฯ มีการศึกษานอกสถานที่ การฝึ กปฏิบตั ิ พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม
การประเมินผลการฝึ กอบรมและพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคในการฝึ กอบรม

1023201

กิจกรรมร่ วมหลักสู ตร
2(2-0)
Co-curriculum Activity
ความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมร่ วมหลักสู ตร ประเภทและ
ประโยชน์ของกิจกรรมร่ วมหลักสู ตรกับกิจกรรมการร่ วมหลักสู ตร ลักษณะของ
ผูน้ าและผูต้ ามวิถีทางแห่งประชาธิ ปไตย
หลักการจัดและการบริ หาร
กิจกรรมร่ วมหลักสู ตรและการประเมินผลกิจกรรมร่ วมหลักสู ตร
การเลือกจัด
โครงการตามประเภทของกิจกรรมร่ วมหลักสู ตร

1023202

การพัฒนาหลักสู ตรและสื่ อการเรียนสาหรับการศึกษานอกระบบ
2(2-0)
Curriculum Development and Instructional Media for Nonformal Education
ศึกษาเกี่ยวกับหลักสู ตร ทฤษฎีหลักสู ตร กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร การ
เรี ยนการสอน สื่ อการเรี ยนการสอน การประเมินผลของการศึกษานอกระบบ
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1023203

หลักสู ตรและแบบเรียนมัธยมศึกษา
2(2-0)
Secondary School Curriculum and Texts
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของหลักสู ตร หลักสู ตรแบบ
ต่าง ๆ พื้นฐานในการจัดทาหลักสู ตร องค์ประกอบของหลักสู ตร โครงสร้างของ
หลักสู ตรมัธยมศึกษาปั จจุบนั การจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
หลักสู ตร การใช้หลักสู ตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น เกณฑ์การเลือกใช้หนังสื อ
ในระดับมัธยมศึกษา การเลือกใช้แหล่งวิทยาการเสริ มหลักสู ตร ความสัมพันธ์
ระหว่างหลักสู ตรมัธยมศึกษา หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและการศึกษานอก
ระบบโรงเรี ยน การสร้างและการพัฒนาหลักสู ตร การประเมินผลหลักสู ตร

1023204

หลักสู ตรและการจัดการมัธยมศึกษา
3(3-0)
Curriculum and Management of Secondary Education
ความหมาย ความสาคัญของหลักสู ตรและการมัธยมศึกษา
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร หลักการ จุดหมาย
โครงสร้างของ
หลักสู ตรมัธยมศึกษาปั จจุบนั ประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสู ตร
หนังสื อที่ใช้ในโรงเรี ยนและเกณฑ์การเลือก การใช้แหล่งวิทยาการในท้องถิ่น
ระเบียบการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรมัธยมศึกษา การจัดระบบงานใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา

1023205

หลักสู ตรอุตสาหกรรมศึกษาและการจัดการมัธยมศึกษา
3(3-0)
Industrial Education Curriculum and Secondary Education
ความหมายและความสาคัญของหลักสู ตรอุตสาหกรรมศึกษาและการ
มัธยมศึกษาหลักการ ความมุ่งหมาย และกระบวนการในการพัฒนาหลักสู ตรและ
การสอนอุตสาหกรรมศึกษา การกาหนดเนื้อหา การจัดกิจกรรม แบบเรี ยน
แหล่งวิทยาการและการจัดและประเมินอุตสาหกรรมศึกษา
ตลอดจนการจัด
ระบบงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
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1023206

หลักสู ตรศิลปะและการจัดการมัธยมศึกษา
3(3-0)
Art Curriculum and Secondary Education
ความหมายและความสาคัญของหลักสู ตรศิลปะและการมัธยมศึกษา
หลักการความมุ่งหมาย และกระบวนการในการพัฒนาหลักสู ตรและการสอน
ศิลปะในระดับมัธยมศึกษา การกาหนดเนื้อหา การจัดกิจกรรม แบบเรี ยน แหล่ง
วิทยากร และการจัดและประเมินผล ตลอดจนการจัดระบบงานศิลปะในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา

1023207

การสร้ างสื่ อและวิเคราะห์ แบบเรียนชั้นประถมศึกษา
2(1-2)
Media Construction and Analysis of Elementary School Texts
ความหมายและความมุ่งหมายของสื่ อการเรี ยนการสอนชั้นประถมศึกษา
การสร้างวัสดุอุปกรณ์การสอนในชั้นเรี ยนและการบารุ งรักษา การวิเคราะห์
แบบเรี ยนตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร ความเหมาะสมของเนื้อหากับวัย
พัฒนาการและความสนใจของผูเ้ รี ยน การประเมินผลแบบเรี ยนโดยสังเขป

1023208

การสร้ างสื่ อและวิเคราะห์ แบบเรียนชั้นมัธยมศึกษา
2(1-2)
Media Construction and Analysis of Secondary
ความหมายและความมุ่งหมายของสื่ อการเรี ยนการสอนชั้นมัธยมศึกษา
การสร้างวัสดุอุปกรณ์การสอนในชั้นเรี ยนและการบารุ งรักษา การวิเคราะห์
แบบเรี ยนตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร ความเหมาะสมของเนื้อหากับวัย
พัฒนาการและความสนใจของผูเ้ รี ยน การประเมินผลแบบเรี ยนโดยสังเขป

1023209

การวิเคราะห์ หนังสื อเรียนและการสร้ างหนังสื อเสริมประสบการณ์
2(1-2)
Analysis of Texts and Writing for Children
ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของหนังสื อที่ใช้ในโรงเรี ยนลักษณะ
หนังสื อเรี ยนที่ดี การสารวจหนังสื อที่ใช้ในโรงเรี ยน ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
จัดทาหนังสื อ การวิเคราะห์และประเมินหนังสื อเรี ยน ฝึ กจัดทาหนังสื อส่ งเสริ มการ
อ่านและหนังสื ออ่านเพิ่มเติม
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1023210

การพัฒนาหลักสู ตรท้ องถิ่น
2(1-2)
Curriculum Development for Local
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหลักสู ตร กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสู ตรการ
ประเมินผลหลักสู ตร ความเป็ นมาและความสาคัญของหลักสู ตร หลักการ
จุดหมายโครงสร้างของหลักสู ตร การจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับหลักสู ตรหลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
การฝึ กปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น

1023211

การสร้ างหลักสู ตรงานอาชี พในท้ องถิ่น
2(2-0)
Curriculum Developing for Local
ความจาเป็ นของการสร้างงานอาชีพในท้องถิ่น ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการ
ว่างงาน ค่านิยมในการประกอบอาชีพตามแนวคิดเก่ากับใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพ
สังคมปั จจุบนั การสร้างค่านิยมเพื่อการพึ่งตนเอง การศึกษากรณี ตวั อย่าง บุคคลที่
ประสบความสาเร็ จในอาชีพส่ วนตัว ศึกษาวิเคราะห์การเคลื่อนขบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมไทยตามนโยบายของรัฐและการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีที่มีอิทธิ พลต่อสังคมไทย กระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่นตน ทั้งนี้เพื่อให้ตระหนักถึงการดารงชีวติ ที่อยูร่ อดได้อย่างดี
ในสภาวะปั จจุบนั
รวมทั้งการเกิดความตระหนักต่อการเลือกประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับตนเอง การศึกษาสารวจงานอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่นที่ดารงอยู่ งาน
อาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ในปั จจุบนั และที่จะมีข้ ึนตามมาในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยในท้องถิ่น การเลือกศึกษาวิธีการของงานอาชีพ เพื่อให้เกิดความรู ้
สาหรับการสร้างหลักสู ตรงานอาชีพโดยใช้กระบวนการสร้างและการพัฒนา
หลักสู ตรตามความสนใจของผูเ้ รี ยน
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1023212

หลักสู ตรและการใช้ แบบเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
2(1-2)
Surveying Elementary English Curriculum and Exploiting Texts Book
ศึกษาหลักสู ตรและแบบเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้ในระดับประถมศึกษา
รวมถึงคู่มือครู แบบฝึ กหัดและหนังสื ออ่านประกอบโดยศึกษาอย่างละเอียดในด้าน
เนื้อหากับกิจกรรมและแบบฝึ กหัด เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของแบบเรี ยนกับ
หลักสู ตร และเพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหลักสู ตร

1023213

เอกสารและสื่ อการสอนทางวิทยาศาสตร์ สาหรับครู ประถมศึกษา
1(1-0)
Science Literature and Media for Elementary Teachers
ศึกษาค้นคว้าเอกสาร สิ่ งพิมพ์ วารสาร งานวิจยั หนังสื อเสริ ม และสื่ อการ
สอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
ผลผลิตเอกสารและสื่ อการสอนเพื่อใช้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

1023214

การวิเคราะห์ หนังสื อเรียนภาษาอังกฤษและการสร้ างหนังสื อ
เสริมประสบการณ์
2(1-2)
Analysis of English Texts and Writing for Children
ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของหนังสื อภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
ห้องเรี ยนลักษณะหนังสื อเรี ยนที่ดี การสารวจหนังสื อที่ใช้ในโรงเรี ยน การวิเคราะห์
และประเมินหนังสื อเรี ยนภาษาอังกฤษ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทาหนังสื อ
ฝึ กหัดทาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านและหนังสื ออ่านเพิ่มเติม
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1023215

การสร้ างสื่ อการเรียนชั้นประถมศึกษา
2(2-0)
Elementary Media Construction
ความหมายและความมุ่งหมายของสื่ อการเรี ยน สื่ อการเรี ยนที่เหมาะสมกับ
การจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ ในชั้นประถมศึกษา การสร้าง
สื่ อการเรี ยน การบารุ งรักษาและการจัดระบบการเก็บและการให้บริ การสื่ อการเรี ยน
ในชั้นประถมศึกษา

1023301

ทักษะและเทคนิคการสอน
2(2-0)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของทักษะและเทคนิคการสอน
ทักษะการนาเข้าสู่ บทเรี ยน การเร้าความสนใจ การตั้งคาถาม การใช้สื่อการ
เรี ยนการสอน การเล่าเรื่ อง การเสริ มแรง การใช้กิริยาท่าทางและวาจา การใช้
กระดานดา การอธิ บายยกตัวอย่าง และสรุ ปบทเรี ยน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอน
กลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรี ยนการสอน บทบาทสมมติ
เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่ วมเทคนิคการสอนโดยใช้กระบวนการคิดฯลฯ

1023302

การนิเทศการศึกษา
2(2-0)
Educational Supervision
ความหมาย ความสาคัญ และความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา
ขอบข่ายของการนิเทศการศึกษา บทบาทของผูบ้ ริ หารต่อนิเทศการศึกษา หลักและ
เทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา การพัฒนาการเรี ยนการสอน การนิเทศการสอน การ
นิเทศภายใน
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1023303

การพัฒนารู ปแบบการสอน
2(1-2)
Teaching Models Development
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรู ปแบบการสอนต่าง ๆ
รู ปแบบการสอนเพื่อ
พัฒนาสติปัญญาและทักษะกระบวนการทางปัญญา รู ปแบบการสอนเพื่อพัฒนา
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รู ปแบบการสอนเพื่อพัฒนาบุคคล การเลือกรู ปแบบการ
สอนให้เหมาะสมกับนักเรี ยนและชั้นเรี ยน การทดลองสอนตามรู ปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้น

1023304

ทักษะและเทคนิคการสอนในระดับประถมศึกษา
2(1-2)
Skills and Techniques of Teaching in Elementary Education
ความหมายและความสาคัญของการฝึ กทักษะและเทคนิคการสอน ทบทวน
ทักษะและเทคนิคการสอนที่จาเป็ นสาหรับการสอนในระดับประถมศึกษา ได้แก่
การตั้งคาถาม การเล่าเรื่ อง การใช้สื่อ การเขียนกระดานดา การเร้าความสนใจ
การเสริ มแรงการนาเข้าสู่ บทเรี ยน การสรุ ปบทเรี ยน ฯลฯ โดยเน้นการฝึ กปฏิบตั ิ การ
ออกแบบการสอนในระดับประถมศึกษา โดยใช้เทคนิคการฝึ กปฏิบตั ิ การออกแบบ
การสอนในระดับประถมศึกษา โดยใช้เทคนิคและทักษะที่ฝึกมาแล้ว การทดลอง
สอนโดยใช้รูปแบบการสอนที่ออกแบบไว้

1023305

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2(1-2)
Skills in Science
ธรรมชาติและความหมายของวิทยาศาสตร์ ประเภทของความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ การแสวงหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ระเบียบวิธีวทิ ยาศาสตร์
ศึกษาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีการฝึ กปฏิบตั ิยอ่ ย และฝึ กทักษะ
ผสม
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1023306

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีศึกษา
2(1-2)
Learning Activities for Technology Education
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีศึกษา บทบาทและความสาคัญของ
เทคโนโลยีในการดารงชีวติ หลักการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเทคโนโลยีศึกษา
ในระดับประถมศึกษา การจัดและพัฒนาการเรี ยนรู้ดา้ นการใช้วสั ดุ การใช้เครื่ องมือ
การผลิตและการจัดการทาโครงงานด้านเทคโนโลยีศึกษา การประยุกต์กระบวนการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนระดับประถมศึกษา

1023601

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Thai Language
การศึกษาขอบข่ายของหลักสู ตร จุดประสงค์ ลักษณะเนื้อหาวิชาและอัตรา
เวลาเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศึกษาชนิดประเภทของเนื้อหาที่
ปรากฏในหนังสื อเรี ยนภาษาไทย ทั้งด้านหลักภาษา วรรณคดีและการใช้ภาษา
รวมทั้งศึกษาคู่มือครู และแบบฝึ กหัดต่าง ๆ วิเคราะห์จุดประสงค์ ความคิดรวบ
ยอดของเนื้อหาแต่ละเรื่ องการศึกษาเทคนิคกระบวนวิธีการสอน และสื่ อการเรี ยนที่
เหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละประเภท การศึกษาประเภทของหนังสื ออ่านนอกเวลา
และวิชาภาษาไทยเลือกในชั้นต่าง ๆ เพื่อเตรี ยมจัดวิธีสอนและกิจกรรมที่เหมาะสม
กับเนื้อหาประเภทนั้น ๆ ฝึ กการทาแผนการสอน บันทึกการสอน
การ
ผลิตและการใช้สื่อการเรี ยนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรี ยน
ฝึ กสร้างแบบทดสอบและการประเมินผลการเรี ยนการสอนภาษาไทย การปฏิบตั ิการ
สอน
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1023602

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching English
สารวจวิธีสอนและแนวโน้มในการสอนภาษาอังกฤษ ฝึ กปฏิบตั ิการสอน
ภาษาเพื่อสื่ อความหมายและการนาไปใช้ในชั้นเรี ยน สังเกตการสอนและวิเคราะห์
บทเรี ยนที่ใช้ในโรงเรี ยนมัธยม เตรี ยมแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน
รวมทั้งการฝึ กสอนโดยวิธีการสอนสาธิ ต การสอนเพื่อน การสอนแบบจุลภาค
และกิจกรรมทางภาษาอื่น ๆ ที่มุ่งตัวผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก

1023603

พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Mathematics
การศึกษาหลักสู ตร หนังสื อเรี ยน คู่มือครู และเอกสารประกอบหลักสู ตร
วิชาคณิ ตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ เช่น บรู เนอร์ กาเย
เปี ยเจต์สกินเนอร์ เป็ นต้น การวิเคราะห์หลักสู ตรและหนังสื อเรี ยน การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน เทคนิควิธีสอนคณิ ตศาสตร์ ทักษะการสอน เช่น
ทักษะการใช้คาถาม ทักษะการนาเข้าสู่ บทเรี ยน ทักษะการเขียนกระดานดา
ทักษะการสรุ ปบทเรี ยน เป็ นต้น การผลิตและการใช้สื่อประกอบการเรี ยนการสอน
การวัดผลและการประเมินผลการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์
ตามระเบียบการ
วัดผลและประเมินผล การทาโครงการสอน แผนการสอน การทดลองสอนเนื้อหา
คณิ ตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
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1023604

พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Science
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหาวิชาและเอกสารหลักสู ตรวิชาวิทยาศาสตร์
ทัว่ ไปการวิเคราะห์หลักสู ตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จิตวิทยา
ในการสอน เทคนิคการสอน วิธีสอนวิทยาศาสตร์ แบบต่าง ๆ การจัด
ห้องปฏิบตั ิการ การจัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ การเลือกและ
การสร้างสื่ อการสอนวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้หนังสื อเรี ยน และหนังสื ออ่าน
เพิ่มเติม การเตรี ยมการสอน การใช้คู่มือครู การทาแผนการสอน การ
ประเมินผลการสอนภาคปฏิบตั ิ การสร้างข้อทดสอบวัดพฤติกรรม การฝึ ก
ปฏิบตั ิการสอน

1023605

พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Chemistry
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตร การ
วิเคราะห์หลักสู ตร การจัดบทเรี ยน การศึกษาเทคนิควิธีสอน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ วธิ ี แก้ปัญหาและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน สื่ อการเรี ยน การวัดผลประเมินผล การเตรี ยมการสอน เช่น กาหนดการ
สอน แผนการสอน การฝึ กปฏิบตั ิการสอนวิชาเคมีแบบต่าง ๆ การจัด
ห้องปฏิบตั ิการและการรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการเคมี รวมทั้งการ
แก้ปัญหาการเรี ยนการสอนวิชาเคมี
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น(ท-ป)

1023606

พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Biology
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
(วิธีวทิ ยาศาสตร์ ) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
หลักสู ตรและเอกสารหลักสู ตรชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษา การวิเคราะห์
หลักสู ตรและหนังสื อเรี ยนจิตวิทยาในการสอน วิธีสอนชีววิทยาแบบต่าง ๆ การ
เลือกใช้และการสร้างสื่ อการเรี ยนชีววิทยา การจัดห้องปฏิบตั ิการ และความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ การวัดและประเมินผลชีววิทยา การจัดและกาหนด
แผนการสอน การเตรี ยมการสอน การใช้หนังสื อเรี ยนและคู่มือครู การ
ปฏิบตั ิการสอน

1023607

พฤติกรรมการสอนวิชาฟิ สิ กส์
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Physics
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตรการ
วิเคราะห์หลักสู ตรวิชาฟิ สิ กส์ในระดับมัธยมศึกษา การจัดบทเรี ยน การศึกษา
เทคนิควิธีสอน ทักษะการสอนที่จาเป็ น สื่ อการเรี ยน การวัดผลและประเมินผล
การเตรี ยมการสอนเกี่ยวกับวิธีสร้าง วิธีใช้เอกสารหลักสู ตร การฝึ กปฏิบตั ิการสอน

1023608

พฤติกรรมการสอนวิชาสั งคมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Social Studies
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตรสังคม
ศึกษา การวิเคราะห์หลักสู ตรและหนังสื อเรี ยนสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
เทคนิควิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ทักษะที่จาเป็ นในการสอน
สังคมศึกษาสื่ อการเรี ยน การวัดผลและประเมินผล การเตรี ยมการสอน เช่น
การทาโครงการสอนแผนการสอน ฯลฯ
การปฏิบตั ิการสอนในชั้นเรี ยน เพื่อ
เป็ นการฝึ กการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน
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น(ท-ป)

1023609

พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Geography
ปรัชญา ขอบข่าย เนื้อหา และอัตราเวลาเรี ยนของหลักสู ตร คู่มือครู ระดับ
มัธยมศึกษา เฉพาะเนื้อหาและรายวิชาภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์หลักสู ตรและหนังสื อ
เรี ยนวิชาภูมิศาสตร์ เทคนิควิธีสอน สื่ อการเรี ยน วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลวิชาภูมิศาสตร์การเตรี ยมการสอน
วิธีการเขียนจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม การฝึ กปฏิบตั ิการสอนแบบจุลภาคและวิธีสอนแบบต่าง ๆ

1023610

พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching History
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตรระดับ
มัธยมศึกษา การวิเคราะห์หลักสู ตรและหนังสื อเรี ยนประวัติศาสตร์ เทคนิควิธีสอน
และทักษะการสอนที่จาเป็ น การจัดกิจกรรมการเรี ยน การผลิต การแสวงหา
และการเลือกสื่ อการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ การวัดผลและการประเมินผล การ
เตรี ยมการสอน เช่นการทาโครงการสอน แผนการสอน การปฏิบตั ิการสอน
ในชั้นเรี ยนเพื่อฝึ กทักษะการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน

1023611

พฤติกรรมการสอนวิชาเกษตรกรรม
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Agriculture
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตรเกษตร
กรรมการวิเคราะห์หลักสู ตรและหนังสื อเรี ยน จิตวิทยาการสอนวิชาเกษตรกรรม
วิธีถ่ายทอดความรู ้ทางเกษตรกรรมแบบต่าง ๆ การเตรี ยมสื่ อและอุปกรณ์ทางเกษตร
การวัดผลและประเมินผลวิชาเกษตรกรรมการเตรี ยมการสอน เช่น การ
กาหนดการสอน บันทึกการสอน การฝึ กปฏิบตั ิการสอนเนื้อหาวิชาเกษตรแบบ
ต่าง ๆ
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น(ท-ป)

1023612

พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Home Economics
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตร การ
วิเคราะห์หลักสู ตรและหนังสื อเรี ยน เทคนิควิธีสอน การจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ สื่ อการเรี ยน การวัดผลประเมินผล การ
เตรี ยมการสอน เช่นการกาหนดการสอน แผนการสอน การปฏิบตั ิการสอน
วิชาคหกรรมสาขาต่าง ๆ ดังนี้
1. แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ
2. แขนงวิชาผ้าและเครื่ องแต่งกาย
3. แขนงวิชาบ้านและการบริ หารงานบ้าน
4. แขนงวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
5. แขนงวิชาศิลปประดิษฐ์

1023613

พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปหัตถกรรม
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Arts and Craft Education
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตรวิชา
ศิลปหัตถกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย การวิเคราะห์หลักสู ตร
และหนังสื อเรี ยน กระบวนการเรี ยนรู้วชิ าศิลปหัตถกรรม วิธีการสร้างความสนใจ
วิธีการให้เนื้อหา วิธีการของการนาเนื้อหาไปใช้งานการสร้างสื่ อและอุปกรณ์การ
สอน การวัดผลและประเมินผล การเตรี ยมการสอน การฝึ กปฏิบตั ิการสอน

1023614

พฤติกรรมการสอนวิชาช่ างอุตสาหกรรม
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Trade and Industrial Education
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตรวิชา
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ศิลปหัตถกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย การวิเคราะห์หลักสู ตร
และหนังสื อเรี ยน กระบวนการเรี ยนรู้วชิ าศิลปหัตถกรรม วิธีการสร้างความสนใจ
วิธีการให้เนื้อหา วิธีการของการนาเนื้อหาไปใช้งาน การสร้างสื่ อและอุปกรณ์การ
สอน การวัดผลและประเมินผล การเตรี ยมการสอน การฝึ กปฏิบตั ิการสอน
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

1023615

พฤติกรรมการสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Industrial Arts
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตรวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การจาแนก
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ทักษะการเรี ยนรู้ การวิเคราะห์หลักสู ตรและหนังสื อเรี ยน
รู ปแบบการสอนต่าง ๆ ข้อดี ข้อจากัดของวิธีสอนแต่ละแบบ สามารถนาทฤษฎี
การสอนไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน การสร้างสื่ อการเรี ยน การประเมินผล
ความสาเร็ จ การเตรี ยมการสอนและการฝึ กปฏิบตั ิการสอน

1023616

พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป์
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Thai Classical Dances
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตร
การวิเคราะห์หลักสู ตรนาฏศิลป์ เทคนิควิธีสอนและทักษะการสอนที่จาเป็ น การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ สื่ อการเรี ยน การวัดผล
และประเมินผลการเตรี ยมการสอน เช่น การกาหนดการสอน แผนการสอน การ
ทดลองสอน การแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน การฝึ กปฏิบตั ิการสอน

1023617

พฤติกรรมการสอนวิชาสุ ขศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Health Education
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตร
สุ ขศึกษาการวิเคราะห์หลักสู ตรและหนังสื อเรี ยน การจัดบทเรี ยน เทคนิควิธีสอน
ทักษะการสอนที่จาเป็ น สื่ อการสอน การวัดผลและประเมินผล การเตรี ยมการ
สอนเกี่ยวกับวิธีสร้าง วิธีใช้เอกสารหลักสู ตร การฝึ กปฏิบตั ิการสอนแบบต่าง ๆ
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1023618

พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Physical Education
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตร
พลศึกษา เทคนิควิธีสอนพลศึกษา สื่ อการเรี ยน การวัดผลและประเมินผลพลศึกษา
การเตรี ยมการสอน เช่น การกาหนดการสอน บันทึกการสอน การปฏิบตั ิการสอน
การฝึ กปฏิบตั ิการจัดกิจกรรมเสริ มนอกชั้นเรี ยนให้สอดคล้องกับโปรแกรมพลศึกษา
ในโรงเรี ยน

1023619

พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรีศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Music Education
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตรดนตรี
การวิเคราะห์หลักสู ตร ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและการสอนดนตรี วิธีการ
สอนดนตรี มัธยมศึกษากับแผนการศึกษาของชาติ ความหมายของการสอน
กระบวนการเรี ยนการสอน เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ การเลือกสื่ อ การประเมินผลการ
สอนดนตรี การกาหนดการสอนและบันทึกการสอน การปฏิบตั ิการสอนดนตรี

1023620

พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Art Education
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตร
ศิลปศึกษาระดับมัธยมศึกษา การวิเคราะห์หลักสู ตรและหนังสื อเรี ยน เทคนิควิธี
สอน ทักษะการสอน การใช้สื่อการเรี ยน การใช้วสั ดุ การวัดผลและประเมินผล
การกาหนดการสอน บันทึกการสอน การปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ
การปฏิบตั ิการสอน
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1023621

พฤติกรรมการสอนวิชาธุรกิจศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Business Education
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตรธุ รกิจ
ศึกษา การวิเคราะห์หลักสู ตรหนังสื อเรี ยน เทคนิควิธีสอนและทักษะการสอนที่
จาเป็ น การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ สื่ อการเรี ยน
การวัดผลและประเมินผล การเตรี ยมการสอน เช่น การกาหนดการสอน แผนการ
สอน เป็ นต้น การปฏิบตั ิการสอน การแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน

1023622

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Thai at Elementary School Level
สาระสาคัญของหลักสู ตรภาษาไทยระดับประถมศึกษา คู่มือการสอน
ภาษาไทยหนังสื อเรี ยน และหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาไทย จุดประสงค์ของการ
อ่านภาษาไทยระดับประถมศึกษา การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเรี ยนการสอน
กิจกรรมเพลงและเกมประกอบการสอน การสอนเสริ มและซ่อมการเรี ยนภาษาไทย
การวัดและประเมินผลการเรี ยนภาษาไทย การเตรี ยมการสอน การปฏิบตั ิการสอน

1023623

พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Mathematics at Elementary
School Level
สาระสาคัญของหลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
คู่มือครู
คณิ ตศาสตร์ บัตรงาน หนังสื อเรี ยน แบบฝึ กหัดเสริ มทักษะ และแนวการสอน
คณิ ตศาสตร์ ของสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) การ
จัดกิจกรรมการเรี ยน การสอนคณิ ตศาสตร์ สื่ อการเรี ยนการสอนและเกม
คณิ ตศาสตร์ การศึกษาตัวแบบการสอนคณิ ตศาสตร์ การสร้างเจตคติที่ถูกต้องใน
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การคิดเชิงตรรกะและการคานวณ การนาความรู้ในเชิงคณิ ตศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน การวัดผลและการประเมินผลการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ การสอนเสริ ม
และซ่อมการเรี ยน การเตรี ยมการสอน การปฏิบตั ิการสอน
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1023624

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching English Language at Elementary
School Level
ศึกษาวิธีสอนภาษาอังกฤษแบบต่าง ๆ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบตั ิ การนา
หลักการไปใช้ในห้องเรี ยน การเรี ยนรู้ภาษาของเด็ก การสอนทักษะทางภาษา
การฝึ กทักษะประกอบการสอนภาษา การผลิตและการใช้สื่อการเรี ยนการสอน
กิจกรรมเพลงและเกมประกอบการสอน การสอนเสริ มและซ่อมการเรี ยนทางภาษา
การวัดและประเมินผลการเรี ยนภาษาอังกฤษ การเตรี ยมการสอน การปฏิบตั ิ
การสอน

1023625

พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้ างเสริมประสบการณ์ ชีวติ 1
3(2-2)
Methods and Approaches in Life Experience Group Teaching 1
สาระสาคัญของหลักสู ตรกลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวติ เนื้อหาของ
หลักสู ตร กลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวติ ที่เกี่ยวกับสังคมศึกษา เช่น หน่วยชาติ
ไทยประเทศเพื่อนบ้าน ประชากรศึกษา การเมืองและการปกครอง ข่าวเหตุการณ์
และวันสาคัญและเนื้อหาอื่น ๆ ทักษะทางสังคมและเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนที่จาเป็ น การสอนกลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวติ กับการบูรณา
การสื่ อการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผลการเรี ยน การเตรี ยมการสอน การ
ปฏิบตั ิการสอน
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1023626

พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้ างเสริมประสบการณ์ ชีวติ 2
3(2-2)
Methods and Approaches in Life Experience Group Teaching 2
เนื้อหาของหลักสู ตรกลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวติ ที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ เช่น หน่วยสิ่ งมีชีวติ ชีวติ ในบ้าน การทามาหากิน พลังงานและ
สารเคมี จักรวาลและอวกาศ และเนื้อหาอื่น
วิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่จาเป็ น เช่น การสอน
และการใช้สื่อการเรี ยนการสอนตามแนวทางสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) และบทเรี ยนสาเร็ จรู ปของโครงการส่ งเสริ มสมรรถภาพ
การสอน และอื่น ๆ การใช้เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ อย่างง่าย ๆ เช่น เทอร์ โมมิเตอร์
ตะเกียง อัลกอฮอล์ แว่นขยายแม่เหล็ก เข็มทิศ เป็ นต้น การวัดและ
ประเมินผลการเรี ยน การเตรี ยมการสอน การปฏิบตั ิการสอน

1023627

พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้ างเสริมลักษณะนิสัย
3(2-2)
Methods and Approaches in Life Experience Group Teaching
สาระสาคัญของหลักสู ตรกลุ่มสร้างเสริ มลักษณะนิสัย การสอนกลุ่มสร้าง
เสริ มลักษณะนิสัยกับการบูรณาการในกลุ่มสร้างเสริ มลักษณะนิสัย และในกลุ่ม
ประสบการณ์อื่น ๆ หลักการสอนและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนกลุ่ม
สร้างเสริ มลักษณะนิสัย การผลิตและการใช้สื่อการเรี ยนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผลการเรี ยน การเตรี ยมการสอน การปฏิบตั ิการสอน
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1023628

พฤติกรรมการสอนกลุ่มการงานและพืน้ ฐานอาชีพ
3(2-2)
Methods and Approaches in Work Experience Teaching
สาระสาคัญของหลักสู ตรกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ความสาคัญของ
การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในระดับประถมศึกษา
หลักการจัด
ประสบการณ์เพื่อการเรี ยนรู้ การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อการเรี ยนการสอน
ทักษะการผลิตและการใช้สื่อ อุปกรณ์ และเครื่ องมือพื้นฐานในงานต่าง ๆ การ
เตรี ยมการสอน การฝึ กทาใบงาน การนาเสนอผลงานของนักเรี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ
การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนการสอน การสร้างชุดการสอน และการทดลอง
สอนในชั้นเรี ยนและในสถานการณ์จริ ง

1023629

พฤติกรรมการสอนวิธีการใช้ ห้องสมุดและการศึกษาค้ นคว้ า
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Library Science
การศึกษาจุดประสงค์ รายวิชาและเนื้อหา ตลอดจนเอกสารหลักสู ตรที่
เกี่ยวข้องกับการใช้หอ้ งสมุดและการศึกษาค้นคว้าในระดับมัธยมศึกษา การ
วิเคราะห์หลักสู ตร และหนังสื อเรี ยน การจัดเนื้อหาวิชาและเทคนิควิธีสอน การ
ใช้หอ้ งสมุด การสอนรู ปแบบต่าง ๆ การจัดกิจกรรมค้นคว้าในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษานอกระบบ การจัดสื่ อการเรี ยน
ประกอบการเรี ยนการสอน การวัดผลและประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิ การเตรี ยมการ
สอน และการฝึ กปฏิบตั ิการสอน

1023630

พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Computer Education
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตร
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คอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา การวิเคราะห์หลักสู ตรและหนังสื อเรี ยน จิตวิทยา
การเรี ยนรู้ การเขียนกระดานดา การสรุ ปบทเรี ยน การผลิตและการใช้สื่อ
การเรี ยนการวัดผลและประเมินผล การทาโครงการสอน แผนการสอน การ
ปฏิบตั ิการสอน
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1023631

พฤติกรรมการสอนวิชานันทนาการ
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Recreation
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตรการ
วิเคราะห์หลักสู ตรและหนังสื อเรี ยน เทคนิควิธีสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอน
สื่ อการสอน การวัดผลและประเมินผล การเตรี ยมการสอน เช่น การทา
โครงการสอน บันทึกการสอน การปฏิบตั ิการสอน

1023632

พฤติกรรมการสอนวิชาเฉพาะ
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Specific Subject
สาระสาคัญของหลักสู ตรประถมศึกษา
หรื อหลักสู ตรมัธยมศึกษา
การวิเคราะห์หลักสู ตรในส่ วนที่เป็ นเนื้อหา และจุดประสงค์ของวิชาที่จะนาไปสอน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน และทักษะการสอน สื่ อการเรี ยน และการประเมินผล
ในการสอนวิชาตามหลักสู ตรที่วเิ คราะห์ การวางแผนการสอน การเตรี ยมการสอน
และการปฏิบตั ิการสอน

1023633

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาญีป่ ุ่ น
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Japanese
การศึกษาวิธีสอน และแนวโน้มในการสอนภาษาญี่ปุ่น ฝึ กปฏิบตั ิการสอน
ภาษาเพื่อสื่ อความหมายและการนาไปใช้ในชั้นเรี ยน สังเกตการสอนและวิเคราะห์
บทเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยม
เตรี ยมแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน
รวมทั้งฝึ กปฏิบตั ิการสอนโดยวิธีการสอนสาธิ ต การสอนเพื่อน การสอนแบบ
จุลภาค และกิจกรรมทางภาษาอื่น ๆ ที่มุ่งตัวผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1023634

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาจีน
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Chinese
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา เอกสารหลักสู ตร วิเคราะห์หลักสู ตรและ
หนังสื อเรี ยนภาษาจีนในชั้นมัธยมศึกษา ศึกษาเทคนิควิธีสอนและการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน สื่ อการเรี ยน การวัดและประเมินผล การเตรี ยมการสอน
ฝึ กการทาแผนการสอน บันทึกการสอน การผลิตและการใช้สื่อการเรี ยนที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรี ยน ฝึ กการสร้างแบบทดสอบและการประเมินผล
การเรี ยน การปฏิบตั ิการสอนในชั้นเรี ยน เพื่อเป็ นการฝึ กการแก้ปัญหาการเรี ยนการ
สอน

1023635

พฤติกรรมการสอนวิชาการสอนภาษาจีน
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Chinese
ศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา เอกสารหลักสู ตรและหนังสื อเรี ยนภาษาจีนในชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ศึกษาเทคนิควิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน บันทึกการสอน การผลิตและการใช้สื่อการเรี ยนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
เนื้อหาในบทเรี ยน ฝึ กการสร้างแบบทดสอบและการประเมินผลการเรี ยน การ
ปฏิบตั ิการสอนในชั้นเรี ยน เพื่อเป็ นการฝึ กการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน

1023636

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching French
สารวจวิธีสอน และแนวโน้มในการสอนภาษาฝรั่งเศส ฝึ กปฏิบตั ิการสอน
ภาษาเพื่อสื่ อความหมาย และการนาไปใช้ในชั้นเรี ยน สังเกตการสอนและฝึ ก
วิเคราะห์บทเรี ยนที่ใช้ในโรงเรี ยนมัธยม เตรี ยมแผนการสอน เอกสาร
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ประกอบการสอนและอุปกรณ์ประกอบการสอน รวมทั้งการฝึ กสอนโดยวิธีการสอน
สาธิ ต การสอนเพื่อน การสอนแบบจุลภาคและกิจกรรมทางภาษาอื่น ๆ ที่มุ่งตัว
ผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก ให้ใช้เทคนิคการสอน และนวัตกรรมในการสอนภาษาฝรั่งเศส

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1023637

พฤติกรรมการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Buddhist Studies
ศึกษาและวิเคราะห์หลักสู ตรวิชาพระพุทธศาสนาของชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาวิธีสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบต่าง ๆ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบตั ิ ทักษะ
การสอนการผลิตสื่ อและการใช้สื่อการเรี ยนการสอน การสอนโดยกิจกรรมและ
กรรมฐาน การวัดผล การประเมินผล การเตรี ยมการสอน การทาแผนการสอน
การนาหลักการไปประยุกต์ใช้ในห้องเรี ยน การปฏิบตั ิการสอน

1023638

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอาหรับ
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Arabic
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา และเอกสารหลักสู ตรวิชาภาษาอาหรับ
ระดับมัธยมศึกษา ศึกษาวิธีการสอนภาษาต่างประเทศแบบต่าง ๆ โดยเน้นการ
สอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษา กิจกรรมเสริ ม
ทักษะภาษา การวิเคราะห์บทเรี ยนและแบบเรี ยนภาษาอาหรับที่ใช้ในระดับ
มัธยมศึกษา เตรี ยมแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน ฝึ กการสร้าง
แบบทดสอบและประเมินผลการเรี ยนการสอนภาษาอาหรับ

1023639

พฤติกรรมการสอนดนตรีระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Music for Elementary School Level
การศึกษาจุดประสงค์ อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตรดนตรี การ
วิเคราะห์หลักสู ตร ความหมายของการสอน กระบวนการเรี ยนการสอน
หลักการสอนและเทคนิควิธีสอนต่าง ๆ การเลือกสื่ อ การจัดกิจกรรมการเรี ยน การ
สอนดนตรี การเตรี ยมการสอน และการทาแผนการสอน การปฏิบตั ิการสอนดนตรี
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1023640

พฤติกรรมการสอนนาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Thai Classical Dance for Elementary
School Level
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตร
นาฏศิลป์ การวิเคราะห์หลักสู ตร เทคนิควิธีสอนและทักษะการสอนที่จาเป็ น
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ การผลิตและการใช้
สื่ อการเรี ยน การวัดผลและประเมินผล การเตรี ยมการสอนและแผนการสอน
การปฏิบตั ิการสอนการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน

1023641

พฤติกรรมการสอนการงานและอาชีพระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Work Experience for Elementary
School Level
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรี ยน เอกสารหลักสู ตรการงาน
อาชีพการวิเคราะห์หลักสู ตร ความสาคัญของการงานอาชีพในระดับประถมศึกษา
หลักการจัดประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อช่วย
ในการเรี ยนการสอน ทักษะการผลิตและการใช้สื่อ อุปกรณ์และเครื่ องมือพื้นฐาน
ในงานต่าง ๆ การวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน
และการทดลองสอนใน
ชั้นเรี ยนและในสถานการณ์จริ ง

1023642

พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Science for Elementary School Level
การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตร

55
วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์หลักสู ตร ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เทคนิคการ
สอนวิธีสอนวิทยาศาสตร์ แบบต่าง ๆ การเลือกการผลิตและการใช้สื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ การเตรี ยมการสอน การทาแผนการสอน การประเมินการสอน
ภาคปฏิบตั ิ การฝึ กปฏิบตั ิการสอน

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1023643

พฤติกรรมการสอนสั งคมศึกษาระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Social Study for Elementary
School Level
การศึกษาจุดประสงค์ อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตรสังคมศึกษา
การวิเคราะห์หลักสู ตร ทักษะกระบวนการทางสังคม เทคนิควิธีสอนสังคมศึกษา
การจัดกิจกรรมทางสังคมศึกษา การผลิต การเลือกและการใช้สื่อการวัดผล
ประเมินผล การเตรี ยมการสอน การทาแผนการสอน การฝึ กปฏิบตั ิการสอน

1023644

พฤติกรรมการสอนพลานามัยระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Physical Education for Elementary
School Level
การศึกษาจุดประสงค์ อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตรพลานามัย
การวิเคราะห์หลักสู ตร หลักการและวิธีสอนพลศึกษา การจัดกิจกรรมทางพลศึกษา
สื่ อการเรี ยน การวัดผลและประเมินผล การเตรี ยมการสอน การปฏิบตั ิการสอน
การฝึ กปฏิบตั ิการจัดกิจกรรมเสริ มนอกชั้นเรี ยนให้สอดคล้องกับพลศึกษาใน
โรงเรี ยน

1023645

พฤติกรรมการสอนศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Art for Elementary School Level
การศึกษาจุดประสงค์ อัตราเวลาเรี ยน และเอกสารหลักสู ตรศิลปศึกษา
การวิเคราะห์หลักสู ตร เทคนิควิธีสอน การจัดกิจกรรมทางศิลปศึกษา การผลิตและ
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การใช้สื่อการเรี ยน การใช้วสั ดุ การวัดผลและประเมินผล การเตรี ยมการสอนและ
การทาแผนการสอน การปฏิบตั ิการสอน

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1023801

การทดลองสอนวิชาภาษาไทย
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Thai Language
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1023802

การทดลองสอนวิชาภาษาอังกฤษ
Teaching Practice Under Supervision in English
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1023803

การทดลองสอนวิชาคณิตศาสตร์
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Mathematics
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชา
คณิ ตศาสตร์ ช้ นั มัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1023804

การทดลองสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in General Science
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไปชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1023805

การทดลองสอนวิชาเคมี

1(60)

1(60)

57
Teaching Practice Under Supervision in Chemistry
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชาเคมี
ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1023806

การทดลองสอนวิชาชีววิทยา
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Biology
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชาชีววิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1023807

การทดลองสอนวิชาฟิ สิ กส์
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Physics
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชาฟิ สิ กส์
ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1023808

การทดลองสอนวิชาสั งคมศึกษา
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Social Studies
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชาสังคม
ศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1023809

การทดลองสอนวิชาภูมิศาสตร์
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Geography
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชาภูมิศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

58
1023810

รหัส

การทดลองสอนวิชาประวัติศาสตร์
Teaching Practice Under Supervision in History
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชา
ประวัติศาสตร์ ช้ นั มัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

1(60)

น(ท-ป)

1023811

การทดลองสอนวิชาเกษตรกรรม
Teaching Practice Under Supervision in Agriculture
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชา
เกษตรกรรมชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1(60)

1023812

การทดลองสอนวิชาคหกรรมศาสตร์
Teaching Practice Under Supervision in Home Agriculture
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชา
คหกรรมศาสตร์ ช้ นั มัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1(60)

1023813

การทดลองสอนวิชาศิลปหัตถกรรม
Teaching Practice Under Supervision in Arts and Graft Education
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชา
ศิลปหัตถกรรมชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1(60)

1023814

การทดลองสอนวิชาช่ างอุตสาหกรรม
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Trade and Industrial Education
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชาช่าง
อุตสาหกรรมชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1023815

การทดลองสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

1(60)

59
Teaching Practice Under Supervision in Industrial Arts
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1023816

การทดลองสอนวิชานาฏศิลป์
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Thai Classical Dances
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชานาฏศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1023817

การทดลองสอนวิชาสุ ขศึกษา
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Health Education
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชาสุ ขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1023818

การทดลองสอนวิชาพลศึกษา
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Physical Education
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชาพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1023819

การทดลองสอนวิชาดนตรีศึกษา
Teaching Practice Under Supervision in Music Education
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชา
ดนตรี ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1(60)

1023820

การทดลองสอนวิชาศิลปศึกษา

1(60)

60
Teaching Practice Under Supervision in Art Education
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชา
ศิลปศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1023821

การทดลองสอนวิชาธุรกิจศึกษา
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Business Education
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชาธุ รกิจ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1023822

การทดลองสอนวิธีการใช้ ห้องสมุดและการศึกษาค้ นคว้ า
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Library Science
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชาการใช้
ห้องสมุด และการศึกษาค้นคว้า ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู

1023823

การทดลองสอนวิชาคอมพิวเตอร์
Teaching Practice Under Supervision in Computer Education
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ ช้ นั มัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1(60)

1023824

การทดลองสอนวิชานันทนาการ
Teaching Practice Under Supervision in Recreation
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชา
นันทนาการชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1(60)
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1023825

รหัส

การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 1
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Elementary School Level 1
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชา
พฤติกรรมการสอนภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ กลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ 1 และ 2
ในโรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ระดับประถมศึกษา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1023826

การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 2
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Elementary School Level 2
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชา
พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษกลุ่มสร้างเสริ มลักษณะนิสัย และกลุ่มการงาน
พื้นฐานอาชีพ ในโรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ระดับประถมศึกษา

1023827

การทดลองสอนวิชาเฉพาะ
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Specific Slementary
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชาตาม
หลักสู ตรประถมศึกษา หรื อหลักสู ตรมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู

1023828

การทดลองสอนวิชาภาษาจีน
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Chinese
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชาภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1023829

การทดลองปฏิบัติงานครู บรรณารักษ์
1(60)
Practice Under Supervision in Library Science
การศึกษาและทดลองปฏิบตั ิงานสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในงานการเป็ นครู
บรรณารักษ์ ที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
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1023830

รหัส

การทดลองสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in French
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชา
ภาษาฝรั่งเศสชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1023831

การทดลองสอนวิชาพระพุทธศาสนา
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Buddhist Studies
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชาพระพุทธ
ศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1023832

การทดลองสอนวิชาภาษาญีป่ ุ่ น
Teaching Practice Under Supervision in Japanese
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชา
ภาษาญี่ปุ่นชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1023833

การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Elementary School Level
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชา
พฤติกรรม การสอนที่เลือกเรี ยน ที่ลงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1024601

ทักษะสาหรับครู วทิ ยาศาสตร์
3(2-2)
Teaching Skills for Science Teachers
วิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู วทิ ยาศาสตร์ ทักษะสาคัญและ
จาเป็ นสาหรับครู วทิ ยาศาสตร์ ความสาคัญของทักษะสาหรับครู วทิ ยาศาสตร์
ฝึ กทักษะในการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรม

1(60)

63
วิทยาศาสตร์เชิงเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ การออกแบบและการสร้าง
สื่ อการสอนวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การสร้างข้อสอบและ
การใช้ขอ้ สอบ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ พ้นื ฐาน
ทักษะอื่น ๆ ที่จาเป็ น
การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสาหรับครู วทิ ยาศาสตร์

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1024901

โครงการศึกษาเอกเทศทางการประถมศึกษา
2(1-2)
Independent Study in Elementary Education
ให้นกั ศึกษาเลือกเรื่ องที่ตนสนใจในขอบข่ายวิชาการประถมศึกษา โดย
ได้รับคาแนะนา และอยูใ่ ต้การนิเทศอย่างใกล้ชิดของอาจารย์

1024902

การสั มมนาการประถมศึกษา
2(1-2)
Seminar in Elementary Education
ศึกษาจุดมุ่งหมาย รู ปแบบ และกระบวนการของการสัมมนา วาง
แผนการจัดสัมมนา วิเคราะห์สภาพปั ญหาและแนวโน้มของการประถมศึกษา ทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ในขอบข่ายของงานในระดับประถมศึกษา เน้น
การฝึ กทักษะการวิเคราะห์ปัญหา ด้วยกระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็น วางแผนการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ แสวงหาแนวคิดใหม่จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยากร
ผลงานวิจยั หรื อวรรณกรรมทางการประถมศึกษา
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หมู่วชิ าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
(103)
หมู่วชิ าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาครุ ศาสตร์ ได้จดั
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. หลักการทฤษฎีทวั่ ไป
(103-1--)
2. การใช้
(103-2--)
3. การผลิตวัสดุทวั่ ไป
(103-3--)
4. การผลิตวัสดุที่ใช้ฟิล์ม
(103-4--)
5. การผลิตวัสดุทางสร้างสรรค์
(103-5--)
6. เครื่ องมือเครื่ องใช้
(103-6--)
7. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(103-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(103-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั
(103-9--)
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หมู่วชิ าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา (103)

66
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
1031101
1031201
1031202
1031203
1031204
1031205
1031301
1032101
1032102
1032201
1032301
1032302
1032501
1032502
1032701
1033101
1033102
1033103
1033104
1033105
1033106
1033201
1033202
1033301

ชื่อวิชา
หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีการศึกษา
การใช้แหล่งวิชาในชุมชนเพื่อการศึกษา
การใช้และการบารุ งรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์
การผลิตวัสดุเทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โสตทัศนูปกรณ์ในงานพัฒนาชุมชน
สื่ อการสอนวิชาภูมิศาสตร์
สื่ อการสอนวิชาสังคมศึกษา
การผลิตสื่ อการศึกษาราคาเยา
การสร้างสื่ อการเรี ยนการสอน
การจัดแสดงและนิทรรศการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรมการศึกษา
การบริ หารเทคโนโลยีการศึกษา
วิธีระบบทางเทคโนโลยีการศึกษา
การประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา
ธุ รกิจสื่ อการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเผยแพร่
วัฒนธรรม
สื่ อโสตทัศน์เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
การผลิตวัสดุกราฟิ ก

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
ชื่อวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
1033302
สื่ อและการบริ หารสื่ อการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา
1033303
สื่ อและการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย
1033304
การผลิตสื่ อโสตทัศน์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
1033401
การถ่ายภาพขาว-ดา
1033402
การผลิตสไลด์
1033403
การผลิตรายการโทรทัศน์ 1
1033501
การใช้วสั ดุทอ้ งถิ่นเพื่อการผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน
1033502
การผลิตแผ่นภาพโปร่ งใส
1033503
การผลิตสไลด์มลั ติวชิ นั่
1033505
การผลิตและการนาเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
1033601
การซ่อมบารุ งอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
1033701
บทเรี ยนสาเร็ จรู ป
1033702
ชุดการเรี ยนการสอน
1033703
เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
1033801
การปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 1
1033802
การปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 2
1033901
การจัดการฝึ กอบรมทางการศึกษา
1034101
การศึกษาโดยระบบสื่ อทางไกล
1034201
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเผยแพร่ วฒั นธรรม 2
1034401
การถ่ายภาพวัสดุขนาดเล็ก
1034402
การถ่ายภาพยนตร์ เพื่อการเรี ยนการสอน
1034501
การสร้างสรรค์และประดิษฐ์สื่อการศึกษา
1034701
โทรทัศน์การศึกษา
1034702
การผลิตสิ่ งพิมพ์เพื่อการศึกษา
1034703
การดาเนินงานห้องปฏิบตั ิการทางเสี ยง

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
รหัสใหม่ รหัสเก่า
1034801
1034802
1034803
1034804
1034901
1034902
1034903

ชื่อวิชา
การทดลองปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ
ประสบการณ์จาลองเทคโนโลยีการศึกษา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีการศึกษาและ
สารสนเทศ 2
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีการศึกษาและ
สารสนเทศ 3
การสัมมนาเทคโนโลยีการศึกษา
วิทยาการพิเศษทางเทคโนโลยีร่วมสมัย
ความรู ้เบื้องต้นในการวิจยั 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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คาอธิบายรายวิชา
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (103)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1031101

หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
3(3-0)
Principles and Theories in Educational Technology and Innovation
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ พัฒนาการและแนวโน้ม
แนวคิดหลัก
การและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษากับการแก้ปัญหาทางการศึกษา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาเปรี ยบเทียบ (หรื อการเปรี ยบเทียบเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาระหว่างประเทศ)

1031201

การใช้ เทคโนโลยีการศึกษา
2(2-0)
Utilization of Educational Technology
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษา ความจาเป็ นในการใช้เทคโนโลยี
การศึกษา ประเภทของเทคโนโลยีการศึกษา รู ปแบบการจัดระบบการเรี ยนการสอน
กรณี ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการศึกษา

1031202

การใช้ แหล่ งวิชาในชุ มชนเพือ่ การศึกษา
Utilization of Community for Education
2(2-0)
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย คุณค่าของการศึกษาแหล่งวิชาในชุมชนที่มี
ประโยชน์ การสารวจแหล่งชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษา การเชิญวิทยากร การศึกษา
นอกสถานที่

1031203

การใช้ และการบารุ งรักษาอุปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2)
Operation and Maintenance of Education Technology Equipments
ศึกษาหลักการ ระบบการทางาน วิธีใช้และการบารุ งรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยี การศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการใช้และการบารุ งรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการ
ศึกษา
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1031204

การใช้ สื่อมวลชนเพือ่ การศึกษา
2(2-0)
Utilization of Mass Media in Education
ศึกษาความสาคัญของสื่ อมวลชนที่มีต่อการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการ
ใช้วทิ ยุกระจายเสี ยง วิทยุ โทรทัศน์ สิ่ งพิมพ์ หนังสื อพิมพ์ ภาพยนตร์ เครื อข่ายข้อมูล
สากล และสื่ อสารสารสนเทศในรู ปแบบอื่นเพื่อการศึกษา การใช้และเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ การวิเคราะห์ข่าวสารเพื่อการเรี ยนรู ้

1031205

โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์
2(1-2)
Audio Visual Materials and Equipments
ศึกษาความสาคัญและบทบาทของโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์ต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ศึกษาวิธีการจัดหา การจาแนกประเภท การจัดเก็บ การ
ให้บริ การและการดูแลรักษาฝึ กปฏิบตั ิการผลิต การซ่อมแซม และการเก็บรักษา

1031301

การผลิตวัสดุเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2)
Production of Educational Technology Materials
หลักการและทฤษฎีออกแบบ การร่ างแบบ เขียนแบบ การใช้เครื่ องมือในการ
ร่ างแบบและออกแบบฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ ร่ างแบบ เขียนแบบ ย่อ-ขยายแบบ การ
ผลิตการนาไปทดลองใช้ การตรวจสอบสัมฤทธิผลของวัสดุเทคโนโลยีการศึกษาและ
การปรับปรุ งแก้ไข

1032101

เทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2)
Educational Technology
ความหมาย
ขอบข่ายและความสาคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาต่อการเรี ยนการสอน วิธีระบบ กระบวนการสื่ อความหมาย การจาแนก
ประเภทของสื่ อการเรี ยนการสอน การเลือก การแนะนาให้รู้จกั เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน การจัดหา การใช้ การผลิต การ
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ประเมินผลและการเก็บรักษาสื่ อการเรี ยนการสอนฝึ กปฏิบตั ิผลิตสื่ อหลักที่เหมาะสม
กับสภาพชั้นเรี ยน
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

1032102

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
3(2-2)
Information Technology in Education
ศึ ก ษาการท างานของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การท างานของ
อินเตอร์ เน็ต การใช้งานอินเตอร์ เน็ต ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ เวิลด์ ไวด์ เว็บ การ
ประชุมทางไกล (teleconference) อินเตอร์เน็ตในวงการศึกษาไทยเพื่อพัฒนาและการ
ค้นคว้าทางการศึกษา ฝึ กปฏิบตั ิสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต และฝึ กรับส่ งไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์

1032201

โสตทัศนูปกรณ์ ในงานพัฒนาชุ มชน
2(1-2)
Audio - visual Aids for Community Development
ความสาคัญ และประเภทของโสตทัศนูปกรณ์ การเลือก การเตรี ยม การผลิต
การใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการพัฒนาชุ มชน
เทคนิคการผลิตและการใช้
โสตทัศนูปกรณ์ให้สัมฤทธิผล การเสริ มประสบการณ์ให้ผเู้ รี ยนรู้จกั การผลิต การใช้
โสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

1032301

สื่ อการสอนวิชาภูมิศาสตร์
2(1-2)
Teaching Media for Geography
ศึกษาบทบาทของสื่ อที่มีต่อการเรี ยนการสอน สื่ อการสอนวิชาภูมิศาสตร์
ประเภทต่าง ๆ การเลือก การจัดหา การผลิต การใช้ การประเมินผลและการ
บารุ งรักษาสื่ อการสอนวิชาภูมิศาสตร์

1032302

สื่ อการสอนวิชาสั งคมศึกษา
2(1-2)
Teaching Media for Social Studies
ศึกษาบทบาทของสื่ อที่ดีต่อการเรี ยนการสอน สื่ อการสอนวิชาสังคมศึกษา
ประเภทต่าง ๆ การเลือก การจัดหา การผลิต การใช้ การประเมินผลและการบารุ ง
รักษาสื่ อการสอนวิชาสังคมศึกษา
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น(ท-ป)

1032501

การผลิตสื่ อการศึกษาราคาเยา
2(1-2)
Production of Inexpensive Educational Media
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย คุณค่า ประเภท และแหล่งที่มาของสื่ อราคาเยา
หลักการผลิต การใช้และการเก็บรักษา ฝึ กปฏิบตั ิ การจัดหา การปรับปรุ ง การผลิตสื่ อ
ราคาเยาชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของท้องถิ่น

1032502

การสร้ างสื่ อการเรียนการสอน
2(1-2)
Media Construction
ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่ อการเรี ยนการสอน การวิเคราะห์
บทเรี ยนเพื่อการสร้างสื่ อ ประเภทของสื่ อที่เหมาะสม การผลิตสื่ อ การใช้สื่อและการ
พัฒนาสื่ อเฉพาะตามระดับการศึกษา การผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนราคาเยา การ
ประเมินผลสื่ อการเรี ยนการสอน

1032701

การจัดแสดงและนิทรรศการ
3(2-2)
Display and Exhibition
หลักการ องค์ประกอบของการจัดแสดงและนิทรรศการ เทคนิคการจัดและ
การประเมินผลฝึ กปฏิบตั ิในการจัดแสดงและนิทรรศการ

1033101

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
2(1-2)
Educational Technology and Innovation
ความหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ความเป็ นมา คุณค่า การ
เลือกและการประเมินผลการใช้สื่อชนิดต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา
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น(ท-ป)

1033102

นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2)
Educational Innovation
ความหมาย ความสาคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การ
สร้าง การเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนฝึ กปฏิบตั ิการศึกษาสภาพ
ปัญหาการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา นาเสนอรู ปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม ทา
การผลิตเพื่อนาไปทดลองใช้และปรับปรุ งแก้ไข

1033103

การบริหารเทคโนโลยีการศึกษา
2(1-2)
Administration of Educational Technology
ศึกษาสภาพปัญหา การใช้ การบริ หาร วัสดุและอุปกรณ์เทคโนโลยี
การศึกษา กระบวนการในการจัดดาเนินการบริ หารและการบริ การฝึ กปฏิบตั ิบริ การ
การจัดสื่ อต่าง ๆ ในศูนย์สื่อการเรี ยนการสอน เพื่อให้สะดวกในการให้บริ การ

1033104

วิธีระบบทางเทคโนโลยีการศึกษา
2(2-0)
Systematic Approaches in Educational Technology
ความหมาย ขอบข่าย ประเภทของรู ปแบบต่าง ๆ ของวิธีระบบทาง
เทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน และการประยุกต์รูปแบบ
ไปใช้ในการทากรณี ศึกษา

1033105

การประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา
2(2-0)
Evaluation in Educational Technology
ศึกษาแนวคิด รู ปแบบ บทบาทของการประเมินและการวัดผลที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีการศึกษา กระบวนการวางแผน พัฒนา วิเคราะห์ ปฏิบตั ิการและรายงาน
การประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1033106

ธุรกิจการศึกษา
2(2-0)
Business in Educational Media
ศึกษาความสาคัญของการประกอบธุ รกิจในด้านการผลิตและจาหน่าย
สื่ อการศึกษาเพื่อผลในการพัฒนาสื่ อในเมืองไทย การเชื่อมโยงความรู ้พ้นื ฐานในการ
บริ หารธุ รกิจ หลักเศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุ รกิจ หลักการตลาด การวิเคราะห์
กลุ่มเป้ าหมายและเทคนิคการขายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพให้เข้ากับธุ รกิจทาง
สื่ อการศึกษา ศึกษารู ปแบบและความเป็ นไปได้ รวมทั้งปั ญหาอุปสรรคและแนวทาง
ในการแก้ปัญหาของการประกอบธุ รกิจทางสื่ อการศึกษาในเมืองไทย

1033201

การใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การเผยแพร่ วฒ
ั นธรรม
2(1-2)
Technology and Innovation of Cultural Promotion
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบและหลักการ วิธีการจัด
ผลิตสื่ อ กิจกรรมอันเป็ นเครื่ องมือเผยแพร่ วฒั นธรรมในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพนิ่ง
เทปโทรทัศน์ เทปบันทึกเสี ยง การจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ การแสดงละครทาง
สื่ อมวลชน

1033202

สื่ อโสตทัศน์ เพือ่ การโฆษณาและการประชาสั มพันธ์
2(1-2)
Audio-Visual Media for Advertising and Public Relations
ศึกษาความสาคัญ บทบาทของโสตทัศน์ที่มีต่อการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ ประเภทของสื่ อโสตทัศน์ การเลือก การเตรี ยมการผลิต การใช้สื่อ
โสตทัศน์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฝึ กปฏิบตั ิการใช้สื่อโสตทัศน์เพื่อการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์
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1033301

การผลิตวัสดุกราฟิ ก
3(2-2)
Production of Graphic Materials
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุกราฟิ ก
วัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องมือในการผลิตวัสดุกราฟิ ก การประดิษฐ์ตวั อักษร การสร้าง
ภาพ หลักการผลิต การใช้และการเก็บรักษาวัสดุกราฟิ ก
ฝึ กปฏิบตั ิการเขียน การ
ประดิษฐ์ การสร้างภาพและอักษร เพื่อนามาใช้ในการเรี ยนการสอน

1033302

สื่ อและการบริหารสื่ อการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
2(2-0)
Instructional Media and Media Administration in Elementary Schools
ความหมายและการจาแนกประเภทสื่ อการเรี ยนการสอนตามกลุ่ม
ประสบการณ์ในระดับประถมศึกษา การผลิต การจัดหา และการส่ งเสริ มการใช้ การ
ประเมินผลสื่ อการเรี ยนการสอน การบริ หารและการบริ การสื่ อการเรี ยนการสอน
การจัดตั้งศูนย์สื่อการเรี ยนการสอนในระดับชั้นเรี ยน ระดับโรงเรี ยน กลุ่มโรงเรี ยน
ชนิดอยูก่ บั ที่และชนิดเคลื่อนที่ การบูรณาการสื่ อการเรี ยนการสอนโดยเน้นกิจกรรม
กลุ่ม

1033303

สื่ อและการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย
2(1-2)
Instructional Media and Activities for Teaching Thai
ศึกษาบทบาทของสื่ อที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อและกิจกรรมใน
การสอนวิชาภาษาไทย การเลือก การจัดหา การผลิต การใช้ การประเมินผลและการ
เก็บรักษาสื่ อการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทย เน้นการฝึ กทักษะในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนวิชาภาษาไทย

1033304

การผลิตสื่ อโสตทัศน์ เพือ่ การโฆษณาและประชาสั มพันธ์
2(1-2)
Product of Audio-Visual Media for Advertising and Public Relations

76
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบ กระบวนการผลิตสื่ อโสตทัศน์เพื่อ
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ฝึกปฏิบตั ิการผลิตสื่ อโสตทัศน์ให้เหมาะสมกับการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ลกั ษณะต่าง ๆ
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1033401

การถ่ ายภาพขาว-ดา
3(2-2)
Black and White Protography
ศึกษาการใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพ ฟิ ล์ม กระดาษอัดรู ป เทคนิคการถ่ายภาพ
กระบวนการล้างฟิ ล์ม อัดขยายภาพขาว-ดาฝึ กปฏิบตั ิการถ่ายภาพเพื่อใช้ในการศึกษา
ด้วยฟิ ล์มขาว-ดา การล้างฟิ ล์มและการอัดขยายภาพ

1033402

การผลิตสไลด์
2(1-2)
Slides Production
ศึกษาวิธีการผลิตสไลด์ ลักษณะที่ดีของสไลด์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การ
ทาต้นฉบับและการนาเสนอ ฝึ กปฏิบตั ิการผลิตสไลด์ เพื่อการเรี ยนการสอนและการ
นาเสนอ

1033403

การผลิตรายการโทรทัศน์ 1
2(1-2)
Television Production 1
ศึกษาคุณค่า กระบวนการผลิต และการนารายการโทรทัศน์ไปใช้ การ
วางแผนและดาเนินการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเพื่อการ
เรี ยนการสอนฝึ กการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์หรื อเพื่อการเรี ยน
การสอน

1033501

การใช้ วสั ดุท้องถิ่นเพือ่ การผลิตสื่ อการเรียนการสอน
Utilization of Local Materials for Instuctional Media Production

2(1-2)

77
ศึกษาประเภท ลักษณะ ขนาด คุณสมบัติและแหล่งวัสดุที่จะนามาใช้ในการ
ผลิตสื่ อการศึกษาทั้งวัสดุพ้นื ฐานและวัสดุสาเร็ จรู ปฝึ กปฏิบตั ิการนาวัสดุท้ งั ประเภท
พื้นฐานและสาเร็ จรู ปมาใช้ในการผลิตสื่ อ

รหัส

ชื่ อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1033502

การผลิตแผ่นภาพโปร่ งใส
2(1-2)
Transparency Production
ศึกษาวิธีการผลิตแผ่นภาพโปร่ งใสลักษณะที่ดีของแผ่นภาพโปร่ งใส
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต การทาต้นฉบับ การนาเสนอฝึ กปฏิบตั ิการผลิตแผ่นภาพ
โปร่ งใสและการนาเสนอ

1033503

การผลิตสไลด์ มัลติวชิ ั่น
2(1-2)
Slide-multivision Production
การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทสไลด์ที่ใช้เป็ นสื่ อการสอน ทฤษฎีและหลักการ
เรื่ องการเรี ยนรู้จากรู ปภาพในระบบการผลิตสไลด์โดยใช้เทคนิคพิเศษ ฝึ กปฏิบตั ิการ
ผลิตสไลด์ การเขียนบท การถ่ายสไลด์ การผลิตสัญญานเสี ยง และการทาสัญญาน
เลื่อนภาพด้วยเทคนิคพิเศษ

1033505

การผลิตและการนาเสนอมัลติมีเดียเพือ่ การศึกษา
3(2-2)
Production and Presentation of Educational Multimedia
ศึกษาความหมาย
ความสาคัญของการใช้คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียเพื่อการ
นาเสนอ ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนาเสนอ ฝึ กปฏิบตั ิการ
ออกแบบสร้างผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนาเสนอในการเรี ยน การเสนอ
และการเผยแพร่
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1033601

รหัส

การซ่ อมบารุ งอุปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา
2(1-2)
Repair and Maintenance of Educational Technology Equipment
ศึกษา วิเคราะห์ระบบการทางาน ลักษณะการใช้งาน การแก้ไข ซ่อมบารุ ง
เบื้องต้นของอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้อยูใ่ นสภาพดีและมีความปลอดภัย
ในการทางานปฏิบตั ิการต่อวงจรไฟฟ้ าอย่างง่าย
และตรวจซ่อมแก้ไขอุปกรณ์
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ชารุ ด
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1033701

บทเรียนสาเร็จรู ป
3(2-2)
Programmed Text
ศึกษาความหมายและลักษณะของบทเรี ยนสาเร็ จรู ป ทฤษฎีพ้นื ฐานด้าน
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ หลักการของบทเรี ยนสาเร็ จรู ป งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ประเภทคุณค่า
ข้อจากัด กระบวนการในการสร้างบทเรี ยนสาเร็ จรู ป การนาบทเรี ยนสาเร็ จรู ปไปใช้
ในการเรี ยนการสอนฝึ กปฏิบตั ิการสร้างสื่ อที่มีลกั ษณะเป็ นบทเรี ยนสาเร็ จรู ป

1033702

ชุ ดการเรียนการสอน
3(2-2)
Instructional Packages
ศึกษาความหมาย ลักษณะของชุดการเรี ยนการสอน ทฤษฎีพ้นื ฐานทางด้าน
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ หลักการของชุดการเรี ยนการสอน งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ประเภท
คุณค่า ข้อจากัดของชุดการเรี ยนการสอน กระบวนการในการสร้างชุดการเรี ยนการ
สอน การนาชุดการเรี ยนการสอนไปใช้ ฝึ กสร้างชุดการเรี ยนการสอน

1033703

เทคโนโลยีการถ่ ายภาพ
3(2-2)
Technology of Photography
ศึกษาวิทยาศาสตร์ การถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ พัฒนาการของ
การถ่ายภาพ หลักการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อุปกรณ์การถ่ายภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว

1033801

การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 1

2(1-2)
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Practicum in Education and Information Technology 1
ศึกษาวิธีการจัดให้บริ การสื่ อต่าง ๆ ในสถานศึกษา การใช้ การดูแลรักษา
อุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ
ฝึ กปฏิบตั ิการให้บริ การสื่ อ การ
ใช้ การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1033802

การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 2
2(0-4)
Practicum in Educational and Information Technology 2
ฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานทางเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศใน
สถานศึกษาหรื อศูนย์บริ การสื่ อต่าง ๆ

1033901

การจัดการฝึ กอบรมทางการศึกษา
2(1-2)
Management of Training in Education
ศึกษารู ปแบบการฝึ กอบรม การดาเนินการด้านบุคลากร งบประมาณ อาคาร
สถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก การวางแผน การสารวจสภาพปั ญหา และความ
ต้องการในการฝึ กอบรม การเขียนโครงการฝึ กอบรมและสัมมนา ฝึ กปฏิบตั ิเขียน
โครงการและการจัดการฝึ กอบรม

1034101

การศึกษาโดยระบบสื่ อทางไกล
2(2-0)
Telecommunications and Distance Learning
แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาสาหรับมวลชน (Mass Education) การ
ศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผ่านระบบสื่ อทางไกลในรู ปแบบต่าง ๆ การ
ใช้เครื อข่ายสากล (Internet) ในการสื บค้น การติดต่อสื่ อสารด้วยเทคโนโลยีสาร
สนเทศ การพัฒนาเวปไซด์เพื่อการเรี ยนการสอน การส่ งและการดาวน์โหลดข้อมูล
เทคโนโลยีสาหรับการศึกษาทางไกล

1034201

การใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การเผยแพร่ วฒ
ั นธรรม 2

3(2-2)
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Technology and Innovation in Cultural Promotion 2
วิเคราะห์โครงสร้างของวัฒนธรรมไทย
ออกแบบและวางแผนการผลิต
โปรแกรมเผยแพร่ วฒั นธรรมทางสื่ อมวลชน โดยสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม ฝึ กปฏิบตั ิการเผยแพร่ วฒั นธรรม

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1034401

การถ่ ายภาพวัสดุขนาดเล็ก
3(2-2)
Micro Photography
หลักการถ่ายภาพต้นแบบสองมิติ และการถ่ายภาพวัสดุสามมิติขนาดเล็ก
โดยใช้กล้องถ่ายและอุปกรณ์ประกอบอย่างง่าย การจัดแสง การใช้แว่นกรองแสง
แท่นถ่ายต้นฉบับและอุปกรณ์ถ่ายภาพอื่น ๆ
ฝึ กปฏิบตั ิการถ่ายภาพ วัสดุ
ขนาดเล็ก เพื่อใช้ในทางการศึกษา

1034402

การถ่ ายภาพยนตร์ เพือ่ การเรียนการสอน
3(2-2)
Instructional Film Production
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาพยนตร์ เพื่อการเรี ยนการสอน ศึกษาและวิเคราะห์
เนื้อหาในหลักสู ตร ตลอดจนความต้องการ ความสนใจ เจตคติของผูเ้ รี ยน ฝึ ก
ปฏิบตั ิการสร้างภาพยนตร์เพื่อการเรี ยนการสอน

1034501

การสร้ างสรรค์ และประดิษฐ์ สื่อการศึกษา
2(1-2)
Creativity and Invention of Education Media
ความหมายของงานสร้างสรรค์ งานประดิษฐ์ ผลิตสื่ อการศึกษาประเภทต่าง
ๆ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ รู ปแบบเนื้อหาที่สัมพันธ์กนั การนามาใช้ประโยชน์
ทางการศึกษา ฝึ กสร้างสื่ อการศึกษา

1034701

โทรทัศน์ การศึกษา
Educational Television

2(1-2)

81
ความสาคัญ ขอบข่ายของโทรทัศน์การศึกษา หลักการเลือก การใช้และการ
ประเมินผลการใช้โทรทัศน์การศึกษา
การเตรี ยมการเบื้องต้นในการผลิตรายการ
โทรทัศน์การศึกษาฝึ กผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1034702

การผลิตสิ่ งพิมพ์เพือ่ การศึกษา
2(1-2)
Production of Educational Printed Materials
พัฒนาการและประเภทของสิ่ งพิมพ์เพื่อการศึกษา หลักการผลิตสิ่ งพิมพ์
และการนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปมาใช้ในการผลิตสิ่ งพิมพ์เพื่อการศึกษา ฝึ กปฏิบตั ิการ
ผลิตสิ่ งพิมพ์เพื่อการศึกษา

1034703

การดาเนินงานห้ องปฏิบัติการทางเสี ยง
2(1-2)
Audio Laboratory Operation
ศึกษาพัฒนาการ ความสาเร็ จ หลักการจัดห้องปฏิบตั ิการทางเสี ยง ธรรมชาติ
ของผูฟ้ ัง ฝึ กผลิตรายการ การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการทางภาษา ห้องส่ งเสี ยงตามสายและ
ห้องบันทึกเสี ยง

1034801

การทดลองปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ
1(60)
Supervised Practicum in Educational and Information Technology
การทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศใน
สถานศึกษาหรื อองค์การต่าง ๆ

1034802

ประสบการณ์จาลองเทคโนโลยีการศึกษา
2(1-2)
Simulation in Education Technology
นาเรื่ องความรู ้ระบบการจัดการ เพื่อบริ หารกิจการทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา ในสถานการณ์จาลองที่จดั ขึ้นในสถานศึกษา หน่วยงานหรื อ

82
องค์การต่าง ๆ เพื่อให้มีประสบการณ์ปฏิบตั ิงาน

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1034803

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 2
3(250)
Professional Experience in Education and information Technology 2
ฝึ กปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศในสถานศึกษา
หรื อหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบตั ิงาน

1034804

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3
5(450)
Professional Experience in Education and information Technology 3
การฝึ กปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศในสถาน
ศึกษา หรื อหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบตั ิงาน

1034901

การสั มมนาเทคโนโลยีการศึกษา
2(1-2)
Seminar in Educational Technology
สัมมนาวิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษาในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ศึกษา
ผลงานวิจยั ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อหาแนวทางนาความรู้ทางเทคโนโลยี
เหล่านั้นมาดัดแปลงใช้และแก้ปัญหาดังกล่าวให้เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมไทย

1034902

วิทยาการพิเศษทางเทคโนโลยีร่วมสมัย
2(2-0)
Special Topics in Contemporary Technology
ศึกษาแนวคิด แนวโน้ม ทฤษฎี วิธีการ วัสดุอุปกรณ์หรื อทักษะต่าง ๆ ทาง
เทคโนโลยีที่ทนั เหตุการณ์และเป็ นที่สนใจในวงการนักเทคโนโลยีการศึกษา
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1034903

ความรู้ เบือ้ งต้ นในการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา
2(1-2)
Introduction to Educational Technology Research
ศึกษาปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา กระบวนการวิจยั และรายงานการวิจยั
ทางเทคโนโลยีการศึกษา ฝึ กวิจยั ทางเทคโนโลยีการศึกษา

หมู่วชิ าการประเมินผลและวิจยั ทางการศึกษา
(104)
หมู่วชิ าการประเมินผลและวิจยั ทางการศึกษา ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาครุ ศาสตร์ ได้จดั
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. การวัดผลและการประเมินผล
(104-1--)
2. การสร้างแบบทดสอบ
(104-2--)
6. สถิติการศึกษา
(104-3--)
7. วิจยั
(104-4--)
8. คอมพิวเตอร์
(104-5--)
6.
(104-6--)
7. เบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ
(104-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(104-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั
(104-9--)
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หมู่วชิ าการประเมินผลและวิจยั ทางการศึกษา (104)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
1042101
1042102
1042103
1042104
1042201
1042301
1042302
1042401
1042501
1043101
1043102
1043103
1043104
1043105
1043106
1043107
1043108
1043109

ชื่ อวิชา
การประเมินผลในระดับประถมศึกษา
การประเมินผลในระดับมัธยมศึกษา
การประเมินผลการเรี ยน
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
การสร้างแบบทดสอบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการศึกษา 1
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการศึกษา 2
ระเบียบวิธีวจิ ยั
โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการวัดผลและการประเมินผลทาง
การศึกษา 1
ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ
การประเมินทางการศึกษา
การประเมินผลการเรี ยนกลุ่มวิชาภาษา
การประเมินผลการเรี ยนกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
การประเมินผลการเรี ยนกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
การประเมินผลการเรี ยนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
การประเมินผลการเรี ยนด้านการปฏิบตั ิ
การวัดความพร้อม
การวัดบุคลิกภาพ

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)
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1043110
1043111
1043112
1043113
1043201
1043301
1043401
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
1043402
1043403
1043404
1043405
1043406
1043407
1043408
1043409
1043410
1043501
1043502
1043503
1043801
1043802
1044101
1044102
1044103
1044104
1044105

การวัดจริ ยธรรม
การวัดเจตคติ
การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา
การประเมินบุคคล
แบบทดสอบมาตรฐาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการศึกษา 3
การวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์
ชื่อวิชา
การวิจยั เบื้องต้น
การวิจยั เชิงทดลอง
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เทคนิคการสุ่ มตัวอย่างทางการศึกษา
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการวิจยั
การวิจยั เชิงสารวจ
การวิจยั ทางการศึกษา
สถิติและการวิจยั สาหรับครู
สถิติเพื่อการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์
โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการวัดผลและการประเมินผลทาง
การศึกษา 2
โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการจัดการคลังข้อสอบ
โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
ประสบการณ์การวัดผล
การทดลองปฏิบตั ิงานการวัดผลการศึกษา
การวัดสุ นทรี ยภาพ
การบริ หารงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
การวัดจิตพิสัย
เทคนิคการควบคุมและปรับปรุ งคุณภาพ
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ

2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
2(1-2)
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)
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1044106
1044107
1044201
1044202
1044401
1044502
1044801
1044802

การวัดและประเมินผลดนตรี
การประเมินโครงการ
การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด
การปฏิบตั ิการสร้างแบบทดสอบ
การวิจยั เชิงคุณภาพ
โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการวัดผลการศึกษา 2
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการวัดผลการศึกษา 3

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
1044804
ปฏิบตั ิการวิจยั
1044901
สัมมนาการวัดผลการศึกษา
1044902
สัมมนาการวิจยั การศึกษา

2(1-2)
2(2-0)
3(2-2)
3(140)
2(1-2)
3(2-2)
3(250)
5(450)
น(ท-ป)
3(140)
2(2-0)
2(2-0)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าการประเมินผลและวิจยั ทางการศึกษา (104)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1042101

การประเมินผลในระดับประถมศึกษา
2(1-2)
Evaluation in Elementary Schools
หลักการ
จุดประสงค์และแนวทางของการประเมินผลตามหลักสู ตร
ประถมศึกษา ระเบียบการประเมินผลการเรี ยน
หลักการและแนวทางในการ
ประเมินผลการเรี ยนการสอนในแต่ละกลุ่มประสบการณ์ เครื่ องมือการวัดผลการ
เรี ยนการสอน ปั ญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการประเมินผลในระดับ
ประถมศึกษา

1042102

การประเมินผลในระดับมัธยมศึกษา
2(1-2)
Evaluation in Secondary Schools
หลักการ จุดประสงค์และแนวทางของการประเมินผลตามหลักสู ตรมัธยม
ศึกษาระเบียบการประเมินผลการเรี ยน
หลักการและแนวทางในการประเมินผล
การเรี ยนการสอนในแต่ละวิชา เครื่ องมือการวัดผลการเรี ยนการสอน ปั ญหาและ
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับการประเมินผลในระดับมัธยมศึกษา

1042103

การประเมินผลการเรียน
2(1-2)
Learning Evaluation
ความหมายของการทดสอบ การวัดผลและประเมินผล กระบวนการ

88

รหัส

ประเมินผลหรื อประเภทของการประเมินผล
ความมุง่ หมายและประโยชน์ของ
การประเมินผลธรรมชาติและหลักการประเมินผล คุณธรรมของผูท้ าหน้าที่ประเมิน
ผล ประเภทของพฤติกรรมทางการศึกษา เครื่ องมือและวิธีการที่ใช้ในการวัด
พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยจิตพิสัย และทักษะพิสัย ลักษณะของเครื่ องมือและวิธีการ
วัดผลที่ดี
การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ การบริ หารการสอบ
การ
นาสถิติเบื้องต้นมาใช้ในการวัดและประเมินผล การตรวจสอบคุณภาพของแบบ
ทดสอบ
ระเบียบประเมินผลในระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปัญหา
และวิธีการแก้ปัญหาประเมินผลการเรี ยนการสอน
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

1042104

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
2(1-2)
Principles of Educational Measurement and Evaluation
ความหมายของการทดสอบ การวัด และการประเมินผล บทบาทของ
การประเมินผลทางการศึกษา จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการประเมินผล เทคนิค
ที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย ลักษณะของเครื่ อง
มือ เทคนิคในการวัดที่ดี การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ การบริ หารการสอบ
สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การวิเคราะห์คุณภาพของแบบ
ทดสอบ การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ ระเบียบการประเมินผลการ
เรี ยนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1042201

การสร้ างแบบทดสอบ
2(1-2)
Test Construction
ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ
และการสร้างแบบสอบมาตรฐาน การนาแบบทดสอบไปใช้ การประเมินและการ
ปรับปรุ งแบบทดสอบ

1042301

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางการศึกษา 1
2(2-0)
Educational Data Analysis 1
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการศึกษา ประเภทของ
ข้อมูล การนาเสนอข้อมูล สถิติบรรยายลักษณะของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
สถิติบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การนาเสนอผลของสถิติบรรยาย
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และการแปลความหมาย

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1042302

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางการศึกษา 2
3(3-0)
Educational Data Analysis 2
การวิเคราะห์ลกั ษณะของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สมมติฐานและ
การทดสอบสมมติฐานทางการวิจยั สถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร
สองตัวการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและสองทาง การหาความสัมพันธ์
ระหว่าง ตัวแปร
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
และการแปลความหมาย

1042401

ระเบียบวิธีวจิ ัย
2(1-2)
Research Methodology
ทฤษฎีแนวคิดและระเบียบวิธีวจิ ยั ประเภทต่าง ๆ เทคนิคการทาวิจยั ในขั้น
ตอนต่าง ๆ ได้แก่ การเลือกปั ญหาวิจยั
การกาหนดจุดมุ่งหมายในการวิจยั ตัว
แปรและเทคนิคการตั้งสมมติฐาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเลือกรู ปแบบการ
วิจยั เครื่ องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั การเขียน
เค้าโครงการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั การนาเสนอและประเมินโครงการวิจยั

1042501

โปรแกรมสาเร็จรู ปเพือ่ การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา 1
3(2-2)
Computer Programs for Educational Measurement and Evaluation 1
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ปประเภท
ต่าง ๆที่สามารถใช้ในการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
กระบวนการ
ทางานของโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการวัดผลและการประเมิน การสร้างแฟ้ มข้อมูล

90
(Data File)และแฟ้ มคาสั่ง (Command File) เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะต่าง ๆ
ขั้นพื้นฐาน
1043101

รหัส

ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ
2(1-2)
Test and Measurement Theory
มาตราการวัดแบบต่าง ๆ ทฤษฎีเกี่ยวกับคะแนน ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดและ
การทดสอบ ความคลาดเคลื่อนทางการวัด ทฤษฎีและการคานวณค่าความเชื่อมัน่
ความเที่ยงตรง ตลอดจนการตีความหมายของคะแนน
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1043102

การประเมินทางการศึกษา
2(1-2)
Education Evaluation
ความหมาย ความมุ่งหมาย ความสาคัญ ขอบข่าย กระบวนการของการ
ประเมินทางการศึกษา การวางแผนการประเมินทางการศึกษา การรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคใหม่ ๆ การนาผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ให้
เป็ นประโยชน์ทางการศึกษา บทบาทและหน้าที่ของครู และผูบ้ ริ หารการศึกษากับ
การประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลโดยบุคคลหรื อองค์กรภายในและ
ภายนอก แนวโน้มความคิดใหม่และปั ญหาในการประเมินทางการศึกษา

1043103

การประเมินผลการเรียนกลุ่มวิชาภาษา
2(1-2)
Evaluation in Linguistics
บทบาท ความสาคัญ ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร จุดมุ่งหมายใน
การสอนกลุ่มวิชาภาษา การวัดผลกลุ่มวิชาภาษา ได้แก่ ลาดับขั้นพฤติกรรมของ
กลุ่มวิชาภาษา การสร้างตารางจาแนกข้อสอบ
การสร้างและการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่ องมือให้สอดคล้องกับพฤติกรรม จุดมุ่งหมายในการสอนและวัดผลตาม
จุดประสงค์และเนื้อหาวิชาและการใช้ผลการวัดเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนและ
เพื่อตัดสิ นผลการเรี ยน

1043104

การประเมินผลการเรียนกลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
Evaluation in Social Science

2(1-2)
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บทบาท ความสาคัญ ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร จุดมุง่ หมาย
ในการสอนกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ การวัดผลกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ลาดับขั้น
พฤติกรรมของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
การสร้างตารางจาแนกข้อสอบ
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
จุดมุ่งหมายในการสอน และวัดผลตามจุดประสงค์และเนื้อหาวิชา และการใช้ผล
การวัดเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอน และเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยน

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1043105

การประเมินผลการเรียนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
2(1-2)
Evaluation in Mathematics
บทบาท ความสาคัญ ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร จุดมุ่งหมาย
ในการสอนกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ การวัดผลกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ได้แก่ ลาดับขั้น
พฤติกรรมของกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ การสร้างตารางจาแนกข้อสอบ การสร้างและ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือให้สอดคล้องกับพฤติกรรม จุดมุ่งหมายในการสอน
และการวัดตามจุดประสงค์และเนื้อหาวิชา และการใช้ผลการวัดเพื่อปรับปรุ งการ
เรี ยนการสอนเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยน

1043106

การประเมินผลการเรียนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
2(1-2)
Evaluation in Science
บทบาท ความสาคัญ ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร จุดมุ่งหมาย
ในการสอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การวัดผลกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ลาดับขั้น
พฤติกรรมของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
การสร้างตารางจาแนกข้อสอบ การสร้าง
และการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือให้สอดคล้องกับพฤติกรรม จุดมุ่งหมายในการ
สอนและวัดผลตามจุดประสงค์และเนื้อหาวิชา และการใช้ผลการวัดเพื่อปรับปรุ งการ
เรี ยนการสอนและเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยน

1043107

การประเมินผลการเรียนด้ านการปฏิบัติ
Performance Evaluation

2(1-2)
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บทบาท ความสาคัญ ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของการประเมินผลการเรี ยน
ด้านการปฏิบตั ิ การสร้างเครื่ องมือวัดและการประเมินผลการเรี ยนการสอนด้าน
การปฏิบตั ิการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
1043108

รหัส

การวัดความพร้ อม
2(1-2)
Measurement of Readiness
ความหมาย ประเภท และองค์ประกอบของความพร้อม กระบวนการวัด
หลักการและวิธีการสร้างเครื่ องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ การแปลผล
และการนาผลการวัดความพร้อมไปใช้ ปั ญหาและแนวทางแก้ไขการวัดความพร้อม
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

1043109

การวัดบุคลิกภาพ
2(1-2)
Measurement of Personality
ความหมายของบุคลิกภาพ ทฤษฎีของบุคลิกภาพ กระบวนการวัด หลักการ
และการสร้างเครื่ องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ การแปลผลและการ
นาผลการวัดบุคลิกภาพไปใช้ ปั ญหาและแนวทางแก้ไขและการวัดบุคลิกภาพ

1043110

การวัดจริยธรรม
2(1-2)
Ethics Measurement Methodology
ความหมายของจริ ยธรรม ทฤษฎีเกี่ยวกับจริ ยธรรม ระดับชั้นของจริ ยธรรม
หลักการและวิธีการในการสร้างเครื่ องมือวัดจริ ยธรรม การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ องมือ การแปลผล การนาข้อความรู ้เกี่ยวกับการวัดจริ ยธรรมไปปรับใช้ในชีวติ
ประจาวัน

1043111

การวัดเจตคติ
2(1-2)
Measurement of Attitude
ความหมายและทฤษฎีของเจตคติ องค์ประกอบของเจตคติ การให้นิยาม
คาที่ใช้ในการวัดเจตคติ หลักการและวิธีการในการสร้างเครื่ องมือ เจตคติ การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
การแปลผลและการนาผลการวัดเจตคติไปใช้
ปั ญหาและแนวทางแก้ไขการวัดเจตคติ
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1043112

รหัส

การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา
2(1-2)
Testing and Evaluation in Physical Education
ความมุ่งหมายและประโยชน์ของการวัดผลและการประเมินผลด้านพล
ศึกษาหลักการทดสอบและวัดผลพลศึกษา เกณฑ์การเลือกแบบทดสอบ อุปกรณ์
และเครื่ องอานวยความสะดวกในการดาเนินงาน การทดสอบชนิดต่าง ๆ การ
ปฏิบตั ิการในการใช้และการสร้างแบบทดสอบทางพลศึกษา การตีความจากผลการ
ทดสอบและการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเบื้องต้น
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1043113

การประเมินบุคคล
3(3-0)
Personnel Evaluation
แนวคิดพื้นฐานในการบริ หารและการประเมินบุคคล กรอบความคิดในการ
ประเมินบุคคล ลักษณะงานและเทคนิคการประเมิน การสร้างและวิเคราะห์คุณภาพ
เครื่ องมือในการประเมินบุคคล ปัญหาและแนวโน้มการประเมินบุคคล

1043201

แบบทดสอบมาตรฐาน
2(1-2)
Standardized Test
ลักษณะและกระบวนการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน ได้แก่ การสร้างแบบ
ทดสอบ การทดลองใช้ การตรวจสอบและปรับปรุ งคุณภาพของแบบทดสอบมาตร
ฐานการสร้างเกณฑ์มาตรฐาน การเขียนคู่มือการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน จรรยา
บรรณในการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน

1043301

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางการศึกษา 3
3(3-0)
Educational Data Analysis 3
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิตินอนพาราเมตริ ก
วิธีการทดสอบข้อมูลทาง
การศึกษาโดยใช้สถิตินอนพาราเมตริ ก ได้แก่ การทดสอบภาวะความเหมาะสม
การทดสอบ ตัวอย่างกลุ่มเดียว การทดสอบตัวอย่างสองกลุ่ม และการทดสอบ
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ตัวอย่างหลายกลุ่มการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและ
การแปลความหมาย
1043401

รหัส

การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
2(1-2)
Behavioral Research
ความหมาย ความมุ่งหมาย หลักการและประโยชน์ของการวิจยั จรรยา
บรรณของนักวิจยั ขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจยั การออกแบบการวิจยั การเลือกปั ญหา
การกาหนดจุดมุ่งหมาย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือวิจยั แบบต่าง ๆ
การเขียนเค้าโครงการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั และการประเมินงานวิจยั
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1043402

การวิจัยเบือ้ งต้ น
2(1-2)
Foundation of Research Methodology
ความหมาย ความมุ่งหมาย หลักการและประโยชน์ของการวิจยั จรรยา
บรรณของนักวิจยั ขั้นตอนของการวิจยั ประเภทของการวิจยั การออกแบบการวิจยั
การเลือกปั ญหา การกาหนดจุดมุ่งหมาย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือวิจยั
แบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การเขียนเค้าโครงการวิจยั การเขียนรายงาน
การวิจยั และการประเมินผลการวิจยั

1043403

การวิจัยเชิงทดลอง
2(2-0)
Experimental Research
ความหมาย ลักษณะและประโยชน์ของการวิจยั เชิงทดลอง ประเภทของตัว
แปรรู ปแบบของการทดลอง หลักการออกแบบการทดลอง ข้อดีและข้อจากัดของ
แบบการทดลอง การประยุกต์ใช้ในการวิจยั ทางการศึกษา ความเที่ยงตรงของการ
ทดลอง การเลือกใช้สถิติให้สอดคล้องกับรู ปแบบการทดลอง

1043404

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2(1-2)
Instruments for Data Collecting
ประเภทของเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะประโยชน์
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และข้อจากัดของเครื่ องมือแต่ละชนิด การสร้างเครื่ องมือให้สอดคล้องกับจุดมุ่ง
หมายของการวิจยั การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่ องมือ
1043405

รหัส

เทคนิคการสุ่ มตัวอย่ างทางการศึกษา
2(2-0)
Sampling Techniques in Education
ความหมายของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประโยชน์ของการสุ่ มตัว
อย่างลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดี การคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง การสุ่ มตัว
อย่างแบบต่าง ๆ

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1043406

ความรู้ พนื้ ฐานเกีย่ วกับการวิจัย
2(1-2)
Fundamental Concept of Research
ความหมาย ความมุ่งหมาย หลักการและประโยชน์ของการวิจยั จรรยา
บรรณของนักวิจยั ประเภทการวิจยั ขั้นตอนการวิจยั การวางแผนการวิจยั การทาวิจยั
อย่างง่ายการประเมินผลการวิจยั การอ่านรายงานการวิจยั และการนาผลการวิจยั ไป
ใช้

1043407

การวิจัยเชิงสารวจ
2(1-2)
Survey Research
ลักษณะของการวิจยั เชิงสารวจ แนวคิดและปัญหาในการเลือกกลุ่มตัว
อย่างเทคนิคการสุ่ มตัวอย่างแบบต่าง ๆ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลผลและการนาผลการวิจยั ไปใช้

1043408

การวิจัยทางการศึกษา
2(1-2)
Educational Research
ความสาคัญของการวิจยั
ประโยชน์ของการวิจยั จรรยาบรรณของนัก
วิจยั ประเภทของการวิจยั ทางการศึกษา ขั้นตอนการวิจยั การวางแผนการวิจยั การฝึ ก
ปฏิบตั ิการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน การวิจารณ์ผลงานวิจยั การใช้ผลงานวิจยั
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1043409

รหัส

สถิติและการวิจัยสาหรับครู
2(1-2)
Statistics and Research for Teachers
สถิติพ้นื ฐานเพื่อการวิจยั การจัดทาและเสนอเค้าโครงการวิจยั การปฏิบตั ิ
การวิจยั และการวิจยั ชั้นเรี ยน การประเมินผลการวิจยั การนาผลการวิจยั และการ
วิจยั ชั้นเรี ยนไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1043410

สถิติเพือ่ การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2)
Statistics for Behavioral Science Research
ศึกษาลักษณะและขั้นตอนที่สาคัญของการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์
ระเบียบวิธีการทางสถิติที่สาคัญ ๆ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและฝึ กหัดวิจยั ทางด้าน
จิตวิทยา

1043501

โปรแกรมสาเร็จรู ปเพือ่ การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา 2
3(2-2)
Computer Program for Educational Measurement and Evaluation 2
การศึกษาโปรแกรมสาเร็ จรู ปทัว่ ไป เพื่อนามาใช้ในงานการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา เช่น โปรแกรมพิมพ์เอกสาร โปรแกรมกระดาษตาราง
(Spread Sheet) หรื อโปรแกรมพรี เซนเทชัน่ (Presentation)

1043502

โปรแกรมสาเร็จรู ปเพือ่ การจัดการคลังข้ อสอบ
3(2-2)
Computer Program for Item Bank Measurement
การศึกษาการใช้งานโปรแกรมการจัดการคลังข้อสอบ การสร้างฐานข้อมูล
ข้อสอบ การเพิ่ม การลบ การแก้ไขข้อมูล การคัดเลือกข้อสอบ เพื่อนามาใช้ในการ
วัดผลลักษณะต่าง ๆ การคานวณค่าประจาข้อสอบตามแนวทฤษฎีต่าง ๆ และการ
พิมพ์ขอ้ สอบที่คดั เลือกไว้
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1043503

โปรแกรมสาเร็จรู ปเพือ่ การจัดการฐานข้ อมูลทางการศึกษา
3(2-2)
Computer Program for Educational Data Base Measurement
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการใชัคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการฐานข้อมูลทางการ
ศึกษา คาสั่งและฟังก์ชนั่ ของโปรแกรมสาหรับการจัดการฐานข้อมูล การสร้าง
โปรแกรมสาหรับการปฏิบตั ิงานทางการวัดและประเมินผลการศึกษา

1043801

ประสบการณ์การวัดผล
2(1-2)
Practical Training of Educational Measurement
การศึกษาสภาพ วิธีการและปั ญหาเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาของ
หน่วยงานต่าง ๆ การเสนอรายงานพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปั ญหา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

รหัส
1043802

การทดลองปฏิบัติงานการวัดผลการศึกษา
1(60)
Supervised Practicum in Measurement
การทดลองปฏิบตั ิงานการวัดผลการศึกษาในสถานศึกษาหรื อหน่วยงานต่าง ๆ

1044101

การวัดสุ นทรียภาพ
2(1-2)
Measurement Appreciation
ความหมายของสุ นทรี ยภาพ กระบวนการวัดสุ นทรี ยภาพ หลักและวิธีการ
สร้างเครื่ องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ การแปลและการนาผลการวัด
สุ นทรี ยภาพไปใช้ ปัญหาและแนวทางการวัดสุ นทรี ยภาพ

1044102

การบริหารงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2)
Administration of Educational Measurement and Evaluation
ลักษณะงานวัดและประเมินผลในโรงเรี ยน บทบาทและหน้าที่ของบุคลากร
ฝ่ ายส่ งเสริ มการสอนด้านการวัดและประเมินผลในโรงเรี ยน การวางแผนบริ หาร
งานวัดและประเมินผล การศึกษาในโรงเรี ยน ปั ญหาและแนวทางแก้ไข

1044103

การวัดจิตพิสัย
2(1-2)
Measurement of Affective Domain
ความหมายและลักษณะของการวัดจิตพิสัย กระบวนการวัด หลักและวิธีการ
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สร้างเครื่ องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ การแปลผลและการนาผลการ
วัดจิตพิสัยไปใช้ ปั ญหาและแนวทางแก้ไขในการวัดจิตพิสัย
1044104

รหัส

เทคนิคการควบคุมและปรับปรุ งคุณภาพ
2(1-2)
Quality Control and Quality Improvement Techniques
วิวฒั นาการของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ความจาเป็ นใน
การใช้เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิคการวิเคราะห์เชิง
ระบบ วิธีการในการควบคุมคุณภาพ การนาเสนอเพื่อการปรับปรุ งคุณภาพ การ
ทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อปรับปรุ งคุณภาพ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1044105

การวิเคราะห์ และประเมินโครงการ
2(1-2)
Project Analysis and Project Evaluation
องค์ประกอบที่สาคัญของโครงการและการเขียนโครงการ วงจรการ
วางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ
(Feasibility Study) รู ปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ เทคนิคการควบคุม
และการติดตามงานและโครงการ

1044106

การวัดและประเมินผลดนตรี
2(1-2)
Testing and Evaluation in Music
หลักการวัดและประเมินผลทางด้านดนตรี การทดสอบชนิดต่าง ๆ ทาง
ดนตรี หลักการและวิธีการสร้างเครื่ องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ เกณฑ์
ในการคัดเลือกเครื่ องมือ การแปลผลและการนาผลการวัดทางด้านดนตรี ไปใช้
ปั ญหาและแนวทางแก้ไข การวัดและประเมินผลดนตรี

1044107

การประเมินโครงการ
2(2-0)
Project Analysis and Evaluation
กรอบความคิดในการประเมินโครงการและการวางแผนโครงการ การ
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ การประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ของโครงการ
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1044201

รหัส

การสร้ างแบบทดสอบวัดความถนัด
3(2-2)
Aptitude Test Construction
ความเป็ นมาของแบบทดสอบวัดความถนัด ความหมาย ประเภท ขอบข่าย
และประโยชน์ของแบบทดสอบวัดความถนัด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมอง
การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรี ยน

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1044202

การปฏิบัติการสร้ างแบบทดสอบ
3(140)
Practicum in Test Construction
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การเรี ยน หรื อแบบทดสอบวัดความ
ถนัดหรื อความพร้อม หรื อแบบทดสอบอื่น ๆ 1 ฉบับ ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดทา
คู่มือการใช้แบบทดสอบ และการแปลความหมายของคะแนน

1044401

การวิจัยเชิ งคุณภาพ
2(1-2)
Qualitative Research
แนวคิดและลักษณะของการวิจยั เชิงคุณภาพ เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล
การตรวจสอบและการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงานการวิจยั ข้อควรระวังใน
การวิจยั

1044502

โปรแกรมสาเร็จรู ปเพือ่ การวิจัย
3(2-2)
Computer Programs for Conducting Research
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะสาคัญ
ของโปรแกรมสาเร็ จรู ป กระบวนการทางานของโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั การ
สร้างแฟ้ มข้อมูล (Data File) และการสร้างแฟ้ มคาสั่ง (Command File) เพื่อการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะต่าง ๆ
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1044801

การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการวัดผลการศึกษา 2
3(250)
Professional Experience in Educational Measurement 2
การฝึ กงานวัดผลในหน่วยงานต่าง ๆ การวิเคราะห์ สรุ ปและปรับปรุ งเสนอ

1044802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการวัดผลการศึกษา 3
5(450)
Professional Experience in Educational Measurement 3
การศึกษาสภาพการวัดผลและปั ญหาเกี่ยวกับการวัดผลในหน่วยงาน ฝึ ก
ปฏิบตั ิงานวัดผลในหน่วยงาน วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหา การเสนอ
โครงการเพื่อพัฒนางานวัดผลของหน่วยงานต่าง ๆ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1044804

ปฏิบัติการวิจัย
3(140)
Research Practicum
ทาวิจยั ทางการศึกษา 1 เรื่ อง ให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจยั โครงการเพื่อ
พัฒนางานวัดผลของหน่วยงานนั้น ๆ

1044901

สั มมนาการวัดผลการศึกษา
2(2-0)
Seminar in Educational Measurement
การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการวัดผลการศึกษา การวางแผนใน
การแก้ปัญหาและอุปสรรคในการวัดการศึกษา การวางแผนพัฒนาการวัดผล
การศึกษา และเสนอแนวคิดใหม่ทางการวัดผลการศึกษา

1044902

สั มมนาการวิจัยการศึกษา
2(2-0)
Seminar in Educational Research
การศึกษาค้นคว้ารายงานการวิจยั
และนาเสนอเพื่อการวิเคราะห์ประเมิน
พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการนาผลไปใช้ ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มในการวิจยั เพื่อ
พัฒนาการศึกษา
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หมู่วชิ าจิตวิทยาและการแนะแนว
(105)
หมู่วชิ าจิตวิทยาและการแนะแนว

ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาครุ ศาสตร์

ได้จดั ลักษณะ

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

พื้นฐานทัว่ ไป
จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาประยุกต์
การตรวจสอบวัดและประเมินผลทางจิตวิทยา
เทคนิควิธีทางการแนะแนว
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา

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

102

หมู่วชิ าจิตวิทยาและการแนะแนว
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่ า
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
-

ชื่อ วิชา
จิตวิทยาทัว่ ไป
การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กก่อนประถมศึกษา
จิตวิทยาวัยเด็ก
จิตวิทยาพัฒนาการ
การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรี ยนรู้
ทฤษฎีและปฏิบตั ิการกลุ่ม
จิตวิทยาพฤติกรรมสังคม
การเพิม่ สมรรถภาพทางการเรี ยน
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
การจัดบริ การทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา
บริ การสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว
จิตวิทยาแรงจูงใจ
จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
จิตวิทยาเด็กและการให้บริ การ
มนุษยสัมพันธ์สาหรับครู
จิตวิทยาการเรี ยนรู้และปฏิบตั ิการ
จิตวิทยาสุ ขภาพ

น(ท-ป)
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)

103
1052502
1052503
1052505
1052601
1052602
1052701
1052702
1052703

1053503
1053609
1054602
-

รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
1053101
1053203
1053302
1053303
1053304
1053401 1053203
1053402 1053401
1053501
1053502
1053503 1054501
1053504
1053505
1053506
1053701
1053101
1053507 1053608
1053508 1053610
1053502

จิตวิทยาการติดต่อสื่ อสารและการชักชวน
สุ ขภาพจิตในโรงเรี ยน
การฝึ กการบริ หารความเครี ยด
การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยาและการแนะแนว
การทดสอบทางสติปัญญากับการแนะแนว
การวางแผนชีวติ และอาชีพ
การบริ หารงานแนะแนวในโรงเรี ยนและงานกิจการนักเรี ยน
นักศึกษา
คอมพิวเตอร์สาหรับนักวิชาชีพจิตวิทยาและการแนะแนว

ชื่อวิชา
ความคิดสร้างสรรค์
การปรับพฤติกรรม
ทฤษฎีและปฏิบตั ิการทางจิตวิทยาสังคม
พลวัตรพฤติกรรม
มนุษยสัมพันธ์ของผูป้ ฏิบตั ิงานการศึกษา
การปรับพฤติกรรมในโรงเรี ยน
จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ
จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่ น
จิตวิทยาการแนะแนว
พุทธศาสตร์ กบั การแนะแนว
การบริ การปรึ กษาครอบครัวเบื้องต้น
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
การส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์
การสร้างเสริ มความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์
จิตวิทยาการปรึ กษาเบื้องต้น
เทคนิคการปรึ กษากลุ่มสาหรับวัยรุ่ น
เทคนิคการปรึ กษากลุ่มสาหรับวัยรุ่ น

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

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)
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1053509
1053601
1053602
1053603
1053605
1053613
1053701

1053502
2123624
-

รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
1053702 1053607
1053801 1053801
1054101
1054801 1054801
1054802 1054802
1054901
1054901
1054902
1054902

จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา
จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา
การทดสอบทางบุคลิกภาพกับการแนะแนว
การสังเกตพฤติกรรมเด็ก
เครื่ องมือและเทคนิคการแนะแนว
การสนเทศทางการศึกษา
กิจกรรมกลุ่มในโรงเรี ยน
การสร้างเสริ มความคิดสร้างสรรค์

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

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวติ
การทดลองปฏิบตั ิงานจิตวิทยาและการแนะแนว
การให้การศึกษาแก่พอ่ แม่
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพจิตวิทยาและการแนะแนว 2
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพจิตวิทยาและการแนะแนว 3
สัมมนาและศึกษาดูงานบริ การทางจิตวิทยาและการแนะแนว
สัมมนาปัญหาการแนะแนว
การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาและการแนะแนว
การศึกษางานวิจยั ทางจิตวิทยาและการแนะแนว

3(2-2)
1(60)
2(2-0)
3(250)
5(450)
3(2-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าจิตวิทยาและการแนะแนว (105)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท – ป)

1051101

จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0)
General Psychology
ความหมาย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พันธุ กรรมและสิ่ งแวดล้อม ผลและวิธี
การศึกษาที่เกี่ยวข้องในปั จจุบนั พัฒนาการของมนุษย์ การรู้สึกและการรับรู้ เชาวน์
ปัญญาความฉลาดทางอารมณ์ การเรี ยนรู้ กระบวนการคิด การจาและลืม การจูงใจ
บุคลิกภาพและการปรับตัว สุ ขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม

1051102

การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กก่ อนประถมศึกษา
2(2-0)
Personality Development for Preschool Child
ความหมายของพัฒนาการและบุคลิกภาพของเด็ก ทฤษฎีจิตวิทยาเด็กที่สาคัญ
พัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิดจนถึ ง 6 ปี สิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อพัฒนาการทางบุคลิกภาพ
และการปรับตัวของเด็ก การจัดสิ่ งแวดล้อมเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการและบุคลิกภาพให้
เหมาะสมกับวัย

1051103

จิตวิทยาวัยเด็ก
Child Psychology

2(2-0)

106
ความหมายและความส าคัญ ของวัย เด็ ก พัฒ นาการของวัย เด็ ก ทฤษฎี
พัฒนาการ และการประยุกต์ใช้เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อบุคลิกภาพ
ของวัยเด็ก ปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหาวัยเด็ก

รหัส
1051105

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
จิตวิทยาพัฒนาการ
Introduction to Developmental Psychology

น(ท – ป)
3(3-0)

ศึกษาความหมายและความสาคัญของพัฒนาการของมนุ ษย์ ที่มีต่อการศึกษา
อิทธิ พลต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยา
พัฒนาการ ศึกษาพัฒนาการทางร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์และความฉลาดทางอารมณ์
บุ ค ลิ ก ภาพและพฤติ ก รรมทางสั ง คมของมนุ ษ ย์ ตั้ง แต่ ป ฏิ ส นธิ จนถึ ง วัย ชรา การ
ประยุกต์ความรู ้ไปใช้ในการช่วยเหลือและส่ งเสริ มพัฒนาการของบุคคล
1051203

การประยุกต์ จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู้
2(1-2)
Applied Psychology for Learning
ธรรมชาติและพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เป้ าหมายการเรี ยนรู้ ทฤษฎีการเรี ยนรู้
และการประยุกต์ใช้ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน กระบวนการทางจิตวิทยา
ในการสื บค้นความรู ้ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ การจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุ น
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ

1051301

ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม
Theories and Group Dynamics Practice

3(2-2)

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม ทฤษฎีสาคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎี
บุคลิกภาพของกลุ่ม ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็ น

107
ต้น องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่ม การสื่ อความหมาย กระบวนการทางานกลุ่ม
วิเคราะห์พฤติกรรมของผูน้ ากลุ่ม และปฏิสัมพันธ์ของสมาชิ กในกลุ่ม การประยุกต์ใช้
กระบวนการกลุ่ มเพื่อพัฒนาความเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่ น การเรี ยนรู ้ องค์กรและการ
แก้ปัญหากลุ่ม เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท –ป)

1051305

จิตวิทยาพฤติกรรมสั งคม
2(2-0)
Psychology of Social Behavior
ศึกษาวิธีการทางจิตวิทยาที่นามาใช้ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์
ทางสังคมต่าง ๆ กระบวนการเรี ยนรู ้ทางสังคม แรงจูงใจทางสังคม การสื่ อสาร เจตคติ
และการรับรู ้ทางสังคม การคล้อยตาม ความเป็ นผูน้ า การร่ วมมือ และการขัดแย้งความ
ก้าวร้าว

1051501

การเพิม่ สมรรถภาพทางการเรียน
Methods of Effective Study

3(2-2)

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการเรี ยน เทคนิค และวิธีการเรี ยนใน
ระดับอุดมศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพ การฝึ กทักษะวิธีการเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น
วิธีขจัดสิ่ งรบกวนสมาธิ การเพิ่มอัตราความเร็ วในการอ่าน การวางแผนการเรี ยน
เทคนิคการฝึ กผ่อนคลายเพื่อลดความวิตกกังวล การสื บค้นหาความรู ้จากแหล่งต่าง ๆ
เน้นการฝึ กปฏิบตั ิจริ งในชีวติ ประจาวัน
1051502

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
Human Potential Development

3(2-2)

ศึกษาแนวทางการพัฒนาตนเอง ประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห์
ตนเอง การพัฒนาความคิด แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การแสดงออก เพื่อสร้างสัมพันธ์กบั

108
บุ ค คลอื่ น การตั้ง เป้ าหมายของชี วิต และการท างาน การวางแผนพัฒ นาตนอย่า ง
สอดคล้องกับบุคลิกภาพ ค่านิ ยม สภาพแวดล้อม เน้นการทดลองโปรแกรมการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง

รหัส
1051701

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา
Psychological and School Guidance Services

น(ท – ป)
3(2-2)

ศึ ก ษาความหมาย หลัก การ กระบวนการเทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ ในการ
ให้บริ การทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา รู ปแบบบริ การทางจิตวิทยาและ
การแนะแนวในสถานศึกษา ตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษา
บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้บริ การจรรยาบรรณนักแนะแนว การติดตาม
และประเมินผลการจัดบริ การทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา
1051702

บริการสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว
Psychological and School Guidance Information Services

3(2-2)

ความหมายและความสาคัญของสารสนเทศทางจิ ตวิทยาและการแนะแนว
ประเภทของสารสนเทศ การจัดหา จัดทา จัดระบบสารสนเทศ การออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ การให้บริ การและประเมินผลการให้บริ การ
1052101

จิตวิทยาแรงจูงใจ
Psychology of Motivation

3(3-0)

ศึกษาทฤษฎี และองค์ประกอบทางสรี ระ สิ่ งแวดล้อม และองค์ประกอบทาง
จิตใจ ที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม การประยุกต์แนวคิด และหลักการจูงใจมาใช้ใน
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การส่ งเสริ มพฤติ กรรมที่ พึงประสงค์ และการสร้ างขวัญกาลังใจในการทางานด้า น
การศึกษา
1052102

จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
Psychology of Personality and Adjustment

3(3-0)

ศึกษาความหมายของบุคลิกภาพ การวิเคราะห์และการจาแนกบุคลิกภาพ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ วิธีการวัดบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สาคัญ วิธีการปรับตัวแบบ
ต่าง ๆ พฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา การป้ องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา
ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับสังคมและวัฒนธรรม
รหัส
1052201

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
จิตวิทยาเด็กและการให้ บริการ
Child Psychology and Service

น(ท-ป)
3(3-0)

ศึ ก ษาพัฒนาการและการเจริ ญเติ บ โตของเด็ ก ได้แก่ สภาพทางสรี ระ การ
เคลื่ อนไหว ภาษา สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รวมทั้งบุ คลิ กภาพ อิทธิ พลและ
องค์ประกอบของพฤติกรรม และสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีบทบาทต่อพฤติกรรมของเด็ก
ส่ งเสริ มความสนใจ เจตคติ และนิ สัย การมีระเบียบวินยั ในตน ส่ งเสริ มสุ ขภาพและ
การปรั บ ตัว ของเด็ ก ตั้ง แต่ เ ริ่ ม ปฏิ ส นธิ จนย่ า งเข้า สู่ ว ยั รุ่ น เสนอโปรแกรมการ
จัดบริ การสาหรับเด็กและครอบครัว
1052301

มนุษยสั มพันธ์ สาหรับครู
2(2-0)
Human Relations for Teachers
ความหมายและความส าคัญ ของมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ส าหรั บ ครู หลัก การ
องค์ประกอบ กระบวนและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สาหรับครู บทบาทของครู
ในการเสริ มสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรี ยนและชุ มชน การประเมินมนุ ษยสัมพันธ์
สาหรับครู เน้นการฝึ กปฏิบตั ิสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อเสริ มบรรยากาศการเรี ยนรู้ที่ดี
และเสริ มสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรี ยน

1052401

จิตวิทยาการเรียนรู้ และปฏิบัติการ
Psychology of Learning and Practice

3(2-2)

110

ศึกษาความหมาย ธรรมชาติ และความสัมพันธ์ของการเรี ยนรู ้ กบั บุคลิ กภาพ
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ชนิดของการเรี ยนรู้ การวิเคราะห์ การวิจยั และการทดลองด้านการ
เรี ยนรู ้ รวมทั้งปฏิ บตั ิการเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ การประยุกต์ใช้หลักการเรี ยนรู ้ ในการ
แก้ปัญหาการเรี ยนและเรื่ องอื่น ๆ

รหัสวิชา
1052501

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
จิตวิทยาสุ ขภาพ
Health Psychology

น(ท – ป)
3(3-0)

ความหมาย ความสาคัญ และขอบข่ายของจิตวิทยาสุ ขภาพ การป้ องกันและ
บาบัดฟื้ นฟูความเจ็บป่ วย ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพและ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะเสี่ ยง การพัฒนาสุ ขภาพ
อนามัย
1052502

จิตวิทยาการติดต่ อสื่ อสารและการชักชวน
Psychology of Communication and Persuasion

3(3-0)

พฤติกรรมการพัฒนาทางภาษา
การใช้อวัจนสารและวัจนสารในการ
ติดต่อสื่ อสาร รู ปแบบการติดต่อสื่ อสาร เช่น การประชาสัมพันธ์ การชักชวน ข่าวลือ
และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อสร้างประสิ ทธิภาพในการโน้มน้าวใจ
1052503

สุ ขภาพจิตในโรงเรียน
Mental Health in School

3(3-0)

ศึกษาความหมายและความสาคัญของสุ ขภาพจิตในโรงเรี ยน สุ ขภาพจิตกับ
การพัฒนาบุคลิกภาพในวัยต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน องค์ประกอบที่ส่งผลต่อสุ ขภาพจิตใน
โรงเรี ยน ได้แก่ องค์ประกอบเกี่ยวกับบุคคล เงื่อนไขทางสังคม และสภาพแวดล้อม
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อื่น ๆ การศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลที่มีปัญหาทางสุ ขภาพจิต และ
การช่วยเหลือครู ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตในโรงเรี ยน ลักษณะของครู ที่มีสุขภาพจิตดี
และสุ ขภาพจิตบกพร่ อง ศึกษาและเสนอโปรแกรมบริ การสุ ขภาพจิตในโรงเรี ยน
1052505

การฝึ กการบริหารความเครียด
Stress Management Training

3(2-2)

ศึกษาความหมาย สาเหตุของความเครี ยด และผลของความเครี ยดที่มีตอ่
สภาพทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคม ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ในการผ่อนคลาย
ความเครี ยด และข้อมูลทางชีวภาพ เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ
รหัส
1052601

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยาและการแนะแนว
Psychological and Guidance Measurement and Assessment

น(ท – ป)
3(2-2)

ศึกษาหลักการเบื้องต้นในการวัดผล การทดสอบและการประเมินผลทาง
จิตวิทยา มาตรวัดลักษณะและประเภทของแบบทดสอบที่ใช้ในทางจิตวิทยา คุณสมบัติ
ที่จาเป็ นสาหรับแบบทดสอบที่ดี แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับแบบทดสอบและเครื่ องมือวัด
ทางจิตวิทยาชนิดต่าง ๆ และจรรยาบรรณของผูใ้ ช้แบบทดสอบ
1052602

การทดสอบทางสติปัญญากับการแนะแนว
Intelligence Assessment in School Guidance Services

3(2-2)

ศึกษากระบวนการทดสอบทางสติปัญญา แบบทดสอบทางสติปัญญา ความ
จากัดของแบบทดสอบ การฝึ กใช้แบบทดสอบทางสติปัญญา ฝึ กการให้คะแนน
แปลผล การประชุมเพื่อรายงานผลการทดสอบทางสติปัญญา การใช้ผลการทดสอบ
ทางสติปัญญาในการแนะแนว
1052701

การวางแผนชีวติ และอาชีพ
Life and Career Planning

3(2-2)

ศึ ก ษาพัฒนาการทางอาชี พและทฤษฎี เกี่ ย วกับ การพัฒนาอาชี พ เพื่อการ
นาไปใช้ในการวางแผนการเลือกอาชีพ ทาความเข้าใจตนเองด้วยการสารวจความถนัด
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ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความต้องการ ค่านิ ยม แรงจูงใจ การ
สารวจค้นคว้า ข้อมูลทางอาชี พ การตัดสิ นใจอย่างฉลาดในการวางแผนชี วิตและอาชี พ
การตั้งเป้ าประสงค์ เพื่อบรรลุความสาเร็ จในชีวติ และอาชีพ

รหัส
1052702

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนและงานกิจการนักเรียนนักศึกษา
School Guidance and Student Affairs Management

น(ท – ป)
3(3-0)

การบริ หารงานแนะแนวเชิ งระบบ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทางการแนะ
แนว การทาแผนปฏิบตั ิงานแนะแนว การเขียนโครงการ และการประเมินผลโครงการ
แนะแนว การใช้กระบวนการแนะแนวในงานกิ จการนักเรี ยนและนักศึกษา การ
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา การทาแผนปฏิบตั ิงานการให้บริ การนักเรี ยนและนักศึกษา
1052703

คอมพิวเตอร์ สาหรับนักวิชาชีพจิตวิทยาและการแนะแนว
Computer for School Counselor

3(2-2)

ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางจิตวิทยา
การแนะแนว การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวางแผน การศึกษาค้นคว้าทดลอง วิธีการ
จัดระบบข้อมูลและจัดทาโปรแกรมการบริ การทางจิตวิทยาและการแนะแนว และการ
ใช้โปรแกรมทางจิตวิทยาและการแนะแนว
1053101

ความคิดสร้ างสรรค์
2(2-0)
Creative Thinking
ความหมาย ขอบข่าย ประเภท ประโยชน์ของความคิดสร้ างสรรค์ ลักษณะ
เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์
เทคนิ คและทักษะสาหรับครู ในการพัฒนาความคิด
สร้ า งสรรค์ บทบาทของพ่ อแม่ และครอบครั วกับ การส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์
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การจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาและการประเมินความคิดสร้างสรรค์
1053203

รหัส

การปรับพฤติกรรม
2(2-0)
Behavior Modification
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ของมนุ ษย์ หลักการทางเงื่ อนไขผลกรรม หลักและ
เทคนิ คในการสร้ างแบบแผนพฤติกรรมที่พึงปรารถนาและลดทอนพฤติกรรมที่ไม่พึง
ปรารถนา การประยุ ก ต์ ห ลัก การไปจัด กระท ากับ พฤติ ก รรมในรู ป แบบต่ า ง ๆ
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับพฤติกรรม

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท – ป)

1053302

ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสั งคม
2(2-0)
Theories and Practical in Social Psychology
ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ ข องจิ ต วิ ท ยาสั ง คม กลุ่ ม และ
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสังคมประกฤติ ปฏิบตั ิการทางจิตวิทยา บทบาทและการ
คล้อยตาม(เน้นบทบาทของผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน)
จิตวิทยาสาหรับการบริ หาร
โรงเรี ย น การสื่ อ ความหมายและการรั บ รู้ ท างสั ง คม เจตคติ แ ละการยอมรั บ
นวัตกรรม การสร้ า งกาลัง ใจในการท างานให้ส าเร็ จ แรงจู ง ใจ ในทางสั งคม การ
ร่ วมมือ การแข่งขัน การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ความเป็ นผูน้ า การนาความรู ้ ทาง
จิตวิทยาสังคมไปใช้ในการเรี ยนการสอน

1053303

พลวัตรพฤติกรรม
2(2-0)
Behavior Dynamics
ความสาคัญของพลวัตรพฤติ กรรมส่ วนบุคคลและกลุ่ มบุ คคล องค์ประกอบ
ของพลวัตรพฤติกรรม การวิเคราะห์ พลวัตรพฤติ กรรมของผูน้ าและสมาชิ กในกลุ่ ม
การใช้พลวัตรพฤติกรรมส่ วนบุคคลและกลุ่มในการพัฒนาตนเอง และการพัฒนากลุ่ม
หลักการพัฒนาพลวัตรพฤติกรรมของนักเรี ยนและครู ตามหลักจิตวิทยา
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1053304

รหัส
1053401

มนุษยสั มพันธ์ ของผู้ปฏิบัติงานการศึกษา
2(2-0)
Human Relations for Teacher Educator
ความหมายและความสาคัญของมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิ บตั ิ งานการศึกษา
นอกระบบ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรี ยนและชุมชน สภาพความเป็ นอยูแ่ ละ
พฤติกรรมของบุคคลในท้องถิ่น กระบวนการของมนุ ษยสัมพันธ์ ส่ วนประกอบของ
มนุ ษยสัมพันธ์ หลักการและวิธีการสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ การประเมินมนุ ษยสัมพันธ์
ของผูป้ ฏิบตั ิงานการศึกษานอกระบบ

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน
Behavior Modification in School

น(ท – ป)
3(2-2)

ศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูเ้ รี ยน และเทคนิคการสร้างแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และลดพฤติกรรมที่
ไม่ พึ ง ประสงค์ใ นสถานศึ ก ษา จรรยาบรรณของผูท้ างานด้า นนี้ ศึ ก ษาทดลองจัด
โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในโรงเรี ยน
1053402

จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ
2(2-0)
Special Child Psychology
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และพฤติกรรมของเด็กกลุ่มพิเศษ สาเหตุของ
พฤติกรรมผิดปกติของเด็กกลุ่มพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคม
ที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กกลุ่มพิเศษ การดูแลสุ ขภาพของเด็กกลุ่มพิเศษ
องค์การและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มพิเศษ

1053501

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่ น
Adolescence Guidance Psychology

3(3-0)

115
วัยรุ่ นและทฤษฎีพฒั นาการของวัยรุ่ น พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่ น ปั จจัย
ที่ส่งผลต่อพัฒนาการ ปั ญหาเฉพาะวัย บทบาทของครู กบั การแนะแนวเด็กวัยรุ่ นใน
โรงเรี ยน การจัดบริ การแนะแนวเพื่อป้ องกัน แก้ไขปั ญหาและตอบสนองความต้องการ
ของวัยรุ่ นด้านการศึกษา อาชี พ สังคม ส่ วนตัว แนวทางการพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพของวัยรุ่ นโดยใช้กระบวนการแนะแนว

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท – ป)

1053502

จิตวิทยาการแนะแนว
2(2-0)
Guidance Psychology
ความหมาย ความสาคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการ
แนะแนว บริ หารแนะแนวที่จดั ขึ้นในสถานศึกษา การบริ หารงานและการประเมินผล
การจัด บริ การแนะแนว คุ ณ สมบัติ แ ละจรรยาบรรณของครู แ นะแนวกลไก
ความสาเร็ จของการแนะแนว การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถ
และศักยภาพของผูเ้ รี ยน

1053503

พุทธศาสตร์ กบั การแนะแนว
Buddhish and Guidance Services

3(2-2)

ศึกษาหลักพุทธศาสตร์ และหลักการแนะแนว ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับการแนะแนวในด้านความคิด จุดมุ่งหมายและวิธีการปฏิบตั ิ ทรรศนะ
เกี่ยวกับโลกและชีวติ ในแง่ความทุกข์ การดับทุกข์ตามแนวคิดทางการแนะแนว
หลักการบาบัดเชิงพุทธศาสตร์ เน้นการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาตนเอง
1053504

การบริการปรึกษาครอบครัวเบือ้ งต้ น

3(2-2)
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Introduction to Family Counseling
ศึ กษาความหมาย ความสาคัญ และจุ ดมุ่งหมายของบริ ก ารปรึ ก ษาและ
ช่ วยเหลื อครอบครัว ลักษณะปั ญหาครอบครัว แนวความคิด ทฤษฎี ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับ
การให้คาปรึ กษาและครอบครัวบาบัด การสื่ อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว การส่ งเสริ มบรรยากาศที่ดีในครอบครัว

รหัส
1053505

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์ การ
Introduction to Industrial and Organizational Psychology

น(ท – ป)
3(3-0)

ศึกษาความเป็ นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ วิธีการศึกษาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์ก าร พฤติ ก รรมของบุ คคลในองค์ก าร การนาหลัก การและ
วิธีการทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การฝึ กอบรมและ
การสอนงานเพื่อพัฒนาบุคคล ผูน้ าและการจูงใจในการทางาน เจตคติและความพึง
พอใจในงาน สภาวะในการทางานและสุ ขภาพจิ ตของบุคคลในองค์การ บทบาท
หน้าที่ของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เสริ มประสบการณ์ดว้ ยการศึกษาดู
งานนอกสถานที่
1053506

การส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์
Creative Thinking Process

3(2-2)

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี กระบวนการคิด และขั้นตอนของการเกิดความคิด
สร้างสรรค์ ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปั จจัยที่ส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
สาหรับครู และบุคคลในครอบครัวในการส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ การใช้
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แบบทดสอบเพื่อวัดผลความคิดสร้างสรรค์ ฝึ กหัดสร้างกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มความคิด
สร้างสรรค์
1053507

จิตวิทยาการปรึกษาเบือ้ งต้ น
Introduction to Counseling Psychology

3(2-2)

ศึกษาความหมาย ความสาคัญ จุ ดมุ่งหมายของจิ ตวิทยาการปรึ กษา หลัก
เบื้ อ งต้น และวิ ธี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาในด้า นต่ า ง ๆ แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษา
กระบวนการให้ ค าปรึ ก ษา เทคนิ ค และฝึ กทัก ษะการให้ ค าปรึ ก ษาเบื้ อ งต้น และ
จรรยาบรรณของผูใ้ ห้คาปรึ กษา

รหัส
1053508

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
เทคนิคการปรึกษากลุ่มสาหรับวัยรุ่ น
Group Counseling for Adolescence

น(ท – ป)
3(2-2)

ศึกษาความหมาย ความสาคัญ จุดมุ่งหมายของบริ การปรึ กษากลุ่ม ทฤษฎี ที่
เกี่ ยวข้องกระบวนการกลุ่ม หน้าที่ของผูน้ ากลุ่ม ลักษณะของผูน้ ากลุ่มที่ ดี ลักษณะ
สมาชิกกลุ่มประเภทต่าง ๆ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรึ กษากลุ่มที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของวัยรุ่ น ฝึ กปฏิบตั ิการจัดบริ การปรึ กษาแบบกลุ่ม
1053509

จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา
3(3-0)
Elementary School Child Psychology and Guidance
ศึ ก ษาธรรมชาติ แ ละพัฒ นาการของเด็ ก วัย ประถมศึ ก ษา วิ ธี ก ารศึ ก ษา
พฤติกรรมของเด็กประถมศึกษา การใช้หลักจิตวิทยาในการวินิจฉัยพฤติกรรม การรับรู้
การเรี ย นรู้ ค วามต้องการ ความสนใจของเด็ก วัย ประถมศึ ก ษา บทบาทของบ้า น
โรงเรี ยนและชุ ม ชนในการส่ ง เสริ มพัฒ นาการของเด็ ก การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม การส่ งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สุ ขภาพจิตกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
ในวัยเด็ก การปรับตัวของเด็กปกติ และเด็กที่มีปัญหา การแก้ปัญหาพฤติกรรมในวัย
เด็ก

118

1053601

การทดสอบทางบุคลิกภาพกับการแนะแนว
Personality Assessment in School Guidance Services

3(2-2)

ศึกษากระบวนการทดสอบทางบุคลิกภาพ แบบทดสอบทางบุค ลิกภาพ ความ
จากัดของแบบทดสอบ การฝึ กใช้แบบทดสอบทางบุคลิกภาพ ฝึ กการให้คะแนน แปล
ผล การประชุมเพื่อรายงานผลการทดสอบทางบุคลิกภาพ การใช้ผลการทดสอบทาง
บุคลิกภาพในการแนะแนว

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท – ป)

1053602

การสั งเกตพฤติกรรมเด็ก
2(2-0)
Child’s Behavior Observation
ความหมาย ขอบข่าย ประเภทและความสาคัญของการสังเกตพฤติกรรม
เด็กสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความเป็ นมาของการสังเกตพฤติกรรมเด็ก วิวฒั นาการ
เทคนิ ค เครื่ องมือในการปฏิบตั ิการในการสั งเกตพฤติกรรมเด็ก การวิเคราะห์แปล
ความและผลของการสังเกตพฤติกรรมเด็ก

1053603

เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
2(2-0)
Tools and Techniques in Guidance
หลัก การสร้ า งและใช้เ ครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค การแนะแนว ประเภทของ
เครื่ องมือและเทคนิ คการแนะแนว การรวบรวมเครื่ องมือและเทคนิ คการแนะแนว
ทั้งที่เป็ นแบบทดสอบและไม่ใช่แบบทดสอบ การปรับเครื่ องมือที่เป็ นแบบทดสอบ
สาหรับนาออกใช้ การทดลองใช้เครื่ องมือและเทคนิคการแนะแนวกับนักเรี ยน

1053605

การสนเทศทางการศึกษา

2(2-0)
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Educational Information
ความหมาย ความจาเป็ น ขอบข่ าย จุ ดมุ่ ง หมายและประเภทของการ
ให้บ ริ ก ารสนเทศ หลัก การและเทคนิ คการบริ ก ารสนเทศในชุ มชน โครงการ
บริ ก ารสนเทศ การประสานงานกับ ฝ่ ายอื่ น ๆ เพื่ อบริ ก ารสนเทศการศึ ก ษาและ
รวบรวม
ข้อมูลเพื่อการสนเทศ การปฏิบตั ิงานบริ การสนเทศในชุมชน
1053613

รหัส

กิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน
2(2-0)
Group Work in School
ความหมาย ขอบข่าย ประเภทและความสาคัญ ของการทางานกลุ่มใน
โรงเรี ยน ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมปั จเจกบุคคลกับกิจกรรมกลุ่มในโรงเรี ยน
คุณลักษณะของผูน้ าและผูต้ าม การสร้างความเป็ นผูน้ า ผูต้ าม การบริ หาร การจัดการ
และการประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่มโรงเรี ยน ฝึ กปฏิบตั ิการจัดกิจกรรมกลุ่มใน
โรงเรี ยน
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท – ป)

1053701

การสร้ างเสริมความคิดสร้ างสรรค์
2(2-0)
Creative Thinking Process
แบบแผนการคิดของมนุ ษย์ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการคิดของมนุ ษย์ ความหมาย
ของความคิ ดริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ความสั มพันธ์ ระหว่า งความคิ ดประเภทต่ าง ๆ และ
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ปั จจัยที่ส่งผลต่อความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การส่ งเสริ มและ
พัฒนาความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในรู ปแบบต่าง ๆ

1053702

การจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ พัฒนาชีวติ
Guidance Activities for Life Development

3(2-2)

ศึกษาหลักการส่ งเสริ มพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรี ยน นักศึกษา เทคนิค
การจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาตน เช่น การพัฒนาความคิด การตัดสิ นใจที่ดี
การกล้าแสดงออก ทักษะชีวติ การทางานกลุ่ม การพัฒนาทางอาชีพ และการพัฒนา
คุณธรรม เป็ นต้น การประเมินผลกิจกรรม เน้นการเสริ มประสบการณ์ดว้ ยการจัด
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรี ยนและนอกชั้นเรี ยน
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1053801

การทดลองปฏิบัติงานจิตวิทยาและการแนะแนว
Preliminary Practice in Psychology and Guidance

1(60)

ทดลองปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาและส่ งเสริ มพัฒนาการบุคคล โดยศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การ วิเคราะห์ขอ้ มูล ออกแบบและวางแผนการให้บริ การทางจิตวิทยาและการ
แนะแนวร่ วมกับหน่วยงาน และฝึ กประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
;

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท – ป)

1054101

การให้ การศึกษาแก่พ่อแม่
2(2-0)
Parent Education
ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อวัฒนธรรมประเพณี
ความสาคัญของครอบครั ว การวางแผนครอบครั ว รู ป แบบการอบรมเลี้ ยงดู ที่ มี
อิทธิ พลต่อพัฒนาการและบุคลิ กภาพเด็ก การให้ความรัก ความอบอุ่นและการจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ แก่เด็กในครอบครัว การประสานงานและการให้
ความร่ ว มมื อ กับ ครู แ ละสถาบัน อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การอบรมเลี้ ยงดู แ ละการให้
การศึกษาแก่บุตร

1054801

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพจิตวิทยาและการแนะแนว 2
Practicum in Psychology and Guidance 2

3(250)

ฝึ กงานในสถานศึกษา หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและ
ส่ งเสริ มพัฒนาการบุคคล โดยฝึ กทาโครงการให้บริ การทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ฝึ กหัดเก็บข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและ
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เครื่ องมืออื่น ๆ ให้บริ การปรึ กษา ส่ งเสริ มการพัฒนาตนเอง ประเมินผลการให้บริ การ
และโครงการ สัมมนาปั ญหาการให้บริ การทางจิตวิทยาและการแนะแนวระหว่าง
ฝึ กงานประมาณ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง
1054802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพจิตวิทยาและการแนะแนว 3
Practicum in Psychology and Guidance 3

5(450)

ฝึ กงานในสถานศึกษา หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและ
ส่ งเสริ มพัฒนาการบุคคล โดยฝึ กทาโครงการให้บริ การทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ฝึ กหัดเก็บข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและ
เครื่ องมืออื่น ๆ ให้บริ การปรึ กษา ส่ งเสริ มการพัฒนาตนเอง ประเมินผลการให้บริ การ
และโครงการ สัมมนาปั ญหาการให้บริ การทางจิตวิทยาและการแนะแนวระหว่าง
ฝึ กงานประมาณ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง

รหัส
1054901

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
สั มมนาและศึกษาดูงานบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว
Seminar and Study Visit in Psychology and Guidance

น(ท – ป)
3(2-2)

ศึกษาหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและการแนะแนว ศึกษาดูงานการ
จัดบริ การทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษาหรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประมวลความรู้และข้อมูล วิเคราะห์ ประชุม อภิปรายเพื่อหาข้อ สรุ ปและเสนอ
ข้อคิดเห็นในรู ปแบบรายงาน
1054902

การศึกษาเอกเทศเกีย่ วกับจิตวิทยาและการแนะแนว
Independent Study in Psychology and Guidance Services

3(2-2)

ศึกษาในหัวข้อที่สนใจหรื อได้รับคาแนะนาจากผูส้ อน ดาเนินการศึกษาภายใต้
การให้คาปรึ กษาแนะแนวของอาจารย์ และเสนอรายงานการศึกษาส่ วนตนอย่างน้อย
1 เรื่ อง

121

หมู่วชิ าการบริหารการศึกษา
(106)

หมู่วชิ าการบริ หารการศึกษา ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาครุ ศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็ นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทฤษฎี-หลักการ
งานบริ หารด้านต่าง ๆ
การนิเทศ
การบริ หารสถาบันต่าง ๆ

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

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

ชื่อวิชา
หลักการบริ หารการศึกษา
ภาวะผูน้ า
พฤติกรรมผูน้ าทางการศึกษา
ศิลปะการพูดสาหรับผูบ้ ริ หาร
มารยาททางสังคมสาหรับผูบ้ ริ หาร
มนุษยสัมพันธ์สาหรับผูบ้ ริ หาร
คุณธรรมสาหรับผูบ้ ริ หาร
สถาบันวิชาชีพครู และการพัฒนาวิชาชีพครู
ธุ รกิจการศึกษา
การจัดและการบริ หารการศึกษานอกระบบ
การงานพื้นฐานอาชีพและอาชีวศึกษา
การอาชีวศึกษา
การบริ หารกิจการนักเรี ยน
การบริ หารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
การบริ หารงานบุคคล
การบริ หารงานวิชาการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริ หารการศึกษา
การทดลองปฏิบตั ิงานการบริ หารการศึกษา
การวางแผนการศึกษา
เทคนิคการบริ หารการศึกษา
การบริ หารงานธุรการ การเงินและพัสดุ
การนิเทศการศึกษา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริ หารการศึกษา 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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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าการบริหารการศึกษา (106)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1061101

หลักการบริหารการศึกษา
3(3-0)
Principles of Educational Administration
ศึกษาความหมาย การบริ หารการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริ หารการศึกษา กระบวนการบริ หารการศึกษา ระบบบริ หารการศึกษา การ
จัดระบบภายในหน่วยงานทางการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ในการบริ หาร ภาวะผูน้ า
กับการบริ หารการประชาสัมพันธ์หน่วยงานทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา
การพัฒนาหลักสู ตรปั ญหาต่าง ๆ และวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริ หารการศึกษา
ของไทย

1061102

ภาวะผู้นา
2(1-2)
Leadership
ความหมายและความสาคัญของผูน้ า แบบของผูน้ า บทบาทหน้าที่
ของผูน้ าคุณลักษณะของผูน้ าที่ดี การเสริ มสร้างภาวะผูน้ า จิตวิทยาผูน้ า การพัฒนา
ความสร้างสรรค์ของผูน้ า ผูน้ ากับการตัดสิ นใจ ฝึ กทักษะการเป็ นผูน้ า

1061103

พฤติกรรมผู้นาทางการศึกษา
2(2-0)
Behavior for Education Leaders
ศึกษาหน้าที่และลักษณะของผูน้ า อันได้แก่ แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาท
ของผูน้ าในโรงเรี ยน หรื อหน่วยงานเกี่ยวกับการศึกษา พฤติกรรมผูน้ าเกี่ยวกับงาน
บริ หารการศึกษามนุษยสัมพันธ์ของผูน้ า ความคิดริ เริ่ ม การแก้ปัญหา ตลอดจน
แนวคิดใหม่ ๆ ทางการศึกษา โดยเฉพาะทางการบริ หาร
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1062101

ศิลปะการพูดสาหรับผู้บริหาร
2(1-2)
Professional Speaking
ความหมาย ความสาคัญของการพูดสาหรับผูบ้ ริ หาร ภาษาและการสื่ อ
ความหมาย จุดมุ่งหมายในการพูด หลักการพูดที่ดี การพูดในโอกาสต่าง ๆ การพูดจูง
ใจ เทคนิคการประชุม

1062102

มารยาททางสั งคมสาหรับผู้บริหาร
2(1-2)
Social Manners and Etiquette for Administrators
ศึกษามารยาทของผูบ้ ริ หารในการอยูร่ ่ วมกับบุคคลอื่น และการออกสังคม
เช่นการพูด การฟัง การรับประทานอาหาร การแต่งกาย การต้อนรับ การ
นันทนาการ ฯลฯโดยเน้นภาคปฏิบตั ิ เพื่อปรับปรุ งบุคลิกภาพของผูบ้ ริ หารการศึกษา
วิเคราะห์วฒั นธรรมและประเพณี ไทย เพื่อเลือกปฏิบตั ิหรื อสร้างค่านิยมที่เหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

1062103

มนุษยสั มพันธ์ สาหรับผู้บริหาร
2(1-2)
Human Relations for Administrators
ความหมายและความสาคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติและความต้องการ
ของมนุ ษย์ มนุ ษยสัมพันธ์ในองค์การ มนุ ษยสัมพันธ์ กบั การบริ หาร หลักและวิธี
สาหรับมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาตนเองในด้านมนุษยสัมพันธ์สาหรับผูบ้ ริ หาร

1062104

คุณธรรมสาหรับผู้บริหาร
2(2-0)
Ethics for Administrators
ความหมายและความสาคัญของคุณธรรมสาหรับผูบ้ ริ หาร บทบาทหน้าที่
คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและคุณธรรมสาหรับผูบ้ ริ หาร ปัญหา
เกี่ยวกับคุณธรรมของผูบ้ ริ หาร การส่ งเสริ มและพัฒนาคุณธรรมและค่านิยมในการ
ทางาน ผลการศึกษาเกี่ยวข้องกับคุณธรรมสาหรับผูบ้ ริ หาร

125
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1062501

สถาบันวิชาชี พครู และการพัฒนาวิชาชี พครู
2(2-0)
Institutions and Development of Teaching Profession
ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายทางสถาบันวิชาชีพครู
องค์การ
วิชาชีพครู ของไทยและของต่างประเทศ บทบาทของท้องถิ่น องค์การวิชาชีพที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา นโยบาย ปั ญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการพัฒนา
วิชาชีพครู และแนวทางแก้ปัญหา การส่ งเสริ มและการพัฒนาครู ก่อนประจาการ
และครู ประจาการ ตามแนวโน้มนโยบายการพัฒนาวิชาชีพครู ปัญหาด้านการผลิต
การใช้ และการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การ
ประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพครู

1063101

ธุรกิจการศึกษา
2(2-0)
Educational Business
ศึกษาความหมาย ขอบข่ายประเภทและประโยชน์ของธุ รกิจการศึกษา
วิวฒั นาการของธุ รกิจการศึกษา ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา การใช้
ประโยชน์จากสถิติทางการศึกษา การระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับธุ รกิจ การบริ หารและการจัดการทางธุ รกิจศึกษา
ในโรงเรี ยน ประสิ ทธิภาพของการจัดการศึกษา การสร้างเสริ มฐานะของโรงเรี ยน
และบุคลากรในโรงเรี ยน การจัดโครงการที่มีคุณค่าทางการศึกษา การควบคุมการ
ดาเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา การศึกษาผลงานและปัญหา
เกี่ยวกับธุ รกิจด้านการศึกษา

126
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1063102

การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ
2(2-0)
Nonformal Education Administration
ศึกษาทฤษฎีการจัดและพัฒนาองค์การ แนวนโยบายของรัฐในการจัด
การศึกษานอกระบบ ทฤษฎีและหลักการในการจัดการศึกษานอกระบบ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนที่ดาเนินการศึกษานอกระบบ
รู ปแบบในด้านการจัดการศึกษาและประชากรกลุ่ม เป้ าหมายที่แต่ละหน่วยงานมุ่ง
ให้บริ การ ระบบบริ หารการศึกษานอกระบบทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
ปัญหาและ
อุปสรรคในการบริ หารการศึกษานอกระบบ การระดมทรัพยากรในแหล่งต่าง ๆ มา
ช่วยให้งานการศึกษานอกระบบบรรลุเป้ าหมาย

1063103

การงานพืน้ ฐานอาชีพและอาชีวศึกษา
2(2-0)
Practical Arts and Vocational Education
หลัก การ จุ ดหมาย และวิธี ก ารจัดการเรี ย นการสอน กลุ่ ม วิช าการงาน
พื้ นฐานอาชี พ และอาชี ว ศึ ก ษา ความสั ม พันธ์ และความต่ อเนื่ องระหว่า งกลุ่ ม
วิชาการ และพื้นฐานอาชีพและกลุ่มวิชาอาชีวศึกษาในระดับต่าง ๆ แนวทางในการ
พัฒนาหลักสู ตรวิชาเกษตร คหกรรมอุตสาหกรรม ธุ รกิจ ศิลปกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาแต่ละระดับ ที่จดั ไว้เป็ นวิชาสามัญบังคับ และวิชาชีพเลือก

1063104

การอาชีวศึกษา
2(2-0)
Vocational Education
หลักการ จุดมุ่งหมาย และวิธีการจัดการอาชี วศึกษา และการฝึ กวิชาชี พการ
บริ หารและการจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ สถานที่และงบประมาณ ประวัติ
ความเป็ นมาและการเปรี ยบเทียบการอาชี วศึกษาของไทยและต่างประเทศ ปั ญหา
แรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1063301

การบริหารกิจการนักเรียน
2(2-0)
Student Affairs Administration
ความหมาย ความสาคัญ และความมุ่งหมายของงานกิจการนักเรี ยน
ขอบข่ายของงานกิจการนักเรี ยน สภาพปั จจุบนั และปั ญหาของกิจการนักเรี ยน
การพัฒนางานกิจการนักเรี ยน หลักและวิธีการจัดกิจกรรมนักเรี ยน การจัดองค์การ
นักเรี ยน การจัดสวัสดิการนักเรี ยน การพัฒนาบุคลิกภาพนักเรี ยน การปลู กฝัง
ประชาธิ ปไตยแก่นกั เรี ยน

1063302

การบริหารอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม
2(2-0)
School Plant Administration
ศึกษาการเลือกที่ต้ งั และบริ เวณ การวางแผนอาคารสถานที่ การวางแผน
อาคารเรี ยนอาคารประกอบ และห้องต่าง ๆ การใช้และการดูแลรักษาอาคารเรี ยน
ระเบียบว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ การบริ หารคนงานภารโรง การจัดสิ่ งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ในอาคารและบริ เวณ

1063303

การบริหารงานบุคคล
2(2-0)
Personnel Administration
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคัญ และขอบข่ า ยของการบริ หารงานบุ ค คล
ระบบบริ หารงานบุคคล การบริ หารงานบุคคลในประเทศไทย การสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งการโอน การย้าย การพัฒนาบุคลากร การบาเหน็จความดี
ความชอบ การสร้ างขวัญและการจูงใจ การลงโทษ การรักษาระเบียบวินัย การ
ประเมินบุคลากร

1063304

การบริหารงานวิชาการ
2(2-0)
Academic Affairs Administration
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และขอบข่ายของงานวิชาการ การวางแผน
กฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดหา การเตรี ยมสื่ อการเรี ยนการสอน การ
จัด ระบบการเรี ย นการสอน การประเมิ น ผล การนิ เ ทศ และการส่ ง เสริ ม การ
ปฏิบตั ิงาน

128

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1063305

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0)
Educational Quality Assurance
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคัญ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่เกี่ ย วข้องกับ การประกัน
คุ ณภาพการศึกษา ศึ กษาปั จจัย ตัวชี้ วดั และระบบการประกันคุ ณภาพการศึ กษา
แนวปฏิบตั ิในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ

1063501

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริหารการศึกษา
3(2-2)
Field Study to Educational Administration
ศึ ก ษาภารกิ จ กระบวนการบริ ห าร และทัก ษะที่ จ าเป็ นในการบริ ห าร
การศึ กษา รวมทั้งจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารการศึกษา สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการบริ หารการศึกษา ในรู ปงานโครงการ
หรื อกิจกรรมทางการศึกษาที่สาคัญ ๆ ได้

1063801

การทดลองปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา
1(60)
Supervised Practicum in School Administration
การทดลองปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารการศึกษาในสถานศึกษา หรื องานต่าง ๆ

1064101

การวางแผนการศึกษา
2(2-0)
Educational Planning
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการวางแผนการศึกษา องค์ประกอบ
ของการวางแผนการศึกษา อิทธิ พลทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีผลต่อการ
วางแผนการศึกษา ประเภทของการวางแผนการศึกษา ขั้นตอนการวางแผนการสร้าง
แผนปฏิบตั ิการ ผูบ้ ริ หารกับการวางแผนการศึกษา
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1064102

เทคนิคการบริหารการศึกษา
2(2-0)
Educational Administration Techniques
ความหมาย ความสาคัญของเทคนิคการบริ หารการศึกษา การพัฒนาองค์ การ การบริ หารโดยยึดวัตถุประสงค์ การพัฒนาทีมงาน การตัดสิ นใจ การ
บริ หารงานตามสถานการณ์ การบริ หารความขัดแย้ง กลุ่มสร้างคุณภาพและงานอื่น
ๆ

1064301

การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ
2(2-0)
Executive Fiscal and Commodity Administration
ความหมาย ความส าคัญ และขอบข่ ายของงานธุ รการ การเงิ น และพัส ดุ
แนวคิดและหลักการเกี่ ยวกับการบริ หารงานธุ รการ การเงิ นและพัสดุ ระเบียบและ
การปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานธุ รการ การเงินและพัสดุ

1064401

การนิเทศการศึกษา
2(2-0)
Educational Supervision
ความหมาย ความสาคัญ และความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา ขอบข่าย
ของการนิเทศการศึกษา บทบาทของผูบ้ ริ หารต่อการนิเทศการศึกษา หลักและ
เทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา การพัฒนาการเรี ยนการสอน การนิเทศการสอน การ
นิเทศภายในการประเมินผลการสอน และการนิเทศการศึกษา

1064801

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริหารการศึกษา 2
3(250)
Field Experience in Educational Administration 2
ฝึ กภาคปฏิบตั ิการบริ หารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อให้รู้จกั
นาหลักการและทฤษฎีการบริ หารศึกษาไปใช้ พร้อมทั้งรู ้จกั วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ตามหลักวิชา
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หมู่วชิ าการศึกษาปฐมวัย
(107)
หมู่วชิ าการศึกษาปฐมวัย ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชา ครุ ศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ น
ดังนี้
1. พื้นฐานการศึกษาปฐมวัย
2. หลักสู ตรแบบเรี ยน คู่มือกิจกรรม โปรแกรมการศึกษา
3. วิธีสอน กระบวนการเตรี ยมความพร้อม
4. สื่ อและนวัตกรรม
5. การแนะแนวและการบริ การชุมชน
6. การประเมินผล การสร้างแบบทดสอบ
7. การบริ หาร
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั

(107-1--)
(107-2--)
(107-3--)
(107-4--)
(107-5--)
(107-6--)
(107-7--)
(107-8--)
(107-9--)

131

หมู่วชิ าการศึกษาปฐมวัย (107)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

132
1071101
1071102
1071301
1071401
1071402
1071403
1071404
1071405
1071501
1072101
1072102
1072201
1072202
1072301
1072302
1072303
1072304
1072305
1072306
1072307

1071102
1071301
1072101
1072302
1072303
1072304
-

รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า

สังคมวิทยากับการพัฒนาเด็ก
จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัย
ศิลปะและศิลปประดิษฐ์สาหรับเด็กปฐมวัย
นิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย
สื่ อการเรี ยนและของเล่นเด็กปฐมวัย
สื่ อและการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
นิทานสาหรับเด็กปฐมวัย
หุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย
บุคลิกภาพครู ปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การอนุบาลศึกษา
สุ ขภาพอนามัยสาหรับมารดาและเด็ก
สิ่ งแวดล้อมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับบริ บาล
ภาษาไทยสาหรับเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัยกับทักษะทางสังคม
สังคมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
งานประดิษฐ์ดว้ ยกระดาษ
ศิลปะสาหรับครู ปฐมวัย
การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัย
ชื่อวิชา

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)
น(ท-ป)

133
1072308
1072309
1072310
1072401
1072402
1072601
1072602
1072701
1072801
1073201
1073202
1073203
1073204
1073301
1073302
1073303
1073304
1073305
1073401
1073402

1072401
1073201
1073202
1073301
1073302
-

รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า

กิจกรรมพลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย
เกมและการเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย
หนังสื อสาหรับเด็กปฐมวัย
หนังสื อเด็ก
ห้องสมุดของเล่นและศูนย์สื่อ
การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
การทดสอบและการสร้างแบบทดสอบระดับอนุบาล
การจัดการศึกษาระดับบริ บาล
การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 1
กิจกรรมนาฏศิลป์ สาหรับเด็กปฐมวัย
เพลงและนาฏศิลป์ พื้นเมืองสาหรับเด็กปฐมวัย
การจัดและพัฒนาโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย
หลักสู ตรและการจัดโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย
หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวันสาหรับเด็กปฐมวัย
กระบวนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
กระบวนการเรี ยนการสอนเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา
พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กปฐมวัย
พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กต่างวัฒนธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ทักษะการคิดสาหรับเด็กปฐมวัย
การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุก๊ ตาสาหรับเด็กปฐมวัย
การตัดเย็บเบื้องต้นสาหรับครู ปฐมวัย

ชื่อวิชา

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)

น(ท-ป)

134
1073501
1073701
1073801
1074401
1074402
1074501
1074901
1074902
1074903

1073701
-

การแนะแนวผูป้ กครองเด็กปฐมวัย
การจัดและบริ หารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
การจัดและบริ หารโรงเรี ยนอนุบาลและการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 2
คอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย
นวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษาปฐมวัย
การให้การศึกษาแก่ผปู ้ กครองเด็กปฐมวัย
โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาผลงานวิจยั เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย

คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าการศึกษาปฐมวัย (107)

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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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1071101

สั งคมวิทยากับการพัฒนาเด็ก
2(2-0)
Social and Personality Development in Children
ศึกษาการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการทางสังคมของเด็กที่สัมพันธ์กบั โครง
สร้างขนาดและขนบธรรมเนียมของครอบครัว
สภาพสังคมของเด็กในฐานะเป็ น
ลูกคนโตลูกคนกลาง หรื อลูกคนเล็ก
สภาพสังคมของเด็กที่ครอบครัวมีปัญหา
และสภาพสังคมในครอบครัวของเด็กที่สัมพันธ์กบั ประเพณี ลักษณะอาชีพ และ
รายได้ วิเคราะห์สภาพสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่มีลกั ษณะต่าง ๆ เป็ นผลต่อการสร้าง
บุคลิกภาพของเด็กในทางที่ดีและไม่ดี ซึ่ งจะสามารถเสริ มสร้างและปรับปรุ งแก้ไข
โดยการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน

1071102

จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลีย้ งดูเด็กปฐมวัย
3(3-0)
Child Care and Child Development
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของพ่อแม่ สมาชิกในครอบครัว และรู ปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูที่มีอิทธิ พลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักการและวิธีอบรม การจัด
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังนิสัย และส่ งเสริ มให้เด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองด้วย มี
ความเชื่อมัน่ ในการที่จะอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้

รหัส
1071301

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
ศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัย

น(ท-ป)
2(1-2)

136
Arts for Pre-school Children
ความหมาย
ความสาคัญและจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ศิลปะ
สาหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการศิลปะของเด็กปฐมวัย หลักการจัดประสบการณ์เพื่อ
ส่ งเสริ มพัฒนาการทางศิลปะตามความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งกิจกรรมเดี่ยวและ
กิจกรรมกลุ่ม การบูรณาการเนื้อหารายวิชาเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการด้านต่าง ๆ โดยใช้
กิจกรรมศิลปะบทบาทของครู ในการจัดประสบการณ์และการวัดประเมินผลงาน
ศิลปะ เนื้อหากิจกรรมศิลปะ การทดลองปฏิบตั ิการจัดประสบการณ์ศิลปะสาหรับ
เด็ก
1071401

นิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Stories and Puppetry for Pre-school Children
ความหมายและความสาคัญ และประโยชน์ของนิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย
ประเภทของนิทานสาหรับเด็ก ประวัตินกั แต่งนิทานสาคัญของโลก เทคนิคการ
เล่าและการแต่งนิทานสาหรับเด็กความหมายและความสาคัญของหุ่น ประวัติความ
เป็ นมาของหุ่น ประเภทของหุ่น การประดิษฐ์หุ่นนิ้วมือ หุ่นมือ หุ่นถุง การ
จัดสร้างโรงหุ่น และหลักการเชิดหุ่นเพื่อการศึกษาในระดับปฐมวัย

1071402

สื่ อการเรียนและของเล่นเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Learning Media and Toys for Pre-school Children
ศึกษาวิวฒั นาการของสื่ อการเรี ยนรู ้ระดับก่อนประถมศึกษา ตามแนวคิด
ของนักการศึกษา ความสาคัญและประโยชน์ของการเล่นของเด็กปฐมวัยกับสื่ อ
การเรี ยนรู ้การเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม การเลือกซื้ อและการผลิตสื่ อจากวัสดุใน
ท้องถิ่น และวัสดุเหลือใช้ การจัดสื่ อวัสดุอุปกรณ์ของเล่น การประเมินผลและ
การตรวจสอบคุณภาพของเล่น บทบาทของพ่อแม่ครู พี่เลี้ยงกับกิจกรรมการเล่น
ของเด็ก ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสร้างสื่ อการเรี ยนและเครื่ องเล่นให้เหมาะสมกับวัยเด็ก
3-5 อย่าง
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1071403

สื่ อและการเล่นเพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Learning Media and Toys for Pre-school Children Development
ศึกษาวิวฒั นาการของสื่ อการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของนัก
การศึกษา ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของสื่ อของการเล่นของเด็กปฐมวัย
ทฤษฎีและพัฒนาการของการเล่นของเด็กปฐมวัย การเลือกและผลิตสื่ อการเรี ยนและ
ของเล่นเด็กปฐมวัย การประเมินผลและการตรวจสอบสื่ อ และของเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก
บทบาทของครู ผปู ้ กครอง และผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการใช้สื่อ และของ
เล่นเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก การจัดบริ การห้องสมุดของเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย
การจัดบริ การศูนย์สื่อสาหรับครู ปฐมวัย

1071404

นิทานสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Stories for Pre-school Children
ความหมายและความสาคัญ และประโยชน์ของนิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย
ประเภทของนิทานสาหรับเด็ก ประวัตินกั แต่งนิทานสาคัญของโลก เทคนิคการเล่า
และการแต่งนิทานสาหรับเด็ก

1071405

หุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Puppets for Pre-school
ความหมายและความสาคัญของหุ่น ประวัติความเป็ นมาของหุ่น ประเภท
ของหุ่นและการสร้างหุ่นชนิดต่าง ๆ เช่น หุ่นนัง่ มือ หุ่นมือ ฯลฯ การสร้าง
โรงหุ่นประเภทต่าง ๆ การเขียนบทเชิดหุ่น หลักการเชิดและการพากย์หุ่น พร้อม
ฝึ กปฏิบตั ิการเชิดหุ่น การแสดงละครหุ่น
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1071501

บุคลิกภาพครู ปฐมวัย
2(2-0)
Pre-school Teacher’s Personality
ลักษณะความสาคัญของบุคลิกภาพของครู เด็กปฐมวัย วิธีการฝึ กฝน
เกี่ยวกับท่าทาง ทรวดทรง การแต่งกาย อารมณ์ จิตใจ มารยาท ในการอยูก่ บั เด็ก
และสังคมมนุษยสัมพันธ์และการทางานร่ วมกับบุคคลอื่น และชุมชน การปรับปรุ ง
และส่ งเสริ มงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ

1072101

การศึกษาปฐมวัย
2(2-0)
Pre-school Education
ความหมาย จุดมุ่งหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา แนวคิดและ
ทฤษฎีของนักการศึกษาที่มีอิทธิ พลต่อการจัดการอนุบาลศึกษา ประวัติความ
เป็ นมาของการอนุบาลศึกษาของต่างประเทศ ประวัติความเป็ นมาของการอนุบาล
การศึกษาไทยและรู ปแบบการจัดการอนุบาลไทย หน่วยงานที่จดั ลักษณะการ
ดาเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการอนุบาลศึกษา นวัตกรรมทางการอนุบาล
ศึกษาของไทยและต่างประเทศ

1072102

สุ ขภาพอนามัยสาหรับมารดาและเด็ก
2(2-0)
Health and Hygiene for Mother and Child
ความมุ่งหมายและความสาคัญของสุ ขภาพอนามัยสาหรับเด็ก สุ ขภาพ
ส่ วนบุคคลของเด็ก บทบาทของครู ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพเด็กในโรงเรี ยน
อุบตั ิเหตุและ การป้ องกันการปฐมพยาบาล ปั ญหาสุ ขภาพโดยทัว่ ไปของเด็ก
รวมทั้งศึกษาปั ญหาที่ทาให้อตั ราการตายของมารดาและทารกสู ง รู ้ถึงวิธีป้องกัน
และรักษา การให้บริ การทางด้านสุ ขภาพต่อมารดาและทารก
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1072201

สิ่ งแวดล้อมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Environmental Education for Pre-school Children
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมศึกษา ประเภทสิ่ งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมกับชีวติ ประจาวัน การพัฒนาจริ ยธรรม เพื่อ
ปลูกฝังจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บทบาทของครู
ผูป้ กครองในการส่ งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดประสบการณ์ส่งเสริ มการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การฝึ กทักษะการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม การวัดและ
การประเมินผลการจัดประสบการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อม

1072202

การจัดโปรแกรมเพือ่ พัฒนาเด็กระดับบริบาล
2(1-2)
Infant Education Programs
หลักการและแนวคิดในการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับบริ บาล
พัฒนาการเด็กแรกเกิด - 3 ปี การสังเกต และการบันทึกพฤติกรรมเด็กระดับบริ บาล
การสร้างและการใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับบริ บาล การจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กบริ บาล
บทบาทครู และผูเ้ กี่ยวข้องในการส่ งเสริ มและ
พัฒนาการเรี ยนรู้เด็กระดับบริ บาล

1072301

ภาษาไทยสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Thai Language for Pre-school Children
ความหมายและความมุ่งหมายของการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กปฐมวัย
การจัดกิจกรรมเพื่อฝึ กทักษะเกี่ยวกับการฟัง การพูด การเตรี ยมความพร้อมด้าน
การอ่านและการเขียนสาหรับเด็กปฐมวัย การผลิตสื่ อและของเล่นเพื่อส่ งเสริ ม
ทักษะด้านภาษา
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1072302

เด็กปฐมวัยกับทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
2(1-2)
Investigation in Mathematics for Pre-school Children
ความหมาย ความมุ่งหมาย หลักและทฤษฎีการสอนคณิ ตศาสตร์ ขอบข่าย
ของคณิ ตศาสตร์ ในระดับอนุบาล จิตวิทยาที่เกี่ยวกับการสอนคณิ ตศาสตร์ การจัด
กิจกรรมและการผลิตอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเสริ มทักษะ การสอนคณิ ตศาสตร์ระดับ
อนุบาล

1072303

เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2(1-2)
Scientific Process Skills for Pre-school Children
ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย
ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย ขอบข่ายเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์
เบื้องต้นสาหรับเด็กปฐมวัย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการฝึ กกระบวนการคิด
การใช้คาถาม
กิจกรรมการสอนและสื่ อการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย การวัดและประเมิน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1072304

เด็กปฐมวัยกับทักษะทางสั งคม
2(1-2)
Social Study for Pre-school
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กวัย 0 - 6 ปี ความหมายและ
ความสาคัญของสังคมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย ขอบข่าย เนื้อหา หลักการสอน
บทบาทหน้าที่ของครู ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ดา้ นสังคม การเสริ มสร้าง
บุคลิกภาพและคุณธรรมที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและสิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั ที่มี
ผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย
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1072305

งานประดิษฐ์ ด้วยกระดาษ
2(1-2)
Paper Work for Children
ศึกษาถึงชนิด และลักษณะของกระดาษประเภทต่าง ๆ การเลือกกระดาษ
ให้เหมาะสมกับงานที่ทาสาหรับเด็ก การทางานกระดาษที่เป็ นของเล่น ของใช้
สาหรับเด็กเทคนิคและวิธีการส่ งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับกิจกรรมทางกระดาษ เช่น การพับ การตัด การปะกระดาษ รวมถึงการ
ประดิษฐ์เป็ นสิ่ งต่าง ๆ

1072306

ศิลปะสาหรับครู ปฐมวัย
2(1-2)
Arts for Pre-school Teachers
ความรู ้พ้นื ฐานทางศิลปะ การนาศิลปะไปใช้ในการสอน การสร้างสรรค์
งานศิลปะสาหรับครู การจัดโปสเตอร์ กะบะทราย การตกแต่งห้องเรี ยน การเขียน
ลายเส้นรวมถึงการจัดนิทรรศการประดิษฐ์ของเล่นและเครื่ องใช้จากเศษวัสดุ
และวัสดุในท้องถิ่นให้เหมาะสมกับเด็ก

1072307

การเตรียมความพร้ อมเพือ่ การเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย
3(2-2)
Readiness for Pre-school Children Learning
ธรรมชาติและพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย องค์ประกอบของ
ความพร้อมรู ปแบบของกระบวนการรับรู ้ การจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มความพร้อม
การจัดห้องเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้

1072308

กิจกรรมพลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Physical Education Activities for Pre-school Children
ความหมาย และความมุ่งหมายของกิจกรรมพลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
พัฒนาการและความพร้อมทางกายของเด็กปฐมวัย ขอบข่ายและกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวในร่ มและกลางแจ้ง การเคลื่อนไหวเบื้องต้น การเล่นประกอบจังหวะ
การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ
บทเพลงเลียนแบบสัตว์ ตามนิยาย และการ
เคลื่อนไหวสร้างสรรค์
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1072309

กิจกรรมการเคลือ่ นไหวและจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Music and Movement for Pre-school Children
แนวคิด และหลักการในการจัดกิจกรรมดนตรี และการเคลื่อนไหวสาหรับ
เด็กปฐมวัย ความหมายของดนตรี กบั พัฒนาการเด็กปฐมวัย การเลือกเพลงประกอบ
การจัดกิจกรรมการร้องเพลง การฝึ กท่าทางประกอบเพลง ความหมายและความ
มุ่งหมายของการจัดกิจกรรม การเคลื่อนไหวในร่ มและกลางแจ้ง การเคลื่อนไหว
เบื้องต้น การเล่นประกอบจังหวะ การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การเคลื่อนไหว
เลียนแบบสัตว์ต่าง ๆ การเคลื่อนไหวสร้างสรรค์

1072310

เกมและการเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Game and Playing for Pre-school Children
ความหมาย ความสาคัญ ทฤษฏีพฒั นาการทางด้านร่ างกาย เกมและการเล่น
สาหรับเด็กปฐมวัยประเภทต่าง ๆ เกมเบ็ดเตล็ด เกมแบบผลัด เกมพัฒนาทักษะทาง
กีฬา ฯลฯ เทคนิคการจัดกิจกรรมเกมและการเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย บทบาท
ของครู ในการจัดสภาพแวดล้อม สื่ อเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการด้านต่าง ๆ การวัด
ประเมินผล ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างเกมและการเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย

1072401

หนังสื อสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Literature for Pre-school Children
ความหมาย คุณค่า และประเภทหนังสื อเด็ก ลักษณะของหนังสื อที่ดี
ระดับความพร้อม และความต้องการในการใช้หนังสื อของเด็กแต่ละวัย การเลือก
หนังสื อให้เหมาะสมกับวัย หลักการสร้างและเขียนหนังสื อสาหรับเด็ก ปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการฝึ กแต่งสร้าง และวิจารณ์หนังสื อเด็ก การส่ งเสริ มการใช้และการรักษา
หนังสื อ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
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1072402

ห้ องสมุดของเล่ นและศูนย์ สื่อ
2(2-0)
Toy Library and Learning Media Center
ความหมายและประวัติความเป็ นมาของห้องสมุดของเล่นและศูนย์สื่อ
บทบาทของเครื่ องเล่นต่อการพัฒนาเด็ก ทฤษฎีและพัฒนาการเล่นของเด็กปฐมวัย
การจัดห้องสมุดของเล่นเด็กในประเทศและต่างประเทศ
การจัดระบบบริ การใน
ห้องสมุดของเล่น การจัดศูนย์สื่อครู และเด็กปฐมวัย

1072601

การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Pre-school Curriculum and Assessment
บทบาทของการประเมินผล ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
ประเมินผลและจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย เทคนิควิธี
การประเมินผลในระดับอนุบาล การสร้างเครื่ องมือประเมินผล พัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ เช่น กาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การเสนอผลการประเมิน
และการร่ วมมือกับผูป้ กครองในการประเมินผล ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการสร้างและใช้
เครื่ องมือประเมินผลพัฒนาการ

1072602

การทดสอบและการสร้ างแบบทดสอบระดับอนุบาล
2(1-2)
Testing and Test Construction for Kindergarten
ความสาคัญของการทดสอบระดับอนุบาล หลักและวิธีการทดสอบ
ลักษณะ ของแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบ ทดลองใช้ ตรวจสอบคุณภาพ
และปรับปรุ งแบบทดสอบโดยให้ปฏิบตั ิจริ ง

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
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1072701

การจัดการศึกษาระดับบริบาล
2(2-0)
Infant Education
ความหมายและความสาคัญของเด็กระดับบริ บาล
การเจริ ญเติบโต
และพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 3 ปี ทิศทางและวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก การจัด
โปรแกรมการศึกษาและโปรแกรมกระตุน้ พัฒนาการเด็กด้านต่าง ๆ สื่ ออุปกรณ์
เพื่อพัฒนาเด็กบทบาทของผูใ้ ห้การดูแลและครู เด็กเล็ก การจัดบริ การและการจัด
บริ หารสถานบริ บาลหรื อศูนย์พฒั นาเด็ก

1072801

การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 1
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Early Childhood Education 1
การฝึ กเตรี ยมการสอนและการทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ ในรายวิชาระดับ
การศึกษาปฐมวัยที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

1073201

กิจกรรมนาฏศิลป์ สาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Creative Dramatics
ศึกษาการจัดนาฏศิลป์ พื้นเมืองสาหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคในการจัดและ
เลือกชุดแสดงให้เหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิการแสดงชุดต่าง ๆ เพลง
ประกอบลีลาท่าทาง และการแสดงตามสมัยนิยมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
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1073202

การจัดและพัฒนาโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Contemporary Pre-school Education Programs
ศึกษาปรัชญา และทฤษฎีพ้นื ฐานในการจัดโปรแกรมการศึกษาสาหรับ
เด็กปฐมวัยด้านทฤษฎีการศึกษา ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ และทฤษฎีที่คิดค้นขึ้นใหม่
ความสาคัญของการจัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย เหตุผลและเป้ าหมายของ
โปรแกรม การจัดโปรแกรมแบบต่าง ๆ ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
ปฏิสัมพันธ์นิยมและวุฒิภาวะนิยมโปรแกรมการศึกษาเพื่อสนองตอบความต้องการ
ของเด็กด้อยโอกาส ทั้งในเมืองและชนบท หลักการสร้างโปรแกรมการฝึ กอบรม
ปฐมวัย องค์ประกอบและการวางแผนโปรแกรม แนวคิดใหม่และแนวโน้มใน
การจัดโปรแกรมการฝึ ก อบรมเด็กปฐมวัย

1073203

หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
3(3-0)
Early Childhood Curriculum
ความหมาย จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรปฐมวัย ประเภทของหลักสู ตรและ
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร การวิเคราะห์หลักสู ตรปฐมวัยของประเทศไทยใน
ปั จจุบนั และการศึกษาเปรี ยบเทียบหลักสู ตรปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ

1073204

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารในชีวติ ประจาวันสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
English for Communications in Daily Life of Pre-school Children
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษ
สาหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีพ้นื ฐานการเรี ยนรู ้ และพัฒนาทางภาษาของเด็กปฐมวัย
ครู และผูป้ กครองกับการจัดโปรแกรมเพื่อส่ งเสริ มประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
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1073301

กระบวนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2)
Design Curriculum for Pre-school Children
ศึกษารู ปแบบการเรี ยนรู ้ของเด็ก รู ปแบบการสอนและการจัดกิจกรรมการ
สอนตามแนวของหน่วยงานต่าง ๆ การจัดประสบการณ์การเรี ยนให้เหมาะสม
กับวัยเด็กการจัดบรรยากาศของห้องเรี ยน การจัดตารางกิจกรรมการเรี ยน
การศึกษาแนวทางจัดประสบการณ์และหน่วยการสอน
การบูรณาการ
เนื้อหาและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของเด็ก การ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ในหน่วยการสอนนั้น ๆ

1073302

เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา
2(1-2)
Pre-school Children and Language Practice
พัฒนาการทางภาษาของเด็ก 0 - 6 ปี การสังเกต การวิเคราะห์และ
บันทึกพฤติกรรมทางภาษาของเด็กต่างอายุในปฐมวัย
การใช้สื่อและการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเรี ยนภาษา
แนวทาง กลวิธีและการจัดโปรแกรมการสอนภาษาเด็กปฐมวัย การทดสอบและ
ประเมินผลความพร้อมทางการเรี ยนภาษาเด็กปฐมวัย

1073303

พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กต่ างวัฒนธรรม
2(2-0)
Language Development and Language Programs for Minority Group of
Children
ทาความเข้าใจธรรมชาติ และพฤติกรรมทางภาษาของเด็กต่างวัฒนธรรม
การใช้ภาษาท่าทางหรื อภาษาถิ่นเป็ นสื่ อความหมายในการสร้างความเข้าใจระหว่าง
กัน การ จัดกิจกรรมเพื่อกระตุน้ ให้เด็กได้มีส่วนร่ วมในการแสดงออกทางวาจา และ
ภาษาท่าทาง การใช้สื่อและการจัดโปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับสภาพเด็กต่าง
วัฒนธรรม การรวบรวมคาศัพท์พ้นื ฐานในชีวติ ประจาวัน ให้เด็กได้มีทกั ษะในการ
ฟัง การพูด อ่าน และเริ่ มแสดงออกและเข้าใจในการสื่ อความหมายของภาษาไทย
การทดสอบและประเมินผลทักษะทางภาษาไทยของเด็กต่างวัฒนธรรม

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
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1073304

ความคิดสร้ างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Creative Thinking for Pre-school Children
ศึกษาความหมายและความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการ
ของความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กวัยต่ากว่าและ
การพัฒนาบทบาทของพ่อแม่และครู ในการส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์
การ
ส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ในโรงเรี ยนอนุบาล ในเนื้อหาวิชาภาษา วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ สุ นทรี ยะการเล่นในร่ มและกลางแจ้ง

1073305

ทักษะการคิดสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Classroom Strategies for Cognitive Growth of the Pre-school Children
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ กรอบความคิด พัฒนาการและการทางาน
ของสมอง ในช่วงอายุ 0 - 6 ปี ทักษะการคิดพื้นฐานสาหรับเด็กปฐมวัย
การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริ มทักษะการคัด การวัดและประเมิน และความสามารถ
ในการคิดของเด็กปฐมวัย

1073401

การประดิษฐ์ ของเล่ นประเภทตุ๊กตาสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Production of Dolls for Pre-school
ความหมายและความสาคัญของตุ๊กตาต่อเด็กปฐมวัย ความเป็ นมาของ
เล่นประเภทตุก๊ ตา ประเภทของตุก๊ ตาสาหรับเด็ก ตุก๊ ตาสาหรับเด็กวัยต่าง ๆ
หลักการคัดเลือกวัสดุ การสร้างแบบตัดเย็บและประดิษฐ์ตุก๊ ตา ปฏิบตั ิการ
ประดิษฐ์ตุก๊ ตาสาหรับเด็กปฐมวัย 1-2 ประเภท

1073402

การตัดเย็บเบือ้ งต้ นสาหรับครู ปฐมวัย
2(1-2)
Dress Making for Pre-school Teachers
ความหมายและความสาคัญของการตัดเย็บเบื้องต้น ความรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์
การตัดเย็บและการใช้จกั ร วิธีการเย็บตะเข็บแบบต่าง ๆ หลักการออกแบบ การวัด
และการสร้างแบบตัด การเลือกผ้าที่เหมาะสม การฝึ กปฏิบตั ิ ออกแบบ และตัดเย็บ
เครื่ องใช้เด็กปฐมวัย เช่น เครื่ องนอน ผ้ากันเปื้ อน ฯลฯ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

รหัส
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1073501

การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Parents Guidance for Pre-school Children
ความหมายและความสาคัญของการแนะแนว ความสัมพันธ์ระหว่างการ
แนะแนวกับการศึกษา สภาพสังคมไทยกับความจาเป็ นต้องมีการแนะแนวผูป้ กครอง
ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยต่อบทบาทหน้าที่ของผูป้ กครองในการส่ งเสริ มพัฒนาการ
ทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความร่ วมมือ ประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บ้านกับโรงเรี ยน ยุทธวิธีการจัดกิจกรรมแนะแนวผูป้ กครองเด็กปฐมวัยในเขตเมือง
และชนบท

1073701

การจัดและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Pre-school Administration and Management
ศึกษาความหมาย และความมุ่งหมายของการบริ หารสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยประเภทของสถานบริ การเด็กปฐมวัย บทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร หลัก
เบื้องต้นของการบริ หารสถานพัฒนาเด็ก บุคลิกภาพของผูบ้ ริ หาร การเปิ ด
ดาเนินงานสถานเลี้ยงเด็กและโรงเรี ยนอนุบาลเอกชน การนิเทศและติดตามการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร การทางานร่ วมกับผูป้ กครองและชุมชน การจัด
โครงสร้างขององค์การ และการจัดระบบงานบริ หารทั้ง 6 งาน คือ งานวิชาการ
งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ งานธุ รการ งานกิจกรรมนักเรี ยนและงานชุมชน
สัมพันธ์

1073801

การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 2
1(60)
Teaching Practice Under Supervision in Early Childhood Education 2
การฝึ กเตรี ยมการสอนและทดลองสอนบทเรี ยนสั้น ๆ
ในรายวิชา
ระดับการศึกษาปฐมวัยที่โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

รหัส
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1074401

คอมพิวเตอร์ สาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Using Computers in Pre-school Children
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการคอมพิวเตอร์ สาหรับเด็กปฐมวัย ความรู้
พื้นฐานในคอมพิวเตอร์ สาหรับเด็กปฐมวัย การเลือกและการจัดโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในการส่ งเสริ มพัฒนาการด้านต่าง ๆ เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์
สาหรับเด็กปฐมวัย การฝึ กฝนปฏิบตั ิการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย
การวัดและการประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย
ครู และผูป้ กครองกับการจัดโปรแกรมเพื่อส่ งเสริ มประสบการณ์
การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับเด็กปฐมวัย

1074402

นวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษาปฐมวัย
2(1-2)
Instructional Media and Technology for Early Childhood Education
แนวคิด ความหมาย ความสาคัญ ธรรมชาติและประโยชน์ของ
นวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษาปฐมวัย
สังคมและการเรี ยนรู้
ของเด็กปฐมวัย โสตทัศนศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย สื่ อสารมวลชนเพื่อการศึกษา
ปฐมวัย วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาปฐมวัย สื่ อคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพื่อ
การศึกษาปฐมวัย แหล่งการศึกษาชุมชน และอุทยานการศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยี
การศึกษาเครื อข่าย และการศึกษาทางไกลสาหรับผูป้ กครองเด็กปฐมวัย

1074501

การให้ การศึกษาแก่ ผ้ ปู กครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Education for Parents of Pre-school Children
ความสาคัญของพ่อแม่ ผูป้ กครองต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ความจาเป็ นที่
จะต้องให้การศึกษาแก่พอ่ แม่ หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแก่พอ่ แม่
และการให้ความร่ วมมือกับองค์กรในชุมชน เพื่อประสานงานการให้ความรู ้ดา้ นการ
พัฒนาเด็กแก่พอ่ แม่

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

150
1074901

โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย
2(2-0)
Independent Study for Early Childhood Education
ให้นกั ศึกษาเลือกศึกษาเรื่ องที่ตนสนใจในขอบข่ายวิชาการศึกษา โดย
ได้รับความยินยอม คาแนะนา และอยูภ่ ายใต้การนิเทศอย่างใกล้ชิดของอาจารย์
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับทดลองศึกษาเรื่ องที่ตนสนใจ ในขอบข่ายวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่ อง

1074902

การศึกษาผลงานวิจัยเกีย่ วกับเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Research Studies in Early Childhood Education
ศึกษา และรายงานผลการวิจยั ทางการศึกษาปฐมวัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ
เด็กการอบรมเลี้ยงดูเด็ก สื่ อการเรี ยนและของเล่นเด็ก สุ ขภาพอนามัย โครงการจัด
กิจกรรมการเรี ยน หลักสู ตร
การประเมินพัฒนาเด็กเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษาปฐมวัย สรุ ปข้อคิดเห็นจากงานวิจยั เพื่อนาไปใช้แนะแนวทางให้
เกิดประโยชน์ในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

1074903

การสั มมนาการศึกษาปฐมวัย
2(2-0)
Seminar in Early Childhood Education
ศึกษาและรวบรวมปัญหาการศึกษาปฐมวัยจากการค้นคว้า สัมภาษณ์ สอบ
และสังเกต เพื่อมาวิเคราะห์ อภิปรายและนาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
ติดตามความเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานทุก
สังกัดในประเทศไทยและรวบรวมข้อมูล เชิงปริ มาณ และผลลัพธ์ของโครงการต่าง
ๆ ทางการศึกษาปฐมวัยทั้งจากหน่วยงานย่อยและหน่วยงานใหญ่จดั สัมมนาแบบ
ปิ ดหรื อเปิ ดกว้าง รับคนจากชุมชนเข้าร่ วมสัมมนา โดยเลือกหัวข้อที่ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาปฐมวัยในช่วงเวลานั้น ๆ 1 หัวเรื่ อง

หมู่วชิ าการศึกษาพิเศษ

151

(108)

หมู่วชิ าการศึกษาพิเศษ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาครุ ศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็ นดังนี้
1. พื้นฐานทัว่ ไป
2. หลักการ ทฤษฎี
3. หลักสู ตรและการสอน
4. การแนะแนวและการฟื้ นฟูบาบัด
5. สื่ อและนวัตกรรม
6. การบริ หารจัดการ
7. การตรวจสอบวัดผลประเมินผล
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
9.โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั

หมู่วชิ าการศึกษาพิเศษ (108)

(108-1--)
(108-2--)
(108-3--)
(108-4--)
(108-5--)
(108-6--)
(108-7--)
(108-8--)
(108-9--)

152

รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
1081101
1081102
1081103
1081301
1082101
1082102
1082103
1082104
1082201
1082202
1082203
1082204
1082205
1082206
1082207
1082208
1082209
1082210
1082211

-

ชื่อวิชา
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
คุณธรรมและจริ ยธรรมสาหรับครู การศึกษาพิเศษ
ภาษามือ 1
พัฒนาการทางภาษาและปัญหาของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ
การให้บริ การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ ม
ดนตรี ศิลปะ พลศึกษาและนันทนาการสาหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
โสตสัมผัสวิทยา
การสื่ อความหมายสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทาง
การได้ยนิ
ความรู ้เกี่ยวกับความบกพร่ องทางการเห็น
ทักษะการทาความคุน้ เคยกับสภาพแวดล้อมและการ
เคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเห็น
ความรู ้เกี่ยวกับภาวะความบกพร่ องทางสติปัญญา
ความรู ้เกี่ยวกับความบกพร่ องทางร่ างกายและสุ ขภาพ
สภาพแวดล้อมและทักษะการดารงชีวติ สาหรับเด็กที่มี
ความบกพร่ องทางร่ างกายและสุ ขภาพ
ความรู ้เกี่ยวกับความบกพร่ องทางการพูดและภาษา
พัฒนาการทางการพูดและภาษาของเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการพูดและภาษา
ความรู ้เกี่ยวกับปั ญหาทางการเรี ยนรู ้
ความรู ้เกี่ยวกับปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์

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)

153
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
1082212
1082301
1082302
1082303
1083201
1083301
1083302
1083303
1083304
1083305
1083306
1083307
1083308
1083309

รหัสวิชา

-

ชื่อวิชา
การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีปัญหาทาง
พฤติกรรมและอารมณ์
การสอนภาษาสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการ
ได้ยนิ
การจัดหลักสู ตรสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติ
ปัญญา
การช่วยเหลือเฉพาะด้านสาหรับเด็กที่มีปัญหาทาง
การเรี ยนรู้
การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
และอารมณ์
เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
เทคนิคการสอนวิชาพื้นฐานสาหรับเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยนิ
การสอนทักษะการดารงชีวติ สาหรับเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการเห็น
การอ่าน เขียน และพิมพ์อกั ษรเบรลล์ไทย
การอ่าน เขียน และพิมพ์อกั ษรเบรลล์องั กฤษ
เทคนิคการสอนกลุ่มวิชาทักษะสาหรับเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการเห็น
การเสริ มสร้างทักษะทางการสื่ อความหมาย และทาง
สังคมสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
เทคนิคการสอนอ่าน และเลขคณิ ตสาหรับเด็กที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา

ชื่อวิชา

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)

น(ท-ป)

154
รหัสใหม่
1083310

รหัสเก่า
-

1083311
1083312
1083313
1083314
1083315
1083316
1083317
1083318
1083401
1083402
1083403
1083404
1083405

รหัสวิชา

-

การปรับหลักสู ตรและการประเมินผลสาหรับเด็กที่มี
ความบกพร่ องทางร่ างกายและสุ ขภาพ
เทคนิคการสอนภาษาและสื่ อความหมายสาหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายและสุ ขภาพ
การสอนวิธีการสื่ อความหมายสาหรับเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการพูดและภาษา
เทคนิคการสอนพูด และภาษาสาหรับเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการพูดและภาษา
เทคนิคการสอนกลุ่มวิชาทักษะสาหรับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรี ยนรู้
การสอนทักษะทางสังคม และการสื่ อความหมาย
สาหรับเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์
เทคนิคการสอนกลุ่มวิชาทักษะสาหรับเด็กที่มีปัญหา
ทางพฤติกรรมและอารมณ์
พฤติกรรมการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ภาษามือ 2
การฝึ กฟัง ฝึ กพูด และแก้ไขการพูดสาหรับเด็กที่มี
ความบกพร่ องทางการได้ยนิ
การเตรี ยมอาชีพและการดารงชีวติ ในชุมชนสาหรับ
บุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
การฟื้ นฟูสมรรถภาพสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ อง
ทางร่ างกายและสุ ขภาพ
การปฏิบตั ิงานกับครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการพูดและภาษา
การปฏิบตั ิงานกับครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้

ชื่อวิชา

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)

น(ท-ป)

155
รหัสใหม่
1083406
1083501
1083502
1083503
1083504
1083505
1083601
1083701
1083702
1083703
1083704
1083801
1083901
1084601
1084701
1084901
1084902

รหัสเก่า
-

การฟื้ นฟูสมรรถภาพในชุมชนสาหรับบุคคลพิการ
สื่ อและเทคโนโลยีทางการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยนิ
สื่ อและอุปกรณ์พิเศษสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ อง
ทางการเห็น
กิจกรรมและสื่ อการเรี ยนการสอนสาหรับเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางสติปัญญา
สื่ อและเทคโนโลยีสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทาง
ร่ างกายและสุ ขภาพ
สื่ อและเทคโนโลยีสาหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้
การศึกษาแบบเรี ยนรวม
การตรวจสอบเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการเรี ยนรู้
การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์
เทคนิคการให้บริ การ และประเมินความต้องการของ
บุคคลพิการในชุมชน
การทดลองสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
โครงการพัฒนาการพูดและภาษาสาหรับเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการพูดและภาษา
การจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวมและบริ การสนับสนุน
ฝึ กปฏิบตั ิการตรวจสอบเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
สัมมนาทางการศึกษาพิเศษ
โครงการศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ

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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1081101

ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับการศึกษาพิเศษ
3(3-0)
Introduction to Special Education
ปรั ชญา ความหมาย ขอบข่ าย ประเภท บทบาทและความสาคัญของ
การศึกษาพิเศษ ลักษณะ สาเหตุ และประเภทของความบกพร่ องทางการศึกษา
การจัดการศึกษาพิเศษของไทย การจัดการศึกษาพิเศษของต่างประเทศ องค์กรและ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การศึ ก ษาพิ เ ศษ ความเคลื่ อ นไหวในปั จ จุ บ ัน ด้า น
การศึกษาพิเศษ และแนวโน้ม

1081102

จิตวิทยาเด็กทีม่ ีความต้ องการพิเศษ
2(2-0)
Psychological and Social Aspects Concerning Persons with Special Needs
ลัก ษณะทางจิ ตวิท ยาของเด็ กที่ มี ความต้องการพิ เศษ ความบกพร่ องและ
ปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ความสาเร็ จในการปรับตัวของบุคคลพิการ
หลักการ กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจบุคคลพิการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาความเข้าใจ
ตนเอง และพฤติกรรมของสังคมที่มีต่อบุคคลพิการ

1081103

คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับครู การศึกษาพิเศษ
2(2-0)
Ethical Values for Teachers of Children with Special Needs
คุณธรรม หลักธรรมเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณ และทักษะในการคิดของครู
การศึ ก ษาพิ เ ศษ คุ ณ ลัก ษณะพิ เ ศษที่ จ าเป็ นส าหรั บ การสอนที่ มี คุ ณ ภาพ การ
วิเคราะห์ พ ฤติ ก รรมที่ เหมาะสม การแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ ประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม และจริ ยธรรมของครู กิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ
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1081301

ภาษามือ 1
1(0-2)
Sign Language 1
ความหมาย ความเป็ นมา ประเภทและลักษณะที่แตกต่างกันของภาษามือ
ไทยโครงสร้างพื้นฐานของภาษามือไทย ฝึ กปฏิบตั ิการสื่ อสารด้วยภาษามือใน
ชีวติ ประจาวัน

1082101

พัฒนาการทางภาษาและปัญหาของเด็กทีม่ ีความต้ องการพิเศษ
3(3-0)
Language Development and Language Disorders
พัฒนาการทางภาษาของเด็กปกติ ความสาคัญของภาษาในการเรี ยนรู้และ
การดารงชี วิต ผลกระทบของความบกพร่ องที่มีต่อพัฒนาการทางภาษาของเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษแต่ละประเภท ปั จจัยที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ภาษาการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาภาษา และแก้ไขปั ญหาทางภาษาของเด็ก

1082102

การให้ บริการช่ วยเหลือระยะแรกเริ่ม
3(2-2)
Provision of Early Intervention Services
ความหมาย ความสาคัญ ปั ญหาและความต้องการเฉพาะของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษแต่ละประเภท กระบวนการให้บริ การช่ วยเหลื อระยะแรกเริ่ ม หลัก
และวิธีการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษการให้การปรึ กษาและทางานร่ วมกับพ่อ
แม่และครอบครัว บทบาทของครอบครัว องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1082103

ดนตรี ศิลปะ พลศึกษา และนันทนาการสาหรับเด็กทีม่ ีความต้ องการพิเศษ 2(1-2)
Music, Art, Physical Education and Recreational Activities for Children
with Special Needs
ขอบข่ายของพลศึกษา และนันทนาการสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
หลักการและแนวทางในการจัด ปรับและดัดแปลงกิ จกรรม ดนตรี ศิลป เกม กี ฬา
และนันทนาการ เครื่ องเล่นอุปกรณ์ สถานที่ที่เหมาะสม เพื่อเสริ มสร้ างพัฒนาการ
ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ฝึ กปฏิบตั ิการจัดกิจกรรม
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1082104

จิตวิทยาเด็กพิเศษ
2(2-0)
Psychological Aspects of Exceptional Children
ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กพิเศษแต่ละประเภทลักษณะความบกพร่ องที่มี
ผลต่อการพัฒนาด้านจิตใจของเด็กพิเศษแต่ละประเภท และบุคคลในครอบครัวการ
ปรับตัวที่ดีของเด็กพิเศษทางด้านจิตใจ สังคมและอาชีพ

1082201

โสตสั มผัสวิทยา
3(3-0)
Audiology
ธรรมชาติ และทฤษฎีของเสี ยง กายวิภาค และหน้าที่ของหู กระบวนการ
ในการได้ยินเสี ยง ความบกพร่ องทางการได้ยิน การวัด และการจัดระดับการได้ยิน
การอ่านแบบบันทึกระดับการได้ยนิ การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการได้ยนิ

1082202

การสื่ อความหมายสาหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
2(2-0)
Communication for Children with Hearing Impairments
ความหมาย ลักษณะ และความจาเป็ นของการสื่ อความหมายสาหรับเด็กที่
มีความบกพร่ องทางการได้ยิน วิธีการสื่ อความหมาย การฟั ง การพูด การอ่านริ ม
ฝี ปาก การใช้ท่าแนะคาพูด ภาษาท่าทาง ภาษามื อ การสะกดนิ้ วมือ และการสื่ อ
ความหมายระบบรวม

1082203

ความรู้ เกีย่ วกับความบกพร่ องทางการเห็น
3(3-0)
Introduction to Visual Impairments
โครงสร้างและหน้าที่ของตา สาเหตุ และการป้ องกันความบกพร่ อง ค า
จากัดความ ความบกพร่ องที่มีผลต่อการดารงชีวติ และการศึกษา การตรวจวัดการ
เห็นกิจกรรมส่ งเสริ มการเห็นสาหรับเด็กที่เห็นเลือนลาง
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1082204

ทักษะการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้ อม และการเคลือ่ นไหวของเด็กทีม่ ี 3(3-0)
ความบกพร่ องทางการเห็น
Orientation and Mobility for Children with Visual Impairments
ความหมาย ปรัชญา การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ตนเอง และการใช้ประสาทสัมผัส หลักและวิธีการสอนทักษะการสารวจและรับรู้
สิ่ งแวดล้อม การใช้อุปกรณ์ ช่วย
การฝึ กปฏิบตั ิการทาความคุ น้ เคยกับ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวได้ดว้ ยตนเอง

1082205

ความรู้ เกีย่ วกับภาวะความบกพร่ องทางสติปัญญา
3(3-0)
Introduction to Children with Mental Retardation
ความหมาย สาเหตุ ประเภท ลัก ษณะของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ องทาง
สติปัญญา การสังเกต การคัดแยกเด็ก การดูแลช่วยเหลือเด็ก การจัดการศึกษา
และการให้บริ การ

1082206

ความรู้ เกีย่ วกับความบกพร่ องทางร่ างกายและสุ ขภาพ
3(3-0)
Introduction to Children with Physical and Health Impairments
ความหมาย สาเหตุ ประเภท ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่ องทาง
ร่ างกายและสุ ขภาพ ข้อจากัดและอุปสรรคที่มีผลต่อการเรี ยนการสอนแนวทางใน
การช่วยเหลือ

1082207

สภาพแวดล้อมและทักษะการดารงชีวติ สาหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ อง
3(2-2)
ทางร่ างกายและสุ ขภาพ
Accessibility and Life Skills for Children with Physical and Health
Impairments
หลักการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ศึกษาและสารวจสภาพแวดล้อมที่
เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การดารงชี วิต การสอนทักษะ และฝึ กปฏิบตั ิการใช้
เครื่ อ งมื อ ในการท ากิ จ วัต รประจ าวัน การทรงตัว การเคลื่ อ นไหว ทัก ษะการ
ดารงชีวติ
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1082208

ความรู้ เกีย่ วกับความบกพร่ องทางการพูดและภาษา
3(3-0)
Introduction to Speech and Language Disorders
โครงสร้ า ง หน้ า ที่ ข องอวัย วะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพู ด กลไกและ
กระบวนการการพูด ความหมาย ลัก ษณะ ประเภท ปั ญหา และสาเหตุของความ
บกพร่ องทางการพูดและภาษา ผลกระทบที่มีต่อเด็ก

1082209

พัฒนาการทางการพูดและภาษาของเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการพูด
3(3-0)
และภาษา
Speech and Language Development in Children with Speech
and Language Disorders
พัฒนาการ องค์ประกอบที่มีผลต่อการเรี ยนพูดและภาษาของเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการพูดและภาษา เปรี ยบเทียบพัฒนาการทางการพูดและภาษากับเด็ก
ปกติ บทบาทของครอบครัว และโรงเรี ยนในการส่ งเสริ มพัฒนาการทางภาษา การ
สังเกต การประเมินผล และการส่ งต่อ

1082210

ความรู้ เกีย่ วกับปัญหาทางการเรียนรู้
3(3-0)
Introduction to Learning Disabilities
ความหมาย ความเป็ นมา ลักษณะ สาเหตุ ระดับของปั ญหาทางการเรี ยนรู้
กระบวนการคัดแยก การให้ความช่ วยเหลื อในด้านการเรี ยนการสอน และบริ การ
ทางการศึกษาเฉพาะบุคคล

1082211

ความรู้ เกีย่ วกับปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์
3(3-0)
Introduction to Behavioral and Emotionnal Disorders
ความหมาย สาเหตุ ประเภท ลักษณะปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ การ
จัดการศึกษา กระบวนการช่วยเหลือ บทบาทของครู ในการทางานร่ วมกับ
ผูป้ กครอง และผูเ้ กี่ยวข้อง
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1082212

การจัดสภาพแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาเด็กทีม่ ีปัญหาทางพฤติกรรม
2(2-0)
และอารมณ์
Educational and Environmental Settings for Children with Behavioral and
Emotional Disorders
การจัดสภาพแวดล้อมและชั้นเรี ยนที่เหมาะสมสาหรับการเรี ยนรู ้ และการ
ปรับตัวในชีวติ ประจาวัน การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การประเมินพฤติกรรม
ตนเองของครู และประเมินสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมเด็ก

1082301

การสอนภาษาสาหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
2(2-0)
Teaching Language to Children with Hearing Impairments
ความหมายและความสาคัญของภาษา พัฒนาการและปั ญหาทางภาษาของ
เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ บทบาทของครอบครัวและโรงเรี ยนในการสอน
และส่ งเสริ มพัฒนาการทางภาษา หลักและวิธีการสอน การฝึ กปฏิ บตั ิการสอนภาษา
สาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ในระดับชั้นต่าง ๆ

1082302

การจัดหลักสู ตรสาหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
3(3-0)
Curriculum Development for Children with Mental Retardation
หลัก การและโครงสร้ า งของหลัก สู ต รโดยทั่ว ไป แนวทางการพัฒ นา
หลักสู ตรสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ลักษณะและวิธีการจัด และ
ปรั บหลักสู ตรการเรี ยนการสอนที่ เหมาะสม เพื่อให้เกิ ดทักษะทางวิชาการ และ
ทักษะในการดารงชีวิตประจาวัน (functional skills) ตามระดับพัฒนาการ และ
ความสามารถเฉพาะบุคคล

1082303

การช่ วยเหลือเฉพาะด้ านสาหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
2(2-0)
Specific Interventions for Children with Learning Disabilities
กระบวนการเรี ยนรู ้ ปั จจัยช่ วยส่ งเสริ ม ปั ญหาและข้อจากัด ในการเรี ยนรู ้
วิธีการฝึ กทักษะการคิดและกลวิธีการเรี ยน วิธีการช่วยเหลือเพื่อส่ งเสริ มวุฒิภาวะทาง
สังคมและพัฒนาการด้านอื่น ๆ
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1083201

การจัดการพฤติกรรมเด็กทีม่ ีความต้ องการพิเศษ
3(3-0)
Behavior Management for Children with Special Needs
เป้ าหมายของการจัดการพฤติกรรม ลักษณะของพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาครู
และปั จจัย อื่ นที่ ท าให้ เกิ ดพฤติ ก รรมที่ เ ป็ นปั ญหา วิธี ก ารจัดการพฤติ ก รรมเพื่ อ
ป้ องกันพฤติ กรรมที่ ไม่พึงประสงค์และส่ งเสริ มพฤติ กรรมที่ พึงประสงค์ การนา
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ และหลักการจัดการพฤติกรรมมาใช้ในการเรี ยนการสอนเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ จรรยาบรรณของการจัดการพฤติกรรม

1083301

การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาเด็กทีม่ ีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์
3(2-2)
Activities to Promote Appropriate Development in Children with Behavioral
and Emotional Disorders
ความหมาย จุดประสงค์ของการจัดกิ จกรรม หลักการจัดกิจกรรม การ
เลื อกใช้กิ จกรรมให้ส อดคล้องกับ ปั ญหา และความต้องการเฉพาะของเด็ ก ที่ มี
ปัญหาทางพฤติกรรม

1083302

เทคนิคการสอนเด็กทีม่ ีความต้ องการพิเศษ
2(2-0)
Methods of Teaching Children with Special Needs
หลักและวิธีสอนสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัดทาโปรแกรม
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอนเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ

1083303

เทคนิคการสอนวิชาพืน้ ฐานสาหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
2(2-0)
Methods of Teaching Basic Subjects to Children with Hearing Impairments
หลัก และวิธี ก ารสอนทัว่ ไปส าหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ องทางการได้ยิ น
หลักสู ตร เนื้ อหา การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย
กลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวิต วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา การใช้เทคนิ คการ
สอนที่เหมาะสม การฝึ กปฏิบตั ิทดลองสอนบทเรี ยนในวิชาพื้นฐาน
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1083304

การสอนทักษะการดารงชีวติ สาหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการเห็น
2(1-2)
Life Skills for Children with Visual Impairments
ทักษะการดารงชีวติ ของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเห็น การสอนทักษะ
ที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน และการดารงชีวติ ในชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพ ฝึ ก
ปฏิบตั ิการใช้เครื่ องมือเครื่ องใช้ในชีวติ ประจาวัน

1083305

การอ่าน เขียน และพิมพ์อกั ษรเบรลล์ไทย
2(1-2)
Thai Braille
ประวัติความเป็ นมาของอักษรเบรลล์ไทย การใช้อกั ษรเบรลล์เป็ นเครื่ องมือ
สื่ อความหมายในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี
และธรรมชาติศึกษา รู ปแบบการอ่าน การเขียนและการพิมพ์อกั ษรเบรลล์ไทย
รู ปแบบหนังสื อเบรลล์ไทยมาตรฐาน การใช้เครื่ องเขียน และเครื่ องพิมพ์ ดีดเบรลล์
การฝึ กปฏิบตั ิอ่าน เขียน พิมพ์หนังสื อเบรลล์ไทย

1083306

การอ่าน เขียน และพิมพ์อกั ษรเบรลล์องั กฤษ
2(1-2)
English Braille
ประวัติ ค วามเป็ นมาของอัก ษรเบรลล์อ ัง กฤษ การใช้อ ัก ษรเบรลล์เ ป็ น
เครื่ องมื อในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดนตรี ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับ
คอมพิ ว เตอร์ รู ป แบบการอ่ า น การเขี ย น และการพิ ม พ์อ ัก ษรเบรลล์ องั กฤษ
รู ปแบบหนังสื อเบรลล์องั กฤษมาตรฐาน การใช้เครื่ องเขียน และเครื่ องพิมพ์ดีด
เบรลล์ การฝึ กปฏิบตั ิอ่าน เขียน พิมพ์ หนังสื อเบรลล์องั กฤษ

1083307

เทคนิคการสอนกลุ่มวิชาทักษะสาหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการเห็น 2(2-0)
Teaching Basic Subjects to Children with Visual Impairments
การเตรี ยมทักษะการอ่าน เขียนอักษรเบรลล์ การสอนวิชาคณิ ตศาสตร์
และวิชาภาษาไทย การผลิตและการใช้สื่อในการเรี ยนการสอน
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1083308

การเสริมสร้ างทักษะทางการสื่ อความหมาย และทางสั งคมสาหรับเด็กทีม่ ี 2(2-0)
ความบกพร่ องทางสติปัญญา
Development of Communication and Social Skills for Children with Mental
Retardation
ปัญหา ความสาคัญ พัฒนาการในการสื่ อความหมาย การสังเกตพฤติกรรม
การสื่ อ ความหมาย และพฤติ ก รรมทางสั ง คมของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติปัญญา วิธีการเสริ มสร้างทักษะการสื่ อความหมาย และทักษะทางสังคม

1083309

เทคนิคการสอนอ่าน และเลขคณิตสาหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ อง
3(3-0)
ทางสติปัญญา
Teaching Reading and Mathematics to Children with Mental Ratardation
ขั้นตอนของพัฒนาการไปสู่ การอ่านและเรี ยนรู ้เลขคณิ ต เทคนิ คและวิธีการ
สอนอ่าน การสอนเลขคณิ ตสาหรั บเด็กที่ มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญา การฝึ ก
ปฏิ บตั ิการสอน สร้ างสื่ อทักษะการอ่าน และทักษะเลขคณิ ตเพื่อมุ่งเน้นทักษะใน
การดารงชีวติ ประจาวัน

1083310

การปรับหลักสู ตรและการประเมินผลสาหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ อง
2(2-0)
ทางร่ างกายและสุ ขภาพ
Curriculum Adaptation and Evaluation for Children with Physical and Health
Impairments
หลักการและจุดมุ่งหมายในการปรับหลักสู ตร ศึกษาและปรับหลักสู ตรปกติ
เพื่อใช้สอนเด็กที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายและสุ ขภาพ การประเมินผล
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1083311

เทคนิคการสอนภาษาและสื่ อความหมายสาหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ อง
3(3-0)
ทางร่ างกายและสุ ขภาพ
Teaching Language and Communication Skills to Children with Physical
and Health Impairments
ทักษะทางภาษา ความหมาย ความสาคัญของภาษา การสื่ อความหมาย
เพื่อการดารงชีวิต การเรี ยนการสอน หลักและวิธีการสอน สื่ ออุปกรณ์ เครื่ องช่วย
พิเศษสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องรุ นแรง บทบาทของครอบครัวและโรงเรี ยนใน
การสอน การส่ งเสริ มการใช้ภาษาและการสื่ อความหมาย

1083312

การสอนวิธีการสื่ อความหมายสาหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการพูด
3(3-0)
และภาษา
Teaching Communication Skills to Children with Speech and Language
Disorders
ความหมาย ความจ าเป็ นในการสอนการสื่ อ ความหมาย ลัก ษณะและ
ประเภท หลัก และวิธี ก าร การใช้อุ ป กรณ์ พิ เ ศษและใช้สั ญ ลัก ษณ์ แ ทนการพูด
เทคนิควิธีการช่วยเหลือ

1083313

เทคนิคการสอนพูด และภาษาสาหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการพูด
3(2-2)
และภาษา
Teaching Speech and Language to Children with Speech and Language
Disorders
ความรู ้เกี่ ยวกับหน่ วยเสี ยงและหน่วยคา หลักและวิธีการสอนพูดและภาษา
การประเมิน การวางแผน การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน การใช้สื่อ อุปกรณ์
และเครื่ องมือในการสอน การประเมินความก้าวหน้า
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1083314

เทคนิคการสอนกลุ่มวิชาทักษะสาหรับเด็กทีม่ ีปัญหาทางการเรียนรู้
3(3-0)
Teaching Language and Mathematics to Children with Learning Disabilities
องค์ประกอบที่จาเป็ นและปั จจัยสาคัญในการเรี ยนรู ้ภาษา การอ่านเลขคณิ ต
อุปสรรคในการเรี ยนรู้ เทคนิคและวิธีการสอน
กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มทักษะ
ด้านภาษา การอ่านและ เลขคณิ ต

1083315

การสอนทักษะทางสั งคม และการสื่ อความหมายสาหรับเด็กทีม่ ีปัญหาทาง 3(3-0)
พฤติกรรมและอารมณ์
Teaching Social and Communication Skills to Children with Behavioral and
Emotional Disorders
ความหมาย ความสาคัญ การจัดกิจกรรมการสอนเพื่อเสริ มสร้างความ
เข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น การจัดกิจกรรมการสื่ อความหมายสาหรับเด็กที่มีปัญหาทาง
พฤติกรรม

1083316

เทคนิคการสอนกลุ่มวิชาทักษะสาหรับเด็กทีม่ ีปัญหาทางพฤติกรรมและ
3(3-0)
อารมณ์ 3
Teaching Language and Mathematics to Children with Behavioral and
Emotional Disorders
หลักและวิธีสอนวิชาทักษะที่เหมาะสมสาหรับเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม

1083317

พฤติกรรมการสอนเด็กทีม่ ีความต้ องการพิเศษ
3(2-2)
Teaching Skills for Teachers of Children with Special Needs
หลักและวิธีการสอนเฉพาะสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับ
หลักสู ตร กิจกรรมการเรี ยนการสอน การใช้สื่อ การจัดชั้นเรี ยน ฝึ กปฏิบตั ิการเขียน
โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคล การประเมินผลฝึ ก
ปฏิบตั ิการสอนแบบจุลภาค
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1083318

ภาษามือ 2
2(1-2)
Sign Language 2
ไวยากรณ์ภาษามือไทย หลักและวิธีการสอนภาษามือ ฝึ กปฏิบตั ิ การสื่ อสาร
ด้วยภาษามือในการเรี ยนการสอน

1083401

การฝึ กฟัง ฝึ กพูด และแก้ ไขการพูดสาหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทาง
3(2-2)
การได้ ยนิ
Speech and Auditory Training for Children with Hearing Impairments
ความหมาย องค์ประกอบของการฟั งและการพูด อวัยวะที่เกี่ ยวข้องการ
สังเกต การประเมินความผิดปกติทางการพูด หลัก วิธีการและฝึ กปฏิบตั ิการฝึ กฟั ง
ฝึ กพูดและแก้ไขการพูด

1083402

การเตรียมอาชี พและการดารงชี วติ ในชุ มชนสาหรับบุคคลทีม่ ีความบกพร่ อง 3(2-2)
ทางสติปัญญา
Preparation for Work and Independent Living for Persons with Mental
Retardation
ทักษะและการฝึ กนิสัยที่จาเป็ นสาหรับการนาไปสู่ อาชี พ ขั้นตอนในการจัด
ประสบการณ์ฝึกงานอาชีพ ปัญหาอุปสรรคของการเข้าทางาน ผลของการมีงานทา
การด ารงชี วิต ในชุ ม ชนของบุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญญา การเดิ นทาง
รู ป แบบการพัก อาศัย เพศศึ ก ษา การมี ค รอบครั ว การดู แลตนเอง การป้ องกัน
อันตราย การฝึ กปฏิบตั ิวเิ คราะห์งาน และคุณภาพของการดารงชีวติ ในชุมชน

1083403

การฟื้ นฟูสมรรถภาพสาหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางร่ างกายและสุ ขภาพ 2(2-0)
Rehabilitation Services for Children with Physical and Health Impairments
หลักการและวิธีการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา การอาชี พ
และการสังคม บทบาท หน้าที่และความร่ วมมือระหว่างพ่อแม่ และครอบครัว
กับบุคลากร ในการฟื้ นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความบกพร่ องในชุมชน
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1083404

การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้ องกับเด็กทีม่ ี
2(1-2)
ความบกพร่ องทางการพูดและภาษา
Collaboration between Professionals and Families of Children with Speech
and Language Disorders
ปั ญหาและผลกระทบต่ อพ่อแม่และครอบครั วของเด็กที่ มีความบกพร่ อง
ทางการพูดและภาษา การสร้ างความร่ วมมื อ การให้ก ารปรึ กษา การแนะแนว
การประสานงาน การจัดโปรแกรมที่บา้ น และฝึ กปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาเด็กร่ วมกับพ่อแม่
ครอบครัวและผูเ้ กี่ยวข้อง

1083405

การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้ องกับเด็กทีม่ ีปัญหาทาง 2(1-2)
การเรียนรู้
Collaboration between Professionals and Families of Children with Learning
Disabilites
ปั ญหาและผลกระทบต่ อพ่อแม่และครอบครั วของเด็ก ที่ มีปั ญหาทางการ
เรี ยนรู้ การสร้ า งความร่ ว มมื อ การให้ ก ารปรึ กษา การแนะแนว การ
ประสานงานการจัดโปรแกรมที่ บา้ น และฝึ กปฏิ บตั ิ เพื่อพัฒนาเด็กร่ วมกับพ่อแม่
ครอบครัวและผูเ้ กี่ยวข้อง

1083406

การฟื้ นฟูสมรรถภาพในชุ มชนสาหรับบุคคลพิการ
2(1-2)
Community Based Rehabilitation for Persons with Special Needs
ความหมาย ความสาคัญ หลักการฟื้ นฟูสมรรถภาพในชุมชนสาหรับบุคคล
พิการ กฎหมายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับบุคคลพิการ ฝึ กปฏิบตั ิการจัดกิจกรรม
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1083501

สื่ อและเทคโนโลยีทางการศึกษาสาหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ อง
2(1-2)
ทางการได้ ยนิ
Materials and Technology for Children with Hearing Impairments
ความหมาย บทบาท ความสาคัญของสื่ อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ส าหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ องทางการได้ยิน ประเภท การใช้ การจัดหา และ
บารุ งรักษาสื่ อ อุปกรณ์ เครื่ องช่ วยและเทคโนโลยี การฝึ กปฏิ บตั ิ การใช้สื่อและ
เทคโนโลยี

1083502

สื่ อและอุปกรณ์ พเิ ศษสาหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการเห็น
2(1-2)
Materials and Assistive Technology for Children with Visual Impairments
สื่ อการเรี ยนการสอน สื่ อที่ใช้ดารงชีวติ การผลิต จัดหา ดัดแปลงสื่ อ การใช้
การเก็บ การบารุ งรักษา ฝึ กปฏิบตั ิการใช้สื่อและอุปกรณ์พิเศษ

1083503

กิจกรรมและสื่ อการเรียนการสอนสาหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ อง
2(1-2)
ทางสติปัญญา
Activities and Materials for Teaching Children with Mental Retardation
ความหมาย ความสาคัญ การจัดกิ จกรรมสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา วัสดุ อุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการเสริ มสร้างทักษะและพัฒนาการ การ
ดัดแปลง การผลิต การฝึ ก การจัดระบบ และการประเมินผลการใช้

1083504

สื่ อและเทคโนโลยีสาหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางร่ างกายและสุ ขภาพ
3(2-2)
Adaptive Devices and Assistive Technology for Children with Physical
and Health Impairments
ความสาคัญของสื่ อ เครื่ องมือ เครื่ องช่วยสาหรับปฏิ บตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
ในการเรี ยนการสอนและการดารงชี วิตของเด็กที่บกพร่ องทางร่ างกายและสุ ขภาพ
การดัดแปลง การจัดหา การผลิต การฝึ กใช้ และการเก็บบารุ งรักษา
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1083505

สื่ อและเทคโนโลยีสาหรับเด็กทีม่ ีปัญหาทางการเรียนรู้
3(3-0)
Materials and Assistive Technology for Children with Learning Disabilities
ความหมาย ประโยชน์ ประเภทของสื่ อ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริ มการเรี ยน
ของเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ การเลือกการจัดหาการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ
เรี ยนการสอน

1083601

การศึกษาแบบเรียนรวม
3(3-0)
Inclusive Education
ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรี ยนรวม ลักษณะ และประเภทเด็กมี
ความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวม เทคนิคการ
สอน การจัดการพฤติกรรมและบริ การสนับสนุน

1083701

การตรวจสอบเด็กทีม่ ีความต้ องการพิเศษ
2(2-0)
Assessment of Children with Special Needs
ความหมาย ความส าคัญ หลัก การ และกระบวนการตรวจสอบ วิธี ก าร
ตรวจสอบ การวางแผนจัดรวบรวมข้อมูล การประเมิน และประมวลข้อมูลเพื่อ
เสนอรายงานเด็ ก เฉพาะกรณี การเสนอแนวทางการให้บ ริ ก าร และการจัด
โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล

1083702

การศึกษาและวิเคราะห์ ปัญหาทางการเรียนรู้
3(2-2)
Evaluation and Analysis of Learning Disabilities
การศึกษาปั ญหาทางการเรี ยนรู ้ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปผล
วางแผนแก้ไขปั ญหา

1083703

การศึกษาและวิเคราะห์ ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์
2(1-2)
Evaluation and Analysis of Behavioral and Emotional Problems
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมที่ เ ป็ นปั ญหา การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล การวิเ คราะห์
สรุ ปผล วางแผนแก้ไขปั ญหา
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1083704

เทคนิคการให้ บริการ และประเมินความต้ องการของบุคคลพิการในชุ มชน 3(2-2)
Services Delivery for Persons with Disabilities in the Community
ความต้อ งการของบุ ค คลพิ ก ารและครอบครั ว หลัก การประเมิ น ความ
ต้องการการเก็ บข้อมู ล วิธีก ารวิเคราะห์ และสรุ ปผล เทคนิ คการให้บ ริ ก าร ฝึ ก
ปฏิ บตั ิเพื่อพัฒนาบุคคลพิการร่ วมกับพ่อแม่ ครอบครัว บุคลากรที่เกี่ ยวข้อง และ
อาสาสมัครในชุมชน

1083801

การทดลองสอนเด็กทีม่ ีความต้ องการพิเศษ
1(60)
Practicum in Teaching Children with Special Needs
การฝึ กเตรี ยมการสอน และทดลองสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

1083901

โครงการพัฒนาการพูดและภาษาสาหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทาง
2(1-2)
การพูดและภาษา
Speech and Language Programs for Children with Speech and Language
Disorders
กระบวนการให้การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่ องทางการพูดและภาษาวิธี
การศึกษาข้อมูล สังเกตพฤติกรรมทางการพูดและภาษา วิเคราะห์ปัญหา วางแผน
และจัดทาโครงการแก้ไขปั ญหา จัดโปรแกรม และฝึ กปฏิบตั ิการแก้ไขความผิดปกติ
ทางการพูด

1084601

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและบริการสนับสนุน
3(3-0)
Promoting Inclusive Education and Provision of Support
ความเป็ นมา พัฒนาการ ความหมาย ประเภท และการจัดการศึ ก ษา
แบบเรี ยนรวม เด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรี ยนรวม บุคลากรและบทบาท
หน้าที่ ทัก ษะสาหรับครู สอนเด็กเรี ยนรวมและครู สอนเสริ ม การให้บริ การ
จัดหาสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนให้กบั เด็กเรี ยนรวม
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1084701

ฝึ กปฏิบัติการตรวจสอบเด็กทีม่ ีความต้ องการพิเศษ
1(0-3)
Practicum in Assessment of Children with Special Needs
ฝึ กปฏิบตั ิการตรวจสอบเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ฝึ กใช้แบบทดสอบอรู ป
นัย แบบประเมินทักษะ แบบฟอร์ มที่ใช้รวบรวมข้อมูล การสังเกตและวิธีการอื่นใน
การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ ยวกับเด็ก นาเสนอรายงานการศึกษาและตรวจสอบเด็กเป็ น
รายกรณี จัดทาโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อแก้ไขปั ญหาเด็ก

1084901

สั มมนาทางการศึกษาพิเศษ
1(0-2)
Seminar in Special Education
อภิปรายกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรมศึกษาความ
เคลื่อนไหว ข่าวสารและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ พิจารณา
แนงทางและเสนอแนะข้อสรุ ปในการแก้ปัญหาร่ วมกันในชั้นเรี ยน

1084902

โครงการศึกษาเอกเทศเกีย่ วกับการศึกษาพิเศษ
1(0-2)
Independent Study in Special Education
ให้นกั ศึกษาเลือกศึกษาเรื่ อง หรื อประเด็นที่ตนสนใจในขอบข่าย วิชา
การศึกษาพิเศษ โดยได้รับความยินยอม คาแนะนา และอยูภ่ ายใต้การนิเทศของ
อาจารย์อย่างน้อย 1 เรื่ อง
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หมู่วชิ าที่ไม่ สามารถจัดเข้ าหมู่วชิ าใดได้ ของหมวดวิชามนุษยศาสตร์
(150)
หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ของหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. ทัว่ ไป
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั

(150-1--)
(150-2--)
(150-3--)
(150-4--)
(150-5--)
(150-6--)
(150-7--)
(150-8--)
(150-9--)
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หมู่วชิ าที่ไม่ สามารถจัดเข้ าหมู่วชิ าใดได้ (150)
ของหมวดวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสใหม่
1500101
1500102
1500103
1500104

รหัสเก่า

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและการสื บค้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารและการสื บค้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารและทักษะการเรี ยน
ความจริ งของชีวติ

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

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท–ป)

1500101

ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสารและการสื บค้ น
3(3-0)
Thai for Communication and Information Retrieval
ศึกษาให้เห็นความสาคัญของภาษาไทยที่เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารและ
การสื บค้นสารต่าง ๆ จากทรัพยากรสารนิเทศ การสรุ ป การตีความ การขยายความ
และการนาเสนอผลการสื บค้น จากสารที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน โดยเน้น
กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

1500102

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารและการสื บค้ น
3(3-0)
English for Communication and Information Retrieval
ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการติดต่อและการสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทักทาย การกล่าวลา การ
แนะนาตนเองและผูอ้ ื่น การให้ขอ้ มูลและคาแนะนา การสนทนา การแสดงความรู้สึก
การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่ อความหมายและการติดต่อเช่น การอ่านประกาศ
โฆษณา ฉลากที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน การสื บค้นและการใช้พจนานุกรม การกรอก
แบบฟอร์ มและการเขียนข้อความง่าย ๆ ฯลฯ และโดยอาศัยการสื บค้น (query)
ข้อมูลสนเทศ ผ่านระบบสารนิเทศรู ปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตนเอง
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครื อข่าย
ข้อมูลสนเทศเป็ นต้น
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1500103

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารและทักษะการเรียน
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการฟัง การพูด เพื่อให้ขอ้ มูลและแสดงความ
คิดเห็นในเรื่ อง ต่าง ๆ เช่น ขนบประเพณี งานอดิเรก กีฬา ข่าว ปั ญหาสังคม ฯลฯ ให้
มีทกั ษะในการอ่านโดยใช้เทคนิคการอ่านขั้นสู งขึ้น เช่น การอ่านเพื่อหาหัวข้อเรื่ อง
การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญและรายละเอียด
ให้สามารถเขียนสรุ ปความเพื่อ
รายงานข้อความที่อ่าน
และให้มีทกั ษะในการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ตรงกับ
สาขาวิชาที่
เรี ยนจากแหล่งข้อมูลสิ่ งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้โดยเน้นทักษะการอ่าน การ
เขียน และการสื บค้น

1500104

ความจริงของชีวติ
3(3-0)
Meaning of Life
ศึกษาความจริ งของชีวติ ความหมายของชีวติ การดารงชีวติ ในสังคมปัจจุบนั
และโลกยุค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนาเอาความจริ งและหลักศา
สนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปั ญญา ชีวติ และสังคม การพัฒนา
คุณธรรมและจริ ยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวติ ที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ
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หมู่วชิ าปรัชญา
(151)
หมู่วชิ าปรัชญา ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชา มนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ น
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปรัชญาตะวันตก-ตะวันออก
อภิปรัชญา
ญาณวิทยา
จริ ยศาสตร์
สุ นทรี ยศาสตร์
ตรรกวิทยา
ปรัชญาประยุกต์
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั

(151-1--)
(151-2--)
(151-3--)
(151-4--)
(151-5--)
(151-6--)
(151-7--)
(151-8--)
(151-9--)
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หมู่วชิ าปรัชญา (151)
ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
1511101 2671101
1511601 2671102
1512101
1512102
1512401 2672103
1513101 2673110
1513102
1513301 2673105
1513701 2673106

ชื่อวิชา
ปรัชญาเบื้องต้น
ตรรกวิทยาทัว่ ไป
ปรัชญากรี ก
ปรัชญาจีนและญี่ปุ่น
จริ ยศาสตร์
พุทธปรัชญา
ปรัชญาสมัยกลาง สมัยใหม่ และร่ วมสมัย
ญาณวิทยา
ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์ 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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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าปรัชญา (151)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1511101

ปรัชญาเบือ้ งต้ น
2(2-0)
Introduction to Philosophy
ศึกษาความหมาย ลักษณะและขอบข่ายแนวคิดทางปรัชญา ปั ญหาสาคัญใน
ปรัชญา สาขาอภิปรัชญา ทฤษฎีความรู้จริ ยศาสตร์ และตรรกศาสตร์ ปรัชญาชีวติ
ของคนไทยที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย

1511601

ตรรกวิทยาทัว่ ไป
2(2-0)
General Logic
ศึกษาลักษณะของเหตุผล การวิเคราะห์ความหนักแน่นของเหตุผลแบบ
อุปนัย และแบบนิรนัย การนาเอาความรู้ ความเข้าใจเรื่ องเหตุผลไปใช้ในการ
ดาเนินชีวติ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

1512101

ปรัชญากรีก
2(2-0)
Greek Philosophy
ศึกษาแนวคิดของปรัชญากรี ก ตั้งแต่ยคุ ก่อตัว ยุครุ่ งเรื องและยุคเสื่ อมเกี่ยวกับ
ทฤษฎีความรู ้ ความจริ งและคุณค่า ตลอดถึงบทบาทของนักปราชญ์คนสาคัญ

1512102

ปรัชญาจีนและญีป่ ุ่ น
2(2-0)
Chinese and Japanese Philosophy
ศึกษาแนวคิดของลัทธิ เต๋ า ลัทธิ ขงจื้อ ลัทธิ เซ็น และลัทธิ บูชิโด เกี่ยวกับ
หลักการดาเนินชีวติ ที่ดี อุดมคติของชีวติ
ตลอดจนความเชื่อเรื่ องพิธีกรรมระบบ
ต่าง ๆ
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1512401

จริยศาสตร์
3(3-0)
Ethics
ศึกษาทรรศนะและเหตุผลของศาสดาและปรัชญาเมธี ที่สาคัญ เกี่ยวกับเรื่ อง
อุดมคติชีวติ และอุดมการณ์ของชีวติ และสังคม บาป บุญ คุณ โทษ ความถูก ความผิด
ความควร ไม่ควร ทางจริ ยธรรม มาตรฐานที่ใช้ตดั สิ นปั ญหาทางจริ ยธรรม

1513101

พุทธปรัชญา
2(2-0)
Buddhist Philosophy
ศึกษาความหมาย และขอบข่ายของพุทธปรัชญา ลักษณะทัว่ ไปของพุทธ
ปรัชญา โดยเปรี ยบเทียบกับปรัชญาสาขาอื่น ๆ สาระสาคัญของพุทธปรัชญา
โดยเฉพาะทรรศนะเกี่ยวกับโลกและชีวติ ความสุ ข ความหลุดพ้น แนวคิดที่เป็ น
พื้นฐานของจริ ยธรรม

1513102

ปรัชญาสมัยกลาง สมัยใหม่ และร่ วมสมัย
2(2-0)
Mediaeval Modern and Contemporary Philosophy
ศึกษาแนวความคิดของปรัชญายุคกลาง ยุคใหม่ และยุคร่ วมสมัย เกี่ยวกับ
ทฤษฎี ความรู ้ ความจริ ง โดยมุ่งเน้นความคิดของนักปรัชญา และลัทธิ ที่มีชื่อเสี ยง
ของแต่ละยุค

1513301

ญาณวิทยา
2(2-0)
Epistemology
ศึกษาความหมายของญาณวิทยา ทรรศนะเกี่ยวกับปั ญหาที่มนุษย์
สัมพันธ์กบั โลก กาเนิดความรู ้ตามทฤษฎีต่าง ๆ ธรรมชาติของความรู ้ ประเภทของ
ความรู้ ขอบเขตของความรู้ และทฤษฎีของความรู้ในพุทธปรัชญา
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รหัส
1513701

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์ และสั งคม
2(2-0)
Philosophy of Politics, Economy and Society
ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์และ
สังคม ระบบเศรษฐกิจและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ปัญหาอันเป็ น
ผลกระทบต่อระบอบประชาธิ ปไตย การใช้จริ ยธรรมและศีลธรรมเป็ นบรรทัดฐาน
ในการแก้ปัญหา
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หมู่วชิ าศาสนาและเทววิทยา
(152)
หมู่วชิ าศาสนาและเทววิทยา ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชา มนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็ น ดังนี้
1. ศาสนาและเทววิทยา
(152-1--)
2. ศาสนาพุทธ
(152-2--)
3. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
(152-3--)
4. ศาสนาคริ สต์
(152-4--)
5. ศาสนาอิสลาม
(152-5--)
6.
(152-6--)
7.
(152-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(152-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(152-9--)
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หมู่วชิ าศาสนาและเทววิทยา (152) ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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
-

ชื่อวิชา
ปรัชญาและศาสนา
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิ ฎก
หลักธรรมสาคัญทางพระพุทธศาสนา
การเจริ ญภาวนา
ความรู ้เกี่ยวกับพระสงฆ์
พุทธจริ ยธรรมเพื่อชีวติ และสังคม
พระพุทธศาสนากับสังคมไทย
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาบาลี
ศัพท์พุทธศาสตร์
จริ ยธรรมกับชีวติ
ศาสนปฏิบตั ิ
พุทธศาสน์
พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
พระอภิธรรมเบื้องต้น
พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบนั
พุทธศาสนพิธี
พระพุทธศาสนากับปรัชญา
พระพุทธศาสนากับสุ ขภาพ
วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม
สมถภาวนา
กรรม สังสารวัฏ และนิพพาน
พุทธศึกษาศาสตร์
พุทธจิตวิทยา
พุทธสังคมวิทยา

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)
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1522214

-

รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
1522215
1522216
1522217
1523101 2673209
1523201
1523202
1523203
1523204
1523205
1523206
1523207
1523208
1523209
1523210
1523211
1523212
1523213
1523214
1523215
1523216
1523217
1523218
1523301

-

พุทธรัฐศาสตร์

2(2-0)
ชื่อวิชา

น(ท-ป)

พุทธเศรษฐศาสตร์
พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 1
สารนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 1
ศาสนาเปรี ยบเทียบ
จริ ยศึกษาสาหรับครู ประถมศึกษา
การศึกษาวิเคราะห์พุทธสาวก สาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง
การศึกษาวิเคราะห์วธิ ีสอนของพระพุทธเจ้า
ความสาคัญและความจาเป็ นของการศึกษาวิชา
พระพุทธศาสนา
วิปัสสนาภาวนา
พุทธศิลป์
ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา
การสร้างและพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา
การสังคมสงเคราะห์และการแก้ปัญหาสังคมตามหลัก
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนากับจรรยาทางธุ รกิจ
พุทธศาสนสุ ภาษิต
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พระพุทธศาสนากับโลกาภิวตั น์
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ
พุทธประวัติภาคภาษาอังกฤษ
พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2
ฮินดูธรรมและพิธีกรรม

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)
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1523417

-

รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
1523501
1524401
1524201 2674219
1524202 2674221
1524203
1524204
1524205
1524206
1524207
1524401
1523501
2673213
1524501
2674218
1524502
2674215
1524901
1524902
1524903
-

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย

2(2-0)

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

คริ สตธรรมและพิธีกรรม
ศาสนาคริ สต์
ธรรมวิจารณ์
การฝึ กสมาธิสาหรับผูส้ ู งอายุ
การฝึ กสมาธิ
ศึกษาเปรี ยบเทียบเถรวาทกับอาจริ ยวาท
การให้คาปรึ กษาและการแนะแนวตามหลักพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนากับสิ่ งเหนือธรรมชาติ
สารนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2
อิสลามธรรมและพิธีกรรม
ศาสนบัญญัติ 2 (อิสลาม)
ศาสนบัญญัติ 2 (อิสลาม)
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม
วัฒนธรรมและสังคม (อิสลาม)
วัฒนธรรมและสังคม (อิสลาม)
สัมมนาพระพุทธศาสนา
การศึกษาเอกเทศด้านพระพุทธศาสนา
การทาภาคนิพนธ์ทางพุทธศาสนา

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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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าศาสนาและเทววิทยา (152)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1521101

ปรัชญาและศาสนา
2(2-0)
Philosophy and Religion
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับศาสนา
สาคัญของโลก อาทิ พุทธศาสนา คริ สตศาสนา อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู
หลักจริ ยธรรมสาคัญของศาสนาดังกล่าวในชีวติ ประจาวัน

1521201

ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา
2(2-0)
History of Buddhism
ศึกษาประวัติศาสตร์ ของพระพุทธศาสนา ตั้งแต่กาเนิดของพระพุทธศาสนา
ในครั้งพุทธกาล พุทธประวัติโดยสังเขป ประวัติคณะสงฆ์ การสังคายนาครั้งต่าง
ๆ การเผยแพร่ การขยายตัว และการถดถอยของพระพุทธศาสนา การแยกนิกาย
เป็ น เถรวาทและอาจริ ยวาท ความแตกต่างระหว่างสองนิกาย โดยย่อประวัติศาสตร์
ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะ
ศาสนาประจาชาติไทย

1521202

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับพระไตรปิ ฎก
2(2-0)
Introduction to the Tiptaka
ศึกษาความหมายของพระไตรปิ ฎก ความเป็ นมาและการจาแนกหมวดหมู่
โครงสร้างและเนื้อหาโดยสังเขปของพระไตรปิ ฎก ประเภทและลาดับขั้นของคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนา ฐานะและความสาคัญของพระไตรปิ ฎกและคัมภีร์ช้ นั รอง
ตลอดจนวิธีการและการทดลองค้นคว้าพระไตรปิ ฎกและคัมภีร์ช้ นั รอง ศึกษา
สาระสาคัญ โดยย่อของพระวินยั ปิ ฎก พระสุ ตตันตปิ ฎก และพระอภิธรรมปิ ฎก
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1521203

หลักธรรมสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2(2-0)
Buddhist Essential Teachings
ศึกษาหลักธรรมสาคัญที่เป็ นแกนกลางของพุทธธรรมหรื อหลักคาสอนของ
พระพุทธศาสนา ได้แก่ อริ ยสัจจ์ 4 ขันธ์ 5 อายตนะ 12
ไตรลักษณ์
ปฏิจจสมุปบาทกรรม สังสารวัฏอริ ยมรรคมีองค์ 8 ไตรสิ กขา โพธิปักขิยธรรม 37
และนิพพาน ทั้งนี้โดยให้ทราบความหมาย ฐานะและความสาคัญ การนามาใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน ตลอดจนแง่มุมทางด้านสังคมของหลักธรรมนั้น ๆ ด้วย

1521204

การเจริญภาวนา
2(1-2)
Mental Development
ศึกษาความหมายและประเภทของภาวนา
วิธีการของสมถภาวนาและ
วิปัสสนาภาวนา การฝึ กปฏิบตั ิในภาวนาทั้ง 2 ประเภท และให้มีความรู ้เข้าใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริ ยตั ิ ปฏิบตั ิ และปฏิเวธ เพียงพอที่จะเป็ นพื้นฐานของการ
ปฏิบตั ิภาวนา และการเจริ ญภาวนาในชีวติ ประจาวัน

1521205

ความรู้ เกีย่ วกับพระสงฆ์
2(2-0)
Introduction to the Sangha
ศึกษาความหมายและประเภทของพระสงฆ์ ประวัติของคณะสงฆ์ ฐานะ
บทบาท และความสาคัญของพระสงฆ์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมในครั้ง
พุทธกาล ประวัติและความเป็ นมาของคณะสงฆ์ไทยโดยสังเขป โครงสร้างการ
ปกครองและการบริ หารคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบนั สาระสาคัญของพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ ความสาคัญและคุณูปการของสถาบันสงฆ์ต่อสังคมไทย ชีวติ ความ
เป็ นอยูแ่ ละกิจวัตรของพระสงฆ์ การปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ โดยการให้ผู ้
ศึกษามีประสบการณ์ตรงจากการฝึ กปฏิบตั ิในวัด เช่น การไปวัดทาบุญ และฟัง
ธรรมในวันอุโบสถ การช่วยพัฒนาวัดหรื อการบรรพชาอุปสมบท เป็ นต้น
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1521206

พุทธจริยธรรมเพือ่ ชี วติ และสั งคม
2(2-0)
Buddhist Ethics for Life and Society
ศึกษาพุทธจริ ยธรรมในฐานะเป็ นธรรมนูญสาหรับการดาเนินชีวติ ที่ดีงาม
เพื่อความเป็ นสมาชิกที่ดีของมนุษยชาติ สังคม ชุมชนและรัฐ ตลอดจนเป็ นผูน้ า
รัฐที่ดี การดาเนินชีวติ ที่ดี มีความมัน่ ใจและประสบความสาเร็ จ คุณสมบัติและ
บทบาทที่ถูกต้องของผูท้ ี่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูค้ รองเรื อน คู่ครอง หัวหน้าครอบครัว
ทายาท มิตรสหาย ลูกจ้าง นายจ้าง ครู อาจารย์ นักเรี ยน นักศึกษา อุบาสก
อุบาสิ กา และพระภิกษุสงฆ์
ตลอดจนลักษณะการดาเนินชีวติ ของผูบ้ รรลุ
จุดหมายสู งสุ ด คือ พระนิพพาน

1521207

พระพุทธศาสนากับสั งคมไทย
2(2-0)
Buddhism and Thai Society
ศึกษาความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจาชาติไทย คือ
เป็ นศาสนาของประชากรส่ วนใหญ่ของประเทศ เป็ นแกนนาและเป็ นรากฐาน
สาคัญของวัฒนธรรมไทย เป็ นศูนย์รวมจิตใจทาให้เกิดความสามัคคีในหมู่ชน
ชาวไทย เป็ นหลักการที่ช่วยดารงรักษาเสรี ภาพในการนับถือศาสนา เป็ นสถาบัน
คู่ชาติและพระมหากษัตริ ย ์ สอดคล้องกับลักษณะนิสัยของคนไทยที่รักความ
อิสระเสรี เป็ นแหล่งสาคัญที่หล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็ นมรดกและ
เป็ นคลังสมบัติอนั ล้ าค่าของชนชาติไทย เป็ นหลักนาทางในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาชาติไทย และเป็ นแหล่งของดีมีค่าที่ชนชาติไทยมอบให้แก่อารยธรรมของ
โลก

1521208

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับภาษาบาลี
2(2-0)
Introduction to Pali
ศึกษาความสาคัญของภาษาบาลีที่มีต่อพระพุทธศาสนา อ่านและเขียน
บาลีได้อย่างถูกต้อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวยากรณ์บาลี ฝึ กให้สามารถค้นคว้า
พจนานุกรมบาลี และเข้าใจความหมายของคาบาลีที่สาคัญและพบบ่อย ตลอดจน
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1521209

ศัพท์ พุทธศาสตร์
2(2-0)
Buddhist Glossaries
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กนั แพร่ หลายใน
ภาษาอังกฤษ และถูกต้องตามหลักธรรมดั้งเดิม ศึกษาศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคหลัง
และสามารถนาศัพท์เหล่านั้นมาใช้อธิ บายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ชาว
ต่างประเทศ ได้จดั ให้มีการฝึ กทั้งภาคการเขียน การสนทนา การตอบปั ญหา และการ
บรรยาย

1521210

จริยธรรมกับชีวติ
2(2-0)
Moral and Life
ศึกษาความหมายของจริ ยธรรมกับมนุษย์
จริ ยธรรมกับการครองชีวติ
จริ ยธรรมแบบพุทธ วิธีการแห่งปั ญญาในการพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม การฝึ ก
ปฏิบตั ิตนเองกับสังคมในชีวติ ประจาวัน

1522101

ศาสนปฏิบัติ
2(2-0)
Religions Rites
ศึกษาสังกัปที่สาคัญของพิธีกรรมในศาสนาที่คนไทยนับถือ วิธีปฏิบตั ิที่
ถูกต้องในพิธีกรรมของศาสนานั้น ๆ ประโยชน์ของพิธีกรรม การทานุบารุ ง
ส่ งเสริ มพิธีกรรม ตลอดจนวิธีการอนุรักษ์สืบทอดพิธีกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม

1522201

พุทธศาสน์
2(2-0)
Buddhism
ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ และลักษณะของพุทธศาสนา หลักเบญจขันธ์
ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท หลักกรรม อริ ยสัจ ไตรสิ กขา กัลยาณมิตรธรรม
และจริ ยธรรม เน้นการปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวัน การรู้จกั ตนเอง การพัฒนาคนและ
การพัฒนาสังคม
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1522202

พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
2(2-0)
An Analytical Study of the Biography of the Buddha
ศึกษาความหมายและประเภทของพระพุทธเจ้า พุทธการกธรรม (ทศบารมี)
ภูมิหลังของสังคมอินเดียซึ่ งเป็ นถิ่นกาเนิดของพระพุทธเจ้า การเกิดขึ้นของ
พระพุทธเจ้าในแง่ววิ ฒั นาการของศาสนา พระพุทธเจ้าในฐานะเป็ นองค์แห่งพระ
รัตนตรัย ความเป็ นพระบรมศาสดาและเทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า

1522203

พระอภิธรรมเบือ้ งต้ น
2(2-0)
Introduction to Abhidhamma
ศึกษาโครงสร้างและสาระสาคัญของพระอภิธรรมปิ ฎก และศึกษาสาระ
ของพระอภิธรรมตามแนวคัมภีร์พระอภิธมั มัตถสังคหะ
ตลอดจนการนาพระ
อภิธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน

1522204

พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ ปัจจุบัน
2(2-0)
Buddhism and Current Situations
ศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบนั ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและในโลก
โดยวิเคราะห์ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี ว่ามีสอดคล้อง
ถูกต้องตามพระธรรมวินยั หรื อไม่ และองค์กรต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนามีความ
เข้มแข็งมากน้อยเพียงใด ภาวะเสื่ อมโทรมในวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
พร้อมทั้งสาเหตุและวิธีแก้ไข ตลอดจนบทบาทและคุณูปการของพระพุทธศาสนา
ในการแก้ไขปั ญหาสาคัญ ๆ ของไทยและของโลก
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น(ท-ป)

พุทธศาสนพิธี
2(1-2)
Buddhist Ceremonies
ศึกษาพิธีกรรมต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการทาวัตรสวดมนต์
เทศกาลและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา โดยให้ทราบถึงความเป็ นมา ความหมาย
ขั้นตอนและวิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนการปฏิบตั ิจริ งจนสามารถปฏิบตั ิได้เองอย่างถูกต้อง
และนาผูอ้ ื่นได้ โดยเฉพาะให้เน้นถึงเนื้อหาสาระที่พิธีกรรมนั้น ๆ เป็ นเครื่ องสื่ อ
ความหมาย เพื่อมิให้พิธีกรรมเป็ นเพียงรู ปแบบที่วา่ งเปล่า ทั้งนี้รวมถึงข้อปฏิบตั ิและ
มารยาทของชาวพุทธ
พระพุทธศาสนากับปรัชญา
2(2-0)
Buddhism and Philosophy
ศึกษาพระพุทธศาสนาในแง่ของปรัชญาสาขาต่าง ๆ ได้แก่ อภิปรัชญา
ญาณวิทยา จริ ยศาสตร์ ตรรกวิทยา และสุ นทรี ยศาสตร์ พร้อมทั้งเปรี ยบเทียบ
พระพุทธศาสนากับปรัชญาอื่น ๆ ที่สาคัญของโลก เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึง
ความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับปรัชญา
ให้ทราบถึงลักษณะเด่นของ
พระพุทธศาสนา เช่น มีคาสอนเป็ นกลาง ปฏิบตั ิสายกลาง มีหลักการเป็ นความจริ ง
สากลที่พิสูจน์ได้ตลอดกาล
พระพุทธศาสนากับสุ ขภาพ
2(2-0)
Buddhism and Health
ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริ มสุ ขภาพจิต และสุ ขภาพกาย
หลักการดาเนินชีวติ แบบทางสายกลางอันเป็ นการอยูพ่ อดี กินพอดี ซึ่ งเป็ นพื้นฐาน
ของสุ ขภาพจิตและสุ ขภาพกาย การรู ้เท่าทันธรรมชาติของสิ่ งทั้งปวงตามหลัก
ไตรลักษณ์ ช่วยส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตและสุ ขภาพกาย พุทธวิธีเสริ มสุ ขภาพตาม
หลักโพชญงค์ 7 สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐานในฐานะเป็ นพื้นฐานที่
สมบูรณ์ของสุ ขภาพจิต และสุ ขภาพกายชั้นสู งสุ ด การฝึ กกายบริ หารแบบกาหนด
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1522208

วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม
2(2-0)
Buddhist Methods of Thinking
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีคิดตามหลักพุทธธรรม ฐานะของความคิดในระบบการ
ดาเนินชีวติ ที่ดีและในกระบวนการของการศึกษา ความสาคัญและความหมายของ
โยนิโสมนสิ การ 10 แบบ
พร้อมทั้งให้ผศู ้ ึกษาทากิจกรรมเพื่อทดลองนา
โยนิโสมนสิ การ 10 แบบนั้นมาใช้ในการเรี ยนการสอนและการดาเนินชีวติ ประจาวัน

1522209

สมถภาวนา
2(1-2)
Tranquility Meditation
ศึกษาบุพพกิจ การเจริ ญสมถภาวนา และผลของสมถภาวนา จริ ต 6
ปลิโพธ 10 กรรมฐาน 40 ฌาณ 4 ฌาณ 5 อภิญญา 5 (โลกิยอภิญญา) ตลอดจน
การฝึ กปฏิบตั ิจริ ง เพื่อให้ผศู ้ ึกษามีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับสมถภาวนาอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ประโยชน์ของสมถภาวนาในการนามาประยุกต์ใช้กบั การดาเนิน
ชีวติ ประจาวัน และการบริ หารกิจกรรมต่าง ๆ

1522210

กรรม สั งสารวัฏ และนิพพาน
2(2-0)
Kamma Samsara and Nibbana
ศึกษากฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนา ปฏิจจสมุปบาท วัฏฏะ 3 กรรม 2
กรรม 3 กรรม 12 สมบัติ 4 วิบตั ิ 4 กรรม 16 กรรมในฐานะเจตจานงที่เป็ น
ตัวสร้างสรรค์ชีวติ และสังคมมนุษย์ ข้อควรทราบเพื่อป้ องกันความเข้าใจผิดในเรื่ อง
กฎแห่งกรรม ความแตกต่างระหว่างการเกิดใหม่ตามหลักพระพุทธศาสนากับศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู และศาสนาอื่น ๆ คุณค่าทางจริ ยธรรมของกฎแห่งกรรม เน้นให้
ผูศ้ ึกษามีความเชื่อและมีพฤติกรรมอย่างมัน่ คงในการละความชัว่ ทาความดี ทาใจให้
ผ่องใส ตัวอย่างกฎแห่งกรรมจากเอกสารหรื อจากประสบการณ์ วิวฏั ฏคามินีกุศล
และนิพพานในฐานะเป็ นภาวะเป็ นสมบัติปลอดพ้นจากปั ญหา และข้อบกพร่ อง
ทุกประการอันเป็ นจุดหมายสู งสุ ด
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1522211

พุทธศึกษาศาสตร์
2(2-0)
Buddhist Education
ศึกษาแรงจูงใจอันเป็ นจุดกาเนิดของการศึกษาตามหลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนา การศึกษาในฐานะของการพัฒนาจากความอยูร่ อดด้วยกิเลสมาสู่ ความอยูด่ ี
ด้วยปั ญญา การศึกษาในฐานะการพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุ ขและแผ่ขยาย
ความสุ ข ความมุ่งหมายของการศึกษา แกนนาและหลักแม่บทของการศึกษา
กระบวนการของการศึกษา มองการศึกษาในมิติต่างๆตามหลักของพระพุทธศาสนา

1522212

พุทธจิตวิทยา
2(2-0)
Buddhist Psychology
ศึกษาความแตกต่างระหว่างจิตวิทยาตะวันตกกับพระพุทธศาสนาธรรมชาติ
และการทางานของจิตและเจติสิก ที่มาและลักษณะปัญหาจิตใจของคนในปัจจุบนั
ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ และจุดหมายของชีวติ ตามหลักของ
พระพุทธศาสนา การแก้ปัญหาทางจิตจากสังคมและจากตัวบุคคลอย่างมีกระบวนวิธี
และเป็ น ระบบตามหลักพุทธธรรม การประยุกต์พุทธจิตวิทยาเพื่อใช้ในด้านต่าง ๆ

1522213

พุทธสั งคมวิทยา
2(2-0)
Buddhist Sociology
ศึกษาสังคมตามอุดมคติของพระพุทธศาสนา
ความสัมพันธ์และ
ความรับผิดชอบทางสังคม หลักความสัมพันธ์ระหว่างภิกษุกบั คฤหัสถ์ และ
คฤหัสถ์กบั คฤหัสถ์ การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างการบรรลุธรรมส่ วนบุคคลกับความ
ดีงามทางสังคม วินยั ของคฤหัสถ์ ค่านิยมแบบพุทธ สิ ทธิ สตรี ในพระพุทธศาสนา
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1522214

พุทธรัฐศาสตร์
2(2-0)
Buddhist Political Science
ศึกษาการปกครองในอุดมคติตามหลักพระพุทธศาสนา ธรรมะสาหรับ
ผูน้ ารัฐ ธรรมะสาหรับสมาชิกที่ดีของรัฐ ของสังคมและของชุมชน หลักอธิปไตย 3
การปกครอง ทุกระบอบมีจุดสมบูรณ์ที่ธรรมาธิปไตย ลักษณะของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ที่พฒั นาถึงระดับธรรมาธิปไตยแล้ว ความสัมพันธ์อนั
เหมาะสมระหว่างรัฐกับคณะสงฆ์ และพระพุทธศาสนาในอดีตและปั จจุบนั
แนวทางการแก้ปัญหาทางการเมืองด้วยหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

1522215

พุทธเศรษฐศาสตร์
2(2-0)
Buddhist Economics
ศึกษาแนวคิดแบบพุทธเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พุทธจริ ยธรรม
ทางด้านเศรษฐกิจ
ฐานะทางเศรษฐกิจตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา
ความสาคัญและความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจในระบบพุทธธรรม ความต้องการใน
ทรรศนะของเศรษฐศาสตร์และพุทธศาสตร์ จากคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม สู่ พฤติกรรม
ในการบริ โภคลักษณะสาคัญของเศรษฐศาสตร์ แนวพุทธ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

1522216

พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 1
2(2-0)
Buddhism in English 1
ศึกษาเป็ นภาคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา คา
สอนทางพระพุทธศาสนาสาหรับฆราวาส เช่น ศีล 5 ศีล 8 ฆราวาสธรรม บุญ
กริ ยาวัตถุและกฎแห่งกรรม ให้ผศู ้ ึกษาฝึ กการเขียนและพูดธรรมะดังกล่าวในภาค
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,
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1522217

สารนิพนธ์ ทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 1
2(2-0)
Selected Texts on Buddhism 1
ศึกษาตาราเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในภาคภาษาอังกฤษที่เขียนโดย
นักวิชาการผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงของโลก ในเรื่ องหลักพุทธธรรม ในเรื่ องสังคมและ
เศรษฐกิจ ให้ผศู ้ ึกษาฝึ กการเขียนและพูดธรรมะดังกล่าวในภาคภาษาอังกฤษ
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
ศึกษาประวัติของศาสนาต่าง ๆ รวมทั้งศาสดา หลักคาสอน เป้ าหมาย วิธีการ
โดยการศึกษาเปรี ยบเทียบศาสนาที่มีความนับถือมากในประเทศไทย โดยเฉพาะ
พระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม คริ สตศาสนา ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาขงจื้อ
เพื่อให้เข้าใจในศาสนาต่าง ๆ ในแง่ปรัชญาและอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสันติสุข

1523201

จริยศึกษาสาหรับครู ประถมศึกษา
2(1-2)
Moral Education for Elementary Teacher
ศึกษาความหมายและขอบข่ายของจริ ยศึกษา จริ ยธรรมและหลักธรรมของ
การอยูร่ ่ วมกัน มารยาทสังคมและการฝึ กฝน พิธีกรรมในศาสนาที่คนไทยนับถือ
วิธีปฏิบตั ิที่ถูกต้องของศาสนานั้น ๆ ปั ญหาและสาเหตุของความเสื่ อมโทรมด้าน
จริ ยธรรม และวิธีการแก้ไขกิจกรรมและการฝึ กจริ ยธรรมสาหรับครู ประถม
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1523202

การศึกษาวิเคราะห์ พุทธสาวก สาวิกาและชาวพุทธตัวอย่ าง
2(2-0)
An Analytical Study of the Buddha’s Disciples and Exemplary Buddhists
ศึกษาวิเคราะห์สาวกและสาวกที่สาคัญ เช่น พระสารี บุตร พระโมคคัลลานะ
พระมหากัสสปะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระโกณฑัญญะ พระราหุ ล
พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระเขมาเถรี พระอุบลวรรณเถรี พระปฎาจาราเถรี พระ
เจ้าพิมพิสาร อนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขามหาอุบาสิ กา พระนางสามาวดี วิ
สาขอุบาสก นางขุชชุตตรา และศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับชาวพุทธตัวอย่าง เช่น
พระเจ้าอโศกมหาราช พระพุทธโฆษาจารย์ อนาคาริ กธรรมปาละ ตลอดจน
ชาวพุทธตัวอย่างร่ วมสมัยที่ควรศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งทราบ
แหล่งที่จะศึกษาค้นคว้าประวัติของท่านเหล่านี้ได้อย่างกว้างขวางด้วยตนเอง

1523203

การศึกษาวิเคราะห์ วธิ ีสอนของพระพุทธเจ้ า
2(2-0)
An Analytical Study of the Buddha’s Teaching Methods
ศึกษาในเชิงวิเคราะห์ถึงวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าในประเด็นต่าง ๆ คือ
ปรัชญาพื้นฐาน คุณสมบัติผสู ้ อนในด้านบุคลิกภาพและคุณธรรม หลักทัว่ ไปใน
การสอนในแง่เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน ผูเ้ รี ยนและตัวอย่างการสอน ลีลาการสอน
วิธีการสอนแบบต่าง ๆ
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1523204

ความสาคัญและความจาเป็ นของการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา
2(2-0)
The Importance and Need of Buddhist Studies
ศึกษาเหตุผลที่แสดงถึงความสาคัญและความจาเป็ นที่คนไทยเรี ยนวิชาพระ
พุทธศาสนา ปั ญหาด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการพัฒนาแบบตะวันตก ทั้งในประเทศไทย
และในระดับโลก พระพุทธศาสนาในฐานะเป็ นสถาบันหลัก เป็ นรากฐานของ
วัฒนธรรมไทย เป็ นสภาพแวดล้อมทัว่ ไปของสังคมไทย เป็ นแหล่งคาสอนของ
ระบบจริ ยธรรมไทย เป็ นหลักสาหรับพัฒนาชีวติ และสังคม เป็ นวิชาการที่
เสริ มสร้างความเจริ ญก้าวหน้าทางปั ญญาให้แก่สังคมมนุษย์ และเป็ นแหล่งหนึ่ง
แห่งอารยธรรมของมนุษยชาติ ปัจจุบนั การจัดการสอนพระพุทธศาสนาให้มีบูรณา
การครบทั้ง 4 ด้าน
การบูรณาการเข้าในทุกวิชา การบูรณาการองค์
จริ ยธรรมเข้าในระบบจริ ยธรรม การบูรณาการคนเข้าในชุมชน และการบูรณาการ
สถาบันการศึกษาเข้าในระบบจริ ยศึกษาของชุมชน
พุทธจริ ยธรรมเป็ น
จริ ยธรรมสากลที่แท้จริ ง เพราะตั้งอยูบ่ นสัจธรรม พร้อมทั้งให้ผศู ้ ึกษาทา
กิจกรรมเพื่อทดลองนาระบบพุทธจริ ยธรรมมาใช้ปฏิบตั ิเพื่อแก้ปัญหาส่ วนตน ชุมชน
และประเทศชาติ

1523205

วิปัสสนาภาวนา
2(1-2)
Insight Meditation
ศึกษาบุพพกิจ
การเจริ ญวิปัสสนาภาวนา และผลของวิปัสสนาภาวนา
สติปัฏฐาน 4 วิปัสสนาภูมิ 6 วิปัสสนูปกิเลส 10 สังโยชน์ 10 วิสุทธิ 7
วิปัสสนาญาณ 9 วิปัสสนาญาณ 10 ญาณ 16
ประเภทต่าง ๆ ของพระพุทธ
อริ ยบุคคล ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิจริ งเพื่อให้ผศู ้ ึกษามีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ
วิปัสสนาภาวนาอย่างถูกต้องเหมาะสม ประโยชน์ของวิปัสสนาภาวนาในการนามา
ประยุกต์ใช้กบั การดาเนินชีวติ ประจาวัน และการบริ หารกิจกรรมต่าง ๆ
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น(ท-ป)

1523206

พุทธศิลป์
2(2-0)
Buddhist Arts
ศึกษาศิลปะทางพระพุทธศาสนาทุกประเภท ได้แก่ สถาปั ตยกรรม
ประติมากรรม จิตรกรรม ภาพพิมพ์ โสตศิลป์ โสตทัศนศิลป์ และประยุกต์ศิลป์
ทั้งของไทย และของต่างประเทศที่สาคัญ ให้ทราบถึงประวัติความเป็ นมา และ
สามารถแยกแหล่งที่มา และยุคสมัยได้ พร้อมทั้งทราบถึงความหมายทางธรรมะ
ของพุทธศิลป์ นั้น ๆ ประโยชน์และบทบาทของพุทธศิลป์ ต่าง ๆ

1523207

ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุทสี่ าคัญทางพระพุทธศาสนา
2(2-0)
Important Buddhist Sacred Places and Objects
ศึกษาปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สาคัญของอินเดีย ไทย และประเทศอื่นๆ
เช่น สังเวชนียสถาน 4 แห่งในอินเดีย ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับ
พุทธประวัติและพระสาวกที่สาคัญ วัด เจดีย ์ พระพุทธรู ปที่สาคัญของไทยกับของ
ต่างประเทศ ให้ทราบถึงความเป็ นมา บทบาทในประวัติศาสตร์ ของปูชนียสถาน
และปูชนียวัตถุน้ นั ๆ

1523208

การสร้ างและพัฒนาสื่ อการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
2(2-0)
The Creating and Developing of Educational Medias of Buddhist Studies
ศึกษาการใช้ การสร้างและการพัฒนา สื่ อการเรี ยนการสอนประเภทต่าง ๆ
สาหรับวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อให้การเรี ยนการสอนเข้าใจง่าย เป็ นรู ปธรรม
น่าสนใจ ชวนติดตาม มีประสทิธิภาพและประสิ ทธิ ผล ตัวอย่างสื่ อ เช่น แผ่นใส
สไลด์ แผนภูมิ แผ่นป้ ายนิเทศ หุ่นมือ หุ่นกระดาษ เพลงส่ งเสริ มคุณธรรม
กิจกรรมประกอบจังหวะ เกมส์ธรรมะประเภทต่าง ๆ นิทานธรรมะ ละครธรรมะ
และวีดิทศั น์ เป็ นต้น
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1523209

การสั งคมสงเคราะห์ และการแก้ ปัญหาสั งคมตามหลักพระพุทธศาสนา
2(2-0)
Social Welfare and Solving of Social Problems in Buddhism
ศึกษาการสังคมสงเคราะห์ตามหลักพุทธศาสนา การสังคมสงเคราะห์ทาง
จิต และทางกาย การประยุกต์นาหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใช้ในการป้ องกัน
และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม เช่น ปั ญหาความเสื่ อมโทรมทางศีลธรรม
ปัญหาอบายมุข ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหา
โสเภณี ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาทางเพศ ปัญหาครอบครัว ปัญหาคนชรา
และปัญหาคนพิการ เป็ นต้น โดยให้ผศู้ ึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งในภาคสนามด้วย

1523210

พระพุทธศาสนากับจรรยาทางธุรกิจ
2(2-0)
Buddhism and Business Ethics
ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสัมมนาอาชีวะ สุ ขของ
คฤหัสถ์ 4 หลักการหาทรัพย์และใช้ทรัพย์อย่างชอบธรรม ทิฏฐธัมมิกตั ถสังวัตตนิก
ธรรม 4 การจัดสรรทรัพย์ตามหลักโภควิภาค 4 หลักการใช้ทรัพย์ตามหลัก
โภคอาทิยะ 4 การค้าขายที่ผดิ ศีลธรรมตามหลักมิจฉาวณิ ชชา 5 จรรยาต่าง ๆ
ทางธุ รกิจ ตามหลักของพระพุทธศาสนาและการนาไปใช้แก้ปัญหาทางธุ รกิจ

1523211

พุทธศาสนสุ ภาษิต
2(2-0)
Buddhist Proverbs
ศึกษาพุทธศาสนาสุ ภาษิต ทั้งภาคภาษาบาลี-ไทย-อังกฤษในหมวดหมู่ต่าง ๆ
ได้แก่ หมวดคน ฝึ กตน รับผิดชอบตน จิตใจ การศึกษา ปั ญญา เลี้ยงชีพ-สร้างตัว
เพียรพยายามทาหน้าที่ ครอบครัว-ญาติมิตร การคบหา การเบียดเบียน-การ
ช่วยเหลือกัน สามัคคี การปกครอง บุญ-บาป ธรรม-อธรรม ความดี-ชัว่ กรรม
กิเลส คุณธรรม วาจา ชีวติ -ความตาย พ้นทุกข์-พบสุ ข โดยศึกษาหมวดละ 4-5
ภาษิต เป็ นตัวอย่างให้รู้ท้ งั คาแปล ความหมาย แหล่งที่มาในพระไตรปิ ฎก พร้อม
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ทั้งบริ บทต่าง ๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงภาษิตนั้น ๆ และให้ผศู ้ ึกษาเกิดฉันทะ
และทราบวิธีที่จะศึกษาค้นคว้าพุทธศาสนาสุ ภาษิตให้กว้างขวางและลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1523212

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
2(2-0)
Buddhism and Science
ศึกษาจุดร่ วมและข้อแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
ขอบเขต และเป้ าหมายที่ไม่เหมือนกันของแกนแห่งความรู ้ แนวทางที่ตรงกันแต่
เน้นต่างกันในวิธีเข้าถึงความรู ้
จุดเน้นและการใช้วธิ ี เข้าถึงความจริ งที่ต่างกัน
ขีดจากัดของวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนาในฐานะเป็ นรากฐานของวิทยาศาสตร์
การยอมรับคุณค่าและประสบการณ์ทางอินทรี ยท์ ี่ 6 ผลกระทบของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีต่อพระพุทธศาสนาและแนวทางแก้ไขปรับปรุ ง

1523213

พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
2(2-0)
Buddhism and Environmental Conservation
ศึกษาหลักคาสอนของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและธรรมชาติ
ชีวติ ของพระสงฆ์เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมอย่างมาก หลักการและข้อปฏิบตั ิของพระ
รัฐบาลและชาวบ้านต่อป่ าอย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา โลกทัศน์ของ
พระพุทธศาสนาที่ถือว่ามนุษย์เป็ นส่ วนหนึ่งของธรรมชาติ หลักการแผ่เมตตา กรุ ณา
มุทิตา และอุเบกขา แก่สรรพสิ่ งมีชีวติ อย่างเสมอภาค และไม่มีขอบเขตจากัดเป็ น
พื้นฐานที่สมบูรณ์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กฎแห่งกรรมและทางสายกลางช่วย
ส่ งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ และให้ผศู้ ึกษาทดลองปฏิบตั ิ
ภาคสนาม

1523214

พระพุทธศาสนากับโลกาภิวตั น์
2(2-0)
Buddhism and Globalization
ศึกษาหลักคาสอนของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับอธิ ปไตย 3 โลกาภิวตั น์เป็ น
โลกาธิ ปไตย ธรรมานุวตั รเป็ นธรรมธิ ปไตย หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการรู ้เท่าทันโลก
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และการไม่หลงโลก หลักการรู ้จกั วิเคราะห์แยกแยะข่าวสารข้อมูลการรู ้เท่าทัน
ข่าวสารข้อมูล และการปฏิบตั ิต่อข่าวสารข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสม หน้าที่
ของชาวพุทธในการป้ องกันและแก้ไขข้อบกพร่ องและผลเสี ยของกระแสโลกาภิวตั น์
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1523215

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
2(2-0)
Buddhism and Sustainable Development
ศึกษาทิฏฐิพ้นื ฐาน 3 ประการที่ผดิ พลาดของการพัฒนาแบบตะวันตก และ
แนวทางแก้ไขด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาวัตถุตอ้ งควบคู่ไปกับ
การพัฒนาจิตใจอย่างได้สัดส่ วนสมดุลกัน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็ น
แม่บท สาหรับการพัฒนาแบบยัง่ ยืนที่แท้จริ งในด้านจิตใจ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สังคม การศึกษา การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สิ่ งแวดล้อมและธรรมชาติ
และให้ผศู้ ึกษาทดลองปฏิบตั ิงานโครงการ ตัวอย่างพัฒนาแบบยัง่ ยืน

1523216

พระพุทธศาสนากับสั นติภาพ
2(2-0)
Buddhism and Peace
ศึกษาปัญหาความขัดแย้ง และความรุ นแรงด้วยการวิเคราะห์ตามหลัก
พระพุทธศาสนา สภาพของมนุษย์ที่ยงั ไม่ได้รับความพัฒนาจิตใจ เป็ นต้นเหตุ
ของความรุ นแรง การเข้าใจผิดเกี่ยวกับคว ามสุ ขเป็ นต้นเหตุของความขัดแย้ง
อิสรภาพ 4 ระดับ อิสรภาพทางกาย อิสรภาพทางสังคม อิสรภาพทางจิต
และอิสรภาพทางปัญญา เป็ นเครื่ องประกันของสันติภาพและความสุ ข การประเมิน
ฐานะและบทบาทของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง จะช่วยแก้ไขปั ญหา
ความขัดแย้ง สันติภาพจะบรรลุได้ดว้ ยการพัฒนามนุษย์ ตามหลักไตรสิ กขา
สถาบันสงฆ์เป็ นสังคมในอุดมคติที่มีสันติภาพอย่างแท้จริ ง และเป็ นแบบอย่างแก่
สังคมทัว่ ไป และให้ผศู ้ ึกษาทดลองแก้ปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้งต่าง ๆ ด้วย
วิธีการทางพระพุทธศาสนา
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1523217

พุทธประวัติภาคภาษาอังกฤษ
2(2-0)
The Life of the Buddha in English
ศึกษาพุทธประวัติเป็ นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ประสู ติ มหาภิเนษกรมณ์ การ
ตรัสรู้ การสอนธรรมะ และปริ นิพพาน ให้ผศู้ ึกษาฝึ กการเขียนและพูดพุทธ
ประวัติเป็ นภาษาอังกฤษ
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
ศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับคาสอนหลักของพระพุทธเข้า
เช่น
อริ ยสัจจ์ 4 ไตรลักษณ์ และปฏิจจสมุปทาน ให้ผศู้ ึกษาฝึ กการเขียนและพูด
ธรรมะดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษ
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

ฮินดูธรรมและพิธีกรรม
3(3-0)
Hinduism and Rite
ศึกษาวิวฒั นาการความคิดตั้งแต่ยคุ พราหมณ์ ยุคพระเวท และยุคอุปนิษทั
ตลอดจนหลักธรรม ความเชื่อ และพิธีกรรมรู ปแบบต่าง ๆ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1523417

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
2(2-0)
Thai Buddhist Literature
ศึกษาวรรณกรรมที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยสุ โขทัยจนถึง
ปัจจุบนั โดยศึกษาสาระสังเขปของวรรณกรรมที่สาคัญ และวิเคราะห์วรรณกรรม
นั้น ๆ ในแง่คุณค่า และอิทธิ พลที่มีต่อสังคมไทยและพระพุทธศาสนา วิเคราะห์
ลักษณะเด่นของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในแต่ละยุค พร้อมทั้งวิวฒั นาการ
ของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย วรรณกรรมที่สาคัญ เช่น ไตรภูมิ
พระร่ วง มังคลัตถทีปนี ปั ญญาสชาดกมหาชาติคาหลวง ปฐมสมโพธิกาถา
มหาเวสสันดรชาดก พระมาลัยคาหลวง พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระบรมราโชวาทและพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาล
ปัจจุบนั พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระนิพนธ์
ของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล งานเขียนของพระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์
ปยุตโต) พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตาญาโณ) พระเทพ วิสุทธิกวี (พิจิตร
ฐิตวณโณ) พระธรรมธีรราชมหามุนี (วิลาศ ญาณวโร) พระเมธี ธรรมมาภรณ์
(ประยูร ธมมจิตโต) หลวงวิจิตรวาทการ
พันเอกปิ่ น มุทุกนั ต์ อาจารย์
สุ ชีพ ปุญญานุภาพ อาจารย์จานงค์ ทองประเสริ ฐ อาจารย์เสถียร โพธินนั ทะ
อาจารย์วศิน อินทรสระ อาจารย์แสง จันทร์งาม และอาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก
เป็ นต้น

1523501

คริสตธรรมและพิธีกรรม
Christianity and Rite

3(3-0)
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ศึกษาประวัติ องค์ประกอบ และการแบ่งเป็ นนิกายต่าง ๆ ของศาสนาคริ สต์
คัมภีร์ไบเบิล และคาสอนของนิกายสาคัญในศาสนาคริ สต์ ความรู้เรื่ องศรัทธา
ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรม และแนวทางการดาเนินชีวติ ของคริ สตศาสนิกชน
ศาสนาคริ สต์ในประเทศไทย
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1524201

ธรรมวิจารณ์
2(2-0)
Dhamma Criticism
ศึกษาและนาหลักคาสอนสาคัญและหลักธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวติ
ประจาวันมาวิเคราะห์และวิจารณ์ตามแนวเหตุผลให้เข้าใจความหมาย ความมุ่งหมาย
และคุณค่าโดยสัมพันธ์กบั หลักธรรมอื่น ๆ และการนาไปปฏิบตั ิ พร้อมทั้งผลดี
ผลเสี ยของการปฏิบตั ิที่ถูกหรื อผิด ซึ่ งมีผลต่อชีวติ และสังคม

1524202

การฝึ กสมาธิสาหรับผู้สูงอายุ
2(1-2)
Meditation Training for the Elderly
ศึกษาความหมาย ประเภท และหลักการของการฝึ กสมาธิ สมาธิใน
พุทธศาสนาและศาสนาอื่น การปรับสภาวะร่ างกายและจิตใจในการฝึ กสมาธิ
วิธีการฝึ กสมาธิ แบบต่าง ๆ การฝึ กสมาธิ และการทดสอบ สมาธิ กบั ชีวติ ประจาวัน
ของผูส้ ู งอายุ ประโยชน์(อานุภาพ) ของสมาธิ กบั ผูส้ ู งอายุ

1524203

การฝึ กสมาธิ
2(2-0)
Meditation Practice
ศึกษาความหมาย หลักการ ลาดับขั้นของการฝึ กสมาธิ กลวิธีฝึกสมาธิ แบบ
ต่าง ๆ ประเภทประโยชน์ของการฝึ กสมาธิ ฝึ กปฏิบตั ิ การฝึ กสมาธิ โดยเน้น
การนาประโยชน์ของสมาธิมาใช้ในชีวติ ประจาวัน

1524204

ศึกษาเปรียบเทียบเถรวาทกับอาจริยวาท
2(2-0)
Comparative Study on Theravada and Acariyavada
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของเถรวาทและอาจริ ยวาท (มหายาน) โดยสังเขป
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ข้อแตกต่างและเหมือนกันระหว่างนิกายทั้งสอง เปรี ยบเทียบคาสอนพื้นฐานการ
ตีความพุทธธรรม วรรณกรรม และการปฏิบตั ิธรรม

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1524205

การให้ คาปรึกษาและการแนะแนวตามหลักพระพุทธศาสนา
2(2-0)
Buddhist Counselling and Guidance
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของพระพุทธศาสนา ในการพัฒนามนุษย์ ซึ่ งมี
ไตรสิ กขาเป็ นหลักการสาคัญของการพัฒนา ข้อควรสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาใน
ระดับพฤติกรรม ความสาคัญของรุ่ งอรุ ณของการศึกษา หรื อแสงเงินแสงทองของ
ชีวติ 7 กัลยาณมิตรธรรม 7 ธรรมเทศกธรรม 5 ลีลาครู 4 หลักตรวจสอบ
ประสิ ทธิผลของครู 3 หน้าที่ครู ต่อศิษย์ 5 และให้ผศู ้ ึกษานาหลักธรรมเหล่านี้มาใช้
ในการให้คาปรึ กษาและการแนะแนวในภาคปฏิบตั ิ

1524206

พระพุทธศาสนากับสิ่ งเหนือธรรมชาติ
2(2-0)
Buddhism and Supernatural
ศึกษาฐานะของสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ ปาฏิหาริ ย ์ และวัตถุมงคลในพระพุทธ
ศาสนา หลักการเกี่ยวข้องกับสิ่ งเหล่านี้อย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
ความเชื่อเกี่ยวกับพระโพธิ สัตว์ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง พระอริ ยะกับผูว้ เิ ศษตาม
หลักพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับปริ จิตวิทยา และการค้นคว้าทาง
วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับสิ่ งเหนือธรรมชาติต่าง ๆ

1524207

สารนิพนธ์ ทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2
2(2-0)
Selected Texts on Buddhism 2
ศึกษาตาราเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในภาคภาษาอังกฤษ ที่เขียนโดย
นักวิชาการผูม้ ีชื่อเสี ยงของโลก ในเรื่ องพุทธปรัชญา พุทธรัฐศาสตร์ และพุทธ
ศึกษาศาสตร์ ให้ผศู ้ ึกษาฝึ กการเขียนและพูดธรรมะดังกล่าวในภาษาอังกฤษ
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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.

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1524401

อิสลามธรรมและพิธีกรรม
3(3-0)
Islamism and Rite
ศึกษาประวัติ องค์ประกอบและการแบ่งเป็ นนิกายต่าง ๆ ของศาสนาอิสลาม
คัมภีร์อลั -กุรอาน และคาสอนของนิกายสาคัญในศาสนาอิสลาม ความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับศรัทธา พิธีกรรม วัฒนธรรม และแนวทางการดาเนินชีวติ
ของชาวมุสลิม ศาสนาอิสลามในประเทศไทย

1524901

สั มมนาพระพุทธศาสนา
2(1-2)
Seminar in Buddhism
การทาความเข้าใจและอธิ บายหลักพุทธธรรมในทัศนะ และบริ บทต่าง ๆ
การเลือกกรณี ตวั อย่าง หรื อปัญหาของสังคมมาวิเคราะห์ เพื่อหาทางอธิบาย หรื อ
แก้ปัญหาตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

1524902

การศึกษาเอกเทศด้ านพระพุทธศาสนา
2(2-0)
Independent Study in Buddhism
ศึกษา ปฏิบตั ิ หรื อทดลอง เฉพาะกรณี ในเรื่ องที่สนใจเพื่อทาโครงการใน
ขอบข่ายของพระพุทธศาสนา ภายใต้การนิเทศของอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ

1524903

การทาภาคนิพนธ์ ทางพระพุทธศาสนา
2(2-0)
Writing a Term Paper in Buddhism
ศึกษา ค้นคว้า วิจยั เพื่อทาภาคนิพนธ์ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
ภายใต้การนิเทศของอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ
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หมู่วชิ า ภาษาศาสตร์
(153)
หมู่วชิ าภาษาศาสตร์ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. ทฤษฎี / หลักการ
(153-1--)
2. การประยุกต์
(153-2--)
3.
(153-3--)
4.
(153-4--)
5.
(153-5--)
6.
(153-6--)
7.
(153-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(153-8--)
10. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั
(153-9--)
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หมู่วชิ าภาษาศาสตร์ (153) ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสใหม่
1531101
1531102
1531103
1531104
1531201
1531202
1531203
1531204
1532101
1532102
1532201
1533101
1533102
1533103
1533104
1533105
1534101
1534102
1534103
1534104
1534105
1534201
1534202
1534901

รหัสเก่า
2622310
1531202
2622309
2622309
2623304
2624903
-

ชื่อวิชา
ภาษาศาสตร์ เบื้องต้น
โครงสร้างภาษาไทย
ภาษาศาสตร์
สัทศาสตร์
ภาษาศาสตร์สาหรับครู สอนภาษา
ภาษาศาสตร์สาหรับครู สอนภาษาไทย
ภาษาศาสตร์ สาหรับครู สอนภาษาฝรั่งเศส
ภาษาศาสตร์ เบื้องต้นสาหรับครู ประถมศึกษา
ระบบเสี ยงภาษาไทย
ระบบคาและระบบกลุ่มคาภาษาไทย
สัทศาสตร์เพื่อการใช้
สรวิทยา
วากยสัมพันธ์องั กฤษ 1
วากยสัมพันธ์องั กฤษ 2
ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ
วากยสัมพันธ์ภาษาฝรั่งเศส
อรรถศาสตร์
ลักษณะภาษาศาสตร์เชิงสังคมในภาษาอังกฤษ
ปฏิบตั ินิยม
ภาษาถิ่นไท
อรรถศาสตร์ เบื้องต้น
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ภาษาศาสตร์ กบั การเรี ยนภาษา
สัมมนาภาษาศาสตร์ประยุกต์

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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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1531101

ภาษาศาสตร์ เบือ้ งต้ น
2(1-2)
Introduction to Linguistics
ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะ
ของภาษา สัญลักษณ์ของเสี ยงตามระบบสากล ระบบเสี ยง ระบบคาและระบบ
กลุ่มคา การวิเคราะห์ภาษาตามทฤษฎีภาษาศาสตร์

1531102

โครงสร้ างภาษาไทย
2(2-0)
Thai Structure
ศึกษาเสี ยงและระบบเสี ยงภาษาไทย โครงสร้างของพยางค์ การสร้างคา
ชนิดและหน้าที่ของคา ชนิด หน้าที่และโครงสร้างของวลี ชนิดและโครงสร้างของ
ประโยค

1531103

ภาษาศาสตร์
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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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1531104

สั ทศาสตร์
2(1-2)
Phonetics
ศึ ก ษาเกณฑ์พ้ืนฐานของระบบเสี ยงพยัญชนะ และสระในภาษาฝรั่ งเศส
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสี ยงในภาษาฝรั่งเศส ฝึ กออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศสให้ถูกต้อง

1531201

ภาษาศาสตร์ สาหรับครู สอนภาษา
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

ภาษาศาสตร์ สาหรับครู สอนภาษาไทย
2(2-0)
Linguistics for Teachers of Thai
ศึกษาความหมาย ความเป็ นมาและขอบข่ายของวิชาภาษาศาสตร์ ศึ กษา
ระบบเสี ย ง ระบบค า และระบบกลุ่ ม ค า การวิ เ คราะห์ ภ าษาตามวิ ธี ก ารทาง
ภาษาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีการทางภาษาศาสตร์ในการเรี ยนการสอน
ภาษาไทย

1531203

ภาษาศาสตร์ สาหรับครู สอนภาษาฝรั่งเศส
2(2-0)
Linguisties for French Teachers
ศึกษาขอบข่ายของภาษา การรับรู ้ทางภาษา สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ต่าง
ๆ เช่น ภาษาศาสตร์ เชิ งสังคมศาสตร์ จิตวิทยาภาษา และภาษาศาสตร์ ประยุกต์ เพื่อ
นาไปใช้ในการสอนภาษาฝรั่งเศส
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1531204

ภาษาศาสตร์ เบือ้ งต้ นสาหรับครู ประถมศึกษา
2(2-0)
Linguistics for Elementary School Teachers
หลักของกฎเกณฑ์เกี่ ยวกับภาษา แบบสร้ างของคา กลุ่มคา ประโยค และ
สานวนในภาษาไทย ไตรยางค์ การผันอักษร การใช้คาราชาศัพท์ และคาสุ ภาพใน
โอกาสต่ า ง ๆ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งภาษากับ วัฒ นธรรม ลัก ษณะภาษาไทย
หลักเกณฑ์การอ่านและการเขียนคาไทย และคาในภาษาอื่น ระบบเสี ยง ระบบคา
และกลุ่มคา การประยุกต์ใช้ความรู ้ ทางภาษาศาสตร์ เพื่อการเรี ยนการสอน และเพื่อ
การแก้ไขข้อบกพร่ องทางการใช้ภาษาของเด็ก การใช้พจนานุกรมภาษาไทย
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

ระบบเสี ยงภาษาไทย
2(2-0)
Thai Phonology
การออกเสี ย งในภาษา การหาหน่ ว ยเสี ย ง หน่ ว ยเสี ย งและระบบเสี ย ง
ภาษาไทย พยางค์และโครงสร้างพยางค์ในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของเสี ยง
เมื่อประกอบเป็ นพยางค์

1532102

ระบบคาและระบบกลุ่มคาภาษาไทย
2(2-0)
Thai Morphology and Syntax
ระบบคาในภาษาไทย การประกอบหน่วยคา ระบบกลุ่มคา ทฤษฎี และ
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคาในประโยค
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น(ท-ป)

1532201

สั ทศาสตร์ เพือ่ การใช้
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

วากยสั มพันธ์ องั 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

วากยสั มพันธ์ องั 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

ภาษาศาสตร์ เชิงประวัติ
2(2-0)
Historical Linguistics
วิวฒั นาการของภาษาศาสตร์ เชิงประวัติ การจาแนกตระกูลภาษา หลักเกณฑ์
การเปรี ยบเทียบภาษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาษา ข้อสันนิ ษฐานลักษณะของ
คาในภาษาดั้งเดิม เปรี ยบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นในตระกูลเดียวกัน

1533105

วากยสั มพันธ์ ภาษาฝรั่งเศส
2(1-2)
French Syntax
ศึกษาระบบคาและระบบประโยคในภาษาฝรั่งเศส เพื่อให้นกั ศึกษาคุน้ เคย
กับระบบคา โครงสร้ างและหลักเกณฑ์ของระบบประโยคในภาษาฝรั่งเศส ฝึ กการ
สร้างคาและประโยคให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
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1534101

อรรถศาสตร์
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

ลักษณะภาษาศาสตร์ เชิงสั งคมในภาษาอังกฤษ
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.

215
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1534104

ภาษาถิ่นไท
2(2-0)
Tai Dialects
ความหมายและหลักเกณฑ์การแบ่ งภาษาถิ่ น ภาษาตระกูล ไท ภาษาถิ่ น
ตระกูลไทที่ ยงั มี ใช้ในปั จจุ บนั ได้แก่ ภาษาไทในประเทศจี น อินเดี ย พม่า ลาว
และไทย

1534105

อรรถศาสตร์ เบือ้ งต้ น
2(2-0)
Introduction to Semantics
ทฤษฎี อ รรถศาสตร์ ศึ ก ษาความหมายของค า ประโยคและข้อ ความ
ต่อเนื่อง

1534201

ภาษาศาสตร์ ประยุกต์
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

ภาษาศาสตร์ กบั การเรียนภาษา
2(2-0)
Linguistics and Language Learning
กระบวนการในการเรี ยนภาษาทั้งการเรี ยนภาษาแม่และภาษาอื่น ๆ ทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ กบั แนวทางการเรี ยนภาษา วิธีการและเทคนิ คการเรี ยนภาษาแบบต่าง ๆ
องค์ประกอบทางภาษาและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนภาษา
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สั มมนาภาษาศาสตร์ ประยุกต์
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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หมู่วชิ าภาษาไทย
(154)
หมู่วชิ าภาษาไทย ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. หลักการ
(154-1--)
2. การใช้ภาษา
(154-2--)
3. อักษรและการจารึ ก
(154-3--)
4. วรรณคดีและวรรณกรรมวิจารณ์
(154-4--)
5. การค้นคว้าและแบบเรี ยน
(154-5--)
6. การประยุกต์ใช้
(154-6--)
7. ด
(154-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(154-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั
(154-9--)
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หมู่วชิ าภาษาไทย ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ (154)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
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

รหัสเก่า
2611206
1540202
2611401
-

ชื่อวิชา
คาและสานวนไทย
กวีนิพนธ์ไทย
ภาษาเขมรในภาษาไทย
ภาษาบาลี 1
ภาษาสันสกฤต 1
ภาษาเขมร 1
การเขียนรายงานจากการค้นคว้า
ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาไทยธุ รกิจ
การเขียน
การพูดเพื่อสังคม
การอ่านอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การอ่านตีบท
วาทการ
การเขียนเพื่อการสื่ อสาร
วรรณกรรมศึกษา
ประวัติวรรณคดีไทย
แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
วรรณกรรมสุ โขทัย
วรรณกรรมอยุธยา
วรรณกรรมธนบุรีและรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น
พัฒนาการของวรรณคดีไทย
ความรู ้พ้นื 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
รหัสใหม่
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

รหัสเก่า
-

ชื่อวิชา
ภาษาสันสกฤต 2
ภาษาเขมร 2
พัฒนาการของภาษาไทย
การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
การเขียนทัว่ ไป
การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
ศิลปะการอ่านออกเสี ยง
การเขียนภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์
การเขียนกวีนิพนธ์
การเขียนสารคดี
การอ่านเพื่ออุดมคติ
หัสคดีศึกษา
การพูดในที่ชุมชน
อักษรไทย
อักษรไทย 1
อักษรไทย 2
วรรณกรรมวิจารณ์
วรรณคดีนิราศ
วรรณกรรมประวัติศาสตร์
คีตวรรณกรรมศึกษา
ผลงานการศึกษาค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาและ
วรรณกรรม 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 1
หลักการอ่านและเขียนคาไทย
ลักษณะคาประพันธ์ไทย
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
รหัสใหม่
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

รหัสเก่า
-

ชื่อวิชา
ภาษาไทยสาหรับครู ประถมศึกษา
การศึกษาภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย
การพูด การฟัง เพื่อสัมฤทธิผล
การพูดเป็ นหมู่คณะ
ภาษาเฉพาะกิจ
การเขียนบันเทิงคดี
การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
การเขียนในหน้าหนังสื อพิมพ์
การเขียนบท
การเขียนเชิงธุ รกิจ
การแปล
เทคนิคการบรรณาธิ การกิจ
การย่อความ
การเขียนข่าวและบทความ
การอ่านเพื่อพัฒนาชีวติ และสังคม
การอ่านการเขียนเพื่อใช้ในงานธุ รกิจ
การฟัง การพูดเพื่อใช้ในงานธุ รกิจ
อักษรและเอกสารโบราณ
อักษรและเอกสารโบราณในท้องถิ่น
วรรณกรรมปัจจุบนั
วรรณคดีการละคร
วรรณกรรมสดุดี
สังคมการเมืองและวรรณกรรม
วรรณกรรมลายลักษณ์

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
รหัสใหม่
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

รหัสเก่า
-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

วรรณกรรมเอกของไทย
วรรณกรรมท้องถิ่น
คติชนวิทยา
วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยูห่ วั
วรรณกรรมสุ นทรภู่
วรรณกรรมสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
วรรณกรรมกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
วรรณกรรมกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
วรรณกรรมชิต บุรทัต
วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
วรรณกรรมเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
วรรณกรรมตะวันออก
วรรณกรรมตะวันตก
เรื่ องสั้นและนวนิยาย
วรรณกรรมเด็ก
วรรณกรรมแปล
เพลงไทยประกอบบทเรี ยน
ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทย
การจัดทาหนังสื อสาหรับเด็ก
ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย
หนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทย
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 2
ภาษากับสังคม
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

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
รหัสใหม่
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

รหัสเก่า
-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การอ่านตีความ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
การเขียนวรรณกรรมสาหรับเด็ก
การพูดทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
การสัมภาษณ์
วรรณคดีขนบประเพณี และศาสนา
อิทธิ พลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย
วรรณกรรมท้องถิ่นเปรี ยบเทียบ
คติชนวิทยาเปรี ยบเทียบ
วรรณคดีเอกของไทย
วรรณกรรมมุขปาฐะ
นิทานพื้นบ้าน
พื้นฐานคอมพิวเตอร์ กบั งานเอกสารภาษาไทย
การจัดการฐานข้อมูลภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
การจัดระบบการสื บค้นข้อมูลภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์สารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
การนาเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาไทย 3
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาไทย 3
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 3
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 3
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 2
การวิจยั ทางภาษาไทย
สัมมนาภาษาไทย
สัมมนานักเขียนไทย
การศึกษาเอกเทศ
สัมมนาร้อยแก้ว ร้อยกรอง

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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รหัสใหม่
1544906
1544907

รหัสเก่า
1544905

ชื่อวิชา
การวิจยั ทางภาษาไทย
สัมมนาภาษาและวรรณกรรม

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
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1541101

คาและสานวนไทย
2(2-0)
Words and Idioms in Thai
ลั ก ษณะและที่ ม าของถ้ อ ยค าส านวน โวหาร ค าพั ง เพย ภาษิ ต
ความหมาย และการนาไปใช้

1541102

กวีนิพนธ์ ไทย
2(2-0)
Thai Poetry
ที่มา รู ปแบบและเนื้อหาของกวีนิพนธ์ไทยทั้งกวีนิพนธ์แบบฉบับ กวีนิพนธ์
ท้องถิ่ น และเป็ นกวีนิพนธ์สมัยใหม่
ศึกษาภาษาวรรณศิลป์ การวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบและประเมินคุณค่าของกวีนิพนธ์ ฝึ กแต่งคาประพันธ์ส่งเสริ มความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล

1541103

ภาษาเขมรในภาษาไทย
2(2-0)
Khmer in Thai
เปรี ยบเทียบภาษาเขียนและระบบเสี ยงระหว่างภาษาไทยกับภาษาเขมร การ
สร้างคาในภาษาเขมร วิธีการรับคาภาษาเขมรเข้ามาใช้ในภาษาไทย การกลายเสี ยง
และการกลายความหมายการนาภาษาเขมรมาใช้ในวรรณคดี ราชาศัพท์และใน
ชีวติ ประจาวัน หลักการสังเกตคาภาษาเขมรในภาษาไทย

1541104

ภาษาบาลี 1
2(2-0)
Pali I
ไวยากรณ์ บาลี ระบบเสี ยง ระบบคา การสร้างศัพท์ กิ ตสมาส ตัทธิ ต การ
สนธิ ชนิ ดของคา การแจกรู ปกริ ยา นาม ระบบประโยค การแต่งประโยค และ
การแปล
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น(ท-ป)

1541105

ภาษาสั นสกฤต 1
2(2-0)
Sanskrit I
ไวยากรณ์สันสกฤต ตัวอักษร ระบบเสี ยง ระบบคา การสร้างศัพท์ กิ ตก์
สมาส ตัทธิ ต การสนธิ ชนิดของคา การแจกรู ปกริ ยา นาม ระบบประโยค การ
แต่งประโยค และการแปล

1541106

ภาษาเขมร 1
2(2-0)
Khmer 1
โครงสร้างของภาษาเขมร ระบบเสี ยง ระบบคา ระบบประโยค ตัวอักษร
และอักขร วิธีการอ่าน การเขียน และการแปลภาษาเขมร

1541201

การเขียนรายงานจากการค้ นคว้า
2(2-0)
Report Writing form Reference Materials
ฝึ กการเขียนรายงานการค้นคว้า เริ่ มด้วยการตีความหมายของหัวข้อเรื่ อง การ
วางโครงเรื่ อ ง วิ ธี ค ้น คว้า หรื อ วิ ธี ก ารรวบรวมข้อ มู ล จากการอ่ า น การเรี ย บเรี ย ง
เนื้ อ ความ การใช้ ถ้ อ ยค าที่ มี น้ าหนั ก การอ้ า งเหตุ ผ ล เชิ ง อรรถ ดรรชนี แ ละ
บรรณานุกรม

1541202

ภาษาเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2)
Languages for Cammunication
หลัก การใช้ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิต ประจ าวัน หลัก การใช้ถ้อ ยค า
สานวนตามลักษณะทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ศึกษาศิลปะและทักษะทัว่ ไป เพื่อ
โน้มน้าวใจ เพื่อการตีความและเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ลักษณะการใช้ภาษาทางการ
สื่ อสารมวลชนและภาษาต่างประเทศที่นามาใช้ในการสื่ อสาร
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1541203

ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0)
Usage of Thai Language in Business
การใช้ภาษา
ส านวนและค าพูด ที่ เหมาะสมในการติ ด ต่ อสื่ อสารทาง
ธุ รกิจตามกาลเทศะ บุคคล และเครื่ องมือสื่ อสาร การใช้โทรศัพท์ การจดข้อความ
ตามคาสั่ง การกรอกแบบฟอร์ ม การสัมภาษณ์ การเขียนคาอวยพร การเขียนข่าว
แจก (Press Releass) การประชุ มชี้ แจงข้อเท็จจริ ง การประชุ มแถลงข่าว การเขียน
ข้อคามโฆษณา และประชาสัมพันธ์ การเขี ยนและอ่านเอกสารเผยแพร่ ทางธุ รกิ จ
เสนอรายงานผลทางวิชาการ การเขียนและการเสนอรายงานผลการประชุม รายงาน
ผลการวิจยั รายงานปกติ รายงานความก้าวหน้าและรายงานอื่ น ๆ ที่ใช้ในวงการ
ธุ รกิจ

1541204

การเขียน
3(3-0)
Writing
การลาดับความคิด การวางโครงเรื่ อง การเขียนย่อหน้า การเขียนบทความ
การเขียนข่าว การเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ การเขียนเรี ยงความ การเขียนสรุ ป
ความจากการฟังและการอ่าน

1541205

การพูดเพือ่ สั งคม
2(2-0)
Social Speaking
หลักการและเทคนิ คการพูดเพื่อสังคม ได้แก่ การพูดติดต่อธุ รกิจ การพูด
จูงใจ การพูดในฐานะเป็ นโฆษก พิธีกร การประชาสัมพันธ์ การออกคาสั่ง
การปราศรัย สุ นทรพจน์ โอวาท การกล่าวสดุดี กล่าวไว้อาลัย กล่าวเปิ ดปิ ด
งาน กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวอวยพร กล่าวมอบสิ่ งของ และกล่าว
แนะนา
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1541206

การอ่านอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2(2-0)
Efficiency Reading
ศึ ก ษาหลัก การอ่ า นอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้แ ก่ การเข้า ใจศัพ ท์ วลี
โครงสร้างและสานวนภาษา การจับใจความ การสังเขปความ และ สรุ ปความ

1541207

การอ่านตีบท
2(2-0)
Script Reading
การอ่านสื่ อความหมายทั้งร้ อยแก้วและร้ อยกรอง การออกเสี ยงให้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธีและฉันทลักษณ์ การแบ่งวรรคตอน การเน้นเสี ยงหลักเบา อ่านให้
สอดคล้องกับเนื้อหาและอารมณ์ในเรื่ อง

1541208

วาทการ
Speech

2(2-0)

ความมุ่งหมายของการดูแล หลักการพูด การสร้ างบุ คลิ กภาพในการพูด
การใช้เสี ยง กิริยาท่าทาง การสร้างความมัน่ ใจในการพูด การใช้ภาษาและกลวิธีการ
พูด การเตรี ยมการพูด การประเมินผลและการปรับปรุ งการพูด หลักการฝึ กพูดใน
ชี วิตประจาวัน และการพูดในที่ชุมชน เน้นการฝึ กพูดอธิ บาย อภิปราย การกล่าว
รายงาน การกล่าวสรุ ป การกล่าวแนะนา และขอบคุ ณวิทยากร การพูดจูงใจ การ
พูดโน้มน้าวใจ
1541209

การเขียนเพือ่ การสื่ อสาร
2(2-0)
Writing Communication
ศึ ก ษารู ปแบบการเขี ย นเพื่ อ การสื่ อสาร ลั ก ษณะต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ฝึ กการเขียนเพื่อการสื่ อสารอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการใน
โอกาสต่าง ๆ การเขียนจดหมายและการเขียนเพื่อบันทึกรู ปแบบต่าง ๆ การเขี ยน
คาตอบ คาถามในแบบทดสอบ การเขียนเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริ ง การเขียนเพื่อแสดง
ความคิดเห็น การเขียนเพื่อโน้มน้าวจูงใจ การเขียนเอกสิ ทธิ์ และสัญญาต่าง ๆ ตาม
กฎหมายที่มีใช้อยูใ่ นชีวติ ประจาวัน
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1541401

วรรณกรรมศึกษา
3(3-0)
Thai Literary Works
ลัก ษณะและวิวฒั นการของวรรณกรรมไทยในด้า นเนื้ อหา รู ปแบบและ
แนวคิด ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับศิลปวัฒนธรรม ฝึ กวิเคราะห์วรรณกรรม
จากตัวอย่างที่ ตดั ตอนมาเพื่อเป็ นแนวทางในการศึ กษาวรรณกรรมหรื อวรรณคดี ที่
ลึกซึ้ งต่อไป

1541402

ประวัติวรรณคดีไทย
2(2-0)
History of Thai Literature
ยุคสมัยของวรรณคดีไทย สภาพสังคมและการเมืองที่มีผลต่อวรรณคดีแต่ละ
สมัย วรรณคดีสาคัญของไทยเชิ งประวัติและเชิ งคุณค่า ตั้งแต่สมัยสุ โขทัยจนถึงสมัย
รัชกาลที่ 6

1541403

แง่ คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
2(2-0)
Thoughts from Literature
ศึ ก ษาวรรณกรรมและวรรณคดี บ างตอนที่ มี แ นวต่ า ง ๆ กัน ศึ ก ษาด้า น
ปรั ช ญา ความคิ ด ภาษา และอรรถรส ตลอดจนกลวิ ธี ก ารแสดงออกของ
แนวความคิดนั้น ๆ สังเกตอิทธิ พลของสังคมที่มีต่อวรรณกรรม หรื ออิ ทธิ พลของ
วรรณกรรมที่มีต่อสังคม แง่คิดที่ได้รับจากวรรณคดี และวรรณกรรมในด้านต่าง ๆ
เช่น ด้านสังคม การเมือง วัฒนธรรม ปรัชญา ศาสนา ฯลฯ

1541404

วรรณกรรมสุ โขทัย
2(2-0)
Sukhothai Literature
วรรณกรรมสมัยสุ โขทัย ลักษณะและคุ ณค่าของวรรณกรรมทั้งในส่ วนที่
เป็ นสากล ส่ วนที่ เป็ นเอกลัก ษณ์ ข องชาติ และในฐานะที่ เป็ นการแสดงออกซึ่ ง
อัจฉริ ยภาพส่ วนบุคคล อิทธิ พลทางสังคมที่มีต่อวรรณกรรมสมัยนี้ และอิทธิ พลของ
วรรณกรรมสุ โขทัยที่มีต่อวรรณกรรมสมัยต่อมา
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1541405

วรรณกรรมอยุธยา
2(2-0)
Ayudthya Literature
วรรณกรรมสมัยอยุธยา ลักษณะและคุณค่าทางวรรณกรรมทั้งในส่ วนที่เป็ น
สากล ในส่ ว นที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ ข องชาติ และในฐานะที่ เ ป็ นการแสดงออกซึ่ ง
อัจฉริ ยภาพส่ วนบุคคล อิทธิ พลทางสังคมที่มีต่อวรรณกรรมความเปลี่ ยนแปลงทาง
วรรณกรรมสมัยอยุธยา และอิทธิ พลที่มีต่อวรรณกรรมสมัยต่อมา

1541406

วรรณกรรมธนบุรีและรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้ น
2(2-0)
Dhonburi and Early Rattanakosin Literature
วรรณกรรมสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสิ นทร์ จนกระทัง่ ถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั ลักษณะและคุณค่าของวรรณกรรมทั้งใน
ส่ วนที่เป็ นสากล ในส่ วนที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาติและในฐานะที่เป็ นการแสดงออก
ซึ่ งอัจฉริ ยภาพส่ วนบุคคล อิทธิ พลของสังคมที่มีต่อวรรณกรรม

1541407

พัฒนาการของวรรณคดีไทย
2(2-0)
Development of Thai Literature
ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดี ไทยตั้งแต่สมัยสุ โขทัยถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ใน
ด้า นรู ป แบบ เนื้ อ หา แนวความคิ ด อารมณ์ จิ น ตนาการ กลวิธี ก ารประพัน ธ์
จาแนกประเภทของวรรณคดี ไทย ลักษณะเฉพาะของวรรณคดี คุ ณค่า โลกทัศน์
ปรัชญา ความเชื่ อ และค่านิ ยม สภาพสังคมและการเมืองที่มีผลต่อวรรณคดี แต่ละ
สมัย วรรณคดีสาคัญของไทยเชิงประวัติและคุณค่า
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1541408

ความรู้ พนื้ ฐานเกีย่ วกับวรรณคดีไทย
3(3-0)
Fundamental of Thai Literature
การศึ ก ษาลัก ษณะทั่ว ไปและวิ ว ฒ
ั นาการของวรรณคดี ไ ทย การจ าแนก
ประเภทของวรรณคดี ไทย ลักษณะเฉพาะของวรรณคดี ไทย คุ ณค่าของวรรณคดี
โลกทัศน์ ปรั ช ญา ความเชื่ อ และค่า นิ ยมที่ ปรากฏในวรรณคดี ไ ทย วรรณคดี ก ับ
วัฒนธรรมและสังคม ความสัม พันธ์ ระหว่างวรรณคดี แบบฉบับและวรรณกรรม
เน้นผูเ้ รี ยนตระหนักในคุ ณค่าของวรรณคดี ในฐานะที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิตและ
วัฒนธรรม

1542101

หลักภาษาไทย
3(3-0)
Grammar of Thai
ศึกษาความหมายและขอบข่ายของหลักภาษาไทย ศึกษาลักษณะภาษาไทย
ในด้านเสี ยง พยางค์ คา วลี ประโยค ลักษณะประโยค หลักเกณฑ์การอ่านการเขียน
คาไทย คาราชาศัพท์ คาสุ ภาพ และสามารถใช้ภาษาให้ถูกต้องตามความนิ ยมของ
สังคมไทย

1542102

ภาษาบาลี 2
Pali II
รายวิชานีต้ ้ องเรียนมาก่อน : 1541104 ภาษาบาลี 1
การแต่งประโยคและการแปลในระดับที่สูงขึ้นจากภาษาบาลี 1

1542103

ภาษาสั นสกฤต 2
2(2-0)
Sanskrit 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 1541105 ภาษาสั นสกฤต 1
การแต่งประโยค และการแปลในระดับที่สูงขึ้น จากภาษาสันสกฤต 1

2(2-0)
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1542104

ภาษาเขมร 2
2(2-0)
Khmer 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 1541106 ภาษาเขมร 1
ภาษาเขมรในชี วิตประจาวัน การใช้ภาษาเขมรในด้าน ฟั ง พูด อ่าน เขี ยน
เพื่อการนาไปใช้

1542105

พัฒนาการของภาษาไทย
2(2-0)
Development of Thai Language
ศึ ก ษาพัฒ นาการของนโยบายรั ฐ เกี่ ย วกับ การศึ ก ษา ความสั ม พัน ธ์ ข อง
พัฒ นาการทางสั ง คมกับ พัฒ นาการของภาษา การท านุ บ ารุ ง ภาษา มาตรฐาน
หลักการและวิธีการบัญญัติศพั ท์ และการสร้ างมาตรฐานทางภาษาของหน่ วยทาง
ภาษาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปั ญหาและแนวทางแก้ไขในการอนุ รักษ์ และ
พัฒนาภาษาไทย ศัพท์บญั ญัติในแขนงวิชาต่าง ๆ ที่นามาใช้ในระบบการศึกษา

1542201

การอ่ านเพือ่ จุดประสงค์ เฉพาะ
2(2-0)
Reading for Special Purpose
วิธีต่าง ๆ ในการอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ ได้แก่ การอ่านอย่าง ผ่าน ๆ ใน
การอ่านข่าวและคอลัมน์ในหนังสื อพิมพ์รายวัน นิ ตสาร วารสาร และวรรณกรรม
ต่าง ๆ เพื่อประเทืองสติปัญญาและความคิด การอ่านเพื่อนาความรู ้ ไปใช้ การอ่าน
เพื่อวิเคราะห์ วินิจสาร วิจารณ์และประเมินค่างานประพันธ์ชนิ ดต่าง ๆ การอ่านเพื่อ
จับใจความสาคัญ วิเคราะห์เปรี ยบเทียบหาอัตลักษณ์ของผูป้ ระพันธ์

1542202

การเขียนทัว่ ไป
2(2-0)
Writing
การเขี ยนสรุ ปบทความที่ ได้อ่านหรื อได้ฟัง การเขี ยนเล่ าเรื่ อง การเขีย น
แสดงความรู ้ สึก ความคิ ดเห็ น การเขียนอภิ ปราย เน้นการฝึ กเขียนมีผลงานอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 เรื่ อง ประเมินผลงานเขียนตลอดภาคเรี ยน
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1542203

การเขียนเพือ่ จุดประสงค์ เฉพาะ
3(2-2)
Writing Special Purpose
วิธีการต่าง ๆ ในการเขี ยนเพื่อจุ ดประสงค์เฉพาะ ได้แก่ การเขี ยนแสดง
ความรู้ อธิ บายวิธีการทางานหรื อวิธีประกอบสิ่ งของ บอกทิศทาง อธิ บาย ความรู ้
เฉพาะวิชา การจดบันทึกข้อความที่มีผสู ้ ่ งไว้ให้บอกแก่ผอู ้ ื่น การเขียนแสดงความ
คิดเห็ น การเขียนจูงใจ การเขียนโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และโฆษณาชวนเชื่ อ
บันทึกของทางราชการ หนังสื อราชการ การเขียนทางธุ รกิจ การดัดแปลงข้อความ
ให้ยาวหรื อสั้นลงเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ การเขียนบทวิทยุ บทโทรทัศน์ ฯลฯ เน้น
การฝึ กปฏิบตั ิ มีผลงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ประเมินผลงานเขียนตลอดภาค
เรี ยน

1542204

ศิลปะการอ่านออกเสี ยง
2(1-2)
Reading Technique
ฝึ กการอ่านทานองเสนาะ คาประพันธ์ไทยทุกชนิดที่ปรากฏในหนังสื อเรี ยน
ภาษาไทย ทั้ง ระดับ ประถมศึ ก ษาและมัธ ยมศึ ก ษา ฝึ กอ่ า นออกเสี ย งให้ชัด เจน
ถูกต้อง ตามกฎข้อบังคับของคาประพันธ์ และถูกต้องตามลี ลา ท่วงทานองอันเป็ น
ลักษณะเฉพาะของคาประพันธ์แต่ละชนิ ด รวมทั้งสอดคล้องกับลักษณะของเนื้ อหา
ฝึ กอ่านบทร้ อยแก้ว ร้ อยกรอง เพื่อให้ผฟู ้ ั งเกิ ดความซาบซึ้ งและเกิ ดอารมณ์ คล้อย
ตาม

1542205

การเขียนภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์
2(2-0)
Academic Writing
หลักการเขียนภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์ ส่ วนประกอบของภาคนิ พนธ์และ
สารนิ พนธ์ การเลื อกเรื่ อง การวางโครงเรื่ อง การสารวจและการรวบรวมข้อมูล
การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนเชิงอรรถ และบรรณานุกรม
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1542206

การเขียนกวีนิพนธ์
2(2-0)
Poetry Writing
ความหมายและรู ปแบบต่าง ๆ ของกวีนิพนธ์ ทั้งกวีนิพนธ์ แบบฉบับ และ
กวีนิพนธ์สมัยใหม่ศึกษากวีนิพนธ์ที่แต่งดี ฝึ กเขียนกวีนิพนธ์ตามรู ปแบบใดรู ปแบบ
หนึ่ ง หรื อหลายแบบ สร้ างสรรค์กลวิธีการนาเสนอ วรรณศิ ลป์ ความลุ่ มลึ กของ
เนื้อหา และความแหลมคมของความคิด

1542207

การเขียนสารคดี
2(2-0)
Feature Writing
ลัก ษณะ รู ป แบบและกลวิ ธี ก ารเขี ย นสารคดี ฝึ กเขี ย นสารคดี
รู ปแบบต่าง ๆ

1542208

การอ่ านเพือ่ อุดมคติ
2(2-0)
Reading for Opinions
การสร้ างนิ สัยรักการอ่าน การอ่านงานเขียนที่ก่อให้เกิ ด มโนทัศน์และ
สานึ กที่ ดีงาม อันจะทาให้เกิ ดพลังทางปั ญญา การแสวงหา และการสร้ างสรรค์
คุณค่าของชีวติ ตามอุดมการณ์แห่งตน

1542209

หัสคดีศึกษา
2(2-0)
Humouristic Folklore
ความหมายและประเภทของหัส คดี หลักการสร้ างอารมณ์ ในวัฒนธรรม
อารมณ์ขนั ของไทยจากวรรณกรรมลายลักษณ์ และวรรณกรรมมุขปาฐะกลวิธีการ
สร้างเรื่ อง การใช้รูปแบบการใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษาสื่ อ อารมณ์ขนั
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1542210

การพูดในทีช่ ุ มชน
3(2-2)
Speech for Public
การพูดในชีวติ ประจาวัน ความมุ่งหมายของการพูด และหลักการฝึ ก การ
สร้างบุคลิกภาพ การใช้เสี ยง ความมัน่ ใจ ตลอดจนลีลาการดาเนินเรื่ อง และการใช้
ภาษา การพูดอธิ บาย พรรณานาและเล่าเรื่ องในสภาวะและจุดมุ่งหมายที่กาหนดขึ้น
การใช้จิตวิทยาเพื่อจูงใจผูฟ้ ั ง รู ปแบบต่าง ๆ ของการพูดในที่ชุมชน และการฝึ ก
ปฏิบตั ิ

1542301

อักษรไทย
2(2-0)
Thai Alphabet
ศึกษาที่ มาของอักษรไทย วิวฒั นาการของตัวอักษรไทยตั้งแต่สมัยพ่อขุน
รามคาแหง จนถึ งปั จจุบนั โดยให้ฝึกอ่านและเขียนได้ ศึกษาลักษณะอักษรไทยใน
ท้องถิ่นและเปรี ยบเทียบกับอักษรไทยปั จจุบนั

1542302

อักษรไทย 1
2(2-0)
Thai Alphabet I
ประวัติและวิวฒั นาการอักษรไทย รวมทั้งอักษรแบบต่าง ๆ ที่ ปรากฏใน
ประเทศไทย เช่น อักษรมอญ อักษรขอม การปริ วรรตเป็ นอักษรไทยปั จจุบนั

1542303

อักษรไทย 2
2(2-0)
Thai Alphabet II
อัก ษรไทยโบราณของท้อ งถิ่ นต่ า ง ๆ เช่ น อัก ษรล้า นนา อัก ษรไทยน้อ ย
อักษรธรรม ฯลฯ การปริ วรรตเป็ นอักษรไทยปัจจุบนั

1542401

วรรณกรรมวิจารณ์
Literary Criticism

3(3-0)

235

รหัส

ทฤษฎี การวิจารณ์ วรรณกรรม ศึกษาบทวิจารณ์ วรรณกรรมทั้งในอดี ตและ
ปัจจุบนั ฝึ กเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

1542402

วรรณคดีนิราศ
2(2-0)
Niras (a form of Poetry)
ความหมายและลักษณะวรรณคดีนิราศ ศึกษาในด้านจุดประสงค์ในการแต่ง
เนื้อหา ธรรมเนียมหรื อขนบ ลีลาการเขียน แรงบันดาลใจให้กวีสร้างสรรค์
วรรณดคีนิราศ อ่านวรรณคดีนิราศอย่างน้อย 3 เรื่ อง เลือกได้ต้ งั แต่สมัยอยุธยาจนถึง
ปั จจุบนั โดยให้มีลกั ษณะคาประพันธ์ต่าง ๆ กัน

1542403

วรรณกรรมประวัติศาสตร์
2(2-0)
Thai Historical Literature
ลักษณะ ความมุ่งหมายและสาเหตุที่เกิดวรรณกรรมประวัติศาสตร์ ในแต่ละ
สมัย วิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับเหตุการณ์ ทางด้านประวัติศาสตร์ ภาพสะท้อนและ
คุณค่าของวรรณกรรมประวัติศาสตร์

1542404

คีตวรรณกรรมศึกษา
2(2-0)
A Study of Thai Songs
ศึ กษาวรรณกรรมเพลงไทยลู ก ทุ่งและเพลงไทยสากลทั้งด้า นเนื้ อหาและ
ความคิดที่สะท้อนสังคมและวัฒนธรรม วิเคราะห์กลวิธีการแต่ง และปริ บทของ
ความนิยม

1542503

ผลการศึกษาค้ นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย
2(2-0)
A Study of Research Work in Thai
ศึกษาระเบียบวิธีวิจยั โดยสังเขป ศึกษาผลงานค้นคว้าวิจยั และวิธีการที่ใช้
กับงานนั้น การนาผลหรื อข้อเสนอแนะจากงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในการสอนและ
พัฒนาองค์ค วามรู ้ ใหม่ใ นรู ป แบบต่ าง ๆ ศึ ก ษางานวิจยั ไม่น้อยกว่า 3 เรื่ อง ให้
ครอบคลุมสาขาวรรณคดี หลักภาษาและการใช้ภาษา
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1542801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Language and Literary Works 1
จั ด ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาก่ อ นออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาส ของการประกอบอาชี พ
การพัฒ นาตัว นัก ศึ ก ษาให้มี ค วามรู้ ทัก ษะ เจตคติ แรงจู ง ใจ แล ะคุ ณ ลัก ษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นที่ทกั ษะขั้นพี้นฐานและระดับสู งภาคปฏิบตั ิในงานและ
กิจกรรมสาหรับฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม

1542802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 1
3(250)
Field Experience in Language and Literary Work 1
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม ในองค์การ
หรื อหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชี พ และนา
ผลจากการฝึ กงานมาวิเคราะห์ สรุ ปในรู ปของการสัมมนา นิ ทรรศการ หรื อภาค
นิพนธ์

1543101

หลักการอ่านและการเขียนคาไทย
2(2-0)
Reading and Writing Systems in Thai
ศึ ก ษาหลัก เกณฑ์ ต่ า ง ๆ ในการอ่ า นและเขี ย นค าไทย ความจ าเป็ นและ
ประโยชน์ของการเรี ยนวิชานี้ ฝึ กการอ่านและการเขียน เก็บรวบรวมคาที่มกั เขียน
หรื ออ่านผิดเพี้ยนไปจากกฏเกณฑ์เท่าที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั วิเคราะห์และวิจยั ข้อมูลเหตุที่
ทาให้เกิดการอ่านและเขียนอย่างนั้น เปรี ยบเทียบคาที่อ่านและเขียนผิดกับคาที่อ่าน
และเขี ย นตามกฏเกณฑ์ อ ภิ ป รายและสรุ ป ผลเพื่ อ น าไปใช้ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ น
ชีวติ ประจาวัน
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1543102

ลักษณะคาประพันธ์ ไทย
2(2-0)
Characteristies of Thai Poetry
ที่ ม าและแบบแผนการแต่ ง ค าประพันธ์ ไ ทยและค าประพันธ์ ใ นท้อ งถิ่ น
กลวิธีในการใช้ถอ้ ยคา การใช้โวหาร วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ และประเมินคุ ณค่าฝึ ก
แต่งคาประพันธ์ส่งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล

1543103

ภาษาถิ่น
2(2-0)
Dialectology
ศึ กษาความหมายของภาษาถิ่ น การจาแนกภาษาไทยถิ่ นในประเทศไทย
ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่นในด้านเสี ยง คา ประโยค ความหมาย ฝึ กเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ภาษาไทยถิ่นประยุกต์ใช้ความรู ้ วิชาภาษาถิ่นในการเรี ยนการสอนวิชา
ภาษาไทย

1543104

ภาษาไทยสาหรับครู ประถมศึกษา
2(2-0)
Thai Language for Elementary School Teachers
หลัก เกณฑ์เ กี่ ย วกับ ภาษา แบบสร้ า งค า กลุ่ ม ค าประโยคและส านวนใน
ภาษาไทย ไตรยางค์ การผันอักษร การใช้ราชาศัพท์ และคาสุ ภาพในโอกาสต่าง ๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม ลักษณะภาษาไทย หลักเกณฑ์การอ่าน
และเขี ย นค าไทย การอ่ า นท านองเสนาะ การใช้ พ จนานุ ก รม ศึ ก ษาหลัก การ
รายละเอียดและเนื้อหาภาษาไทย ในหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1543105

การศึกษาภาษาไทยเชิงสั งคมวิทยา
2(2-0)
Sociological Aspect of the Thai Language
ศึ กษาความสัม พันธ์ ระหว่างภาษาไทยกับสัง คม วิเคราะห์ การใช้ภาษาที่
สัมพันธ์กบั กาลเทศะ และบุคคลต่าง ๆ การใช้ภาษาในอาชี พและสังคมที่แตกต่าง
กัน ศึกษาสังเกตพัฒนาการ และความเปลี่ยนแปลงของภาษาถิ่นหนึ่ งไปสู่ ภาษาถิ่น
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1543201

ภาษาบาลีและสั นสกฤตในภาษาไทย
2(2-0)
Pali and Sanskrit in Thai
ประวัติความเป็ นมาของภาษาบาลี และสันสกฤตโดยสังเขปเปรี ย บเทีย บ
ลักษณะของภาษาบาลีและสันสกฤตกับภาษาไทย การนาคาภาษาบาลีสันสกฤตมา
ใช้ใ นภาษาไทย ในลัก ษณะต่ า ง ๆ การกลายเสี ย ง กลายความหมายของค าบาลี
สันสกฤตที่ใช้ในภาษาไทย อิทธิ พลของภาษาบาลีสันสกฤตที่มีต่อภาษาไทย

1543202

ความสั มพันธ์ ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม
2(2-0)
Language amd Culture Relationship
ศึกษาการใช้ภาษาที่สัมพันธ์กบั วัฒนธรรมและวิถีชีวติ ทั้งในด้านการ
สื่ อ สารที่ เ หมาะสมกับ กาลเทศะ บุ ค คล สถานการณ์ สุ น ทรี ย ภาพ ความคิ ด
สร้ างสรรค์ วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมทุกสาขา รวมทั้ง
วัฒนธรรมต่างชาติ ศึกษาบทบาทของครู ในการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเห็ นความสาคัญ
ของภาษาในการสื บทอดวัฒนธรรมไทย โดยฝึ กและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาที่มีใช้
ในอดีตทุกระดับ เน้นการนามาใช้ได้อย่างมีวจิ ารณญาณ สามารถสร้างสรรค์งานใหม่
ได้

1543203

ความคิดสร้ างสรรค์ ทางภาษาไทย
2(2-0)
Creative Thinking in Thai
ศึ ก ษาความหมาย กระบวนการคิ ดเชิ งสร้ างสรรค์ ศิ ล ปะการใช้ถ้อยค า
สานวนโวหาร เรื่ องราว และรู ปแบบที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ท้ งั ในการพูดและ
การเขียนจากวรรณกรรมและสื่ อมวลชนที่แสดงการสร้างสรรค์ทางภาษา ส่ งเสริ ม
การสร้างความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดที่ได้จากการศึกษา
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1543204

การพูด การฟังเพือ่ สั มฤทธิผล
3(2-2)
Speaking and Listening for Achievement
ฝึ กทัก ษะการพูด การฟั งจากการจัดกิ จกรรมทางวิช าการ และกิ จกรรม
บันเทิงต่าง ๆ ฝึ กพูดแสดงความคิดเห็ นจากสิ่ งที่ได้ฟัง ฝึ กการฟั งแล้วสรุ ปใจความ
สาคัญ ฝึ กทักษะการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึ กฟั งเรื่ องราวจากที่ต่าง ๆ แล้วสื่ อสาร
ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ดว้ ยการพูดอย่างสัมฤทธิ ผลตามจุดมุ่งหมายเน้นการฝึ กปฏิบตั ิท้ งั ใน
และนอกชั้นเรี ยน

1543205

การพูดเป็ นหมู่คณะ
2(2-0)
Group Speaking
หลักเกณฑ์และวิธีการพูดเพื่อให้ผูฟ้ ั งเข้าใจเหตุผล การเสนอความคิดเห็ น
การแถลงหลักการ การสนทนา การสัมภาษณ์ การประชุม การอภิปราย การสัมมนา
และการโต้วาที

1543207

ภาษาเฉพาะกิจ
2(2-0)
Thai for Specific purposes
รู ปแบบการใช้ภาษาเขียนเฉพาะกิจ เช่น ภาษาธุ รกิจ ภาษาสื่ อสารมวลชน
ภาษาเพื่อการณรงค์และจูงใจ ภาษาประชาสัมพันธ์และโฆษณาภาษาการแสดง ภาษา
กฎหมาย ภาษาราชการ

1543208

การเขียนบันเทิงคดี
2(2-0)
Fiction Writing
ลักษณะ รู ปแบบของบันเทิ งคดี การเขี ยนบันเทิ งคดี ประเภทเรื่ องสั้น นว
นิยาย บทละคร และการฝึ กปฏิบตั ิการเขียน
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1543209

การเขียนเพือ่ การโฆษณาและประชาสั มพันธ์
3(2-2)
Writing for Advertising and Public Relations
ลัก ษณะของสื่ อ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ หลัก การเขี ย นโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ฝึ กการเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่ใช้กบั สื่ อต่าง ๆ

1543210

การเขียนในหน้ าหนังสื อพิมพ์
3(2-2)
Journalistic Writing
รู ปแบบของงานเขียนที่ปรากฏในหน้าหนังสื อพิมพ์ศึกษาวิเคราะห์ท้ งั ด้าน
เนื้อหา วิธีการนาเสนอ วิธีการใช้ถอ้ ยคารู ปประโยคที่ถูกต้องและเหมาะสม

1543211

การเขียนบท
2(2-0)
Script Writing
ความรู ้ พ้ื นฐานเกี่ ย วกับ งานวิท ยุก ระจายเสี ย งและวิท ยุโทรทัศ น์ ด้า นการ
ออกอากาศ ศึ ก ษาบทวิทยุแ ละโทรทัศน์ การเขี ย นบทและเสนอผลงาน เพื่ อการ
ออกอากาศ เพื่อการแสดงและเผยแพร่

1543212

การเขียนเชิ งธุรกิจ
2(2-0)
Business Writing
การใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่ อสารธุ รกิ จ การเขียนหนังสื อติดต่อ
ราชการ การเขียนจดหมายธุ รกิจต่าง ๆ การเขียนจดหมายแสดงไมตรี จิต

1543213

การแปล
2(2-0)
Translation and Interpretation
หลักเกณฑ์และกลวิธีในการแปลความ และถอดความภาษาต่า งประเทศ
ทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง เป็ นภาษาไทย และข้อควรคานึงในการแปล
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1543214

เทคนิคบรรณาธิการกิจ
2(2-0)
Editorial Technique
ประเภทของสิ่ งพิมพ์ บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิ การ หลักการพิสูจน์
อักษร กฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ์

1543215

การย่อความ
2(2-0)
Summary
การจับใจความสาคัญจากการฟั งและการอ่าน ความสาคัญและเทคนิ คการ
เขี ย นย่ อ ความรู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น การย่ อ เรื่ อง การย่ อ ค าพิ พ ากษา การเขี ย น
สารสังเขป การเขียนบทตัดตอน (Extract) การสรุ ปความ การสรุ ปข่าว การ
สรุ ปรายงาน เป็ นต้น

1543216

การเขียนข่ าวและบทความ
2(2-0)
News and Ariting
หลักเกณฑ์และกลวิธีเขียนข่าวและบทความในสื่ อสิ่ งพิมพ์ ศึกษาวิเคราะห์
ด้านเนื้อหา วิธีการนาเสนอและการใช้ภาษา

1543217

การอ่านเพือ่ พัฒนาชีวติ และสั งคม
2(2-0)
Reading for life and Society Development
ศึ ก ษาหลัก และวิ ธี ก ารอ่ า นเพื่ อพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิต การอ่ า นงานเขี ย นที่
ส่ ง เสริ ม ความคิ ดและอุ ดมคติ ใ นการเป็ นพลเมื องที่ ดี มี มโนทัศ น์และจิ ตส านึ ก ที่
สร้างสรรค์คุณค่าของชีวติ เพื่อพัฒนาสังคม อ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้ว
และร้อยกรอง
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1543218

การอ่ านการเขียนเพือ่ ใช้ ในงานธุรกิจ
2(2-0)
Reading and Writing for Business Activities
ศึกษาทฤษฎีการสื่ อสารด้านการอ่านการเขียนที่ใช้ในธุ รกิจ ฝึ กการอ่านที่ใช้
ในงานธุ รกิจ เช่น การฝึ กอ่านเร็ ว การอ่านเอกสารเผยแพร่ ทางธุ รกิจ เช่น ข่าว
บทความและบทวิเคราะห์ แยกแยะข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น และแนววิเคราะห์วิจารณ์
ฝึ กคิดและฝึ กวิเคราะห์เรื่ องที่อ่านเพื่อให้เกิ ดความสร้ างสรรค์และคิดแก้ปัญหา ฝึ ก
การเขียนที่ใช้ในธุ รกิจ เช่น จดหมายธุ รกิจ การจดข้อความตามสั่ง การสร้างและการ
ออกแบบฟอร์ ม การเขี ยนข่าวแจก การเขียนคาอวยพร การเขี ยนข้อความ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และการเขียนรายงานธุ รกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

1543219

การฟัง การพูดเพือ่ ใช้ ในงานธุรกิจ
2(2-0)
Listening and Speaking for Business Activites
ศึกษาทฤษฎี การสื่ อสารด้านการฟั ง การพูดที่ใช้ในงานธุ รกิจ ฝึ กทักษะการ
ฟั ง ที่ ใ ช้ใ นงานธุ รกิ จ เช่ น การฟั ง เพื่ อจับ ประเด็ นสาคัญ ฟั ง เพื่ อแยกข้อเท็จจริ ง
ข้อคิดเห็ นและอารมณ์ ความรู้ สึก ฟั งเพื่อหาเหตุ ผลโต้แย้งหรื อคล้อยตาม ฟั งเพื่ อ
ความคิดสร้างสรรค์ ฝึ กการพูดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็น การพูดรายงานใน
ที่ประชุ ม การพูดโน้มน้าวใจในที่ชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี การพูดวิงวอน
หรื อต่อรองเพื่อขอความเห็นใจ เพื่อประสิ ทธิ ภาพทางการสื่ อสารทางธุ รกิจ

1543306

อักษรและเอกสารโบราณ
2(2-0)
Paleography and Ancient Documentary
ศึ ก ษาเอกสารโบราณยุ ค ต่ า ง ๆ ของไทย ตั้ง แต่ ส มัย โบราณจนถึ ง สมัย
รัตนโกสิ นทร์ ในด้านที่มา ลักษณะอักษร อักขรวิธี วิวฒั นาการของตัวอักษร วัสดุที่
ใช้ในการเขียนตลอดจนการอ่านเอกสารโบราณ การคัดลอก การเก็บรักษาอย่างถูก
วิธี
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1543307

อักษรและเอกสารโบราณในท้องถิ่น
2(2-0)
Local Paleography and Ancient Documentary
ศึกษาลักษณะอักษรและเอกสารโบราณในท้องถิ่ น จากศิลาจารึ ก สมุดข่อย
ใบลาน ฯลฯ ในด้านรู ปแบบ อักขรวิธี ภาษา เนื้ อหา การทาสาเนาจารึ ก การอ่าน
และการตีความเอกสารโบราณ การปริ วรรตตัวอักษร (เน้นท้องถิ่น)

1543401

วรรณกรรมปัจจุบัน
2(2-0)
Contemporary Literature
ศึกษาวรรณกรรมไทยทั้งประเภทสารัตถคดี (Non – Fiction) บันเทิง
(Fiction) โดยเน้นลักษณะที่เป็ นนวกรรมในทางวรรณศิลป์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมกับ วิ ว ัฒ นาการของวรรณกรรมและบทบาทของ
วรรณกรรมในการเสริ มสร้างความเจริ ญงอกงามทางปัญญาของบุคคลในสังคม

1543402

วรรณคดีการละคร
2(2-0)
Thai Dramatic Literature
ความหมายของคาว่า นาฏกรรม และนาฏวรรณคดี กาเนิดรรณคดีการ
ละคร ทั้งฝ่ ายตะวันตกหรื อกรี ก และฝ่ ายตะวันออก- อินเดีย ความหมายและเรื่ อง
นาภูการ ละครโศกหรื อ Tragedy ละครรื่ นรมย์หรื อ Comedy ละครตลก หรื อ
force ความเป็ นมาและลักษณะของละครไทย ละครรา ละครใน ละครนอก ละคร
ดึกดาบรรพ์ ละครร้อง ละครพูดหรื อพัฒนาการของละครกับศิลปะสาขาอื่น เช่น
ดนตรี นาฏศิลป์ จิตรกรรมและประติมากรรม คุณค่าของวรรณคดีการละครอ่าน
วรรณคดีการละครอย่างน้อย 3 เรื่ อง
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1543403

วรรณกรรมสดุดี
2(2-0)
Panegyric Literature
ศึ ก ษาวรรณคดี ส ดุ ดี ตั้ง แต่ ส มัย สุ โ ขทัย จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน โดยศึ ก ษาด้า น
ลักษณะโครงสร้าง กลวิธีการเสนอเรื่ อง ลักษณะคาประพันธ์ การใช้ถ้อยคาและ
โวหาร กการสอดแทรกข้อเท็จจริ งและเหตุ ก ารณ์ ใ นประวัติศาสตร์ โดยศึ ก ษา
เทียบเคียงกับประวัติศาสตร์ ของแต่ละยุค

1543404

สั งคมการเมืองและวรรณกรรม
2(2-0)
Social and Political Literature
ศึก ษาความหมายและองค์ประกอบของสังคมและการเมืองลัก ษณะของ
วรรณกรรมทางสังคมและการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและ
การเมือง วิเคราะห์เปรี ยบเทียบลักษณะของสังคมการเมือง วัฒนธรรม ความเชื่ อ
เศรษฐกิ จ การปกครอง และค่ า นิ ย มที่ ป รากฏในวรรณกรรมเที ย บเคี ย งกั บ
ประวัติศาสตร์ ในแต่ละยุค

1543405

วรรณกรรมลายลักษณ์
2(1-2)
Literary Inscription
วรรณกรรมลายลักษณ์ในท้องถิ่นที่บนั ทึกลงในหนังสื อโบราณทุกชนิด
(เช่ น สมุดข่อย ใบลาน) โดยศึกษาในเชิ งประวัติวรรณกรรมความสัมพันธ์กบั
สังคม วิธีเก็บรวบรวม วิธีวเิ คราะห์และตีความวรรณกรรมเบื้องต้น

1543406

วรรณกรรมเอกของไทย
Prominent Literary / Thai Masterpieces of Literary works

2(2-0)
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วรรณคดีที่สาคัญและได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรในแง่ประวัติการแต่ง
คุณค่าและอิทธิ พลที่มีต่อกวีรุ่นหลัง เช่น งานเขียนของเจ้าฟ้ ากุง้ รัชกาลที่ 2 สุ นทร
ภู่ เป็ นต้น

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1543407

วรรณกรรมท้องถิ่น
2(2-0)
Thai Folk Literature
ศึ ก ษาความหมาย ประเภท ลั ก ษณะร่ วม และลัก ษณะเฉพาะของ
วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมท้องถิ่นที่สาคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม
ท้องถิ่นกับวรรณกรรมแบบฉบับ ฝึ กอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น

1543408

คติชนวิทยา
3(2-2)
Thai Folklore
ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็ นมา ประเภท และคุณค่าของ
คติชนวิทยา ศึกษาระเบียบวิธีการรวบรวม การจาแนกและการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้ วย
การใช้เทคโนโลยี แสวงหาและถ่ายทอดข้อมูล ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คติ ชนวิท ยากับศาสตร์ แขนงอื่ น ๆ ศึ กษาแนวคิ ดและวิธี ก ารศึ ก ษาภู มิปั ญญาไทย
เปรี ยบเทียบกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้านคุณค่าของการสร้างสรรค์พฒั นา และสื บ
ทอดภูมิปัญญาต่อวิถีชีวติ ไทย เน้นการฝึ กปฏิบตั ิภาคสนาม

1543410

วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย
Literary works of King Buddhalertlar
พระราชประวัติ ลักษณะเฉพาะคุณค่าของบทประพันธ์

2(2-0)

1543411

วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
Literary Works of King Chulalongkorn
พระราชประวัติ ลักษณะเฉพาะและคุณค่าของบทพระราชนิพนธ์

2(2-0)
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รหัส

วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
2(2-0)
Literary Works of King Vajiravudh
พระราชประวัติ ประเภท ลักษณะเฉพาะ และคุณค่าของบทพระราชนิพนธ์

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1543413

วรรณกรรมสุ นทรภู่
2(2-0)
Literary Works of Sunthon Phu
ประวัติ ผลงาน ลักษณะเฉพาะ คุณค่า และอิทธิ พลที่มีต่อร้ องกรองสมัย
ต่อมา

1543414

วรรณกรรมสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิ โนรส
Literary Works of Prince Paramanuchitchinoros
พระประวัติ ลักษณะเฉพาะและคุณค่าของบทพระนิพนธ์

2(2-0)

1543415

วรรณกรรมกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
Literary Works of Prince Bidyalongkorn
พระประวัติ ลักษณะเฉพาะและคุณค่าของบทพระนิพนธ์

2(2-0)

1543416

วรรณกรรมกรมพระนราธิปประพันธ์ พงศ์
Literary Works of Prince Narathipprapanpong
พระประวัติ ลักษณะเฉพาะ และคุณค่าของบทพระนิพนธ์

2(2-0)

1543417

วรรณกรรมชิ ต บุรทัต
Literary Works of Chit Burathat
ประวัติ ลักษณะเฉพาะ และคุณค่าของผลงาน

2(2-0)

1543418

วรรณกรรมเจ้ าพระยาพระคลัง (หน)

2(2-0)
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Literary Works of Chao Phraya Phra Khlang (Hon)
ประวัติ ลักษณะเฉพาะ และคุณค่าของผลงาน
1543419

รหัส

วรรณกรรมเจ้ าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
Literary Works of Chao Phraya Dhammasakmontri
ประวัติ ลักษณะเฉพาะ และคุณค่าของผลงาน
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

2(2-0)

น(ท-ป)

1543420

วรรณกรรมตะวันออก
2(2-0)
Eastern Literature
ลัก ษณะวรรณกรรมตะวันออกในด้า นรู ป แบบ วิธี ก ารแต่ ง เนื้ อ เรื่ องและ
แนวความคิดที่แฝงอยู่

1543421

วรรณกรรมตะวันตก
2(2-0)
Western Literature
ลัก ษณะวรรณกรรมตะวันตกในด้า นรู ปแบบ วิธี ก ารแต่ง เนื้ อเรื่ อง และ
แนวความคิดที่แฝง

1543422

เรื่องสั้ นและนวนิยาย
2(2-0)
Short Stories and Novels
ลักษณะวิวฒั นาการของเรื่ องสั้ นและนวนิ ยาย ศึ ก ษาวิเคราะห์ กลวิธี การ
เขี ย นแนวความคิ ด ในเรื่ องสั้ นและนวนิ ย ายประเภทต่ า ง ๆ ทั้ง ของไทยและ
ต่างประเทศ

1543423

วรรณกรรมเด็ก
2(2-0)
Children's Literature
ประวัติความเป็ นมาของนิ ยาย นิ ทาน เรื่ องเล่า บทเพลงสาหรับเด็กตั้งแต่
โบราณจนถึงปั จจุบนั ทั้งไทยและต่างประเทศ ศึกษาเปรี ยบเทียบจุดมุ่งหมายในการ
แต่ง ท่วงทานองการเขียน การสร้าง โครงเรื่ อง ฯลฯ
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รหัส

วรรณกรรมแปล
2(2-0)
Translated Works
ศึกษาวรรณกรรมแปลจากต่างประเทศที่มีเนื้อหา แนวคิด และกลวิธี
การแต่งซึ่ งสะท้อนคุณค่าต่อวิถีชีวติ และการสร้างสรรค์วรรณกรรมไทย

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1543425

เพลงไทยประกอบบทเรียน
2(2-0)
Thai Songs for Lessons
ศึกษาลักษณะ แบบแผน ทานอง ทฤษฎี การขับร้ องเพลงไทยสมัยต่าง ๆ
การใช้ภาษาสื่ อความคิ ดและอารมณ์ เน้นเนื้ อเพลงไทยเดิ ม ที่ มี ในแบบเรี ย นวิช า
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึ กษา รวมทั้ง เลื อกศึ กษาเพลงไทยลู กทุ่ง และเพลงไทย
สากลที่สาคัญ เพื่อประยุกต์ใช้ประกอบบทเรี ยน

1543426

ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทย
3(3-0)
Cultural Reflection From Thai Literary Works
ศึก ษาและวิเคราะห์ ล ัก ษณะของสังคมไทยในด้านความเชื่ อ ค่ า นิ ย มการ
ปกครอง ขนบประเพณี ต่าง ๆ การประกอบอาชี พ และการบริ โภคจากวรรณกรรม
ไทยโดยทัว่ ไป

1543501

การจัดทาหนังสื อสาหรับเด็ก
2(1-2)
Writing Children
ศึกษาความหมาย จุดมุ่งหมาย ประเภทและพัฒนาการของหนังสื อสาหรับ
เด็ก หลักการสร้างหนังสื อสาหรับเด็ก โดยพิจารณาด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู้ เทคนิค
การเลือกสร้างเรื่ อง สอดแทรกคุณธรรมภาพประกอบ การเลือกขนาดอักษร และ
การจัดรู ปเล่ม สารวจหนังสื อและนิตยสารสาหรับเด็ก การวิเคราะห์และประเมินค่า
หนังสื อสาหรับเด็ก ฝึ กทาหนังสื อและนิ ตยสารสาหรับเด็กอย่างน้อยประเภทละ 1
เล่ม
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รหัส

ผลงานการค้ นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย
2(2-0)
A Study of Research Work in Thai
ศึกษาระเบียบวิธีวจิ ยั โดยสังเขป ศึกษาผลงานค้นคว้าวิจยั และวิธีการที่ใช้
กับงานนั้น การนาผลหรื อข้อเสนอแนะจากงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในการสอนและ
พัฒนาองค์ความรู ้ ใหม่ในรู ปแบบต่าง ๆ ศึกษางานวิจยั ไม่น้อยกว่า 3 เรื่ อง ให้
ครอบคลุมสาขาวรรณคดี หลักภาษาและการใช้ภาษา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

1543504

หนังสื อเรียนวิชาภาษาไทย
2(2-0)
Thai Text Books
ศึกษาพัฒนาการของหนังสื อเรี ยนภาษาไทยพอสังเขป และศึกษาหนังสื อเรี ยน
ภาษาไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในปั จจุบนั ทั้งหนังสื อเรี ยน หนังสื อ
อ่านประกอบและหนังสื ออ่านเพิ่มเติมตามรายชื่ อหนังสื อที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด
ไว้ ทั้งด้านเนื้ อหา กิ จกรรมและแบบฝึ ก รวมถึ งศึกษาคู่มือวิชาภาษาไทยควบคู่กนั เพื่อ
วิเคราะห์ความคิดหลักและความคิดเสริ ม สาหรับเป็ นแนวทางในการวางแผนจัดการเรี ยน
การสอน และแสวงหากลวิธีสอนตามความเหมาะสม

1543801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Language and Literary Works 2
จั ด ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาก่ อ นออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาส ของการประกอบอาชี พ
การพัฒ นาตัว นัก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ ทัก ษะ เจตคติ แรงจู ง ใจ และคุ ณ ลัก ษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพโดยเน้นที่ทกั ษะขั้นพื้นฐานและระดับสู งภาคปฏิบตั ิในงานและ
กิจกรรมสาหรับฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม

1544102

ภาษากับสั งคม
2(2-0)
Language and Society
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม อิทธิ พลของสภาพสังคมและอาชีพที่
มีต่อภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษาในสภาวการณ์ต่าง ๆ
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1544103

รหัส

ภาษาไทยสาหรับชาวต่ างประเทศ
2(2-0)
Thai for Foreigners
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของโครงสร้างภาษาไทยที่มีผลต่อความเข้าใจของชาว
ต่างประเทศ ในเรื่ องการออกเสี ยง การใช้คา การใช้ประโยคการสื่ อความหมาย
และแนวทางการแก้ปัญหา การสื่ อสารในปริ บทของสังคมไทย
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1544201

ภาษาต่ างประเทศในภาษาไทย
2(2-0)
Foreign Loanwords in Thai
ประวัติการติดต่อกับชนชาติต่าง ๆ ได้แก่ เขมร จีน ชวา มลายู อังกฤษ ฯลฯ
สาเหตุ ที่ไทยรั บคาภาษาต่างประเทศมาใช้ ลักษณะของภาษาต่างประเทศที่ เข้ามา
ปะปนในภาษาไทย หลักแห่ งการยืมคา การสร้างคา การเปลี่ยนแปลงคายืมในด้าน
เสี ยงและความหมาย การนาคายืมมาใช้ในวรรณคดี ราชาศัพท์ และภาษาไทยใน
ชี วิตประจาวัน ประมวลคาภาษต่ างประเทศในภาษาไทย และหลักการสังเกตคา
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

1544202

การอ่านตีความ
2(2-0)
Reading Text for Interpretation
ความหมาย หลักการ และกระบวนการอ่านเพื่อการตีความ ฝึ กอ่านตีความ
วรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

1544203

การเขียนเชิงสร้ างสรรค์
2(2-0)
Creative Writing
ศึกษาหลักการเขียนและศิลปะการเขียนทั้งร้ อยแก้วและร้ อยกรอง โดยใช้
กระบวนการสร้างสรรค์ ฝึ กเขียนเรื่ องจากความคิดและจินตนาการ ทั้งสารคดีและ
บันเทิงคดีโดยคานึงถึงความถนัด ความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตน

1544204

การเขียนวรรณกรรมสาหรับเด็ก
Writing of Childern's Literature

2(2-0)
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หลักการเขียนเรื่ องสาหรับเด็กวัยต่าง ๆ การสร้างเรื่ องการใช้ถอ้ ยคา การใช้
ภาพประกอบ การเลือกตัวอย่าง และการจัดรู ปเล่ม

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1544205

การพูดทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
2(2-0)
Speaking on Broadcasting
หลัก การและวิธีก ารพูดทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะ
โฆษก พิธีกร ผูจ้ ดั รายการ การอ่านตามบท การอ่านข่าว ตลอดจนการบรรยายทาง
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรศัพท์ ความรู ้เกี่ยวกับการสอบเป็ นผูป้ ระกาศของกรม
ประชาสัมพันธ์

1544206

การสั มภาษณ์
3(2-2)
Interview Techniques
หลักการสัมภาษณ์ การให้สัมภาษณ์ การจัดการสัมภาษณ์ ศึกษาลักษณะ
สื่ อที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์

1544401

วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา
2(2-0)
Literature on Thai Customs
ลักษณะทัว่ ไปของวรรณคดี ขนบประเพณี และศาสนา วรรณศิลป์ ปรัชญา
ความเชื่ อที่ ป รากฏในวรรณคดี ขนบประเพณี และศาสนา ความสัมพันธ์ ระหว่า ง
ความเชื่อ ศาสนาพิธีกรรมกับวรรณคดี ศึกษาทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม

1544402

อิทธิพลของวรรณกรรมต่ างประเทศต่ อวรรณกรรมไทย
Influence of Foreign Literature on Thai Literature

2(2-0)
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ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของวรรณกรรมต่ า งประเทศที่ ส าคัญ ทั้ง ตะวัน ออกและ
ตะวันตกที่มีวรรณกรรมไทยตั้งแต่โบราณถึงปั จจุบนั ในด้านเนื้ อหา แนวคิด ภาษา
และรู ปแบบ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1544407

วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทียบ
2(2-0)
Comparative Local Literature
ศึกษาลักษณะ รู ปแบบ กลวิธีในการแต่งวรรณกรรมท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถ
วิเ คราะห์ ใ นเชิ ง วรรณศิ ล ป์ ศึ ก ษาวิ ธี อ่ า นและฉัน ทลัก ษณ์ ข องค าประพัน ธ์ ข อง
ท้องถิ่น ศึกษาเปรี ยบเทียบวรรณกรรมและคาประพันธ์ระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ

1544408

คติชนวิทยาเปรียบเทียบ
2(2-0)
Comparative Folklore
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 1543408 คติชนวิทยา
ศึกษาเปรี ยบเทียบมติของท้องถิ่ นในด้านต่าง ๆ เช่ น ประเภท คุ ณค่า ฯลฯ
ตลอดจนความสัมพันธ์และความแตกต่างของคติชน และให้มีภาคปฏิบตั ิในการเก็บ
ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชา

1544409

วรรณคดีเอกของไทย
2(2-0)
Prominent Lirerature
ศึกษาลักษณะของวรรณคดีสาคัญของแต่ละยุคทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองใน
แง่ประวัติ กลวิธีการแต่ง คุณค่าและอิทธิ พลที่มีต่อการสร้างสรรค์งานของนักเขียน
รุ่ นหลัง ศึกษาวรรณคดีที่ได้รับยกย่องในรู ปแบบต่าง ๆ จากอดีตสู่ ปัจจุบนั เช่น ลิลิต
พระลอ กาสรวลศรี ปราชญ์ กาพย์เห่ เรื อ อิเหนา สามก๊ก ขุนช้างขุนแผน พระ
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อภัยมณี ฯลฯ เน้นการศึกษา วรรณคดีเพื่อความซาบซึ้ งในคุณค่าด้านต่าง ๆ และเพื่อ
ประโยชน์ในการสอนวิชาภาษาไทย ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
1544410

รหัส

วรรณกรรมมุขปาฐะ
2(2-0)
Verbal Literature
ศึกษาวรรณกรรมมุขปาฐะประเภทเพลงพื้นบ้าน และการละเล่นพื้นบ้าน
(โดยเน้นในแต่ละภาค เช่น เพลงร้องเรื อ เพลงบอก หนังตะลุง โนรา) ศึกษาประวัติ
วิธีการร้องและ หรื อวิธีการอ่าน ขนบนิยม การสะท้อนสภาพสังคมเน้นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์เนื้อหาเบื้องต้น
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

1544411

นิทานพืน้ บ้ าน
2(2-0)
Folk Tales
ศึกษาความหมาย ประเภท ความเป็ นมาของนิทานแต่ละประเภทรู ปแบบ
เนื้อหา และคุณค่าที่ปรากฏในนิทาน ให้รู้จกั วิเคราะห์ วิจารณ์ โครงเรื่ อง
โครงสร้าง แนวคิด และปรัชญญาทางจิตวิทยาและสังคม ตลอดจนลักษณะสากล
ของนิทานพื้นบ้าน

1544601

พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ กบั งานเอกสารภาษาไทย
2(1-2)
Basic Computer Word Processing for Thai Document
ศึกษาโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้ในการจัดทาเอกสารภาษาไทย รู ปแบบ
หนังสื อราชการและเอกสารที่ใช้สื่อสารในองค์การ รู ปแบบงานเอกสารทางวิชาการ
ฝึ กปฏิบตั ิการจัดทาเอกสารภาษาไทย

1544602

การจัดการฐานข้ อมูลภาษาไทยด้ วยคอมพิวเตอร์
2(1-2)
Computer Database Management in the Thai Language
ศึกษาโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้ในการจัดทาฐานข้อมูล โครงสร้างฐาน ข้อมูล
และประเภทฐานข้อมูลภาษาไทย การใช้ภาษาในฐาน ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างฐาน
ข้อมูลภาษาไทยทั้งที่เป็ นตัวอักษร ภาพ และเสี ยง
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1544603

รหัส

การจัดระบบการสื บค้ นข้ อมูลภาษาไทยด้ วยคอมพิวเตอร์
2(1-2)
Computer Data Storage and Manipulation in the Thai Language
ศึ ก ษาโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ที่ ใ ช้ใ นการจัด ท าระบบการสื บ ค้น หมวดหมู่
ข้อมูลภาษาวัฒนธรรม การกาหนดรหัสการสื บค้น ฝึ กปฏิ บตั ิการจัดทาระบบการ
สื บค้นข้อมูลภาษาวัฒนธรรมไทยด้วยคอมพิวเตอร์

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1544604

การวิเคราะห์ สารภาษาไทยด้ วยคอมพิวเตอร์
2(1-2)
Computer Analysis of the Thai Language
ศึกษาโปรแกรมสาเร็ จรู ป ที่ใช้ในการวิเคราะห์สารทางภาษาไทย การ
วิเคราะห์เชิ งคุ ณภาพ การวิเคราะห์เชิ งปริ มาณทั้งที่ เป็ นตัวเลขและแผนภูมิ การ
สร้างสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างแบบวิเคราะห์สารภาษาไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์

1544605

การนาเสนอสารภาษาไทยด้ วยคอมพิวเตอร์
2(1-2)
The Thai Language Presentation by Computer
ศึกษาโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้ในการนาเสนอสารภาษาไทย ภาษาที่ใช้ใน
การนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดท าบทเพื่อการนาเสนอ ฝึ กปฏิ บตั ิสร้ างสื่ อ
ประสมเพื่อการนาเสนอสารภาษาไทย การประเมินผลเพื่อการปรับปรุ งแก้ไข

1544801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาไทย 3
2(90)
Preparation for Professional Experiences in Thai 3
ฝึ กทักษะออกเสี ยงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ให้ถูกต้องตามฐานที่เกิดและ
ลักษณะการออกเสี ยงภาษาไทยมาตรฐาน การออกเสี ยงคาไทยให้ชดั เจนถูกต้องตาม
อักขรวิธี และออกเสี ยงข้อความตามสาเนี ยงมาตรฐาน การอ่าน เขียนคาให้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี การอ่านอย่างมีลีลา จังหวะ วรรคตอน การอ่านทานองเสนาะ การ
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จับใจความสาคัญ การเรี ยบเรี ยง ถ้อยคาให้สละสลวย และสื่ อความได้ตรงตาม
ความต้องการ
1544802

รหัส

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาไทย 3
5(350)
Field Experience in Thai 3
ฝึ กงานในหน่ วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิ จ หรื อธุ รกิ จเอกชน โดยนาความรู ้
ภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่ได้ศึกษาไปใช้ใน สถานการณ์จริ ง

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1544803

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Language and Literary Works 3
จั ด ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาก่ อ นออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาส ของการประกอบอาชี พ
การพัฒ นาตัว นัก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ ทัก ษะ เจตคติ แรงจู ง ใจ และคุ ณ ลัก ษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นที่ทกั ษะขั้นพื้นฐานและระดับสู งภาคปฏิบตั ิในงานและ
กิจกรรมสาหรับฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม

1544804

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 3
5(450)
Field Experience in Language and Literary Works 3
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาและวรรณกรรม ในองค์กร
หรื อหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพ และนา
ผลจากการฝึ กงานมาวิเคราะห์ สรุ ปในรู ปของการสัมมนา นิ ทรรศการหรื อภาค
นิพนธ์

1544805

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม 2
Field Experience in Language and Literary Works 2

3(250)
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จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพภาษาและวรรณกรรม ในองค์การ
หรื อหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชี พ และนา
ผลจากการฝึ กงานวิเคราะห์ สรุ ปในรู ปของการสัมมนา นิทรรศการ หรื อภาคนิพนธ์
1544901

การวิจัยทางภาษาไทย
3(3-0)
Research Work in Thai
วิธีและรู ปแบบการวิจยั ทางภาษาไทย การเลือกหัวข้อ และการเขียนเค้า
โครงการวิจยั การกาหนดวัตถุ ประสงค์และกรอบความคิ ด วิธี การเก็บ รวบรวม
ข้อมูลแบบต่าง ๆ การจาแนก วิเคราะห์และการตีความ ข้อมูล การเขียนรายงานการ
วิจยั

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1544902

สั มมนาภาษาไทย
3(2-2)
Seminar on Thai Language
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาค้นคว้า
วิธีการ จัด
สัมมนา
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ ในการใช้ภ าษาไทยจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนรวบรวมคา สานวนภาษา
และประโยคที่ใช้ใน
ปั จจุ บนั ทั้ง ภาษาพูดและภาษาเขี ย น อภิ ปรายถึ งผลดี และผลเสี ยของการใช้ค า
ส านวน และประโยค สรุ ปเป็ นกฎเกณฑ์เ พื่ อน าไปพัฒ นาการเรี ย นการสอนให้
ได้ผลดี รวมทั้งการศึ กษาหาความรู ้ จากเอกสารตาราภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
ตลอดจนวิทยากรและผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาไทย

1544903

สั มมนานักเขียนไทย
2(2-0)
Seminar on Thai Writer
งานของนัก เขี ย นไทยบางท่า นทั้ง ในอดี ตและปั จจุ บ นั ศึ กษาเพื่ อให้เห็ น
แนวความคิดและกลวีธีการเขียนของนักเขียนแต่ละท่าน

1544904

การศึกษาเอกเทศ
Independent Study

3(2-2)
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เลือกศึกษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่สนใจในขอบข่ายของวิชาภาษาไทย และ
นาเสนอในรู ปแบบภาคนิพนธ์หรื อสารนิพนธ์
1544905

รหัส

สั มมนาร้ อยแก้ว ร้ อยกรอง
3(2-2)
Seminar Thai Prose Poetry
ศึกษาค้นคว้างานเขียนร้อยแก้ว
และร้อยกรองที่มีคุณค่าในด้าน
สุ นทรี ยภาพพัฒนาการทางแนวคิดและกลวิธีในการสร้างสรรค์งานเขียนด้วยการ
สัมมนา
เลือกผลงานศึกษาที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนภาษาไทยทั้ง
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1544906

การวิจัยทางภาษาไทย
3(2-2)
Seminar on Thai Language and Literature
เลือกปั ญหาหรื อประเด็นที่สาคัญทางภาษาและวรรณกรรมมาวิเคราะห์โดย
ละเอียด ศึกษาถึ งทัศนะและความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั ญหาหรื อประเด็นเหล่านั้นโดย
การอภิปรายและสัมมนา

1544907

สั มมนาภาษาและวรรณกรรม
3(3-0)
Seminar on Thai Language and Literature
เลือกปัญหาหรื อประเด็นที่สาคัญทางภาษาและวรรณกรรมมาศึกษา
วิเคราะห์โดยละเอียด ศึกษาถึงทัศนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาหรื อประเด็น
เหล่านั้น โดยการอภิปรายและสัมมนา

258
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หมู่วชิ าภาษาอังกฤษ
(155)
หมู่วชิ าภาษาอังกฤษ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. ทักษะภาษา
(155-1--)
2. การแปล
(155-2--)
3. วรรณคดี
(155-3--)
4. ภาษาและวัฒนธรรม
(155-4--)
5. การฝึ กหัดครู
(155-5--)
6. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
(155-6--)
7. ด
(155-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(155-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั
(155-9--)
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หมู่วชิ าภาษาอังกฤษ ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ (155)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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

ชื่อวิชา
การฟังและพูด 1
การฟังและพูด 2
กลวิธีการอ่านอนุเฉท
การเชื่อมโยงองค์ประกอบในการอ่าน
รู ปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1
รู ปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2
การเขียนตามรู ปแบบ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสาร
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสาร
การอ่านภาษาอังกฤษทัว่ ไป
การอ่านภาษาอังกฤษทัว่ ไป
การอ่านภาษาอังกฤษทัว่ ไป
ทักษะบูรณาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจ 2
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1
ภาษาพูดทางธุ รกิจ

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
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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

ชื่อวิชา
การอ่านอังกฤษธุ รกิจ
การติดต่อทางธุ รกิจ
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
การเรี ยนภาษาด้วยการแสดง
รู ปแบบการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษในสื่ อมวลชน 1
การฟังและพูด 3
การอ่านและการตีความ
วาทการ
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
การแปล 1
ภาษาวรรณคดี
วรรณคดีเบื้องต้น
วรรณคดีสาหรับเด็ก
วรรณกรรมเพื่อชั้นเรี ยนภาษา
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของ
ภาษาอังกฤษ
การประเมินและการใช้สื่อการสอนภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจ 3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจ 4
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจ 5
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 4
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 5
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 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
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 4
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและธุ รกิจโรงแรม 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและธุ รกิจโรงแรม 2
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 3
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 2
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริ การภัตตาคาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริ การภัตตาคาร 2
ภาษาอังกฤษทางธุ รกิจระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางวัฒนธรรม 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางวัฒนธรรม 2
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
การฟังและพูด 4
การศึกษาภาษาเชิงวิเคราะห์
การอ่านเพื่อความเข้าใจความคิดเห็นและเจตคติ
ลักษณะองค์ประกอบของการเขียนข้อความ
การเขียนเชิงริ เริ่ มสร้างสรรค์
ภาษาอังกฤษในสื่ อมวลชน 2
ร้อยกรองภาษาอังกฤษ
ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ

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
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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
-

ชื่อวิชา
วรรณคดีอเมริ กนั 1
วรรณคดีองั กฤษ 1
วรรณกรรมของเช็คสเปี ยร์
ไทยศึกษา
ไทยคดีศึกษา
วัฒนธรรมไทยศึกษา
หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
การจัดการห้องเรี ยนสาหรับครู ภาษา
ภาษาอังกฤษสาหรับครู ประถมศึกษา
ความรู ้เบื้องต้นในการใช้สื่อเพื่อสอนภาษา
การผลิตและปรับสื่ อเพื่อใช้สอนภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางวิชาการ
การอ่านเพื่อการพัฒนาการสอนภาษา
การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนภาษา
ภาษาอังกฤษสาหรับงานเลขานุการและงานสานักงาน 1
การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การวิเคราะห์ภาษาอังกฤษท่องเที่ยว
การวิเคราะห์ภาษาอังกฤษธุ รกิจบริ การ
การวิเคราะห์ภาษาอังกฤษการตลาด
การวิเคราะห์ภาษาอังกฤษเลขานุการ
ภาษาอังกฤษการตลาด 3
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาอังกฤษธุ รกิจ 3
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาอังกฤษ 3
การวิจยั เบื้องต้นในชั้นเรี ยน

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
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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

ชื่อวิชา
ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ
การอภิปรายและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ
การแปล 2
การแปล 3
การแปลแบบล่าม
วรรณคดีอเมริ กนั 2
วรรณคดีองั กฤษ 2
นวนิยายและสังคม
วรรณกรรมเอเชีย
การละครอังกฤษและอเมริ กนั เบื้องต้น
การทดสอบและการวัดผลสาหรับครู ภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 2
ภาษาอังกฤษสาหรับงานเลขานุการและงานสานักงาน 2
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาอังกฤษธุ รกิจ 3
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาอังกฤษ 3
การฝึ กอบรมต่างประเทศ
การศึกษาเอกเทศ
การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พดู ภาษาอังกฤษ
การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริ การภัตตาคาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริ การภัตตาคาร 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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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าภาษาอังกฤษ (155)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1551101

การฟังและพูด 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

การฟังและพูด 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

กลวิธีการอ่ านอนุเฉท
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.
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1551104

การเชื่อมโยงองค์ ประกอบในการอ่าน
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

รู ปและการใช้ ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 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

รู ปและการใช้ ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 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.
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1551107

การเขียนตามรู ปแบบ
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

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
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

ทักษะพัฒนาเพือ่ การสื่ อสารภาษาอังกฤษ
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

การอ่านภาษาอังกฤษทัว่ ไป
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.
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

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

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารทางธุรกิจ 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

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารทางธุรกิจ 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

ภาษาอังกฤษเบือ้ งต้ นเพือ่ การท่องเทีย่ ว
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.
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1551604

ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม 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.
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1551607

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานเลขานุการ 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

ภาษาอังกฤษเพือ่ การตลาด 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.
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1551610

การอ่ านอังกฤษธุรกิจ
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

การติดต่ อทางธุรกิจ
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

ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
2(1-2)
English for Science
ฝึ กอ่านข้อความและบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการปฏิบตั ิรูปงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ฝึ กการใช้
บทความอ้างอิงเชิงวิชาการในสาขาวิชาและเพื่อเตรี ยมการศึกษาต่อในระดับสู ง
ต่อไป ฝึ กเขียนภาษาอังกฤษในรู ปแบบงานวิชาการ เช่น รายงาน บทคัดย่อ เน้นการ
เรี ยนโดยใช้สถานการณ์จาลอง
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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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1552101

การเรียนภาษาด้ วยการแสดง
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

รู ปแบบการเขียนอนุเฉท
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

ภาษาอังกฤษในสื่ อมวลชน 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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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1552104

การฟังและพูด 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

การอ่านและการตีความ
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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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1552107

การพูดภาษาอังกฤษในทีช่ ุ มชน
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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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1552302

วรรณคดีเบือ้ งต้ น
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

วรรณคดีสาหรับเด็ก
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

วรรณกรรมเพือ่ ชั้นเรียนภาษา
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

ภูมิหลังทางสั งคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้ าของภาษาอังกฤษ
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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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1552501

การประเมินและการใช้ สื่อการสอนภาษา
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

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารทางธุรกิจ 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

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารทางธุรกิจ 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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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1552603

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารทางธุรกิจ 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

ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ ว 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

ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ ว 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

ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ ว 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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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1552607

ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ ว 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

ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ ว 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

ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ ว 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

ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม 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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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1552611

ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม 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

ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม 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

ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่ องเทีย่ วและธุรกิจโรงแรม 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

ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่ องเทีย่ วและธุรกิจโรงแรม 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

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานเลขานุการ 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.

279
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1552617

ภาษาอังกฤษเพือ่ การตลาด 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

การอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
2(2-0)
Readings in Human Communications
This course provides a study of reading materials (newspapers, magazines)
pertaining to the field of human communications, to develop students’ vocabulary,
reading comprehension skills, and general knowledge of that field.

1552619

การอ่ านภาษาอังกฤษเพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพ
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

การอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ การประชาสั มพันธ์
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

ภาษาอังกฤษเพือ่ การตลาดและการธนาคาร 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

ภาษาอังกฤษเพือ่ การบริการภัตตาคาร 1
2(2-0)
English for Restaurant 1
เป็ นการฝึ กทักษะด้านการฟัง การพูดและคาศัพท์ เกี่ยวกับอาหารไทยและ
อาหารนานาชาติ ฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม การแนะนา
อาหารและเครื่ องดื่ม การอธิ บายส่ วนประกอบและวิธีการประกอบอาหารเบื้องต้น

1552623

ภาษาอังกฤษเพือ่ การบริการภัตตาคาร 2
2(2-0)
English for Restaurant 2
เป็ นการฝึ กทักษะด้านการฟัง การพูดและศึกษาคาศัพท์ และสานวนในการ
บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ในระดับที่สูงขึ้นต่อจากภาษาอังกฤษเพื่อการบริ การ
ภัตตาคาร 1
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1552624

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่ างประเทศ
2(2-0)
English for International Business
ศึกษาถึงคาศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อธุ รกิจระหว่างประเทศ
การเขียน
รายงานธุ รกิจด้วยการให้ข่าวทางธุ รกิจ การเขียนรายงานการประชุม เอกสาร การค้า
ระหว่างประเทศ การเสนอข้อมูลทางธุ รกิจ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ทางธุ รกิจ

1552625

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารทางวัฒนธรรม 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

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารทางวัฒนธรรม 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

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พภาษาอังกฤษธุรกิจ 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

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พภาษาอังกฤษธุรกิจ 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

การฟังและพูด 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

การศึกษาภาษาเชิงวิเคราะห์
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

การอ่านเพือ่ ความเข้ าใจความคิดเห็นและเจตคติ
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

ลักษณะองค์ ประกอบของการเขียนข้ อความ
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

การเขียนเชิงริเริ่มสร้ างสรรค์
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

ภาษาอังกฤษในสื่ อมวลชน 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

ร้ อยกรองภาษาอังกฤษ
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

ร้ อยแก้วภาษาอังกฤษ
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

วรรณคดีอเมริกนั 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

วรรณกรรมของเช็คสเปี ยร์
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

ไทยคดีศึกษา
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

หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่ างประเทศ
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.)
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1553502

การจัดการห้ องเรียนสาหรับครู ภาษา
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

ภาษาอังกฤษสาหรับครู ประถมศึกษา
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

ความรู้ เบือ้ งต้ นในการใช้ สื่อเพือ่ สอนภาษา
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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1553505

การผลิตและปรับสื่ อเพือ่ ใช้ สอนภาษา
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

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารทางวิชาการ
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

การอ่านเพือ่ การพัฒนาการสอนภาษา
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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1553508

การใช้ คอมพิวเตอร์ ในการสอนภาษา
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

ภาษาอังกฤษสาหรับงานเลขานุการและงานสานักงาน 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, and
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).
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1553603

การวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษท่องเทีย่ ว
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

การวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ
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

การวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษการตลาด
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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1553606

การวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษเลขานุการ
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

ภาษาอังกฤษเพือ่ การประชาสั มพันธ์
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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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

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พภาษาอังกฤษธุรกิจ 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

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ 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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1553901

การวิจัยเบือ้ งต้ นในชั้นเรียน
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

ค่ ายภาษาเพือ่ พัฒนาทักษะ
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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1554101

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง 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

การอภิปรายและการโต้ วาทีภาษาอังกฤษ
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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น(ท-ป)

1554203

การแปลแบบล่าม
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

วรรณคดีอเมริกนั 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 of
historical background, linguistic and literary features. Special attention to the work
of Dickenson, Twain, Crane, Sherwood, Anderson, Hemingway, Steinbeck,
Malamud, Williams, Frost, and Lowell.

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

นวนิยายและสั งคม 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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น(ท-ป)

1554304

วรรณกรรมเอเชี ย
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 เบือ้ งต้ น
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

การทดสอบและการวัดผลสาหรับครู ภาษา
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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น(ท-ป)

1554601

ภาษาอังกฤษเพือ่ การตลาดและการธนาคาร 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

ภาษาอังกฤษสาหรับงานเลขานุการและงานสานักงาน 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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1554801

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พภาษาอังกฤษธุรกิจ 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

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาอังกฤษ 3
5(450)
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

การฝึ กอบรมต่ างประเทศ
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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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

การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศทีพ่ ูดภาษาอังกฤษ
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

การสั มมนาการสอนภาษาอังกฤษ
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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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1554904

ภาษาอังกฤษเพือ่ การบริการภัตตาคาร 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

ภาษาอังกฤษเพือ่ การบริการภัตตาคาร 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

หมู่วชิ าภาษาญีป่ ุ่ น
(156)
หมู่วชิ าภาษาญี่ปุ่นซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็ นดังนี้
1. ทักษะพื้นฐาน
2. ทักษะการอ่าน
3. ทักษะการเขียน
4. ทักษะการฟัง-พูด
5. ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
6. วากยสัมพันธ์และการแปล
7. ภาษาญี่ปุ่นสาหรับวิชาชีพ
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั

(156-1--)
(156-2--)
(156-3--)
(156-4--)
(156-5--)
(156-6--)
(156-7--)
(156-8--)
(156-9--)
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หมู่วชิ าภาษาญีป่ ุ่ น (156)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
1561101
1561102
1561103
1561104
1561105
1561106
1561107
1560101
1561108
1560102
1562101
1562102
1562201
1562202
1562203
1562301
1562302
1562401
1562402
1562403
1562404
1562405
1562406
1563201
1563202
1563301
1563302
1563401

ชื่อวิชา
ภาษาญี่ปุ่น 1
ภาษาญี่ปุ่น 2
ภาษาญี่ปุ่น 3
ภาษาญี่ปุ่น 4
การใช้ภาษาญี่ปุ่น1
การใช้ภาษาญี่ปุ่น 2
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2
ภาษาญี่ปุ่น 5
ภาษาญี่ปุ่น 6
การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2
การศึกษาอักษรคันจิ
การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
การฟังภาษาญี่ปุ่น 1
การฟังภาษาญี่ปุ่น 2
การอ่านภาษาญี่ปุ่น 3
การอ่านภาษาญี่ปุ่น 4
การเขียนภาษาญี่ปุ่น 3
การเขียนภาษาญี่ปุ่น 4
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 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
รหัสใหม่
รหัสเก่า
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

ชื่อวิชา
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 4
ญี่ปุ่นศึกษา 1
ญี่ปุ่นศึกษา 2
วิวฒั นาการวรรณกรรมญี่ปุ่น
ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น 1
ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น 2
โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 1
โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 2
การแปลภาษาญี่ปุ่น 1
การแปลภาษาญี่ปุ่น 2
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาญี่ปุ่น 3
การอ่านภาษาญี่ปุ่น 5
การอ่านภาษาญี่ปุ่น 6
การเขียนภาษาญี่ปุ่น 5
การเขียนภาษาญี่ปุ่น 6
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 5
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 6
วรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่
การแปลภาษาญี่ปุ่น 3
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเลขานุการ
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
ภาษาญี่ปุ่นธุ รกิจ
การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาญี่ปุ่น 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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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าภาษาญี่ปุ่น (156)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1561101

ภาษาญีป่ ุ่ น
3(2-2)
Japanese 1
ฝึ กทักษะ 4 อย่างบูรณาการ โดยฝึ กทักษะการฟัง การออกเสี ยง และการ
พูดขั้นพื้นฐานที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน ฝึ กทักษะการเขียนประโยคง่าย ๆ ฝึ กทักษะการ
อ่านข้อความสั้น ๆ และศัพท์ที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน รวมทั้งศึกษาและฝึ กฝน
ตัวอักษรฮิรางานะคาตะคานะ และตัวอักษรคันจิระดับต้น ประมาณ 40 ตัว

1561102

ภาษาญีป่ ุ่ น 2
3(2-2)
Japanese 2
ฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างต่อเนื่องจากภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 ในแวดวงชีวติ ที่
กว้างขวางขึ้น ศึกษาและฝึ กอักษรคันจิเพิ่มเติมอีกประมาณ 80 ตัว ซึ่งเมื่อเรี ยนจบ
แล้วผูเ้ รี ยนจะมีความรู ้ในอักษรคินจิในระดับเบื้องต้น อันจะเป็ นพื้นฐานใน
การศึกษาตัวอักษรคันจิในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

1561103

ภาษาญีป่ ุ่ น 3
3(2-2)
Japanese 3
เพิ่มพูนทักษะทั้ง 4 ต่อจากภาษาญี่ปุ่น 2 โดยเน้นหนักการฝึ กทักษะทั้งใน
ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ศึกษาไวยกรณ์ในระดับสู งขึ้น
ศึกษาและฝึ กฝนตัวเองอักษรคันจิในระดับเบื้องต้นเพิ่มเติมอีกประมาณ 90 ตัว
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น(ท-ป)

1561104

ภาษาญีป่ ุ่ น 4
3(2-2)
Japanese 4
เสริ มสร้างความชานาญในการฟัง พูด อ่าน เขียนต่อจากภาษาญี่ปุ่น 3
โดยฝึ กทักษะการอ่านการเขียนตัวอักษรคันจิเพิ่มเติมจากภาษาญี่ปุ่น 3 อีกประมาณ
90 ตัว ฝึ กทักษะการอ่าน เขียนประโยค ที่ซบั ซ้อนขึ้น ฝึ กทักษะการอ่านข้อความ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน เพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพการฟังและการพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ศึกษาไวยากรณ์ที่ซบั ซ้อนขึ้นจนจบเนื้อหาความรู ้ภาษาญี่ปุ่น
ระดับต้น (Elementary Japanese)

1561105

การใช้ ภาษาญีป่ ุ่ น 1
3(3-0)
Japanese Usage 1
ฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ โดยศึกษาหลักเกณฑ์รูปแบบการใช้
ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้นต่อเนื่องจากภาษาญี่ปุ่น 4 และเพิ่มพูนความรู ้ในการใช้
ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น

1561106

การใช้ ภาษาญีป่ ุ่ น 2
3(3-0)
Japanese Usage 2
เสริ มสร้างทักษะทั้ง 4 ต่อเนื่องจากการใช้ภาษาญี่ปุ่น 1 โดยเน้นการใช้
ภาษาญี่ปุ่นในชีวติ ประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

1561107

ภาษาญีป่ ุ่ นเบือ้ งต้ น 1
3(2-2)
Japanese for Beginners 1
สาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่มีพ้นื ฐานความรู ้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน ฝึ กทักษะทั้งสี่ อย่าง
บูรณาการ ศึกษารู ปประโยคและไวยากรณ์พ้นื ฐาน เน้นฝึ กสนทนาที่ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนาตน การบอกเวลา การซื้ อของ เป็ น
ต้น ฝึ กการอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุ ปและตอบคาถามได้ การเขียน
ประโยคง่าย ๆ ได้
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น(ท-ป)

1561108

ภาษาญีป่ ุ่ นเบือ้ งต้ น 2
3(2-2)
Japanese for Beginners 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน 1561107 ภาษาญีป่ ุ่ นเบือ้ งต้ น
ฝึ กทักษะทั้งสี่ อย่างต่อเนื่องจากภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 ศึกษาไวยากรณ์และ
รู ปประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้น ฝึ กทักษะภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันให้กว้างขวางขึ้น ได้แก่ การชักชวน การขออนุญาต การบอกเหตุผล
การให้ การรับ เป็ นต้น โดยเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

1562101

ภาษาญีป่ ุ่ น 5
3(2-2)
Japanese 5
ศึกษาไวยากรณ์ ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง ฝึ กทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นใน
โอกาสต่าง ๆ ในรู ปประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้น รวมทั้งศึกษาอักษรคันจิเพิ่มเติมอีก
ประมาณ 200 ตัว

1562102

ภาษาญีป่ ุ่ น 6
3(2-2)
Japanese 6
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางต่อเนื่องจากภาษาญี่ปุ่น 5 รวมทั้ง
ศึกษาอักษรคันจิ เพิ่มเติมอีกประมาณ 200 ตัว

1562201

การอ่ านภาษาญีป่ ุ่ น 1
3(3-0)
Japanese Reading 1
อ่านข้อความ หรื อบทความที่มีรูปประโยค และเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ศึกษา
คาศัพท์ และสานวนต่าง ๆ โดยใช้ความรู ้ภาษาญี่ปุ่นที่เรี ยนมาให้เข้าใจภาษาญี่ปุ่น
ได้ดีข้ ึน
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1562202

การอ่ านภาษาญีป่ ุ่ น 2
3(3-0)
Japanese Reading 2
อ่านข้อความ หรื อบทความที่มีรูปประโยค และเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ศึกษา
คาศัพท์ และสานวนต่าง ๆ โดยใช้ความรู ้ภาษาญี่ปุ่นที่เรี ยนมาให้เข้าใจภาษาญี่ปุ่น
ได้ดีข้ ึน

1562203

การศึกษาอักษรคันจิ
Study of Kanji
ศึกษาความเป็ นมา ลักษณะโครงสร้างและการใช้อกั ษรคันจิ

1562301

การเขียนภาษาญีป่ ุ่ น 1
3(3-0)
Japanese Writing 1
ฝึ กทักษะการเขียนประโยคภาษาญี่ปุ่นที่เรี ยนมาแล้ว โดยเน้นความถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์

1562302

การเขียนภาษาญีป่ ุ่ น 2
3(3-0)
Japanese Writing 2
ฝึ กทักษะการเขียนความเรี ยงภาษาญี่ปุ่นสั้น ๆ ที่มีรูปประโยคซับซ้อน โดย
ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ได้เรี ยนมาใช้สอนภาษาญี่ปุ่น ได้ดีข้ ึนกว่าการเขียนภาษาญี่ปุ่น 1

1562401

การสนทนาภาษาญีป่ ุ่ นระดับกลาง 1
3(3-0)
Intermediate Japanese Conversation 1
ฝึ กทักษะในการฟัง และการพูดในภาษา สานวนที่ใช้ในการบริ หารและ
สนทนากับนักท่องเที่ยว

2(2-0)
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1562402

การสนทนาภาษาญีป่ ุ่ นระดับกลาง 2
3(3-0)
Intermediate Japanese Conversation 2
ฝึ กทักษะในการฟัง และการพูดในสถานการณ์จาลองในการปฏิบตั ิงาน ทั้ง
ในโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว ท่าอากาศยาน ร้านขายของที่ระลึก เป็ นต้น

1562403

การสนทนาภาษาญีป่ ุ่ น 1
3(3-0)
Japanese Conversation 1
ฝึ กทักษะในการฟัง และการพูดในบทสนทนาง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรี ยนมา

1562404

การสนทนาภาษาญีป่ ุ่ น 2
3(3-0)
Japanese Conversation 2
ฝึ กทักษะในการฟัง และการพูดในบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
เกี่ยวกับชีวติ ประจาวันโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรี ยนมาในระดับที่สูงขึ้น

1562405

การฟังภาษาญีป่ ุ่ น 1
2(2-0)
Listening Comprehension 1
ฝึ กทักษะการผัง และความเข้าใจ รวมทั้งจับใจความสาคัญในสถานการณ์
ต่าง ๆ จากเทปและวีดีโอ เป็ นต้น

1562406

การฟังภาษาญีป่ ุ่ น 2
2(2-0)
Listening Comprehension 2
ฝึ กทักษะการฟัง และความเข้าใจ รวมทั้งจับใจความสาคัญในสถานการณ์
ที่ยากขึ้น
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1563201

การอ่ านภาษาญีป่ ุ่ น 3
3(3-0)
Japanese Reading 3
ฝึ กทักษะการอ่านข้อเขียนที่มีเนื้อหาหลากหลาย ฝึ กตอบคาถามเพื่อทดสอบ
ความเข้าใจ ฝึ กใช้พจนานุกรมเพื่อช่วยการอ่านด้วยตนเอง

1563202

การอ่ านภาษาญีป่ ุ่ น 4
3(3-0)
Japanese Reading 4
ฝึ กทักษะการอ่านบทความ เรื่ องสั้น หรื อเรื่ องที่คดั ออกมาจากวารสาร
นิตยสาร และหนังสื อพิมพ์ ในระดับภาษาที่ยากขึ้น ฝึ กสรุ ปใจความสาคัญของเรื่ องที่
อ่าน

1563301

การเขียนภาษาญีป่ ุ่ น 3
3(3-0)
Japanese Writing 3
ฝึ กทักษะการเขียนบันทึกข้อความสั้น ๆ จดหมายส่ วนตัวและการเขียน
เรี ยงความ

1563302

การเขียนภาษาญีป่ ุ่ น 4
3(3-0)
Japanese Writing 4
ฝึ กทักษะการเขียนบรรยายเรื่ องต่าง ๆ ในระดับภาษาที่สูงขึ้น โดยให้
สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองประกอบ

1563401

การสนทนาภาษาญีป่ ุ่ น 3
3(3-0)
Japanese Conversation 3
ฝึ กทักษะการฟังและการพูด พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอด ข้อความหรื อสรุ ป
เนื้อหาของบทสนทนา
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1563402

การสนทนาภาษาญีป่ ุ่ น 4
3(3-0)
Japanese Conversation 4
ฝึ กทักษะการฟัง การพูดและการแสดงความคิดเห็นใน หัวข้อที่กาหนดให้
จาก ข่าว บทความ วิดีทศั น์ ภาพยนตร์ เป็ นต้น

1563501

ญีป่ ุ่ นศึกษา 1
3(3-0)
Japanese Studies 1
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในแง่ต่าง ๆ อาทิ ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

1563502

ญีป่ ุ่ นศึกษา 2
Japanese Studies 2
ศึกษาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติมจากญี่ปุ่นศึกษา 1

1563503

วิวฒ
ั นาการวรรณกรรมญีป่ ุ่ น
3(3-0)
Survey of Japanese Literary Works
ศึกษารู ปแบบวรรณกรรมญี่ปุ่นในสมัยต่าง ๆ ตลอดจนประวัติความเป็ นมา
และอิทธิ พลของสังคม การเมือง การปกครองในสมัยนั้น ๆ ที่มีต่อวรรณกรรมโดย
บรรยายเป็ นภาษาไทย

1563504

ประวัติวรรณคดีญปี่ ุ่ น 1
3(3-0)
History of Japanese Literature 1
ศึกษาผลงานวรรณกรรมที่ดีเด่น ตั้งแต่สมัยนาระจนถึงสมัยมุโรมาชิ

1563505

ประวัติวรรณคดีญปี่ ุ่ น 2
History of Japanese Literature 2
ศึกษาผลงานวรรณกรรมที่ดีเด่นสมัยเอโดะ

3(3-0)

3(3-0)
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1563601

โครงสร้ างภาษาญีป่ ุ่ น 1
Structure of Japanese Language 1
ศึกษา วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคาในประโยคต่าง ๆ

3(3-0)

1563602

โครงสร้ างภาษาญีป่ ุ่ น 2
Structure of Japanese Language 2
ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้าง รวมทั้งหน้าที่ของประโยค ต่าง ๆ

3(3-0)

1563603

การแปลภาษาญีป่ ุ่ น 1
3(3-0)
Japanese Translation 1
ศึกษาหลักการแปล ปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหา ฝึ กแปลประโยคที่มี
โครงสร้างง่าย ๆ ไปจนถึงประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้น ทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทย
และจากภาษาไทยเป็ นภาษาญี่ปุ่น

1563604

การแปลภาษาญีป่ ุ่ น 2
3(3-0)
Japanese Translation 2
ฝึ กแปลบทความจากภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็ น
ภาษาญี่ปุ่นรวมทั้งศึกษาสานวนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและใช้อยูเ่ ป็ นประจาในการแปล

1563801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พภาษาญีป่ ุ่ น 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Japanese Language 3
จัดกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน ก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ และพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพภาษาญี่ปุ่น โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น
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น(ท-ป)

1564201

การอ่ านภาษาญีป่ ุ่ น 5
3(3-0)
Japanese Reading 5
ฝึ กอ่านข้อเขียน หรื อบทประพันธ์ เพื่อให้เข้าใจความหมาย เจตนารมณ์
ทัศนคติของผูเ้ ขียน ให้สามารถรวบรวมลาดับความคิดและสรุ ปสาระสาคัญของเรื่ อง
ได้

1564202

การอ่ านภาษาญีป่ ุ่ น 6
3(3-0)
Japanese Reading 6
ฝึ กอ่านบทความประเภทต่าง ๆ ในระดับที่ยากขึ้น และสามารถสรุ ป
ใจความสาคัญได้

1564301

การเขียนภาษาญีป่ ุ่ น 5
3(3-0)
Japanese Writing 5
ฝึ กการเขียนบทความในหัวข้อต่าง ๆ โดยสามารถจัดลาดับความผิด เขียน
โครงร่ างและเขียนเรี ยงเป็ นภาษาเขียนที่ถูกต้องสละสลวย

1564302

การเขียนภาษาญีป่ ุ่ น 6
Japanese Writing 6
ฝึ กการเขียนรายงานและจดหมายประเภทต่าง ๆ

1564401

การสนทนาภาษาญีป่ ุ่ น 5
3(3-0)
Japanese Conversation 5
ฝึ กการบรรยายหรื อเล่าเรื่ องในหัวข้อที่กาหนดจากข่าว บทความ วิดีทศั น์
ภาพยนตร์ ที่มีรูปประโยคซับซ้อนขึ้น

1564402

การสนทนาภาษาญีป่ นุ่ 6
Japanese Conversation 6

3(3-0)

3(3-0)
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ฝึ กการรายงานและอภิปรายในหัวข้อที่กาหนด ฝึ กทักษะการพูดชั้นสู ง เช่น
การเสนอรายงาน การอภิปรายกลุ่ม เป็ นต้น
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น(ท-ป)

1564501

วรรณกรรมญีป่ ุ่ นสมัยใหม่
3(3-0)
Modern Japanese Literary Works
ศึกษาการเขียนตั้งแต่สมัยเมจิ จนถึงปั จจุบนั พร้อมทั้งศึกษาภูมิหลังของ
สังคมที่มีอิทธิ พลต่อแนวการเขียน

1564601

การแปลภาษาญีป่ ุ่ น 3
3(3-0)
Japanese Translation 3
ฝึ กการแปลบทความและข่าวจากภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเป็ นภาษาญี่ปุ่น

1564701

ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การท่ องเทีย่ ว 1
3(3-0)
Japanese for Tourism 1
ฝึ กทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาสานวนที่ใช้ในการบริ การ และ
สนทนากับนักท่องเที่ยว โดยจัดสถานการณ์จาลองในการปฏิบตั ิงาน เช่น สนามบิน
โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า เป็ นต้น

1564702

ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การท่ องเทีย่ ว 2
3(3-0)
Japanese for Tourism 2
ศึกษาและฝึ กการใช้ภาษาต่อจากภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1 ในการ
ปฏิบตั ิงานในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานบริ การ สถานที่ท่องเที่ยว บริ ษทั นาเที่ยว
ตลอดจนฝึ กพูดโทรศัพท์ในธุ รกิจท่องเที่ยว เป็ นต้น

1564703

ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การเลขานุการ
Japanese for Secretary

3(3-0)
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ชื่ อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1564704

ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การโรงแรม
3(3-0)
Japanese for Hotel
ฝึ กทักษะในด้านการฟัง พูด สานวนภาษาที่ใช้ในการบริ การในโรงแรม ใช้
สถานการณ์จาลองและฝึ กปฏิบตั ิในโรงแรม เช่น งานส่ วนหน้า ภัตตาคาร บาร์ ร้าน
ขายของที่ระลึก เป็ นต้น

1564705

ภาษาญีป่ ุ่ นธุรกิจ
3(3-0)
Business Japanese
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่จาเป็ นต้องใช้ในวงการธุ รกิจ โดยใช้สถานการณ์จาลอง
และให้ความรู ้ในเรื่ องวิธีปฏิบตั ิตนในการติดต่อธุ รกิจกับชาวญี่ปุ่น

1564706

การสอนภาษาญีป่ ุ่ นในฐานะภาษาต่ างประเทศ
3(3-0)
Teaching Japanese as Foreigner Language
ศึกษาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ เพื่อให้สามารถสอน
ภาษาญี่ปุ่นให้แก่นกั เรี ยนไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

1564801

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พภาษาญีป่ ุ่ น 3
5(350)
Field Experience in Japanese Language 3
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านภาษาญี่ปุ่นในหน่วยงาน
สถานประกอบการที่มีการใช้ภาษาญี่ปุ่น ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศก์ และ
ผูบ้ ริ หารกิจการโดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนฝึ ก และมีการอภิปราย วิเคราะห์และ
สรุ ปผลการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
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หมู่วชิ า ภาษาจีน
(157)
หมู่วชิ าภาษาจีนซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาเอกเป็ น
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟัง – พูด
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม – วรรณกรรม
วาทยสัมพันธ์และการแปล
ภาษาจีนสาหรับวิชาชีพ
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

(157-1--)
(157-2--)
(157-3--)
(157-4--)
(157-5--)
(157-6--)
(157-7--)
(157-8--)
(157-9--)
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หมู่วชิ าภาษาจีน (157)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
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

ชื่อวิชา
ภาษาจีน 1
ภาษาจีน 2
ภาษาจีน 3
ภาษาจีน 4
ภาษาจีน 5
ภาษาจีน 6
ภาษาจีนระดับต้น 1
ภาษาจีนระดับต้น 2
ระบบเสี ยงภาษาจีนกลาง
ระบบเสี ยงภาษาจีน
ภาษาจีนเบื้องต้น 1
ภาษาจีนเบื้องต้น 2
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
การฟังและการพูดภาษาจีน 2
การฟังภาษาจีน 1
การฟังภาษาจีน 2
ภาษาจีนระดับต้น 3
ภาษาจีนระดับต้น 4
การฟังและการพูดภาษาจีน 3
การอ่านภาษาจีน 1
การอ่านภาษาจีน 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
รหัสใหม่
รหัสเก่า
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

ชื่อวิชา
การอ่านหนังสื อพิมพ์จีน 1
การอ่านภาษาจีน 3
การเขียนภาษาจีน 2
เรี ยงความภาษาจีน 1
นิทานสุ ภาษิตจีน
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
วรรณคดีจีน 1
วรรณคดีจีน 2
การแปลภาษาจีน 1
หลักภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
ภาษาจีนธุ รกิจ
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พภาษาจีน 3
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาจีน 3
บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 1
บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 2
ภาษาจีนระดับสู ง
การอ่านภาษาจีนโบราณ
การอ่านหนังสื อพิมพ์จีน 2
การเขียนรายงานภาษาจีน
เรี ยงความภาษาจีน 2
เรื่ องสั้นจีน
นวนิยายจีน
วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่ วมสมัย
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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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
1574701 1573701

ชื่อวิชา
หนังสื อแบบเรี ยนภาษาจีน

น(ท-ป)
3(3-0)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าภาษาจีน (157)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1571101

ภาษาจีน 1
3(3-0)
Chinese 1
ศึกษาเน้นในด้านการฟั งและพูดภาษาจีนเบื้องต้น ในกรณี ที่จาเป็ นต้องใช้
ภาษานี้ ในการท างาน บทเรี ยนจะประกอบด้ ว ยรู ปแบบการสนทนาใน
ชีวติ ประจาวันอย่างง่าย

1571102

ภาษาจีน 2
3(3-0)
Chinese 2
ศึกษาต่อเนื่ องจากวิชาภาษาจีน 1
โดยเน้นในด้านการฟัง และการพูด
นักศึ กษาจะได้รับการฝึ กฝน ให้ใช้ภาษาจี นในขอบข่า ยที่ กว้า งขึ้ น ฝึ กสนทนา
ภาษาจีนในวิชาชีพอย่างง่าย ๆ และที่ใช้อยูเ่ สมอ

1571103

ภาษาจีน 3
3(3-0)
Chinese 3
ฝึ กทักษะในด้านการฟังและการพูด บทเรี ยนจะประกอบด้วยภาษา
สานวนที่ใช้ในการบริ การและสนทนากับนักท่องเที่ยว

1571104

ภาษาจีน 4
Chinese 4
ฝึ กทักษะในด้านการฟังและการพูด
งานทั้งในโรงแรมและสถานที่

3(3-0)
ในสถานการณ์จาลองในการปฏิบตั ิ
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1571105

ภาษาจีน 5
3(3-0)
Chinese 5
ฝึ กทักษะในด้านการอ่านและการเขี ยน การอ่านบทความประเภทต่าง ๆ
อ่านหนังสื อ บทความทางวิชาการ และการเขียนจดหมายธุ รกิจ และรายงาน
ประเภทต่าง ๆ

1571106

ภาษาจีน 6
3(3-0)
Chinese 6
ฝึ กทักษะชั้นสู ง ด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน สามารถสรุ ปใจความสาคัญได้
การเสนอรายงาน การอภิปรายกลุ่ม เป็ นต้น

1571107

ภาษาจีนระดับต้ น 1
3(2-2)
Basic Chinese 1
ศึกษาระบบสัทศาสตร์ อกั ษรภาษาจีนกลาง และหลักเบื้องต้นของตัวอักษร
จีน ฝึ กอ่านศัพท์ วลี ประโยคและข้อความอย่างง่าย ศึกษาและฝึ กเขียนโครงสร้าง
พื้นฐานของรู ปประโยคที่ส้ ันและง่าย ตลอดจนศึกษาและฝึ กการใช้พจนานุ กรมจีนไทย และไทย-จีน

1571108

ภาษาจีนระดับต้ น 2
3(2-2)
Basic Chinese 2
ฝึ กทักษะด้านฟัง พูด อ่านและเขียน ฝึ กการอ่านศัพท์ วลี ที่ยากขึ้น อ่าน
ประโยคและข้อความที่ยาวขึ้น เพื่อทาความเข้าใจและใช้ได้ถูกต้อง ศึกษาลักษณะ
โครงสร้างของรู ปประโยคทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการสื่ อสาร เน้น เ รื่ อ ง
การออกเสี ยงจีนกลางให้ได้มาตรฐาน
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น(ท-ป)

1571109

ระบบเสี ยงภาษาจีนกลาง
2(1-2)
Sound System of Chinese
ศึ ก ษาระบบเสี ย งภาษาจี น กลางทั้ง หน่ ว ยเสี ย งพยัญ ชนะ สระ และ
วรรณยุ ก ต์ วิ เ คราะห์ ปั ญ หาในการออกเสี ย ง โดยศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกับ ระบบ
เสี ยงภาษาไทย ฝึ กเสี ยงภาษาจีนที่เป็ นสาหรับ ผูเ้ รี ยนไทยและแก้ไขออกเสี ยง ให้
ถูกต้อง

1571110

ระบบเสี ยงภาษาจีน
2(2-0)
Sound System of Chinese
ศึกษาสัทศาสตร์และระบบเสี ยงภาษาจีน เพื่อฟังและวิเคราะห์ปัญหาในการ
ออกเสี ยง สารวจและฝึ กออกเสี ยงภาษาจีนที่เป็ นปั ญหาสาหรับคนไทย และแก้ไข
การออกเสี ยงให้ถูกต้อง

1571111

ภาษาจีนเบือ้ งต้ น 1
2(1-2)
Chinese for Beginners I
สาหรับผู้เรียนทีไ่ ม่ มีพนื้ ฐานความรู้ ภาษาจีนมาก่ อน
ฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการสาหรับทักษะการฟัง และพูด ผูเ้ รี ยนได้ฝึก
ทักษะขั้นพื้นฐานที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนา การขอบคุณ
การขอโทษ เป็ นต้น ทักษะการเขียน ฝึ กเขียนตามคาบอกและเขียนประโยคง่าย ๆ ได้
ทักษะการอ่าน ฝึ กอ่านเนื้อหาข้อความสั้น ๆ สามารถสรุ ปและตอบคาถามได้

1571112

ภาษาจีนเบือ้ งต้ น 2
2(1-2)
Chinese for Beginners II
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 1571111 ภาษาจีนเบือ้ งต้ น 1
ฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการต่อเนื่องจากภาษาจีนเบื้องต้น 1 ศึกษา
ไวยากรณ์และรู ปประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้น ฝึ กทักษะภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
กว้างขวางและเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
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น(ท-ป)

1571201

การฟังและการพูดภาษาจีน 1
2(1-2)
Chinese Listening and Speaking 1
ฝึ กการฟั งบทสนทนา การเล่ าเรื่ อง การอธิ บายอย่างง่ าย ฝึ กสนทนาเรื่ อง
ทัว่ ไปในชีวติ ประจาวัน เพื่อใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่ว โดยเน้นความสามารถการฟั ง
และการพูด

1571202

การฟังและการพูดภาษาจีน 2
2(1-2)
Chinese Listening and Speaking 2
ศึ กษาหลัก การ วิธี การ ในการฟั งและการพูดภาษาจี นต่ อเนื่ องจากการฟั ง
และการพูด 1 ฝึ กฟังและพูดในรู ปแบบของการสนทนา ในหัวข้อที่กาหนด ฝึ กพูดใน
กลุ่ม ฝึ กพูดในหัวข้อที่กาหนด ฝึ กพูดในที่ประชุ ม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ความสา
รถและทักษะในการฟังและพูดยิง่ ขึ้น

1571203

การฟังภาษาจีน 1
2(2-0)
Chinese Listening 1
ฝึ กการฟังบทสนทนา การเล่าเรื่ อง การอภิปรายง่าย ๆ ฝึ กการฟังและสนทนา
เรื่ องทัว่ ไปในชีวติ ประจาวัน เพื่อใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่ว โดยเน้นความสารถใน
การฟังให้เข้าใจ

1571204

การฟังภาษาจีน 2
2(2-0)
Chinese Listening 2
ฝึ กการฟังบทสนทนาเรื่ องต่าง ๆ การเล่าเรื่ อง การอธิ บาย การบรรยายสั้น ๆ
เพื่อจับใจความ และสามารถสรุ ปใจความสาคัญได้
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น(ท-ป)

1572101

ภาษาจีนระดับต้ น 3
3(3-0)
Basic Chinese 3
ศึ ก ษาการใช้ค าและหน้า ที่ ข องค า ความสั ม พันธ์ ข องค าต่ า งๆ ในวลี และ
ประโยคอย่างง่าย เพื่อให้สามารถเรี ยบเรี ยงข้อความ ทั้งในการพูดและการเขียน ได้
อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและความนิยม

1572102

ภาษาจีนระดับต้ น 4
3(3-0)
Basic Chinese 4
ศึกษาวลีและหน้าที่ของวลีในประโยค ศึกษารู ปแบบประโยคต่างๆ เพื่อ
สามารถเรี ยบเรี ยงข้อความทั้งในการพูดและการเขียนได้อย่างถูกต้องตาม หลักภาษา
และความนิยม

1572201

การฟังและการพูดภาษาจีน 3
2(1-2)
Chinese Listening and Speaking 3
ศึกษาการฟั งและการพูดต่อเนื่ องจากการฟั งและการพูดภาษาจีน 2 โดย
เน้นการฝึ กทักษะการฟังและพูดในที่ชุมชน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ความสามารถและ
ทักษะการฟังและการพูด

1572301

การอ่านภาษาจีน 1
2(2-0)
Chinese Reading 1
ฝึ กอ่ า นงานเขี ย นขนาดสั้ นประเภทต่ า งๆ เช่ น ประกาศ อนุ เ ฉท การ
บรรยาย เรี ยงความอย่างง่ าย จดหมายและบทความขนาดสั้น ฝึ กความเร็ วในการ
อ่าน โดยจับใจความสาคัญและวัตถุประสงค์ของผูเ้ ขียนได้
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1572302

การอ่านภาษาจีน 2
2(2-0)
Chinese Reading 2
ฝี กความเร็ วในการอ่ า นงานเขี ย นประเภทต่ า งๆที่ ย ากและยาวขึ้ น เช่ น
การบรรยาย เรี ยงความ บทความ สามารถจับใจความได้ดียิ่งขึ้ น และเขี ยนสรุ ป
เนื้อหาของบทอ่านที่อ่านและย่อเรื่ องบทอ่านนั้น ๆ ได้

1572401

การเขียนภาษาจีน 1
3(3-0)
Chinese Writing 1
ฝึ กเขี ยนข้อความอย่างง่ าย เกี่ ยวกับชี วิตประจาวัน เช่ น จดหมายส่ วนตัว
บันทึกประจาวัน เพื่อฝึ กให้สามารถใช้คาศัพท์ต่างๆ ที่เรี ยนแล้วมาสื่ อความหมาย
ของตนให้ผอู้ ื่นทราบได้

1572501

วัฒนธรรมจีน
3(3-0)
Chinese Culture
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของวัฒนธรรมจีนขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความเชื่ อ
ค่านิยม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และมรรยาทของจีนโดยสังเขป

1573101

ภาษาจีนระดับกลาง 1
3(3-0)
Intermediate Chinese 1
ฝึ กการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรู ปแบบต่างๆ ที่มีเนื้ อหาซับซ้อนขึ้น โดย
เน้นการวิเคราะห์ เนื้ อหาสาระ และการใช้ภาษาสื่ อความหมายได้ถูก ต้องรวดเร็ ว
กะทัดรัด และศึกษาอักษรตัวย่อและคาศัพท์สมัยปั จจุบนั

1573102

ภาษาจีนระดับกลาง 2
3(3-0)
Intermediate Chinese 2
ฝึ กการฟั ง พูด อ่าน เขี ยนในรู ปแบบต่างๆ ที่ มีเนื้ อหาซับซ้อนยิ่งขึ้ น โดย
เน้นความเข้าใจและทักษะในการใช้ภาษาที่กะทัดรั ดและสละสลวยได้ถูกต้องกับ
เนื้อหาและความคิด
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1573202

สนทนาภาษาจีน
2(2-0)
Chinese Conversation
ฝึ กการสนทนาภาษาจี น โดยเน้นการพูดปากเปล่ า และส าเนี ย งที่ เป็ น
มาตรฐาน การออกเสี ยงให้ถูกต้องชัดเจน การใช้ถอ้ ยคาให้เหมาะสมกับเหตุการณ์
และสภาพแวดล้อม

1573301

การอ่านหนังสื อพิมพ์จีน 1
3(3-0)
Reading of Chinese Newspaper 1
ฝึ กการอ่านข่าวและบทความต่างๆ ในหนังสื อพิมพ์ เช่น ข่าวทัว่ ไปทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศบทความเชิงวิจารณ์ บทความทางการเมือง บทบรรณาธิ การ
โดยเน้นการเข้าใจศัพท์ สานวนที่ใช้ในภาษาหนังสื อพิมพ์

1573302

การอ่านภาษาจีน 3
2(2-0)
Chinese Reading 3
อ่านข้อความประเภทต่างๆ และวรรณกรรมรู ปแบบต่างๆ ทั้งบันเทิ งคดี
และสารคดี โดยเน้นการตีความและสามารถถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจจากข้อความ
ที่อ่าน สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์จากเรื่ องที่อ่าน และสามารถสรุ ป
ใจความโดยสังเขปได้

1573401

การเขียนภาษาจีน 2
3(3-0)
Chinese Writing 2
ฝึ กเขียนข้อความตามประเพณี นิยม เช่ น จดหมายธุ รกิ จ บัตรเชิ ญบัตร
อวยพร ตลอดจนบทความขนาดสั้น ทั้งนี้เพื่อฝึ กให้สามารถนาศัพท์ต่างๆ ที่
เรี ยนแล้วมาแสดงความประสงค์ของตนได้ถูกต้องตามยุคสมัยและประเพณี นิยม
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1573402

เรียงความภาษาจีน 1
2(2-0)
Chinese Writing 1
ฝึ กเขียนข้อความง่าย ๆ เกี่ยวกับชีวติ ประจาวัน เช่น จดหมายถึงเพื่อนฝูง พ่อ
แม่ ตลอดจนบันทึกประจาวัน เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อฝึ กให้สามารถใช้คาศัพท์ต่าง ๆ ที่
เรี ยน แล้วมาเพื่อความหมายของตนให้ผอู้ ื่นทราบได้

1573502

นิทานสุ ภาษิตจีน
3(3-0)
Chinese Proverbial Tales
ศึกษานิ ทานสุ ภาษิตที่มีชื่อเสี ยงของจีน เน้นคติธรรมและปรัชญาชี วิตและ
รู ้จกั ใช้สุภาษิตจีนได้อย่างเหมาะสม

1573503

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับวรรณคดีจีน
3(3-0)
Introduction to Chinese Literature
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปและรู ปแบบการประพันธ์ต่างๆที่สาคัญของวรรณคดี
จีน ตั้งแต่ก่อนสมัยก่ อนราชวงศ์ฉินจนถึ งปั จจุ บนั อย่างสังเขป โดยคัดเลื อกจาก
วรรณคดีจีนที่สาคัญในแต่ละสมัย

1573504

วรรณคดีจีน 1
3(3-0)
Chinese Literature 1
ศึกษาลักษณะทัว่ ไป และรู ปแบบการประพันธ์ต่าง ๆ ที่สาคัญของวรรณคดี
จีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงราชวงศ์ถงั โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนที่สาคัญในแต่
ละสมัย

1573505

วรรณคดีจีน 2
2(2-0)
Chinese Literature 2
ศึกษาลักษณะทัว่ ไป และรู ปแบบการประพันธ์ต่าง ๆ ที่สาคัญของวรรณคดี
จีน ตั้งแต่ราชวงศ์ถงั จนถึ งปั จจุบนั โดยคัดเลื อกจากวรรณคดี จีนที่สาคัญในแต่ละ
สมัย
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1573601

การแปลภาษาจีน 1
3(3-0)
Chinese Translations 1
ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยให้เป็ นภาษาจีน และภาษาจีนให้เป็ น
ภาษาไทย ตั้งแต่การแปลประโยคจนถึงการแปลข้อความ บทสนทนา และ
บทความขนาดสั้น

1573602

หลักภาษาจีน
3(3-0)
Chinese Grammar
ศึกษาลักษณะโครงสร้างของภาษาจีน ศึกษาและวิเคราะห์ชนิด ความหมาย
และหน้าที่ของหน่วยคา ระบบการสร้างคา ระบบการใช้คา วิเคราะห์ รู ปประโยค
และฝึ กการเขียนประโยคภาษาจีน ให้ถูกต้องตามหลักภาษา

1573701

ภาษาจีนเพือ่ การท่องเทีย่ ว
3(3-0)
Chinese for Tourism
ฝึ กทักษะในด้านการฟัง และพูดในภาษาสานวนที่ใช้ในการบริ การ และ
แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดสถานการณ์จาลองในการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า เป็ นต้น

1573702

ภาษาจีนเพือ่ การเลขานุการ
3(3-0)
Chinese for Secretarial Science
ศึกษาภาษาจีนสาหรับงานเลขานุการ เน้นการใช้ภาษาในการติดต่อ
สื่ อสารเช่น บันทึกข้อความ โทรศัพท์ที่ติดต่อภายในและภายนอกบริ ษทั
พร้อมทั้งศึกษาศัพท์เทคนิค และสานวนที่จาเป็ นในงานเลขานุการ

328
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1573703

ภาษาจีนเพือ่ การโรงแรม
3(3-0)
Chinese for Hotel
ฝึ กทักษะในด้านการฟัง พูด สานวนภาษาที่ใช้ในการบริ การในโรงแรมโดย
ใช้ในการณ์จาลอง และฝึ กปฏิบตั ิในโรงแรม เช่น งานล่วงหน้า ภัตตาคารบาร์ ร้าน
ขายของที่ระลึก เป็ นต้น

1573704

ภาษาจีนธุรกิจ
3(3-0)
Business Chinese
ศึกษาภาษาจีนที่จาเป็ นต้องใช้ในวงการธุ รกิจ โดยใช้สถานการณ์จาลองและ
ให้ความรู ้ในเรื่ องวิธีปฏิบตั ิตนในการติดต่อธุ รกิจกับชาวจีน

1573801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาจีน 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Chinese 3
จัดให้นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิโดยใช้สถานการณ์จาลอง ในสถานประกอบการ
ภาคธุ รกิจ เช่น โรงแรม บริ ษทั จัดนาเที่ยว สานักงาน ฯลฯ ก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ

1573802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาจีน 3
5(450)
Full Time Professional Experience in Chinese 3
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านภาษาจีนในหน่วยงาน สถาน
ประกอบการที่มีการใช้ภาษาจีน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศ และผูบ้ ริ หาร
กิจการ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนฝึ ก และมีการอภิปราย วิเคราะห์และสรุ ปผล
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

1573901

บทอ่านคัดเลือกทางสั งคมศาสตร์ 1
2(2-0)
Selective Reading Passages in Social Science 1
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับประเทศจีนในแง่ต่างๆ อาทิประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ การเมือง และเศรษฐกิจจากบทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์
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1573902

บทอ่านคัดเลือกทางสั งคมศาสตร์ 2
3(3-0)
Selective Reading Passages in Social Science 2
ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ประเทศจีนในปัจจุบนั และการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย จากบทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์

1574101

ภาษาจีนระดับสู ง
3(3-0)
Advanced Chinese
ศึกษางานเขียนต่างๆ ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี จดบันทึก ย่อความ
ขยายความ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่ งที่ได้อ่าน ได้พบ ได้เห็นและฟัง เพื่อให้
สามารถจับใจความหลักและพลความได้

1574301

การอ่านภาษาจีนโบราณ
3(3-0)
Classical Chinese Reading
ศึกษาภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรร เพื่อให้เข้าใจลักษณะโครงสร้าง
ไวยากรณ์ และความหมาย โดยเฉพาะข้อแตกต่างในด้านการใช้ศพั ท์และ หลักภาษา
ระหว่างภาษาจีนโบราณกับภาษาจีนปั จจุบนั

1574302

การอ่านหนังสื อพิมพ์จีน 2
3(3-0)
Reading of Chinese Newspaper 2
ฝึ กการอ่านเชิงวิเคราะห์ และวิจารณ์ข่าว และบทความต่าง ๆ ใน
หนังสื อพิมพ์ โดยศึกษาลีลาการเขียน ตลอดจนวัตถุประสงค์และทัศนะของ ผูเ้ ขียน

1574401

การเขียนรายงานภาษาจีน
3(3-0)
Chinese Report Writing
ฝึ กการเขียนรายงานการค้นคว้าเป็ นภาษาจีน การตีความหมายหัวข้อเรื่ อง
วางโครงเรื่ อง วิธีรวบรวมข้อมูลจากการอ่าน การเรี ยบเรี ยงเนื้อความ การใช้ถอ้ ยคา
ที่มีน้ าหนัก การอ้างเหตุผล เชิงอรรถ ดรรชนีและบรรณานุกรม
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1574402

เรียงความภาษาจีน 2
3(3-0)
Chinese Essay 2
ฝึ กหัดเขียนข้อความตามประเพณี นิยม เช่น จดหมายธุ รกิจ บัตรเชิญ บัตร
อวยพร ตลอดจนบทความสั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนาศัพท์ต่าง ๆ ที่เรี ยนมาแล้ว
มาแสดงความประสงค์ของตนให้ถูกต้องตามประเพณี นิยม

1574501

เรื่องสั้ นจีน
3(3-0)
Chinese Short Stories
ศึกษาเรื่ องสั้นร่ วมสมัยของจีน เพื่อสามารถจับใจความจากเรื่ องที่อ่านและ
สรุ ปได้

1574502

นวนิยายจีน
3(3-0)
Chinese Novels
ฝึ กทักษะการอ่านและวิเคราะห์บทคัดเลือกจากนวนิยายจีนสมัยราชวงศ์หมิง
ชิงและสมัยใหม่

1574503

วรรณกรรมจีนสมัยใหม่ และร่ วมสมัย
3(3-0)
Contemporary and Modern Chinese Literature
ฝึ กทักษะและวิเคราะห์บทคัดเลือกจากวรรณกรรมสมัยใหม่และร่ วมสมัย
ของจีน

1574601

การแปลภาษาจีน 2
3(3-0)
Chinese Translation II
ศึกษาหลักและวิธีการในการแปลภาษาจีนเป็ นภาษาไทย และภาษาไทยเป็ น
ภาษาจีน ฝึ กแปลข้อความและบทความที่ยากขึ้น ฝึ กแปลบทความเอกสาร
สุ นทรพจน์ และจดหมายประเภทต่าง ๆ
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1574602

การแปลภาษาจีน 3
3(3-0)
Chinese Translation 3
ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยให้เป็ นภาษาจีน และภาษาจีนให้เป็ น
ภาษาไทยในระดับสู งขึ้นจากการแปลภาษาจีน 2โดยเน้นการแปลบทคัดย่อ เอกสาร
ทางวิชาการ เรื่ องสั้น นวนิยาย บทประพันธ์และเอกสารราชการ

1574701

หนังสื อแบบเรียนภาษาจีน
3(3-0)
Chinese Instructional Materials
ศึกษาแบบเรี ยนภาษาจีนในระดับต่าง ๆ วิเคราะห์แบบเรี ยนนั้น ๆ เพื่อ
นาไปใช้ในการทดลองสอน และการศึกษาต่อไป ฝึ กการสร้างแบบเรี ยนที่สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมาย และการสร้างแบบฝึ กที่เพิ่มเติม
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หมู่วชิ าภาษามาเลย์
(158)
หมู่วชิ าภาษามาเลย์ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็ นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟัง-พูด
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธ์และการแปลง
ภาษามาเลย์สาหรับวิชาชีพ
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

(158-1--)
(158-2--)
(158-3--)
(158-4--)
(158-5--)
(158-6--)
(158-7--)
(158-8--)
(158-9--)
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หมู่วชิ าภาษามาเลย์ (158)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
1581101
1581102
1581103
1581104
1581105
1581106

ชื่อวิชา
ภาษามาเลย์เบื้องต้น 1
ภาษามาเลย์เบื้องต้น 2
ภาษามาเลย์ 1
ภาษามาเลย์ 2
ภาษามาเลย์ 3
ภาษามาเลย์ 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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หมู่วชิ าภาษามาเลย์ (158)
รหัส
1581101

1581102

1581103

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

ภาษามาเลย์เบือ้ งต้ น 1
3(3-0)
Malay for Beginners 1
สาหรับผู้เรียนทีไ่ ม่ มีพนื้ ฐานความรู้ ภาษามาเลย์ มาก่ อน
ควรฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ศึกษารู ปประโยคและไวยากรณ์
พื้นฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนา
ตน การบอกเวลา การซื้ อของ เป็ นต้น การฝึ กอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุ ปและ
ตอบคาถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้
ภาษามาเลย์เบือ้ งต้ น 2
3(3-0)
Malay for Beginners 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 1581101 ภาษามาเลย์เบือ้ งต้ น 1
โดยการฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ต่อเนื่องจากภาษามาเลย์เบื้องต้น 1
ศึกษาไวยากรณ์และรู ปประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้น ฝึ กทักษะภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่กว้างขวางขึ้น และเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
ภาษามาเลย์ 1
3(3-0)
Malay 1
ศึกษาเน้นในด้านการฟัง และการพูดภาษามาเลย์เบื้องต้น ในกรณี ที่
จาเป็ นต้องใช้ภาษานี้ในการทางาน บทเรี ยนจะประกอบด้วยรู ปแบบการสนทนาใน
ชีวติ ประจาวัน
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1581104

ภาษามาเลย์ 2
3(3-0)
Malay 2
ศึกษาต่ อเนื่องจากวิชาภาษามาเลย์ 1 โดยเน้ นในด้ านการฟังและการพูด
นักศึกษาได้รับการฝึ กฝน ให้ใช้วชิ าภาษามาเลย์ในขอบข่ายที่กว้างขึ้น
ฝึ กทักษะในด้านการฟังและพูด บทเรี ยนจะประกอบด้วยภาษาสานวนที่ใช้ใน
การบริ การและสนทนากับนักท่องเที่ยว

1581105

ภาษามาเลย์ 3
3(3-0)
Malay 3
ฝึ กทักษะในด้านการฟังและพูด บทเรี ยนจะประกอบด้วยภาษาสานวนที่
ใช้ในการบริ การและสนทนากับนักท่องเที่ยว

1581106

ภาษามาเลย์ 4
3(3-0)
Malay 4
ฝึ กทักษะในด้านการฟังและพูด ในสถานการณ์จาลองในการปฏิบตั ิงานทั้ง
ในโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว
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หมู่วชิ าภาษาฝรั่งเศส
(159)
หมู่วชิ าภาษาฝรั่งเศส ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาทางวิชา
ออกเป็ น ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟัง – พูด
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม – วรรณกรรม
วากยสัมพันธ์และการแปล
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับวิชาชีพ
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั

(159-1---)
(159-2---)
(159-3---)
(159-4---)
(159-5---)
(159-6---)
(159-7---)
(159-8---)
(159-9---)
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หมู่วชิ าภาษาฝรั่งเศส (159)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
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

ชื่อวิชา
ภาษาฝรั่งเศส 1
ภาษาฝรั่งเศส 2
ภาษาฝรั่งเศส 3
ภาษาฝรั่งเศส 4
ภาษาฝรั่งเศส 5
ภาษาฝรั่งเศส 6
รู ปและการใช้ภาษาฝรั่งเศสสมัยใหม่ 1
รู ปและการใช้ภาษาฝรั่งเศสสมัยใหม่ 2
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2
ความเข้าใจด้านการฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
ความเข้าใจด้านการฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
เทคนิคการอ่าน 1
เทคนิคการอ่าน 2
สนทนาภาษาฝรั่งเศส 1
การอ่านภาษาฝรั่งเศสธุ รกิจ
การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาฝรั่งเศสธุ รกิจ 1
ภาษาฝรั่งเศสในสื่ อมวลชน 1
สนทนาภาษาฝรั่งเศส 2
สนทนาภาษาฝรั่งเศส 3
การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อการตีความ
การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงริ เริ่ มสร้างสรรค์
ฝรั่งเศสศึกษา
วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น

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
รหัสใหม่
1593503
1593701
1593702
1593703
1593704
1593705
1593706
1593707
1593801
1594201
1594501
1594502
1594503
1594601
1594602
1594701
1594702
1594703
1594704
1594705
1594706
1594707
1594801

รหัสเก่า

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การเรี ยนภาษาฝรั่งเศสด้วยการละคร
ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ 1
ภาษาฝรั่งเศสธุ รกิจ 2
การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 3
ภาษาฝรั่งเศสในสื่ อมวลชน 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม 1
การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาฝรั่งเศสธุ รกิจ 3
สนทนาภาษาฝรั่งเศส 4
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของคนฝรั่งเศส
วรรณคดีสาหรับเด็ก
ร้อยกรองภาษาฝรั่งเศส
การแปลภาษาฝรั่งเศส 1
การแปลภาษาฝรั่งเศส 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการติดต่อทางธุ รกิจ
ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการตัดเย็บและออกแบบทรงผม
การทดสอบและการวัดผลสาหรับครู ภาษาฝรั่งเศส
ความสัมพันธ์ทางด้านธุ รกิจกับประเทศฝรั่งเศส
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาฝรั่งเศสธุ รกิจ 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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หมู่วชิ าภาษาฝรั่งเศส (159)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1591101

ภาษาฝรั่งเศส 1
3(3-0)
French 1
ศึ ก ษาเน้ น ในด้า นการฟั ง และการพู ด ภาษาฝรั่ ง เศสเบื้ อ งต้น ในกรณี ที่
จาเป็ นต้องใช้ภาษานี้ ในการทางาน บทเรี ยนจะประกอบด้วยรู ปแบบการสนทนาใน
ชีวติ ประจาวันแบบง่าย

1591102

ภาษาฝรั่งเศส 2
3(3-0)
Franch 2
ศึกษาต่อเนื่ องจากวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 โดยเน้นหนักในด้านการฟังและพูด
นัก ศึ ก ษาจะได้รับ การฝึ กฝนให้ใช้ภาษาฝรั่ ง เศสในขอบเขตที่ กว้า งขึ้ น เช่ น การ
บริ การด้านอาหารและเครื่ องดื่ม

1591103

ภาษาฝรั่งเศส 3
3(3-0)
French 3
ฝึ กทักษะในด้านการฟั ง และพูด บทเรี ยนจะประกอบด้วยภาษา สานวนที่
ใช้ในการบริ การและสนทนากับนักท่องเที่ยว

1591104

ภาษาฝรั่งเศส 4
3(3-0)
French 4
ฝึ กทักษะในด้านการฟังและการพูด ในสถานการณ์จาลองในการปฏิบตั ิงาน
ทั้งในโรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยว
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1591105

ภาษาฝรั่งเศส 5
3(3-0)
French 5
ฝึ กทักษะในด้านการอ่านและการเขี ยน การอ่านบทความประเภทต่าง ๆ
อ่านหนังสื อพิมพ์ บทความทางวิชาการ และการเขียนจดหมายธุ รกิ จ และรายงาน
ประเภทต่าง ๆ

1591106

ภาษาฝรั่งเศส 6
3(3-0)
French 6
ฝึ กทักษะชั้นสู งด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน สามารถสรุ ปใจความสาคัญได้
การเสนอรายงาน การอภิปรายกลุ่ม เป็ นต้น

1591107

รู ปและการใช้ ภาษาฝรั่งเศสสมัยใหม่ 1
3(3-0)
Forms and Usage in Modern French 1
ศึกษาโครงสร้ างทางไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใน
ประโยคระดับภาษาที่ไม่ซบั ซ้อน

1591108

รู ปและการใช้ ภาษาฝรั่งเศสสมัยใหม่ 2
3(3-0)
Forms and Usage in Modern French 2
Prerequisite: 1591107 Forms and Usage in Modern French 1
ศึกษาโครงสร้ างของภาษาพูดและเขียน วิเคราะห์ภาษา โครงสร้างของ
ประโยคและกฎทางไวยากรณ์ซ่ ึ งตัดตอนมาจากเอกสารต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้น
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1591109

ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งต้ น 1
2(1-2)
French for Beginners 1
สาหรับผู้ทไี่ ม่ มีพนื้ ฐานความรู้ ภาษาฝรั่งเศสมาก่ อน
ฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่าง บูรณาการในขั้นพื้นฐานสาหรับทักษะการฟังและ
การพูด ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนา
ตนเองและแนะนาผูอ้ ื่น การขอบคุณ การขอโทษ การอาลา การอวยพร การบอกเวลา
ทักษะการเขียน ฝึ กเขียนตามคาบอกและเขียนประโยคง่าย ๆ ได้ ทักษะการอ่าน ฝึ ก
อ่านเนื้อหาข้อความสั้น ๆ และตอบคาถามสั้น ๆ ได้

1591110

ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งต้ น 2
2(1-2)
French for Beginners 2
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 1591109 ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งต้ น 1
ฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างต่อเนื่องจากภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1 ในขอบข่ายที่
กว้างขึ้น โดยใช้ศพั ท์สานวนไวยากรณ์ที่ซบั ซ้อนขึ้น และให้รู้จกั วัฒนธรรมฝรั่งเศส
ในด้านต่าง ๆ เช่น การดาเนินชีวติ ประจาวัน อาหาร การกีฬา วันหยุด เป็ นต้น

1591201

ความเข้ าใจด้ านการฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3(3-0)
Listening and Speaking 1
ฝึ กฟัง-พูดจากสื่ อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิดีทศั น์ เป็ นต้น

1591202

ความเข้ าใจด้ านการฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
Listening and Speaking 2
Prerequisite: 1591201 Listening and Speaking 1
ฝึ กฟังเพื่อจับใจความหลักหรื อแก่นของเรื่ อง
สรุ ปใจความสาคัญจากสิ่ งที่ฟังได้

3(3-0)

สามารถรายงานปากเปล่า
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1591301

เทคนิคการอ่าน 1
3(3-0)
Paragraph Reading Strategies 1
ศึกษาหลักการอ่านเบื้องต้น รวมทั้งการตีความประโยคและเนื้ อความจาก
บริ บ ท ตลอดจนทัก ษะในการเดาค าศัพ ท์ใ หม่ อ่ า นเพื่ อ จับ ใจความส าคัญ และ
รายละเอี ยดต่าง ๆ ในระดับข้อความได้อย่างเข้าใจและสามารถโต้ตอบเป็ นภาษา
ฝรั่งเศสได้ อันเป็ นแนวทางในการพัฒนาทักษะการพูด อ่านและเขียน

1591302

เทคนิคการอ่าน 2
3(3-0)
Processes in Reading Continuous Texts 2
ศึกษาทัว่ ไปเกี่ยวกับการอ่านศึกษาศัพท์และสานวนที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ในระดับที่สูงขึ้น

1592201

สนทนาภาษาฝรั่งเศส 1
3(3-0)
Conversation 1
ศึกษาบทสนทนาในชี วิตประจาวัน ฝึ กทักษะด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน
เพื่ อ การสื่ อ สารเบื้ อ งต้น สามารถโต้ต อบแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ เรื่ องราวใน
ชีวติ ประจาวันได้

1592301

การอ่ านภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
3(3-0)
Reading Business French
ฝึ กอ่านเอกสารที่เกี่ยวกับธุ รกิจประเภทต่างๆให้อ่านได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยสามารถย่อความสิ่ งที่อ่านได้ถูกต้อง

1592401

การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 1
3(3-0)
Communicative Writing 1
ศึกษาการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ รวมทั้งการเขียนประวัติยอ่ ของบุคคลแนว
ปฏิบตั ิในการเขียนจดหมายธุ รกิจ สานวนจดหมายเฉพาะแบบฝึ กเขียนและตอบรับ
ตอบปฏิเสธบัตรเชิญต่าง ๆ
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1592402

การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 2
Communicative Writing 2
Prerequisite: 1592401 Communicative Writing 1
ฝึ กเขียนเรี ยงความสั้น ๆ ให้ได้ใจความสละสลวย

3(3-0)

1592701

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 1
3(3-0)
Business French 1
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนด้านต่าง ๆ ทางธุ รกิจ เพื่อการสื่ อสารอย่างเหมาะสม

1592702

ภาษาฝรั่งเศสในสื่ อมวลชน 1
3(3-0)
Mass Media French 1
ศึกษาโดยการอ่านและเขียน ศึกษาหลักเกณฑ์และรู ปแบบของสื่ อประเภท
สิ่ ง พิ ม พ์ เช่ น หนัง สื อ พิ ม พ์ร ายวัน นิ ตยสาร คู่ มื อ และโฆษณาต่ า ง ๆ เน้น เรื่ อ ง
ไวยากรณ์ และความหมายของคาศัพท์ บทความ จดหมายข่าว การโฆษณา และ
ประกาศแจ้งความ ในระดับเบื้องต้น

1593201

สนทนาภาษาฝรั่งเศส 2
3(3-0)
Conversation 2
Prerequisite: 1592201 Conversation 1
ศึกษาบทสนทนา แสดงความคิดเห็นและโต้ตอบต่อข่าวสารทันสมัยและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ของโลกปั จจุบนั
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1593202

สนทนาภาษาฝรั่งเศส 3
3(3-0)
Conversation 3
Prerequisite: 1593201 Conversation 2
ฝึ กการพูดให้ขอ้ มูลต่าง ๆ เกี่ยวกับส่ วนหน้าของโรงแรม สานักงาน
ภัตตาคาร บริ ษทั ธุ รกิจท่องเที่ยวและร้านขายของที่ระลึก การพูดแสดงความคิดเห็น
ในระดับที่สูงขึ้น เป็ นต้น

1593301

การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การตีความ
3(3-0)
Reading and Interpretation of Texts
ศึกษาการอ่านข้อเขียนประเภทต่าง ๆ ในระดับภาษาที่ซบั ซ้อนขึ้นฝึ กให้
ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์ขอ้ เขียนอย่างมีเหตุผล ฝึ กแสดงความคิดเห็นต่อข้อเขียน สามารถ
ตีความ สรุ ปความอ้างอิง บอกความหมายของข้อเขียนและทัศนคติของผูเ้ ขียนได้

1593401

การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงริเริ่มสร้ างสรรค์
3(3-0)
Creative Writing
ศึกษากฎเกณฑ์การเขียนเรี ยงความ การเลือกหัวข้อ การวางโครงเรื่ อง และ
ฝึ กเขียนเรี ยงความทั้งเรื่ อง บทประพันธ์ โคลง กลอนต่าง ๆ และภาษาโฆษณา

1593501

ฝรั่งเศสศึกษา
3(3-0)
French Studies
ศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวติ ค่านิยม ความเชื่อที่คนฝรั่งเศสยึดถือและปฏิบตั ิ
รวมทั้งความสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยและฝรั่งเศส
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1593502

วรรณคดีฝรั่งเศสเบือ้ งต้ น
3(3-0)
Introduction to French Literary Work
ความรู ้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมและประวัติวรรณคดีพร้อม
ทั้งด้านลีลาการประพันธ์ ความหมาย ความคิดหรื อปรัชญาของผูแ้ ต่งรวมทั้งศัพท์
เฉพาะด้านวรรณกรรมเพื่อให้เกิดความรู ้และความเข้าใจเบื้องต้นในวรรณกรรมและ
ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส

1593503

การเรียนภาษาฝรั่งเศสด้ วยการละคร
2(1-2)
French Language Learning through Drama
ฝึ กการใช้ภาษาในการแสดงบทละครสั้น ๆ นักศึกษาจะเรี ยนรู ้วิธีปรับปรุ ง
การพูดและการเปล่งเสี ยงให้ถูกต้อง สามารถกากับบทละครสั้น ๆ เป็ นภาษาฝรั่งเศส

1593701

ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ งานเลขานุการ 1
3(3-0)
French for the Secretary I
ฝึ กการใช้ภาษาฝรั่ งเศสเกี่ ยวกับงานเลขานุ ก าร เน้นการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่ อสารด้านธุ รกิจ

1593702

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 2
3(3-0)
Business French 2
Prerequisite: 1592701 Business French 1
วิชานี้ เน้นการสื่ อสารด้านการพูดและการเขียนในวงการธุ รกิ จต่าง ๆ เช่ น
การธนาคาร โครงการทางด้านธุ รกิจและการส่ งเสริ มการลงทุน เงินทุนและสิ นค้า
อุปโภค บริ โภค
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1593703

การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 3
3(3-0)
Communicative Writing 3
Prerequisite: 1592402 Communicative Writing 2
ศึกษาการเขียนเพื่อการสื่ อสาร นอกเหนื อจากการโต้ตอบจดหมายธุ รกิ จ
ต่าง ๆ นั้นแล้ว ตัวอย่างเช่น การเขียนแผ่นพับในเรื่ องเกี่ ยวกับการเดินทางเพื่อการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมการเขียนบรรยายและพรรณาถึ งสถานที่บุคคลหรื อสิ่ งที่
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ฯลฯ

1593704

ภาษาฝรั่งเศสในสื่ อมวลชน 2
3(3-0)
Mass Media French 2
Prerequisite: 1592702 Mass Media French 1
เน้นการฝึ กอ่านและเขียนข้อความจากสิ่ งพิมพ์ที่เป็ นปั จจุบนั ภาษาที่ใช้ทาง
วิทยุ โทรทัศน์ ฝึ กผูเ้ รี ยนให้สามารถตีความในการอ่านและเขียน ฝึ กอภิปราย ฝึ กแยก
ข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็ นจากสาระ ข่าว บทความ ฯลฯ และศึ กษาลักษณะเฉพาะ
ของภาษาที่ใช้กบั สื่ อต่าง ๆ

1593705

ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การท่องเทีย่ ว 1
3(3-0)
French for Tourism 1
ศึกษาการใช้ภาษาฝรั่งเศสในธุ รกิจการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อม
ทั้งทัศนศึกษานอกสถานที่

1593706

ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การโรงแรม 1
3(3-0)
French for Hotel Management 1
ฝึ กการใช้ภาษาฝรั่งเศสในธุ รกิจการโรงแรมในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมแผนก
อาหารและเครื่ องดื่ม
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1593707

การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่ างประเทศ
2(1-2)
Didactic of French as Second languge
ศึกษาหลักสู ตรแบบเรี ยนและคู่มือของแบบเรี ยนที่ใช้ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประเมินข้อดีและข้อเสี ยของแบบเรี ยนในด้านเนื้อหาโครงสร้างและการที่
จะสามารถนาเนื้อหาต่าง ๆ ไปใช้ในการเรี ยนการสอน ประเมินแบบเรี ยน เช่น
สามารถให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ สามารถสร้างและใช้สื่อการสอนภาษาฝรั่งเศส

1593801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Japanese Language 3
จัดกิจกรามเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพและพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพภาษาฝรั่งเศสธุ รกิจ โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบ
ต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวกับงานที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสธุ รกิจ

1594201

สนทนาภาษาฝรั่งเศส 4
3(3-0)
Conversation 4
Prerequisite: 1593202 Conversation 3
นักศึกษาได้รับการฝึ กให้แสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ สามารถวิจารณ์
เสนอแนะและชักชวน

1594501

ภูมิหลังทางสั งคมและวัฒนธรรมของคนฝรั่งเศส
3(3-0)
Sociocultural Background of French People
วิชานี้ ศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ วิถีทางการดาเนิ นชี วิตของคน ฝรั่ งเศส
เนื้ อหาวิชานี้ จะครอบคลุมด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศาสนา ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี เน้นการวิเคราะห์เนื้ อหาและการอภิปรายแสดงความคิดเห็น เช่น รายการ
ทีวี วิดีทศั น์ และหนังสื อพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสเพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ
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1594502

วรรณคดีสาหรับเด็ก
2(2-0)
Children’s Literature
ศึกษาวรรณคดีสาหรับเด็กประเภทต่าง ๆ เช่น นิทานพื้นบ้าน เทพนิยาย
บทเพลงกล่อมเด็ก บทร้อยกรองสาหรับเด็ก และนิทานสาหรับเด็ก เป็ นต้น ผูเ้ รี ยน
ต้องอ่านงานวรรณกรรมชิ้นเอกสาหรับเด็กอย่างน้อยหนึ่งเรื่ อง

1594503

ร้ อยกรองภาษาฝรั่งเศส
2(2-0)
French Poetry Selections
ศึกษาร้อยกรองภาษาฝรั่งเศส โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับความสนใจของ
ผูเ้ รี ยนไทย
ศึกษางานกวีนิพนธ์ที่มีชื่อเสี ยงและงานของกวีร่วมสมัยเพื่อเพิ่มพูน
ความรู ้เกี่ยวกับภูมิหลังและพัฒนาการของกวีนิพนธ์
ศึกษาภาษาและลีลาการ
ประพันธ์ของกวีเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของบทกวีนิพนธ์
ต่าง ๆ ได้

1594601

การแปลภาษาฝรั่งเศส 1
3(3-0)
Translation 1
ศึกษาการแปล ฝึ กแปลข้อความและเรื่ องราวสั้น ๆ จากภาษาไทยเป็ นภาษา
ฝรั่งเศส และจากภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาไทย ฝึ กการใช้พจนานุกรม

1594602

การแปลภาษาฝรั่งเศส 2
3(3-0)
Translation 2
Prerequisite: 1594601 Translation 1
ฝึ กทักษะการแปลในระดับที่ยากขึ้นจากข้อความต่าง ๆ รายงานบทตัดตอน
มาจากความรู ้ในสาขาต่าง ๆ สุ นทรพจน์และบทตัดตอนจากวรรณกรรมเน้นการฝึ ก
แปลจากภาษาไทยเป็ นภาษาฝรั่งเศส และจากภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาไทยในระดับที่
ยากขึ้น
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น(ท-ป)

1594701

ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การท่องเทีย่ ว 2
3(3-0)
French for Tourism 2
Prerequisite: 1593705 French for Tourism 1
ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนคาศัพท์และสานวนภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวมากขึ้น

1594702

ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การโรงแรม 2
3(3-0)
French for Hotel Management 2
Prerequisite: 1593706 French for Hotel Management 1
ศึกษาศัพท์และสานวนภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ มากขึ้นของธุ รกิจการ
โรงแรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับแผนกอาหารและเครื่ องดื่ม

1594703

ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การติดต่ อทางธุรกิจ
3(3-0)
Business French Correspondence
ศึกษาและฝึ กการเขียนโต้ตอบจดหมายธุ รกิจแบบต่าง ๆ เช่น จดหมายส่ ง
ของจดหมายตอบรับและตอบปฏิเสธ จดหมายแนะนาสิ นค้า จดหมายเสนอสิ นค้า
รวมทั้งชี้แจงและแสดงความไม่พอใจในสิ นค้าและบริ การ เป็ นต้น

1594704

ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ งานเลขานุการ 2
3(3-0)
French for the Secretary 2
Prerequisite: 1593701 French for the Secretary 1
ผูเ้ รี ยนศึกษาศัพท์สานวนที่ใช้ในการสื่ อสารด้านธุ รกิจมากขึ้น วิชานี้ฝึก
ผูเ้ รี ยนให้สามารถรับข่าวสารและจัดส่ งข่าวสารในแบบสื่ อสารตรงทางโทรศัพท์และ
ทางโทรสาร
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น(ท-ป)

1594705

ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การตัดเย็บและออกแบบทรงผม
3(3-0)
French for Clothing and Hair Design
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสที่ใช้เกี่ยวกับการออกแบบเสื้ อผ้าและแบบผมการบรรยาย
แฟชัน่ เสื้ อผ้าและแบบผมต่าง ๆ เป็ นต้น

1594706

การทดสอบและการวัดผลสาหรับครู ภาษาฝรั่งเศส
2(1-2)
Tests and Measurements for French Language Teachers
ศึกษาและสามารถสร้างข้อสอบเป็ นภาษาฝรั่งเศส สามารถวิเคราะห์ขอ้ สอบ
และวัดผลได้ตรงตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้

1594707

ความสั มพันธ์ ทางด้ านธุรกิจกับประเทศฝรั่งเศส
3(3-0)
Commercial relation with France
ศึกษาความสัมพันธ์ทางธุ รกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส
ด้านกฎหมายและเศรษฐกิจ รวมทั้งระเบียบและวิธีการนาเข้าและส่ งออกสิ นค้า

1594801

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 3
Field Experience in Business French 3
ฝึ กการใช้ภาษาฝรั่งเศสในงานธุ รกิจ

5(350)
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หมู่วชิ าภาษาเยอรมัน (161)

หมู่วชิ าภาษาเยอรมัน ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็ น ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟัง-พูด
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธ์และการแปลง
ภาษาเยอรมันสาหรับวิชาชีพ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

(161-1--)
(161-2--)
(161-3--)
(161-4--)
(161-5--)
(161-6--)
(161-7--)
(161-8--)
(161-9--)
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หมู่วชิ าภาษาเยอรมัน (161)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
1611101
1611102
1611103
1611104
1611105
1611106

ชื่อวิชา
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 1
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 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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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าภาษาเยอรมัน (161)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1611101

ภาษาเยอรมันเบือ้ งต้ น 1
2(1-2)
German for Beginners 1
สาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่มีพ้นื ฐานความรู ้ภาษาเยอรมันมาก่อน
ควรฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ สาหรับทักษะการฟังและการพูด
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะขั้นพื้นฐานที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน ได้แก่ การทาย การแนะนา
การขอบคุณ การขอโทษ เป็ นต้น ทักษะการเขียน ฝึ กเขียนตามคาบอก และ
เขียนประโยคง่าย ๆ ได้ ทักษะการอ่านฝึ กอ่าน-เนื้อหา ข้อความสั้น ๆ สามารถสรุ ป
และตอบคาถามได้

1611102

ภาษาเยอรมันเบือ้ งต้ น 2
2(1-2)
German for Beginners 2
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 1611101 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 1
โดยการฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ต่อเนื่องจากภาษาเยอรมัน
เบื้องต้น 1 ศึกษาไวยากรณ์และรู ปประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้น
ฝึ กทักษะภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่กว้างขวางขึ้น และเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

1611103

ภาษาเยอรมัน 1
3(3-0)
German 1
ศึกษาเน้นในด้านการฟัง และการพูดภาษาเยอรมันเบื้องต้น ในกรณี ที่
จาเป็ นต้องใช้ภาษานี้ในการทางาน บทเรี ยนจะประกอบด้วย รู ปแบบการสนทนาใน
ชีวติ ประจาวัน
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น(ท-ป)

1611104

ภาษาเยอรมัน 2
3(3-0)
German 2
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาเยอรมัน 1 โดยเน้นหนักในด้านการฟัง และ
พูด นักศึกษาจะได้รับการฝึ กฝนให้ใช้ภาษาเยอรมัน ในขอบข่ายที่กว้างขึ้น ฝึ ก
ทักษะในด้านการฟังและพูด
บทเรี ยน จะประกอบด้วย ภาษา สานวนที่ใช้ใน
การบริ การ และสนทนากับนักท่องเที่ยว

1611105

ภาษาเยอรมัน 3
3(3-0)
German 3
ฝึ กทักษะในด้านการฟังและพูด บทเรี ยน จะประกอบด้วย ภาษา สานวนที่
ใช้ในการบริ การและสนทนากับนักท่องเที่ยว

1611106

ภาษาเยอรมัน 4
3(3-0)
German 4
ฝึ กทักษะในด้านการฟังและพูดในสถานการณ์จาลองในการปฏิบตั ิงาน

355

หมู่วชิ าภาษาอิตาเลีย่ น (162)

หมู่วชิ าภาษาอิตาเลี่ยน ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็ น ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟัง-พูด
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธ์และการแปลง
ภาษาอิตาเลี่ยนสาหรับวิชาชีพ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

(162-1--)
(162-2--)
(162-3--)
(162-4--)
(162-5--)
(162-6--)
(162-7--)
(162-8--)
(162-9--)
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หมู่วชิ าภาษาอิตาเลีย่ น (162)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
1621101
1621102
1621103
1621104
1621105
1621106

ชื่อวิชา
ภาษาอิตาเลี่ยนเบื้องต้น 1
ภาษาอิตาเลี่ยนเบื้องต้น 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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หมู่วชิ าภาษาอิตาเลีย่ น (162)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1621101

ภาษาอิตาเลีย่ นเบือ้ งต้ น 1
2(1-2)
Italian for Beginners 1
สาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่มีพ้นื ฐานความรู ้ภาษาอิตาเลี่ยนมาก่อนควรฝึ กทักษะ
ทั้ง 4
อย่างบูรณาการ ศึกษารู ปประโยคและไวยากรณ์พ้นื ฐาน
เน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในชีวติ ประจาวันได้แก่การทักทาย การแนะนาตน การบอก
เวลา การซื้ อของ เป็ นต้น การอ่านฝึ กอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุ ปและตอบ
คาถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆได้

1621102

ภาษาอิตาเลีย่ นเบือ้ งต้ น 2
2(1-2)
Italian for Beginners 2
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 1621101 ภาษาอิตาเลี่ยนเบื้องต้น 1
โดยการฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ต่อเนื่องจากภาษาอิตาเลี่ยน
เบื้องต้น 1 ศึกษาไวยากรณ์และรู ปประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้น ฝึ กทักษะภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่กว้างขวางขึ้น และเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

1621103

ภาษาอิตาเลีย่ น 1
3(3-0)
Italian 1
ให้ศึกษาระบบเสี ยงตัวอักษร ฝึ กการใช้ประโยค ซึ่ งใช้ในชีวติ ประจาวัน
แบบง่าย ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์เบื้องต้น เน้นทักษะการพูด การฟัง ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสั้น
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น(ท-ป)

1621104

ภาษาอิตาเลีย่ น 2
3(3-0)
Italian 2
ฝึ กทักษะทางภาษา และโครงสร้างทางไวยากรณ์ต่อจากวิชาภาษา
อิตาเลี่ยน 1 เน้นการฝึ กทักษะการฟัง การพูด และเพิ่มเติมลักษณะการอ่านและ
เขียนเพื่อการสื่ อสารโต้ตอบในระดับง่าย

1621105

ภาษาอิตาเลีย่ น 3
3(3-0)
Italian 3
ฝึ กทักษะในด้านการฟังและพูด บทเรี ยนจะประกอบด้วยภาษา สานวนที่
ใช้ในการบริ การและสนทนากับนักท่องเที่ยว

1621106

ภาษาอิตาเลีย่ น 4
3(3-0)
Italian 4
ฝึ กทักษะในด้านการฟังและการพูด ในสถานการณ์จาลองในการ
ปฏิบตั ิงานทั้งในโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว

359

หมู่วชิ าบรรณารักษ์ และสารนิเทศ (163)
หมู่วชิ าบรรณารักษ์และสารนิเทศ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็ นดังนี้
1. ลักษณะงานทัว่ ไปและงานเทคโนโลยีสารนิเทศ
(163-1--)
2. งานเทคนิค
(163-2--)
3. งานบริ การ
(163-3--)
4. การจัดการและบริ หารงานห้องสมุด
(163-4--)
5. วรรณกรรมแหล่งพิมพ์ต่าง ๆ
(163-5--)
6.
(163-6--)
7.
(163-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
(163-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั
(163-9--)
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หมู่วชิ าบรรณารักษ์ และสารนิเทศ (163)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
1631101
1631102
1631202
1631301
1631302
1631303
1631304
1631401
1631404
1632201
1632202
1632203
1632301
1632302
1632303
1632304
1632305
1632306
1632307
1632308
1632401
1632501
1632502
1632503

-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

ความรู ้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
บริ การของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
บริ การวัสดุพิเศษ
บริ การอ้างอิงและสารนิเทศ 1
บริ การอ้างอิงและสารนิเทศ 2
การจัดการห้องสมุด 1
ห้องสมุดและการประชาสัมพันธ์
การจัดหมู่ 1
การทารายการ 1
การผลิตอุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์หอ้ งสมุด
การบริ การทางบรรณานุกรม
หุ่นและละครสาหรับเด็ก
บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป
การอ่านและการส่ งเสริ มการอ่าน
จริ ยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
สารนิเทศเพื่อสิ่ งแวดล้อม
ห้องสมุดและสังคมการเรี ยนรู้
สารนิเทศเพื่อศิลปกรรม
ห้องสมุดกับการพัฒนาท้องถิ่น
ความรู ้พ้นื ฐานทางวรรณกรรม
ธุ รกิจสิ่ งพิมพ์
บริ การสื่ อสารนิเทศ

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)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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
-

ชื่อวิชา
ธุ รกิจจาหน่ายสิ่ งพิมพ์
วรรณกรรมสาหรับวัยรุ่ น
สารนิเทศเพื่อสื่ อสารมวลชน
ตัวแทนจาหน่ายสารนิเทศ
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์ 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์ 1
การวิจยั เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
การจัดเก็บและการค้นคืนสารนิเทศ
ความรู ้พ้นื ฐานทางเทคโนโลยีสารนิเทศ
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับระบบสารนิเทศ
แหล่งสารนิเทศทางธุ รกิจไทย
ไทยสารนิเทศ
การเผยแพร่ สารนิเทศด้วยเทคโนโลยีสารนิเทศ
การจัดการฐานข้อมูล
ความร่ วมมือในการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
เทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกต์ใช้
ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารนิเทศ
แหล่งและการจัดการสารนิเทศทางธุ รกิจ
การตลาดและการเผยแพร่ สารนิเทศ
การจัดหมู่ 2
การทารายการ 2
การอ่านสาหรับผูใ้ หญ่
ดรรชนีและสาระสังเขป
สารนิเทศเพื่อการศึกษา
แหล่งสารนิเทศชุมชน

น(ท-ป)
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)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
1633305
1633306
1633307
1633401
1633402
1633403
1633404
1633405
1633406
1633407
1633408
1633501
1633502
1633503
1633504
1633505
1633506
1633801
1633802

-

1633803
1633804
1633901
1634101
1634102

-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

สารนิเทศเพื่อบรรดิการ
กฤตภาคและดรรชนี
บริ การอ้างอิงและสารนิเทศ
หนังสื อประกอบหลักสู ตรโรงเรี ยน
การจัดการห้องสมุด 2
ห้องสมุดโรงเรี ยน
ห้องสมุดเด็กเล็ก
ห้องสมุดประชาชน
แหล่งสารนิเทศและอ้างอิง
สื่ อสารนิเทศเพื่อการเรี ยนการสอน
การจัดการห้องสมุด
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
วรรณกรรมสาหรับผูใ้ หญ่
วารสารและหนังสื อพิมพ์
หนังสื อและการพิมพ์
เทคนิคการอ่าน
ข้อมูลท้องถิ่น
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 2
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 3
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์ 2
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์ 3
สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุด
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

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)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
1634301
1634401
1634402
1634403
1634501
1634502
1634503
1634504
1634505
1634506
1634507
1634508
1634509
1634801
1634802

-

1634803
1634804
1634901
1634902

-

ชื่อวิชา
สารนิเทศเพื่อธุ รกิจ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ห้องสมุดเฉพาะ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ศูนย์สื่อสาหรับเยาวชน
สารนิเทศทางมนุษยศาสตร์
สารนิเทศทางสังคมศาสตร์
สารนิเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่ งพิมพ์รัฐบาลและจดหมายเหตุ
การจัดทาหนังสื อสาหรับเด็ก
การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ 1
การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ 2
จดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุ
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 2
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 3
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์ 2
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์ 3
การทาภาคนิพนธ์
การศึกษาเอกเทศด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์

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)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าบรรณารักษ์ และสารนิเทศ (163)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1631101

ความรู้ เบือ้ งต้ นทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
2(2-0)
Information to Library and Information Science
ความหมาย ความสาคัญ ประวัติและวิวฒั นาการของวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ องค์ประกอบทางสารนิเทศ บทบาท ความสาคัญและ
ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารนิเทศ

1631102

สารนิเทศเพือ่ การศึกษาค้ นคว้า
2(1-2)
Information for Study Skills and Research
ความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศ แหล่งสารนิเทศในการศึกษา
ค้นคว้าภายในสถาบันการศึกษาและแหล่งสารนิเทศอื่น ๆ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารนิเทศมาใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และวิธีการนาเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าตามรู ปแบบ และขั้นตอนที่เป็ นมาตรฐาน

1631201

งานเทคนิคของห้ องสมุด
2(1-2)
Technical Service of Library
ความหมาย ขอบเขตของงานเทคนิคของห้องสมุด การเตรี ยม การ
จัดเก็บ การรักษา ศิลปะการซ่อมบารุ ง การสารวจหนังสื อและวัสดุอุปกรณ์หอ้ งสมุด
ต่าง ๆ การจัดเก็บสถิติของงานเทคนิค

1631202

การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
Development of Information Resources

2(1-2)

365
ความหมาย ขอบเขต หลักการเลือกทรัพยากรสารนิเทศ การประเมินค่า
วิธีการจัดหาเครื่ องมือในการเลือกซื้ อ
ความเคลื่อนไหวในวงการทรัพยากร
สารนิเทศ
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1631301

บริการของห้ องสมุดและศูนย์ สารนิเทศ
2(1-2)
Library and Information Center Services
งานบริ การของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ การจัดบริ การภายในห้องสมุด
การทาคู่มือการใช้หอ้ งสมุดและศูนย์สารนิเทศ
กิจกรรมและการให้บริ การด้วย
เทคโนโลยีสารนิเทศแก่ผใู ้ ช้นอกห้องสมุด
และศูนย์สารนิเทศเพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้า
การเก็บสถิติและการประเมินผลบริ การของห้องสมุดและศูนย์
สารนิเทศ

1631302

บริการวัสดุพเิ ศษ
2(1-2)
Service for Special Collection
ความหมาย ความสาคัญของบริ การวัสดุพิเศษ ประเภทของวัสดุพิเศษ ซึ่ง
หมายถึงวัสดุไม่ตีพิมพ์
รวมของตัวอย่างในท้องถิ่น
วิธีการจัดเก็บศิลปะการ
บารุ งรักษา และการให้บริ การ

1631303

บริการอ้างอิงและสารนิเทศ 1
2(1-2)
Reference and Information Services 1
ความหมาย ลักษณะ ประเภท ประโยชน์ การประเมินค่า การเลือก การศึกษา
ความต้องการด้านการใช้ และการจัดบริ การอ้างอิงและบริ การสารนิเทศ

1631304

บริการอ้างอิงและสารนิเทศ 2
2(1-2)
Reference and Information Services 2
เทคโนโลยีสารนิเทศ การจัดเก็บ การค้น การเผยแพร่ และบริ การงาน
สารนิเทศ ช่วยงานสารนิเทศ สารนิเทศกับสังคม

366

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1631401

การจัดการห้ องสมุด 1
2(1-2)
Library Management 1
ศึกษาเกี่ยวกับงานในสานักงาน แนวการจัดสานักงาน งานสารบรรณ
โต้ตอบหนังสื อราชการ จดหมายธุ รกิจ บันทึกการประชุม การจัดเก็บเอกสาร
ระเบียบและสถิติ วิธีใช้และวิธีการรักษาเครื่ องใช้สานักงาน การทาบัญชีและการเงิน
ปัญหาการดาเนินงานในสานักงาน การทาบัญชีและการเงิน ปัญหาการดาเนินงาน
ในสานักงาน

1631404

ห้ องสมุดและการประชาสั มพันธ์
2(2-0)
Library and Public Relations
ความหมาย
ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ต่องาน
ห้องสมุด หลักการ การวางแผน และวิธีดาเนินงานการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องสมุด การใช้สื่อและเครื่ องมือต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์

1632201

การจัดหมู่ 1
2(1-2)
Classification 1
ความหมาย ความสาคัญประโยชน์ของการวิเคราะห์หนังสื อ หลักเกณฑ์
ทัว่ ไปในการจัดหมู่หนังสื อ การจัดหมู่หนังสื อระบบต่าง ๆ การจัดหมู่หนังสื อตาม
ระบบทศนิยมของดิวอี้ การวิเคราะห์เลขหมู่ การกาหนดหัวเรื่ อง และการกาหนดเลข
เรี ยกหนังสื อ

1632202

การทารายการ 1
Cataloging 1

3(2-2)

367
ความหมาย ประโยชน์ และความสาคัญของการทารายการ หลักเกณฑ์
เบื้องต้นในการทารายการหนังสื อภาษาไทย และหนังสื อภาษาต่างประเทศ การทา
รายการหนังสื อภาษาไทยอย่างละเอียด
รายละเอียดที่จะบันทึกลงในรายการ
บัตรรายการชนิดต่าง ๆ การเรี ยงบัตรรายการภาษาไทยและต่างประเทศ
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1632203

การผลิตอุปกรณ์ และครุ ภัณฑ์ ห้องสมุด
2(1-2)
Production of Library Equipments and Supplies
ความสาคัญ ความจาเป็ น และประโยชน์ของการผลิตอุปกรณ์และ
ครุ ภณั ฑ์หอ้ งสมุด ด้วยการใช้วสั ดุที่หาง่าย ราคาถูก และเป็ นวัสดุในท้องถิ่นประเภท
ของอุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์หอ้ งสมุด การออกแบบ การผลิต วิธีการผลิต อุปกรณ์และ
ครุ ภณั ฑ์หอ้ งสมุดบางประเภท โดยการประยุกต์ใช้วสั ดุทอ้ งถิ่น ศิลปะการซ่อม
บารุ งรักษาเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างสรรค์อาชีพอิสระ

1632301

การบริการทางบรรณานุกรม
2(1-2)
Bibliographical Services
ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของบรรณานุกรม การควบคุมทาง
บรรณานุกรม วิธีการรวบรวมบรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ การทา
บรรณานุกรมทั้งในระบบเดิมและด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่
รวมทั้งการ
ให้บริ การทางบรรณานุกรม

1632302

หุ่นและละครสาหรับเด็ก
2(1-2)
Puppet and Role Play
หุ่นและลักษณะของหุ่นประเภทต่าง ๆ ความสาคัญของหุ่นที่มีต่อเด็ก การ
ประดิษฐ์หุ่นจากวัสดุต่าง ๆ การเขียนบทละครหุ่นอย่างง่าย ๆ การเชิด การพากย์ การ
สร้างฉากเวที เพลงสาหรับเด็ก รวมทั้งการเล่นละครอย่างง่าย ๆ

368
1632303

รหัส

บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสั งเขป
3(2-2)
Bibliographic Indexing and Abstracting Services
การจัดหา การจัดทา การจัดเก็บ การใช้และการให้บริ การ บรรณานุกรม
ดรรชนีและสารสังเขป
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1632304

การอ่านและการส่ งเสริมการอ่าน
3(2-2)
Reading and Reading Promotion
ความหมาย ความสาคัญของการอ่าน กระบวนการทางการอ่าน ระดับการ
อ่าน
จิตวิทยาการอ่านของเด็กและผูใ้ หญ่ ปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาการอ่าน องค์กรที่
สร้างสังคมการอ่าน กิจกรรมและวิธีจดั กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน

1632305

จริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
2(2-0)
Professional Moral in Library and Information Science
ความหมาย ความสาคัญของจริ ยธรรม บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมสาหรับบรรณารักษ์
และนักเอกสารสนเทศ ปัญหา
เกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ การส่ งเสริ มและพัฒนาจริ ยธรรมและค่านิยม

1632306

สารนิเทศเพือ่ สิ่ งแวดล้อม
2(2-0)
Information for Environment
การจัดหา การจัดเก็บ การเพิ่มคุณค่าสารนิเทศเพื่อสิ่ งแวดล้อม แหล่ง
ทรัพยากรสารนิเทศและฐานข้อมูลสิ่ งแวดล้อม การบริ การและการเผยแพร่ ขอ้ มูล

1632307

ห้ องสมุดและสั งคมการเรียนรู้
Library and Learning Society

2(2-0)
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ความสาคัญและความจาเป็ นของห้องสมุดที่มีต่อสังคมการเรี ยนรู ้ของบุคคล
ชุมชน ลักษณะประเภทของสังคมการอ่าน สภาพการใช้ การให้บริ การ สารนิเทศ
การให้บริ การสารนิเทศ การสร้างเสริ มวัฒนธรรมการอ่านและการใช้ สารนิเทศแก่
บุคคลและชุมชน รวมทั้งปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหา

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1632308

สารนิเทศเพือ่ ศิลปกรรม
2(2-0)
Fine Art Information
การจัดหา
การจัดเก็บ
การค้นคืนสารนิเทศทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมการเพิ่มคุณค่าสารนิเทศ
ฐานข้อมูลทางด้านศิลปกรรมในระบบ
เครื อข่ายระยะใกล้ ระยะไกล การแพร่ กระจายสารนิเทศ

1632401

ห้ องสมุดกับการพัฒนาท้ องถิ่น
2(1-2)
Library for Local Development
บทบาทของห้องสมุดกับการพัฒนาท้องถิ่น แหล่งสารนิเทศของท้องถิ่น
การนาทฤษฎีบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์มาประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของบุคลากรในท้องถิ่น

1632501

ความรู้ พนื้ ฐานทางวรรณกรรม
3(3-0)
Information to Literary Work
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทของวรรณกรรมและอิทธิพลของ
วรรณกรรม วรรณกรรมในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วรรณกรรมร่ วมสมัย วรรณกรรมในรู ปสื่ อสมัยใหม่ แหล่งวรรณกรรม บุคลากร
ผูผ้ ลิตและผูเ้ กี่ยวข้อง

1632502

ธุรกิจสิ่ งพิมพ์

2(1-2)
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Business in Printing
ความหมาย ความสาคัญ ประเภท องค์ประกอบของการดาเนินธุ รกิจการ
พิมพ์ คุณสมบัติและจริ ยธรรมของผูด้ าเนินงานธุ รกิจการพิมพ์ บรรณาธิ การ ลักษณะ
ของสิ่ งพิมพ์ที่จะดาเนินธุ รกิจ ขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับธุ รกิจการพิมพ์ การ
ดูแลและคืนกาไรให้สังคม

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1632503

บริการสื่ อสารนิเทศ
2(1-2)
Medias Service
ความหมาย ประเภท และรู ปแบบของสื่ อสารนิเทศที่นามาใช้ในการ
ให้บริ การในห้องสมุด การจัดหา การจัดเก็บ การพัฒนาและการบริ การ
สื่ อ
สารนิเทศ คู่มือการใช้สื่อ การประเมินคุณค่าของสื่ อสารนิเทศในการให้บริ การ

1632504

ธุรกิจจาหน่ ายสิ่ งพิมพ์
2(1-2)
Business in Publishing
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทของสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย
ความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งพิมพ์
สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายสิ่ งพิมพ์ ตลอด
สิ่ งพิมพ์ ขั้นตอนการดาเนินงานธุ รกิจสิ่ งพิมพ์ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการ
ขาย การตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์

1632505

วรรณกรรมสาหรับวัยรุ่ น
Literature for Adolescents

2(2-0)
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ความต้องการ ความสนใจในการอ่านของวัยรุ่ น ประเภทของวรรณกรรม
วรรณกรรมแบบฉบับ วรรณกรรมที่เหมาะสมกับวัยรุ่ น นักเขียน นักแปล นักวาด
ภาพ และหน่วยงานที่ผลิต การเผยแพร่ และส่ งเสริ มวรรณกรรมสาหรับวัยรุ่ นในรู ป
สื่ อสมัยใหม่
1632607

รหัส

สารนิเทศเพือ่ สื่ อสารมวลชน
2(2-0)
Information for Mass Communication
ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของสื่ อสารมวลชนแขนงต่าง ๆ การวิเคราะห์
ข่าวและเหตุการณ์เพื่อนามาสื บค้นการนิเทศ กระบวนการและองค์ประกอบของการ
คัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ การค้นคืน การเผยแพร่ สารนิเทศที่หลากหลาย
รู ปแบบเพื่อสนองความต้องการของสื่ อสารมวลชนแขนง ต่าง ๆ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

1632608

ตัวแทนจาหน่ ายสารนิเทศ
2(2-0)
Information Brokering
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทของตัวแทนจาหน่ายสารนิเทศ การ
จาหน่ายสารนิเทศ แหล่งผลิตและแหล่งจาหน่าย การจัดการ การพัฒนาบริ การ
กฎหมายลิขสิ ทธิ์
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการแพร่ กระจายสารนิเทศ
ตลอดจน
แนวโน้มของอุตสาหกรรมสารนิเทศ

1632801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์ 1
2(90 )
Preparation for Professional Experience in Library Science 1
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน
ก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพทางบรรณารักษศาสตร์ ในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะ เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ
โดยเตรี ยมฝึ กงานห้องสมุดทั้งในด้านงานเทคนิค งานบริ การและงานธุ รการ

1632802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์ 1
Library and Learning Society 1

3(250)
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ความสาคัญและความจาเป็ นของห้องสมุดที่มีต่อสังคมการเรี ยนรู ้ของบุคคล
ชุมชน ลักษณะประเภทของสังคมการอ่าน สภาพการใช้ การให้บริ การ สารนิเทศ
การให้บริ การสารนิเทศ การสร้างเสริ มวัฒนธรรมการอ่านและการใช้ สารนิเทศแก่
บุคคลและชุมชน รวมทั้งปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหา

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1632901

การวิจัยเบือ้ งต้ นทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
2(1-2)
Research in Library and Information Science
ความหมาย ความมุ่งหมาย หลักการ ประโยชน์ ระเบียบ วิธีของการวิจยั
เทคนิคและการวิจยั รู ปแบบต่าง ๆ การเลือกปั ญหา การตั้งจุดมุ่งหมาย เครื่ องมือใน
การเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การประเมินผล การเขียนเค้า
โครงการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั การประเมินผลการวิจยั และการนา
ผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้

1633101

การจัดเก็บและการค้ นคืนสารนิเทศ
3(2-2)
Information Storage and Retrieval
วิวฒั นาการทางการสื่ อสาร
การจัดเก็บและเผยแพร่
การควบคุม
สารนิเทศ การใช้ประโยชน์จากสารนิเทศ การใช้ประโยชน์จากการออกแบบ
แฟ้ มข้อมูล ยุทธวิธีในการเลือกค้นที่เหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ

1633102

ความรู้ พนื้ ฐานทางเทคโนโลยีสารนิเทศ
Information to Information Technology

2(2-0)
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ความหมายของเทคโนโลยีสารนิเทศ พัฒนาการของเทคโนโลยีสาร
นิเทศตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่
2 จนถึงปัจจุบนั
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีสารนิเทศกับระบบการผลิตและการใช้สารนิเทศ
บทบาทของ
คอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารข้อมูลด้านต่าง ๆ ในรู ปแบบต่าง ๆ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1633103

ความรู้ พนื้ ฐานเกีย่ วกับระบบสารนิเทศ
2(2-0)
Introduction to Information System
ความหมายและพัฒนาการของระบบสารนิเทศ
บทบาทของระบบ
สารนิเทศในองค์กร การจัดองค์กรระบบสารนิเทศ การพัฒนาและออกแบบระบบ
สารนิเทศ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การเลือกระบบฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์ การติดตั้งระบบ
การติดตามและประเมินผล

1633104

แหล่ งสารนิเทศทางธุรกิจไทย
2(2-0)
Information Sources in Thai Business
สารวจและศึกษาแหล่งสารนิเทศทางธุ รกิจในสาขาวิชาต่าง ๆ เน้น
แหล่งสารนิเทศในประเทศไทย ตลอดจนศึกษาเทคนิคในการจัดเก็บ และการนา
สารนิเทศทางธุ รกิจไปใช้ประโยชน์

1633105

ไทยสารนิเทศ
Information About Thailand

2(2-0)
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การศึกษาเกี่ยวกับสารนิเทศของไทย และสารนิเทศสาคัญที่เกี่ยวกับไทยทั้ง
ที่เป็ นสิ่ งพิมพ์และสื่ อในรู ปอื่น ๆ การสร้างฐานข้อมูลไทยสารนิเทศ การรวบรวม
การจัดเก็บ การปรับแต่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริ การ และการเผยแพร่ กระจาย
สารนิเทศ
1633106

รหัส

การเผยแพร่ สารนิเทศด้ วยเทคโนโลยีสารนิเทศ
3(2-2)
Technology Information Services
พัฒนาการในการใช้เทคโนโลยีสารนิเทศ
เพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอด
สารนิเทศทั้งในระบบหน่วยงานและการขยายวงกว้างออกไปสู่ สังคม แนวโน้มทาง
เทคโนโลยีในวงการบริ การสารนิเทศประเภทต่าง ๆ และผลกระทบในการ
ดาเนินงานขององค์กร ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพ การ
บริ หารสารนิเทศ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1633107

การจัดการฐานข้ อมูล
2(1-2)
Data Base Management
ศึกษาเกี่ยวกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ทฤษฎีเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้
ไมโครคอมพิวเตอร์ การเลือกและประเมินผลฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ การใช้
ซอฟแวร์ สาเร็ จรู ปที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท
การสารวจทรัพยากร
สารนิเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูล และการออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อ การ
ปฏิบตั ิงาน

1633108

ความร่ วมมือในการใช้ ทรัพยากรสารนิเทศ
2(2-0)
Coperation and Sharing Information Resources
ความจาเป็ นและพัฒนาการของการใช้ทรัพยากรสารนิเทศร่ วมกัน ความ
ร่ วมมือระหว่างห้องสมุดและสถาบันบริ การสารนิเทศ องค์ประกอบและ กิจกรรม
ของความร่ วมมือในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับสากล

1633109

ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ

3(3-0)

375
Automated Library Systems
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติประเภทต่าง ๆ การวางแผน
การนาระบบมาใช้ในห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศในประเทศไทย รวมทั้งปั ญหาที่
เกี่ยวข้อง
1633110

รหัส

เทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกต์ ใช้
3(2-2)
Information Technology and Application
ความหมาย ความสาคัญและประเภทของเทคโนโลยีสารนิเทศ เน้นทักษะ
เบื้องต้นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารนิเทศ
และโปรแกรมพื้นฐานรู ปแบบ
ต่าง ๆ ในด้านเกี่ยวกับโครงสร้าง การประมวลผล การค้นคืน และการนาเสนอ
สารนิเทศ

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1633111

ระบบการจัดเก็บและการค้ นคืนสารนิเทศ
3(2-2)
Information Storage and Retrieval System
ความหมาย ความสาคัญและประเภทของระบบการจัดเก็บและการค้นคืน
สารนิเทศ องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบ หลักเกณฑ์สารนิเทศของระบบ
กลยุทธ์การค้นคืนสารนิเทศในระบบเครื อข่ายระยะใกล้และระยะไกล

1633112

แหล่ งและการจัดการสารนิเทศทางธุรกิจ
2(2-0)
Information Sources and Management on Business
ความหมาย ความสาคัญและประเภทของแหล่งสารนิเทศทางธุ รกิจ แหล่ง
บริ การสารนิเทศทางธุ รกิจในประเทศ และต่างประเทศ ฐานข้อมูลทางธุ รกิจ การ
รวบรวม การจัดเก็บ การปรับแต่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริ การและการนาสารนิเทศ
ทางธุ รกิจไปใช้ประโยชน์
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1633113

รหัส

การตลาดและการเผยแพร่ สารนิเทศ
3(2-2)
Marketing and Information Distribution
ความหมาย ความสาคัญของการตลาด การประยุกต์ใช้เทคนิคการตลาดเพื่อ
การเผยแพร่ และให้บริ การสารนิเทศ ทั้งในระบบหน่วยงานและขยายวงกว้างออก
ไปสู่ สังคม การศึกษากลุ่มผูใ้ ช้สารนิเทศ วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของ
ผูใ้ ช้ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และการเพิม่ คุณค่าของสารนิเทศ ตลอดจนปั ญหา
และแนวโน้มการใช้สารนิเทศในอนาคต

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1633201

การจัดหมู่ 2
2(1-2)
Classification 2
หลักการจัดหมู่หนังสื อและทรัพยากรสารนิเทศอื่น ๆ เน้นการจัดหมู่
ทรัพยากรสารนิเทศภาษาต่างประเทศตามระบบทศนิยมดิวอี้ และการจัดหมู่ระบบ
อื่น ๆ อีก 1 ระบบ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดหมู่ ตลอดจนการจัดเก็บ
สารนิเทศประเภทต่าง ๆ

1633202

การทารายการ 2
2(1-2)
Cataloging 2
หลักเกณฑ์การทารายการหนังสื อภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่าง
ละเอียด และการทารายการทรัพยากรสารนิเทศอื่น ๆ มาตรฐานการจัดระบบ และ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการทารายการ
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1633301

การอ่ านสาหรับผู้ใหญ่
2(2-0)
Adult Reading
ความต้องการ ความสนใจและปั ญหาในการอ่านของผูใ้ หญ่ วรรณกรรมที่
เหมาะสมกับผูใ้ หญ่ การให้บริ การทางการอ่านสาหรับผูใ้ หญ่
กิจกรรมการอ่าน
และการส่ งเสริ มการอ่านสาหรับผูใ้ หญ่

1633302

ดรรชนีและสาระสั งเขป
2(1-2)
Indexing and Abstracting Service
ความหมาย
ความสาคัญ
ประโยชน์และลักษณะของดรรชนีและ
สาระสังเขปทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ การจัดหา
การจัดทา การจัดเก็บ การใช้และการให้บริ การ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1633303

สารนิเทศเพือ่ การศึกษา
2(2-0)
Information for Education
การจัดหา การจัดเก็บ การเพิ่มคุณค่าสารนิเทศ ฐานข้อมูลการศึกษา
ฐานข้อมูลในระบบเครื อข่ายระยะใกล้และระยะไกล การแพร่ กระจายสารนิเทศ

1633304

แหล่ งสารนิเทศชุ มชน
2(2-0)
Community Information Center
การจัดตั้ง การดาเนินการ และการให้บริ การสารนิเทศชุมชน สารวจ
รวบรวมแหล่งสารนิเทศที่สาคัญในชุมชนเพื่อนาไปใช้และให้บริ การ

1633305

สารนิเทศเพือ่ บรรดิการ
Remedial Information

2(2-0)

378
ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความต้องการและความสนใจของกลุ่มคน
ด้อยโอกาส การจัดหา การจัดเก็บสารนิเทศ วัสดุอุปกรณ์พิเศษและการใช้ บริ การ
เฉพาะกลุ่ม การดัดแปลง การผลิตและการเผยแพร่ สารนิเทศเพื่อบรรดิการ
1633306

รหัส

กฤตภาคและดรรชนี
2(1-2)
Current Clipping and Indexing
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและลักษณะของกฤตภาคและดรรชนี
การคัดเลือกหัวข้อข่าวสารนิเทศ และเหตุการณ์ปัจจุบนั ที่อยูใ่ นความสนใจ การ
กาหนดคาค้น การจัดเก็บ การแพร่ กระจาย การตลาด กลยุทธ์การจัดจาหน่าย และ
การประชาสัมพันธ์

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1633307

บริการอ้างอิงและสารนิเทศ
3(2-2)
Reference and Information Services
ความหมาย และประเภทของบริ การอ้างอิงและสารนิเทศ การประเมินค่า
การเลือกและการใช้หนังสื ออ้างอิง และสื่ อสารนิเทศอื่น ๆ ในงานบริ การอ้างอิงและ
สารนิเทศ การศึกษาความต้องการด้านการใช้ การวิเคราะห์คาถาม คาตอบ ประเภท
ของคาถามอ้างอิง วิธีการค้นคืนสารนิเทศด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ
และนวัตกรรมด้านการบริ การสารนิเทศ

1633401

หนังสื อประกอบหลักสู ตรในโรงเรียน
2(2-0)
Materials for School Library
หลักสู ตรโรงเรี ยนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หนังสื อที่ใช้ในหลักสู ตร
ตามคาสั่งของกระทรวงศึกษาธิ การ การใช้และควบคุมการใช้หนังสื อในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วิธีเลือก การประเมินค่า การจัดหาและการให้บริ การ
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1633402

1633403

การจัดการห้ องสมุด 2
Library Management 2
ทฤษฎีและหลักการบริ หาร การจัดองค์กร
หลักการในการบริ หารและดาเนินงานขององค์กร

2(2-0)
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและ

ห้ องสมุดโรงเรียน
3(3-0)
School Library
ลักษณะและความสาคัญของห้องสมุดโรงเรี ยนในฐานะศูนย์สื่อการศึกษา
นโยบาย วัตถุประสงค์ หน้าที่ มาตรฐาน การบริ หาร การดาเนินงาน การนา
เทคโนโลยีมาใช้ในห้องสมุด เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน ความร่ วมมือระหว่าง
บรรณารักษ์และบุคคลอื่น ๆ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1633404

ห้ องสมุดเด็กเล็ก
2(2-0)
Children Library
ความหมาย ความสาคัญ นโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตและรู ปแบบของ
การดาเนินงานห้องสมุดเด็กเล็ก การเลือกการจัดและการให้บริ การสิ่ งพิมพ์ของเล่น
โสตทัศนวัสดุ เกมและบทเรี ยนจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความร่ วมมือระหว่างครู
ผูป้ กครอง บรรณารักษ์ และบุคลากรอื่น ๆ เพื่อเตรี ยมความพร้อมทางการเรี ยนการ
อ่าน และส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน

1633405

ห้ องสมุดประชาชน
Public Library

2(2-0)
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ความหมาย ความสาคัญ ความเป็ นมาของห้องสมุดประชาชน มาตรฐาน
การบริ หารงาน การดาเนินงานในระบบเดิมและระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ การ
ดาเนินงานในระบบเดิมและระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์
ห้องสมุด
1633406

แหล่งสารนิเทศและอ้างอิง
2(2-0)
Reference and Information Sources
แหล่งสารนิเทศและแหล่งอ้างอิง ซึ่ งช่วยเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ
ของห้องสมุด ครอบคลุมถึงคู่มือสื บค้น ประเภทสาระสังเขป ดรรชนีบรรณานุกรม
และฐานข้อมูลในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งบริ การที่เป็ นระบบทาด้วยมือ และระบบที่
ใช้เทคโนโลยี เน้นการศึกษาแบบรู ป วิธีการ เทคนิคและการบริ การ

1633407

สื่ อสารนิเทศเพือ่ การเรียนการสอน
2(2-0)
Teaching and Learning Medias
ศึกษานโยบายการศึกษา หลักสู ตร โรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
หนังสื อที่ใช้ในหลักสู ตรตามคาสั่งของกระทรวงศึกษาธิ การ การจัดการใช้หนังสื อ
และสื่ อสารสารนิเทศในโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตลอดจนการ
ให้บริ การ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

รหัส
1633408

การจัดการห้ องสมุด
3(2-2)
Library Management
ทฤษฎี หลักการบริ หาร การจัดองค์การ งานในสานักงาน
แนวการ
จัดระบบสารนิเทศเพื่อการจัดการ วิธีใช้และการรักษาเครื่ องใช้สานักงาน การทา
บัญชีและการเงิน ปั ญหาการดาเนินงานในสานักงานและการแก้ไข

1633501

วรรณกรรมสาหรับเด็ก
Literature for Children

2(2-0)

381
ความต้องการ ความสนใจในการอ่านของเด็ก ประเภทของวรรณกรรม
วรรณกรรมแบบฉบับ วรรณกรรมที่เหมาะสาหรับเด็ก นักเขียน นักแปล นักวาด
ภาพ บุคลากรและหน่วยงานที่ผลิต เผยแพร่ และส่ งเสริ มวรรณกรรมสาหรับเด็ก
วรรณกรรมที่ได้รับรางวัลและวรรณกรรมสาหรับเด็กในรู ปสื่ อสมัยใหม่
1633502

วรรณกรรมสาหรับผู้ใหญ่
2(2-0)
Literature for Adults
ความหมาย ความสาคัญ ประวัติ ลักษณะ และประเภทของวรรณกรรม
สาหรับผูใ้ หญ่ วรรณกรรมที่ดี การเขียนและการจัดทาวรรณกรรมสาหรับผูใ้ หญ่ใน
รู ปสื่ อสมัยใหม่

1633503

วารสารและหนังสื อพิมพ์
2(1-2)
Periodicals and Newspapers
ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะ ประเภทของวารสารและหนังสื อพิมพ์
นโยบายการผลิตและแหล่งผลิต การจัดหา การเตรี ยม การจัดเก็บ การให้บริ การและ
หนังสื อพิมพ์ รวมทั้งการบริ การในระบบเครื อข่ายระยะใกล้และระยะไกล

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1633504

หนังสื อและการพิมพ์
2(2-0)
Books and Printing
บทบาทของการพิมพ์ที่มีต่อสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์
และวิวฒั นาการของการพิมพ์ตวั อักษร เทคนิคการพิมพ์เบื้องต้น และการพิมพ์ดว้ ย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ วัสดุการพิมพ์ กระบวนการผลิตสิ่ งพิมพ์ กฎหมายเกี่ยวกับการ
พิมพ์

1633505

เทคนิคการอ่าน

2(1-2)

382
Reading Techniques
ความหมาย ความสาคัญของเทคนิคการอ่าน การสร้างทักษะ และวิธีการฝึ ก
ทักษะในการอ่าน เทคนิคการอ่าน ทรัพยากรสารนิเทศประเภทต่าง ๆ การอ่านเพื่อ
จุดมุ่งหมายทัว่ ไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง การอ่านเร็ ว การอ่านตีความ การ
อ่านเพื่อจับใจความสาคัญ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์และวินิจสาร การศึกษางานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
1633506

รหัส
1633801

ข้ อมูลท้ องถิ่น
2(1-2)
Local Information
การจัดตั้ง การดาเนินงาน การสารวจและการรวบรวม การเพิ่มพูน คุณค่า
การจัดเก็บ แหล่งสารนิเทศที่สาคัญในชุมชน การให้บริ การสารนิเทศชุมชนและ
วัสดุพิเศษทุกประเภท รวมทั้งของตัวอย่างในท้องถิ่น ตลอดจนศิลปะ การบารุ งรักษา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์ และ
สารนิเทศศาสตร์ 2
Preparation for Professional Experience in Library and
Information Science 2

น(ท-ป)
2(90)

383
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน
ก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ในด้านการรับรู้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ทกั ษะ
เจตคติ
แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทาใน
สถานการณ์หรื อรู ปแบบต่างๆ โดยให้เตรี ยมฝึ กงานห้องสมุดและงานสารนิเทศ ทั้ง
ในด้านงานเทคนิค งานบริ การและงานธุรการ (เป็ นการฝึ กภายในห้องสมุด หรื อศูนย์
วิทยบริ การของสถานศึกษา หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจเป็ นการเตรี ยมฝึ กงานเป็ น
ชัว่ โมงหรื อเตรี ยมฝึ กงานเฉพาะงานก็ได้)
1633802

รหัส
1633803

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์ และ
2(90)
สารนิเทศศาสตร์ 3
Preparation for Professional Experience in Library and
Information Science 3
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน
ก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ให้ดา้ นการรับรู้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ทกั ษะ
เจตคติ
แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทาใน
สถานการณ์ หรื อรู ปแบบต่างๆ โดยให้เตรี ยมฝึ กงานห้องสมุดและงานสารนิเทศ ทั้ง
ในด้านงานเทคนิค งานบริ การและงานธุรการ

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์ 2
Preparation for Professional Experience in Library Science 2

น(ท-ป)
2(90)

384
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน
ก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ให้ดา้ นการรับรู้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ทกั ษะ
เจตคติ
แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทาใน
สถานการณ์หรื อรู ปแบบต่างๆ โดยให้เตรี ยมฝึ กงานห้องสมุดและงานสารนิเทศ ทั้ง
ในด้านงานเทคนิค งานบริ การและงานธุรการ (เป็ นการฝึ กภายในห้องสมุด หรื อศูนย์
วิทยบริ การของสถานศึกษา หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจเป็ นการเตรี ยมฝึ กงานเป็ น
ชัว่ โมงหรื อเตรี ยมฝึ กงานเฉพาะงานก็ได้)
1633804

รหัส
1633901

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์ 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Library Science 3
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน
ก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ ให้ดา้ นการรับรู้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ทกั ษะ
เจตคติ
แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทาใน
สถานการณ์หรื อรู ปแบบต่างๆ โดยให้เตรี ยมฝึ กงานห้องสมุดและงานสารนิเทศ ทั้ง
ในด้านงานเทคนิค งานบริ การและงานธุรการ

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
สั มมนาทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
Seminar in Library and Information Sciences

น(ท-ป)
2(1-2)

385
การสัมมนาวิเคราะห์ปัญหา และแนวโน้มของการดาเนินงานด้านวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ตลอดจนการเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์
1634101

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับระบบงานห้ องสมุด
3(2-2)
Introduction to Library System
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุด
วิวฒั นาการและการ
เปรี ยบเทียบระบบงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศเบื้องต้น เน้นการนาไปใช้

1634102

การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบ
System Analysis
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการออกแบบงานห้องสมุด
สารนิเทศ เน้นการนาไปใช้

3(3-0)
และศูนย์

1634301

สารนิเทศเพือ่ ธุรกิจ
2(2-0)
Information for Business
ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะ ประเภท พัฒนาการ แหล่งและ บทบาท
ของสารนิเทศเพื่อธุ รกิจการจัดการสารนิเทศเพื่อธุ รกิจ ขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อ
ธุ รกิจ การตลาด กลยุทธ์การจาหน่าย การโฆษณาประชาสัมพันธ์

1634401

ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
2(2-0)
University Library
ความหมาย ความสาคัญ นโยบาย วัตถุประสงค์ ความเป็ นมาของห้องสมุดวิทยาลัย
หรื อมหาวิทยาลัย และศูนย์วทิ ยบริ การ มาตรฐานการบริ หารงาน การดาเนินงานและ
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดและศูนย์วทิ ยบริ การ ปั ญหาต่าง ๆ ของห้องสมุดและศูนย์
วิทยบริ การ วิธีการแก้ปัญหา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

รหัส
1634402

ห้ องสมุดเฉพาะ
Special Library

2(2-0)

386
ความหมาย
ความสาคัญ นโยบาย วัตถุประสงค์ ความเป็ นมาของ
ห้องสมุดเฉพาะและศูนย์สารนิเทศ มาตรฐาน การบริ หารงาน การดาเนินงานการ
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดเฉพาะ และศูนย์สารนิเทศ ปั ญหาต่าง ๆ ของ
ห้องสมุดเฉพาะ ศูนย์สารนิเทศและวิธีการแก้ปัญหา
1634403

ห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
2(2-0)
Academic Library
ความหมาย ความสาคัญ นโยบาย วัตถุประสงค์ ความเป็ นมาของ ห้องสมุด
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย มาตรฐาน การบริ หารงาน การดาเนินงานและ การ
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ปั ญหาต่าง ๆ ของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา และวิธีการแก้ปัญหา

1634501

ศูนย์ สื่อสาหรับเยาวชน
2(1-2)
Media Center for Youth
ความหมาย ความสนใจ ความต้องการของเยาวชนและความหมาย
ความสาคัญ นโยบาย หน้าที่ ความเป็ นมาของศูนย์สื่อสาหรับเยาวชน การบริ หาร
การดาเนินงาน และการประชาสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสาหรับเยาวชน

1634502

สารนิเทศทางมนุษยศาสตร์
2(2-0)
Humanities Information
ความหมาย ขอบเขต ประวัติและวิวฒั นาการของวิชามนุษยศาสตร์
สารนิเทศที่สาคัญในวิชามนุษยศาสตร์ บุคคล สถาบันที่เกี่ยวข้อง และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ทางมนุษยศาสตร์

รหัส
1634503

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
สารนิเทศทางสั งคมศาสตร์
Social Science Information

น(ท-ป)
2(2-0)

387
ความหมาย ขอบเขต ประวัติและวิวฒั นาการของวิชามนุษยศาสตร์
สารนิเทศที่สาคัญในวิชาสังคมศาสตร์ บุคคล สถาบันที่เกี่ยวข้อง และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ทางสังคมศาสตร์
1634504

สารนิเทศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2(2-0)
Science and Technology Information
ความหมาย ขอบเขต ประวัติและวิวฒั นาการของวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สารนิเทศที่สาคัญในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคล สถาบันที่
เกี่ยวข้อง

1634505

สิ่ งพิมพ์ รัฐบาลและจดหมายเหตุ
2(2-0)
Government Publication Archives
ความหมาย ความสาคัญ ประวัติสิ่งพิมพ์รัฐบาลและจดหมายเหตุ ประเภท
และองค์กรผลิตทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ จดหมายเหตุที่สาคัญ จดหมาย
เหตุแห่งชาติ การจัดหา การเลือกซื้ อ การจัดเก็บ ศิลปะการบารุ งรักษา การให้บริ การ
การใช้ประโยชน์จากสิ่ งพิมพ์รัฐบาล และจดหมายเหตุ

1634506

การจัดทาหนังสื อสาหรับเด็ก
2(1-2)
Preparation of Books for Children
ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้น
ฝึ กการจัดทาหนังสื อสาหรับเด็กในด้านเนื้อหา
สานวน ภาษา ตัวอักษร การจัดหน้า ภาพประกอบ รู ปเล่ม และการออกแบบปก

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

1634507 การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ 1
Reading in Library and Information Science 1

น(ท-ป)
2(2-0)

388
การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ศึกษาศัพท์เฉพาะทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
1634508 การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ 2
2(2-0)
Reading in Library and Information Science 2
การอ่านวรรณกรรมและงานวิจยั ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การอ่านเพื่อเลือกข้อมูลไปประยุกต์ใช้กบั งาน
บริ การด้านสารนิเทศ
1634509 จดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุ
2(2-0)
Archives
ความหมายและคุณค่าของจดหมายเหตุ
ความแตกต่างและความสัมพันธ์
ระหว่างห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ ประวัติและงานจดหมายเหตุในประเทศไทย
และต่างประเทศ หน่วยงานจดหมายเหตุที่สาคัญในประเทศไทย การบริ หารและการ
ดาเนินงานจดหมายเหตุ
1634801 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ 2
3(250)
Field Experience in Library and Information Science 2
ฝึ กงานด้านงานเทคนิค งานบริ การ งานบริ หารห้องสมุด และฝึ กงาน
สารนิเทศในศูนย์วทิ ยบริ การ ศูนย์สารนิเทศหรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

1634802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ 3
Field Experience in Library and Information Science 3

น(ท-ป)
5(450)

389
ฝึ กงานด้านงานเทคนิค งานบริ การ งานบริ หารห้องสมุด
สารนิเทศศาสตร์

และงานด้าน

1634803 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์ 2
Field Experience in Library Science 2
ฝึ กงานด้านบริ หาร บริ การ งานบริ หารเทคนิคของห้องสมุด

3(250)

1634804 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบรรณารักษศาสตร์ 3
Field Experience in Library Science 3
ฝึ กงานด้านบริ หาร บริ การ งานบริ หารเทคนิคของห้องสมุด

5(450)

1634901 การทาภาคนิพนธ์
2(1-2)
Writing a Term Paper
ความหมายของภาคนิพนธ์ แบบรู ปและขั้นตอน การรวบรวม วิเคราะห์
และเรี ยบเรี ยงเอกสาร การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
1634902 การศึกษาเอกเทศด้ านบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
3(2-2)
Independent Study in Library and Information Science
ศึกษา ปฏิบตั ิ หรื อทดลองเรื่ องที่น่าสนใจเพื่อทาโครงการในขอบข่ายทางวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การ
นิเทศของอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ

หมู่วชิ าประวัตศิ าสตร์ (164)

390
หมู่วชิ าประวัติศาสตร์ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ น
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประวัติศาสตร์ ไทยและประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น
ประวัติศาสตร์โลก
ประวัติศาสตร์เอเชียและออสเตรเลีย
ประวัติศาสตร์ยโุ รป
ประวัติศาสตร์อเมริ กาเหนือและอเมริ กาใต้
ประวัติศาสตร์แอฟริ กา
วิธีการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

(164-1--)
(164-2--)
(164-3--)
(164-4--)
(164-5--)
(164-6--)
(164-7--)
(164-8--)
(164-9--)

หมู่วชิ าประวัตศิ าสตร์ (164)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

391
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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
รหัสวิชา

-

ชื่อวิชา
ประวัติศาสตร์ ไทยก่อนสมัยอยุธยา
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคมไทย
ไทยศึกษา
อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก
อารยธรรมตะวันออก
อารยธรรมตะวันตก
อารยธรรม
เหตุการณ์โลกปัจจุบนั
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก่อนคริ สต์ศตวรรษที่ 19
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา
ประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 1
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
ประวัติศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประวัติศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ประวัติอารยธรรมญี่ปุ่น
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้สมัยใหม่
ประวัติศาสตร์รัสเซีย
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริ กา
โบราณคดี
การศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
การจัดระบบข้อมูลทางวัฒนธรรม
ชื่ อวิชา

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)
น(ท-ป)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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

-

ชื่ อวิชา
ความรู ้เกี่ยวกับโบราณวัตถุโบราณสถานในท้องถิ่น
โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย
โสตทัศนูปกรณ์ในพิพิธภัณฑ์
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพพิพิธภัณฑ์ศึกษา 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพพิพิธภัณฑ์ศึกษา 1
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพประวัติศาสตร์
ศิลปะและโบราณคดี 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพประวัติศาสตร์ศิลปะ
และโบราณคดี 1
ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีและรัตนโกสิ นทร์
ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่
ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 2
ประวัติศาสตร์สิทธิมนุษยชน
ประวัติศาสตร์สันติภาพ
ประวัติศาสตร์พฒั นาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์โลกเชิงสารวจ
ประวัติศาสตร์ลทั ธิการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประวัติศาสตร์ ยโุ รปก่อน ค.ศ.1815
ประวัติศาสตร์ละตินอเมริ กา
ประวัติศาสตร์แอฟริ กา
ความรู ้เกี่ยวกับโบราณวัตถุสถานในท้องถิ่น
พิพิธภัณฑสถานวิทยา
ประวัติศาสตร์นิพนธ์
ปรัชญาและระเบียบวิธีวจิ ยั ประวัติศาสตร์
หลักการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์
การอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถาน

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
รหัสใหม่ รหัสเก่า
1643708
1643709
1643710
1643801
1643802
1643803
1643804

-

1643805
1643806

-

1644101
1644201

-

1644202
1644301
1644401
1644701
1644703
1644801
1644802

-

1644901
1644902

-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 1
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 2
โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในเอเชีย
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพพิพิธภัณฑ์ศึกษา 3
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพพิพิธภัณฑ์ศึกษา 3
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพประวัติศาสตร์ศิลปะ
และโบราณคดี 3
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพประวัติศาสตร์ศิลปะ
และโบราณคดี 3
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพพิพิธภัณฑ์ศึกษา 2
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพประวัติศาสตร์ศิลปะ
และโบราณคดี 2
สตรี กบั สังคมไทย
ประวัติศาสตร์บทบาทของชาติมหาอานาจหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2
เหตุการณ์โลกปัจจุบนั 2
ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางและอิทธิพลของศาสนาอิสลาม
ประวัติศาสตร์ ยโุ รปสมัยใหม่
การซ่อมสงวนโบราณวัตถุสถาน
การบริ หารงานโบราณคดี
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพพิพิธภัณฑ์ศึกษา 2
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพประวัติศาสตร์ศิลปะ
และโบราณคดี 2
สัมมนาประวัติศาสตร์
สัมมนาพิพิธภัณฑ์

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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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าประวัตศิ าสตร์ (164)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1641101

ประวัติศาสตร์ ไทยก่ อนสมัยอยุธยา
2(2-0)
Thai History before Ayudhaya
ศึกษาประวัติศาสตร์ ของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่ มมีหลักฐาน แนวคิดเกี่ ยวกับ
ถิ่ นกาเนิ ดของคนไทย การก่อตัวของชุ มชนและอาณาจักรต่าง ๆ ในดิ นแดนประเทศ
ไทยก่อนสมัยสุ โขทัย ล้านนา ประวัติศาสตร์ สมัยสุ โขทัย ในด้านการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ ฯลฯ

1641102

ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครองไทย
3(3-0)
History of Thai Politics
พัฒ นาการและความสั ม พัน ธ์ ข องบ้า นเมื อ งและอาณาจัก รในดิ น แดน
ประเทศไทย ตั้งแต่เริ่ มแรก จนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ โดยสังเขป ลักษณะสาคัญของการ
วางรู ปแบบการปกครอง และการปรับปรุ งการปกครองของสุ โขทัย อยุธยา และ
รัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการรับแนวความคิดทางการเมืองตาม
แนวตะวันตก การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปกครอง พ.ศ. 2475

1641103

ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและสั งคมไทย
3(3-0)
Thai Economic and Social History
ศึ ก ษาวิ ว ัฒ นาการทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ตั้ง แต่ สุ โ ขทัย จนถึ ง สมัย
รั ต นโกสิ นทร์ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ไทย อัน เป็ นผลจาก
ความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ นโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจของไทย ตั้งแต่สมัยหลัง
พ.ศ. 2475 จนถึงสมัยปั จจุบนั อิทธิ พลทางเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย
และความร่ วมมือระหว่างประเทศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิ จ
ของไทยปัจจุบนั

395
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1641104

ไทยศึกษา
2(2-0)
Thai Studies
ศึ ก ษาเรื่ องทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ประเทศไทย เพื่ อ เป็ นพื้ น ฐานทั้ งด้ า น
ประวัติศาสตร์ และความเป็ นมาของกลุ่มชนในประเทศไทย สภาวะทางกายภาพและ
สิ่ งแวดล้อม ที่ ก่อให้เกิ ดความแตกต่างของพัฒนาการด้านเศรษฐกิ จ สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ที่นบั เนื่องมาจนถึงปั จจุบนั

1641201

อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก
2(2-0)
Eastern and Western Civilization
ศึกษาอารยธรรมของจีน อินเดี ย และญี่ปุ่น เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
และความสัมพันธ์ของอารยธรรมทั้งสามแหล่ง รวมทั้งอิทธิ พลที่แผ่กระจายไปยังส่ วน
ต่าง ๆ ของโลก เพื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับอารยธรรมอียิปต์ เมโสโปเตเมีย กรี ก และ
โรมัน ศึกษาต้นกาเนิ ดของศาสนาคริ สต์ ระบบศักดินาสวามิภกั ดิ์ ศาสนาอิสลาม และ
สงครามครู เสด ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อสังคมและอารยธรรมของชาวตะวันตก

1641202

อารยธรรมตะวันออก
2(2-0)
Eastern Civilization
ศึกษาความเป็ นมาของอารยธรรมตะวันออก อารยธรรมอินเดีย โดยเน้น
ถึงอิทธิ พลของอารยธรรมตะวันออกที่มีต่อชาติไทยและจีน

1641203

อารยธรรมตะวันตก
2(2-0)
Western Civilization
ศึกษาความเป็ นมาของอารยธรรมอียิปต์ เมโสโปเตเมียและดิ นแดน
ใกล้เคียง กรี ก โรมัน ตั้งแต่ยคุ โบราณจนถึงคริ สต์ศตวรรษที่ 5 โดยเน้นอิทธิ พลของ
อารยธรรมที่มีต่อโลก
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1641204

อารยธรรม
2(2-0)
Civilization
ศึ ก ษาก าเนิ ดและวิวฒั นาการของอารยธรรมตะวันออก และอารยธรรม
ตะวันตก ในช่วงสมัยต่าง ๆ โดยเน้นศึกษารากฐานของความคิด ปรัชญา ศาสนา ลัทธิ
ความเชื่ อ ต่ า ง ๆ และศิ ล ปวิ ท ยาการ ที่ เ กิ ด ขึ้ นแต่ ล ะยุ ค สมัย ความสั ม พัน ธ์ แ ละ
ผลกระทบระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ของสังคมตะวันออก
และตะวันตกที่ก่อให้เกิดปั ญหา และความคิดสร้างสรรค์ในรู ปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมตะวันตก อิทธิ พล
ของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคม และ
วัฒนธรรมไทย

1641205

เหตุการณ์ โลกปัจจุบัน
2(2-0)
Contemporary World Affairs
ศึกษาความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 จากความขัดแย้งทางอุ ดมการณ์ ต่าง ๆ ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิ จ ซึ่ ง
ก่อให้เกิ ดภาวะวิกฤตในส่ วนต่าง ๆ ของโลก รวมทั้งความพยายามในอันที่ จะธารง
รักษาสันติภาพ ตลอดจนการรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ เพื่อร่ วมมือกันแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มในแต่ละภูมิภาค เพื่อใช้เป็ น
อานาจต่ อรองทางการเมื องระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ เหตุ ก ารณ์ ปั จจุ บนั ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ

1641301

ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนคริสต์ ศตวรรษที่ 19
3(3-0)
History of Southeast Asia before the Nineteen Cert
ศึ ก ษาภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ นับ ตั้ง แต่ ก ารก่ อ ตั้ง อาณาจัก ร
โบราณอิ ท ธิ พ ลของวัฒ นธรรม จี น อิ น เดี ย อิ ส ลาม วิ ว ฒ
ั นาการทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศต่าง ๆ ก่อนการเข้ายึดครองของชาติตะวันตก
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1642101

ประวัติศาสตร์ ไทยสมัยอยุธยา
2(2-0)
History of Ayudhaya
ศึกษาประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยาในด้านปกครอง การเมื อง เศรษฐกิ จ
สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ รวมทั้งทางอื่น ๆ ที่พิจารณา
เห็นเหมาะสม ให้มีความรู้ความเข้าใจสมัยอยุธยา ตั้งแต่ก่อนก่อตั้งกรุ งศรี อยุธยา เมื่อ
พ.ศ. 1893 ไปจนถึงการเสี ยกรุ งศรี อยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2310 และความสัมพันธ์กบั ประเทศ
ใกล้เคียงและประเทศตะวันตกที่เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยศึกษาช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 1893 ถึง
พ.ศ. 1991 เพียงเป็ นพื้นฐานความรู ้ และศึกษาช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 1991 ถึง พ.ศ. 2310 (รัช
สมัย สมเด็ จพระบรมไตรโลกนาถ ถึ งรั ช สมัยสมเด็จพระที่ นั่ง สุ ริยามริ นทร์ ) และ
สถานการณ์ต้ งั แต่ก่อนสงครามจนถึงภายหลังการเสี ยกรุ งโดยละเอียด และให้รู้จกั แนว
สร้างความคิดสรุ ปเกี่ยวกับลักษณะสาคัญของสมัยอยุธยา

1642102

ประวัติศาสตร์ ไทย
3(3-0)
Thai History
ศึกษาประวัติศาสตร์ ไทยก่อนสมัยสุ โขทัย ลักษณะการปกครองเศรษฐกิ จ
สั ง คม และความสั ม พัน ธ์ ก ับ ต่ า งประเทศในสมัย สุ โ ขทัย อยุ ธ ยา ธนบุ รี จนถึ ง
รั ต นโกสิ นทร์ ต อนต้ น โดยสั ง เขป การปรั บ ตัว เข้ า สู่ ยุ ค ใหม่ นั บ ตั้ง แต่ รั ช สมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทั้งด้านการเมือง การ ปกครอง เศรษฐกิจ และ
สังคม จนถึงปัจจุบนั

1642103

ประวัติศาสตร์ ศิลปะในประเทศไทย
2(2-0)
Art History of Thailand
ศึกษาความหมายของวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ และความเกี่ยวพันระหว่าง
ประวัติศ าสตร์ ศิ ลปะ โบราณคดี ความรู้ เรื่ องประวัติศาสตร์ ศิ ลปะ โบราณคดี และ
ลัก ษณะศิ ล ปะในประเทศไทย ตั้ง แต่ ก่ อนสมัย ประวัติศ าสตร์ สมัย ประวัติศ าสตร์
จนถึงสมัยปัจจุบนั ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี
ไทยกับประเทศข้างเคียง
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1642104

ประวัตศาสตร์ ศิลปะในประเทศไทย 1
2(2-0)
History of Thai Arts I
ศึกษาความเป็ นมาและวิวฒั นาการศิลปะของไทย โดยเน้นอิทธิ พลความ
เชื่อ และแนวคิดของการสร้างสรรค์งาน นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี
ศรี วชิ ยั และลพบุรี

1642301

ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออก
3(3-0)
History of East Asia
ศึกษาอารยธรรมจีนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปฏิวตั ิ ใน ค.ศ. 1911 เน้น
ให้เห็นปั จจัยต่าง ๆ อันสนับสนุ นให้อารยธรรมจีนได้ชื่อว่าเด่นที่สุดในเอเชี ยตลอดมา
ความสั ม พันธ์ ร ะหว่า งจี น กับ ชนชาติ อื่ น ๆ ในเอเชี ย และชนชาติ ตะวันตก ปั ญ หา
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจอันก่อให้เกิดการปฏิวตั ิ บทบาทของจีนในสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ความขัดแย้งภายในจีน อันเป็ นผลให้เกิดการแยกประเทศ และบทบาทของจีน
ทั้งสองในปั จจุบนั
ลัก ษณะทั่ว ไปของอารยธรรมญี่ ปุ่ นสมัย โบราณ เน้น ความคิ ด ทาง
การเมือง เศรษฐกิ จ และวัฒนธรรมดั้งเดิ มของญี่ปุ่นก่อนรับอิทธิ พลจากภายนอก การ
ปรับปรุ งประเทศภายหลังจากได้รับอิทธิ พลตะวันตก อันเป็ นผลให้ญี่ปุ่นเป็ นประเทศ
มหาอานาจ วิวฒั นาการทางสังคม การเมื อง และเศรษฐกิ จของญี่ปุ่นก่อนและหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1 นโยบายในการเป็ นผูน้ ากลุ่มเอเชี ย ญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่
2 และบทบาทในการเป็ นมหาอานาจทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั
ประวัติศาสตร์ สังเขปของเกาหลี ความสัมพันธ์กบั จีน ญี่ปุ่น และ
บทบาทของเกาหลีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

1642302

ประวัติศาสตร์ เอเชียใต้
2(2-0)
History of South Asia
ศึกษาภูมิภาคเอเชียใต้สมัยโบราณโดยสังเขป เน้นความสาคัญตั้งแต่ การ
แผ่อิท ธิ พ ลของจัก รวรรดิ นิย มตะวันตก การเรี ย กร้ องเอกราช ปั ญหาของเอเชี ย ใต้
ภายหลังได้รับเอกราช บทบาทและนโยบายต่างประเทศของกลุ่มเอเชียใต้ในปั จจุบนั
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1642303

ประวัติศาสตร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2(2-0)
History of The People’s Republic of China
ศึ ก ษาสาเหตุ เ บื้ อ งต้น ของการเปลี่ ย นแปลงระบบการเมื อ ง เศรษฐกิ จ
สังคมและวัฒนธรรมของจีน ตั้งแต่ผลกระทบของสงครามฝิ่ น การปฏิวตั ิ ค.ศ. 1911
ความล้มเหลวของการปกครองระบอบสาธารณรัฐตามแนวของ ดร.ซุ นยัดเซ็น ความ
แตกแยกระหว่างเหมาเจ๋ อตุงและเจี ยงไคเช็ค จนทาให้จีนแยกออกเป็ น 2 ฝ่ าย เน้น
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการปกครอง สังคม และเศรษฐกิ จของสาธารณรัฐประชาชนจีน
บทบาทและนโยบายต่างประเทศในปั จจุบนั ของสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อประเทศ
ต่าง ๆ

1642304

ประวัติศาสตร์ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
2(2-0)
History of Australia and New Zealand
ศึกษาการสารวจและการตั้งถิ่ นฐานของชาวอังกฤษในออสเตรเลี ย และ
นิ วซี แลนด์ ปั ญหาการผสมผสานกับชาวพื้นเมือง การสร้างชาติ และความสัมพันธ์กบั
ประเทศ อัง กฤษ การได้รั บ เอกราช บทบาทของประเทศทั้ง สองในระหว่ า ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 บทบาทใหม่ของประเทศทั้งสองในวิถีทางการเมืองของเอเชี ยและ
ของโลก

1642305

ประวัติอารยธรรมญีป่ ุ่ น
3(3-0)
History of Japanese Civilization
ศึกษาประวัติศาสตร์อารยธรรมญี่ปุ่นในด้านแนวความคิด ปรัชญา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนถึงวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวญี่ปุ่น

400

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1642306

ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยใหม่
3(3-0)
History of Modern Southeast Asia
ศึกษาอิทธิ พลของลัทธิ จกั รวรรดินิยมที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 19
ในด้านการเมือง เ ศรษฐกิ จ และสังคม ขบวนการ
ชาตินิยม การเรี ยกร้องเอกราช การยึดครองของญี่ปุ่นในระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 2
ปั ญหาและสภาพของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ตั้งแต่ได้รับเอกราชจนถึงปั จจุบนั ความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค

1642401

ประวัติศาสตร์ รัสเซีย
2(2-0)
History of Russia
ศึกษาประวัติศาสตร์ สังเขปรัสเซี ย การสร้ างประเทศให้เป็ นมหาอานาจ
การหมดอานาจของราชวงศ์โรมานอฟ การปฏิวตั ิข องพรรคบอลเชวิค บทบาทของเล
นิ น และ สตาลิน สถานภาพของรัสเซี ยในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 การล่มสลายของสหภาพโซเวียต และสถานภาพปั จจุบนั

1642501

ประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริกา
2(2-0)
History of The United States of America
ศึกษาประวัติการตั้งอาณานิคมในอเมริ กา อาณานิคมอเมริ กนั การประกาศ
อิสรภาพ ลัทธิ มอนโร (ค.ศ. 1823) สงครามกลางเมื อง สงครามระหว่างสเปนกับ
สหรัฐอเมริ กา (ค.ศ. 1898) อิทธิ พลของสหรัฐอเมริ กาในละติน อเมริ กา การพัฒนาทาง
เศรษฐกิ จ สั งคม และการเมื อง ความสั มพันธ์ กบั ต่างประเทศ ไปจนถึ ง การเข้า ร่ วม
สงครามโลกครั้งที่ 1 โดยสังเขป
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1642701

โบราณคดี
3(2-2)
Archaeology
ศึกษาความหมายของคาว่า วิชา “โบราณคดี ” ประวัติ ประโยชน์ และ
ประเภทของวิชาโบราณคดี ความสัมพันธ์ ของวิชาโบราณคดี กบั วิชาการแขนงอื่ น
ศึ ก ษาหลั ก และสั ง กั ป ของวิ ช าโบราณคดี ส มั ย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ และสมั ย
ประวัติศาสตร์ กฎหมายคุ ม้ ครองโบราณคดี ศิลปวัตถุสถาน และพิพิธภัณฑสถาน
แห่ ง ชาติ การวางแผน การบริ ห าร การประชาสั ม พัน ธ์ และการฝึ กปฏิ บ ัติ ง าน
โบราณคดี

1642702

การศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
3(2-2)
Expost Facto Studies
ศึกษาปรัชญา และแนวความคิดสาคัญทางประวัติศาสตร์ สานึ กความคิด
ทางประวัติศาสตร์ วิวฒั นาการของปรัชญาประวัติศาสตร์ ตะวันตก วิวฒั นาการของ
ปรัชญาประวัติศาสตร์ ไทย จากอดีตถึงปั จจุบนั ระเบียบวิธีวิจยั ประวัติศาสตร์ เพื่อเป็ น
พื้นฐานสาหรับการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เน้นการฝึ ก
ปฏิบตั ิควบคู่กบั การเรี ยนภาคทฤษฎี

1642703

การจัดระบบข้ อมูลทางวัฒนธรรม
2(2-0)
Cultural Data System
ศึ ก ษาความหมาย ประโยชน์ และความส าคัญ ของการจัด ระบบและ
วิเคราะห์หมวดหมู่ของข้อมูลทางวัฒนธรรม หลักเกณฑ์ทวั่ ไปในการจัดหมวดหมู่ ของ
ข้อมูลทางวัฒนธรรม หลักเกณฑ์ในการจัดทาบัตรรายการและบัตรเชื่อมโยงข้อมูลและ
การทาบรรณานุกรมข้อมูลทางวัฒนธรรม

402

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1642704

ความรู้ เกีย่ วกับโบราณวัตถุ โบราณสถานในท้ องถิ่น
2(2-2)
Knowledge of the Local Ancient Places
มุ่ ง ศึ ก ษาความหมาย ความส าคัญ ประวัติ ค วามเป็ นมาเกี่ ย วกับ วัต ถุ
โบราณสถานในท้อ งถิ่ น ความเกี่ ย วเนื่ อ งของท้อ งถิ่ น กับ โบราณสถาน การใช้
ประโยชน์ โบราณวัตถุ ส ถานอย่างถู ก วิธี การสร้ า งจิ ตใต้ส านึ ก ให้เห็ นคุ ณค่ า และ
ความสาคัญของโบราณวัตถุสถานในท้องถิ่น

1642705

โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย
3(2-2)
Archaeology before Historical Period in Thailand
ศึ ก ษาลัก ษณะการเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องวัฒ นธรรมและสภาพชี วิ ต ความ
เป็ นอยูข่ องกลุ่มชนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่ มมีมนุ ษย์อาศัย
อยู่บนผืนแผ่นดิ นไทย ได้รู้จกั ใช้เครื่ องมื อหิ น จนกระทัง่ ถึ งยุคที่รู้จกั ใช้เครื่ องมื อ
โลหะ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บวัฒ นธรรมสมัย ก่ อ นประวัติศ าสตร์ ใ นประเทศไทยกับ
ประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ รวมทั้งให้สารวจศึกษาในสถานที่จริ ง

1642706

โสตทัศนูปกรณ์ ในพิพธิ ภัณฑ์
3(2-2)
Audio –Visual for Musuem Works
ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ โสตทัศ นู ป กรณ์ ช นิ ด ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นงาน
พิพิธภัณฑ์ การดูแลรั กษา วิธีการใช้ที่ถูกต้องเหมาะสบกับงาน ฝึ กปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ
โสตทัศนูปกรณ์ แต่ละแผนกในพิพิธภัณฑ์ การฝึ กปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์
เช่นการเขียนสคริ ปต์ การวางแผนในการใช้ โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเสนอความรู ้ ใน
รู ปแบบใหม่ ไม่วา่ จะเป็ นเสี ยง สี แสง ประกอบเพื่อกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ ข้าชม
การฝึ กปฏิ บตั ิ ถ้าในท้องถิ่ นที่ สถานศึ กษาตั้งอยู่ไม่มีพิพิธภัณฑ์การฝึ กงานให้อยู่ใน
ดุ ล พิ นิ จ ของสถานศึ ก ษาและอาจารย์ผู้ส อน โดยจะต้อ งค านึ ง ถึ ง ความพร้ อ ม
ประสิ ทธิ ภาพและประโยชน์สูงสุ ดแก่ทุก ๆ ฝ่ าย

403

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1642801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพพิพธิ ภัณฑ์ ศึกษา 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Museum Works 1
จัดให้มีกิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมของผูเ้ รี ยน ก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพให้รับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ พัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้
ทัก ษะเจตคติ แรงจู ง ใจ และคุ ณลัก ษณะที่ เ หมาะสมกับ วิช าชี พ ศึ ก ษาดู ง านตาม
พิพิธภัณฑ์ ฝึ กปฏิ บตั ิงานในพิพิธภัณฑ์ หรื องานที่ เกี่ ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ เช่ น
การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนศิลปวัตถุ งานแสดงนิ ทรรศการ งานศึกษาค้นคว้า และนา
ชมพิพิธภัณฑ์

1642802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพพิพธิ ภัณฑ์ ศึกษา 1
3(250)
Field Experience in Museum Works 1
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติใ นวิ ธี ก ารอัน ถู ก ต้อ งเกี่ ย วกับ วัต ถุ ใ นพิ พิ ธ ภัณฑ์ งาน
ทะเบี ยน การดูแ ลรักษาความปลอดภัยในพิพิธ ภัณฑ์ ท าความเข้าใจ ตลอดจนฝึ ก
ภาคปฏิบตั ิงานอันเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกท้องถิ่น ฝึ กจัดนิทรรศการ ฝึ กใช้ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และฝึ กนา
ชมพิพิธภัณฑ์

1642803

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Art History and Archaeology 1
จัด ให้ มี กิ จ กรรม เพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษา ก่ อ นออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ ในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชี พ โดยเน้นการฝึ กทักษะขั้นพื้นฐาน และระดับสู ง ภาคปฏิ บตั ิ ในงานและ
กิจกรรมสาหรับฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี
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1642804

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี 1
3(250)
Field Experience in Art History and Archaeology 1
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชี พด้านศิลปะและโบราณคดี ใน
องค์การหรื อหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชี พ
และนาผลจากการฝึ กงานมาวิเคราะห์ สรุ ป เสนอในรู ปของการสัมมนาหรื อภาค
นิพนธ์

1643101

ประวัติศาสตร์ สมัยธนบุรีและรัตนโกสิ นทร์
3(3-0)
History of Dhonburi and Rattanakosin
ศึ ก ษาการปราบดาภิ เษกและการสถาปนากรุ ง ธนบุ รี เหตุ ก ารณ์ ต่า ง ๆ
ภายในประเทศและความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ ลักษณะสาคัญของสมัยกรุ งธนบุรี
(พ.ศ. 2311 - 2325) กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น (พ.ศ. 2325 -2394) สมัยเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่ ยคุ ใหม่ (พ.ศ. 2394 - 2475) จนถึงสมัยปัจจุบนั โดยละเอียด

1643102

ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่
2(2-0)
History of Modern Thai Politics
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปกครอง พ.ศ.2475 โดยสังเขป
การปกครองตามระบอบรั ฐ ธรรมนู ญ บทบาทของรั ฐ บาลชุ ดต่ า ง ๆ ที่ ป กครอง
ประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบนั

1643103

ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น
3(3-0)
Local History
ศึ ก ษาประวัติศ าสตร์ ท ้องถิ่ นสมัยต่ า ง ๆ หลัก ฐานทางประวัติศาสตร์ ใ น
ท้องถิ่น ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความคิดความเชื่ อของท้องถิ่ น อิทธิ พลของอารย
ธรรมต่ า ง ๆ ที่ มี ต่อท้อ งถิ่ น โดยจัดการเรี ย นการสอนให้เ หมาะสมกับ ท้อ งถิ่ นของ
สถาบันการศึกษา
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1643104

ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย
3(3-0)
Thai History and Culture
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ประวัติค วามเป็ นมาของไทย เมื องส าคัญ สถานที่ ส าคัญ
บุคคลสาคัญ ของไทย ประวัติศาสตร์ และตานานท้องถิ่ น ศิลปวัฒนธรรมของคนไทย
โดย ส่ วนรวมและของท้องถิ่ น การละเล่นในท้องถิ่ นต่าง ๆ ของไทยวิวฒั นาการการ
ด ารงชี วิ ต ของคนไทย ให้ มี ค วามรู ้ ใ นสิ่ ง เหล่ า นี้ จนสามารถอธิ บ ายความเป็ นมา
แสดงความคิดเห็นและให้ทศั นวิจารณ์ได้

1643105

ประวัติศาสตร์ ศิลปะในประเทศไทย 2
3(3-0)
History of Thai Arts II
ศึกษาความเป็ นมาและวิวฒั นาการศิลปะของไทยโดยเน้นอิทธิ พลความเชื่อ
และแนวคิดของการสร้างสรรค์งานนับตั้งแต่ยคุ สุ โขทัย อยุธยาและรัตนโกสิ นทร์ และ
ศึกษาเกี่ยวกับรู ปเคารพต่าง ๆ ในประเทศไทย

1643201

ประวัติศาสตร์ สิทธิมนุษยชน
2(2-0)
History of Human Rights
ศึกษาความหมายของสิ ท ธิ มนุ ษยชน ความส าคัญของสิ ทธิ ม นุ ษยชนต่ อ
สั ง คมมนุ ษ ย์ สั ง คมมนุ ษ ย์ก ับ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในแต่ ล ะยุ ค สมัย ขบวนการต่ อ สู ้ เ พื่ อ
เรี ยกร้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนในส่ วนต่าง ๆ ของโลก บทบาทของสันนิ บาตชาติ องค์การ
สหประชาชาติ และองค์กรอื่นในการรักษาสิ ทธิ มนุ ษยชน ขบวนการต่อสู ้เรี ยกร้องเพื่อ
สิ ทธิ มนุษยชนในประเทศไทย แนวทางศึกษาและส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุษยชนในปั จจุบนั
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1643202

ประวัติศาสตร์ สันติภาพ
2(2-0)
History of Peace
ความหมายของสันติภาพ ความสาคัญของสันติภาพต่อสังคมมนุษย์
สันติภาพกับสังคมมนุ ษย์ในยุคต่าง ๆ ขบวนการสร้ างสันติภาพของโลก บทบาทของ
สันนิ บาตชาติและสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพของโลก ความพยายามสร้าง
สันติภาพในสังคมไทย แนวทางการศึกษาและรักษาสันติภาพของโลกปัจจุบนั

1643203

ประวัติศาสตร์ พฒ
ั นาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2(2-0)
History of Modern Science and Technology
ศึกษาพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้งแต่
ช่ วงหลัง สงครามโลกครั้ งที่ 2 เป็ นต้นมา และผลกระทบของความเจริ ญ ในทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อม ในประเทศที่ กาลัง
พัฒ นาทั้ง ในทวี ป เอเชี ย แอฟริ ก า และละติ น อเมริ ก า ทางด้า นสั ง คม เศรษฐกิ จ
การศึกษา การแพทย์ การทหาร การสื่ อสาร คมนาคม และอื่น ๆ
การตื่นตัวและความพยายามของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคดังกล่าว ต่อการ
รับความเจริ ญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากประเทศที่พฒั นาแล้วมาประยุกต์
และปรับปรุ งให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศตน

1643204

ประวัติศาสตร์ โลกเชิงสารวจ
3(3-0)
A Survey of World History
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของทวีปออสเตรเลีย แอฟริ กา อเมริ กาเหนื อ อเมริ กา
ใต้ และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ในด้านสภาพภูมิศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานและการ
แผ่ขยายของลัทธิ จกั รวรรดินิยมในคริ สต์ศตวรรษที่ 16-20 การปกครองอาณานิคม การ
ได้รับเอกราช และสภาพทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภายหลังการได้รับเอกราช
จนถึงปัจจุบนั
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1643301

ประวัติศาสตร์ ลทั ธิการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0)
History of Political Ideology in Southeast Asia
ศึ ก ษาวิเคราะห์ โครงสร้ า งการเมื อง การปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรมของเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ การเข้ามาของลัทธิ การเมืองที่สาคัญในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ บทบาทและผลกระทบจากการขยายอิทธิ พลของชาติมหาอานาจที่มี
ต่อเอเชี ย ตะวันออกเฉี ย งใต้ ทั้งด้า นการเมื อง การปกครอง เศรษฐกิ จและสัง คมใน
ปัจจุบนั

1643401

ประวัติศาสตร์ ยุโรปก่ อน ค.ศ. 1815
3(3-0)
History of Europe before 1815 A.D.
ศึกษาการฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ การปฏิ รูปศาสนา และอิทธิ พลอื่ นที่ทาให้
สังคมยุโรปเปลี่ยนแปลง การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมและผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
ศึกษาสภาพของประเทศสาคัญในยุโรประหว่างคริ สต์ศตวรรษ ที่ 16-18 การปฏิวตั ิ
ฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 สงครามนโปเลี ยน คองเกรสแห่ งเวียนนา แนวคิ ดต่าง ๆ ที่
นาไปสู่ การกาเนิดรัฐชาติ (Nation States) โดยละเอียด

1643501

ประวัติศาสตร์ ละตินอเมริกา
3(3-0)
History of Latin America
ศึกษาความเป็ นมาของการจัดตั้งประเทศต่าง ๆ ในละตินอเมริ กา หลังการ
ประกาศเอกราช การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิ จ
และสังคม บทบาทของมหาอานาจในละตินอเมริ กา และสภาพของละตินอเมริ กาใน
ปัจจุบนั
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1643601

ประวัติศาสตร์ แอฟริกา
3(3-0)
History of Africa
ศึกษาสภาพโดยทัว่ ไปในทวีปแอฟริ กา วิวฒั นาการของรัฐ นครรัฐ และ
อาณาจักรต่าง ๆ ในแอฟริ กา การขยายอานาจของชาวยุโรป และลัทธิ จกั รวรรดิ นิยม
และผลที่มีต่อการเมืองการปกครอง เศรษฐกิ จ สังคม ของแอฟริ กา แอฟริ กา ภายหลัง
ได้รับเอกราช การรวมกลุ่มประเทศ และปั ญหาของแอฟริ กาในปั จจุบนั

1643701

ความรู้ เกีย่ วกับโบราณวัตถุสถานในท้องถิ่น
2(2-0)
Knowledge of the Local Ancient Places
ศึกษาความหมายของโบราณวัตถุสถาน ประวัติความเป็ นมา ความสาคัญ
ตลอดจนถึ ง ความงามทางด้า นทัศ นศิ ล ป์ ของโบราณวัต ถุ ส ถานในประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้เน้นท้องถิ่นที่สถานศึกษานั้นเปิ ดสอน

1643702

พิพธิ ภัณฑสถานวิทยา
3(2-2)
Museumology
ศึกษาประวัติศาสตร์ และวิวฒั นาการของพิพิธภัณฑสถานทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ การจัดพิพิธภัณฑสถานแบบต่าง ๆ การจัดระบบวัตถุของพิพิธภัณฑสถาน
การนาชม และการแต่งหนังสื อนาชม การจัดแสดงชัว่ คราว การนาสิ่ งของไปแสดงนอก
พิพิธภัณฑ์ การเขียนป้ ายประจาวัตถุ การรักษาความปลอดภัย
การซ่ อมสงวน
รักษาศิลปวัตถุ การประชาสัมพันธ์
การบริ หารพิพิธภัณฑสถานฝึ กปฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดพิพิธภัณฑสถาน การจัดแสดงโบราณวัตถุ หรื อศิลปวัตถุฯลฯ

1643703

ประวัติศาสตร์ นิพนธ์
3(2-2)
Historiography
ศึ ก ษาวิว ฒ
ั นาการ การบัน ทึ ก และแนวคิ ด ทางประวัติ ศ าสตร์ ข องโลก
ตะวันออกและโลกตะวันตก งานเขี ย นประวัติศ าสตร์ ไ ทยตั้ง แต่อดี ตจนถึ งปั จจุ บ นั
อิทธิ พลของสานึ กความคิดประวัติศาสตร์ ที่มีต่องานเขียนประวัติศาสตร์ ของไทย ฝึ ก
การค้นคว้า การเขียน และเรี ยบเรี ยงงานด้านประวัติศาสตร์
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1643704

ปรัชญาและระเบียบวิธีวจิ ัยประวัติศาสตร์
3(3-0)
Philosophy of History and Historical Method
ศึ ก ษาแนวคิ ด ความหมาย ความส า คัญ ของประวัติ ศ าสตร์ นั ก
ประวัติศาสตร์ สานักความคิดทางประวัติศาสตร์ ทั้งของต่างประเทศและไทย ศึกษา
ระเบียบวิธีวจิ ยั ประวัติศาสตร์

1643706

หลักการจัดนิทรรศการในพิพธิ ภัณฑ์
3(3-0)
Principles of Cultural Exhibition in a Museum
ศึกษาถึ งความสาคัญของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หน้าที่หลักของพิพิธภัณฑ์
โดยเน้นที่พิพิธภัณฑ์ทางมานุ ษยวิทยา วัฒนธรรม และชาติพนั ธุ์วิทยา ซึ่ งสามารถ
นามาจัดแสดงในรู ป นิ ท รรศการประจาและนิ ท รรศการพิ เศษ โดยมุ่ ง เน้นส่ งเสริ ม
ความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรม ความเชื่ อ ชี วิตความเป็ นอยู่ ประเพณี พิธีกรรมใน
ส่ วนรวมและระดับท้องถิ่นต่างๆ ศึกษาองค์ประกอบของการจัดนิ ทรรศการ เทศนิ คต
ลอดจนหลักเกณฑ์ในการจัดแสดง วิธีการและทฤษฎีเกี่ยวกับการเก็บวัสดุ ข้อมูลทาง
วัฒนธรรม ข้อมูลจากภาคสนาม เครื่ องมือที่ใช้ในภาคสนาม

1643707

การอนุรักษ์ โบราณวัตถุและโบราณสถาน
3(2-2)
Conservation of the Local Ancient Places
ศึกษาอิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อม ที่มีต่อโบราณวัตถุ และโบราณสถาน
สาเหตุของการเสื่ อมสภาพของโบราณวัตถุโบราณสถาน การอนุรักษ์ศิลป
โบราณวัตถุ อินทรี ยแ์ ละอนินทรี ย ์ การอนุรักษ์และเก็บรักษาโบราณวัตถุ ขณะทา
การขุดค้น
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1643708

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย 1
3(2-2)
Archaeology of Historical Period in Thailand 1
ศึ ก ษาหลัก ฐานและข้อ มูล ที่ นามาใช้ใ นการศึ ก ษาวิช าโบราณคดี สมัย
ประวัติ-ศาสตร์ ศึกษาร่ องรอยของการอยูอ่ าศัย และการพัฒนาของชุมชน ในสมัยยุค
แรกของประวัติศาสตร์ เช่ น ชุ มชนวัฒนธรรมทวารดี ศรี วิชัย และลพบุ รี โดยการ
พิจารณาและแปลความหมายจากหลักฐานทางเอกสารและโบราณคดี รวมทั้งจาก
หลักฐานที่คน้ พบใหม่ ๆ มีการศึกษานอกสถานที่

1643709

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย 2
3(2-2)
Archaeology of Historical Period in Thailand 2
ศึกษาร่ องรอยการอยูอ่ าศัยและวัฒนธรรมของชุมชนสมัยเชียงแสน ล้านนา
สุ โขทัย อยุธยา และรัตนโกสิ นทร์ โดยการพิจารณาและแปลความหมายจาก
หลักฐานทางเอกสารและโบราณคดี มีการศึกษานอกสถานที่

1643710

โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในเอเชีย
2(2-0)
Archaeology before Historical Period in Asia
ศึ ก ษาสภาพภู มิ ป ระเทศและสิ่ ง แวดล้อมของเอเชี ย ที่ เป็ นปั จจัย ให้เกิ ด
วัฒนธรรมของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ศึกษาลักษณะวัฒนธรรมและกลุ่มชนของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ตั้งแต่เริ่ มมีมนุ ษย์เข้ามาอาศัยในทวีปเอเชี ย จนถึงกลุ่มชนที่รู้จกั นาโลหะมาประดิษฐ์
เป็ นเครื่ องมือเครื่ องใช้ในบริ เวณเอเชียตะวันตก เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกไกล
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1643801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพพิพธิ ภัณฑ์ เอเชีย 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Museum Works 3
จัดให้มีกิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมของผูเ้ รี ยน ก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิช าชี พ ให้รับ รู้ ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชี พ พัฒนาตัวผูเ้ รี ย นให้มี
ความรู ้ ทักษะเจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชี พ ศึกษาดูงานตาม
พิพิธภัณฑ์ ฝึ กปฏิ บตั ิงานในพิพิธภัณฑ์ หรื องานที่ เกี่ ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ เช่ น
การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนศิลปวัตถุ งานแสดงนิ ทรรศการ งานศึกษาค้นคว้า และนา
ชมพิพิธภัณฑ์

1643802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพพิพธิ ภัณฑ์ ศึกษา 3
5(450)
Field Experience in Museum Works 3
ศึกษาปฏิ บตั ิในวิธีการอันถูกต้องเกี่ยวกับวัตถุ ในพิพิธภัณฑ์ งานทะเบียน
การดูแลรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ์ ทาความเข้าใจ ตลอดจนฝึ กภาคปฏิบตั ิงาน
อัน เกี่ ย วข้อ งกับ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ การศึ ก ษาดู ง านตามพิ พิ ธ ภัณฑ์ ต่ า ง ๆ ทั้ง ในและนอก
ท้องถิ่น ฝึ กจัดนิทรรศการ ฝึ กใช้ภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และฝึ กนาชม
พิพิธภัณฑ์

1643803

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Art History
and Archaeology 3
จัด ให้ มี กิ จ กรรม เพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาก่ อ นออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ ในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชี พ โดยเน้นการฝึ กทักษะขั้นพื้นฐาน และระดับสู ง ภาคปฏิ บตั ิในงานและ
กิจกรรมสาหรับฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี
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1643804

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี 3
5(450)
Field Experience in Art History and Archaeology 3
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชี พด้านศิลปะและโบราณคดี ใน
องค์การหรื อหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชี พ
และนาผลจากการฝึ กงานมาวิเคราะห์ สรุ ป เสนอในรู ปของการสัมมนาหรื อภาค
นิพนธ์

1643805

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพพิพธิ ภัณฑ์ ศึกษา 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Museum Works 2
จัดให้มีกิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมของผูเ้ รี ยน ก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพให้รับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ พัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้
ทักษะ เจตคติ แรงจู งใจ และคุ ณลัก ษณะที่ เหมาะสมกับวิชาชี พ ศึ กษาดู ง านตาม
พิพิธภัณฑ์ ฝึ กปฏิ บตั ิงานในพิพิธภัณฑ์ หรื องานที่ เกี่ ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ เช่ น
การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนศิลปวัตถุ งานแสดงนิ ทรรศการ งานศึกษาค้นคว้า และนา
ชมพิพิธภัณฑ์

1643806

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Art History
and Archaeology 2
จัด ให้ มี กิ จ กรรม เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของนัก ศึ ก ษา ก่ อ นออกฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชี พ ในด้านการรับรู้ ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชี พ
การพัฒนาตัว นัก ศึ ก ษา ให้มี ความรู้ ทัก ษะ เจตคติ แรงจูง ใจ และคุ ณ ลัก ษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชี พ โดยเน้นการฝึ กทักษะขั้นพื้นฐาน และระดับสู ง ภาคปฏิบตั ิใน
งานและกิจกรรมสาหรับฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ประวัติศิลปะและโบราณคดี

413
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1644101

สตรีกบั สั งคมไทย
2(2-0)
Woman and Thai Society
สถานะ สิ ทธิ และหน้าที่ของสตรี ในสังคมไทย นับตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
ความสาคัญ และการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสตรี ไทย ที่มีต่อเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคม องค์กรสตรี ที่สาคัญในสังคมไทยปัจจุบนั

1644201

ประวัติศาสตร์ บทบาทของชาติมหาอานาจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
3(3-0)
History of the Role of the Great Powers after World War 2
ศึ ก ษาภูมิ ห ลังของประเทศมหาอ านาจ สหรั ฐ อเมริ ก า สหภาพโซเวีย ต
สาธารณรั ฐประชาชนจี น และญี่ ปุ่ น สภาพของประเทศ และบทบาทของประเทศ
มหาอานาจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบนั

1644202

เหตุการณ์ โลกปัจจุบัน 2
2(2-0)
Contemporary World Affairs 2
ศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบนั ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โดยเน้นด้านเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เพื่อมุ่งส่ งเสริ มนักศึกษาให้เกิดความสนใจ รู ้จกั
อภิปรายและติดตามศึกษาเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น

1644301

ประวัติศาสตร์ ตะวันออกกลางและอิทธิพลของศาสนาอิสลาม
2(2-0)
History of the Middle East and Islamism
ศึกษาอิทธิ พลของศาสนาอิสลาม การตั้งจักรวรรดิ อาหรับ การดิ้นรนเพื่อ
เอกราชของชาติอาหรับ ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีต่อตะวันออกกลาง ปั ญหาใน
กลุ่ ม ประเทศอาหรั บ ปั ญ หาคลองสุ เ อช บทบาทขององค์ก ารสหประชาชาติ แ ละ
มหาอานาจตะวันตกในตะวันออกกลาง

414
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1644401

ประวัติศาสตร์ ยุโรปสมัยใหม่
3(3-0)
History of Modern Europe
ศึกษาสภาพการณ์ ด้านสังคมและการเมืองของยุโรปหลังปี ค.ศ. 1815
อิทธิ พลของลัทธิ ชาตินิยมทาให้เกิ ดการรวมประเทศอิตาลี และเยอรมนี บทบาทของ
ประเทศทั้งสองหลังการรวมประเทศจนนาไปสู่ วกิ ฤติการณ์ต่าง ๆ ก่อนสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ความสาคัญของสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุโรป
กาเนิดลัทธิ ฟาสซิ สต์และนาซี ความสัมพันธ์ของประเทศต่าง ๆ ก่อนเกิดสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และความร่ วมมือของนานาประเทศก่อนสงครามยุติ

1644701

การซ่ อมสงวนโบราณวัตถุสถาน
3(2-2)
Conservation Studies
ศึกษาวิธีการซ่ อมโบราณวัตถุสถาน ทั้งสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัย
ประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางโบราณคดี ให้ศึกษาดูงาน ฝึ กปฏิบตั ิงานการซ่ อมสงวน
โบราณวัตถุสถาน

1644703

การบริหารงานโบราณคดี
3(3-0)
Archaeological Management
ศึ ก ษาโครงสร้ า งงาน ระเบี ยบปฏิ บ ตั ิ และการจัดการที่ เกี่ ย วข้องกับงาน
โบราณคดี หลักการบริ หารทัว่ ไป กฎหมายที่เกี่ ยวกับการบริ หารงานทางโบราณคดี
และวิธีการประชาสัมพันธ์งานโบราณคดีต่อมวลชน

1644408

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพพิพธิ ภัณฑ์ ศึกษา 2
3(250)
Field Experience in Museum Works 2
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติใ นวิ ธี ก ารอัน ถู ก ต้อ งเกี่ ย วกับ วัต ถุ ใ นพิ พิ ธ ภัณฑ์ งาน
ทะเบี ยน การดูแลรักษาความปลอดภัยในพิพิธ ภัณฑ์ ท าความเข้าใจ ตลอดจนฝึ ก
ภาคปฏิบตั ิงานอันเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ การศึกษาดูงานตามพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งใน
และนอกท้องถิ่น ฝึ กจัดนิทรรศการ ฝึ กใช้ภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และ
ฝึ กนาชมพิพิธภัณฑ์
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1644802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี 2
3(250)
Field Experience in Art History and Archaeology 2
จัดให้นักศึ กษาได้ฝึกประสบการณ์ วิชาชี พ ด้านศิล ปะและโบราณคดี ใ น
องค์การหรื อหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชี พ
และนาผลจาการฝึ กงานมาวิเคราะห์ สรุ ป เสนอในรู ปของการสัมมนาหรื อภาคนิพนธ์

1644901

สั มมนาประวัติศาสตร์
2(2-0)
The Historical Seminar
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ทวั่ โลก การศึกษาทัศนะ
ของสานึ กความคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นนั้น ๆ โดยโยงเนื้ อหาที่ตรงกับวิชาสังคม
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมาอภิปรายในรายละเอียด

1644902

สั มมนาพิพธิ ภัณฑ์
3(2-2)
Seminar in Museum Works
ฝึ กให้นกั ศึกษาสามารถนาความรู ้เกี่ ยวกับพิพิธภัณฑ์ ทั้งที่ได้จากชั้นเรี ยน
นอกชั้นเรี ยน การอ่านจากนิ ตยสาร บทความ เอกสารวิชาการเกี่ ยวกับพิพิธภัณฑ์มา
วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น และนาเสนอ เช่นเดียวกับวิทยานิ พนธ์ เพื่อให้
นัก ศึ ก ษาเกิ ด จรรยาบรรณเกี่ ย วกับ งานพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ และตระหนัก ถึ ง หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบในการทาหน้าที่ในอนาคต

416

หมู่วชิ าภาษารัสเซีย
(165)

หมู่วชิ าภาษารัสเซี ย ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็ น ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟัง-พูด
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธ์และการแปลง
ภาษารัสเซียสาหรับวิชาชีพ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

(165-1--)
(165-2--)
(165-3--)
(165-4--)
(165-5--)
(165-6--)
(165-7--)
(165-8--)
(165-9--)

417

หมู่วชิ าภาษารัสเซีย (165)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
1651101
1650101
1651102
1650102
1651103
1651104
1651105
1651106

ชื่อวิชา
ภาษารัสเซี ยเบื้องต้น 1
ภาษารัสเซี ยเบื้องต้น 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)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าภาษารัสเซีย (165)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1651101

ภาษารัสเซียเบือ้ งต้ น 1
2(1-2)
Russia for Beginners
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 1651101 ภาษารัสเซี ยเบื้องต้น 1
สาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่มีพ้นื ฐานความรู ้ภาษารัสเซี ยมาก่อน
ควรฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ศึกษารู ปประโยคและไวยากรณ์
พื้นฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนาตน
การบอกเวลา การซื้ อของ เป็ นต้น การอ่านฝึ กอ่านข้อความสั้น ๆ
สามารถสรุ ป
และตอบคาถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้

1651102

ภาษารัสเซียเบือ้ งต้ น 2
2(1-2)
Russia for Beginners 2
ฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการต่อเนื่องจากภาษารัสเซี ยเบื้องต้น 1 ศึกษา
ไวยากรณ์ และรู ปประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้น ฝึ กทักษะภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
กว้างขวางขึ้น และเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

1651103

ภาษารัสเซีย 1
3(3-0)
Russia 1
ฝึ กทักษะทางภาษา ด้านการฟังและการพูด บทเรี ยนจะประกอบด้วยภาษา
สานวนที่ใช้ในการบริ การและสนทนากับนักท่องเที่ยว

419
รหัส
1651104

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

ภาษารัสเซีย 2
Russia 2
ฝึ กทักษะในด้านการฟังและการพูด
ปฏิบตั ิงาน ทั้งในโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว

3(3-0)
ในสถานการณ์จาลองในการ

1651105

ภาษารัสเซีย 3
Russia 3
ฝึ กทักษะในด้านการอ่านและการเขียน การอ่านบทความ
ประเภทต่าง ๆ อ่านหนังสื อพิมพ์ บทความทางวิชาการ และการเขียน
จดหมายธุ รกิจ และรายงานประเภทต่าง

3(3-0)

1651106

ภาษารัสเซีย 4
3(3-0)
Russia 4
ฝึ กทักษะชั้นสู ง ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสรุ ปใจความ
สาคัญได้ การเสนอรายงาน การอภิปรายกลุ่ม เป็ นต้น

420

หมู่วชิ าภาษาเกาหลี
(166)

หมู่วชิ าภาษาเกาหลี ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็ นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟัง-พูด
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธ์และการแปลง
ภาษาเกาหลีสาหรับวิชาชีพ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

(166-1--)
(166-2--)
(166-3--)
(166-4--)
(166-5--)
(166-6--)
(166-7--)
(166-8--)
(166-9--)
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หมู่วชิ าภาษาเกาหลี (166)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
1661101
1660101
1661102
1660102
1661103
1661104
1661105
1661106

ชื่อวิชา
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 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)

422

คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าภาษาเกาหลี (166)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1661101

ภาษาเกาหลีเบือ้ งต้ น 1
2(1-2)
Korean for Beginners 1
สาหรับผู้เรียนทีไ่ ม่ มีพนื้ ฐานความรู้ ภาษาเกาหลีมาก่ อน
ฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ศึกษารู ปประโยคและไวยากรณ์พ้นื ฐาน
เน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนาตน การ
บอกเวลา การซื้ อของ เป็ นต้น การอ่านฝึ กอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุ ปและ
ตอบคาถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้

1661102

ภาษาเกาหลีเบือ้ งต้ น 2
2(1-2)
Korean for Beginners 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 1661101 ภาษาเกาหลีเบือ้ งต้ น 1
ฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการต่อเนื่องจากภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 ศึกษา
ไวยากรณ์ และรู ปประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้น ฝึ กทักษะภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
กว้างขวางขึ้น และเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

1661103

ภาษาเกาหลี 1
3(3-0)
Korean 1
ศึกษาเน้นในด้านการฟังและพูดภาษาเกาหลีเบื้องต้น ในกรณี ที่จาเป็ นต้องใช้
ภาษานี้ในการทางาน บทเรี ยนจะประกอบด้วยรู ปแบบการสนทนาในชีวติ ประจาวัน
แบบง่าย

423
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1661104

ภาษาเกาหลี 2
3(3-0)
Korean 2
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาเกาหลี 1 โดยเน้นในด้านการฟังและการพูด
นักศึกษาจะได้รับการฝึ กฝนให้ใช้ภาษาเกาหลีในขอบข่ายที่กว้างขึ้น ฝึ กสนทนา
ภาษาเกาหลีในวิชาชีพอย่างง่าย ๆ และที่ใช้อยูเ่ สมอ

1661105

ภาษาเกาหลี 3
3(3-0)
Korean 3
ฝึ กทักษะในด้านการฟังและการพูด บทเรี ยนจะประกอบด้วยภาษาสานวนที่
ใช้ในการบริ การและสนทนากับนักท่องเที่ยว

1661106

ภาษาเกาหลี 4
3(3-0)
Korean 4
ฝึ กทักษะในด้านการฟังและการพูด ในสถานการณ์จาลองในการปฏิบตั ิงาน
ทั้งในโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว

424

หมู่วชิ าภาษาลาว
(167)

หมู่วชิ าภาษาลาว

ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชา

ออกเป็ น ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟัง-พูด
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธ์และการแปลง
ภาษาลาวสาหรับวิชาชีพ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

(167-1--)
(167-2--)
(167-3--)
(167-4--)
(167-5--)
(167-6--)
(167-7--)
(167-8--)
(167-9--)

425

หมู่วชิ าภาษาลาว (167)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
1671101
1670101
1671102
1670102

ชื่อวิชา
ภาษาลาวเบื้องต้น 1
ภาษาลาวเบื้องต้น 2

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)

426

คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าภาษาลาว (167)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1671101

ภาษาลาวเบือ้ งต้ น 1
2(1-2)
Laos for Beginners 1
สาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่มีพ้นื ฐานความรู ้ภาษาลาวมาก่อน
ฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ศึกษารู ปประโยคและไวยากรณ์พ้นื ฐาน
เน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนาตน
การบอกเวลา การซื้ อของ เป็ นต้น การอ่านฝึ กอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถ
สรุ ปและตอบคาถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้

1671102

ภาษาลาวเบือ้ งต้ น 2
2(1-2)
Laos for Beginners 2
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 1671101 ภาษาลาวเบื้องต้น 1
ฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการต่อเนื่องจากภาษาลาวเบื้องต้น 1 ศึกษา
ไวยากรณ์และรู ปประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้น ฝึ กทักษะภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
กว้างขวางขึ้น และเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

427

หมู่วชิ าภาษาเขมร
(168)

หมู่วชิ าภาษาเขมร ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็ น ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟัง-พูด
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธ์และการแปลง
ภาษาเขมรสาหรับวิชาชีพ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

(168-1--)
(168-2--)
(168-3--)
(168-4--)
(168-5--)
(168-6--)
(168-7--)
(168-8--)
(168-9--)

428

หมู่วชิ าภาษาเขมร (168)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
1681101
1680101
1681102
1680102

ชื่อวิชา
ภาษาเขมรเบื้องต้น 1
ภาษาเขมรเบื้องต้น 2

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)

429

คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าภาษาเขมร (168)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1681101

ภาษาเขมรเบือ้ งต้ น 1
2(1-2)
Cambodian for Beginners 1
สาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่มีพ้นื ฐานความรู ้ภาษาเขมรมาก่อน
ฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ศึกษารู ปประโยคและไวยากรณ์พ้นื ฐาน
เน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนาตน การ
บอกเวลา การซื้ อของ เป็ นต้น การอ่านฝึ กอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุ ปและ
ตอบคาถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้

1681102

ภาษาเขมรเบือ้ งต้ น 2
2(1-2)
Cambodian for Beginners 2
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 1681101 ภาษาเขมรเบื้องต้น 1
ฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการต่อเนื่องจากภาษาเขมรเบื้องต้น 1 ศึกษา
ไวยากรณ์และรู ปประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้น ฝึ กทักษะภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
กว้างขวางขึ้น และเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

430

หมู่วชิ าภาษาพม่ า
(169)

หมู่วชิ าภาษาพม่า

ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชา

ออกเป็ นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟัง-พูด
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธ์และการแปลง
ภาษาพม่าสาหรับวิชาชีพ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

(169-1--)
(169-2--)
(169-3--)
(169-4--)
(169-5--)
(169-6--)
(169-7--)
(169-8--)
(169-9--)

431

หมู่วชิ าภาษาพม่ า (169)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
1691101
1690101
1691102
1690102

ชื่อวิชา
ภาษาพม่าเบื้องต้น 1
ภาษาพม่าเบื้องต้น 2

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)

432

คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าภาษาพม่ า (169)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1691101

ภาษาพม่ าเบือ้ งต้ น 1
2(1-2)
Myanmar for Beginners 1
สาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่มีพ้นื ฐานความรู ้ภาษาพม่ามาก่อน
ฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ศึกษารู ปประโยคและไวยากรณ์พ้นื ฐาน
เน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนาตน การ
บอกเวลา การซื้ อของ เป็ นต้น การอ่านฝึ กอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุ ปและ
ตอบคาถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้

1691102

ภาษาพม่ าเบือ้ งต้ น 2
2(1-2)
Myanmar for Beginners 2
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 1691101 ภาษาพม่าเบื้องต้น 1
ฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการต่อเนื่องจากภาษาพม่าเบื้องต้น 1 ศึกษา
ไวยากรณ์ และรู ปประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้น ฝึ กทักษะภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
กว้างขวางขึ้น และเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

433

หมู่วชิ าภาษาเวียดนาม
(171)

หมู่วชิ าภาษาเวียดนาม ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็ น ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟัง-พูด
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธ์และการแปลง
ภาษาเวียดนามสาหรับวิชาชีพ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

(171-1--)
(171-2--)
(171-3--)
(171-4--)
(171-5--)
(171-6--)
(171-7--)
(171-8--)
(171-9--)

434

หมู่วชิ าภาษาเวียดนาม (171)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
1711101
1710101
1711102
1710102
1711103
1711104
1711105
1711106

ชื่อวิชา
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 1
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 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)

435

คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าภาษาเวียดนาม (171)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1711101

ภาษาเวียดนามเบือ้ งต้ น 1
2(1-2)
Vietnamese for Beginners 1
สาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่มีพ้นื ฐานความรู ้ภาษาเวียดนามมาก่อน
ควรฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ศึกษารู ปประโยคและไวยากรณ์
การแนะนาตน การบอกเวลา การซื้ อของ เป็ นต้น การอ่าน ฝึ กอ่านข้อความสั้น
ๆ สามารถสรุ ปและตอบคาถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้

1711102

ภาษาเวียดนามเบือ้ งต้ น 2
Vietnamese for Beginners 2
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 1711101 ภาษาเวียดนาม
เบื้องต้น 1
โดยการฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ต่อเนื่องจาก
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 1 ศึกษาไวยากรณ์และรู ปประโยคที่
ซับซ้อนขึ้น ฝึ กทักษะภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กว้างขวางขึ้น
และเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

1711103

ภาษาเวียดนาม 1
3(3-0)
Vietnamese 1
ฝึ กทักษะทางภาษาเวียดนาม
ด้านการฟังและการพูด บทเรี ยน
จะประกอบด้วยภาษา สานวนที่ใช้ในการบริ การและสนทนากับนักท่องเที่ยว

2(1-2)

436
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1711104

ภาษาเวียดนาม 2
3(3-0)
Vietnamese 2
ฝึ กทักษะในด้านการฟังและการพูด
ในสถานการณ์จาลองในการ
ปฏิบตั ิงาน ทั้งในโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวศึกษา

1711105

ภาษาเวียดนาม 3
3(3-0)
Vietnamese 3
ฝึ กทักษะในด้านการอ่าน และการเขียน การอ่านบทความประเภท
ต่าง ๆ อ่านหนังสื อพิมพ์ บทความทางวิชาการ และการเขียนจดหมายธุ รกิจ และ
รายงานประเภทต่าง ๆ

1711106

ภาษาเวียดนาม 4
3(3-0)
Vietnamese 4
ฝึ กทักษะชั้นสู ง ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสรุ ป ใจความสาคัญได้
การเสนอรายงาน การอภิปรายกลุ่ม เป็ นต้น
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หมู่วชิ าภาษาสเปน
(172)

หมู่วชิ าภาษาสเปน ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็ น ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟัง-พูด
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธ์และการแปลง
ภาษาสเปนสาหรับวิชาชีพ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

(172-1--)
(172-2--)
(172-3--)
(172-4--)
(172-5--)
(172-6--)
(172-7--)
(172-8--)
(172-9--)

438

หมู่วชิ าภาษาสเปน (172)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
1721101
1720101
1721102
1720102
1721103
1721104
1721105
1721106

ชื่อวิชา
ภาษาสเปนเบื้องต้น 1
ภาษาสเปนเบื้องต้น 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)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าภาษาสเปน (172)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1721101

ภาษาสเปนเบือ้ งต้ น 1
2(1-2)
Spanish for Beginners 1
สาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่มีพ้นื ฐานความรู ้ภาษาสเปนมาก่อน
ควรฝึ กทักษะทั้ง 4
อย่างบูรณาการ
ศึกษารู ปประโยคและ
ไวยากรณ์พ้นื ฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน ได้แก่
การทักทาย การแนะนาตน การบอกเวลา การซื้ อของ เป็ นต้น การอ่านควรฝึ ก
อ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุ ปและตอบคาถามได้ การเขียนควรฝึ กการเขียน
ประโยคง่าย ๆ ได้

1721102

ภาษาสเปนเบือ้ งต้ น 2
2(1-2)
Spanish for Beginners 2
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 1721101 ภาษาสเปนเบื้องต้น 1
โดยการฝึ กทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ต่อเนื่องจากภาษาสเปน
เบื้องต้น 1 ศึกษาไวยากรณ์และรู ปประโยคที่ซบั ซ้อนขึ้น ฝึ กทักษะภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่กว้างขวางขึ้น และเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

1721103

ภาษาสเปน 1
3(3-0)
Spanish 1
ศึกษาเน้นในด้านการฟัง และการพูดภาษาสเปนเบื้องต้นในกรณี ที่
จาเป็ นต้องใช้ภาษานี้ในการทางาน บทเรี ยนจะประกอบด้วยรู ปแบบการสนทนา
ในชีวติ ประจาวัน
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1721104

ภาษาสเปน 2
3(3-0)
Spanish 2
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาสเปน 1 โดยเน้นในด้านการฟังและพูด
นักศึกษาจะได้รับการฝึ กฝนให้ใช้วชิ าภาษาสเปนในขอบข่ายที่กว้างขึ้น
ฝึ ก
สนทนาภาษาสเปน ในวิชาชีพอย่างง่าย ๆ และที่ใช้อยูเ่ สมอ

1721105

ภาษาสเปน 3
3(3-0)
Spanish 3
ฝึ กทักษะในด้านการฟังและพูด บทเรี ยนจะประกอบด้วยภาษาสานวน
ที่ใช้ในการบริ การและสนทนากับนักท่องเที่ยว

1721106

ภาษาสเปน 4
Spanish 4
ฝึ กทักษะในด้านการฟังและพูด
ปฏิบตั ิงานทั้งในโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว

3(3-0)
ในสถานการณ์จาลองในการ
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หมู่วชิ าภาษาอาหรับ
(173)

หมู่วชิ าภาษาอาหรับ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็ น ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการฟัง-พูด
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน
ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม
วากยสัมพันธ์และการแปลง
ภาษาอาหรับสาหรับวิชาชีพ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

(173-1--)
(173-2--)
(173-3--)
(173-4--)
(173-5--)
(173-6--)
(173-7--)
(173-8--)
(173-9--)
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หมู่วชิ าภาษาอาหรับ (173)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
1731101
1731102
1731103
1732201
1732202
1732401
1732402
1733201
1733202
1733601
1733602
1733701
1733702
1733703
-

ชื่อวิชา
ภาษาอาหรับทัว่ ไป
ภาษาอาหรับ 1
ภาษาอาหรับ 2
การอ่าน 1
การอ่าน 2
การเขียนและการแปล 1
การเขียนและการแปล 2
การฟัง - การพูด 1
การฟัง - การพูด 2
หลักภาษา 1
หลักภาษา 2
ภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยว 1
ภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยว 2
ภาษาอาหรับในสื่ อมวลชน

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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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าภาษาอาหรับ (173)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1731101

ภาษาอาหรับทัว่ ไป
3(2-2)
General Arabic
สาหรับผู้เรียนทีไ่ ม่ มีพนื้ ฐานความรู้ ภาษาอาหรับมาก่ อน
ศึกษาอักษรภาษาอาหรับ ฝึ กการออกเสี ยง การทักทาย การแนะนา การพูด
ขอบคุณ ขอโทษ การเขียนที่ถูกต้อง หลักการผสมคา การสร้างคา ตลอดจน
ประโยคพื้นฐานและวิธีการเชื่อมประโยค

1731102

ภาษาอาหรับ 1
3(2-2)
Arabic 1
ฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษาคาศัพท์และสานวนที่ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

1731103

ภาษาอาหรับ 2
3(2-2)
Arabic 2
ฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษาประโยคชนิดต่าง ๆ ต่อเนื่องจาก
ภาษาอาหรับ 1

1732201

การอ่าน 1
2(2-0)
Reading 1
ฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงที่ถูกต้อง ฝึ กการอ่านเพื่อความเข้าใจเรื่ องทัว่ ๆ
ไป ในชีวติ ประจาวัน

444
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1732202

การอ่าน 2
2(2-0)
Reading 2
ฝึ กทักษะการอ่าน โดยเน้นการอ่านจับใจความสาคัญและความเข้าใจ
รายละเอียดของข้อความ บทความ และข่าว

1732401

การเขียนและการแปล 1
2(2-0)
Writing and Translation 1
ฝึ กการเขียนและการแปลข้อความง่าย ๆ เกี่ยวกับชีวติ ประจาวัน เพื่อให้สามารถใช้
คาศัพท์ และโครงสร้างต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

1732402

การเขียนและการแปล 2
2(2-0)
Writing and Translation 2
ฝึ กการเขียนและแปลข้อความ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้คาศัพท์และ
โครงสร้างต่าง ๆ ในการผูกประโยคและการเรี ยบเรี ยงข้อความ

1733201

การฟัง - การพูด 1
2(1-2)
Listening - Speaking 1
ฝึ กทักษะการฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน โดยเน้นการออกเสี ยงให้ถูกต้อง
ชัดเจน การใช้ถอ้ ยคาให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับสถานการณ์น้ นั ๆ โดยใช้คาศัพท์และโครงสร้างในระดับพื้นฐาน
ตลอดจนการฟังเพื่อความเข้าใจจากสื่ อประเภทต่าง ๆ

1733202

การฟัง - การพูด 2
2(1-2)
Listening - Speaking 2
ฝึ กทักษะการฟังและการพูด ในสถานการณ์ที่ซบั ซ้อนขึ้น โดยเน้นการใช้ถอ้ ยคา
และประโยคที่ถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์

445
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

1733601

หลักภาษา 1
3(3-0)
Structure 1
ศึกษาชนิดของคา รากศัพท์ของคา ประเภทของคากริ ยา และโครงสร้างของประโยค

1733602

หลักภาษา 2
Structure 2
ศึกษาการใช้คาตามหน้าที่ กาล มาลา วาจา และการกในประโยค

1733701

ภาษาอาหรับเพือ่ การท่องเทีย่ ว 1
2(2-0)
Arabic for Tourism 1
ฝึ กการสนทนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเน้นการอธิ บายเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทย

1733702

ภาษาอาหรับเพือ่ การท่องเทีย่ ว 2
2(2-0)
Arabic for Tourism 2
ฝึ กการสนทนา การใช้ถอ้ ยคาและประโยคที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
โดยเน้นการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของสถานที่สาคัญต่าง ๆ ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในสังคมไทย

1733703

ภาษาอาหรับในสื่ อมวลชน
2(2-0)
Arabic in Mass Media
ศึกษาการใช้ภาษาจากสื่ อมวลชน โดยเน้นสิ่ งพิมพ์ และสื่ อโทรคมนาคม
เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ภาษาในรู ปแบบต่าง ๆ

3(3-0)
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หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์
(รหัส 200-249)
หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ได้จดั หมู่วชิ าดังนี้
รหัส
200
201
202
203
204
205
206

หมู่วชิ า
หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์
หมู่วชิ าทฤษฎีหลักการและความเข้าใจทางศิลปกรรม
หมู่วชิ าวิจิตรศิลป์
หมู่วชิ าประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ
หมู่วชิ าประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ
หมู่วชิ านาฏศิลป์ และการแสดง
หมู่วชิ าดุริยางคศิลป์
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หมู่วชิ าที่ไม่ สามารถจัดเข้ าหมู่วชิ าใดได้
ของหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์
(200)
หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใด ๆ ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ได้จดั
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. หลักการและทฤษฎีทวั่ ไป
(200-1--)
2.
(200-2--)
3.
(200-3--)
4.
(200-4--)
5.
(200-5--)
6.
(200-6--)
7.
(200-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(200-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั
(200-9--)

448

หมู่วชิ าที่ไม่ สามารถจัดเข้ าหมู่วชิ าใดได้ ของหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (200)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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
-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

สุ นทรี ยภาพของชีวติ
ทฤษฎีการรับรู้ทางทัศนศิลป์
สุ นทรี ยภาพศึกษา 1
ทฤษฎีสี 1
ศิลปะไทย 1
ทฤษฎีศิลปะ
วัสดุศิลป์ 1
ศิลปะสาหรับครู ประถมศึกษา
วัสดุศิลป์ 2
เทคนิคศิลป์ 1
เทคนิคศิลป์ 2
สุ นทรี ยทางทัศนศิลป์
ทฤษฎีสี 2
การออกแบบสื่ อสาร
การพิมพ์ระบบซิลค์สกรี น
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพออกแบบนิเทศศิลป์ 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพออกแบบนิเทศศิลป์ 1
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพออกแบบพาณิ ชยศิลป์ 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพออกแบบพาณิ ชยศิลป์ 1
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปะการพิมพ์ 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปะการพิมพ์ 1
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาพพิมพ์ 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาพพิมพ์ 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
รหัสใหม่ รหัสเก่า
2002901
2002902
2002903
2003101
2003102
2003103
2003801
2003802
2003901
2004101
2004102
2004103
2004801
2004802
2004902
2004903
2004904
2004905
2004906
2004907
2004908
2004909
2004910
-

ชื่อวิชา
การพิมพ์เฉพาะบุคคล
โครงการศึกษาศิลปะส่ วนบุคคล
การนาเสนอผลงาน
ศิลปะไทย 2
การจัดกิจกรรมศิลปะสาหรับเด็กประถมศึกษา
ค่ายศิลปะ
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาพพิมพ์ 3
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปกรรม 3
เทคนิคการนาเสนอรู ปแบบการออกแบบ
ศิลปะไทย 3
สุ นทรี ยภาพศึกษา 2
พิพิธภัณฑ์ศิลป์
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาพพิมพ์ 3
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปกรรม 3
ปั ญหาศิลปะร่ วมสมัย
การนาเสนอผลงานออกแบบนิเทศศิลป์
ศิลปะนิพนธ์
สัมมนาการออกแบบประยุกต์ศิลป์
โครงการพิเศษศิลปะการพิมพ์
โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์
การนาเสนอผลงานชั้นสู ง
การนาเสนอผลงานออกแบบประยุกต์ศิลป์
โครงการพิเศษออกแบบประยุกต์ศิลป์

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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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าที่ไม่ สามารถจัดเข้ าหมู่วชิ าใดได้ ของหมวดวิชา
ศิลปกรรมศาสตร์ (200)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2000102 สุ นทรียภาพของชี วติ
3(3-0)
Aesthetic Appreciation
ศึกษาและจาแนกข้อต่างในศาสตร์ ทางความงาม
ความหมายของ
สุ นทรี ยศาสตร์ เชิงการคิดกับสุ นทรี ยศาสตร์ เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสาคัญของ
การรับรู ้กบั ความเป็ นมาของศาสตร์ ทางการเห็น (The Art of Imagery) ศาสตร์ทางการ
ได้ยนิ (The Art of Sound) และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว (The Art of Movement) สู่
ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง (Performing
Arts) ผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู ้เชิงคุณค่าจาก (1) ระดับการราลึก (Recognitive) (2) ผ่าน
ขั้นตอนความคุน้ เคย (Acquantive) และ (3) นาเข้าสู่ ข้ นั ความซาบซึ้ ง (Appreciative)
เพื่อให้ได้มาซึ่ งประสบการณ์ของความซาบซึ้ งทางสุ นทรี ยภาพ
(Aesthetic
Appreciation)
2001101 ทฤษฎีการรับรู้ ทางทัศนศิลป์
2(1-2)
Perception Theory of Visual Arts
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีการรับรู ้ในการมองเห็นและค้นคว้า
เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ทวั่ ไปของสิ่ งแวดล้อมที่มีลกั ษณะกระทบต่อการรับรู ้ และการมองเห็น
ของมนุษย์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความคิดทางรู ปแบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในงาน
ทัศนศิลป์
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2001102 สุ นทรียภาพศึกษา 1
2(1-2)
Aesthetic Education I
ศึกษาสมมติฐาน คานิยม และความหมายของสุ นทรี ยภาพ ทฤษฎีการรับรู้
ในการมองเห็นของมนุษย์ ปรากฎการณ์ทวั่ ไปของสิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการรับรู ้
การพัฒนาศักยภาพของการรับรู ้ ค่าสุ นทรี ยภาพที่ปรากฏจากสุ นทรี ยวัตถุ โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับความคิดทางรู ปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงในงานทัศนศิลป์
2001103 ทฤษฎีสี 1
2(1-2)
Theory of Colour 1
ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับความเป็ นมาของทฤษฎีสีในงานศิลปกรรม และ
งานช่าง ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
เปรี ยบเทียบข้อแตกต่างของทฤษฎีแต่ละวิธีและ
ประโยชน์ในการนามาใช้
2001104 ศิลปะไทย 1
3(2-2)
Thai Arts 1
ศึกษาความหมายของศิลปะไทย ที่มาของลายไทยและภาพไทย สามารถ
ประยุกต์และสร้างสรรค์ เพื่อนามาใช้ในแนวทางอนุรักษ์ อีกทั้งสามารถจาแนกแบบ
และชนิดของภาพไทยและลายไทยได้ ฝึ กฝนและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบลายไทย
และภาพไทย
2001105 ทฤษฎีศิลปะ
Art Theory

2(1-2)
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ศึกษาให้เข้าใจส่ วนประกอบมูลฐาน การใช้สี และการจัดองค์ประกอบอันจะ
นาไปสู่ การสร้างสรรค์งานทางทัศนศิลป์ ทั้งสองและสามมิติ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2001106

วัสดุศิลป์ 1
2(1-2)
Art Media 1
ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่
นามาใช้งานศิลปะและนิ เทศศิลป์ โดยเน้นการค้นคว้าทดลอง เทคนิคและวัสดุใหม่
ๆ เพื่อการเลือกนามาใช้สร้างสรรค์งานศิลปะ และนิเทศศิลป์ อย่างมีคุณค่า

2001108

ศิลปะสาหรับครู ประถมศึกษา
2(1-2)
Arts for Elementary School Teachers
ความสาคัญของศิลปศึกษา
พัฒนาการทางศิลปะของเด็กไทยวัย
ประถมศึกษา หลักการเขียนภาพและระบายสี การพิมพ์ภาพ ภาพปะติด การปั้ นและ
แกะสลัก งานสาน ถัก และทอ งานสร้างสรรค์และงานประดิษฐ์ หลักการจัด
องค์ประกอบทางศิลปะ การวิจารณ์ผลงานศิลปศึกษาของเด็ก

2001109

วัสดุศิลป์ 2
Art Media 2
ศึกษาวัสดุสังเคราะห์ เพื่อนามาใช้ในงานทัศนศิลป์
วิเคราะห์ความงามที่เกิดขึ้น โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์

2001110

เทคนิคศิลป์ 1
Art Techniques 1
ศึกษาการแก้ปัญหาในรู ปแบบที่ตอ้ งการแสดงออก
รู ปทรง พื้นผิว แสงเงา จากสื่ อประเภทต่าง ๆ หลายรู ปแบบ

2(1-2)
การแก้ปัญหาและ

2(1-2)
ความชัดเจนของเส้น
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2001111

รหัส

เทคนิคศิลป์ 2
2(1-2)
Art Techniques 2
ศึกษาใช้การแสดงออกอย่างปรากฎเรื่ องราว
และรู ปแบบพิเศษในงาน
ทัศนศิลป์ ให้สัมพันธ์กบั ความหลากหลายของสื่ อที่นามาใช้ปฏิบตั ิจริ ง
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2001112

สุ นทรียทางทัศนศิลป์
2(2-0)
Aesthetics of Visual Arts
ความหมายของสุ นทรี ยภาพ มนุษย์และประสบการณ์ทางความงาม การ
พัฒนาประสาทสัมผัสและเลือกสรรค่าของความงามจากทัศนศิลป์ อันสนองความ
ต้องการและความรู้สึกทางอารมณ์และจิต เพื่อนามาปลูกฝังและพัฒนาตนเองให้
เจริ ญงอกงามไปสู่ คุณค่า และความหมายของความเป็ นมนุษย์

2002101

ทฤษฎีสี 2
3(2-2)
Theory of Colour 2
ศึกษาทฤษฎีสีที่นามาใช้ในงานทัศนศิลป์ โดยการปฏิบตั ิ วิเคราะห์ และ
ทดสอบทางจิตวิทยา

2002102

การออกแบบสื่ อสาร
2(1-2)
Communication Design
ศึกษาแนวคิดในการออกแบบเพื่อการสื่ อความหมายโดยใช้ภาพและ
สัญลักษณ์ต่างๆ ประกอบเข้าด้วยกัน ทั้งรู ปแบบงาน 2 มิติ และงาน 3 มิติ

2002301

การพิมพ์ระบบซิลค์ สกรีน
2(1-2)
Silk Screen Printing
ความสาคัญของการพิมพ์ซิลค์สกรี นต่อการผลิตสื่ อ หลักการและการพิมพ์
ด้วยระบบซิ ลค์สกรี น เทคนิควัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการพิมพ์ซิลค์สกรี น
ฝึ ก
ปฏิบตั ิการผลิตสื่ อด้วยการพิมพ์ระบบซิลค์สกรี น
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2002801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พออกแบบนิเทศศิลป์ 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Visual
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

2002802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พออกแบบนิเทศศิลป์ 1
3(260)
Filed Experience in Visual Communication Design 1
นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงานตามแขนงและสาขาที่นกั ศึกษามีความถนัดและ
สนใจเป็ นพิเศษ เพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์วชิ าชีพให้มีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจน
สามารถนาผลจากการฝึ กปฏิบตั ิงานไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

2002803

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พออกแบบประยุกต์ ศิลป์ 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Creative Design &
Products 1
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2002804

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พออกแบบประยุกต์ ศิลป์ 1
3(260)
Field Experience in Creative Design & Products 1
การฝึ กปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับศิลปะประยุกต์ภายนอกและภายในสถานศึกษา
เช่น ปฏิบตั ิงานในโรงงานเอกชน และหน่วยงานราชการ หรื อจัดฝึ กเอง

2002805

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พออกแบบพาณิชยศิลป์ 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Commercial Art 1
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพออกแบบพาณิ ชยศิลป์

2002806

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พออกแบบพาณิชยศิลป์ 1
3(260)
Field Experience in Commercial Art 1
นักศึกษาทุกคนจะต้องหาประสบการณ์จากสถานประกอบการหรื อ
รัฐวิสาหกิจก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสถานศึกษา ครั้งละ 260 ชัว่ โมงเป็ น อย่าง
น้อยก่อนฝึ กงานจะต้องมีการปฐมนิเทศให้กบั นักศึกษาก่อน การประเมินผล การ
ปฏิบตั ิ จานวนบุคลากรของสถานประกอบการนั้น ๆ จะประเมินผลของ นักศึกษา
ร่ วมกับอาจารย์นิเทศก์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ภายหลังจากเสร็ จจากการ
ฝึ กงานต้องมีการสัมมนาปั ญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกัน การปั จฉิ มนิเทศ
ควรจัดให้มีข้ ึนภายหลังการฝึ กงานช่วงหลังแล้ว

456

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2002807

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปะการพิมพ์ 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Applied Graphics 1
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

2002808

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปะการพิมพ์ 1
3(260)
Field Experience in Applied Graphics 1
การฝึ กในสถานประกอบการทางด้านวิชาชีพศิลปะ เช่น แหล่งปฏิบตั ิงาน
ของศิลปิ น โรงพิมพ์ของเอกชนและหน่วยราชการต่าง ๆ

2002809

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาพพิมพ์ 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Print Making 1
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

457
2002810

รหัส

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาพพิมพ์ 1
Field Experience in Print Making 1
การฝึ กในสถานประกอบการทางด้านวิชาชีพภาพพิมพ์
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการหรื อจัดฝึ กเอง

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

3(260)
เช่น

แหล่ง

น(ท-ป)

2002901

การพิมพ์ เฉพาะบุคคล
2(1-3)
Individual Printing Project
เสนอโครงการพิมพ์เฉพาะบุคคล การฝึ กปฏิบตั ิหาความชานาญ การพิมพ์
ชนิดใดชนิดหนึ่งให้สมบูรณ์ตามโครงการ

2002902

โครงการศึกษาศิลปะส่ วนบุคคล
4(2-4)
Individual Art Project
ผูเ้ รี ยนเสนอโครงการที่ตนสนใจต่อคณะกรรมการ เพื่อศึกษาและ ค้นคว้า
ในวิชาที่ตอ้ งการศึกษาเป็ นกรณี พิเศษ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออาชีพของตน

2002903

การนาเสนอผลงาน
3(2-2)
Art Presentation
เมื่อนักศึกษาได้เลื่อนขั้นศึกษาในเทอมสุ ดท้ายของการเรี ยน จะได้มีการ
วิเคราะห์สัมมนาและประเมินผลสะสมของแต่ละบุคคล หลังจากนั้นจึงทาการแก้ไข
ปรับปรุ ง หรื อทางานเพิ่มเติมจนกว่าผลงานจะอยูใ่ นระดับ

2003101

ศิลปะไทย 2
Thai Art 2
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิศิลปะการช่างไทย
ภาษาไทยใช้ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

2(1-2)
โดยประยุกต์ลายไทยและ

458
2003102

รหัส

การจัดกิจกรรมศิลปะสาหรับเด็กประถมศึกษา
2(1-2)
Art Program for Elementary Children
ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการทางด้านศิลปะ
ตลอดจนแนวคิดในการ
สร้างงานของเด็กประถมศึกษา การจัดกิจกรรมทางศิลปะในโรงเรี ยนประถมศึกษา
ศึกษาการตีความ การพูด การเขียน เพื่อพิจารณ์งานศิลปะของเด็กประถมศึกษา การ
วัดและประเมินผลงานศิลปะ
ตลอดจนการจัดนิทรรศการงานศิลปะของเด็ก
ประถมศึกษา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

2003801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาพพิมพ์ 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Print Making 3
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

2003802

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปกรรม 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Fine and Applied
Arts 3
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

2003901

เทคนิคการนาเสนอรู ปแบบการออกแบบ
Design Present Project

3(2-2)

459
ศึกษาทฤษฎีการร่ างแบบ ขั้นตอนการเขียนบทสไลด์ ภาพยนตร์ และ
วีดีโอเทป การทา Animation การออกแบบวัสดุประกอบการ การให้แสง ทฤษฎีแสง
อุปกรณ์ในการให้แสงในการละคร ภาพยนตร์และโทรทัศน์ และฝึ กปฏิบตั ิการ
ออกแบบ
2004101

รหัส

ศิลปะไทย 3
2(1-2)
Thai Art 3
ศิลปะไทยทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และศิลปะการ
ช่างเชิงวิเคราะห์และการอนุรักษ์
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

2004102

สุ นทรียภาพศึกษา 2
2(1-2)
Aesthetic Education 2
ให้มีความรู ้และความเข้าใจ จุดมุ่งหมายของการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
ตรงทางสุ นทรี ยภาพ การปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้วธิ ี มองกับสุ นทรี ยวัตถุ การรู ้จกั หาค่า
สุ นทรี ยภาพจากปรากฏการณ์ในการรับรู ้
การนาค่าของสุ นทรี ยภาพมาเป็ น
ประสบการณ์ทางความงามสาหรับตนเอง และสามารถนาไปสู่ การสอนความรู ้เชิง
คุณค่าทางศิลปะได้

2004103

พิพธิ ภัณฑ์ ศิลป์
2(1-2)
Museum of Art
ศึกษาบทบาทและความสาคัญของการพิพิธภัณฑ์
ศูนย์วฒั นธรรม
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และสถานที่แสดงผลงานศิลปะที่มีต่อสังคม โดยเน้นระบบและ
การดาเนินงาน การบริ หารและองค์กร รู ปแบบการจัดและการเสนอผลงานเพื่อให้
บริ การต่อชุมชน

2004801

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาพพิมพ์ 3
5(350)
Field Experience in Print Making 3
ฝึ กงานในสถานประกอบการทางด้านวิชาชีพศิลปะ เช่น แหล่งปฏิบตั ิงาน
ของศิลปิ น โรงพิมพ์เอกชน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ

460

2004802

รหัส

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปกรรม 3
5(350)
Field Experience in Fine and Applied Art 3
นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงานตามแขนงและสาขาที่นกั ศึกษามีความถนัดและ
สนใจเป็ นพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วชิ าชีพให้มีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจน
สามารถนาผลจากการฝึ กปฏิบตั ิงานไปใช้ประกอบอาชีพได้

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2004902

ปัญหาศิลปะร่ วมสมัย
2(1-2)
Problems in Contemporary Art
ศึกษาให้รู้และเข้าใจ อิทธิ พล บทบาท ปั ญหารู ปแบบ รวมทั้งแนวคิดและ
แนวโน้ม ซึ่ งเป็ นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการเคลื่อนไหวของศิลปะในสังคม

2004903

การนาเสนอผลงานออกแบบนิเทศศิลป์
2(1-2)
Art Presentation : Visual Communication Design
ศึกษา วิเคราะห์ สัมมนา และประเมินผลสะสมงานของแต่ละบุคคล
หลังจากนั้นให้มีการแก้ไข ปรับปรุ ง หรื อทางานเพิ่มเติมจนกว่าผลงานจะอยูใ่ น
ระดับ

2004904

ศิลปะนิพนธ์
3(2-2)
Art Thesis
ศึกษาข้อมูลและค้นคว้าในวิชาที่ศึกษามาโดยตรงตามที่ผเู ้ รี ยนแต่ละคนเลือก
หรื อสนใจ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนในวิชาเอกแต่ละสาขาได้ทาการค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม
ภายใต้การนิเทศของอาจารย์ให้สาขาวิชานั้น ๆ ให้ต่อเนื่องกับวิชาที่ได้เรี ยนมาแล้ว

2004905

สั มมนาการออกแบบประยุกต์ ศิลป์
Seminar in Applied Arts

3(2-2)

461
ให้ศึกษาค้นคว้าและสารวจข้อมูลด้านการออกแบบประยุกต์ศิลป์ อย่างมี
ระบบ เพื่อนาเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2004906

โครงการพิเศษศิลปะการพิมพ์
4(2-4)
Special Project in Applied Graphics
ให้นกั ศึกษาเลือกหัวข้อเรื่ อง เพื่อปฏิบตั ิงานศิลปะการพิมพ์ที่สมบูรณ์ ซึ่งจะ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและตัดสิ นโครงการพิเศษ ผ่านการ
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการกาหนดให้จนกว่าผลงานจะแล้ว
เสร็ จ และต้องผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการ และต้องจัดนิทรรศการผลงาน
ให้ผสู้ นใจได้ชม

2004907

โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์
4(2-4)
Special Projection in Applied Arts
นักศึกษาเลือกหัวข้อเรื่ องเพื่อปฏิบตั ิงานออกแบบนิเทศศิลป์ ที่สมบูรณ์
ซึ่ งจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและตัดสิ นโครงการพิเศษ ส่ วน
การปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการกาหนดให้จนกว่า
จะแล้ว
เสร็ จ และต้องผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการและต้องจัดนิทรรศการผลงาน
ให้ผสู้ นใจได้ชม

2004908

การนาเสนอผลงานชั้ นสู ง
Advanced Technique Presentation

3(2-2)

462
การวิเคราะห์ สัมมนา และประเมินผลงานสะสมของแต่ละบุคคล ทาการ
แก้ไขปรับปรุ งหรื อทางานเพิ่มเติม จนกว่าผลงานจะอยูใ่ นระดับที่จะนาไปประกอบ
อาชีพ หรื อเป็ นที่ยอมรับของบุคคลที่อยูใ่ นวงการออกแบบนิเทศศิลป์ การเตรี ยมตัว
เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ การนาเสนอผลงานสะสมและการใช้ ชีวติ จริ งในการเริ่ ม
เข้าทางาน

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2004909

การนาเสนอผลงานออกแบบประยุกต์ ศิลป์
2(1-2)
Applied Arts Presentation
เมื่อนักศึกษาได้เลื่อนชั้นศึกษาในเทอมสุ ดท้ายของการเรี ยน จะได้มีการ
วิเคราะห์สัมมนาและประเมินผลสะสมของแต่ละบุคคล หลังจากนั้นจึงทาการแก้ไข
ปรับปรุ ง หรื อทางานเพิ่มเติมจนกว่าผลงานจะอยูใ่ นระดับ

2004910

โครงการพิเศษออกแบบประยุกต์ ศิลป์
4(2-4)
Special Projection in Applied Arts
นักศึกษาเลือกหัวข้อเรื่ องเพื่อปฏิบตั ิงานศิลปะการพิมพ์ที่สมบูรณ์ ซึ่งจะ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและตัดสิ นโครงการพิเศษ ส่ วนการ
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการกาหนดให้จนกว่า จะแล้วเสร็ จ
และต้องผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการและต้องจัดนิทรรศการผลงานให้
ผูส้ นใจได้ชม
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หมู่วชิ าทฤษฎี หลักการและความเข้ าใจทางศิลปกรรม
(201)
หมู่วชิ าทฤษฎี หลักการและความเข้าใจทางศิลปกรรม ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์
ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. ปรัชญาและวัฒนธรรมทางศิลปะ
(201-1--)
2. ประวัติศาสตร์ศิลป์
(201-2--)
3. หลักการ ทฤษฎีทางศิลปะและการวิจารณ์ศิลปะ
(201-3--)
4.
(201-4--)
5.
(201-5--)
6.
(201-6--)
7.
(201-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(201-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั
(201-9--)
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หมู่วชิ าทฤษฎีหลักการและความเข้ าใจทางศิลปกรรม (201)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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
-

ชื่อวิชา
สุ นทรี ยศาสตร์
ศิลปะพื้นบ้าน 1
ศิลปะพื้นบ้าน 2
ศิลปะพื้นบ้าน 3
ประวัติศาสตร์ ศิลป์
ประวัติศาสตร์ศิลป์ ตะวันตก
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 1
ศิลปะในชีวติ ประจาวัน
สุ นทรี ยศาสตร์ 1
ศิลปกรรมพื้นเมือง
ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
วัสดุและเทคนิคศิลปะ
ศิลปะพื้นบ้าน 4
ศิลปะพื้นบ้าน 5
ศิลปะพื้นบ้าน 6
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 2
ประวัติศาสตร์ ศิลปะในประเทศใกล้เคียง
ประวัติศาสตร์ศิลป์ เปรี ยบเทียบ
การจัดกิจกรรมศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัย
ศิลปะพื้นบ้าน 7
ศิลปะพื้นบ้าน 8
ศิลปะพื้นบ้าน 9
สุ นทรี ยศาสตร์ 2
การออกแบบรู ปแบบไทย
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 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
รหัสใหม่ รหัสเก่า
2014101
2014102
2014103
2014104
2014105
2014106
2014107
2014108
2014109
2014110
2014111
2014201
2014202
2014203
2014302
2014303
2014304
2014305
2014306
2014307
2014308
-

ชื่อวิชา
สุ นทรี ยศาสตร์ เบื้องต้น
ออกแบบ 25
สุ นทรี ยศาสตร์ 3
ศิลปะไทย 4
ปรัชญาศิลปะ
ศิลปกรรมไทย
ศิลปะพื้นบ้าน 10
ศิลปะพื้นบ้าน 11
ศิลปะพื้นบ้าน 12
ศิลปะพื้นบ้าน 13
หลักการปฏิบตั ิวชิ าชีพ
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 4
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 5
ศิลปกรรมร่ วมสมัย
ศิลปะวิจารณ์ 1
ศิลปะวิจารณ์ 2
ศิลปะวิจารณ์ 3
ศิลปศึกษาเบื้องต้น
ทัศนศิลป์ สื่ อสาร
การวิจารณ์ศิลปะ
ความคิดสร้างสรรค์

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)

466

คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าทฤษฎี หลักการและความเข้ าใจทางศิลปกรรม (201)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2011101

สุ นทรียศาสตร์
2(1-2)
Aesthetics
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ทฤษฎี สุ น ทรี ย ศาสตร์ โครงสร้ า งของความงามที่ มี อ ยู่ใ น
ธรรมชาติและศิลปกรรมตามแนวปรัชญาที่มีอยูใ่ นขบวนการของวิวฒั นาการสังคม
ทั้งโลกตะวันออกและโลกตะวันตก

2011102

ศิลปะพืน้ บ้ าน 1
2(1-2)
Folk Arts 1
ศึ กษาเกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมาของศิ ลปะและหัตถกรรมในชุ มชนไทย
เน้นลักษณะวัสดุ วิธีการ ประโยชน์ใช้สอย ความเชื่อหรื อเหตุผลที่ปรากฏในรู ปแบบ
ของศิลปะพื้นบ้าน

2011103

ศิลปะพืน้ บ้ าน 2
2(1-2)
Folk Arts 2
ศึกษาลักษณะ รู ปแบบของศิลปะพื้นบ้านตามแหล่งต่าง ๆ ในท้องถิ่ น ศึกษา
เชิงวิเคราะห์

2011104

ศิลปะพืน้ บ้ าน 3
2(1-2)
Folk Arts 3
ศึกษาถึ งสาระ วิธีการอนุ รักษ์ และวิธีการเผยแพร่ ศิลปะท้องถิ่นพื้นบ้านในสาขา
ต่าง ๆ ของแต่ละท้องถิ่น
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2011201

ประวัติศาสตร์ ศิลป์
2(1-2)
History of Arts
ศึ กษาประวัติศาสตร์ ศิ ลปะโดยสั งเขป ตั้ง แต่สมัยก่ อนประวัติศ าสตร์ จนถึ ง
สมัยปั จจุบนั โดยเน้นเรื่ องการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของความเชื่ อและ
แบบอย่างงานศิลปะโดยลาดับ

2011203

ประวัติศาสตร์ ศิลป์ ตะวันตก
2(1-2)
History of Western Arts
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของงานศิลปกรรมตะวันตก เน้นความสัมพันธ์ของ
สภาพสังคม ศาสนา ปรัชญา ความเชื่ อและรู ปแบบของงานศิ ลปกรรมในแง่ ของ
สุ นทรี ยศาสตร์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงปั จจุบนั

2011204

ประวัติศาสตร์ ศิลป์ 1
3(2-2)
History of Arts 1
ศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปะโดยสังเขปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตะวันตก
และตะวันออก ที่มีอิทธิ พลต่อศิลปะในสาขาต่าง ๆ และศิลปะไทย ในด้านรู ปแบบ
และเนื้ อหาในอดี ตถึ งปั จจุบนั โดยเน้นคติความเชื่ อและศิลปะการช่ างที่สาคัญของ
ไทยและสากล

2011301

ศิลปะในชีวติ ประจาวัน
2(2-0)
Functional Arts
ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญของรสนิยมที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภค องค์ประกอบทางศิลปะ
และหลักการออกแบบ โครงสร้างและการตกแต่ง การนาเอาศิลปะและการออกแบบ
มาใช้ก ับ การจัดการเรื่ องเสื้ อผ้า อาหาร การตกแต่ง บ้านเรื อน และการปรั บ ปรุ ง
บุคลิกภาพ
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2012102

สุ นทรียศาสตร์ 1
2(1-2)
Aesthetics 1
ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีความงาม ปรัชญาศิลปะ ความงามในศิลปะของเด็ก
การวิจารณ์ศิลปะที่มองเห็น

2012103

ศิลปกรรมพืน้ เมือง
3(3-0)
Local Arts
ศึกษาความเป็ นมา รู ปแบบ วิวฒั นาการ เทคนิคในการผลิต
ประโยชน์ใช้สอยและสุ นทรี ยภาพของศิลปกรรมพื้นเมือง
อิทธิ พลของ
สังคมและวัฒนธรรมที่มีต่องานศิลปกรรมพื้นเมือง การอนุรักษ์ พัฒนาและส่ งเสริ ม
ศิลปกรรมพื้นเมืองแต่ละประเภท

2012104

ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น
3(3-0)
Native Craft
ศึกษารู ปแบบลักษณะ ความเป็ นมา อิทธิ พลที่ทาให้เกิดศิลปหัตถกรรมประจา
ถิ่ น ศึ ก ษาวัส ดุ วิ ธี ก ารและแนวการพัฒ นาส่ ง เสริ ม ศิ ล ปหั ต ถกรรมแต่ ล ะอย่ า ง
ศึ ก ษาปั ญ หาของงานศิ ล ปหัต ถกรรมประจ าถิ่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้า ใจในการ
แก้ปัญหา และบังเกิดผลทางเศรษฐกิจแก่ทอ้ งถิ่น

2012105

ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3(3-0)
Local Arts and Culture
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม ประเพณี การละเล่ น หั ต ถกรรม กี ฬ า
ตลอดจนวรรณกรรม
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2012106

วัสดุและเทคนิคศิลปะ
2(1-2)
Materials and Techniques
ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่นามาใช้
งานศิ ลปะ โดยเน้นการค้นคว้าทดลองเทคนิ คใหม่ เพื่อการเลื อกนาไปใช้ในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมีคุณค่า

2012107

ศิลปะพืน้ บ้ าน 4
2(1-2)
Folk Arts 4
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารประยุ ก ต์ และกระบวนการในการจัด การเพื่ อ การตลาด
และการอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปั จจุบนั

2012108

ศิลปะพืน้ บ้ าน 5
2(1-2)
Folk Arts 5
ศึ ก ษาภู มิ ส ภาพ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความเชื่ อ ฯลฯ รวมทั้ ง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รู ปแบบ ประเภท และประโยชน์ใช้สอยของศิลปะ
พื้นบ้านในภูมิภาค ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

2012109 ศิลปะพืน้ บ้ าน 6
2(1-2)
Folk Arts 6
ศึ ก ษาภู มิ ส ภาพ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความเชื่ อ ฯลฯ รวมทั้ ง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รู ปแบบ ประเภท และประโยชน์ใช้สอยของศิลปะ
พื้นบ้านในภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
2012201

ประวัติศาสตร์ ศิลป์ 2
2(1-2)
History of Art 2
ศึกษาความเป็ นมาและวิวฒั นาการศิลปะของไทย โดยเน้นอิทธิ พล ความ
เชื่ อ และแนวคิ ดของการสร้ า งสรรค์ง าน นับ ตั้ง แต่ ยุ ค ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ จ นถึ ง
ปัจจุบนั โดยสังเขป
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2012202

ประวัติศาสตร์ ศิลปะในประเทศใกล้เคียง
2(2-0)
History of Neighbor Arts
ศึกษาศิลปะอินเดีย ลังกา ชวา พม่า มอญ และเขมรสมัยต่าง ๆ และ
อิทธิ พลของศิลปะต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในประเทศไทย เน้นเป็ นพิเศษใน
เรื่ องศิลปะอินเดีย โดยการศึกษาศิลปะอินเดียตั้งแต่อารยธรรมลุ่มแม่น้ าสิ นธุ ศิลปะ
อินเดียแบบทมิฬและศิลปอินเดียทางภาคเหนือ และความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ
อินเดียกับศิลปะไทย

2012204

ประวัติศาสตร์ ศิลป์ เปรียบเทียบ
2(1-2)
Comparative History of Arts
ศึกษาความหมายของวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ
ความเกี่ยวพันระหว่าง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะกับโบราณคดี ความรู ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ โปราณคตดี
และลักษณะศิลปะตะวันตกและไทย
ตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ จนถึงสมัย
ปั จจุบนั ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดีไทยกับของ
ประเทศข้างเคียง

2012301

การจัดกิจกรรมศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัย
1(1-0)
Art Program for Pre-School Children
ให้มีความรู ้และเข้าใจธรรมชาติของวิวฒั นาการของศิลปะทั้งภาคการรับรู ้และ
การแสดงออกของเด็กปฐมวัย ศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่ องของการแสดงออกทาง
ศิลปะ 2 มิติและ 3 มิติ สามารถตีความ (Interpretation) และการวิเคราะห์ ตลอดจน
การวัดผลและประเมินผลทางศิลปะของเด็กปฐมวัยได้ รวมทั้งการจัดนิ ทรรศการ
ผลงานศิลปะของเด็กทั้งในและนอกชั้นเรี ยน
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2013101

ศิลปะพืน้ บ้ าน 7
2(1-2)
Folk Arts 7
ศึ ก ษาภู มิ ส ภาพ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความเชื่ อ ฯลฯ รวมทั้ ง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รู ปแบบ ประเภท และประโยชน์ใช้สอยของศิลปะ
พื้นบ้านในภูมิภาค ภาคอีสานเหนือของประเทศไทย

2013102

ศิลปะพืน้ บ้ าน 8
2(1-2)
Folk Arts 8
ศึ ก ษาภู มิ ส ภาพ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความเชื่ อ ฯลฯ รวมทั้ ง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รู ปแบบ
ประเภท และประโยชน์ใช้สอยของ
ศิลปะพื้นบ้านในภูมิภาค ภาคอีสานใต้ของประเทศไทย

2013103

ศิลปะพืน้ บ้ าน 9
2(1-2)
Folk Arts 9
ศึกษาภูมิสภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ฯลฯ รวมทั้ง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รู ปแบบ
ประเภท และประโยชน์ใช้สอยของ
ศิลปะพื้นบ้านในภูมิภาค ภาคตะวันออกของประเทศไทย

2013104

สุ นทรียศาสตร์ 2
2(1-2)
Aesthetics 2
ศึกษาเกี่ ยวกับทฤษฎี สุนทรี ยศาสตร์ โครงสร้ างของความงามที่ มีอยู่ใน
ธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของความงามที่ผกู พันกับสัจธรรม จริ ยธรรมตามปรัชญาความ
เชื่ อซึ่ งมี อยู่ในกระบวนการวิวฒั นาการแห่ งสังคม
ทั้งโลกตะวันตกและโลก
ตะวันออก โดยเน้นการเที ยบเคียงระหว่างปรัชญาความงาม จิตนิ ยมกับปรัชญา
ความงามวัตถุนิยม
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2013112

การออกแบบรู ปแบบไทย
3(2-2)
Thaistyle for Design
ศึกษาศิลปะไทย ทั้งในด้านรู ปแบบและเนื้ อหาเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบ 2 มิติ และการออกแบบ 3 มิติ พร้อมทั้งฝึ กปฏิบตั ิ

2013201

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ 3
2(1-2)
History of Art 3
ศึกษาความเป็ นมาและวิวฒั นาการของศิลปะตามปรัชญาตะวันออก โดยเน้น
เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่ ง เช่น อินเดีย ทิเบต ลังกา พม่า ลาว เขมร อินโดนี เซี ย
จีน หรื อญี่ปุ่น

2014101

สุ นทรียศาสตร์ เบือ้ งต้ น
2(1-2)
Introduction to Aesthetics
ศึกษาความเป็ นมา ความหมาย ขอบข่ายของความรู ้สุนทรี ยศาสตร์ และเข้าใจ
แนวคิด คานิ ยม ตลอดจนคาอธิ บายศัพท์ ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่ การเรี ยนรู้ สุนทรี ยศาสตร์
เชิ งการคิด (Conceptual Aesthetics) และสุ นทรี ยศาสตร์ เชิ งพฤติกรรม (Psychological
Aesthetics)

2014102

ออกแบบ 25
Design 25
ศึกษาและวิเคราะห์ประวัตินกั ออกแบบ ผลงานที่สาคัญใน
อดีตจนถึงปั จจุบนั ทั้งตะวันตกและตะวันออก

2014103

สุ นทรียศาสตร์ 3
3(2-2)
Aesthetics 3
ศึกษาและเปรี ยบเทียบปรัชญาความงาม จิตนิยมกับปรัชญาความงาม วัตถุนิยม
โดยเน้นและวิเคราะห์

2(1-2)

473
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2014104

ศิลปะไทย 4
3(3-0)
Thai Arts 4
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและเปรี ยบเทียบวิวฒั นาการและรู ปแบบของศิลปะ
ไทยในเชิงทัศนศิลป์ คือ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม งานประณี ตศิลป์
ตลอดจนความรู ้พ้นื ฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน อันเกี่ยวกับชีวติ ความเป็ นอยู่
การดารงชีพ
ความเชื่ออันเป็ นพื้นฐานซึ่ งถือว่าเป็ นมรดก หรื อเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะให้เน้นความรู ้ทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็ นสาคัญ
ด้วย

2014105

ปรัชญาศิลปะ
2(2-0)
Philosophy of Arts
ศึกษาความหมาย ความเชื่อและหลักการสาหรับการสร้างแบบของความงาม
วิวฒั นาการของแนวคิดกับการพัฒนาเพื่อถ่ายทอดสู่ การสร้างสรรค์ของแต่ละชุมชน
ในสังคม ตามวัฒนธรรมที่สาคัญระดับสากล ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

2014106

ศิลปกรรมไทย
2(1-2)
Thai Arts
ศึกษาศิลปกรรมไทยสมัยต่าง ๆ ทั้งทางด้านลวดลาย ภาพจิตรกรรม
ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม สามารถจาแนกแบบและชนิด พร้อมทั้งฝึ กฝนและ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับศิลปกรรมไทยได้

2014107

ศิลปพืน้ บ้ าน 10
2(1-2)
Folk Arts 10
ศึกษาภูมิสภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ฯลฯ รวมทั้ง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รู ปแบบ ประเภท และประโยชน์ใช้สอยของศิลปะ
พื้นบ้านในภูมิภาค ภาคตะวันตกของประเทศไทย
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2014108

ศิลปะพืน้ บ้ าน 11
2(1-2)
Folk Arts 11
ศึกษาภูมิสภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ฯลฯ รวมทั้ง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รู ปแบบ ประเภท และประโยชน์ใช้สอยของศิลปะ
พื้นบ้านในภูมิภาค ภาคกลางของประเทศไทย

2014109

ศิลปะพืน้ บ้ าน 12
2(1-2)
Folk Arts 12
ศึกษาภูมิสภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ฯลฯ รวมทั้ง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รู ปแบบ ประเภท และประโยชน์ใช้สอยของศิลปะ
พื้นบ้านในภูมิภาค ภาคใต้ของประเทศไทย

2014110

ศิลปะพืน้ บ้ าน 13
2(1-2)
Folk Arts 13
ศึกษาภูมิสภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ฯลฯ รวมทั้ง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รู ปแบบ ประเภท และประโยชน์ใช้สอยและวิธีการ
ประยุกต์เพื่อการตลาด การอุตสาหกรรมของศิลปะพื้นบ้านในประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

2014111

หลักการปฏิบัติวชิ าชีพ
Professional Practice in Fine and Applied Arts
ศึกษาเกี่ยวกับสิ่ งที่ควรรู้ในงานศิลปกรรม
วรรณกรรมในวิชาชีพ

2014201

ประวัติศาสตร์ ศิลป์ 4
History fo Arts 4

2(1-2)
ทัศนคติของวิชาชีพ และ

2(1-2)
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รหัส

ศึกษาความเป็ นมา บทบาท และอิทธิพลของศิลปะตะวันตกที่
มีต่อศิลปะของไทย รวมทั้งศิลปะร่ วมสมัยทั้งของไทยและสากล
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2014202

ประวัติศาสตร์ ศิลป์ 5
2(1-2)
History of Arts 5
ศึกษาและเปรี ยบเทียบ ความสัมพันธ์และการพัฒนาศิลปะระหว่างของไทย
กับประเทศใกล้เคียง ทั้งสมัยประวัติศาสตร์ และสมัยปั จจุบนั

2014203

ศิลปกรรมร่ วมสมัย
2(2-0)
Contemporary Art
ศึกษาแนวคิดและแบบอย่างของงานศิลปกรรมร่ วมสมัยของไทยและสากล
โดยเน้นในเรื่ องอิทธิ พลที่มีต่อกัน

2014302

ศิลปะวิจารณ์ 1
2(2-0)
Art Criticism 1
ศึกษาและเรี ยนรู้ภาษา การสื่ อความหมายของงานด้านทัศนศิลป์ เพื่อนาไปใช้
ในการแยกแยะ เปรี ยบเทียบแบบอย่าง รวมทั้งคุณค่าอันสื บเนื่องไปสู่ การเรี ยนรู ้ข้ นั
พื้นฐานทางการวิจารณ์งานศิลปะ

2014303

ศิลปะวิจารณ์ 2
2(1-2)
Art Criticism 2
ศึกษาบทบาท รวมทั้งความสาคัญ ความหมาย คานิยาม สมมติฐานของทฤษฎี
การวิจารณ์
รวมทั้งกระบวนการวิจารณ์งานด้านทัศนศิลป์ เบื้องต้นใน
ห้องปฏิบตั ิการหรื อในชั้นเรี ยน

2014304

ศิลปะวิจารณ์ 3
Art Criticism 3

2(1-2)
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ปฏิบตั ิการตามกระบวนการวิจารณ์ โดยการรวบรวมข้อมูล ตั้งสมมติฐานบท
พรรณนา การตีความ
แปลความหมาย และสอบทางเชิงประวัติศาสตร์ อย่าง
วิเคราะห์ เพื่อเป็ นข้อมูลบ่งชี้คุณค่าของผลงานทัศนศิลป์
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2014305

ศิลปศึกษาเบือ้ งต้ น
2(2-0)
Introduction to Art Education
ศึกษาประวัติความเป็ นมา และการพัฒนาศิลปศึกษา ปั ญหาของศิลปศึกษากับ
ลักษณะการเรี ยนรู้ศิลปะในสถาบันการศึกษา
บทบาทและความสาคัญของ
ศิลปศึกษากับสังคม ศิลปศึกษากับการพัฒนาการอาชีพ รวมทั้งการถ่ายทอดมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ

2014306

ทัศนศิลป์ สื่ อสาร
2(1-2)
Vision and Communication
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างแห่งการมองเห็น
และปั ญหาในการสื่ อ
ความหมายที่ปรากฏในงานทัศนศิลป์ ตลอดจนมีความสามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ถึงความแตกต่างของสื่ อความหมายต่าง ๆ ที่ปรากฏในงานทัศนศิลป์ แต่
ละสาขาได้

2014307

การวิจารณ์ศิลปะ
3(2-2)
Art Criticism
ศึกษาแนวคิดในการสร้างงานของศิลปะต่าง ๆ แต่ละยุค แต่ละสมัย และ
สามารถพูดและเขียนแสดงออกในเชิงวิจารณ์ศิลปะได้โดยอิสระและ เป็ นกลาง

2014308

ความคิดสร้ างสรรค์
2(1-2)
Creative Thinking
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการของ
ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ การส่ งเสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กด้วยกิจกรรมศิลปศึกษา
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หมู่วชิ าวิจติ รศิลป์
(202)
หมู่วชิ าวิจิตรศิลป์ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ น
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จิตรกรรม
ภาพพิมพ์
ประติมากรรม

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

(202-1--)
(202-2--)
(202-3--)
(202-4--)
(202-5--)
(202-6--)
(202-7--)
(202-8--)
(202-9--)
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หมู่วชิ าวิจติ รศิลป์ (202) ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
2021101
2021102
2021103
2021105
2021106
2021107
2021108
2021109
2021110
2021111
2021112
2021113
2021114
2021115
2021116
2021117
2021201
2021202
2021203
2021204
2021205
2021206
2021207
-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

หลักการเขียนภาพ
จิตรกรรม 1
การวาดเส้น
วาดเส้น 1
วาดเส้นสร้างสรรค์
กายวิภาค
จิตรกรรมไทย 1
จิตรกรรมไทย 2
จิตรกรรมไทย 3
จิตรกรรมไทย 4
ภาพทิวทัศน์
จิตรกรรมพื้นฐาน
หุ่นนิ่ง
คนเหมือน
จิตรกรรมสร้างสรรค์
การวาดเส้นทัศนศิลป์
ภาพพิมพ์พ้นื ฐาน
ภาพพิมพ์ 1
การพิมพ์ซิลค์สกรี นเบื้องต้น
การพิมพ์ซิลค์สกรี นบนพื้นราบ
การพิมพ์เส้นและลวดลาย
ออกแบบภาพพิมพ์ 1
ออกแบบภาพพิมพ์ 2

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)
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รหัสวิชา
2021208
-

รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
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
-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)
2(1-2)

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การพิมพ์ร่องลึก

การสร้างสื่ อประสมทางการพิมพ์ช้ นั สู ง
การพิมพ์ผา่ นตะแกรงบนวัสดุ 2 มิติ
การพิมพ์ซิลค์สกรี นสร้างสรรค์
การพิมพ์นูน
ประวัติภาพพิมพ์ 1
ภาพพิมพ์ประยุกต์
ประติมากรรมพื้นฐาน
ประติมากรรมไทย 1
ประติมากรรม 1
ประติมากรรม 2
การปั้ น-การหล่อ
การแกะสลัก
ประติมากรรม 3
จิตรกรรม 2
กิจกรรมศิลปะ 2 มิติสาหรับเด็กปฐมวัย
จิตรกรรม 3
จิตรกรรม 4
จิตรกรรม 5
จิตรกรรม 6
การระบายสี น้ า
จิตรกรรมประยุกต์
วิเคราะห์จิตรกรรม
จิตรกรรมไทย
เทคนิคการเขียนภาพคน 1

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)

480
รหัสวิชา
2022201
2022202
-

รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
2022203
2022204
2022205
2022206
2022207
2022208
2022209
2022210
2022211
2022212
2022213
2022214
2022215
2022216
2022217
2022218
2022301
2022302
2022303
2022304
2022305
2022306
2022307
-

ชื่อวิชา
ศิลปะลายไทย
ภาพพิมพ์ 2

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

ภาพพิมพ์ 3
ปัญหาทางการพิมพ์ 1
ศิลปะภาพพิมพ์
ศิลปะภาพพิมพ์ 2
การพิมพ์ซิลค์สกรี นบนผ้า
การพิมพ์ซิลค์สกรี นบนวัสดุ 3 มิติ
ซิลค์สกรี น 1
ซิลค์สกรี น 2
ออกแบบภาพพิมพ์ 3
ออกแบบภาพพิมพ์ 4
การสร้างสื่ อประสมทางการพิมพ์
การทาแม่พิมพ์ตรายาง
การทาแม่พิมพ์ตราโลหะ
การทาแม่พิมพ์โลหะและตรายาง
ภาพพิมพ์ผวิ นูน
ปัญหาการพิมพ์ 2
ประติมากรรม 4
ประติมากรรม 5
ประติมากรรม 6
ประติมากรรม 7
ประติมากรรมสร้างสรรค์
ประติมากรรมประยุกต์
การทาหุ่นจาลอง

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)

481
รหัสวิชา
2022308
2022309
2022310
2023101

-

รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
2023102
2023103
2023104
2023105
2023106
2023201
2023202
2023203
2023204
2023205
2023206
2023207
2023208
2023209
2023210
2023301
2023302
2023303
2023304
2023305
2023306
2023307
-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

เทคนิคการทาหุ่นจาลอง
การหล่อพลาสติก
ประติมากรรมโครงสร้าง
จิตรกรรม 7

จิตรกรรม 8
จิตรกรรม 9
จิตรกรรม 10
เทคนิคการเขียนภาพคน 2
กิจกรรมศิลปะ 2 มิติ สาหรับเด็กประถมศึกษา
ภาพพิมพ์ 4
ภาพพิมพ์ 5
ภาพพิมพ์ 6
ภาพพิมพ์ 7
ซิลค์สกรี น 3
การพิมพ์ร่องลึกเบื้องต้น
การพิมพ์ร่องลึกขั้นสู ง
การพิมพ์หนังสื อและสิ่ งพิมพ์
การพิมพ์นูนขั้นสู ง
ศิลปะวิจารณ์ภาพพิมพ์
ประติมากรรม 8
ประติมากรรม 9
ประติมากรรม 10
ประติมากรรม 11
ประติมากรรม 12
ประติมากรรม 13
กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ สาหรับเด็กประถมศึกษา

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)

482
รหัสวิชา
2024101
2024102
2024201
2024202
2024203
2024204

-

รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
2024205
2024206
2024207
2024301
2024302
2024303
2024304
2024305
2024306
2024307
-

ชื่อวิชา

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

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

จิตรกรรม 11
จิตรกรรม 12
นิทรรศการภาพพิมพ์
การพิมพ์พ้นื ฐาน
ภาพพิมพ์ 8
ภาพพิมพ์ 9

ภาพพิมพ์ 10
ภาพพิมพ์ 11
ภาพพิมพ์ 12
ประติมากรรม 14
ประติมากรรม 15
ประติมากรรม 16
ประติมากรรม 17
กิจกรรมศิลปะ 3 มิติสาหรับเด็กปฐมวัย
ประติมากรรมตกแต่ง
ประติมากรรมไทย 2

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)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าวิจติ รศิลป์ (202)
รหัส
2021101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

หลักการเขียนภาพ
3(2-2)
Principles of Drawing
ศึกษาปฏิบตั ิงานด้านการเขียนภาพ
โดยให้มีประสบการณ์ในการใช้วสั ดุ
เครื่ องมือและเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการสร้างงานวิชาชีพทางศิลปะ
ต่อไป

2021102 จิตรกรรม 1
2(1-2)
Painting 1
ศึกษาประวัติงานด้านจิตรกรรมสี น้ าและอื่น ๆ ด้วยวิธีการและเนื้อหาที่มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวติ และสังคม
2021103 การวาดเส้ น
3(2-2)
Drawing
ศึกษาปฏิบตั ิการวาดเส้น ถ่ายทอดรู ปแบบจากธรรมชาติแวดล้อม ออกมาใน
ลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ ที่เน้นด้านลายเส้นชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงรู ปทรง แสง เงา
พื้นผิว ระยะใกล้-ไกล ตลอดจนการแก้ปัญหาทางด้านเทคนิค วัสดุอุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับเรื่ องราว สภาพแวดล้อม

484

2021105 วาดเส้ น 1
3(2-2)
Drawing 1
ศึกษาและปฏิบตั ิการเขียนภาพคน โดยเน้นสัดส่ วน การเคลื่อนไหวด้วย
ความคิดรู ปแบบ การแสดงออก ที่มีความสัมพันธ์กบั วัสดุและวิธีการถ่ายทอด

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2021106

วาดเส้ นสร้ างสรรค์
3(2-2)
Creative Drawing
ศึกษาและปฏิบตั ิการเขียนภาพด้วยเทคนิคและกรรมวิธีต่าง ๆ ตามความมุ่ง
หมายและเนื้อหา โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ประจาวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับการ
นาไปใช้ในสาขานิเทศศิลป์

2021107

กายวิภาค
3(2-2)
Anatomy
ศึกษาหลักกายวิภาคของคน สัตว์ ให้เข้าใจในโครงสร้างส่ วนใหญ่ในแต่ละ
วัย ศึกษาถึงลักษณะของกระดูก กล้ามเนื้อ ท่าทาง การทรงตัว การเคลื่อนไหวด้วย
ความเข้าใจในรู ปแบบ เนื้อหา การแก้ปัญหาด้วยวัสดุต่าง ๆ ทั้งการเขียนและการปั้ น
โดยเน้นลักษณะความงามและความถูกต้องเป็ นสิ่ งสาคัญ

2021108

จิตรกรรมไทย 1
2(1-2)
Thai Painting 1
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของจิตรกรรมในสมัยต่างๆ แนวความคิดในการ
สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย ทั้งรู ปแบบ เนื้อหาและการฝึ กปฏิบตั ิงานจิตรกรรม
ไทยพื้นฐาน

2021109

จิตรกรรมไทย 2

3(2-2)

485
Thai Painting 2
ศึกษาประวัติงานจิตรกรรมไทยเกี่ยวกับการเขียนภาพคน
ทิวทัศน์
สิ่ งก่อสร้าง การผูกลวดลาย และงานประณี ตศิลป์ เน้นการวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา
ตลอดจนโครงสร้างของงานจิตรกรรมไทย

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2021110

จิตรกรรมไทย 3
3(2-2)
Thai Painting 3
ศึกษาและปฏิบตั ิการผูกลายประกอบภาพ กนก นารี กระบี่ คช พร้อมทั้ง
ออกแบบลายตกแต่งต่าง ๆ

2021111

จิตรกรรมไทย 4
3(2-2)
Thai Painting 4
ศึกษาและปฏิบตั ิการเขียนภาพคน ทิวทัศน์ สิ่ งก่อสร้าง และภาชนะ
เครื่ องใช้ตามแบบอย่างจิตรกรรมไทย

2021112

ภาพทิวทัศน์
3(2-2)
Views
ศึกษาปฏิบตั ิงานด้านทัศนียภาพ การแก้ปัญหาทางด้านองค์ประกอบของ
ภาพทิวทัศน์ โดยศึกษาทิวทัศน์หลายรู ปแบบ เช่น ทิวทัศน์ป่า ทะเล สิ่ งก่อสร้าง
รวมไปถึงการผสมผสาน เช่น ดอกไม้ นก ฯลฯ ศึกษาส่ วนประกอบ เช่น สี
บรรยากาศ แสงเงา พื้นผิว ระยะใกล้-ไกล ด้วยความคิด เทคนิค เนื้อหาด้วยวัสดุ
เครื่ องมือต่าง ๆ

2021113

จิตรกรรมพืน้ ฐาน
Basic Painting

3(2-2)

486
ศึกษาปฏิบตั ิงานทางด้านจิตรกรรมสากลในหลักการเขียนภาพ และทฤษฎีสี
ด้วยเทคนิควิธีการเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวติ และสังคม
2021114

รหัส

หุ่นนิ่ง
Stillight

3(2-2)

ศึกษาปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับรู ปทรง แสงเงา พื้นผิว ระยะใกล้-ไกลของวัสดุ
เน้นบรรยากาศการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบของหุ่นด้วยวัสดุอุปกรณ์
แบบต่าง ๆ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

2021115 คนเหมือน
3(2-2)
Portrait
ศึกษาปฏิบตั ิการวาดภาพ โดยศึกษาในลักษณะความถูกต้องของ กายวิภาค
(Anatomy) เน้นส่ วนประกอบที่สาคัญ เช่น ความใกล้เคียงกับหุ่น การแสดงอารมณ์
บรรยากาศ แสงเงา ท่าทางของคน พื้นผิว เสื้ อผ้า ชนิดต่าง ๆ ของการจัดองค์ประกอบ
ในภาพ รวมไปถึงการแก้ปัญหาเรื่ องวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ดินสอเครยอง สี ชอล์ก
และเน้นทักษะการประสานกันระหว่างมือกับสายตา
2021116 จิตรกรรมสร้ างสรรค์
3(2-2)
Creative Painting
ศึกษารวบรวมพื้นฐานทางด้านการถ่ายทอดรู ปแบบต่าง ๆ จากวิชาพื้นฐาน
มาสร้างสรรค์ รู ปแบบของศิลปกรรม เพื่อให้ได้รูปแบบของจิตรกรรมที่แปลกใหม่
อย่างน่าทึ่ง มีความงามและเสรี ภาพ
2021117 การวาดเส้ นทัศนศิลป์
2(1-2)
Drawing in Visual Arts
ศึกษาปฏิบตั ิการวาดเส้น ถ่ายรู ปแบบในลักษณะ 2 มิติ ที่เน้นรู ปแบบ
ศิลปกรรม ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปั ตยกรรม ของศิลปกรรมในแต่ละ
ยุคสมัย

487
2021201 ภาพพิมพ์พนื้ ฐาน
3(2-2)
Basic Print
ศึกษาความเป็ นมาของภาพพิมพ์ ประเภท รู ปแบบ กรรมวิธี คุณสมบัติของ
การทางาน การเก็บรักษาเน้นพื้นฐานของการพิมพ์ทวั่ ไปและปฏิบตั ิการพิมพ์เบื้องต้น
เพื่อให้เข้าใจคุณลักษณะทัว่ ไปของภาพพิมพ์
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับเทคนิค
ศิลปะภาพพิมพ์เบื้องต้น ประเภทต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์แต่ละ
ประเภท
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2021202 ภาพพิมพ์ 1
2(1-2)
Print 1
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับเทคนิคศิลปะภาพพิมพ์เบื้องต้น ประเภทต่าง ๆ
และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์แต่ละประเภท
2021203 การพิมพ์ซิลค์ สกรีนเบือ้ งต้ น
3(2-2)
Principles of Silkscreen
ศึกษากรรมวิธีการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ในการพิมพ์ผา่ นตะแกรงไหม เพื่อนาไปใช้
ในการปฏิบตั ิงานสร้างแม่พิมพ์ และพิมพ์ผา่ นตะแกรงไหมเบื้องต้น
2021204 การพิมพ์ซิลค์ สกรีนบนพืน้ ราบ
3(2-2)
Silkscreen on Plane Surface
ศึกษาและปฏิบตั ิงานพิมพ์ผา่ นตะแกรงไหมบนวัสดุพ้นื ราบชนิดต่าง ๆ เช่น
กระดาษ กระจก พลาสติก ฯลฯ
2021205 การพิมพ์เส้ นและลวดลาย
3(2-2)
Linear Printing
ศึกษาและออกแบบลวดลายต่าง ๆ ทั้งไทยและสากล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
การพิมพ์ โดยเน้นหนักการจัดองค์ประกอบสมัยใหม่
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2021206 ออกแบบภาพพิมพ์ 1
2(2-0)
Graphic Design 1
ศึกษาประวัติศิลป์ ภาพพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ เทคนิค วิธีการดาเนินงานเกี่ยวกับ
วิชาศิลปภาพพิมพ์ ทุกกระบวนการ ซึ่ งได้แก่ ภาพพิมพ์จากส่ วนนูนของแม่พิมพ์
ผลงานศิลปะ ภาพพิมพ์ของศิลปิ นที่สาคัญ การรักษาเครื่ องมือที่ใช้และงานภาพพิมพ์
การจัดห้องปฏิบตั ิงานศิลปภาพพิมพ์ ตลอดจนการกาหนดจานวนและลาดับเลขหมาย
ของผลงานศิลปภาพพิมพ์
รหัส
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
2021207 ออกแบบภาพพิมพ์ 2
3(2-2)
Printmaking 2
ศึกษาและปฏิบตั ิงานศิลปภาพพิมพ์ดว้ ยเทคนิคต่าง ๆ เช่น แม่พิมพ์แกะไม้
แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ผา้ ไหม เป็ นต้น ตามความเหมาะสมกับผลงานนั้นโดยจะต้อง
เป็ นผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในชีวติ ประจาวันได้ เช่น ทาภาพประกอบเรื่ อง
ภาพสัญลักษณ์ เป็ นต้น
2021208 การพิมพ์ร่องลึก
2(1-2)
Techniques for Intaglio
ศึกษาประวัติความเป็ นมา วัสดุอุปกรณ์และกรรมวิธีของการพิมพ์ Etching,
Dry Point, Line Engraving, Mezzotint, Aquatint และการปฏิบตั ิงาน แม่พิมพ์ดว้ ยกรด
(Working with Acids) โมเทคนิค Soft ground และ Hand ground เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจเทคนิคและกรรมวิธีต่าง ๆ
2021209 การสร้ างสื่ อประสมทางการพิมพ์ ช้ ั นสู ง
3(2-2)
Advanced Calligraphy
ศึกษาต่อเนื่องจาก 2022213 การสร้างสื่ อประสมทางการพิมพ์ โดยเน้นขนาด
และเทคนิคที่ซบั ซ้อนยิง่ ขึ้น
2021210 การพิมพ์ ผ่านตะแกรงบนวัสดุ 2 มิติ
Silkscreen on Two Dimension Material

3(2-2)
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ศึกษากรรมวิธีการใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ผา่ นตะแกรงไหม เพื่อนาไป
ปฏิบตั ิงานทาแม่พิมพ์ ผ่านตะแกรงไหม เพื่อพิมพ์บนวัสดุต่าง ๆ เช่น ผ้า กระดาษ
หนัง พลาสติก ฯลฯ
2021211 การพิมพ์ซิลค์ สกรีนสร้ างสรรค์
3(2-2)
Creative Silkscreen
ศึกษาการพิมพ์ซิลค์สกรี นชั้นสู ง โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ความซับซ้อน
ของเทคนิคเพื่อแสดงเรื่ องราวและรู ปทรงที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2021212 การพิมพ์ นูน
3(2-2)
Woodcut
ศึกษากรรมวิธีการพิมพ์แม่พิมพ์นูนในเทคนิคขั้นพื้นฐานทั้งสี เดียวและหลาย
สี พร้อมทั้งการออกแบบและคิดค้นวิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานพิมพ์
2021213 ประวัติภาพพิมพ์ 1
2(2-0)
History of Printingmaking Typography 1
ศึกษาประวัติศาสตร์ ภาพพิมพ์ เพื่อให้เข้าใจถึงวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธี
ดาเนินงานเกี่ยวกับวิชาภาพพิมพ์ทุกกระบวนการ อันได้แก่ ภาพพิมพ์จากส่ วนนูนของ
แม่พิมพ์ ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ของศิลปิ นที่สาคัญ การรักษาเครื่ องมือที่ใช้และงาน
ภาพพิมพ์ การจัดห้องปฏิบตั ิงานศิลปภาพพิมพ์ ตลอดจนการกาหนดจานวนและลาดับ
หมายเลขของผลงานศิลปภาพพิมพ์
2021214 ภาพพิมพ์ ประยุกต์
3(2-2)
Applied Print
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิ วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการทางภาพพิมพ์ไปประยุกต์
ให้เป็ นภาพประดับตกแต่งและประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคการผลิตมิติใหม่
2021301 ประติมากรรมพืน้ ฐาน

3(2-2)
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Basic Sculpture
กรรมวิธีของงานประติมากรรมโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการใน
การปฏิบตั ิงาน เน้นความรู ้เกี่ยวกับประติมากรรมเบื้องต้น ลักษณะและ คุณค่าของ
วัสดุแต่ละชนิดที่นามาสร้างงานประติมากรรม ตลอดจนการเตรี ยมการใช้เครื่ องมือให้
เหมาะสมกับประเภทของงานประติมากรรม การออกแบบ
ทางประติมากรรม การ
ปั้ น การทาแม่พิมพ์ การหล่อ การปั้ นนูนสู ง นูนต่าและลอยตัว

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2021302 ประติมากรรมไทย 1
2(2-0)
Thai Sculpture 1
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะความเป็ นมาของประติมากรรมในพระพุทธศาสนาใน
ลัทธิ ต่าง ๆ โดยเริ่ มจากการรับเอาอิทธิ พลทางการช่างและศาสนาเบื้องแรกมา จน
ศึกษาวิวฒั นาการของประติมากรรมในแต่ละสมัย โดยศึกษาถึงเทคนิคและกรรมวิธี
รู ปแบบความเชื่อ อิทธิ พลจากสิ่ งแวดล้อม
2021303 ประติมากรรม 1
Sculpture 1
ศึกษาลักษณะและกรรมวิธีของประติมากรรม
ประติมากรรมด้วยเครื่ องมือและวัสดุต่าง ๆ

2(1-2)
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงาน

2021304 ประติมากรรม 2
2(2-0)
Sculpture 2
ประวัติความเป็ นมาของประติมากรรมทั้งของตะวันตกและของตะวันออก
ความเชื่อและอิทธิ พลของสิ่ งต่าง ๆ ที่มีต่อการสร้างผลงานประติมากรรม หลัก
สุ นทรี ยศาสตร์ของประติมากรรมทุกยุคทุกสมัย
รวมไปถึงการวิเคราะห์ผลงาน
ประติมากรรมในแง่มุมต่าง ๆ
2021305 การปั้น-การหล่อ

3(2-2)
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Molding and Casting
ศึกษาปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับวิธีการ การจัดองค์ประกอบ
ความคิด
สร้างสรรค์เทคนิคการทางานปั้ น การหล่อพิมพ์แบบนูนสู ง นูนต่า ลอยตัว ทั้งไทยและ
สากลประสานกับสรรหาเรื่ องราวที่สอดคล้องกับการดาเนินชีวติ และความต้องการ
ของ ท้องถิ่น

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2021306 การแกะสลัก
3(2-2)
Carving
ศึกษาปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับวิธีการ
การจัดองค์ประกอบ ความคิดสร้างสรรค์
เทคนิคการแกะสลักแบบนูนสู ง นูนต่า ลอยตัว ทั้งไทยและสากลประสานกับ การ
สรรหาเรื่ องราวที่สอดคล้องกับการดาเนินชีวติ และความต้องการของท้องถิ่นศึกษาถึง
วัสดุที่จะนามาสร้างสรรค์งานและการใช้เครื่ องมือแกะสลักอย่างถูกวิธี
2021308 ประติมากรรม 3
2(1-2)
Sculpture 3
ศึกษาและปฏิบตั ิงานประติมากรรมด้วยเทคนิคและวัสดุชนิดต่าง ๆ ตามความ
มุ่งหมายและเนื้อหาที่กาหนดให้ หรื อนักศึกษาเป็ นผูก้ าหนดความมุ่งหมายและเนื้อหา
โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ประจาวิชา เพื่อให้ได้ผลสอดคล้องกับการนาไปใช้โดย
เป็ นการส่ งเสริ มสุ นทรี ยภาพให้กบั สิ่ งแวดล้อม
2022101 จิตรกรรม 2
2(1-2)
Painting 2
ศึกษารู ปแบบการแสดงออกและลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมไทย
การ
ปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนของจิตรกรรมไทย ศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในงานจิตรกรรมไทย เพื่อดัดแปลงใช้ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
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2022102 กิจกรรมศิลปะ 2 มิติ สาหรับเด็กปฐมวัย
1(0-2)
2 Dimensional Art Program for Pre-School Children
ฝึ กปฏิบตั ิสร้างสรรค์งานศิลปะ 2 มิติ และรู้วธิ ีสอนสาหรับเด็กปฐมวัยด้วย
วัสดุและวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การเขียนภาพด้วยมือและนิ้ว (Fingers and Hand
Printing) การเขียนภาพด้วยสี เทียน ปากกาปลายสักหลาด สี ฝนุ่ การพิมพ์ภาพด้วยมือ
(Hand Printing) และวัสดุต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิภาพปะติด (Collage) เช่น กระดาษ ผ้า
ใบไม้ ฯลฯ และการจัดนิทรรศการงาน 2 มิติของเด็ก
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2022103 จิตรกรรม 3
2(1-2)
Painting 3
ศึกษาและปฏิบตั ิการเขียนภาพด้วยเทคนิคและกรรมวิธีต่าง ๆ ตามความมุ่ง
หมายและเนื้อหาที่กาหนดให้ หรื อนักศึกษาเป็ นผูก้ าหนด ความมุ่งหมายและเนื้อหา
โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ประจาวิชา
เพื่อให้ได้ผลงานที่สอดคล้องกับการ
นาไปใช้เพื่อเป็ นการช่วยเหลือ ส่ งเสริ มสุ นทรี ยภาพให้กบั สิ่ งแวดล้อม
2022104 จิตรกรรม 4
2(1-2)
Painting 4
ศึกษาปั ญหาและการแก้ปัญหาในการเขียนภาพด้วยน้ าและอื่น ๆ โดยคานึงถึง
ลักษณะเฉพาะตัวในการสร้างสรรค์
2022105 จิตรกรรม 5
Painting 5
ศึกษาทดลองและฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับเทคนิควิธีการใช้สีชนิดต่าง
นอกเหนือจากสี น้ ามัน ตามสภาพท้องถิ่น

2(1-2)

2022106 จิตรกรรม 6
Painting 6

2(1-2)

ๆ
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ศึกษาการเขียนด้วยภาพเส้นชั้นสู ง ซึ่ งเน้นถึงลักษณะส่ วนบุคคลเป็ นสาคัญ จัด
องค์ประกอบในภาพ รวมไปถึงการแก้ปัญหาเรื่ องวัสดุอุปกรณ์ชนิด ต่าง ๆ เช่น ดินสอ
เครยอง สี ชอล์ก ฯลฯ และเน้นทักษะความประสานกันระหว่างมือกัน
2022107 การระบายสี นา้
2(1-2)
Water Colour
ศึกษาวัสดุ เครื่ องมือและการเตรี ยมอุปกรณ์สาหรับเขียนสี น้ า ตลอดจนศึกษา
และปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนสี น้ า เคยผ่านสื่ อถ่ายทอดที่เป็ นสิ่ งของ คน
สัตว์ และธรรมชาติแวดล้อม
รหัส
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
2022108 จิตรกรรมประยุกต์
2(1-2)
Applied Painting
ศึกษาวัสดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการเขียนลายลงบนวัสดุเครื่ องใช้ต่าง ๆ เช่น ผ้า
กระจก กระดาษ ไม้ กามะหยี่ และอื่น ๆ ออกแบบลวดลายและนาไปปฏิบตั ิให้เกิค
ความชานาญ
2022109 วิเคราะห์ จิตรกรรม
3(2-2)
Analitical Painting
ศึกษาและวิเคราะห์ลทั ธิทางศิลปะ ประวัติจิตรกร ผลงานในอดีต รวมทั้ง
จิตรกรรมแบบตะวันตก และตะวันออก ศึกษาค้นคว้าประวัติจิตรกรที่มีชื่อเสี ยงทั้งใน
อดีตและปั จจุบนั ลักษณะผลงานทั้งในอดีตและปั จจุบนั โดยศึกษาจากความเชื่อ
อิทธิ พลจากสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสภาพภูมิศาสตร์
2022110 จิตรกรรมไทย
2(1-2)
Thai Painting
ศึกษารู ปแบบการแสดงออกและลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมไทย
การ
ปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนของจิตรกรรมไทย ศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในงานจิตรกรรมไทย เพื่อดัดแปลงใช้ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
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2022111 เทคนิคการเขียนภาพคน 1
2(1-2)
Technique for Figure 1
ศึกษากายวิภาค ท่าทางและการเคลื่อนไหวของคน เปรี ยบเทียบลักษณะความ
แตกต่างของเพศและวัย
2022201 ศิลปะลายไทย
2(1-2)
Thai Ornament
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ลักษณะ และรู ปแบบของศิลปะลายไทย โดยฝึ ก
ปฏิบตั ิและออกแบบลายไทย โดยนาไปใช้ในศิลปการพิมพ์
รหัส
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
2022202 ภาพพิมพ์ 2
2(1-2)
Print 2
ศึกษากรรมวิธีการพิมพ์แผ่นฉลุ (Stencil) ทั้งสี เดียวและหลายสี พร้อมทั้ง
ออกแบบคิดค้น ปฏิบตั ิงานพิมพ์ ประสานกับการสรรหาเรื่ องราวที่สร้างสรรค์
2022203 ภาพพิมพ์ 3
2(1-2)
Relief Printing Process
ศึกษาและปฏิบตั ิการพิมพ์ดว้ ยเทคนิคของกระบวนการพิมพ์นูน
(Relief
Process) ทั้งสี เดียวและหลายสี พร้อมทั้งการออกแบบคิดค้นปฏิบตั ิงานพิมพ์ ประสาน
กับการสรรหาเรื่ องราวที่สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงวัสดุเครื่ องมือและการดาเนินงานเป็ น
ขั้นตอน
2022204 ปัญหาทางการพิมพ์ 1
2(1-2)
Problem for Printmaking 1
ศึกษาทฤษฎีและกรรมวิธีเบื้องต้นต่าง ๆ ของศิลปภาพพิมพ์ ปฏิบตั ิงานพิมพ์
ภาพ โดยสร้างผลงานในลักษณะประณี ตศิลป์ และประยุกต์ โดยเน้นการแก้ปัญหา
การพิมพ์บนวัสดุต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเรื่ องราวหรื อจุดมุ่งหมายของเนื้อหา
2022205 ศิลปะภาพพิมพ์

3(2-2)
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Applied Silkscreen
ศึกษาทฤษฎีและกรรมวิธีเบื้องต้นต่าง ๆ ของศิลปภาพพิมพ์และปฏิบตั ิงาน
พิมพ์ โดยสร้างผลงานในลักษณะประณี ตศิลป์
และศิลปประยุกต์ตามความมุ่ง
หมายในเนื้อหาที่กาหนดให้และจากจินตนาการของนักศึกษา
โดยเน้นการพิมพ์
ตะแกรงไหม

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2022206 ศิลปะภาพพิมพ์ 2
2(1-2)
Techniques Printmaking 2
ศึกษาและปฏิบตั ิงานพิมพ์ดว้ ยเทคนิคและกรรมวิธีต่าง ๆ ตามความ
มุ่ง
หมายและเนื้อหาที่กาหนดไว้หรื อผูเ้ รี ยนเป็ นผูก้ าหนดตามความเห็นชอบจากอาจารย์
ประจาวิชา
2022207 การพิมพ์ซิลค์ สกรีนบนผ้า
2(1-2)
Silkscreen
ศึกษากระบวนการ การพิมพ์ผา้ ชนิดต่าง ๆ ออกแบบลวดลาย เพื่อนาไปฝึ ก
ปฏิบตั ิการพิมพ์ตะแกรง โดยเน้นทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ รู ปแบบผลงานการพิมพ์
2022208 การพิมพ์ ซิลค์ สกรีนบนวัสดุ 3 มิติ
2(1-3)
3 Dimensional Silkscreen
ศึกษากระบวนการพิมพ์ผา่ นตะแกรงบนวัสดุ 3 มิติ รวมทั้งการออกแบบ
ลวดลาย ทาแม่พิมพ์เพื่อนาไปฝึ กปฏิบตั ิการพิมพ์บนวัสดุ 3 มิติ
2022209 ซิลค์ สกรีน 1
Silkscreen 1

3(2-2)
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ศึกษาประวัติความเป็ นมา วัสดุอุปกรณ์ และกรรมวิธีการพิมพ์ซิลค์สกรี น
เบื้องต้น เช่น วิธีตดั กระดาษระบบเคลือบ วิธีตดั ฟิ ล์มเคลือบ
2022210 ซิลค์ สกรีน 2
3(2-2)
Silkscreen 2
ศึกษาวิธีการพิมพ์ซิลค์สกรี นด้วยการถ่ายภาพจากการอัดสาเนาสาหรับงาน
พิมพ์กระดาษด้วยสี เดียวและหลายสี โดยเน้นรู ปแบบการแสดงออก

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2022211 ออกแบบภาพพิมพ์ 3
3(2-2)
Printing Factory
ศึกษาเทคนิคการสร้างแม่พิมพ์ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์
เช่น
แม่พิมพ์ออฟเซ็ท แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์สเตนซิ ล แม่พิมพ์นูน เป็ นต้น และ
ปฏิบตั ิการออกแบบงานพิมพ์อุตสาหกรรมเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ
2022212 ออกแบบภาพพิมพ์ 4
3(2-2)
Graphic Design 4
ศึกษาประเภทและเทคนิคการสร้างแม่พิมพ์ตรายาง และฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ
เพื่อใช้ในความมุ่งหมายต่าง ๆ เช่น เครื่ องหมาย หรื อข้อความประทับตรา ฯลฯ
2022213 การสร้ างสื่ อประสมทางการพิมพ์
3(2-2)
Multi-Media Print
ศึกษาและปฏิบตั ิเทคนิคการพิมพ์ต่าง ๆ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ความ
ซับซ้อนของเทคนิคเพื่อแสดงเรื่ องราวและรู ปทรงที่มีคุณค่าของศิลปกรรม
2022214 การทาแม่ พมิ พ์ตรายาง
Rubber Stamp

2(1-2)
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ศึกษา และทาความเข้าใจวัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการทาแม่พิมพ์ยางออกแบบ
และปฏิบตั ิการทาแม่พิมพ์ยางให้เกิดความชานาญ
2022215 การทาแม่ พมิ พ์ตราโลหะ
2(1-3)
Metal Stamp
ศึกษาและทาความเข้าใจวัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการพิมพ์ การทาแม่พิมพ์
โลหะเบื้องและทดลองทาแม่พิมพ์โลหะให้เกิดความชานาญ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2022216 การทาแม่ พมิ พ์โลหะและตรายาง
3(2-2)
Relief Metal and Rubber Stamp
ศึกษาและทาความเข้าใจวัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการพิมพ์ การทาแม่พิมพ์
โลหะตรายางพื้นฐานออกแบบทดลองปฏิบตั ิการทาแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์ ตรายาง
ให้เกิดความชานาญ
2022217 ภาพพิมพ์ ผวิ นูน
3(2-2)
Relief Making Printing
ศึกษาประวัติความเป็ นมา อุปกรณ์ และกรรมวิธีของการพิมพ์ แกะไม้ การ
พิมพ์แกะยาง การพิมพ์โลหะ การพิมพ์วสั ดุและการพิมพ์ตะแกรงไหม
2022218 ปัญหาการพิมพ์ 2
3(2-2)
Problem Printmaking 2
ศึกษาทฤษฎีและกรรมวิธีเบื้องต้นต่าง ๆ ของศิลปการพิมพ์ ปฏิบตั ิงาน
พิมพ์ภาพ โดยสร้างผลงานในลักษณะงานประณี ตศิลป์ และศิลปประยุกต์ เน้นการ
แก้ปัญหาการพิมพ์ การพิมพ์บนวัสดุชนิดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเรื่ องราว หรื อ
จุดมุ่งหมายของเนื้อหา
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2022301 ประติมากรรม 4
2(1-2)
Sculpture 4
ศึกษากรรมวิธีของงานประติมากรรม ปั้ น แกะสลัก หล่อ โดยเน้นความคิด
สร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการในการปฏิบตั ิงาน
2022302 ประติมากรรม 5
Sculpture 5
ศึกษาที่มาของประติมากรรมไทย
เบื้องต้น ทั้งภาพนูนสู งและนูนต่า
รหัส

2(1-2)
ฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับลวดลายไทย ภาพไทย

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2022303 ประติมากรรม 6
2(1-2)
Sculpture 6
ศึกษาทดลองและฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการใช้วสั ดุชนิดต่าง ๆ โดยให้มี
ความเหมาะสมกับคุณลักษณะของผลงาน
2022304 ประติมากรรม 7
2(1-2)
Sculpture 7
ศึกษาและปฏิบตั ิเพื่อฝึ กการสร้างสรรค์งานประติมากรรมให้สัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อม เช่น
ความสัมพันธ์ระหว่างประติมากรรมกับสถาปั ตยกรรม
ประติมากรรมกับธรรมชาติในท้องถิ่น
2022305 ประติมากรรมสร้ างสรรค์
3(2-2)
Creative Sculpture
ปฏิบตั ิการสร้างสรรค์ ประติมากรรมทั้งแบบที่เน้นโครงสร้างจากวัสดุลวด
เหล็กเส้น ไม้ เหล็กแผ่น สังกะสี อะลูมิเนียม และแบบที่เน้นรู ปทรงจากวัสดุปูนพลา
สเตอร์ ปูนซี เมนต์ ดิน ขี้เลื่อย ผ้า กระดาษ ฯลฯ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างสรรค์และ
พัฒนางานประติมากรรมพื้นบ้าน
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2022306 ประติมากรรมประยุกต์
2(1-2)
Applied Sculpture
ศึกษาวัสดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการทางประติมากรรม เพื่อนาไปประยุกต์ใช้เป็ น
เครื่ องประดับตกแต่งหรื อของใช้
2022307 การทาหุ่นจาลอง
2(1-2)
Model
ศึกษารู ปแบบ และวิธีการสร้างหุ่นจาลองแบบต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิจริ ง เน้นการทาหุ่นจาลองแบบ 3 มิติ สาหรับเป็ นสื่ อความเข้าใจ
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2022308 เทคนิคการทาหุ่นจาลอง
3(2-2)
Technical method of Model
ศึกษาวิธีการทาหุ่นจาลองวัสดุประเภทต่าง ๆ เช่น ทาจากปูนพลาสเตอร์
พลาสติก ไม้ ไฟเบอร์ กลาส โลหะผสม กระดาษ ฯลฯ ตลอดจนการผลิตหุ่นจาลองชนิด
สามารถถอดออกได้และประกอบได้ และฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบหุ่นจาลอง
2022309 การหล่อพลาสติก
2(1-2)
Plastic Casting
ศึกษาอุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้ เทคนิควิธีการและปฏิบตั ิการหล่อพลาสติก
เบื้องต้น
2022310 ประติมากรรมโครงสร้ าง
2(1-2)
Structural Sculpture
ศึกษาปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับโครงสร้างรู ปทรง ความสัมพันธ์เกี่ยวกับท่าทางการ
เคลื่อนไหว ลักษณะพื้นผิว เน้นความคิดสร้างสรรค์ เรื่ องราว รู ปทรง
2023101 จิตรกรรม 7
Printing 7

2(1-2)
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ศึกษาประวัติงานทางด้านจิตรกรรมสี น้ ามันและสี อื่น ๆ โดยเน้นความคิด
สร้างสรรค์ และการนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
2023102 จิตรกรรม 8
2(1-2)
Printing 8
การนาทักษะจากการใช้เส้น สี การออกแบบ จัดองค์ประกอบภาพจิตรกรรม
ไทย ประเพณี โบราณ มาประยุกต์เขียนเป็ นภาพจิตรกรรมไทยร่ วมสมัย

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2023103 จิตรกรรม 9
2(1-2)
Printing 9
ศึกษาประวัติงานจิตรกรรมที่มีผลต่อสังคมโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
สิ่ งแวดล้อมในชีวติ ประจาวัน
2023104 จิตรกรรม 10
2(1-2)
Printing 10
ศึกษาลัทธิ ศิลปะ ประวัติจิตรกร ผลงานในอดีตรวมทั้งจิตรกรรมร่ วมสมัยทั้ง
ตะวันตกและตะวันออก
2023105 เทคนิคการเขียนภาพคน 2
2(1-2)
Technique for Portrait 2
ศึกษาการเขียนภาพคนเหมือน ภาพคนทั้งคน โดยเน้นในเรื่ องสี แสง เงา
บรรยากาศ อารมณ์ และความรู ้สึกของหุ่น ทั้งภาพที่เหมือนจริ ง ภาพที่ลดสะกัดตัดทอน
ด้วยวัสดุที่คงทนและมีคุณภาพ
2023106 กิจกรรมศิลปะ 2 มิติ สาหรับเด็กประถมศึกษา
2 Dimensional Art Program for Children

1(0-2)
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ฝึ กปฏิบตั ิสร้างสรรค์งานศิลปะ 2 มิติ และวิธีสอนสาหรับเด็กประถมศึกษา
ด้วยวัสดุ และวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การเขียนภาพด้วยมือและนิ้วมือ (Fingers and
HandPrinting) และวัสดุต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิภาพปะติด (Collage) เช่น กระดาษ ผ้า ใบไม้
ฯลฯ และการจัดนิทรรศการงาน 2 มิติของเด็กประถมศึกษา
2023201 ภาพพิมพ์ 4
2(1-2)
Relief Printmaking
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาแม่พิมพ์นูน และแม่พิมพ์ลายฉลุแนวบวก
และแนวลบ โดยวิธีกดั แกะ เซาะ ฯลฯ เน้นการปฏิบตั ิดว้ ยมือและแท่นพิมพ์
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2023202 ภาพพิมพ์ 5
2(1-2)
Applied Silkscreen
ศึกษาและปฏิบตั ิกรรมวิธีของการพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) แบบต่าง
ๆ ทั้งสี เดียวและหลายสี โดยคานึงถึงวัสดุเครื่ องมือ และการดาเนินงานเป็ นขั้น ๆ พร้อม
ทั้งการออกแบบคิดค้น ปฏิบตั ิงานพิมพ์ประสานกับการสรรหาเรื่ องราวที่สร้างสรรค์
2023203 ภาพพิมพ์ 6
2(1-2)
Problem Relief Process
ศึกษาปั ญหาและการแก้ไข
การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ดว้ ยกระบวนการ
แม่พิมพ์นูน (Relief Process) โดยคานึงถึงลักษณะเฉพาะตนในการสร้างสรรค์
2023204 ภาพพิมพ์ 7
2(1-2)
Printmaking
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของภาพพิมพ์ไทย-สากล โดยสังเขปและทฤษฎีการ
พิมพ์แบบต่าง ๆ
2023205 ซิลค์ สกรีน 3
Silkscreen 3

3(2-2)
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กรรมวิธีของการพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) แบบต่าง ๆ ทั้งสี เดียวและ
หลายสี พร้อมทั้งการออกแบบคิดค้นปฏิบตั ิงานพิมพ์ประสานกับการสรรหาเรื่ องราวที่
สร้างสรรค์
2023206 การพิมพ์ร่องลึกเบือ้ งต้ น
3(2-2)
Introduction to Intaglio
ศึกษากรรมวิธีของการพิมพ์แม่พิมพ์ร่องลึกในเทคนิคขั้นพื้นฐาน ทั้งสี เดียว
และหลายสี พร้อมทั้งการออกแบบคิดค้นปฏิบตั ิงานพิมพ์ในวิธีต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับเรื่ องราวในการสร้างสรรค์
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2023207 การพิมพ์ ร่องลึกขั้นสู ง
3(2-2)
Advanced Intaglio
ศึกษากรรมวิธีของการพิมพ์แม่พิมพ์ร่องลึก ทั้งสี เดียวและหลายสี ในเทคนิคที่
สู งขึ้น รวมทั้งการออกแบบสร้างสรรค์ และปฏิบตั ิงานพิมพ์ เพื่อให้ประสานกับการ
สรรหา เรื่ องราวที่สร้างสรรค์ ปรับปรุ งความคิดสร้างสรรค์ให้ สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม
2023208 การพิมพ์หนังสื อและสิ่ งพิมพ์
3(2-2)
Printing
ศึกษาและทาความเข้าใจในการพิมพ์ สิ่ งพิมพ์ระบบต่าง ๆ สามารถ ออกแบบ
จัดรู ปเล่มหนังสื อ เข้าใจลักษณะตัวอักษร และเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการ
พิมพ์ ตลอดจนเข้าใจถึงธุ รกิจด้านการพิมพ์
2023209 การพิมพ์ นูนขั้นสู ง
3(2-2)
Advanced Relief Printing 2
ศึกษากรรมวิธีของการพิมพ์แม่พิมพ์นูน ในเทคนิคที่สูงขึ้น รวมทั้งออกแบบ
สร้างสรรค์และปฏิบตั ิงานพิมพ์ เพื่อให้ประสานกับการสรรหาเรื่ องราว สร้างสรรค์
ปรับปรุ งความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
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2023210 ศิลปะวิจารณ์ภาพพิมพ์
3(2-2)
Print Making Criticism
ศึกษาแนวคิดในการสร้างงานการพิมพ์แขนงต่าง ๆ ของแต่ละยุค แต่ละสมัย
และสามารถพูด เขียนและวิเคราะห์ได้โดยอิสระและเป็ นกลาง
2023301 ประติมากรรม 8
2(1-2)
Sculpture 8
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับวิธีการ เทคนิค การทางานปั้ น การทาพิมพ์ การ
หล่อแบบร่ องลึก นูนต่า นูนสู ง และลอยตัว
รหัส
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
2023302 ประติมากรรม 9
2(1-2)
Sculpture 9
ศึกษาปั ญหาและการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ประติมากรรมจากไม้ การ
แสดงออก การแก้ปัญหารู ปทรง และลักษณะเฉพาะตัวแต่ละบุคคล
2023303 ประติมากรรม 10
2(1-2)
Sculpture 10
การสร้างสรรค์ประติมากรรมโลหะ การทดลองค้นคว้า การแก้ปัญหา การใช้
วัสดุเครื่ องมือต่าง ๆ
2023304 ประติมากรรม 11
2(1-2)
Sculpture 11
ศึกษาและปฏิบตั ิงานประติมากรรมโครงสร้าง โดยเน้นความคิด สร้างสรรค์
2023305 ประติมากรรม 12
Sculpture 12

2(1-2)
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ศึกษาและปฏิบตั ิงานตามลักษณะประติมากรรมไทย
เจตคติทางความงาม
ตลอดจนวิวฒั นาการในแต่ละสมัย
โดยปฏิบตั ิงานทางอนุรักษ์และประยุกต์ให้
สอดคล้องกับสภาพของสังคมอย่างเหมาะสม
2023306 ประติมากรรม 13
Sculpture 13
ศึกษาลัทธิ ศิลปะ ประวัติประติมากรรม
ประติมากรรมร่ วมสมัยทั้งตะวันตกและตะวันออก

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

2(1-2)
และผลงานในอดีต

รวมทั้ง

น(ท-ป)

2023307 กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ สาหรับเด็กประถมศึกษา
1(0-2)
3 Dimensional Art Program for Children
ฝึ กปฏิบตั ิสร้างสรรค์งานศิลปะ 3 มิติ และวิธีสอนสาหรับเด็กประถมศึกษา
ด้วยวัสดุและวิธีการต่าง ๆ สาหรับเด็กประถมศึกษา ได้แก่ การปั้ นด้วยดินและดิน
เหนียว ทั้งวิธีสังเคราะห์และวิเคราะห์ การเคลือบและเผาอย่างง่าย ๆ การแกะสลักด้วย
วัสดุและรู ปแบบต่าง ๆ การสร้างภาพ 3 มิติ จากวัสดุต่าง ๆ เช่น กล่อง แท่งไม้ เศษ
วัสดุ 3 มิติ ฯลฯ ด้วยการผูก การมัด และอื่น ๆ และการจัดนิทรรศการงานศิลปะ 3 มิติ
ของเด็กประถมศึกษา
2024101 จิตรกรรม 11
2(1-2)
Painting 11
ศึกษาและปฏิบตั ิงานด้านทัศนียภาพ การจัดภาพ สี แสง เงา ฯลฯ ภาพนก ภาพ
ทะเล ภาพสิ่ งก่อสร้างและอื่น ๆ ด้วยความคิดด้านเนื้อหา รู ปแบบและเทคนิค
2024102 จิตรกรรม 12
Painting 12

2(1-2)
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รู ปแบบและเทคนิคต่าง ๆ ในการเขียนภาพ โดยให้ศึกษาและค้นหาลักษณะ
ใหม่เฉพาะตัว
2024201 นิทรรศการภาพพิมพ์
Print Making Exhibition
ศึกษาการวางแผนดาเนินการจัดนิทรรศการอย่างมีระบบ
วิชา โดยลงมือปฏิบตั ิจริ ง

3(2-2)
ถูกต้องตามหลัก

2024202 การพิมพ์พนื้ ฐาน
3(2-2)
Photolithography
ศึกษาประวัติความเป็ นมา วัสดุ อุปกรณ์และกรรมวิธีของการพิมพ์หิน
(Lithography) และการพิมพ์ออฟเซท (Metal Plane)
รหัส
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
2024203 ภาพพิมพ์ 8
2(1-2)
Print 8
ศึกษาและปฏิบตั ิงานพิมพ์ดว้ ยกระบวนการแม่พิมพ์ร่องลึก(Intaglio Process)
แบบต่าง ๆ ทั้งสี เดียวและหลายสี โดยคานึงถึงวัสดุ เครื่ องมือและการดาเนินงานเป็ น
ขั้นตอน พร้อมทั้งการออกแบบ คิดค้น ปฏิบตั ิงานพิมพ์ประสานกับการสรรหาเรื่ องราว
ที่สร้างสรรค์
2024204 ภาพพิมพ์ 9
2(1-2)
Print 9
ศึกษาและปฏิบตั ิงานด้วยกระบวนการแม่พิมพ์พ้นื ราบ (Planographic Process)
แบบต่าง ๆ ทั้งสี เดียวและหลายสี โดยคานึงถึงวัสดุ เครื่ องมือและการดาเนินงานเป็ น
ขั้นตอน พร้อมทั้งการออกแบบ คิดค้น ปฏิบตั ิงานพิมพ์ประสานกับการสรรหาเรื่ องราว
ที่สร้างสรรค์
2024205 ภาพพิมพ์ 10
Print 10

2(1-2)
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ศึกษาและปฏิบตั ิงานพิมพ์ดว้ ยกรรมวิธี Calligraphy ทั้งสี เดียวและหลายสี โดย
คานึงถึงวัสดุเครื่ องมือ และการดาเนินงานเป็ นขั้น ๆ พร้อมทั้งการออกแบบ คิดค้น
ปฏิบตั ิงานพิมพ์ประสานกับการสรรหาเรื่ องราวที่สร้างสรรค์
2024206 ภาพพิมพ์ 11
2(1-2)
Print 11
การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในการถ่ายทอดรู ปแบบ และเทคนิคในการพิมพ์
ของศิลปภาพพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ตามความสนใจของแต่ละบุคคล

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2024207 ภาพพิมพ์ 12
2(1-2)
Applied Silkscreen 12
ออกแบบและสร้างงานผลิตภัณฑ์ เครื่ องใช้ เครื่ องประดับ ของชาร่ วย งานพิมพ์
ตะแกรงไหม ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2024301 ประติมากรรม 14
Sculpture 14
ศึกษาและปฏิบตั ิงานประติมากรรมที่มีผลต่อสังคม โดยมีเนื้อหา
กับสิ่ งแวดล้อมในชีวติ ประจาวัน
2024302 ประติมากรรม 15
Sculpture 15
ศึกษารู ปแบบและเทคนิคต่าง ๆ
ใหม่เฉพาะตัว
2024303 ประติมากรรม 16

2(1-2)
สอดคล้อง

2(1-2)
ในงานประติมากรรม โดยค้นหาลักษณะ

2(1-2)
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Sculpture 16
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับกรรมวิธีการปั้ น การหล่อ เผาและเคลือบ โดยเน้น
ความคิดสร้างสรรค์ดา้ นรู ปแบบและเนื้อหา
2024304 ประติมากรรม 17
2(1-2)
Sculpture 17
ศึกษาและวิเคราะห์ลทั ธิศิลปะ ประวัติประติมากรรม ผลงานที่สาคัญในอดีต
รวมทั้งประติมากรรมร่ วมสมัยทั้งตะวันตกและตะวันออก

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2024305 กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ สาหรับเด็กปฐมวัย
1(0-2)
3 Dimensional Art Program for Pre-school Children
ฝึ กปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์งานศิลปะ 3 มิติ และรู้วธิ ีสอนด้วยวัสดุและวิธีการ
ต่าง ๆ สาหรับการปฐมวัย ได้แก่ การปั้ นด้วยดินและดินเหนียว ทั้งวิธีสังเคราะห์และวิธี
วิเคราะห์ การเคลือบและเผาอย่างง่าย ๆ การปั้ นดินและดินเหนียวประกอบด้วยเศษวัสดุ
ต่าง ๆ การสร้างภาพ 3 มิติ จากวัสดุต่าง ๆ เช่น กล่อง แท่งไม้ เศษวัสดุ 3 มิติ ฯลฯ ด้วย
การผูกมัดและอื่นๆ และการจัดนิทรรศการงานศิลปะ 3 มิติของเด็ก
2024306 ประติมากรรมตกแต่ ง
3(2-2)
Decorative Sculpture
ศึกษาปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับองค์ประกอบของศิลปะ ระหว่างรู ปทรงและเรื่ องราวที่
อานวยประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเอง ปั ญหาสังคม ทั้งศิลปะไทยและศิลปะสากล โดย
ศึกษาความเป็ นมาของประติมากรรมและสื่ อประสมสาหรับตกแต่ง
บทบาทของ
ประติมากรรมและสื่ อประสมสาหรับตกแต่งที่มีอิทธิ พลในแต่ละยุค แต่ละสมัย ศึกษา
คุณลักษณะของวัสดุและการเลือกใช้ การตกแต่งภายในและภายนอก
การตกแต่ง
บริ เวณ

508

2024307 ประติมากรรมไทย 2
2(1-2)
Thai Sculpture 2
ศึกษาปฏิบตั ิงานตามลักษณะประติมากรรมไทย
ทัศนคติทางความงาม
ตลอดจนวิวฒั นาการในแต่ละสมัย โดยปฏิบตั ิงานทางอนุรักษ์ และประยุกต์ให้
สอดคล้องกับสภาพของสังคมอย่างเหมาะสม รวมทั้งเน้นจิตสานึกแห่งชาตินิยม

หมู่วชิ าประยุกต์ ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ (203)
หมู่วชิ าประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ได้จดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. ออกแบบ เขียนแบบ
(203-1--)
2. ออกแบบกราฟิ กส์
(203-2--)
3. ออกแบบสิ่ งทอ
(203-3--)
4. ออกแบบภาพถ่าย
(203-4--)
5.
(203-5--)
6.
(203-6--)
7.
(203-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(203-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั
(203-9--)
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หมู่วชิ าประยุกต์ ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ (203)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
2031101
2031102
2031103
2031104
2031105
2031106
2031107
2031108
2031109
2031110
2031111
2031112
2031113
-

ชื่อวิชา
การออกแบบตัวอักษร
การออกแบบตัวอักษร 1
การออกแบบตัวอักษร 2
การออกแบบสัญลักษณ์และเครื่ องหมาย
การออกแบบนิเทศศิลป์ 1
การออกแบบการพิมพ์
ออกแบบโฆษณา 1
ออกแบบโฆษณา 2
ออกแบบโฆษณา 3
ออกแบบโฆษณา 4
ออกแบบโฆษณา 5
ออกแบบสื่ อโฆษณากลางแจ้ง
ออกแบบโฆษณา 7

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)
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หมู่วชิ าประยุกต์ ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ (203)
รหัสวิชา
2031114
2031115
2031116
2031201
2031202
2031203
2031204
2031205
2031207
2031208
2031209
2031210
2031211

ชื่อวิชา
-

รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
2031401
2031402
2031403
2031404
2031405
2031406
2031407
2031408
2032101
2032102
2032103
2032104
-

การเขียนภาพประกอบ 1
หลักการผลิตงานโฆษณา
การเขียนเพื่อการออกแบบ
เทคนิคการย้อมสี
บาติก 1
บาติก 2
บาติก 3
บาติก 4
การทอผ้าพื้นเมือง 1
การทอผ้าพื้นเมือง 2
การทอผ้าพื้นเมือง 3
การออกแบบลวดลาย
เทคนิคการออกแบบลายผ้า

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)

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

หลักการออกแบบศิลปกรรม
เขียนแบบพื้นฐาน
จิตวิทยาการออกแบบ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 มิติ
ออกแบบ 2 มิติ 1
ออกแบบ 2 มิติ 2
ออกแบบ 1
ออกแบบ 2
เทคนิคการเขียนภาพประกอบ
เทคนิคการสร้างสื่ อภาพและเสี ยง
การออกแบบนิเทศศิลป์ 2
การออกแบบนิเทศศิลป์ 3

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)
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รหัสวิชา
2032105
2032106
2032201
2032202
2032401
2032402
2032403
2032404
2032405
2032406
2032407
2032408

ชื่อวิชา
-

รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
2032409
2033101
2033102
2033103
2033104
2033105
2033201
2033202
2033203
2033204
2033205
-

หลักการออกแบบขั้นสู ง
การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์
ออกแบบ 14
การถ่ายภาพ
การออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง
การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการออกแบบ
เทคนิคการถ่ายภาพ 1
เทคนิคการถ่ายภาพ 2
เทคนิคการถ่ายภาพ 3
เทคนิคการถ่ายภาพ 4
เทคนิคการถ่ายภาพ 5

ชื่อวิชา
การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศิลป์
การออกแบบนิเทศศิลป์ 4
ตัวอักษรและการเรี ยงพิมพ์
การเขียนภาพประกอบ 2
เทคนิคการสร้างสรรค์สื่อภาพและเสี ยง
การออกแบบนิเทศศิลป์ 5
ออกแบบ 4
ออกแบบ 7
ออกแบบ 9
ออกแบบ 16
การออกแบบสิ่ งพิมพ์ข้ นั สู ง

น(ท-ป)
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)

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)
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รหัสวิชา
2033301
2033401
2033402
2033404
2033410
2034101
2034102
2034103
2034104
2034105
2034301
2034401
2034411
2034412

ชื่อวิชา
-

ออกแบบผลิตภัณฑ์ผา้
ออกแบบ 6
ออกแบบ 15
การถ่ายภาพสาหรับงานพิมพ์
เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
ออกแบบ 20
ออกแบบ 21
ออกแบบ 23
การออกแบบนิเทศศิลป์ 6
การออกแบบนิเทศศิลป์ 7
ออกแบบ 24
เทคนิคการถ่ายภาพ 6
โปรแกรมประยุกต์ดา้ นกราฟิ กเพื่องานนิเทศศิลป์
โปรแกรมประยุกต์งานผสมหลายสื่ อ

น(ท-ป)
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)

คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าประยุกต์ ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ (203)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2031101

การออกแบบตัวอักษร
2(1-2)
Lettering Design
ประวัติและวิวฒั นาการของตัวอักษร รู ปแบบตัวอักษรทั้งไทยและสากล
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบและจัดตัวอักษร รวมทั้งการนาเอาวัสดุ ต่าง ๆ มา
ประดิษฐ์เป็ นตัวอักษรให้สัมพันธ์กบั ภาพ เรื่ องราวและวิชาชีพ

2031102

การออกแบบตัวอักษร 1

3(2-2)
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Lettering Design 1
ศึกษาทฤษฎี และปฏิบตั ิการสร้างสรรค์ตวั อักษรด้วยวัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่ องมือต่าง ๆ ตลอดจนการเรี ยนรู ้วธิ ี การเก็บรักษาดูแลเครื่ องมือเครื่ องใช้
2031103

การออกแบบตัวอักษร 2
3(2-2)
Lettering Design 2
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการประดิษฐ์ตวั อักษรให้สัมพันธ์กบั ภาพหรื อเรื่ องราว
โดยคานึงถึงความกลมกลืนขององค์ประกอบศิลป์

2031104

การออกแบบสั ญลักษณ์และเครื่องหมาย
3(2-2)
Logo
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบเกี่ยวกับรู ปแบบ สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย
อันเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับเครื่ องหมายการค้า ตราประจาหน่วยต่าง ๆ โดยเน้น
ความสัมพันธ์ของเรื่ องราวและรู ปแบบ ตลอดทั้งการจัดองค์ประกอบทางศิลปะให้
เกิดความสวยงาม

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2031105

การออกแบบนิเทศศิลป์ 1
3(2-2)
Visual Communication Design 1
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นมาและวิวฒั นาการของนิเทศศิลป์ กระบวนการและ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของนิเทศศิลป์
การดาเนินงานนิเทศศิลป์ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ การแก้ไขความล้มเหลวที่เกิดในระหว่าง
การปฏิบตั ิงานนิเทศศิลป์ และความสัมพันธ์ระหว่างงานนิเทศศิลป์
กับงานด้าน
ต่าง ๆ ศึกษาหลักการออกแบบและการออกแบบสิ่ งพิมพ์ประเภท ต่าง ๆ

2031106

การออกแบบการพิมพ์
Printing Design

3(2-2)
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ศึกษาการวางแผนงาน และกระบวนการดาเนินการสิ่ งพิมพ์ทุกชนิด อย่างมี
ระบบ ขั้นตอนสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
2031107

ออกแบบโฆษณา 1
3(2-2)
Advertising 1
ศึกษาวิเคราะห์แบบตัวอักษรประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งปฏิบตั ิการนา
ตัวอักษรมาจัดในขอบเขตที่กาหนดให้เกิดความงาม
ความเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ เช่น งานออกแบบแผ่นปลิว ป้ ายโฆษณา ปก
หนังสื อ และงานกราฟิ กต่าง ๆ

2031108

ออกแบบโฆษณา 2
3(2-2)
Advertising 2
ศึกษาระบบการพิมพ์แบบต่าง ๆ ในเชิงพาณิ ชย์ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบจัด
รู ปเล่มหนังสื อและสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2031109

ออกแบบโฆษณา 3
3(2-2)
Advertising 3
ศึกษาหาข้อมูลแล้วนามาปฏิบตั ิ โดยนาเอาลักษณะงานทางด้านวิจิตรศิลป์ มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานโฆษณา การออกแบบภาพประกอบเรื่ อง การเขียน
การ์ ตูน การออกแบบปกหนังสื อ การออกแบบสัญลักษณ์ การจัดรู ปเล่ม ฯลฯ พร้อมทั้ง
การออกแบบตามแนวความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการ

2031110

ออกแบบโฆษณา 4
Advertising 4

3(2-2)
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ปฏิบตั ิการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน สานักงาน อาคาร
สาธารณะ ตูโ้ ชว์ หี บห่อ โดยเน้นการสร้างสรรค์ดา้ นประโยชน์ใช้สอย พร้อมทั้ง
ปฏิบตั ิการสร้างหุ่นจาลอง จากการออกแบบ ตามมาตราส่ วนย่อและเท่าของจริ ง
ตลอดจนการจัดตกแต่งภายใน ภายนอก การจัดตกแต่งหน้าร้าน
2031111

ออกแบบโฆษณา 5
3(2-2)
Advertising 5
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและปฏิบตั ิการออกแบบเครื่ องหมาย สัญลักษณ์
ต่าง ๆ โดยเน้นรู ปแบบที่เข้าใจได้ง่ายเพื่อนาไปใช้ เช่น เครื่ องหมายจราจร
เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ในที่สาธารณะ เครื่ องหมายการค้า

2031112

ออกแบบสื่ อโฆษณากลางแจ้ ง
3(2-2)
Out Door Advertising
ศึกษาและปฏิบตั ิข้ นั ตอนของการออกแบบโฆษณาด้วยแผ่นป้ ายโฆษณาที่มี
ขนาดใหญ่ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ด้วยเทคนิคและรู ปแบบที่แตกต่าง โดยเน้นถึง
ความเหมาะสมของความคิดกับสื่ อที่ใช้ในการโฆษณา

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2031113

ออกแบบโฆษณา 7
3(2-2)
Advertising 7
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและหลักการออกแบบภาพประกอบเรื่ อง ภาพ
การ์ ตูนประเภทต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบภาพประกอบเรื่ องและภาพการ์ตูน เพื่อ
นาไปใช้ในงานต่าง ๆ

2031114

การเขียนภาพประกอบ 1
Mustration 1

3(2-2)
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ศึกษาและปฏิบตั ิการเขียนภาพในลักษณะเหมือนแบบจริ ง
หรื อจาก
จินตนาการเพื่อนามาประกอบเรื่ องประเภทต่าง ๆ เช่น นวนิยาย สารคดี หนังสื อ
แบบเรี ยนและหนังสื ออ่านประกอบสาหรับเด็กทุกชนิด ทั้งนี้จะต้องศึกษาถึงลักษณะ
และวิธีการแสดงออก เพื่อให้ผลงานสอดคล้องหรื อส่ งเสริ มกันในเรื่ อง
ดังกล่าว
2031115

หลักการผลิตงานโฆษณา
3(2-2)
Principles of Advertising
ศึกษาถึงประวัติ และวิวฒั นาการของการโฆษณาโดยสังเขป การโฆษณา
ประเภทต่าง ๆ และกรรมวิธีของการโฆษณา ซึ่ งรวมถึงโครงสร้างและวิธีเขียน

2031116

การเขียนเพือ่ การออกแบบ
3(2-2)
Writing for Advertising
ศึกษาการใช้ภาษาและการเขียนคาโฆษณาเพื่อใช้ประกอบในการออกแบบ
สื่ อชนิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสาร

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2031201

เทคนิคการย้อมสี
3(2-2)
Dyeing Techniques
ศึกษาและปฏิบตั ิการย้อมสี แบบต่าง ๆ วัสดุชนิดต่าง ๆ การออกแบบลาย
ย้อมให้เหมาะสมกับสมัยนิยม

2031202

บาติก 1
Batik 1

3(2-2)
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ศึกษาประวัติความเป็ นมาในการทาบาติก ขั้นตอน ขบวนการและวัสดุ
อุปกรณ์ในการทาบาติก การเลือกผ้า หลักการผสมเทียน ผสมสี การพิมพ์ การย้อม
และตกแต่งผิว
2031203

บาติก 2
Batik 2

3(2-2)

ปฏิบตั ิการทาบาติกแบบใช้แม่พิมพ์ วิธีการพิมพ์ การต่อลาย การ ทับลาย
การผสมเทียน การผสมสี และการย้อม แบบสองชั้น สามชั้น และการแต้มสี ลวดลาย
2031204

บาติก 3
Batik 3

3(2-2)

ศึกษาบาติกของอินโดนีเซี ย มาเลเซี ย และบาติกพื้นเมือง ออกแบบลาย
บาติกปฏิบตั ิการทาแม่พิมพ์ปะเต๊ะแบบง่าย ๆ
2031205

บาติก 4
Batik 4

3(2-2)

ปฏิบตั ิการออกแบบลาย และการทาแม่พิมพ์ที่ใช้กบั ผ้าเพื่อประโยชน์ใช้
สอยต่าง ๆ ออกแบบลายเส้น ออกแบบลายทึบ การทาแม่พิมพ์เปิ ด แม่พิมพ์ปิด

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2031207

การทอผ้าพืน้ เมือง 1
3(2-2)
Folk Textile 1
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของการทอผ้าพื้นเมืองโดยสังเขป วัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือและเครื่ องใช้ในการทอผ้าพื้นเมือง การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องมือ
ในการทอผ้าพื้นเมือง ฝึ กวิธีใช้เครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ ฝึ กการทอผ้าขั้นพื้นฐาน

2031208

การทอผ้าพืน้ เมือง 2

3(2-2)
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Folk Textile 2
ศึกษาปฏิบตั ิการออกแบบลายผ้าอย่างง่าย ฝึ กหัดตั้งด้ายทอกับเครื่ องทอผ้า
พื้นเมือง ฝึ กย้อมสี ดา้ ยทอ ฝึ กลวดลายอย่างง่ายขั้นพื้นฐาน เป็ นของใช้หรื อของที่
ระลึก
2031209

การทอผ้าพืน้ เมือง 3
3(2-2)
Folk Textile 3
ศึกษาปฏิบตั ิการออกแบบลวดลายย้อมสี ดา้ ยทอ ทอผ้าด้วยการสอดสี ดา้ ย
ทอมากกว่า 2 สี การทดลองลวดลายให้พฒั นา โดยเน้นเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น พื้นเมือง
ให้มีคุณค่าด้านความงามและสัมพันธ์กบั ประโยชน์ใช้สอย

2031210

การออกแบบลวดลาย
3(2-2)
Decorative Design
ศึกษาที่มาและแนวคิดในการออกแบบลวดลายประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการ
ผูกลายเพื่อนาไปใช้ในการออกแบบ และฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบลวดลายประเภท
ต่าง ๆ

รหัส
2031211

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

เทคนิคการออกแบบลายผ้า
3(2-2)
Technical Textile Design
ศึกษาประเภทและหลักการออกแบบลายผ้าประเภทต่าง ๆ และฝึ ก
ปฏิบตั ิการออกแบบให้สอดคล้องกับสมัยนิยม โดยเน้นความงาม ประโยชน์ใช้สอย
และความต้องการของตลาด และนาไปใช้ในการผลิตลายผ้าด้วยวิธีการ ต่าง ๆ เช่น
การทอ ย้อม พิมพ์ ฯลฯ

519
2031401

หลักการออกแบบศิลปกรรม
3(2-2)
Principles of Design
ศึกษาทฤษฎีองค์ประกอบศิลปะและทฤษฎีสี
เพื่อให้เป็ นแนวทาง
สร้างสรรค์งานออกแบบ และฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบทั้งประเภท 2 มิติและ 3 มิติ

2031402

เขียนแบบพืน้ ฐาน
3(2-2)
Drafting
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเขียนแบบ โดยเน้นให้รู้จกั วิธีการใช้เครื่ องมือ เพื่อ
เขียนแบบรู ปพื้นฐานต่าง ๆ ตลอดจนฝึ กการเขียนแบบ

2031403

จิตวิทยาการออกแบบ
3(2-2)
Psychological Design
ศึกษาลักษณะความรู ้ของการออกแบบในเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการมองเห็น
และการรับรู ้โดยมุ่งเน้นเนื้อหาและรู ปแบบเป็ นตัวแปรที่ทาให้เกิดค่าเชิง พฤติกรรม
ให้ปรากฏต่อสังคม

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2031404

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 มิติ
3(2-2)
2 Dimensional Product Design
ศึกษาวิธีออกแบบ 2 มิติ โดยเน้นเรื่ องเส้น รู ปทรง รู ปร่ าง สี โดยเน้น
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนาไปประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น การ
ออกแบบบัตร ปฏิทิน เป็ นต้น

2031405

ออกแบบ 2 มิติ 1

2(1-2)
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2-Dimension Design 1
ศึกษาโครงสร้างของรู ปแบบ 2 มิติ โดยเน้นหนักเรื่ ององค์ประกอบที่
สัมพันธ์กบั รู ปแบบที่เหมาะสมกับวัสดุ
2031406

ออกแบบ 2 มิติ 2
2-Dimension Design 2
วิเคราะห์โครงสร้างของรู ปแบบที่มองเห็นในงานสองมิติ
ในการจัดองค์ประกอบที่นาไปใช้ในการทัศนศิลป์

2(1-2)
โดยเน้นหนัก

2031407

ออกแบบ 1
2(1-2)
Design 1
ความเป็ นมาของการออกแบบ ส่ วนประกอบของการออกแบบ หลักการ
ออกแบบโดยเน้นทางความงามและประโยชน์ใช้สอย

2031408

ออกแบบ 2
2(1-2)
Design 2
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบ เขียนแบบ จากความคิดสร้างสรรค์ดว้ ย
เทคนิควิธีการจากรู ปแบบชนิดต่าง ๆ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2032101

เทคนิคการเขียนภาพประกอบ
3(2-2)
Illustration
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและฝึ กปฏิบตั ิการเขียนภาพประกอบด้วยลักษณะ
วิธีต่าง ๆ เช่น ภาพการ์ ตูน ภาพล้อเลียนและภาพประกอบเรื่ อง ให้รู้จกั นาเอา
ภาพประกอบไปใช้ การออกแบบงานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

2032102

เทคนิคการสร้ างสื่ อภาพและเสี ยง

3(2-2)
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Scenic and Sound Techniques
ศึกษาวิธีการและเทคนิคการสร้างสื่ อภาพ
การให้แสงเสี ยงอย่างมีศิลปะ
เหมาะสมกับการแสดงประเภทต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคการจัดภาพของเหตุการณ์และการ
แสดงประเภทต่าง ๆ
2032103

การออกแบบนิเทศศิลป์ 2
3(2-2)
Visual Communication Design 2
ศึกษาและปฏิบตั ิงานการออกแบบเครื่ องหมายและสัญลักษณ์
ที่ใช้ใน
กิจกรรมและสถานที่ต่าง ๆ โดยคานึงถึงหลักการและการสื่ อสารที่จาแนกตาม
ลักษณะการสัมผัส รวมทั้งโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่ อสาร

2032104

การออกแบบนิเทศศิลป์ 3
3(2-2)
Visual Communication Design 3
ศึกษาและทาความเข้าใจในการพิมพ์ สิ่ งพิมพ์ระบบต่าง ๆ การออกแบบ
และการจัดทาต้นฉบับสาหรับงานพิมพ์ เช่น การเลือกแบบตัวอักษร การกาหนด
คอลัมน์และภาพประกอบ การกาหนดสี สาหรับงานสิ่ งพิมพ์ ตลอดจนทาความเข้าใจ
ในธุ รกิจการพิมพ์
ต้องเรี ยนรายวิชา 2031105 การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 มาก่อน

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2032105

หลักการออกแบบขั้นสู ง
2(1-2)
Advanced Theory of Design
ศึกษาและปฏิบตั ิการเน้นหนักทางด้านองค์ประกอบของการออกแบบทั้ง 2
มิติและ 3 มิติ ให้สอดคล้องกับงานออกแบบนิเทศศิลป์ ในแต่ละสาขา

2032106

การออกแบบตัวอักษรเพือ่ การพิมพ์
Lettering Typography Design

3(2-2)
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ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบตัวอักษรทั้งไทยและสากลประเภทต่าง ๆ
ปฏิบตั ิการออกแบบตัวอักษรโดยเน้นถึงรู ปแบบและความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษร
ที่ใช้กบั สื่ อที่จะนาไปประกอบเข้าด้วยกันภายในขอบเขตและรู ปร่ างที่กาหนดให้
2032201

ออกแบบ 14
2(1-2)
Design 14
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการตามความมุ่งหมาย ต่าง ๆ
ของสังคม ประเภทการโฆษณา การจัดสถานที่ และการนาเอาวิชาการออกแบบไป
ประยุกต์ให้สัมพันธ์กบั วิชาอื่น เพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคม

2032202

การถ่ ายภาพ
2(1-2)
Photography
ศึกษากล้องถ่ายภาพ หลักการจัดภาพ และกรรมวิธีในการถ่ายภาพประเภท
ต่าง ๆ ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนกรรมวิธีในการล้าง อัด ขยายและกระบวนการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปเป็ นประโยชน์ในการออกแบบสิ่ งพิมพ์

รหัส
2032401

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

การออกแบบเขียนแบบโครงสร้ าง
3(2-2)
Structural Design
ศึกษาประวัติและวิวฒั นาการรู ปแบบ
รู ปทรง สัดส่ วนของการใช้
โครงสร้างในงานประติมากรรม และสถาปั ตยกรรมสมัยต่าง ๆ โดยสังเขป
ปฏิบตั ิงานออกแบบ เขียนแบบโครงสร้างต่าง ๆ การทาหุ่นจาลอง โดยการ
สร้างสรรค์รูปแบบ สัดส่ วน กรรมวิธี การใช้วสั ดุอุปกรณ์และเครื่ องมือให้ได้ท้ งั
ความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย
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2032402

การออกแบบด้ วยคอมพิวเตอร์
3(2-2)
Design by Computer
ศึกษาหลักการและวิธีใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้ในการเขียนกราฟรู ป
เรขาคณิ ตและโทโปโลยี แผนภูมิสถิติ รู ปลายเส้น ภาพการ์ตูน และฝึ กปฏิบตั ิการ
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป

2032403

การวิเคราะห์ ข้อมูลการออกแบบ
3(2-2)
Analitical Design
ศึกษาหลักการรวบรวมข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล
เพื่อนามาใช้
วิเคราะห์หาข้อสรุ ป ในการออกแบบงานประเภทต่าง ๆ และเทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างง่าย

2032404

เทคนิคการถ่ ายภาพ 1
3(2-2)
Photography 1
ศึกษาประวัติการถ่ายภาพ ประโยชน์ของการถ่ายภาพ หลักการทางานของ
กล้องถ่ายภาพ ชนิด ส่ วนประกอบของกล้อง อุปกรณ์ที่จาเป็ นต้องใช้ การเก็บรักษา
ชนิดของฟิ ล์ม เทคนิคต่าง ๆ ในการถ่ายภาพ เครื่ องวัดแสง การปฏิบตั ิงานในห้องมืด
กระบวนการล้าง อัด ขยายรู ป และฝึ กปฏิบตั ิการถ่ายภาพเบื้องต้น

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2032405

เทคนิคการถ่ ายภาพ 2
3(2-2)
Photography 2
ศึกษาหลักการถ่ายภาพ 2 มิติ การถ่ายภาพแบบ 3 มิติ โดยใช้กล้องถ่ายและ
อุปกรณ์ประกอบ การจัดแสง การวัดแสง การใช้แว่นกรองแสง แท่นกอปปี้ และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ในการถ่ายภาพ และฝึ กปฏิบตั ิการถ่ายภาพชั้นสู ง

2032406

เทคนิคการถ่ ายภาพ 3

3(2-2)
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Photography 3
ศึกษาหลักการ กระบวนการ และเทคนิคการผลิตวัสดุฉาย ประเภทภาพนิ่ง
ต่าง ๆ เช่น สไลด์ ฟิ ล์มสตริ ป แผ่นภาพโปร่ งใสและแผ่นภาพทึบแสง เป็ นต้น และ
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบการสร้างภาพนิ่ง
2032407

เทคนิคการถ่ ายภาพ 4
3(2-2)
Photography 4
ศึกษาประวัติภาพยนตร์ ประโยชน์ของภาพยนตร์ ประเภท หลักการของ
ภาพยนตร์ ศัพท์เทคนิคต่าง ๆ
ที่ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ ชนิดและ
ส่ วนประกอบของกล้อง การเลือกฟิ ล์ม เทคนิคในการถ่ายทา การเขียนบท การตัดต่อ
การบันทึกเสี ยง และฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบถ่ายทาภาพยนตร์

2032408

เทคนิคการถ่ ายภาพ 5
3(2-2)
Photography 5
ศึกษาทฤษฎีและหลักการสร้างภาพยนตร์ ขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ เทคนิคการ
ทา Animation และฝึ กปฏิบตั ิการสร้างภาพยนตร์ขนาดเล็ก

รหัส
2032409

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

การถ่ ายภาพเพือ่ งานนิเทศศิลป์
3(2-2)
Photography for Visual Communication Design
ศึกษากล้องถ่ายภาพ หลักการจัดภาพและกรรมวิธีในการถ่ายภาพประเภท
ต่าง ๆ ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนกรรมวิธีในการสร้าง อัด ขยาย และกระบวนการอื่นที่
ต่อเนื่องกับการถ่ายภาพทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ การใช้อุปกรณ์ การจัดแสง แว่น กรอง
แสง แท่นก๊อปปี้ และอุปกรณ์อื่น ๆ ในการถ่ายภาพและฝึ กปฏิบตั ิการถ่ายภาพเพื่อ
งานออกแบบนิเทศศิลป์
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2033101

การออกแบบนิเทศศิลป์ 4
3(2-2)
Visual Communication Design 4
ศึกษาวิธีออกแบบโฆษณา
และฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดความชานาญในการ
แก้ปัญหา และกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่ งการโฆษณาทั้งในและนอกสถานที่

2033102

ตัวอักษรและการเรียงพิมพ์
2(1-2)
Lettering & Typography
ศึกษาค้นคว้า
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอักษรที่ใช้กบั งานสิ่ งพิมพ์
(Typography) โดยการวิเคราะห์แยกแยะถึงหน้าที่และประโยชน์ใช้สอยทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เน้นเป็ นพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ทางด้านตัวอักษรที่ใช้ใน
การเรี ยงพิมพ์ดว้ ยเครื่ องคอมพิวกราฟิ ก และตัวอักษรลอกที่มีบทบาทอยูใ่ นวงการ
ธุ รกิจการพิมพ์ในยุคปั จจุบนั

2033103

การเขียนภาพประกอบ 2
3(2-2)
Mustration 2
ศึกษาทาความเข้าใจและปฏิบตั ิงานภาพประกอบหลาย ๆ ชนิด เช่น ภาพเหมือน
การ์ ตูน และภาพจินตนาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาทางด้านนวนิยาย
บทความ หรื อวรรณกรรมวิจารณ์ และอภิปรายร่ วมกันเกี่ยวกับ
กิจกรรม
ภาพประกอบทางด้านความคิดและสื่ อที่ใช้
แสดงออกให้สัมพันธ์กบั ความคิดที่
สามารถมองเห็นเป็ นรู ปธรรมได้
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

รหัส
2033104

เทคนิคการสร้ างสรรค์ สื่อภาพและเสี ยง
Audio Visual Communication

3(2-2)

526
ศึกษาความหมายและภาวะของการคิดสร้างสรรค์
ลักษณะของภาวะ
สร้างสรรค์ การฝึ กความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบใหม่ ๆ ศึกษาทฤษฎีและ
แนวคิดในการทา Special Effect การขยายรู ปวิธีใหม่ ๆ การย้อมสี ภาพ การทาภาพ
โปสเตอร์ การทาภาพโซลาไรเซลัน่ การซ้อนภาพ การแต่งภาพ การแต่งเนกกาตีฟ
การถ่ายด้วยฟิ ล์มอินฟราเรด การใช้แสง day light, x-ray, infrared เสี ยง on fade การ
ผสมเสี ยง การบันทึกเสี ยง เทคนิคการถ่ายทาด้วยกล้องเทคนิคใน ห้องมืด Special
Effect
ในภาพยนตร์และโทรทัศน์ฝึกปฏิบตั ิการออกแบบ
2033105

การออกแบบนิเทศศิลป์ 5
3(2-2)
Visual Communication Design 5
ศึกษาและปฏิบตั ิวธิ ี การออกแบบบนแผ่นฟิ ล์มและภาพเคลื่อนไหวใน
ลักษณะของงานออกแบบ 2 มิติ เพื่อใช้กบั การถ่ายทาภาพเคลื่อนไหว ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างงานออกแบบ วัสดุ เครื่ องมือ และกรรมวิธีการผลิต

2033201

ออกแบบ 4
Design 4
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกแบบลวดลาย
กรรมวิธีด้ งั เดิมและสมัยใหม่ โดยคานึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความงาม

2033202

ด้วย

ออกแบบ 7
2(1-2)
Design 7
ศึกษากระบวนการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างของเครื่ องประดับ รวมทั้งการ
เชื่อม การหลอมยา การเจียรไน การทาเครื่ องเขิน และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสม

รหัส
2033203

2(1-2)

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
ออกแบบ 9
Design 9

น(ท-ป)
2(1-2)
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ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการเขียนแบบเครื่ องแต่งกาย
ลายเส้น ขาวดาและสี

โดยการเขียนเป็ นภาพ

2033204

ออกแบบ 16
2(1-2)
Design 16
ปั ญหาในการออกแบบ การแก้ปัญหาในการออกแบบและการเขียนแบบ
ผูเ้ รี ยนเลือกโครงการงานด้านศิลปะตกแต่ง และการออกแบบตามความ สนใจและ
ความถนัด

2033205

การออกแบบสิ่ งพิมพ์ ข้ นั สู ง
2(1-2)
Advanced Graphic Design
ศึกษาค้นคว้า ทาความเข้าใจและปฏิบตั ิงานการออกแบบสิ่ งพิมพ์ เกี่ยวกับ
หี บห่อที่ใช้ในการขนส่ ง แผ่นพับ จุลสาร วารสารและนิตยสาร สารวจและแยกแยะ
ความใกล้เคียงและความแตกต่างกันทางด้านรู ปแบบและเนื้อหาของสิ่ งพิมพ์ประเภท
เดียวกัน เน้นการแก้ปัญหาในการทาเลย์เอาท์ (Lay out) ใน ชั้นเรี ยน สังเกตและดู
งานจากผูม้ ีประสบการณ์ทางด้านวิชาการในสาขานี้ และเสนอโครงงานการออกแบบ
สิ่ งพิมพ์ตามความสนใจและความถนัดเป็ นรายบุคคล

2033301

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ผ้า
3(2-2)
Garment Design
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า
โดยเน้นที่ความคิด
สร้างสรรค์เฉพาะตน ปฏิบตั ิงานทั้งด้านเขียนแบบและการสร้างผลงานจริ ง ศึกษาใน
เรื่ องรู ปแบบ รู ปทรง สี ให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าที่ใช้และรู ปแบบของการ นาไปใช้

รหัส
2033401

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
ออกแบบ 6
Design 6

น(ท-ป)
2(1-2)
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ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบ ส่ วนประกอบของการออกแบบ
หลักการออกแบบ ความเหมาะสมในการออกแบบและการแตกต่าง ความสาคัญของ
ประโยชน์ใช้สอย ความคิดสร้างสรรค์และความงาม วัสดุที่จาเป็ นในการออกแบบให้
สามารถแก้ปัญหาในการออกแบบได้
2033402

ออกแบบ 15
2(1-2)
Design 15
ศึกษาและปฏิบตั ิการเขียนภาพประกอบและการจัดทารู ปเล่มหนังสื อ
เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาและการสอน

2033404

การถ่ ายภาพสาหรับงานพิมพ์
3(2-2)
Photography for Print Making
ศึกษาการถ่ายภาพลายเม็ดกรัด การขยาย-ย่อเพื่อนาไปใช้ในการพิมพ์ดว้ ยสู ตร
น้ ายาชนิดต่าง ๆ

2033410

เทคโนโลยีเพือ่ การออกแบบนิเทศศิลป์
Visual Communication Technology
ศึกษาการใช้เครื่ องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ
นิเทศศิลป์

2034101

เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งาน

ออกแบบ 20
2(1-2)
Design 20
การเขียนตัวอักษรด้วยอุปกรณ์และวิธีต่าง ๆ การประดิษฐ์ตวั อักษร และการใช้
ตัวอักษรในการออกแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสม

รหัส
2034102

3(2-2)

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
ออกแบบ 21
Design 21

น(ท-ป)
2(1-2)

529
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบโฆษณาประเภทต่าง ๆ ประวัติการโฆษณา
เทคนิคในทางโฆษณา การสารวจความต้องการ การประเมินผล การเลือกสถานที่
ตลอดจนการประเมินผลการโฆษณา
2034103

ออกแบบ 23
2(1-2)
Design 23
ศึกษาและปฏิบตั ิการเขียนภาพประกอบและการจัดทารู ปเล่มหนังสื อ เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาและการสอน

2034104

การออกแบบนิเทศศิลป์ 6
3(2-2)
Visual Communication Design 6
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบสิ่ งพิมพ์บนบรรจุภณั ฑ์เพื่อ
ผลทางด้านประสิ ทธิ ภาพความปลอดภัย
และความประหยัดในการผลิ ต
การบรรจุ การขนส่ ง การจาหน่ายและการบริ โภค เน้นการฝึ กหัดการออกแบบ 2 มิติ

2034105

การออกแบบนิเทศศิลป์ 7
3(2-2)
Visual Communication Design 7
ศึกษาทาความเข้าใจและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับชุดโครงงานการออกแบบ
โฆษณา เน้นการวางแผนกลยุทธ์ การสร้างสรรค์และการนาเสนอ

2034301

ออกแบบ 24
2(1-2)
Design 24
ศึกษาและปฏิบตั ิให้มีความรู ้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ การล้างฟิ ล์ม การย่อ
ภาพถ่ายด้วยวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ แบบเนกกาทีฟและแบบฮาล์ฟโทนเพื่อ
นาไปใช้ในการทางานศิลปะ

รหัส
2034401

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
เทคนิคการถ่ ายภาพ 6
Photography 6

น(ท-ป)
3(2-2)
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ศึกษาวิธีการผลิตรายการโทรทัศน์ การทารายการ การเขียนบทความ ความรู้
เกี่ยวกับเครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานโทรทัศน์ เช่น การใช้เครื่ องมือ การตัดต่อ การ
บันทึกเสี ยง การให้แสง การทา Caption การใช้ Special Effect และฝึ ก ปฏิบตั ิการผลิต
รายการโทรทัศน์
2034411

โปรแกรมประยุกต์ ด้านกราฟิ กเพือ่ งานนิเทศศิลป์
3(2-2)
Advanced Computer Graphic Design
ศึกษาหลักการและวิธีใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้ในการทางานกราฟิ กเพื่อ
งานนิเทศศิลป์ ฝึ กปฏิบตั ิออกแบบและผลิตกราฟิ กประเภทต่าง ๆ

2034412

โปรแกรมประยุกต์ งานผสมหลายสื่ อ
3(2-2)
Multimedia
ศึกษาหลักการและวิธีใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้ในการทางานผสมหลายสื่ อ
ฝึ กปฏิบตั ิออกแบบและผลิตงานผสมหลายสื่ อประเภทต่าง ๆ

หมู่วชิ าประยุกต์ ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ
(204)
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หมู่วชิ าประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ได้จดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์
(204-1--)
2. ออกแบบบรรจุภณั ฑ์
(204-2--)
3. ออกแบบสิ่ งแวดล้อม
(204-3--)
4. ออกแบบตกแต่ง
(204-4--)
5. ออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผา
(204-5--)
6. ออกแบบแฟชัน่
(204-6--)
7.
(204-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(204-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั
(204-9--)

หมู่วชิ าประยุกต์ ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ (204)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า

ชื่อวิชา

น(ท-ป)
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หมู่วชิ าประยุกต์ ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ (204)
รหัสวิชา
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
รหัสวิชา

-

ชื่อวิชา
ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์
วัสดุผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ
การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ
ผลิตภัณฑ์พ้นื บ้าน
ออกแบบเครื่ องใช้ในชีวติ ประจาวัน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้
ผลิตภัณฑ์จกั สาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องรัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษ
ออกแบบ 3 มิติ 1
ศิลปะกับสิ่ งแวดล้อม
ทฤษฎีการออกแบบตกแต่ง
ออกแบบตกแต่งสถานที่
การออกแบบตกแต่งภายใน
การออกแบบงานตั้งแสดง
เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ
การออกแบบตกแต่งภายนอก
เทคโนโลยีทางการออกแบบ
การออกแบบเครื่ องประดับ
เทคนิคการออกแบบเครื่ องประดับ
ปูนปั้ น
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
การออกแบบของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์จากสารเคมี 1
ชื่อวิชา

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)
น(ท-ป)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
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
-

ชื่อวิชา
ผลิตภัณฑ์จากสารเคมี 2
ผลิตภัณฑ์จากสารเคมี 3
ผลิตภัณฑ์จากสารเคมี 4
ออกแบบเครื่ องปั้ นดินเผา 1
ออกแบบเครื่ องปั้ นดินเผา 2
ออกแบบเครื่ องปั้ นดินเผา 3
ออกแบบเครื่ องปั้ นดินเผา 4
เครื่ องปั้ นดินเผา
เทคนิคการทาเครื่ องปั้ นดินเผา
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย 1
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย 2
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย 3
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย 4
ออกแบบโลหะภัณฑ์ 1
ออกแบบโลหะภัณฑ์ 2
ออกแบบโลหะภัณฑ์ 3
ออกแบบเครื่ องหนัง 1
ออกแบบเครื่ องหนัง 2
ออกแบบเครื่ องหนัง 3
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ออกแบบ 3 มิติ 2
การออกแบบบรรจุภณั ฑ์
ออกแบบ 3
การออกแบบที่ต้ งั แสดงสิ นค้า
จิตรกรรมและภาพพิมพ์ตกแต่ง
การออกแบบเครื่ องแต่งกาย
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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รหัสใหม่
รหัสเก่า
2043103
2043104
2043105
2043201
2043401
2043402
2043403
2043404
2044401
-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

ออกแบบ 11
ออกแบบ 12
ออกแบบ 13
ออกแบบ 8
ออกแบบ 17
ออกแบบ 18
ออกแบบ 19
ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่
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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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าประยุกต์ ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ (204)
รหัส
2041101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์
Theory of Product Design
ศึกษาวิธีการออกแบบเบื้องต้น เพื่อปฏิบตั ิให้เกิดความชานาญ
คานึงถึงโครงสร้างวัสดุ วิธีการผลิตที่มีความสัมพันธ์กบั สัดส่ วนของผูใ้ ช้

น(ท-ป)
2(1-2)
โดย

2041102

วัสดุผลิตภัณฑ์
2(1-2)
Product Media
ศึกษาเรื่ องวัสดุพ้นื ฐานของท้องถิ่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น ศึกษา
โครงสร้าง รู ปทรง ลักษณะพื้นผิว ตลอดจนวิธีการประกอบเข้าด้วยกันของผ้า ไม้
ดิน กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เป็ นต้น เพื่อใช้เป็ นพื้นฐานในการ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ต่อไป

2041103

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ
3(2-2)
3 Dimensional Product Design
ศึกษากรรมวิธีและเทคนิคการออกแบบประดิษฐ์เศษวัสดุ เพื่อเป็ นของใช้
ประดับและฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ โดยเน้นคุณค่าในด้านความคิดสร้างสรรค์ ทั้งใน
ด้านรู ปแบบและวิธีการ

2041104

การออกแบบสร้ างสรรค์ เศษวัสดุ
3(2-2)
Collage Design
ศึกษากรรมวิธีและเทคนิคการออกแบบประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อเป็ น ของใช้
ของประดับและฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ โดยเน้นคุณค่าในด้านความคิด สร้างสรรค์
ทั้งในด้านรู ปแบบ และวิธีการ
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น(ท-ป)

2041105

ผลิตภัณฑ์ พนื้ บ้ าน
3(2-2)
Folk Art Product
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น
โดยเน้นที่
ความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตน ปฏิบตั ิงานทั้งด้านเขียนแบบและการสร้าง ผลงาน
จริ ง ศึกษาในเรื่ องรู ปแบบ รู ปทรง และสี ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้
และรู ปแบบของการนาไปใช้งาน

2041106

ออกแบบเครื่องใช้ ในชีวติ ประจาวัน
3(2-2)
Functional Design
ศึกษาประวัติความเป็ นมา รู ปแบบ คุณลักษณะของวัสดุและการใช้
เครื่ องมือ การออกแบบเครื่ องเรื อน เพื่อมุ่งประโยชน์การประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม โดยเน้นความงามและความเหมาะสมกับการใช้งาน

2041107

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม้
3(2-2)
Wood Product Design
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ โดยเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์
เฉพาะตน ปฏิบตั ิงานทั้งด้านเขียนแบบและการสร้างผลงานจริ ง ศึกษาในเรื่ อง
รู ปแบบ รู ปทรง สี ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของเนื้อไม้ที่ใช้และรู ปแบบของการ
นาไปใช้งาน

2041108

ผลิตภัณฑ์ จักสาน
3(2-2)
Weaving Product
ศึกษารู ปแบบและลักษณะงานจักสานที่ใช้วสั ดุต่าง ๆ เช่น ไม้ไผ่ หวาย ใบ
ลาน ใบตาล เป็ นต้น และฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบโดยมุ่งทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย
และการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ๆ
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2041109

ออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องรัก
3(2-2)
Lacquer Ware
ศึกษากรรมวิธีและเทคนิคการออกแบบเครื่ องรักประเภทต่าง ๆ เช่น การ
ทาลายรดน้ า การประดับด้วยวัสดุต่าง ๆ การเขียนรักสี การทาภาชนะ และฝึ ก
ปฏิบตั ิการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการในปั จจุบนั

2041110

ออกแบบผลิตภัณฑ์ กระดาษ
3(2-2)
Paper Card Product
ศึกษารู ปแบบและกระบวนการต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์กระดาษใน ท้องถิ่น
เพื่อนามาใช้เป็ นพื้นฐานในการออกแบบเครื่ องใช้ เครื่ องตกแต่งที่ผลิตด้วยกระดาษ
ในรู ปและวิธีการแตกต่างกัน
เน้นในเรื่ องความงามของรู ปทรงลักษณะของวัสดุ
วิธีการประกอบและการเสนอความคิดใหม่ท้ งั รู ปแบบและประโยชน์ใช้สอย

2041111

ออกแบบ 3 มิติ 1
2(1-2)
3-Dimensional Design 1
ศึกษาโครงสร้างรู ปแบบของ 3 มิติ โดยเน้นหนักในเรื่ ององค์ประกอบที่
สัมพันธ์กนั จากวัสดุเบื้องต้นที่เปลี่ยนแปลงรู ปทรงได้ง่าย

2041301

ศิลปะกับสิ่ งแวดล้อม
2(1-2)
Art and Environment
ให้มีความรู ้ความเข้าใจการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม สามารถชี้แนะในการใช้ศิลปะ
ของการวางผัง การตกแต่งที่อยูอ่ าศัยของชุมชน โดยมีสัดส่ วนที่เหมาะสมตามหน้าที่
ประโยชน์ใช้สอยที่สอดคล้องกับสภาพของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งมี
อิทธิ พลต่อมนุษย์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ
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2041401

ทฤษฎีการออกแบบตกแต่ ง
3(2-2)
Theory of Decorative Design
ศึกษาและปฏิบตั ิข้ นั ตอนของการเขียนแบบตกแต่งทั้งภายในและ ภายนอก
เรี ยนรู ้ในเรื่ องการใช้มาตราส่ วนสากลในการระบุแบบ การวัดเนื้อที่ การออกแบบ
เครื่ องเรื อน ตลอดจนการเลือกใช้สี วัสดุและเครื่ องเรื อนให้เหมาะสมกับการใช้งาน

2041402

ออกแบบตกแต่ งสถานที่
3(2-2)
Exterior Design
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบตั ิการตกแต่งภายนอกสถานที่ ตลอดทั้งการออกแบบ
ตกแต่งบริ เวณให้เหมาะสมกับความจาเป็ นของการใช้งานต่าง ๆ

2041403

การออกแบบตกแต่ งภายใน
3(2-2)
Interior Design
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายในการจัดวางกลุ่มสี วัสดุ
ครุ ภณั ฑ์ ให้เหมาะสมกับลักษณะของห้อง รวมทั้งการตกแต่งในโอกาสพิเศษ เช่น
การตกแต่งเวทีภายในอาคาร ปฏิบตั ิการออกแบบตกแต่งภายใน โดยคานึงถึงความ
เหมาะสมกับสังคมปั จจุบนั

2041404

การออกแบบงานตั้งแสดง
3(2-2)
Display Design
ศึกษาหลักการออกแบบงานตั้งแสดงประเภทต่าง ๆ เช่น การจัดมุม ตั้ง
แสดงตูโ้ ชว์หน้าร้าน การจัดตั้งแสดงแบบลอยตัว (Island Display) การจัดแผ่นป้ าย
(Board Display) เป็ นต้น และฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบงานตั้งแสดง
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น(ท-ป)

2041405

เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ
3(2-2)
Technical Design of Exhibition
ศึกษาทฤษฎีและหลักการออกแบบ การจัดนิทรรศการประเภทต่าง ๆ โดย
เน้นการกาหนดรู ปแบบ แผนผังบริ เวณ ตาแหน่ง ทิศทาง ฯลฯ และปฏิบตั ิการ
ออกแบบ การจัดและตกแต่งนิทรรศการตามความมุ่งหมายต่าง ๆ

2041406

การออกแบบตกแต่ งภายนอก
3(2-2)
Exterior Design
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายนอก อาคารประเภทต่าง
ๆ รวมทั้งการจัดเวทีกลางแจ้งและการจัดบริ เวณตามความมุ่งหมาย และโอกาสต่าง
ๆ ปฏิบตั ิการออกแบบตกแต่งภายนอก โดยคานึงถึงความคิด สร้างสรรค์ท้ งั ในด้าน
ความงามและวัสดุ ศึกษาทฤษฎีและปฏิบตั ิการออกแบบตกแต่งภายนอกอาคาร และ
การออกแบบภูมิสถาปัตย์ โดยคานึงถึงความเหมาะสมกลมกลืนของพันธุ์ไม้บริ เวณ
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น แสงไฟ การรักษาดูแลเพื่อให้การออกแบบสมบูรณ์

2041407

เทคโนโลยีทางการออกแบบ
3(2-2)
Technological Design
ศึกษาระบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสัมผัสของมนุษย์ เรื่ อง แสง เสี ยง ความ
ร้อน ความเย็น การถ่ายเทอากาศ ความปลอดภัย เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการออกแบบ
ตกแต่งให้สมบูรณ์ โดยคานึงถึงความสะดวกสบาย ประโยชน์ใช้สอย และความงาม
เป็ นสาคัญ

2041601

การออกแบบเครื่องประดับ
2(1-2)
Jewelry Design
ศึกษาถึงลักษณะแบบอย่างและประวัติความเป็ นมาในการพัฒนาด้านวัสดุ
และสี ของเครื่ องประดับ ทฤษฎีการออกแบบเครื่ องประดับและปฏิบตั ิการออกแบบ
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2041602

เทคนิคการออกแบบเครื่องประดับ
3(2-2)
Technical Design of Ornament
ศึกษารู ปแบบเครื่ องประดับตกแต่งภายในแต่ละยุคสมัย ทั้งไทยและสากล
เช่น หมวก แว่นตา ผ้าพันคอ สร้อยคอ กาไล แหวน เข็มขัด กระเป๋ าถือ ฯลฯ เพื่อ
นามาใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบเครื่ องประดับตกแต่งกาย โดยคานึงถึงความ
สวยงาม ความเหมาะสม การเลือกใช้วสั ดุและโอกาสใช้งาน

2042101

ปูนปั้น
3(2-2)
Plaster Modeling
ศึกษากรรมวิธีและเทคนิคของงานปูนประเภทต่าง ๆ เช่น การหล่อปูนพลา
สเตอร์ การหล่อปูนซี เมนต์ การผสมปูนโขลกเพื่อใช้ในงานปั้ น โดยเน้น ส่ วนผสม
ขั้นตอนการผสม การขึ้นรู ป ตลอดจนการปั้ นลวดลายต่าง ๆ และฝึ กปฏิบตั ิการ
ออกแบบงานปูน

2042102

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
3(2-2)
Product Design 1
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เพื่อนามาประยุกต์รูปทรงให้
สวยงาม เหมาะสมตามสมัยนิยมและปฏิบตั ิการออกแบบผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดย
เน้นการพัฒนารู ปแบบ ลวดลาย ขนาดของเครื่ องปั้ นดินเผา เพื่อให้นาไปใช้ประโยชน์
ได้มากขึ้น

2042103

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
3(2-2)
Product Design 2
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบเกี่ยวกับสิ่ งประดิษฐ์ ของเล่น เครื่ องประดับ
ของชาร่ วย หรื อของที่ระลึกที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น โดยเป็ นการนาวัสดุในท้องถิ่นมาใช้
ประโยชน์และการนาวัสดุสังเคราะห์มาประยุกต์ให้เกิดความสวยงามเหมาะสมกับ
การใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
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2042104

การออกแบบของทีร่ ะลึก
3(2-2)
Souvenir Design
ศึกษาการผลิตของชาร่ วย ศึกษาและปฏิบตั ิ วัสดุ และอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ น
ท้องถิ่น เพื่อนามาประกอบกันเข้าเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ดว้ ยรู ปแบบ และวิธีการที่
แตกต่างกัน เน้นในด้านการใช้เศษวัสดุให้เกิดประโยชน์ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้จาก
ผ้า ตุก๊ ตาพวงกุญแจ ฯลฯ

2042105

ผลิตภัณฑ์ จากสารเคมี 1
3(2-2)
Chemical Product 1
ศึกษาเทคนิควิธีการ วัสดุอุปกรณ์ของงานชุบ หล่อ โลหะ พลาสติก และไฟ
เบอร์ กลาส ตลอดจนการปฏิบตั ิการชุบหล่อเบื้องต้น

2042106

ผลิตภัณฑ์ จากสารเคมี 2
3(2-2)
Chemical Product 2
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบสร้างงานชุบโลหะ งานชุบพลาสติก และงาน
ชุบวัสดุธรรมชาติ

2042107

ผลิตภัณฑ์ จากสารเคมี 3
Chemical Product 3
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบสร้างงานผลิตภัณฑ์งานหล่อโลหะ
พลาสติก ไฟเบอร์ กลาส ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องตลาด

2042108

3(2-2)
หล่อ

ผลิตภัณฑ์ จากสารเคมี 4
3(2-2)
Chemical Product 4
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบเครื่ องประดับตกแต่ง และสร้างผลิตภัณฑ์จาก
โลหะ พลาสติก ไฟเบอร์กลาส และวัสดุธรรมชาติ

542
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2042109

ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 1
3(2-2)
Pottery Design 1
ศึกษาประวัติเครื่ องปั้ นดินเผาสมัยต่าง ๆ ที่สาคัญในเอเซี ยและฝึ กปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับงานดินเบื้องต้น เช่น การคัดเลือกดิน การเตรี ยมดิน และการปั้ นด้วยวิธีการ
พื้นฐาน โดยเน้นความงามและความเหมาะสมกลมกลืนตามหลักการทางศิลปะ

2042110

ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 2
Pottery Design 2

3(2-2)

ศึกษาและออกแบบประติมากรรม การออกแบบงานเครื่ องปั้ นดินเผาขนาด
เล็ก โดยคานึงถึงความเหมาะสมของวิธีการ รู ปแบบ วัสดุ ความคิด
สร้างสรรค์
และประโยชน์ใช้สอยเชิงพาณิ ชยศิลป์
2042111

ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 3
3(2-2)
Pottery Design 3
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบงานเครื่ องปั้ นดินเผาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
วิธีการบีบ วิธีบด วิธีแผ่ วิธีใช้แป้ นหมุน โดยให้เป็ นรู ปทรงต่าง ๆ ทั้งรู ปทรงเรขาคณิ ต
รู ปทรงธรรมชาติ และในรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ เช่น ชาม แจกัน ฯลฯ และฝึ กการ
ตกแต่งด้วย

2042112

ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 4
3(2-2)
Pottery Design 4
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบเครื่ องปั้ นดินเผาด้วยวิธีการสร้างต้นแบบด้วย
วัสดุต่าง ๆ เช่น ปูนพลาสเตอร์ พิมพ์ยาง การหล่อด้วยน้ ามันดิน หล่อตัน ฯลฯ
ตลอดจนการศึกษาปฏิบตั ิการเกี่ยวกับกรรมวิธีการปั้ น หล่อ เผา และเคลือบ โดยเน้น
ความคิดสร้างสรรค์ดา้ นรู ปธรรมและเนื้อหา
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2042113

เครื่องปั้นดินเผา
2(1-2)
Ceramics
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับกรรมวิธี การขึ้นรู ป การหล่อ เผาและเผาเคลือบ
โดยเน้นการสร้างสรรค์ เครื่ องปั้ นดินเผาที่เป็ นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในโอกาส
ต่าง ๆ

2042114

เทคนิคการทาเครื่องปั้นดินเผา
3(2-2)
Ceramics Techniques
ศึกษาประวัติความเป็ นมา
ประโยชน์และกรรมวิธีเบื้องต้นของ
เครื่ องปั้ นดินเผา ตลอดทั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือต่าง ๆ ในการสร้างงาน
เครื่ องปั้ นดินเผา ฝึ กปฏิบตั ิการผลิตงานเบื้องต้นด้วยวิธีการกด รี ด ขด หล่อ การปั้ น
โดยใช้แป้ นหมุน และเผา-เคลือบ

2042115

ผลิตภัณฑ์ จากเปลือกหอย 1
2(1-2)
Producing Shells 1
ศึกษาลักษณะทางชีววิทยา
แหล่งที่มาของเปลือกหอยและสัตว์ทะเลที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย พร้อมทั้งศึกษาวัสดุอุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ ของ
เปลือกหอย และสัตว์ทะเลที่นามาใช้ในงานผลิตภัณฑ์

2042116

ผลิตภัณฑ์ จากเปลือกหอย 2
3(2-2)
Producing Shells 2
ศึกษาปฏิบตั ิการตัด เจียร กรี ดลาย ในลักษณะต่าง ๆ รู ปแบบผลิตภัณฑ์จาก
เปลือกหอย และสัตว์ทะเลทั้งของไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งออกแบบผลิตงาน
ผลิตภัณฑ์และออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
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2042117

ผลิตภัณฑ์ จากเปลือกหอย 3
Producing Shells 3
ศึกษาปฏิบตั ิการสร้างผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยและสัตว์ทะเลทั้ง
และไม่แปรรู ปในลักษณะต่าง ๆ

3(2-2)
แปรรู ป

2042118

ผลิตภัณฑ์ จากเปลือกหอย 4
3(2-2)
Producing Shells 4
ศึกษาวิธีการดาเนินการธุ รกิจผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ พร้อมทั้งปฏิบตั ิการออกแบบจัดมุม จัดตูโ้ ชว์ และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

2042119

ออกแบบโลหะภัณฑ์ 1
3(2-2)
Metal Ware Design 1
ศึกษาคุณสมบัติต่าง ๆ ของโลหะที่ใช้ในงานสลักดุน กรรมวิธีในการทาให้
โลหะอ่อนตัว การออกแบบ ร่ างแบบและถ่ายแบบ การยึด การแผ่โลหะ การทาแท่น
รองสาหรับดุน การใช้คอ้ น การใช้สิ่งสลัก การดุนลาย วิธีการและเทคนิคในการขึ้น
รู ปและการสลักดุน การผสมชัน การฉลุลาย กรรมวิธีต่าง ๆ ในการสลักดุน การเตรี ยม
งาน และการทาความสะอาดโลหะดุน

2042120

ออกแบบโลหะภัณฑ์ 2
3(2-2)
Metal Ware Design 2
ศึกษางานโลหะรู ปพรรณทัว่ ไป ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ การบารุ งรักษาเคมีภณั ฑ์และการใช้งาน หลักการออกแบบ รู ปทรง
ลวดลาย การเขียนแบบงานโลหะพรรณ กระบวนการผลิต คุณสมบัติของโลหะทองคา
เงิน ทองแดง การใช้ความร้อน อุณหภูมิของโลหะ การผสม การเตรี ยม และการ
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการขึ้นรู ป การสลักลาย การใช้สิ่งสลักแบบง่าย ๆ
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2042121

ออกแบบโลหะภัณฑ์ 3
3(2-2)
Metal Ware Design 3
ศึกษาลักษณะชนิดและประเภทของเครื่ องถมที่มีใช้อยูท่ วั่ ไป ชนิดของโลหะ
ที่นามาใช้เป็ นตัวโครงการเตรี ยมวัสดุที่จะนามาทาถม กรรมวิธีและเทคนิคในการทา
การออกแบบเครื่ องถมเพื่อทาเป็ นเครื่ องประดับ เครื่ องใช้ ของชาร่ วย อื่น ๆ โดย
คานึงถึงประโยชน์ใช้สอยและคุณค่าในทางศิลปะ การขัดทาความสะอาด และการ
ถนอมรักษาเครื่ องถมตามกรรมวิธีที่ถูกต้อง

2042122

ออกแบบเครื่องหนัง 1
3(2-2)
Leather Design 1
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังโดยสังเขป วัสดุ และ
เครื่ องมือ จักรเย็บ ในการทาการผลิตเครื่ องหนัง ประเภทของเครื่ องหนัง ฝึ กวิธีใช้
เครื่ องมืออุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ในการใช้ตดั เย็บ ตอกดุนเครื่ องหนัง เป็ นต้น

2042123

ออกแบบเครื่องหนัง 2
3(2-2)
Leather Design 2
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบเครื่ องใช้ ของที่ระลึก ฝึ กออกแบบ ลวดลาย
ฝึ กเทคนิค ทักษะในการตัด เจาะดุน ย้อมสี และการเย็บหนัง

2042124

ออกแบบเครื่องหนัง 3
2(1-2)
Leather Design 3
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิออกแบบลวดลาย การทาแม่พิมพ์ การตัดรู ปแบบให้
สัมพันธ์กบั ประโยชน์ใช้สอย ความงาม รสนิยม คิดค้น ประยุกต์ การย้อมสี การเย็บ
การซ่อม ให้สอดคล้องกับรู ปแบบและการใช้สอย
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2042125

ออกแบบผลิตภัณฑ์
3(2-2)
Weaving and Dye
ศึกษากระบวนการถัก ทอ ย้อม วิธีต่าง ๆ และปฏิบตั ิการออกแบบถัก ทอ
ย้อม โดยคานึงถึงเทคนิคใหม่ ๆ และความเหมาะสมกับความต้องการ ของตลาด

2042126

ออกแบบ 3 มิติ 2
2(1-2)
3-Dimensional Design 2
ศึกษาในการสร้างรู ปแบบที่มองเห็นในงานสามมิติ โดยเน้นโครงสร้างของ
องค์ประกอบอย่างซับซ้อน จากวัตถุต่างชนิดที่นามาใช้ร่วมกันอย่างมีสื่อความหมาย

2042201

การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3(2-2)
Package Design
ศึกษาทฤษฎีและวิวฒั นาการของการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ สาหรับการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และฝึ กปฏิบตั ิการ
ออกแบบ โดยคานึงถึงขนาด น้ าหนัก รู ปทรง และชนิดของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการ
ขนส่ ง

2042202

ออกแบบ 3
2(1-2)
Design 3
ศึกษาความรู ้และประสบการณ์ในเทคนิคการออกแบบโฆษณาหี บห่อสิ นค้า
การออกแบบตัวอักษรและเครื่ องหมายที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้เรี ยน เน้นหนัก
ทางพาณิ ชยศิลป์
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2042403

การออกแบบทีต่ ้งั แสดงสิ นค้ า
3(2-2)
Display Design
ศึกษาวิธีการจัดแสดงสิ นค้าประเภทต่าง ๆ ตลอดจนกรรมวิธีในการติดตั้ง
ปฏิบตั ิการออกแบบ การจัดสิ นค้าเพื่อการจาหน่ายและศิลปะที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวอักษร
และเครื่ องหมายที่ใช้ในการโฆษณาของบริ ษทั ห้างร้าน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ของราชการ

2042404

จิตรกรรมและภาพพิมพ์ตกแต่ ง
3(2-2)
Decorative Painting and Graphic
ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ สาหรับใช้ ในงาน
ตกแต่งทัว่ ไป รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในด้านวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้าง
งานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ปฏิบตั ิการออกแบบเพื่อการตกแต่ง ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม

2042602

การออกแบบเครื่องแต่ งกาย
2(1-2)
Fashion Design
ศึกษาถึงลักษณะแบบอย่าง และประวัติความเป็ นมาในการพัฒนาทางด้าน
วัสดุสีของเครื่ องแต่งกาย ทฤษฎีการออกแบบเครื่ องแต่งกาย ซึ่ งเหมาะสมกับยุคสมัย

2043101

ออกแบบ 5
2(1-2)
Design 5
ศึกษาทฤษฎี ปฏิบตั ิการเขียนตัวอักษร
และฝึ กออกแบบตัวอักษรด้วย
เครื่ องมือชนิดต่าง ๆ ตลอดจนเรี ยนรู ้ถึงวิธีการเก็บรักษาเครื่ องมือเครื่ องใช้
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2043102

ออกแบบ 10
2(1-2)
Design 10
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบประจาชาติ ด้วยการรู ้จกั นาศิลปะประจาชาติมา
ประยุกต์ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์รูปแบบ เนื้อหา การนาไปใช้อย่างเหมาะสมกับ
สังคมและวัฒนธรรมไทย

2043103

ออกแบบ 11
2(1-2)
Design 11
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบโฆษณาประเภทต่างๆ เทคนิคในการโฆษณา
การสารวจความต้องการ การประเมินราคา การเลือกสถานที่ ตลอดจน การประเมิน

2043104

ออกแบบ 12
Design 12
ปั ญหาการตกแต่งภายใน การออกแบบและการตกแต่งอาคาร เน้น
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับสังคมปั จจุบนั

2043105

ออกแบบ 13
2(1-2)
Design 13
ศึกษาสภาพความเป็ นจริ งของสังคมและปฏิบตั ิการออกแบบ การจัดบริ เวณ
การจัดสวนโดยใช้พนั ธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอื่น ๆ ตามสภาพท้องถิ่น

2043201

ออกแบบ 8
Design 8
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้

2(1-2)

2(1-2)
โดยเน้นรู ปแบบและลวดลาย

549

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2043401

ออกแบบ 17
2(1-2)
Design 17
ศึกษาและวิเคราะห์ประวัตินกั ออกแบบ ผลงานที่สาคัญในอดีตจนถึงปัจจุบนั
ทั้งตะวันตกและตะวันออก

2043402

ออกแบบ 18
2(1-2)
Design 18
ศึกษาสภาพความเป็ นจริ งของสิ่ งแวดล้อม และปฏิบตั ิการออกแบบ การจัด
บริ เวณ การจัดสวนโดยใช้พนั ธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอื่น ๆ ตามสภาพด้วย

2043403

ออกแบบ 19
2(1-2)
Design 19
ปั ญหาในการออกแบบ
การแก้ปัญหาในการออกแบบและการเขียนแบบ
ผูเ้ รี ยนเลือกโครงงานทางด้านศิลปะตกแต่ง และการออกแบบตามความสนใจ และ
ความถนัด

2043404

ศิลปะการจัดและตกแต่ งสถานที่
3(3-0)
Interior Decoration
ความหมายและความสาคัญของการจัดสถานที่ ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการของมนุษย์กบั บรรยากาศของสถานที่ ความสัมพันธ์ของการจัดระบบงาน
การเคลื่อนไหวของมนุษย์กบั การจัดสถานที่และบรรยากาศที่ทาการออกแบบ การ
ตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อประกอบการต่าง ๆ หลักและการจัดแต่งอาคารสถานที่
การฝึ กปฏิบตั ิการจัดตกแต่งอาคารสถานที่ที่ใช้กบั งานต่าง ๆ

550

รหัส
2044401

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

ออกแบบ 22
2(1-2)
Design 22
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการตามความมุ่งหมายต่างๆ ของ
สังคม ประเภทการโฆษณา การจัดสถานที่และการนาเอาวิชาการออกแบบไปประยุกต์
ให้สัมพันธ์กบั วิชาอื่นเพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคม

549

หมู่วชิ านาฏศิลป์ และการแสดง
(205)
หมู่วชิ า นาฏศิลป์ และการแสดง ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ได้จดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชานาฏศิลป์ และการแสดง ออกเป็ นดังนี้
1. โขน - ละคร
(205-1--)
2. ระบา รา ฟ้ อน
(205-2--)
3. เพลง
(205-3--)
4. หุ่น
(205-4--)
5. นาฏศิลป์ สากล
(205-5--)
6. เทคนิคด้านการแสดงละครเวที โทรทัศน์ และละครเด็ก
(205-6--)
7. เนื้อหาทัว่ ไปทางด้านนาฏศิลป์
(205-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(205-8--)
9. โครงการวิจยั ปั ญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ (205-9--)
การสัมมนา และการวิจยั

550

หมู่วชิ านาฏศิลป์ และการแสดง (205)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
2051101
2050101
2051103
2051105
2051106
2051107
2051108
2051201
2051202
2051203
2051204
2051205
2051206
2051207
2051208
2051301
2051302
2051304
2051401
2051402
2051404
2051405
2051501
2051601

ชื่อวิชา
สุ นทรี ยะทางนาฎศิลป์ ไทย
พิธีไหว้ครู นาฏศิลป์ ไทย
โขน
ประวัติการละครตะวันออก
ประวัติการละครไทยและบุคคลสาคัญในวงการละครไทย
การแต่งกาย 1
นาฏศิลป์ ไทย
ราพื้นฐาน 1
ลีลาของนาฎศิลป์ ไทย
กิจกรรมฟ้ อนรา 1
ราพื้นฐาน 2
ระบาเบ็ดเตล็ด 1
ระบาเบ็ดเตล็ด 2
พื้นฐานทางนาฏศิลป์ ไทย
เพลงไทย 1
ดนตรี เพื่อการละคร
ละครสาหรับเด็ก
การแสดงหุ่น
การแสดงหุ่น 1
นาฏศิลป์ และการละครสาหรับเด็ก
หุ่นสาหรับเด็ก
ละครตะวันออก
การแต่งกายและแต่งหน้า 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
รหัสใหม่
รหัสเก่า
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

ชื่อวิชา
จิตวิทยาเพื่อการละคร
ศิลปะเพื่อการละคร
การแสดง 1
การกากับการแสดง 1
องค์ประกอบของการสร้างละครและงานบนเวที
การเคลื่อนไหวบนเวที
การพูดและการฝึ กเสี ยง 1
ละครใบ้
การแสดงศิลปป้ องกันตัว
บ่อเกิดรามเกียรติ์
ประวัติตวั ละครและสถานที่สาคัญในเรื่ องรามเกียรติ์
การเขียนบทและการตัดต่อบทละคร
วาทศิลป์ การละคร
กิจกรรมสร้างละคร 1
ประวัติการละครตะวันตก
การเขียนบทละคร 1
หน้าพาทย์ 1
กิจกรรมฟ้ อนรา 2
กิจกรรมฟ้ อนรา 3
นาฏศิลป์ พื้นเมือง 1
นาฏศิลป์ พื้นเมือง 2
นาฏศิลป์ สาหรับครู ประถมศึกษา
นาฏศิลป์ สาหรับครู ประถม 1
นาฏศิลป์ สาหรับครู ประถม 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
รหัสใหม่
รหัสเก่า
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

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

เพลงและการขับร้องเพื่อการแสดง
ละครตะวันตก
บัลเล่ต์ 1
นาฏศิลป์ พื้นเมืองตะวันออก
นาฏศิลป์ พื้นเมืองตะวันตก
เทคนิคการสร้างฉาก แสง สี เสี ยง
การแต่งกายแต่งหน้าและอุปกรณ์การแสดง
การออกแบบฉากและแสง 1
การออกแบบเครื่ องแต่งกาย 1
การแต่งหน้า 1
การแสดง 2
การพูดและการฝึ กเสี ยง 2
การอ่านตีความบทละคร
ละครสร้างสรรค์
ละครและการแสดงสาหรับเด็ก 1
หลักการประพันธ์บทละคร
วิวฒั นาการของศิลปะการละครตะวันออกและตะวันตก :
การศึกษาในเชิงวิเคราะห์
วรรณกรรมการละครไทย
มหรสพและการละเล่นของหลวง
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์ และการละคร 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนาฏศิลป์ และการละคร 1
นารายณ์สิบปาง
หลักการสร้างละคร
การแสดงและการกากับการแสดง
การแสดงเป็ นชุดเป็ นตอน

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
รหัสใหม่
รหัสเก่า
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

ชื่อวิชา
การเขียนบทละคร 2
การสร้างละครรา
การสร้างละครร้อง
ฉุยฉาย
ประดิษฐ์ท่าราเต้น 1
กิจกรรมฟ้ อนรา 4
การจัดการแสดงวิพิธทัศนา
วิพิธทัศนา
เพลงและการละเล่นพื้นบ้าน
การบันทึกท่าราเต้น
การแสดงหุ่น 2
บัลเล่ต์ 2
โมเดิร์นดานซ์ 1
บัลเล่ต์ 3
นาฏศิลป์ เอเชีย
ละครวิทยุและวิทยุโทรทัศน์
การแต่งกายและการแต่งหน้า 2
การกากับการแสดง 2
การแต่งหน้า 2
การกากับเวที
การเขียนบทละครสาหรับเด็ก
ประวัติภาพยนตร์ ละครวิทยุและละครวิทยุโทรทัศน์
ทฤษฎี เทคนิควิทยุโทรทัศน์
การแสดง 3
หลักการวิเคราะห์บทละคร
การอ่านและแปลบทละคร 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
รหัสใหม่
รหัสเก่า
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

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

ละครภาพยนตร์ และนวนิยาย : ศิลปะเปรี ยบเทียบ
หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การละคร
วรรณกรรมการละครตะวันตก
นาฏศิลป์ และการละครเพื่อการศึกษา
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์ และการละคร 3
กิจกรรมสร้างละคร 2
นาฏศิลป์ เปรี ยบเทียบ
การวิจารณ์นาฏศิลป์ และละคร
การเขียนบทละครไทย
ลิเก
หน้าพาทย์ 2
ระบาเบ็ดเตล็ด 3
กิจกรรมฟ้ อนรา 5
ประดิษฐ์ท่าราเต้น 2
ดนตรี และนาฏศิลป์ พื้นบ้าน
ระบานานาชาติ
ราอาวุธ
เพลงไทย 4
เพลงไทย 5
การแสดงหุ่น 3
นาฏศิลป์ สากล
โมเดิร์นดานซ์ 2
บัลเล่ต์ 4
การแต่งกายละครไทย
ละครและการแสดงสาหรับเด็ก 2
การเขียนบทละครวิทยุและวิทยุโทรทัศน์

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
รหัสใหม่
รหัสเก่า
2054606
2054701
2054702
2054704
2054705
2054801
2054901
2054903
2054904
2054906
2054907
2054908
2054909
2054910
2054911
2054912

ชื่อวิชา
การกากับการแสดงละครวิทยุโทรทัศน์
การละครสมัยใหม่ในอังกฤษ ยุโรป และอเมริ กา
วรรณกรรมการละครสากล
บทบาทของดนตรี และนาฏศิลป์ ในละครเอเชีย
หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การละครไทย
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนาฏศิลป์ และการละคร 3
ผลงานค้นคว้าริ เริ่ มทางด้านนาฏศิลป์ หรื อศิลปะการละคร
การแสดงท้องถิ่น
สรี ระวิทยาของผูแ้ สดงนาฏศิลป์
ราวง
การใช้คอมพิวเตอร์ ข้ นั พื้นฐานในงานนาฏศิลป์
นาฏศิลป์ เพื่อชีวติ
การวิจยั ด้านนาฏศิลป์ และการละคร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารด้านนาฏศิลป์ และการละคร
การจัดการนาฏศิลป์ เชิงธุ รกิจ
การวัดผลและประเมินผลนาฏศิลป์ และการละคร

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

คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ า นาฏศิลป์ และการแสดง (205)
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2051101

สุ นทรี ยะทางนาฏศิลป์ ไทย
2(2-0)
Aesthetics of Dramatic Arts
ศึกษาประวัติการฟ้ อนรา ลักษณะและชนิดของการแสดง ระบา
ราฟ้ อน ละคร โขน วิพิธทัศนา มหรสพ การละเล่นของหลวง
เพลงพื้นเมือง และการแสดงพื้นเมือง วิเคราะห์ลกั ษณะที่นิยมว่าดีในด้าน
ลีลา ท่ารา ท่วงทานองเพลง จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้ อหาความ
เหมาะสม

2051103

พิธีไหว้ ครู นาฏศิลป์ ไทย
2(1-2)
Ceremonies for Drama Teachers
ศึกษาที่มาและความสาคัญของนาฏศิลป์ ไทย หลักนาฏศิลป์ เบื้องต้น
วัตถุประสงค์ และพิธีกรรมในการไหว้ครู ครอบรับมอบโขนละคร
ฝึ กราเพลงช้า เพลงเร็ ว การราในพิธิไหว้ครู จัดพิธีไหว้ครู

2051105

โขน
Khon

2(1-2)

ศึกษาประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการ เรื่ องที่แสดง วงดนตรี
ประกอบการแสดง คนพากษ์ เจรจา หัวโขน โอกาสที่แสดง และวิธีดูโขน
ฝึ กปฏิบตั ิโขนตามความเหมาะสม
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2051106

ประวัติการละครตะวันออก
2(2-0)
A Survey to the History of Oriental Theatre
ศึกษาการละครของชาติต่าง ๆ ในตะวันออก ได้แก่ อินเดีย ชวา
จีน ญี่ปุ่น และชาติต่าง ๆ ที่ได้รับอิทธิ พลทางการละครจากชาติเหล่านี้
ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั

2051107

ประวัติการละครไทยและบุคคลสาคัญในวงการละครไทย
2(2-0)
Thai Drama History and Artists
ศึกษาประวัติละครไทย แนวคิดและผลงานของบุคคลสาคัญใน
วงการละครไทย ตั้งแต่สมัยสุ โขทัยจนถึงปั จจุบนั

2051108

การแต่ งกาย 1
2(1-2)
Costume 1
ศึกษาประวัติการแต่งกายในยุคสมัยต่าง ๆ ของไทยและต่างชาติ
อิทธิ พลของเครื่ องแต่งกายที่มีต่อละคร ฝึ กแต่งกายละครในรู ปแบบต่าง ๆ

2051201

นาฏศิลป์ ไทย
2(1-2)
Thai Dramatic Arts
ศึกษาความสาคัญและที่มาของนาฏศิลป์ ไทย พิธีไหว้ครู นาฏศิลป์
หลักนาฏศิลป์ เบื้องต้น นาฏยศัพท์ ฝึ กเพลงช้า เพลงเร็ ว ราแม่บทเล็ก
ราเดี่ยว ราคู่ ราหมู่ ราอาวุธ ฟ้ อนเซิ้ง ฯลฯ (เลือกปฏิบตั ิตามความ
เหมาะสม)
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2051202

ราพืน้ ฐาน 1
2(1-2)
Basic Thai Dancing
ศึกษานาฏศัพท์ที่ใช้ในการราพื้นฐาน ฝึ กราเพลงช้า เพลงเร็ ว รา
แม่บทเล็ก ราวงมาตรฐาน

2051203

ลีลานาฏศิลป์ ไทย
2(1-2)
Nature of Thai Dramatic Arts
ศึกษานาฏศัพท์ที่ใช้ในการาพื้นฐาน ฝึ กราเพลงช้า เพลงเร็ ว รา
แม่บทเล็กราวงมาตรฐาน

2051204

กิจกรรมฟ้อนรา 1
2(1-2)
Thai Dancing 1
ศึกษาประวัติความเป็ นมา เครื่ องแต่งกาย จังหวะ ลีลา เพลง
ประกอบในชุดที่ฝึกรา ฝึ กราสี นวล ระบานกเขา ระบาไก่ ระบาดอกบัว
ระบาม้า มยุราภิรมย์ เชิญพระขวัญ ราอธิษฐาน ราโคม เพลงปลุกใจ

2051205

ราพืน้ ฐาน 2
2(1-2)
Basic Thai Dancing 2
ศึกษานาฏยศัพท์ที่ใช้ในการราเพิ่มเติมจากราพื้นฐาน1 ฝึ กราแม่บท
ใหญ่ 18 คา และศึกษาท่าราระหว่างแม่บทเล็กกับแม่บทใหญ่ในเชิง
เปรี ยบเทียบ
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2051206

ระบาเบ็ดเตล็ด 1
2(1-2)
Miscellaneous Dance 1
ศึกษาประวัติการแสดงระบาเบ็ดเตล็ดที่นามาฝึ กหัดในด้านเนื้ อร้อง
เพลงดนตรี เพลงขับร้อง เครื่ องแต่งกาย โอกาสและสถานที่แสดง ฝึ ก
ปฏิบตั ิระบาต่าง ๆ เช่น ระบาชุมนุมเผ่าไทย ฟ้ อนมาลัย ระบานกยูง ระบา
นกเขามะราปี ระบาเริ งอรุ ณ พม่าราขวาน พม่าเปิ งมาง ระบาสี่ ภาค ฯลฯ
และชุดนาฏศิลป์ ในกลุ่มสร้างเสริ มลักษณะนิสัยในระดับประถมศึกษา เช่น
ราเชิญพระขวัญ ราอธิษฐาน ราโคม ฯลฯ

2051207

ระบาเบ็ดเตล็ด 2
2(1-2)
Miscellaneous Dance 2
ศึกษาประวัติการแสดงระบาเบ็ดเตล็ดที่นามาฝึ กหัดในด้านเนื้ อร้อง
เพลงดนตรี เพลงขับร้อง เครื่ องแต่งกาย โอกาสและสถานที่แสดง ฝึ ก
ปฏิบตั ิระบาต่าง ๆ เช่น ระบากฤษดาอภินิหาร ระบาเทพบันเทิง ระบา
พรหมมาสต์ ระบานพรัตน์ ระบาโบราณคดี ระบาสวัสดิรักษา ฟ้ อนม่านมุ ้
ยเชียงตา ฯลฯ

2051208

พืน้ ฐานทางนาฏศิลป์ ไทย
2(1-2)
Fundamental for Dramatic Arts
ศึกษานาฏยศัพท์ และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ โดยละเอียด ฝึ กรา
เพลงช้าเพลงเร็ ว ฝึ กราแม่บทเล็ก
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2051301

เพลงไทย 1
2(1-2)
Thai Music 1
ศึกษาชนิดของเพลงไทย เช่น เพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงตับ
ศึกษาประเภทของการขับร้ อง เช่น ร้องอิสระ ร้องประกอบดนตรี ร้อง
ประกอบการแสดง ศึกษาศัพท์สังคีตที่ใช้ในการขับร้อง ศึกษาจังหวะของ
เพลงไทย มารยาทในการขับร้องและมารยาทในการฟัง
ฝึ กร้องเพลง
ประกอบการแสดง ระบา ฟ้ อน ละคร โขน พร้อมทั้งเพลงออกภาษา
ฝึ กขับเสภาต่าง ๆ ฝึ กอ่าน
ทานองเสนาะตามลักษณะคาประพันธ์ ฝึ กเห่เรื อ และสวดโอ้เอ้วหิ ารร้าย
ทานองต่าง ๆ

2051302

ดนตรีเพือ่ การละคร
2(2-0)
Music for Drama
ความสาคัญของดนตรี ในการละคร ยุคสมัยต่าง ๆ ของดนตรี ที่มี
บทบาทต่อละครไทย และละครตะวันตก คีตกวีที่มีบทบาทสาคัญต่อการ
ละคร เช่น หลวงประดิษฐ์ไพเราะ ดร.คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
ดร.มนตรี ตราโมทมอนเทอเวอดีสเตราส์และปุชชินี

2051304

ละครสาหรับเด็ก
2(1-2)
Drama for Children
ศึกษาประวัติและที่มาของนาฏศิลป์ ไทยโดยสังเขป
ศึกษา
พัฒนาการและความต้องการ ลักษณะของเด็กวัยต่าง ๆ เช่น เกม การ
แสดงประกอบภาพนิ่ง การแสดงประกอบเพลง บทบาทสมมุติ ละครใบ้
ละครปริ ศนาและนิทานเพลง
ศึกษาหลักการจัดการสาหรับเด็ก หลักการเขียนบทละครสาหรับ
เด็ก ฝึ กเขียนบทละครสาหรับเด็ก ฝึ กเขียนบทให้สัมพันธ์กบั วิชาต่าง ๆ
ตามหลักสู ตรระดับประถม ฝึ กความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ฝึ กแสดงความคิด
จากแรงบันดาลใจต่าง ๆ ฝึ กกิจกรรมการเคลื่อนไหว
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2051401

การแสดงหุ่น
2(1-2)
Puppet Show
ศึกษาความเป็ นมาของหุ่นในประเทศตะวันออก
และประเทศ
ตะวันตก ศึกษาการสร้างอุปกรณ์สาหรับแสดงหุ่น ได้แก่ โรงหุ่น ฉาก
แสง สี เสี ยง เครื่ องแต่งกาย และเพลง ศึกษาการประดิษฐ์ตวั หุ่ นจากวัสดุ
ต่าง ๆ หรื อวัสดุที่มีในท้องถิ่น ศึกษาการเขียนบทละครหุ่นจากจินตนาการ
นิทานและวรรณคดี ฝึ กการเขียนบท การเชิดหุ่ นมือ และการแสดง หุ่นคน
ฝึ กพากษ์ ฝึ กการจัดการแสดงละครหุ่น

2051402

การแสดงหุ่น 1
2(1-2)
Puppet Show 1
ศึกษาความเป็ นมาของหุ่นในประเทศตะวันออกและตะวันตก โรง
หุ่น ฉาก อุปกรณ์ แสง สี เสี ยง บทหุ่ น การเลือกบท การเขียนบทจาก
จินตนาการจากนิทานพื้นบ้านและจากวรรณคดี
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2051404

นาฏศิลป์ และละครสาหรับเด็ก
2(1-2)
Drama and Play for Children
ศึกษาความหมายและความสาคัญของนาฏศิลป์ และละครสาหรับ
เด็กพัฒนาการและความต้องการ ลักษณะกิจกรรมของเด็กในวัยต่าง ๆ เช่น
เกมการแสดง ภาพนิ่งประกอบเพลง บทบาทสมมติ ละครใบ้ นิทาน
เพลงหุ่น ระบา รา ฟ้ อน การแสดงกลางแจ้ง ละครปริ ศนา ศึกษาประวัติ
ความเป็ นมาของหุ่นในประเทศตะวันออก และตะวันตกเกี่ยวกับโรงหุ่น
ฉาก อุปกรณ์ แสง สี เสี ยง การเลือกบท การเขียนบทจากจินตนาการ
จากนิทานพื้นบ้านและวรรณคดี ศึกษาโครงสร้าง หลักการเขียนบทละคร
สาหรับเด็ก หลักการจัดละครสาหรับเด็ก ฝึ กแสดงความคิดจากแรงบันดาล
ใจต่าง ๆ เช่น เพลงนิทานประกอบรู ปภาพ วัสดุฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ฝึ กการแต่งเรื่ องสั้นและการเขียนบทละครสาหรับเด็ก
ฝึ กการเขียนให้
สัมพันธ์กบั วิชาต่าง ๆ ตามหลักสู ตรแต่ละระดับ ฝึ กการจัดแสดงละคร ฝึ ก
เชิดหุ่น ฯลฯ สาหรับเด็ก

2051405

หุ่นสาหรับเด็ก
2(1-2)
Children Puppetry
ศึกษาชนิดและลักษณะของหุ่นประเภทต่าง ๆ ความสาคัญและ
ประโยชน์ของหุ่นที่มีต่อเด็ก รู ้จกั ประดิษฐ์หุ่นจากวัสดุต่าง ๆ หลักการแต่ง
บทละครหุ่น ฝึ กการเขียนบท การเชิด การพากย์ การสร้างฉาก การสร้าง
โรงหุ่ น การประดิษฐ์อุปกรณ์

2051501

ละครตะวันออก
2(1-2)
Oriental Dramatic Arts
ศึกษาความเป็ นมาของการละครในประเทศตะวันออก
ได้แก่
อินเดีย จีน ญี่ปุ่น ไทย พม่า อินโดนีเซี ย ฯลฯ และเลือกฝึ กปฏิบตั ิการ
แสดงของชาติต่าง ๆ ในเอเซี ยตามความเหมาะสม
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2051601

การแต่ งกายและแต่ งหน้ า 1
2(1-2)
Character Costume and Make-up 1
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของการแต่งกายสมัยต่าง ๆ ทวารวดี
ศรี วชิ ยั ลพบุรี เชียงแสน สุ โขทัย อยุธยา รัตนโกสิ นทร์ ฝึ กปฏิบตั ิวธิ ีการ
แต่งกาย ละครรายืนเครื่ องพันทาง พื้นเมือง เบ็ดเตล็ด ฝึ กความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และประดิษฐ์เครื่ องแต่งกายที่เลียนแบบของจริ ง ศึกษาลักษณะ
และวิธีการแต่งหน้าละครรา ละครพูด ฝึ กแต่งหน้า ละครรา ละครพูด

2051602

จิตวิทยาเพือ่ การละคร
2(2-0)
Psychology for Theatre
ศึกษาจิตวิทยาเพื่อการละครในฐานะที่เป็ นพื้นฐานในการเข้าใจ
พฤติกรรมของมนุษย์อนั จะเป็ นประโยชน์ในการแสดง การกากับการแสดง
การเขียนและแปลบทละคร
ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในเชิงจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ
อารมณ์ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้บุคลิกภาพ การคิดและการแก้ปัญหาพฤติกรรม
ทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม แรงผลักดัน ความขับข้องใจ ทฤษฎีการ
ตัดสิ นใจ ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ และนักจิต
วิเคราะห์อื่น ๆ

2051603

ศิลปะเพือ่ การละคร
2(2-0)
Arts for Drama
ศึกษาวิวฒั นาการและอิทธิ พลของศิลปะที่มีต่อการออกแบในละคร
ศึกษาประวัติศาสตร์ ในยุคต่าง ๆ และแนวคิดเชิงศิลปะของละครในยุค
เดียวกัน
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2051604

การแสดง 1
2(1-2)
Acting 1
ศึกษาการแสดงเบื้องต้น การเคลื่อนไหว ภาษากาย การเปล่งเสี ยง
การแสดงสด การตีความ การแสดงเดี่ยว การแสดงเป็ นคู่ การแสดงฉาก
สั้น ๆ

2051605

การกากับการแสดง 1
2(1-2)
Directing 1
ศึกษาหน้าที่และบทบาทของผูก้ ากับการแสดง หลักการกากับการ
แสดง การวิเคราะห์บทละคร การพัฒนาบทบาทนักแสดง ปัญหาในการ
กากับการแสดงและวิธีแก้ไข ฝึ กกากับการแสดงฉากสั้น ๆ ละครสั้นองค์
เดียวจบ

2051606

องค์ ประกอบของการสร้ างละครและงานบนเวที
2(1-2)
Fundamental Play Production and Stagecraft
ศึกษาและวิเคราะห์การสร้างละคร หน้าที่ของบุคลากรต่าง ๆ ใน
การจัดการแสดงและศึกษาการเคลื่อนไหวบนเวที
ศึกษาหน้าที่และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของการสร้างละคร ทฤษฎี เทคนค
และศิลปะเกี่ยวกับองค์ประกอบของเวที ฉาก แสง เสี ยง เครื่ องแต่งกาย
เพลงและขนบของละคร ฝึ กปฏิบตั ิงานบนเวที

2051607

การเคลือ่ นไหวบนเวที
2(1-2)
Stage Movement
ศึกษาและฝึ กการเคลื่อนไหวบนเวที การใช้ภาษากายสื่ อความหมาย
การเคลื่อนไหวที่บ่งถึงนิสัย ฐานะทางสังคมยุคสมัยของตัวละคร
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2051608

การพูดและการฝึ กเสี ยง 1
2(1-2)
Speech and Voice Training 1
ศึกษาทฤษฎีการพูด การฝึ กเสี ยง การหายใจ การออกเสี ยง การ
เปล่งเสี ยง

2051609

ละครใบ้
Mime
ศึกษาที่มาของละครใบ้
ละครใบ้

2(1-2)
หลักการแสดงละครใบ้

ฝึ กการแสดง

2051610

การแสดงศิลปะป้องกันตัว
2(1-2)
Thai Fencing
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประเพณี การแสดง การถวายบังคม
ขึ้นพรหม ราไม้ ราลดล่อ ตีลูกไม้ ตีแข่งขัน ตีลูกไม้ต่าง ๆ ในการต่อสู ้
ฝึ กการต่อสู ้ เช่น ดาบสองมือ ดาบเขน ดาบดั้ง ดาบโล่ พลองต่อพลอง
พลองกับไม้ส้ นั กระบี่ ทวน มวย (เลือกฝึ กปฏิบตั ิตามความเหมาะสม)

2052101

บ่ อเกิดรามเกียรติ์
The Origins of Ramkian
ศึกษาที่มาของเรื่ องรามเกียรติ์โดยกว้างขวาง

2052102

ประวัติตัวละครและสถานที่สาคัญในเรื่องรามเกียรติ์
2(2-0)
Characters and Places in Ramkian
ศึกษาเนื้อเรื่ องรามเกียรติ์ ประวัติตวั ละคร สถานที่สาคัญในเรื่ อง
รามเกียรติ์พงศ์ต่าง ๆ ในเรื่ องรามเกียรติ์โดยละเอียด

2(1-2)
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2052103

การเขียนบทละครและการตัดต่ อบทละคร
2(1-2)
Drama Writing and Narrating
ศึกษาฉันทลักษณ์ในบทละคร เช่น ฉบัง ร่ ายดั้น ร่ ายยาว ฯลฯ
คาเฉพาะที่ใช้ในบทละครทั้งบท เช่น ฉายาตัวละคร คาขึ้นต้นบทกลอน
สรรพนาม คาพื้นเมืองที่ใช้ในบทละครและศึกษาหลักการเขียนบท และ
การตัดต่อบทละครและฝึ กปฏิบตั ิ

2052104

วาทศิลป์ การละคร
2(1-2)
Dramatic Speech
ศึกษาลักษณะของนักพูดที่ดีและความแตกต่างของการพูดแบบ
ละครรา และละครพูด และฝึ กปฏิบตั ิการพูดตามบุคลิกของตัวละครแบบ
ต่าง ๆ เช่น การพูดตามวัย การพูดในอารมณ์ต่าง ๆ การพูดสาเนียงภาษาที่
ใช้ในละครรา

2052105

กิจกรรมสร้ างละคร 1
2(1-2)
Drama Production 1
ศึกษาขนบของละครไทย รู ปแบบการสรัางละครไทยและฝึ กปฎิบตั ิ

2052106

ประวัติการละครตะวันตก
2(2-0)
A Survey to the History of Western Theatre
ศึกษาประวัติการละครตะวันตก เริ่ มตั้งแต่อียปิ ต์โบราณยุคคลาสสิ ค
ยุคกลาง ยุคฟื้ นฟูในอิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน ศตวรรษที่ 17 ศตวรรษ
ที่ 18 ศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 20

2052107

การเขียนบทละคร 1
2(1-2)
Playwriting 1
ศึกษาหลักเบื้องต้นของการแต่งบทละคร วิเคราะห์ละครเพื่อเป็ น
แนวทางการเขียนบทละคร ฝึ กหัดเขียนบทละครสั้น ๆ
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2052201

หน้ าพาทย์ 1
2(1-2)
Nah Paht 1
ศึกษาความหมาย
ชนิดของหน้าพาทย์และโอกาสที่ใช้ เช่น
กลองโยนโคมเวียน ตระนิมิตร โลม ตระนอน ฯลฯ

2052202

กิจกรรมฟ้อนรา 2
2(1-2)
Thai Dancing 2
ศึกษาประวัติความเป็ นมา เครื่ องแต่งกาย จังหวะ เพลงประกอบ
ในชุดที่ฝึกรา ฝึ กระบาดาวดึงส์ กฤษดาภินิหาร ย่องหงิด เทพบันเทิง
พรหมมาสตร์ สี่ บทและระบาชุดที่ปรับปรุ งขึ้น เช่น ระบานพรัตน์ ระบา
ไกรลาศสาเริ ง ชุมนุมเผ่าไทย ฯลฯ

2052203

กิจกรรมฟ้อนรา 3
2(1-2)
Thai Dancing 3
ศึกษาประวัติความเป็ นมา เครื่ องแต่งกาย จังหวะ ลีลา เพลง
ประกอบในชุดที่ฝึกรา ฝึ กราพระไวยตรวจพล กราววีรสตรี กราววีรชัย
คุณหญิงมุก คุณหญิงจันทร์ ตรวจผลและกราวอาสา

2052204

นาฏศิลป์ พืน้ เมือง 1
2(1-2)
Thai Folk Dance 1
ศึกษาลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์ แต่ละภาค อันเป็ นผลจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ ศาสนา ประเพณี และค่านิยม ศึกษาการแสดงพื้นเมืองแต่ละ
ชุดในด้านประวัติการแต่งกาย เพลง ลีลา ท่ารา และอุปกรณ์การแสดง
ฝึ กรานาฏศิลป์ พื้นเมืองของทุกภาค
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2052205

นาฏศิลป์ พืน้ เมือง 2
2(1-2)
Thai Folk Dance 2
ศึกษาประวัติความเป็ นมา เครื่ องแต่งกายและวิธีแสดง บทเพลง
และทานองเพลงของการแสดงแต่ละภาค ฝึ กปฏิบตั ินาฏศิลป์ พื้นเมืองแต่ละ
ภาคที่ไม่ซ้ ากับนาฏศิลป์ พื้นเมือง 1

2052206

นาฎศิลป์ สาหรับครู ประถมศึกษา
2(1-2)
Drama for Elementary school Teachers
ศึกษาที่มาของนาฎศิลป์ ประเภทของนาฏศิลป์ นาฎยศัพท์ การ
ละคร สาหรับเด็ก การปฏิบตั ินาฎศิลป์ ไทยและการละเล่นพื้นเมือง นาฎศิลป์
ของชาติใกล้เคียง หลักในการชมนาฎศิลป์

2052207

นาฏศิลป์ สาหรับครู ประถม 1
2(1-2)
Drama for Elementary School Teachers 1
ศึกษาที่มาของเพลง จังหวะ ลีลาและเครื่ องแต่งกายในชุดที่ฝึกรา
ตามความเหมาะสม ฝึ กราเพลงในน้ ามีปลาในนามีขา้ ว ราโคม(สาหรับเด็ก)
ราอธิษฐาน จีนราพัด (สาหรับเด็ก) และเพลงประกอบท่าราอย่างง่ายสาหรับ
เด็ก เช่น นกน้อย ม้าวิง่ ลาวต่อนก เพลงราวงในท่าอิสระ เช่น ช่อมาลี
ใกล้เข้าไปอีกนิด เพลงปลุกใจ ฯลฯ

2052208

นาฏศิลป์ สาหรับครู ประถม 2
2(1-2)
Drama for Elementary School Teachers 2
ศึกษาที่มาของเพลง จังหวะ ลีลาและเครื่ องแต่งกายภายในชุดที่ฝึก
รา ตามความเหมาะสม ฝึ กราวงมาตรฐาน 10 เพลง กุลาตีไม้ ฟ้ อนเล็บ
(สาหรับเด็ก) ราเชิญขวัญ ระบาไก่ ราหย่อย เต้นการาเคียว รองเง็ง เซิ้ง
กระติบข้าว
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2052301

เพลงไทย 2
2(1-2)
Thai Music 2
ศึกษาประวัติและผลงานเพลงที่ใช้ในการขับร้องของคีตกวีไทย
เช่น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรา
นุวดั ติวงศ์ กรมหมื่นพิชยั มหินทรโรตม หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลป
บรรเลง) ดร.มนตรี ตราโมท ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ ดร.คุณหญิงชิ้น ศิลป
บรรเลง ฯลฯ
ศึกษาเพลง 2 ชั้น เพลงระบา และเพลงตับ เรื่ องปฏิบตั ิตบั เรื่ อง
นางซินเดอเรลลา เรื่ องราชาธิราชตอนสมิงพระรามหนี
เรื่ องพระร่ วง
ตอนขอมดาดิน เรื่ องวิวาหพระสมุทร ฯลฯ

2052302

เพลงไทย 3
2(1-2)
Thai Music 3
ศึกษาลักษณะเพลงไทยประเภทเพลงเถา
และเพลงสามชั้น
ทั้งท่วงทานอง ลีลา การร้อง จังหวะ ตลอดจนวิธีการขยายอัตรา และตัด
อัตราจังหวะ ปฏิบตั ิเพลงเถาและเพลงสามชั้น เช่น เพลงพม่าเห่เถา เพลง
โสมส่ องแสงเถา เพลงเขมรละออองค์เถา ฯลฯ เพลงสามชั้น เช่น เพลง
นางคราญสามชั้น เพลงถอนสมอสามชั้น เพลงแสนคานึงสามชั้น

2052303

เพลงและการขับร้ องเพือ่ การแสดง
2(1-2)
Singing Practice for Stage
ศึกษาหลักการเลือกเพลง ศึกษาจังหวะ ลีลา วิธีการขับร้องเพลง
ในอารมณ์และความรู ้สึกเฉพาะที่ใช้กบั การร้องประกอบการแสดงของไทย
ฝึ กขับร้องเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงละครของไทย
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2052501

ละครตะวันตก
2(1-2)
Western Drama
ศึกษาความหมายและชนิดของการละครตะวันตก
ศึกษาและ
วิจารณ์ลกั ษณะสาคัญของการละครยุคกลาง
และยุคฟื้ นฟูของกรี กและ
โรมัน วิวฒั นาการของโรงละคร บทละคร และนักประพันธ์ที่สาคัญ
เทคนิคและรู ปแบบการแสดง ความสัมพันธ์ของศิลปะการละครกับศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ปรัชญา
ศึกษาบทละคร และแนวการเขียนของนักประพันธ์ที่สาคัญของ
ยุโรป บุคคลสาคัญในแขนงต่าง ๆ
ของศิลปะการละคร ตลอดจน
สภาพแวดล้อมของสังคม ปรัชญาและสิ่ งต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อศิลปะและ
วรรณคดีการละครของยุโรปสมัยปัจจุบนั

2052502

บัลเล่ต์ 1
2(1-2)
Ballet 1
ศึกษาศัพท์เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการเต้นบัลเล่ต์ และฝึ กการเต้น
บัลเล่ตข์ ้ นั พื้นฐาน เช่น ลีลาการใช้แขน ขา

2052505

นาฏศิลป์ พืน้ เมืองตะวันออก
2(1-2)
Eastern Folk Dance
ศึกษาความเป็ นมาของนาฏศิลป์ ตะวันออก ในด้านความเหมือน
และความแตกต่างทั้งทางทฤษฎีและปฏิบตั ิ ฝึ กนาฏศิลป์ พื้นเมืองตะวันออก

2052506

นาฏศิลป์ พืน้ เมืองตะวันตก
2(1-2)
Western Folk Dance
ศึกษาความเป็ นมาของนาฏศิลป์ ตะวันตก ในด้านความเหมือนและ
ความแตกต่างทั้งทางทฤษฎีและปฏิบตั ิ ฝึ กนาฏศิลป์ พื้นเมืองตะวันตก
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2052601

เทคนิคการสร้ างฉาก แสง สี เสี ยง
2(1-2)
Set and Light Design
ศึกษาเวทีและส่ วนประกอบของเวทีแบบต่าง ๆ
แบบ PROSENEUM.S. (หมายถึงกรอบเวที) แบบ APRON S. (เวที
ลดหลัน่ แบบ AREANA S. (เวทีวงกลม) แบบ THRUST S. (เวทีเข้า
ไปหาคนดู) แบบ AVENUE S. (ยกให้สูงหรื อกาหนดเวทีเป็ นทางยาว)
แบบ OPEN S. (เวทีเปิ ดตลอด)
ศึกษาหลักการออกแบบไฟ
การใช้เสี ยงประกอบการแสดง
หลักการสร้างฉากและฉากจาลอง ฝึ กสร้างฉากจริ ง และฉากจาลอง
ออกแบบการใช้แสงและเสี ยงประกอบการแสดง

2052602

การแต่ งกายแต่ งหน้ าและอุปกรณ์ การแสดง
2(1-2)
Costumes, Make-up and Props
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของการแต่งกายสมัยต่าง ๆ เช่น ทวารวดี
ศรี วชิ ยั ลพบุรี เชียงแสน สุ โขทัย อยุธยา รัตนโกสิ นทร์ ฝึ กปฏิบตั ิการ
แต่งกายยืนเครื่ องละครรา ระบาพื้นเมือง เบ็ดเตล็ด ฝึ กประดิษฐ์สร้าง
เครื่ องแต่งกายศิราภรณ์เครื่ องประดับอุปกรณ์การแสดงละคร ศึกษาวิธีการ
แต่งหน้าแบบสวยงาม และแบบพิศดาร ทั้งทางด้านละครรา และละครเวที
ฝึ กออกแบบสร้างเครื่ องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง ฝึ กปฏิบตั ิการ
แต่งหน้า ทั้งแบบธรรมดาและแบบพิศดาร

2052603

การออกแบบฉากและแสง 1
2(1-2)
Set and Light Design 1
ศึกษาหน้าที่และความสาคัญของฉากในละคร ความสัมพันธ์ของ
ฉากแสงและการแสดง หลักการออกแบบ ฉากและแสงขั้นพื้นฐาน ทฤษฎี
สี การเขียนแผนผังเทวี การทาฉากจาลอง ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับไฟฟ้ า
การวางแผนผังแสง ฝึ กออกแบบฉาก
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2052604

การออกแบบเครื่องแต่ งกาย 1
2(1-2)
Costume Design 1
ศึกษาหน้าที่และความสาคัญของเครื่ องแต่งกายที่มีต่อละคร ความรู ้
เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าและการตัดเย็บ หลักการออกแบบเสื้ อผ้าละคร ฝึ กออก
แบบเครื่ องแต่งกาย ละครร่ วมสมัย

2052605

การแต่ งหน้ า 1
2(1-2)
Make-up 1
ศึกษาความสาคัญของการแต่งหน้าในละคร
หลักการแต่งหน้า
เบื้องต้น การแต่งหน้าเพื่อเน้นและพรางส่ วนต่าง ๆ ของใบหน้าในการ
แสดง แต่งหน้าตามบุคลิกและวัยของตัวละคร หลักการแต่งหน้าสาหรับ
ละครไทย ฝึ กปฏิบตั ิแต่งหน้าแบบละครรา ละครพูด

2052606

การแสดง 2
2(1-2)
Acting 2
ศึกษาและฝึ กการแสดงบทบาทตัวละครที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
แสดงเป็ นฉากแสดงละครองค์เดียวจบ หรื อละครสั้นความยาวไม่เกิน 1
ชัว่ โมง เน้นที่การวิเคราะห์ตวั ละครในเชิงจิตวิทยา

2052607

การพูดและการฝึ กเสี ยง 2
2(1-2)
Speech and Voice Training 2
ศึกษาและฝึ กพูดและการออกเสี ยงที่ใช้ในละครแนวต่าง ๆ

2052608

การอ่านตีความบทละคร 1
2(1-2)
Oral Interpretation 1
ศึกษาทฤษฎีการอ่านตีความ ฝึ กการอ่านบทละครในเชิงตีความ
และแสดงออกโดยการใช้เสี ยงและท่าทาง เน้นที่การวิเคราะห์ตวั ละครใน
เชิงจิตวิทยา
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2052609

ละครสร้ างสรรค์
2(1-2)
Creative Children Theatre
ศึกษาพัฒนาการและความต้องการของเด็กในวัยต่าง ๆ ฝึ ก
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ภาษากาย การทางานเป็ นกลุ่ม ฝึ กสร้าง
ละครสร้างสรรค์

2052610

ละครและการแสดงสาหรับเด็ก 1
2(1-2)
Chidern Theatre 1
ศึกษาละครและการแสดงประเภทต่าง ๆ สาหรับเด็ก จิตวิทยาของ
เด็กในวัยต่าง ๆ เพลง ระบา การเล่าเรื่ อง ละครเวที ฝึ กสร้างละครเวที
สาหรับเด็ก

2052701

หลักการประพันธ์ บทละคร
2(1-2)
Principles of Play Writing
ศึกษารู ปแบบฉันทลักษณ์ของกลอนแปด คาไวพจน์ คาราชาศัพท์
และสานวนที่ใช้ในกลอนละครรา ฝึ กหัดแต่งบทกลอนแปดทัว่ ๆ ไป โดย
ใช้สัมผัสเสี ยงให้ถูกต้อง ฝึ กหัดแต่งบทอวยพรและเนื้อร้องในชุดระบาอื่น ๆ
แต่งกลอนบทละครสั้น ๆ ตามศักดิ์ของตัวละครและลีลาตัวละคร

2052702

วิวฒ
ั นาการของศิลปะการละครตะวันออกและตะวันตก :
2(2-0)
ศึกษาในเชิงวิเคราะห์
Critical Studies to the Development of Theatre Art : East and
West
ศึกษาในเชิงวิเคราะห์ถึงวิวฒั นาการของศิลปะการละครตะวันออก
ตะวันตก และละครไทย โดยคานึงถึงสภาพสังคม การเมือง ศาสนา
วัฒนธรรม อันจะมีผลกระทบต่อการละครตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั

574
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2052704

วรรณกรรมการละครไทย
2(2-0)
Thai Dramatic Literature
ศึกษาวรรณกรรมและละครที่ดีเด่นของไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยมถึง
ปั จจุบนั ในด้านลักษณะพัฒนาการทางด้านศิลปะ คุณค่าทางศิลปะต่อวงการ
ละคร

2052705

มหรสพและการละเล่นของหลวง
2(1-2)
Entertainments in Royal Festivities
ศึกษาประวัติที่มาและวิวฒั นาการ เช่น วิธีการแสดง สถานที่
โอกาสที่แสดงของการแสดงแต่ละชนิด ฝึ กปฏิบตั ิมหรสพ และการละเล่น
ของหลวง

2052801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พนาฏศิลป์ และการละคร 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Dance and Drama 1
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อ
รู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น

2052802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พนาฏศิลป์ และการละคร 1
3(250)
Training in Dance and Drama 1
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพกับหน่วยงานธุ รกิจที่ผลิตผลงานการแสดง
ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์นิเทศก์และผูป้ ระกอบการ
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2053101

นารายณ์สิบปาง
The Ten Reincarnations of Narai
ศึกษาประวัติที่มาและเนื้ อเรื่ องนารายณ์สิบปาง

2(2-0)

2053102

หลักการสร้ างละคร
2(2-0)
Principles of Play Organizing
ศึกษาและวิเคราะห์การสร้างละคร หน้าที่ของบุคลากรต่าง ๆ
ในการจัดการแสดงและศึกษาการเคลื่อนไหวบนเวที

2053103

การแสดงและการกากับการแสดง
2(1-2)
Acting and Directing
ศึกษาหลักการแสดงเบื้องต้น การวิเคราะห์ตวั ละครในเชิงจิตวิทยา
ฝึ กการแสดงเบื้องต้น การแสดงฉากสั้น ๆ ศึกษาหลักการกากับการแสดง
เบื้องต้น การวิเคราะห์บทละคร ฝึ กกากับการแสดงฉากสั้น ๆ

2053105

การแสดงเป็ นชุ ดเป็ นตอน
2(1-2)
Production of Dramatic Excerpts
ศึกษาประวัติและความเป็ นมาของการแสดง ที่นามาจัดแสดงเป็ น
ชุด เป็ นตอนจากบทละครในด้านเนื้อเรื่ อง เครื่ องแต่งกาย ลีลา ท่าทาง
จังหวะ และทานองเพลง ฝึ กปฏิบตั ิ เช่น ชุ ดพระลอลงสวน พระลอตาม
ไก่ พระสุ ธนเลือกคู่ พระไวยเกี้ยวนางวันทองแปลง

2053106

การเขียนบทละคร 2
2(2-0)
Play Writing 2
ฝึ กหัดเขียนบทละครที่มีโครงเรื่ อง และตัวละครที่ซบั ซ้อนมากขึ้น
ความยาว 1-2 ชัว่ โมง เนื้ อหามากกว่าการเขียนบทละคร 1
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2053107

การสร้ างละครรา
2(1-2)
Dance and Drama Workshop
ศึกษาบทละครราชนิดต่าง ๆ และเลือกนามาสร้างโดยพิจารณาเพลง
เครื่ องแต่งกาย ฉาก ให้เหมาะสม คัดเลือกตัวละครและผูร้ ับผิดชอบหน้าที่
ต่าง ๆ ปฏิบตั ิงานสร้างละครรา

2053108

การสร้ างละครร้ อง
2(1-2)
Thai Musical Theatre
ศึกษาประวัติลกั ษณะรู ปแบบละครร้อง ฝึ กเขียนบทละครร้องและ
ปฏิบตั ิงานสร้างละคร

2053201

ฉุ ยฉาย
2(1-2)
Chui Chai
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา และฝึ กชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
เช่น ฉุ ยฉายพราหมณ์ ฉุ ยฉายวันทอง ฉุ ยฉายเบญกาย ฉุ ยฉายสถาบัน

2053202

ประดิษฐ์ ท่าราเต้ น 1
2(1-2)
Choreography 1
ศึกษาหลักการประดิษฐ์ท่าราเต้นสาหรับเด็ก ศึกษาหลักการจัดแถว
การออกแบบเครื่ องแต่งกายในชุดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ท่าจากเพลงไทยและ
เพลงสากลอย่างง่าย ๆ

2053203

กิจกรรมฟ้อนรา 4
2(1-2)
Thai Dancing 4
ศึกษาประวัติความเป็ นมา เครื่ องแต่งกาย จังหวะ ลีลา เพลง
ประกอบในชุดที่ฝึก ฝึ กราพระลอชมสวน พระลอตามไก่ พระสุ ธนเลือกคู่
พระไวย เกี้ยวนางวันทอง รจนาเสี่ ยงพวงมาลัย รามสู ร เมขลา บุษบาเสี่ ยง
เทียน พลายบัวเกี้ยวนางตานี ฯลฯ

577
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2053204

การจัดการแสดงวิพธิ ทัศนา
2(1-2)
Variety Show
ศึกษาความหมายและหลักการจัดวิพิธทัศนา การเลือกชุดการแสดง
ในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ การเลือกตัวแสดง การฝึ กซ้อม การเตรี ยม
เครื่ องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดงฝึ กปฏิบตั ิการแสดงวิพิธทัศนา

2053205

วิพธิ ทัศนา
2(1-2)
Reviews
ศึกษาความหมายและหลักการจัดวิพิธทัศนา การเลือกชุดการแสดง
ในโอกาสต่าง ๆ การเลือกตัวแสดง การฝึ กซ้อม การเตรี ยมเครื่ องแต่งกาย
อุปกรณ์การแสดง ฝึ กราชุดต่าง ๆ เช่น โบราณคดี 5 ชุด ญวนรากระถาง
รากิ่งไม้เงินทอง และการแสดงชุดอื่น ๆ

2053207

เพลงและการละเล่นพืน้ บ้ าน
2(1-2)
Theory and Practice of Folk Dance
ศึกษาลักษณะของเพลงและการละเล่นพื้นบ้านของภาคต่าง ๆ เช่น
เพลงกล่อมเด็ก เพลงสาหรับเด็กและการละเล่นของเด็ก เพลงปฏิพากย์และ
การละเล่นของหนุ่มสาว เพลงประกอบพิธีกรรม ฯลฯ ศึกษาคาประพันธ์
และการใช้ภาษา ท่วงทานองเพลง วิธีเล่นโอกาสที่แสดงและฝึ กปฏิบตั ิ

2053208

การบันทึกท่าราเต้ น
2(1-2)
Dance Notation
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ความสาคัญของการบันทึกท่าราเต้น
คุณลักษณะของโน๊ตนาฏศิลป์ แบบต่าง ๆ ฝึ กการเขียนโน้ตตามหลักของ
Labanotation
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2053401

การแสดงหุ่น 2
2(1-2)
Puppetry 2
ศึกษาความหมาย ขอบเขต ประเภท และประโยชน์ของหุ่น การ
สร้างหุ่นชนิ ดต่าง ๆ เทคนิคการเขียนบท และการเชิดหุ่ น ฝึ กการเชิ ดหุ่น
สร้างฉากและอุปกรณ์ ฝึ กการเขียนบท การพากย์ และการจัดการแสดง

2053501

บัลเล่ต์ 2
2(1-2)
Ballet 2
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของระบาบัลเล่ต์ และฝึ กการเต้นบัลเล่ตท์ ี่
ราวเกาะและที่กลางห้อง

2053502

โมเดิร์นดานซ์ 1
2(1-2)
Modern Dance 1
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของโมเดิร์นดานซ์ ฝึ กการเต้นโมเดิร์น
ดานซ์ เช่น การใช้กล้ามเนื้อส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย การใช้เท้าทั้งที่ราว
เกาะ และกลางห้อง

2053503

บัลเล่ต์ 3
2(1-2)
Ballet 3
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 2053501 บัลเล่ต์ 2
ฝึ กการเต้นบัลเล่ตท์ ี่ราวเกาะที่กลางห้อง ฝึ กระบาชุดสั้น ๆ

2053504

นาฏศิลป์ เอเชี ย
2(1-2)
Asia Dances
ศึกษาลักษณะ ลีลา เพลงและการแต่งกายของระบาและการแสดง
ในประเทศทางภาคพื้นเอเชีย
ฝึ กลีลาการแสดงของกลุ่มประเทศทาง
ตะวันออกตามความเหมาะสม
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2053601

ละครวิทยุและวิทยุโทรทัศน์
2(1-2)
Drama Theory & Technique for Radio and T.V.
ศึกษาประเภทวิทยุและโทรทัศน์ที่มีต่อผูฟ้ ังและผูช้ ม ประเภทของ
รายการของวิทยุ โทรทัศน์ ศัพท์เทคนิค หลักการจัดรายการ หลักการ
เขียนบทละครวิทยุโทรทัศน์ หลักการแสดงวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งลักษณะ
ของสื่ อมวลชน ประเภทวิทยุโทรทัศน์อิทธิ พลของสื่ อมวลชนที่มีต่อผูฟ้ ัง
และผูช้ ม ฝึ กเขียนบทรายการสารคดีทางวิทยุ เขียนบทละครวิทยุโทรทัศน์
ฝึ กการแสดงละครวิทยุ และละครโทรทัศน์

2053602

การแต่ งกายและการแต่ งหน้ า 2
2(1-2)
Character Costume & Make-up 2
ฝึ กสร้างเครื่ องแต่งกายละครไทย พระ-นาง ฝึ กออกแบบเครื่ อง
แต่งกายละครระบาแบบต่าง ๆ มากขึ้น ฝึ กแต่งหน้าแบบพิศดาร เช่น คน
แก่ แผลเป็ น และส่ วนพิการบนใบหน้า แก้ไขส่ วนที่บกพร่ องบนใบหน้า

2053604

การกากับการแสดง 2
2(1-2)
Directing 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 2051605 การกากับการแสดง 1
ศึกษาและฝึ กกากับการแสดงละครองค์เดียวจบ หรื อละครสั้นที่มี
ความลึกซึ้ งในเนื้อหามากกว่าระดับที่ 1

2053607

การแต่ งหน้ า 2
2(1-2)
Make-up 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 2052605 การแต่ งหน้ า 1
ศึกษาศิลปะการแต่งหน้าในระดับสู ง เช่น การเติม การพรางส่ วน
ต่าง ๆ ของใบหน้า โดยวิธีการที่ซบั ซ้อนกว่าการแต่งหน้า 1 การแต่งผิว
ผิดปกติต่าง ๆ ฝึ กแต่งหน้าตามที่ได้เรี ยนมา
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2053608

การกากับเวที
2(1-2)
Stage Management
ศึกษาหน้าที่และความสาคัญของผูก้ ากับเวที การดาเนิ นงาน การ
ประสานงาน ปั ญหาในการกากับเวที และวิธีแก้ปัญหา ฝึ กกากับเวที

2053610

การเขียนบทละครสาหรับเด็ก
Playwriting for Children
ศึกษาหลักการเขียนบทละครสาหรับเด็ก
สาหรับเด็กในวัยต่าง ๆ

2(1-2)
ฝึ กการเขียนบทละคร

2053611

ประวัติภาพยนตร์ ละครวิทยุ และละครวิทยุโทรทัศน์
2(2-0)
History of Film, Radio and Techniques
ศึกษาประวัติภาพยนต์ ละครวิทยุ และละครวิทยุโทรทัศน์

2053612

ทฤษฏี เทคนิควิทยุโทรทัศน์
2(1-2)
Television : Theories and Techniques
ศึกษาทฤษฏี และการใช้เทคนิคในการจัดการแสดงวิทยุโทรทัศน์
ฝึ กจัดการแสดงวิทยุโทรทัศน์

2053613

การแสดง 3
2(1-2)
Acting 3
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 2052606 การแสดง 2
ศึกษาและฝึ กการแสดงบทบาทตัวละคร ที่มีความซับซ้อนลึกซึ้ ง
มากกว่าการแสดง 2 แสดงละครเรื่ องยาวเน้นการวิเคราะห์ตวั ละครที่มี
ลักษณะซับซ้อนในเชิงจิตวิทยา
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2053701

หลักการวิเคราะห์ บทละคร
2(2-0)
Play Analysis
วิเคราะห์โครงเรื่ อง ตัวละคร ปรัชญาความคิด การใช้ภาษา
วิธีการเขียนบทภาพและเสี ยงที่ปรากฎบนเวที ตลอดจนแนวการแสดงของ
ละครประเภทต่าง ๆ

2053702

การอ่านและแปลบทละคร 1
2(1-2)
Play Reading and Translation 1
อ่านและแปลบทละครต่างประเทศที่ดีเด่น เป็ นมาตรฐานที่ดีของ
การดาเนิ นเรื่ อง การพัฒนาตัวละคร ลีลา บทสนทนา ศึกษาหลักการอ่าน
และแปลบทละคร ฝึ กการอ่านและแปลบทละคร

2053703

ภาพยนตร์ และนวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทียบ
2(2-0)
Theatre, Movies and Novels : Comparative Arts
ศึกษาความสัมพันธ์ของละคร ภาพยนตร์และนวนิยาย และอิทธิพล
ที่ศิลปะแต่ละแบบมีต่อกันจากต้นเรื่ องเดียวกัน

2053704

หลักการวิเคราะห์ และวิจารณ์ การละคร
2(1-2)
Dramatic Theories and Criticism
ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีการละคร และหลักการวิจารณ์การละคร
ในแง่ปรัชญา ความคิด จุดมุ่งหมาย การเสนอเรื่ อง การแสดง ผูช้ ม

2053705

วรรณกรรมการละครตะวันตก
2(1-2)
Western Dramatic Literature
ศึกษาผลงานวรรณกรรมการละครดีเด่นในการละครตะวันตกที่มี
ปรากฎเป็ นภาษาไทยในด้านลักษณะพัฒนาการทางศิลปะและคุณค่าทาง
ศิลปะต่อวงการละคร
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2053706

นาฏศิลป์ และการละครเพือ่ การศึกษา
2(1-2)
Dance and Drama for Educational Purpose
ศึกษประวัติความเป็ นมาและความสาคัญของการนานาฏศิลป์ และ
การละครมาใช้เพื่อการศึกษา ขอบเขตและวิธีการที่จะนานาฏศิลป์ และการ
ละครไปใช้เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาและการเรี ยนรู ้ในสาขาวิชาต่าง ๆ
สร้างสรรค์ละครเพื่อการศึกษา หรื อสัมพันธ์กบั วิชาอื่น ๆ ในรู ปแบบต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม

2053801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พนาฏศิลป์ และการละคร 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Dance and Drama 3
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยศึกษาและสังเกตการปฏบัติงานจริ งทางการ
แสดง
ทั้งในและนอกสถานที่
ฝึ กงานด้านการจัดการแสดงภายใน
สถานศึกษา

2054101

กิจกรรมสร้ างละคร 2
2(1-2)
Drama Production 2
สร้างละครรา เช่น ละครชาตรี ละครนอก ละครใน ละคร
ดึกดาบรรพ์ ละครพันทาง ละครเสภา สร้างละครร้องและสร้างละครพูด
และละครพูดสลับรา ละครสังคีต ละครสมัยใหม่ และหรื อการแสดงอื่น ๆ

2054102

นาฏศิลป์ เปรียบเทียบ
2(1-2)
Comparative Drama
ศึกษาและเปรี ยบเทียบแนวคิด ปรัชญา สภาพภูมิศาสตร์ การเมือง
ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อวัฒนธรรมการละคร และปฏิบตั ินาฏศิลป์ เปรี ยบเทียบ
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2054103

การวิจารณ์ นาฏศิลป์ และละคร
2(2-0)
Drama Criticism
ศึกษาหลักการวิจารณ์ วิธีวิจารณ์ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้
วิจารณ์ละครที่มีต่อผูช้ มและสังคม ฝึ กวิจารณ์ละครวิทยุ ละครโทรทัศน์
ละครเวที ละครรา ภาพยนตร์

2054104

การเขียนบทละครไทย
2(1-2)
Thai Playwriting
ศึกษาวิธีเขียนบทละครรา การตัดต่อบทละคร การบรรจุเพลงและ
ฝึ กเขียนบทละครและบรรจุเพลงร้อง

2054105

ลิเก
Li-Ke

2(1-2)

ศึกษาประวัติความเป็ นมาและองค์ประกอบของลิเกตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ฝึ กร้องและแสดงลิเก
2054201

หน้ าพาทย์ 2
2(1-2)
Nah Paht 2
ฝึ กหน้าพาทย์ช้ นั สู งที่ใช้ประกอบในพิธีไหว้ครู ครอบโขนละคร
และประกอบการแสดง เช่น สาธุ การ ตระนิมิตร ตะบองกัน ชานาญ
บาทสุ ณี คุกพาทย์ รัวสามลา พราหมณ์เข้าพราหมณ์ออกเชิ ดฉาน (พระราม
ตามกวาง)
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2054202

ระบาเบ็ดเตล็ด 3
2(1-2)
Miscellaneous Dance 3
ศึกษาประวัติการแสดงระบาเบ็ดเตล็ดที่นามาฝึ กในด้านเนื้ อร้อง
เพลงดนตรี เพลงขับร้อง เครื่ องแต่งกาย โอกาสและสถานที่แสดง ฝึ ก
ปฏิบตั ิระบาต่าง ๆ เช่น ระบาดาวดึงส์ ระบาที่บท ระบาย่องหงิด รากริ ช
ราซัดชาตรี รามโนราห์บูชายัญ ฯลฯ

2054203

กิจกรรมฟ้อนรา 5
2(1-2)
Thai Dancing 5
ศึกษาและปฏิบตั ิการแสดงที่เป็ นชุดเป็ นตอนในละครชนิ ดต่าง ๆ
เรื่ องสังข์ทอง สังข์ศิลป์ ชัย แก้วหน้าม้า ไกรทอง ขุนช้างขุนแผน
ราชาธิราช ฯลฯ

2054204

ประดิษฐ์ ท่าราเต้ น 2
2(1-2)
Choreography 2
การประดิษฐ์ท่าราเต้นชุดใหญ่ท้ งั ไทยและสากล การออกแบบลีลา
การแปรแถวที่ยากและแปลกตามากขึ้น การออกแบบเครื่ องแต่งกายในชุด
สร้างสรรค์ ศึกษาจังหวะ ลีลาของเพลงไทยและเพลงสากล แล้วนามา
ออกแบบประดิษฐ์ท่า ตลอดจนการใช้จินตนาการเกี่ยวกับการเล่น แสง
เสี ยง
และการจัดเวที
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2054205

ดนตรีและนาฏศิลป์ พืน้ บ้ าน
3(2-2)
Folk Music Folk Dance
ศึกษาลักษณะ ความเป็ นมา ความสาคัญ วิวฒั นาการเครื่ องดนตรี
การประสมวง ทานอง จังหวะของดนตรี ไทย ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี
กับนาฏศิลป์ ค่านิยมของคนไทย ตลอดจนการส่ งเสริ ม การอนุ รักษ์ พัฒนา
ดนตรี ไทย การฝึ กปฏิบตั ิเบื้องต้น ศึกษาลักษณะประวัติความเป็ นมา
ความสาคัญ วิวฒั นาการของนาฏศิลป์ ไทย ในด้านการแต่งกาย ท่ารา เพลง
ประกอบ และอุปกรณ์การแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี
นาฏศิลป์
ไทยกับนาฎศิลป์ พื้นบ้าน ค่านิยมของคนไทย ตลอดจนการส่ งเสริ ม อนุ รักษ์
และพัฒนานาฏศิลป์ ไทย การฝึ กปฏิบตั ิเบื้องต้น

2054206

ระบานานาชาติ
2(1-2)
International Dance
ศึกษาประวัติการแสดงชุ ดที่นามาฝึ กหัดในด้านเนื้ อร้อง
เพลง
ดนตรี เพลงขับร้อง เครื่ องแต่งกาย โอกาสและสถานที่แสดงของชาติต่าง ๆ
เช่น ญี่ปุ่น จีน มาเลเซี ย อินโดนีเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ พม่า สเปน อินเดีย (ทั้ง
เดี่ยวและหมู่) เลือกปฏิบตั ิตามความเหมาะสม

2054207

ราอาวุธ
2(1-2)
Weapon Dances
ปฏิบตั ิการใช้อาวุธ เช่น พลอง (เสนาไทย) กระบอง (นางยักษ์)
ทวน (ระตูสิหนากับอิเหนา) รบด้วยศร (พระ-ยักษ์) กริ ชคู่ ดาบคู่และ
พลอง เลือกปฏิบตั ิตามความเหมาะสม

586

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2054301

เพลงไทย 4
2(1-2)
Thai Music 4
ศึกษาประวัติและที่มาของเพลงพื้นบ้านภาคกลางที่นิยมร้องกันใน
เทศกาลต่าง ๆ ศึกษาประวัติและผลงานของพ่อเพลง แม่เพลง ที่มีชื่อเสี ยงอยู่
ในวงการทั้งอดีต และปั จจุบนั ศึกษาลักษณะคาร้องของเพลงนั้น ๆ ศึกษา
ลีลาการร้องและวิธีแสดงโอกาสที่แสดง เครื่ องแต่งกาย และดนตรี ประกอบ
ฝึ กร้องเพลงปฏิพากย์ เช่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงฉ่อย เพลงทรงเครื่ อง เพลงลา
ตัด ฯลฯ

2054302

เพลงไทย 5
2(1-2)
Thai Music 5
ศึกษาประวัติและที่มาของเพลงพื้นบ้านภาคเหนือ ภาคอีสาน และ
ภาคใต้ที่นิยมร้องกันในเทศกาลต่าง ๆ ศึกษาประวัติและผลงานของพ่อเพลง
แม่เพลง ที่มีชื่อเสี ยงอยูใ่ นวงการทั้งอดีตและปั จจุบนั ศึกษาลักษณะคาร้อง
ของเพลงนั้น ๆ ศึกษาลีลาการ้องและวิธีแสดง โอกาสที่แสดง เครื่ องแต่งกาย
และดนตรี ประกอบ ฝึึกร้องเพลงพื้นบ้านของภาคต่าง ๆ

2054401

การแสดงหุ่น 3
2(1-2)
Puppetry 3
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของหุ่นตะวันตกและตะวันออก บทบาท
ของหุ่นในการศึกษา ฝึ กเชิ ดหุ่นไทย และร้องเพลงประกอบในบทละคร
ไทยบาง ตอน เช่น รามเกียรติ์ พระอภัยมณี ฯลฯ

2054501

นาฏศิลป์ สากล
2(1-2)
Wertern Drama
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของนาฏศิลป์ และความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
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นาฏศิลป์ สากล เรี ยนเทคนิคและการเต้นแบบ Martha Graham เรี ยนรู้
เทคนิค และการเต้นแบบ Free Style
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

2054502

โมเดิร์นดานซ์ 2
2(1-2)
Modern Dance 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 2053502 โมเดิร์นดานซ์ 1
ฝึ กการเต้นโมเดิร์นดานซ์ที่ราวเกาะ และที่กลางห้อง ฝึ กสร้างสรรค์
ระบาในแนวโมเดิร์นดานซ์

2054503

บัลเล่ต์ 4
2(1-2)
Ballet 4
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 2053503 บัลเล่ต์ 3
ฝึ กการเต้นบัลเล่ตท์ ี่ราวเกาะและที่กลางห้อง ฝึ กปฏิบตั ิระบาชุด
สั้น ๆ จากท่าต่าง ๆ ที่ได้เรี ยนมา

2054602

การแต่ งกายละครไทย
Costumes for Thai Stage
ศึกษาประวัติและวิธีการแต่งกายของละครไทย
สร้างเครื่ องแต่งกายละครไทย

2(1-2)
ฝึ กแต่งกายและ

2054604

ละครและการแสดงสาหรับเด็ก 2
2(1-2)
Children Theatre 2
ละครและการแสดงสาหรับเด็กโตและวัยรุ่ น จิตวิทยาของเด็กวัยรุ่ น
ฝึ กสร้างละครเวทีสาหรับเด็กโตและวัยรุ่ น

2054605

การเขียนบทละครวิทยุและวิทยุโทรทัศน์
Playwriting for Radio and Television
ศึกษาวิธีการเขียนบทละครวิทยุ และวิทยุโทรทัศน์
ละครวิทยุและบทละครวิทยุโทรทัศน์

2(1-2)
ฝึ กเขียนบท
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น(ท-ป)

2054606

การกากับการแสดงละครวิทยุโทรทัศน์
Directing for Radio and Television
ศึกษาหลักการแสดงและกากับละครวิทยุโทรทัศน์
ละครวิทยุและบทละครวิทยุโทรทัศน์

2(1-2)
ฝึ กเขียนบท

2054701

การละครสมัยใหม่ ในอังกฤษ ยุโรป และอเมริกา
2(2-0)
Modern Drama and Theatre in England, Europe and America
ศึกษาการละครในศตวรรษที่ 20 ของอังกฤษ ยุโรป และอเมริ กา
ในเชิงแนวความคิด ทฤษฎีและการปฏิบตั ิ

2054702

วรรณกรรมการละครสากล
2(1-2)
World Dramatic Literature
ศึกษาถึงผลงานวรรณกรรมการละครชิ้นดีเด่นของโลกที่มีปรากฎ
เป็ นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศลหรื อภาษาไทยในด้านลักษณะและพัฒนาการทาง
ศิลปะ คุณค่าทางศิลปะที่มีต่อวงการละคร

2054704

บทบาทของดนตรีและนาฏศิลป์ ในละครเอเชี ย
2(1-2)
Dance and Music Theatre of Asia : A Critical Study
ศึกษาเชิงวิเคราะห์ถึงบทบาทและความสาคัญของนาฏศิลป์ และ
ดนตรี ในละครเอเชีย

2054705

หลักการวิเคราะห์ และวิจารณ์ การละครไทย
2(1-2)
Thai Classical Play Analysis and Criticism
ศึกษาหลักการวิเคราะห์และหลักการวิจารณ์ละครไทย โครงเรื่ อง
ตัวละคร ปรัชญา ความคิด การใช้ภาษา วิธีการเขียนบท ขนบของการ
แสดงบนเวที ฝึ กวิเคราะห์ บทละครและฝึ กวิจารณ์การละครไทย
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น(ท-ป)

2054801

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พนาฏศิลป์ และการละคร 2
5(450)
Training in Dance and Drama 2
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพกับหน่วยงานธุ รกิจที่มีผลิตผลการแสดง
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศก์และผูป้ ระกอบการ และผลิตผลงาน
ทางด้านการแสดงให้ได้มาตรฐานออกสู่ สาธารณชน

2054901

ผลงานค้ นคว้ าริเริ่มทางนาฏศิลป์ หรือศิลปะการละคร
2(1-2)
Selected Study
เขียนผลงานการค้นคว้าในหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา
หรื อกากับการแสดงที่ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา 1 เรื่ อง และจัดทา
คู่มือ กากับการแสดง สรุ ปผลงานส่ ง หรื อเขียนบทละครเรื่ องยาวที่ได้
มาตรฐาน 1 เรื่ อง รวมทั้งออกแบบฉาก เครื่ องแต่งกายแนะแนวทางการ
แสดง หรื อประดิษฐ์ชุดการแสดงที่ได้มาตรฐาน เขียนคู่มือประกอบการ
แสดงและทาสไลด์ พร้อมบันทึกเสี ยงเพลง หรื อบันทึกวิดีทศั น์ท่ารา
(เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง และต้องสอบปากเปล่าด้วย)

2054903

การแสดงท้องถิ่น
2(1-2)
Folk Performing Arts
ศึกษาความเป็ นมาของนาฏศิลป์ แต่ละท้องถิ่นในประเทศไทยด้าน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งกายและการแสดงนาฏศิลป์
ท้องถิ่น
สรีระวิทยาของผู้แสดงนาฏศิลป์
2(2-0)
Anatomy of Performers
ศึกษาระบบ หน้าที่ของสรี ระและอวัยวะส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายที่
เกี่ยวข้องกับการแสดงนาฏศิลป์ และประโยชน์ของนาฏศิลป์ ที่มีต่อสรี ระ

2054904
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น(ท-ป)

2054906

ราวง
2(1-2)
Ramwong
ศึกษาที่มาความหมายของเพลงและวัตถุประสงค์ของการราวง
ท่ารา การแต่งกาย ท่วงทานองเพลง จังหวะที่ใช้ในการรา และโอกาสที่ใช้
ในการแสดงฝึ กราวงมาตรฐาน

2054907

การใช้ คอมพิวเตอร์ ข้ นั พืน้ ฐานในงานนาฏศิลป์
2(1-2)
Basic Computer Application in dramatic Arts
ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ ข้ นั พื้นฐาน ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ ใน
การบันทึกข้อมูลและท่าราต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนวิชานาฏศิลป์
พร้อมฝึ กปฏิบตั ิ

2054908

นาฏศิลป์ เพือ่ ชี วติ
2(1-2)
Dramatic Arts for Daily Life
ศึกษาที่มาลักษณะและชนิดของการแสดง ระบา รา ฟ้ อน ละคร
โขนวิพิธทัศนา มหรสพ การละเล่นของหลวง เพลงและการแสดงพื้นเมือง
ศึกษาความสาคัญของนาฏศิลป์ ไทยที่มีต่อวิถีชีวติ ไทย วิเคราะห์ลกั ษณะที่
นิยมว่าดีในด้านลีลา ท่ารา ท่วงทานองเพลง จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาตามความเหมาะสม

2054909

การวิจัยด้ านนาฏศิลป์ และการละคร
2(1-2)
Dramatic Arts Research
ลักษณะของการวิจยั ด้านนาฏศิลป์ และการละคร เทคนิคการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม การตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูล ฝึ กการเขียน
รายงานการวิจยั ข้อควรระวังในการทาวิจยั ด้านนาฏศิลป์ และการละคร
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น(ท-ป)

2054910

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารด้ านนาฏศิลป์ และการละคร
2(1-2)
English for Dramatic Arts Communication
ฝึ กทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น
ในสถานการณ์ต่าง ๆ และศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ และการละคร

2054911

การจัดการนาฏศิลป์ เชิ งธุรกิจ
2(1-2)
Dramatic Arts Business
บทบาทของงานนาฏศิลป์ และการละครในสังคมการตลาดและการ
ดาเนินธุ รกิจด้านนาฏศิลป์ การจัดองค์กร จัดงบประมาณ กฎหมายที่
เกี่ยวกับงานนาฏศิลป์ และการละคร

2054912

การวัดผลและประเมินผลนาฏศิลป์ และการละคร
2(1-2)
Test and Measurements in Dramatic Arts
ศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลวิชานาฏศิลป์ และการละคร
ในทุกสาขา เช่น วิชาที่ปฏิบตั ิเน้นทักษะ ประวัติและทฤษฎีที่เป็ นความรู ้
ความจา แบบทดสอบ แบบประเมินผล ฝึ กสร้างแบบทดสอบแบบ
ประเมินผล
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หมู่วชิ าดุริยางศิลป์
(206)

หมู่วชิ าดุริยางศิลป์ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชา ศิลปกรรมศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ น
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทฤษฎีประวัติและการประพันธ์ทางดนตรี ไทย
ปฏิบตั ิดนตรี ไทย
ทฤษฎี ประวัติ และการประพันธ์ทางดนตรี สากล
ปฏิบตั ิดนตรี สากล
ดนตรี วทิ ยาและมนุษยวิทยาทางดนตรี
ดนตรี ศึกษา
สนับสนุนวิชาชีพ
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

(206-1--)
(206-2--)
(206-3--)
(206-4--)
(206-5--)
(206-6--)
(206-7--)
(206-8--)
(206-9--)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
2061101
2061102
2061103
2061104
2061105
2061106
2061107
2061108
2061108
2061109
2061110
2061111
2061112
2061113
2061201
2061201
2061202
2061202
2061203
2061203
2061204
2061204
2061205
2061205

ชื่อวิชา
พื้นฐานดนตรี ไทย
ประวัติดนตรี ไทย
การบันทึกโน้ตเพลงไทย
หน้าทับดนตรี ไทย
หลักการขับร้องเพลงไทย
ลักษณะและประเภทเพลงไทย
การประสมวงดนตรี ไทย
เครื่ องดนตรี และการประสมวงดนตรี ไทย
เครื่ องดนตรี ไทย
ประวัติวรรณกรรมเพลงไทย
การขับร้องเพลงไทย
ขนบประเพณี ของดนตรี ไทย
ศัพท์สังคีตดนตรี ไทย
การดนตรี ไทย
ปฏิบตั ิพ้นื ฐานเครื่ องดีดไทย
ปฏิบตั ิพ้นื ฐานปี่ พาทย์
ปฏิบตั ิเครื่ องดีดไทย 1
ปฏิบตั ิปี่พาทย์ 1
ปฏิบตั ิเครื่ องดีดไทย 2
ปฏิบตั ิปี่พาทย์ 2
ปฏิบตั ิพ้นื ฐานเครื่ องสี ไทย
ปฏิบตั ิพ้นื ฐานเครื่ องสายไทย
ปฏิบตั ิเครื่ องสี ไทย 1
ปฏิบตั ิเครื่ องสายไทย 1

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)
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2061206
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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

ปฏิบตั ิเครื่ องสี ไทย 2
ปฏิบตั ิเครื่ องสาย 2
ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิพ้นื ฐานเครื่ องตีไทย
ปฏิบตั ิพ้นื ฐานขับร้องเพลงไทย
ปฏิบตั ิเครื่ องตีไทย 1
ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทย 1
ปฏิบตั ิเครื่ องตีไทย 2
ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทย 2
ปฏิบตั ิพ้นื ฐานเครื่ องเป่ าไทย
ปฏิบตั ิเพลงตับ
ปฏิบตั ิเครื่ องเป่ าไทย 1
ปฏิบตั ิเพลงเถา
ปฏิบตั ิเครื่ องเป่ าไทย 2
ปฏิบตั ิเพลงระบา รา ฟ้ อน
ปฏิบตั ิพ้นื ฐานขับร้องเพลงไทย
ปฏิบตั ิเพลงมอญ
ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทย 1
ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม
ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทย 2
ปฏิบตั ิหน้าทับ
ปฏิบตั ิเพลงตับ
ปฏิบตั ิดนตรี พ้นื บ้านไทยภาคเหนื อ 1
ปฏิบตั ิเพลงเถา
ปฏิบตั ิดนตรี พ้นื บ้านไทยภาคอีสาน 1
ปฏิบตั ิเพลงระบา รา ฟ้ อน
ปฏิบตั ิดนตรี พ้นื บ้านไทยภาคกลาง 1
ปฏิบตั ิเพลงมอญ
ปฏิบตั ิดนตรี พ้นื บ้านไทยภาคใต้

2(0-4)
2(0-4)
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)

595
2061220

2061220
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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
-

ปฏิบตั ิองั กะลุง
ปฏิบตั ิรวมวงดนตรี ไทย 1
ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิดนตรี พ้นื บ้านภาคเหนื อ 1
ปฏิบตั ิองั กะลุง
ปฏิบตั ิดนตรี พ้นื บ้านภาคอีสาน 1
ปฏิบตั ิรวมวงดนตรี พ้นื บ้านไทย 1
ปฏิบตั ิดนตรี พ้นื บ้านภาคกลาง 1
ปฏิบตั ิดนตรี พ้นื บ้านภาคใต้ 1
ปฏิบตั ิหน้าทับ
ปฏิบตั ิหน้าทับ กลองแขก และโทนรามะนา
ปฏิบตั ิหน้าทับกลองสองหน้า
ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม
ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงพื้นบ้าน 1
ปฏิบตั ิรวมวงดนตรี ไทย 1
ปฏิบตั ิรวมวงดนตรี พ้นื บ้านไทย 1
ทฤษฎีดนตรี สากล 1
ทฤษฎีดนตรี สากล 2
การอ่านและการเขียนโน๊ตสากล 1
การอ่านและการเขียนโน๊ตสากล 2
ประวัติดนตรี ตะวันตกโดยสังเขป
องค์ประกอบดนตรี สากล
ทฤษฎีดนตรี สากลทัว่ ไป
การอ่านและเขียนโน๊ตสากล 1
ทฤษฎีดนตรี สากลทัว่ ไป
ทฤษฎีดนตรี สากลขั้นพื้นฐาน
ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 1
ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 2
ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 1

2(0-4)
1(0-2)
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)

596
2061404
2061405
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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
-

ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 2
ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 1
ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 2
ปฏิบตั ิกีตา้ ร์ 1
ปฏิบตั ิกีตา้ ร์ 2
ปฏิบตั ิคียบ์ อร์ด 1
ปฏิบตั ิคียบ์ อร์ด 2
ปฏิบตั ิขบั ร้องสากล 1
ปฏิบตั ิขบั ร้องสากล 2
ปฏิบตั ิเครื่ องกระทบ 1
ปฏิบตั ิเครื่ องกระทบ 2
การแสดงเครื่ องดนตรี สากล 1
การแสดงเครื่ องดนตรี สากล 2
ปฏิบตั ิรวมวงคอมโบ 1
ปฏิบตั ิรวมวงเครื่ องเป่ า 1
ปฏิบตั ิรวมวงออร์เคสตร้า 1
ปฏิบตั ิรวมวงแจ๊ส 1
ปฏิบตั ิรวมวงเล็กหรื อวงคอมโบ 1
ปฏิบตั ิรวมวงขับร้องประสานเสี ยง 1
ปฏิบตั ิรวมวงเครื่ องเป่ า 1
ปฏิบตั ิรวมวงออร์เคสตร้า
ปฏิบตั ิรวมวงแจ๊ส
ปฏิบตั ิเครื่ องสายตะวันตก 1
ปฏิบตั ิเครื่ องสายตะวันตก 2
การบรรเลงร่ วมวงดนตรี สากล 1
การบรรเลงร่ วมวงดนตรี สากล 2
การจัดเก็บระบบข้อมูลดนตรี
พื้นฐานดนตรี วทิ ยา

2(0-4)
2(0-4)
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)

597
2061502
2061503
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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

ดนตรี วทิ ยาเบื้องต้น
มานุษยวิทยาทางดนตรี
ชื่อวิชา
พื้นฐานสังคมวิทยาทางดนตรี
ดนตรี วจิ กั ษ์
สี สันและเสี ยงของเครื่ องดนตรี
ดนตรี ร่วมสมัย
คอมพิวเตอร์ ดนตรี ข้ นั พื้นฐาน
การซ่อมสร้างเครื่ องดนตรี ไทย
การซ่อมบารุ งและรักษาเครื่ องดนตรี ไทย
องค์ประกอบของดนตรี ไทย
ทฤษฎีดนตรี ไทย
ดนตรี พ้นื บ้านไทย
ทฤษฎีเพลงเถา
ศิลปิ นและนักประพันธ์เพลงไทย
ดนตรี และการแสดง
ดนตรี ประกอบการแสดงของไทย
พิธีไหว้ครู และครอบดนตรี ไทย
สุ นทรี ยศาสตร์ของดนตรี ไทย
ภูมิศาสตร์ดนตรี ไทย
ดนตรี พ้นื บ้านไทยภาคเหนื อ
ดนตรี พ้นื บ้านไทยภาคอีสาน
ดนตรี พ้นื บ้านไทยภาคกลาง
ดนตรี พ้นื บ้านไทยภาคใต้
วงปี่ พาทย์
วงเครื่ องสายไทย
วงมโหรี
ปฏิบตั ิเครื่ องดีดไทย 3
ปฏิบตั ิปี่พาทย์ 3

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

598
2062202

2062202
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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

ปฏิบตั ิเครื่ องดีดไทย 4
ปฏิบตั ิปี่พาทย์ 4
ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิเครื่ องสี ไทย 3
ปฏิบตั ิเครื่ องสายไทย 3
ปฏิบตั ิเครื่ องสี ไทย 4
ปฏิบตั ิเครื่ องสายไทย 4
ปฏิบตั ิเครื่ องตีไทย 3
ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทย 3
ปฏิบตั ิเครื่ องตีไทย 4
ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทย 4
ปฏิบตั ิเพลงสาหรับโขน ละคร
ปฏิบตั ิเพลงสาหรับโขน ละคร
ปฏิบตั ิเพลงในเรื่ องละคร
ปฏิบตั ิเพลงในเรื่ องละคร
ปฏิบตั ิเพลงเรื่ อง
ปฏิบตั ิเพลงเรื่ อง
ปฏิบตั ิเพลงออกภาษาและเพลงสิ บสองภาษา
ปฏิบตั ิเพลงออกภาษาและเพลงสิ บสองภาษา
ปฏิบตั ิเพลงประเภทลูกล้อลูกขัด
ปฏิบตั ิเพลงประเภทลูกล้อลูกขัด
ปฏิบตั ิเพลงย่ามอญ
ปฏิบตั ิเพลงย่ามอญ
ปฏิบตั ิหน้าทับตะโพนและกลองทัด 1
ปฏิบตั ิหน้าทับตะโพนและกลองทัด 1
ปฏิบตั ิดนตรี พ้นื บ้านภาคเหนื อ 2
ปฏิบตั ิดนตรี พ้นื บ้านภาคเหนื อ 2
ปฏิบตั ิดนตรี พ้นื บ้านภาคอีสาน 2
ปฏิบตั ิดนตรี พ้นื บ้านภาคอีสาน 2

2(0-4)
2(0-4)
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)

599
2062216

2062216
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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
-

ปฏิบตั ิดนตรี พ้นื บ้านภาคกลาง 2
ปฏิบตั ิดนตรี พ้นื บ้านภาคกลาง 2
ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิดนตรี พ้นื บ้านภาคใต้ 2
ปฏิบตั ิดนตรี พ้นื บ้านภาคใต้ 2
ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทยสาหรับเด็ก
ปฏิบตั ิรวมวงดนตรี ไทย 2
ปฏิบตั ิรวมวงดนตรี พ้นื บ้านไทย 2
ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงพื้นบ้าน 2
ปฏิบตั ิเครื่ องเป่ าไทย 3
ปฏิบตั ิเครื่ องเป่ าไทย 4
ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทย 3
ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทย 4
ทฤษฎีดนตรี สากล 2
ทฤษฎีดนตรี สากล 3
ทฤษฎีดนตรี แจ๊ส
การประพันธ์ 1
การอ่านและการเขียนโน้ตสากล 4
การอ่านและการเขียนโน้ตสากล 3
ดนตรี ป็อปปูลาร์ เริ่ มตั้งแต่ ค.ศ. 1950
ดนตรี ตะวันตกก่อนสมัยราโร้ด
ประวัติดนตรี ตะวันตกตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ถึงปัจจุบนั
ดนตรี สมัยราโร้ด
ดนตรี สมัยโรโคโคและคลาสสิ ค
หลักการโยธวาทิต
การอานวยเพลงเบื้องต้น
การอานวยเพลงขับร้องประสานเสี ยง
โอเปร่ าและละครเพลง
ประวัติดนตรี ตะวันตก 2

2(0-4)
2(0-4)
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)

600
2062313
2062314
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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
-

คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส 1
ปรัชญาของดนตรี
ชื่อวิชา
ประวัติดนตรี แจ๊ส
การประพันธ์ 1
รู ปแบบและการวิเคราะห์ดนตรี
คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส
โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค
วูลฟ์ กัง อมาดิอุส โมสาร์ ท
ลุควิก ฟาน เบโธเฟน
เครื่ องกระทบสาหรับวงโยธวาทิต
ดนตรี สนาม
การประพันธ์ 2
ดนตรี ร่วมสมัย
การปฏิบตั ิเฉพาะแนว
โคลัค เดบุสซี
อาโนลด์ โซนเบิร์ก
ประวัติดนตรี ตะวันตก 3
อีกอร์ สตราวินสกี้
การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานเพลงแจ๊ส 2
ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 3
ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 3
ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 3
ปฏิบตั ิกีตา้ ร์ 3
ปฏิบตั ิกีตาร์ 4
ปฏิบตั ิคียบ์ อร์ด 3
ปฏิบตั ิคียบ์ อร์ด 4
ปฏิบตั ิขบั ร้องสากล 3
ปฏิบตั ิขบั ร้องสากล 4

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

601
2062413

-

รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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
-

ปฏิบตั ิเครื่ องกระทบ 3

2(0-4)
ชื่อวิชา

ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 1
ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 2
ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ 1
ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ 2
ปฏิบตั ิขบั ร้องประสานเสี ยง 1
ปฏิบตั ิขบั ร้องประสานเสี ยง 2
ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้แจ๊ส 1
การแสดงเดี่ยวดนตรี สากล 3
ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้แจ๊ส 2
การแสดงเครื่ องดนตรี สากล 4
ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลืองแจ๊ส 1
ปฏิบตั ิรวมวงคอมโบ 2
ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลืองแจ๊ส 2
ปฏิบตั ิรวมวงเครื่ องเป่ า 2
ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากลแจ๊ส 1
ปฏิบตั ิรวมวงออร์เคสตร้า 2
ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากลแจ๊ส 2
ปฏิบตั ิวงโยธวาฑิต 1
ปฏิบตั ิกีตา้ ร์ พาณิ ชย์ 1
ปฏิบตั ิรวมแจ๊ส 2
ปฏิบตั ิกีตา้ ร์ พาณิ ชย์ 2
ปฏิบตั ิรวมวงขับร้องประสานเสี ยง 2
ปฏิบตั ิคียบ์ อร์ดแจ๊ส 1
ปฏิบตั ิคียบ์ อร์ดแจ๊ส 2
ปฏิบตั ิขบั ร้องสากลแจ๊ส 1
ปฏิบตั ิขบั ร้องสากลแจ๊ส 2

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)

602
2062433

-

รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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
-

ปฏิบตั ิเครื่ องกระทบแจ๊ส 1

2(0-4)
ชื่อวิชา

ปฏิบตั ิเครื่ องสายตะวันตก 3
ปฏิบตั ิเครื่ องกระทบแจ๊ส 2
ปฏิบตั ิเครื่ องสายตะวันตก 4
รวมวงแจ๊สหรื อป็ อปปูลาร์ 1
การแสดงเครื่ องดนตรี สากล 5
รวมวงแจ๊สหรื อป็ อปปูลาร์ 2
การแสดงเครื่ องดนตรี สากล 6
การขับร้องหมู่ 1
การขับร้องหมู่ 2
ประวัติเครื่ องดนตรี
ประวัติดนตรี เชิงปฏิบตั ิ
การศึกษาดนตรี ภาคสนาม
ดนตรี เอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
ดนตรี เอเชียใต้และตะวันออกกลาง
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ไทยกับดนตรี ตะวันตก
การเขียนวิจารณ์ดนตรี
การเก็บรักษาและการซ่อมเครื่ องดนตรี เบื้องต้น
การทาความสะอาดและการปรับเครื่ องเป่ า
การบันทึกเสี ยงเบื้องต้น
การซ่อมเครื่ องสายไทย
การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรี
การจัดการวงดนตรี
ดนตรี และการแสดง
การศึกษาประวัติดนตรี เชิงลึก
ดนตรี และกิจกรรมการเคลื่อนไหวสาหรับเด็ก
กระบวนการเรี ยนดนตรี ศึกษา

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)

603
2062603
2062604
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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
-

จิตวิทยาและแนะแนวสาหรับครู ดนตรี
จิตวิทยาการสอนดนตรี และกระบวนการเรี ยนดนตรี ศึกษา
ชื่อวิชา

2(2-0)
3(3-0)
น(ท-ป)

พื้นฐานเครื่ องสังเคราะห์เสี ยง
ระบบบันทึกและประมวลผลข้อมูลทางดนตรี
ระบบเสี ยงดนตรี ไทย
ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจดนตรี
การปรับและการตั้งเสี ยงเปี ยโน
เทคนิคการใช้เครื่ องสังเคราะห์เสี ยง
หลักการแสดงเบื้องต้น
การสร้างเครื่ องดนตรี ไทย
ปฏิบตั ิการบันทึกเสี ยงดนตรี 1
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพดนตรี 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพดนตรี 1
สวนศาสตร์ดนตรี ไทย
ทานองเพลงไทย
การวิเคราะห์เพลงไทย 1
การวิเคราะห์เพลงไทย 2
การประพันธ์เพลงไทย 1
การประพันธ์เพลงไทย 2
หลักการบรรจุเพลงเพื่อการแสดง
การวิเคราะห์บทขับร้องเพลงไทย
ดนตรี พิธีกรรม
การปรับวงดนตรี ไทย
ปฏิบตั ิเครื่ องดีดไทย 5
ปฏิบตั ิปี่พาทย์ 5
ปฏิบตั ิเครื่ องดีดไทย 6
ปฏิบตั ิปี่พาทย์ 6
ปฏิบตั ิเครื่ องสี ไทย 5

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)

604
2063203
2063204
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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

ปฏิบตั ิเครื่ องสายไทย 5
ปฏิบตั ิเครื่ องสี ไทย 6
ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิเครื่ องสายไทย 6
ปฏิบตั ิเครื่ องตีไทย 5
ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทย 5
ปฏิบตั ิเครื่ องตีไทย 6
ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทย 6
ปฏิบตั ิเพลงหน้าพาทย์ โขน ละคร
ปฏิบตั ิเพลงโหมโรงกลางวัน
ปฏิบตั ิเพลงเดี่ยว 1
ปฏิบตั ิหน้าทับตะโพนและกลองทัด 2
ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทยในหลักสู ตรมัธยมศึกษา
ปฏิบตั ิรวมวงดนตรี ไทย 3
ปฏิบตั ิเครื่ องเป่ าไทย 5
ปฏิบตั ิเครื่ องเป่ าไทย 6
ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทย 5
ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทย 6
ทฤษฎีดนตรี สากล 3
ทฤษฎีดนตรี สากล 4
ทฤษฎีดนตรี สากล 4
ทฤษฎีดนตรี สากล 5
หลักการประพันธ์เบื้องต้น
การเรี ยบเรี ยงดนตรี สาหรับเด็ก
การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานสาหรับการขับร้องประสานเสี ยง
การเรี ยงเรี ยงเสี ยงประสานสาหรับวงแบนด์
การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานสาหรับดนตรี ป็อปปูลาร์
การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานสาหรับดนตรี แจ๊ส
การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานสาหรับวงออร์เคสต้า

2(0-4)
2(0-4)
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)

605
2063310
2063311
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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

สอนศาสตร์ เบื้องต้น
คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ 1
ชื่อวิชา
คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ 2
ดนตรี สมัยโรแมนติก
ดนตรี สมัยศตวรรษที่ 20
ประวัติดนตรี แจ๊ส
การอานวยเพลงวงดนตรี
ประวัติดนตรี ตะวันตกตั้งแต่ยคุ โบราณถึง ค.ศ. 1750
ดนตรี เปรี ยบเทียบ
ดนตรี ชาติพนั ธุ์วทิ ยา
การบริ หารวงโยธวาทิต
การใช้คอมพิวเตอร์สาหรับดนตรี สนาม
การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานสาหรับวงดนตรี ในสมัยปัจจุบนั
การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานสาหรับเพลงแจ๊ส 1
การเรี ยบเรี ยงดนตรี สาหรับวงดุริยางค์
รู ปแบบและการวิเคราะห์ดนตรี ตะวันตก 1
คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส 2
การประพันธ์ดนตรี แบบแจ๊ดและป็ อปปูลาร์
การประพันธ์ 2
การประพันธ์ 3
ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 4
ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 5
ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 5
ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 6
ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 4
ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 5
ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 5
ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 6

2(2-0)
2(2-0)
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)

606
2063405

2063405
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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
-

ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 4
ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 5
ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 5
ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 6
ปฏิบตั ิกีตา้ ร์ 5
ปฏิบตั ิกีตา้ ร์ 5
ปฏิบตั ิกีตา้ ร์ 6
ปฏิบตั ิคียบ์ อร์ด 5
ปฏิบตั ิคียบ์ อร์ด 5
ปฏิบตั ิคียบ์ อร์ด 6
ปฏิบตั ิขบั ร้องสากล 5
ปฏิบตั ิขบั ร้องสากล 6
ปฏิบตั ิเครื่ องกระทบ 4
ปฏิบตั ิเครื่ องกระทบ 5
ปฏิบตั ิเครื่ องกระทบ 5
ปฏิบตั ิเครื่ องกระทบ 6
ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 3
ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 4
ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ 3
ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ 4
ปฏิบตั ิขบั ร้องประสานเสี ยง 3
ปฏิบตั ิขบั ร้องประสานเสี ยง 4
ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้แจ๊ส 3
ศิลปะการบรรเลงประกอบการแสดง
ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้แจ๊ส 4
ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลืองแจ๊ส 3
ปฏิบตั ิรวมวงคอมโบ้ 3
ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลืองแจ๊ส 4

2(0-4)
2(0-4)
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)

607
2063424
2063425
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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
-

ปฏิบตั ิรวมวงเครื่ องเป่ า 3
ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากลแจ๊ส 3
ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิรวมวงออร์เคสต้า 3
ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากลแจ๊ส 4
ปฏิบตั ิรวมวงโยธวาทิต 2
ปฏิบตั ิกีตา้ ร์ พาณิ ชย์ 3
ปฏิบตั ิรวมวงแจ๊ส 3
ปฏิบตั ิกีตา้ ร์ พาณิ ชย์ 4
ปฏิบตั ิรวมวงขับร้องประสานเสี ยงแจ๊ส 1
ปฏิบตั ิคียบ์ อร์ดแจ๊ส 3
ปฏิบตั ิคียบ์ อร์ดแจ๊ส 4
ปฏิบตั ิขบั ร้องสากลแจ๊ส 3
ปฏิบตั ิขบั ร้องสากลแจ๊ส 4
ปฏิบตั ิเครื่ องกระทบแจ๊ส 3
ปฏิบตั ิเครื่ องกระทบแจ๊ส 4
รวมวงแจ๊สหรื อป็ อปปูลาร์ 3
รวมวงแจ๊สหรื อป็ อปปูลาร์ 4
ดนตรี อาฟริ กา
ดนตรี นานาชาติ
ดนตรี อเมริ กาและแปซิฟิค
ดนตรี กบั การรักษาโรค
เพลงไทยสากลเชิงประวัติ
ดนตรี และความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น
สุ นทรี ยศาสตร์ทางดนตรี
จิตวิทยาดนตรี
สวนศาสตร์ทางดนตรี
ดนตรี บาบัด
การสอนเครื่ องเป่ าไทย

2(0-4)
2(0-4)
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)

608
2063602

2063602
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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

การสอนเครื่ องดีดและเครื่ องสี ไทย
การสอนเครื่ องสายไทย
ชื่อวิชา
การสอนเครื่ องตีไทย
การสอนเครื่ องตี
การสอนขับร้องไทย
เทคนิคการศึกษาดนตรี ประจาถิ่น
การสอนโยธวาทิต
ดนตรี สาหรับชั้นประถมศึกษา
ดนตรี สาหรับเด็กปฐมวัย
ดนตรี สาหรับคนพิการ
การสอนเครื่ องคียบ์ อร์ด
การสอนเครื่ องลมไม้
การสอนเครื่ องทองเหลือง
การสอนเครื่ องสายสากล
การสอนเครื่ องกระทบ
การสอนทฤษฎีดนตรี
การสอนประวัติดนตรี
การสอนกีตา้ ร์
อิทธิพลดนตรี เหนือพฤติกรรม
การสอนขับร้องประสานเสี ยง
การสอนดนตรี ปฏิบตั ิในชั้นมัธยมศึกษา
การสอนดนตรี ปฏิบตั ิในชั้นประถมศึกษา
การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนดนตรี
การสอนขับร้องสากล
กิจกรรมดนตรี สาหรับครู ปฐมวัย
การเล่นเครื่ องดนตรี สาหรับครู ปฐมวัย
การวัดและประเมินผลวิชาดนตรี
กระบวนการเรี ยนดนตรี ศึกษา

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

609
2063628
2063629
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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

การสร้างสื่ อการสอนวิชาดนตรี
ดนตรี ตามหลักสู ตรประถมศึกษา
ชื่อวิชา
การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยงานดนตรี
ดนตรี อิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบตั ิการบันทึกเสี ยงดนตรี 2
การซ่อมอุปกรณ์ดนตรี 1
ปฏิบตั ิดนตรี อิเล็กทรอนิกส์
การซ่อมอุปกรณ์ดนตรี 2
อุตสาหกรรมการดนตรี เบื้องต้น
การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรี
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพดนตรี 3
หลักการเขียนรายงานดนตรี นิพนธ์
การวิเคราะห์เพลงไทย 3
การประพันธ์เพลงไทย 3
ปฏิบตั ิเครื่ องดีดไทย 7
ปฏิบตั ิปี่พาทย์ 7
ปฏิบตั ิเครื่ องสี ไทย 7
ปฏิบตั ิเครื่ องสายไทย 7
ปฏิบตั ิเครื่ องตีไทย 7
ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทย 7
ปฏิบตั ิเครื่ องเป่ าไทย 7
ปฏิบตั ิหน้าพาทย์พิธีกรรม
ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทย 7
ปฏิบตั ิเพลงเดี่ยว 2
ปฏิบตั ิหน้าพาทย์พิธีกรรม
ปฏิบตั ิดนตรี ไทยอิสระ
ปฏิบตั ิเพลงเดี่ยว 2
ปฏิบตั ิรวมวงดนตรี ไทย 4

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

610
2064208
2064209
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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

ปฏิบตั ิดนตรี ไทยอิสระ
ปฏิบตั ิรวมวงดนตรี ไทย 4
ชื่อวิชา
เคาน์เตอร์พอยต์
ทฤษฎีดนตรี สากล 7
ดนตรี สมัยศตวรรษที่ 21
ทฤษฎีดนตรี สากล 8
การประพันธ์ดนตรี ตามแบบแผนดนตรี ยุโรป
การประพันธ์ดนตรี ป็อปปูลาร์
การประพันธ์ดนตรี แจ๊ส
การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานสาหรับดนตรี แจ๊สและป็ อปปูลาร์
การประพันธ์ดนตรี โดยเสรี
รู ปแบบและการวิเคราะห์ดนตรี ตะวันตก 2
การอานวยเพลงวงโยธวาทิต
การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานสาหรับวงโยธวาทิต
ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 6
ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 7
ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 6
ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 7
ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 6
ปฏิบตั ิคีบอร์ ด 7
ปฏิบตั ิกีตา้ ร์ 6
ปฏิบตั ิเครื่ องกระทบ 7
ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 8
ปฏิบตั ิคียบ์ อร์ด 6
ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 8
ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 8
ปฏิบตั ิขบั ร้องสากล 6
ปฏิบตั ิคียบ์ อร์ด 3

2(0-4)
1(0-2)
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)

611
2064412 2064412
2064413
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
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
-

ปฏิบตั ิขบั ร้องสากล 8
ปฏิบตั ิเครื่ องกระทบ 6
ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิเครื่ องกระทบ 8
การแสดงเดี่ยวดนตรี สากล 7
การแสดงเดี่ยวดนตรี สากล 8
ปฏิบตั ิรวมวงคอมโบ 4
ปฏิบตั ิรวมวงเครื่ องเป่ า 4
ปฏิบตั ิรวมวงออร์เคสตร้า 4
ปฏิบตั ิรวมวงโยธวาทิต 3
ปฏิบตั ิรวมวงแจ๊ส 4
ปฏิบตั ิรวมวงขับร้องประสานเสี ยงแจ๊ส 2
การแสดงเดี่ยว
ดนตรี สาหรับชั้นมัธยมศึกษา
การผลิตผลงานทางดนตรี ดว้ ยคอมพิวเตอร์
การเรี ยบเรี ยงดนตรี ประกอบสื่ อ
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพดนตรี 3
การศึกษาดนตรี เอกเทศ
สัมมนาดนตรี ไทย
การเสนอผลงานทางดนตรี
ดนตรี นิทศั น์
การศึกษาหัวข้อดนตรี ไทยอิสระ
การสัมมนาการเคลื่อนไหวของดนตรี ไทย
สัมมนาดนตรี
ปัญหาพิเศษด้านดนตรี
สัมมนาการสอนดนตรี

2(0-4)
2(0-4)
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
ศึกษาคุณค่า ความสาคัญและประโยชน์ของดนตรี ไทย ความสัมพันธ์ของ
ดนตรี ไทยต่อสังคมและวัฒนธรรมของไทย วิวฒั นาการของดนตรี ไทยในยุคสมัยต่าง ๆ
ตั้งแต่ก่อนสมัยสุ โขทัย สุ โขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสิ นทร์ จนถึงปั จจุบนั โดยศึกษา
เกี่ยวกับเครื่ องดนตรี วงดนตรี บทเพลง บุคคลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ส่งเสริ ม
เผยแพร่ และพัฒนาดนตรี ไทย
2061103 การบันทึกโน้ ตเพลงไทย
3(3-0)
Thai Notations
ศึกษาความสาคัญและประโยชน์การบันทึกโน้ตเพลงไทย ลักษณะของโน้ตที่
ใช้บนั ทึกเพลงไทย ได้แก่ โน้ต 9 ตัว โน้ตนิ้ว โน้ตอักษรไทย โน้ตสากล โน้ตเชอเว
เป็ นต้น ฝึ กโสตประสาท ฝึ กอ่านและบันทึกโน้ตแต่ละประเภท
2061104 หน้ าทับดนตรีไทย
3(3-0)
Rhythmic Pattem in Thai Music
ศึกษาบทบาท วิธีการ และความสาคัญของหน้าทับในดนตรี ไทย เครื่ องดนตรี
ที่ใช้บรรเลงหน้าทับ ไม้กลอง โครงสร้าง และลักษณะของจังหวะหน้าทับประเภท
ต่าง ๆ หลักและวิธีการใช้หน้าทับให้สอดคล้องกับทานองเพลง และวัตถุประสงค์ของ
ผูป้ ระพันธ์

613
รหัส
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น(ท-ป)

2061106 ลักษณะและประเภทเพลงไทย
3(3-0)
Classification of Thai Music
ศึกษาลักษณะโครงสร้างเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เพลงโหมโรง เพลง
หน้าพาทย์ เพลงเรื่ อง เพลงเถา เพลงลูกล้อลูกขัด เพลงลา เพลงลูกหมด เพลงหางเครื่ อง
เพลงภาษา เพลงพิธีการ
และเพลงประกอบการแสดง
2061108 เครื่องดนตรีและการประสมวงดนตรีไทย
3(3-0)
Thai Instrumentation
ศึกษาลักษณะประเภทของเครื่ องดนตรี ไทย และการผสมวงดนตรี ไทยใน
ด้านประวัติ ตานาน วิวฒั นาการ บทบาทหน้าที่ของเครื่ องดนตรี และวงดนตรี แนวคิด
และรู ปแบบที่ใช้ในการผสมวงดนตรี แต่ละประเภทในยุคสมัยต่าง ๆ การใช้วงดนตรี
บรรเลงในโอกาสต่าง ๆ
2061109 ประวัติวรรณกรรมเพลงไทย
3 (3-0)
History of Thai Music Literature
ศึกษาวรรณกรรมเพลงไทยด้านประวัติความเป็ นมา ช่วงเวลาที่นกั ประพันธ์ได้
ประพันธ์บทเพลง อิทธิ พลหรื อสถานการณ์ดนตรี แต่ละยุคสมัย ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักประพันธ์เพลง ทานองเพลง บทร้อง ตลอดจนงานริ เริ่ มสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นใน
วรรณกรรมเพลงไทย
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รหัส
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น(ท-ป)

2061110 การขับร้ องเพลงไทย
3(3-0)
Thai Vocal Music
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของการขับร้อง ความหมายของคีตศิลป์ หลักคีต
ศิลป์ ประเภทของเพลงขับร้องไทย ศัพท์สังคีตที่เกี่ยวกับการร้อง แหล่งกาเนิดเสี ยง
ระบบการหายใจ การควบคุมการหายใจ การเปล่งเสี ยงขับร้อง การควบคุมคุณภาพของ
เสี ยง การเอื้อน การออกเสี ยงให้ถูกอักขรวิธี การแบ่งวรรคตอนตามฉันทลักษณ์และคีต
ศิลป์ เทคนิคการขับร้องเพลงไทย ลักษณะการขับร้องแบบต่าง ๆ เช่น การร้องส่ งเสภา
การขับร้องประกอบการแสดง การใช้โน้ต ประกอบการขับร้องเพลงไทย มารยาทใน
การขับร้อง
2061111 ขนบประเพณีของดนตรีไทย
3(3-0)
The Tradition of Thai Music
ศึกษาขนบประเพณี แบบแผนและแนวปฏิบตั ิในวงการดนตรี ไท เช่น ระเบียบ
วิธีการบรรเลง กระบวนการถ่ายทอด เป็ นต้น ความสาคัญของครู ซ่ ึ งเป็ นสมมุติเทพและ
ครู ผสู ้ ั่งสอนการดนตรี การเคารพบูชาครู ความหมายสาระ คุณค่าของพิธีไหว้ครู
และครอบครู ดนตรี ไทย องค์ประกอบและกระบวนการของพิธีไหว้ครู ความสาคัญ
และคุณสมบัติของผูป้ ระกอบพิธีและผูเ้ ข้าร่ วมพิธีไหว้ครู จรรยาบรรณและจิตพิสัยของ
นักดนตรี ไทยที่พึงประสงค์
2061201 ปฏิบัติพนื้ ฐานเครื่องดีดไทย
2(0-4)
Thai Plucked Fundamental
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องดีดไทยตามความถนัด 1 ชิ้น ฝึ กปฏิบตั ิ
เครื่ องดนตรี อย่างถูกต้อง ศึกษาทานองและลีลาของบทเพลง ต่อเพลงอัตราจังหวะสอง
ชั้นและชั้นเดียว ฝึ กเครื่ องหนังตีหน้าทับปรบไก่และหน้าทับสองไม้ หรื อฝึ กปฏิบตั ิ
เครื่ องดีดพื้นบ้านตามความเหมาะสม
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รหัส
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น(ท-ป)

2061202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1
2(0-4)
Thai Plucked 1
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องดีด โดยต่อเพลงตับต้นเพลงฉิ่ ง 3 ชั้น
เขมรไทรโยค ลาวดวงเดือน ลาวดาเนินทราย แขกต่อยหม้อเถา ตับวิวาห์พระสมุทร โหม
โรงกระแตไต่ไม้ โหมโรงจอมสุ รางค์ออกสะบัดสะบิ้ง เขมรละออองค์เถา หรื อฝึ กปฏิบตั ิ
เครื่ องดีดพื้นบ้านโดยผูส้ อนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม
2061203 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2
2(0-4)
Thai Plucked 2
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องดีดโดยต่อเพลงโหมโรงไอยเรศ,โหม
โรงเยีย่ มวิมาน โหมโรงครอบจักรวาลออกม้าย่อง แป๊ ะ 3 ชั้น อาหนูเถา นางครวญเถา
สุ ดสงวนเถา พัดชา ลีลากระทุ่ม ครอบจักรวาล 2 ชั้น การเวกเล็กเถา เขมรปากท่อเถา
แขกขาวเถา หรื อฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดีดพื้นบ้าน
โดยผูส้ อนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตาม
ความเหมาะสม
2061204 ปฏิบัติพนื้ ฐานเครื่องสี ไทย
2(0-4)
Thai String Fundamental
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องสี ไทยตามความถนัด 1 ชิ้น ฝึ กวิธีปฏิบตั ิ
เครื่ องดนตรี อย่างถูกต้อง ศึกษาทานองและลีลาของบทเพลง ต่อเพลงอัตราจังหวะสอง
ชั้นและชั้นเดียว ฝึ กเครื่ องหนัง ตีหน้าทับปรบไก่และสองไม้ หรื อฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องสี
พื้นบ้านตามความเหมาะสม
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2061205 ปฏิบัติเครื่องสี ไทย 1
2(0-4)
Thai String 1
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องสี โดยต่อเพลงตับต้นเพลงฉิ่ ง สามชั้น
ได้แก่ ต้นเพลงฉิ่ ง จระเข้หางยาว ตวงพระธาตุ นกขมิ้น เขมรไทรโยค ลาวดวงเดือน
ลาวดาเนินทราย แขกต่อยหม้อเถา ตับวิวาห์พระสมุทร โหมโรงกระแตไต่ไม้ โหมโรง
จอมสุ รางค์ออกสะบัดสะบิ้ง เขมรละออองค์เถา หรื อฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องสี พ้นื บ้านโดย
ผูส้ อนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม
2061206 ปฏิบัติเครื่องสี ไทย 2
2(0-4)
Thai String 2
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องสี โดยต่อเพลง
โหมโรงไอยเรศ
โหมโรงเยีย่ มวิมาน โหมโรงครอบจักรวาลออกม้าย่อง แป๊ ะ 3 ชั้น อาหนูเถา นางครวญ
เถา สุ ดสงวนเถา พัดชา ลีลากระทุ่ม ครอบจักรวาล 2 ชั้น การเวกเล็กเถา เขมรปากท่อ
เถา แขกขาวเถา หรื อฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องสี พ้นื บ้านโดยผูส้ อนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตาม
ความเหมาะสม
2061207 ปฏิบัติพนื้ ฐานเครื่องตีไทย
2(0-4)
Thai Melodic Percussion Fundamental
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องตี
วิธีปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี อย่างถูกต้อง
ศึกษาทานอง เนื้ อร้องของบทเพลง ต่อเพลงอัตราจังหวะสองชั้นและชั้นเดียว ฝึ กเครื่ อง
หนังตีหน้าทับปรบไก่และหน้าทับสองไม้
หรื อฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องตีพ้ืนบ้านตามความ
เหมาะสม
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2061208 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1
2(0-4)
Thai Melodic Percussion 1
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องตี โดยต่อเพลงสาธุ การ ตับต้นเพลง
ฉิ่ ง หรื อฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องตีพ้ืนบ้านโดยผูส้ อนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม
2061209 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2
2(0-4)
Thai Melodic Percussion 2
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องตี โดยต่อเพลง โหมโรงเช้า โล้
พระเจ้าลอยถาด กราวรา หรื อฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องตีพ้นื บ้าน โดยผูส้ อนพิจารณาบทเพลงที่
ฝึ กตามความเหมาะสม
2061210 ปฏิบัติพนื้ ฐานเครื่องเป่ าไทย
2(0-4)
Thai Wind Fundamentals
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องเป่ าตามความถนัด 1 ชิ้น ฝึ กวิธีปฏิบตั ิ
อย่างถูกต้อง ศึกษาทานองและลีลาของบทเพลง ต่อเพลงอัตราจังหวะสองชั้นและชั้น
เดียว ฝึ กเครื่ องหนังตีหน้าทับปรบไก่และสองไม้หรื อฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องเป่ าพื้นบ้านตาม
ความเหมาะสม
2061211 ปฏิบัติเครื่องเป่ าไทย 1
2(0-4)
Thai Wind 1
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องเป่ า โดยต่อเพลงสาธุ การ ตับต้น
เพลงฉิ่ ง หรื อฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องเป่ าพื้นบ้าน โดยผูส้ อนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความ
เหมาะสม
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2061212 ปฏิบัติเครื่องเป่ าไทย 2
2(0-4)
Thai Wind 2
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องเป่ า
โดยต่อเพลงโหมโรงเช้า
โล้ พระเจ้าลอยถาด กราวรา หรื อฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องเป่ าพื้นบ้าน โดยผูส้ อนพิจารณาบท
เพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม
2061213 ปฏิบัติพนื้ ฐานขับร้ องเพลงไทย
2(0-4)
Thai Singing Fundamental
ฝึ กปฏิบตั ิวธิ ี การขับร้องเพลงไทยอย่างถูกต้องได้แก่ ระบบการหายใจ การ
เปล่งเสี ยง ระดับเสี ยง การเอื้อน การสอดแทรกอารมณ์ในการขับร้อง จังหวะ ลีลา การ
แบ่งวรรคตอน อักขระ ท่าทาง มารยาทในการขับร้อง เป็ นต้น ต่อเพลงอัตราจังหวะสอง
ชั้นและชั้นเดียว ฝึ กเครื่ องหนัง ตีหน้าทับปรบไก่และหน้าทับสองไม้
2061214 ปฏิบัติขับร้ องเพลงไทย 1
2(0-4)
Thai Singing 1
เพลงชาติ สรรเสริ ญพระบารมี พม่าเขว 2 ชั้น ลาวต่อนก 2 ชั้น บูเซ็น
ซ็อค 2 ชั้น ลาวเสี่ ยงเทียนชั้นเดียว โสมส่ องแสงชั้นเดียว ต้อยตลิ่ง 2 ชั้น พม่ากลองยาว
2 ชั้น เขมรพายเรื อ 2 ชั้น เขมรกล่อมลูก 2 ชั้น เขมรกาปอ 2 ชั้น มอญท่าอิฐ 2 ชั้น แขก
กล่อมเจ้า 2 ชั้น มอญดูดาว 2 ชั้น นาคราชชั้นเดียว ลาวพุงดา 2 ชั้น แขกบรเทศ 2 ชั้น
ลาวดวงเดือน ตับวิวาห์พระสมุทร แขกต่อยหม้อเถา แขกขาวเถา
2061215 ปฏิบัติขับร้ องเพลงไทย 2
2(0-4)
Thai Singing 2
ตับต้นเพลงฉิ่ ง 3 ชั้น แป๊ ะ 3 ชั้น ลาวดาเนินทราย 2 ชั้น ลมพัดชายเขา
2 ชั้น นางนาค 2 ชั้น สามเส้า 2 ชั้น จีนขิมเล็ก 2 ชั้น อาหนูเถา เงี้ยวราลึกเถา
การเวกเล็กเถา พัดชา ลีลากระทุ่ม ดอกไม้ไทร 2 ชั้น นางครวญเถา สุ ดสงวนเถา
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2061216 ปฏิบัติเพลงตับ
2(0-4)
Thai Suite
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัดหรื อการขับร้อง ต่อเพลงตับเพิ่มเติมจากที่
เคยต่อมาแล้ว
2061217 ปฏิบัติเพลงเถา
2(0-4)
Phleng Thao
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัดหรื อการขับร้อง ต่อเพลงเถาเพิ่มเติมจากที่
เคยเรี ยนมาแล้ว
2061218 ปฏิบัติเพลงระบา รา ฟ้ อน
2(0-4)
Thai Dance Music
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัดหรื อการขับร้อง ต่อเพลงระบา รา ฟ้ อน
เพิ่มเติมจากที่เคยเรี ยนมาแล้ว
2061219 ปฏิบัติเพลงมอญ
2(0-4)
Performance of Phleng-Mon
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัดหรื อการขับร้องต่อเพลงมอญที่ใช้
ประกอบพิธีกรรม และเพลงมอญที่ใช้บรรเลงขับร้องในวงปี่ พาทย์มอญ
2061220 ปฏิบัติองั กะลุง
2(0-4)
Ang – kalung
ฝึ กปฏิบตั ิองั กะลุง การประสมวงบรรเลง การเลือกบทเพลง การปรับวง
อังกะลุง การดูแลรักษาเครื่ องดนตรี
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2061221 ปฏิบัติดนตรีพนื้ บ้ านภาคเหนือ 1
2(0-4)
Performance of Folk Music in the North 1
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัดหรื อการขับร้องต่อเพลงประเภทต่าง ๆ ที่
บรรเลงขับร้องเพื่อความบันเทิง การขับกล่อม ประกอบการแสดงหรื อประกอบพิธีกรรม
ซึ่ งนิยมในวงการดนตรี พ้นื บ้านไทยภาคเหนื อ
2061222 ปฏิบัติดนตรีพนื้ บ้ านภาคอีสาน 1
2(0-4)
Performance of Folk Music in the Northeast 1
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัดหรื อการขับร้องต่อเพลงประเภทต่าง ๆ ที่
บรรเลงขับร้องเพื่อความบันเทิง การขับกล่อมประกอบการแสดงหรื อประกอบพิธีการ
ซึ่ งนิยมในวงการดนตรี พ้นื บ้านภาคอีสานเหนือหรื ออีสานใต้
2061223 ปฏิบัติดนตรีพนื้ บ้ านภาคกลาง 1
2(0-4)
Performance of Folk Music in Central Part 1
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัดหรื อการขับร้อง ต่อเพลงประเภทต่าง
ๆ ที่บรรเลงขับร้องเพื่อความบันเทิง การขับกล่อม ประกอบการแสดงหรื อประกอบ
พิธีกรรมซึ่ งนิยมในวงการดนตรี พ้นื บ้านไทยภาคกลาง
2061224 ปฏิบัติดนตรีพนื้ บ้ านภาคใต้ 1
2(0-4)
Performance of Folk Music in the South 1
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัดหรื อการขับร้อง
ต่อเพลงประเภท
ต่าง ๆ ที่บรรเลงและขับร้องเพื่อความบันเทิง การขับกล่อม ประกอบการแสดงหรื อ
ประกอบพิธีกรรม ซึ่งนิยมในวงการดนตรี ไทยพุทธหรื อไทยมุสลิม
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2061225 ปฏิบัติหน้ าทับ
2(0-4)
Natab Performance
ฝึ กปฏิบตั ิหน้าทับจากกลองแขกหรื อโทน – รามะนา หรื อเครื่ องหนังประเภท
อื่น ๆ ต่อหน้าทับปรบไก่ หน้าทับสองไม้ หน้าทับแขก หน้าทับเขมร หน้าทับ
มอญ เป็ นต้น
2061226 ปฏิบัติหน้ าทับ กลองแขก และโทนรามะนา
2(0-4)
Natab Klong Khak-Thon Ramana Performance
ศึกษาลักษณะและเสี ยงของกลองแขก สามารถฟัง และแยกเสี ยงกลองแขกตัว
ผูแ้ ละตัวเมียได้ วิธีการตีเป็ นเสี ยงต่าง ๆ ทั้งตัวผูแ้ ละตัวเมีย รวมทั้งท่าทางการนัง่ ฝึ ก
ปฏิบตั ิหน้าทับต่าง ๆ ที่ใช้กบั กลองแขก ตลอดจนหน้าทับพิเศษที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ
ศึกษาลักษณะและเสี ยงของโทนรามะนา สามารถฟังและแยกเสี ยงโทนและรามะนาได้
วิธีการตีเป็ นเสี ยงต่าง ๆ รวมทั้งท่าทางการนัง่ การจับ ฝึ กปฏิบตั ิหน้าทับต่าง ๆ ที่ใช้กบั
โทนรามะนา
2061227 ปฏิบัติหน้ าทับกลองสองหน้ า
2(0-4)
Natab-Songna Performance
ศึกษาลักษณะและส่ วนประกอบต่าง ๆ ของกลองสองหน้า วิธีการแต่งเสี ยง
กลองสองหน้า ฝึ กการบรรเลงร่ วมกับเพลงประเภทปรบไก่และสองไม้ รวมทั้งเพลง
เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ
2061228 ปฏิบัติขับร้ องเพลงไทยตามสมัยนิยม
2(0-4)
Thai Popular Song Singing
ศึกษาวิธีการเตรี ยมพร้อมร่ างกายก่อนขับร้อง การออกเสี ยง การหายใจ และฝึ ก
ขับร้องเพลงไทยสากลทุกประเภท เช่น เพลงลูกกรุ ง เพลงลูกทุ่ง เพลงสตริ ง เป็ นต้น
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2061229 ปฏิบัติขับร้ องเพลงพืน้ บ้ าน 1
2(0-4)
Thai Folk Singing 1
ฝึ กปฏิบตั ิวธิ ี การขับร้องเพลงพื้นบ้านประจาภาคต่าง ๆ อย่างถูกต้องทั้งด้าน
รู ปแบบ
ฉันทลักษณ์ ทานอง การเปล่งเสี ยง ระดับเสี ยง การเอื้อน ลีลา สาเนี ยง
ท้องถิ่น อักขระ จังหวะ วรรคตอน ท่าทาง การสอดแทรกอารมณ์ในการขับร้อง การร้อง
เข้ากับดนตรี สาหรับเพลงพื้นบ้านบางประเภท
2061230 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1
1(0-2)
Thai Ensemble 1
ฝึ กปฏิบตั ิรวมวงดนตรี ไทย การเลือกบทเพลง การฝึ กซ้อม การปรับวง
อย่างถูกต้องตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรี ไทยประเภทต่าง ๆ
2061231 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพนื้ บ้ านไทย 1
1(0-2)
Thai Folk Music Ensemble 1
ฝึ กปฏิบตั ิรวมวงดนตรี พ้นื บ้านไทยภาคต่าง ๆ การเลือกบทเพลง การ
ฝึ กซ้อมการปรับวงอย่างถูกต้องตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรี ที่นิยมใน
สังคมและวัฒนธรรมไทย
2061301 ทฤษฏีดนตรีสากล 1
3(3-0)
Music Theory 1
ตรัยด์ (Triad) คอร์ด (Chord) และการพลิกกลับของคอร์ ด (Inversion) จุดพัก
เพลง (Cadence) การเคลื่อนที่ของคอร์ ดตรัยด์ การใช้คอร์ ดในรู ปพื้นด้น และการพลิก
กลับ โน้ตนอกประสาน การเขียนและวิเคราะห์ทานอง การประสานเสี ยง 4 แนว การ
ฝึ กโสตประสาทให้
สอดคล้องกับเนิ้อหาวิชาเรี ยน
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2061303 การอ่านและเขียนโน้ ตสากล 1
1(1-0)
Solfege and Dictation 1
ฝึ กอ่านโน้ตอย่างง่าย ๆ ทั้ง Treble Clef และ Bass Clef ในบันไดเสี ยง
Pentatonic ในอัตราจังหวะ Simple Time ฝึ กโสตประสาทและเขียนโน้ตดนตรี แนวเดียว
จากการฟัง
2061307 ทฤษฏีดนตรีสากลทัว่ ไป
2(1-2)
Introduction Music Theory
ศึกษาจังหวะ อัตราจังหวะธรรมดาและผสม การจับกลุ่มตัวโน้ตตามจังหวะ
ระดับเสี ยง กุญแจประจาหลัก เครื่ องหมายแปลงเสี ยง บันไดเสี ยง เมเจอร์ การฝึ กอ่าน
โน้ตง่าย ๆ การฝึ กโสตประสาท ศัพท์สังคีต ภาษาอิตาเลียน ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับความเร็ ว
ช้าและความหนักเบา
2061308 ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพืน้ ฐาน
3(3-0)
Music Fundamentals
การบันทึกโน้ตสากล บันไดเสี ยง กุญแจ ขั้นคู่ ศัพท์สังคีตทัว่ ไป และการฝึ ก
โสตประสาทให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรี ยน
2061401 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1
2(0-4)
Woodwind Performance 1
การเรี ยนการสอนเครื่ องลมไม้
มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของเครื่ อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สาเนียง
(ความเพี้ยนเสี ยงสู ง – ต่า) คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค) การถ่ายทอด
อารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
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2061402 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2
2 (0-4)
Woodwind Performance 2
การเรี ยนการสอนเครื่ องลมไม้
มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของเครื่ อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สาเนียง
(ความเพี้ยนเสี ยงสู ง – ต่า) คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค) การถ่ายทอด
อารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กในระดับนี้
ให้เป็ นระดับที่สูงกว่าในระดับที่ 1
2061403 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1
2(0-4)
Brass Performance 1
การเรี ยนการสอนเครื่ องทองเหลือง มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็ม
ขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของ
เครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก
สาเนียง (ความเพี้ยนเสี ยงสู ง – ต่า) คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค) การ
ถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
2061404 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2
2(0-4)
Brass Performance 2
การเรี ยนการสอนเครื่ องทองเหลือง มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็ม
ขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของ
เครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก
สาเนียง (ความเพี้ยนเสี ยงสู ง – ต่า) คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค) การ
ถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ ก
ในระดับนี้ให้เป็ นระดับที่สูงกว่าในระดับที่ 1
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2061405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1
2(0-4)
String Performance 1
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้
เต็มขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของ
เครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสี ยง สาเนียง
(ความเพี้ยนของเสี ยงสู ง - ต่า) การใช้คนั ชักและการวางนิ้ว การตั้งเสี ยงและการเกิด
เสี ยง ฝึ กเล่นบันไดเสี ยง บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การ
แสดง
2061406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล2
2(0-4)
String Performance 2
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้
เต็มขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของ
เครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสี ยง สาเนียง
(ความเพี้ยนของเสี ยงสู ง-ต่า) การใช้คนั ชักและการวางนิ้ว การตั้งเสี ยงและการเกิดเสี ยง
ฝึ กเล่นบันไดเสี ยง, บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กในขั้นสู งกว่าระดับที่ 1
2061407 ปฏิบัติกตี ้ าร์ 1
2(0-4)
Guitar 1
การเรี ยนปฏิบตั ิกีตา้ ร์ คลาสสิ ค
มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของเครื่ อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี และการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสี ยง สาเนียง การ
วางนิ้ว เทคนิคการตีคอร์ ด การเกากีตา้ ร์ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
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2061408 ปฏิบัติกตี ้ าร์ 2
2(0-4)
Guitar 2
การเรี ยนปฏิบตั ิกีตา้ ร์ คลาสสิ ค มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของเครื่ อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี และการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสี ยง สาเนียง การ
วางนิ้ว เทคนิคการตีคอร์ ด การเกากีตา้ ร์ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กให้ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 1
2061409 ปฏิบัติคีย์บอร์ ด 1
2(0-4)
Keyboard Performance 1
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิคียบ์ อร์ ด มุ่งพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของเครื่ องดนตรี การหยิบจับ
ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่เสี ยง บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
2091410 ปฏิบัติคีย์บอร์ 2
2(0-4)
Keyboard Performance 2
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิคียบ์ อร์ ด มุ่งพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของเครื่ องดนตรี การหยิบจับ
ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่เสี ยง บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึ กในระดับที่สูงกว่า
ระดับ 1
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2061411 ปฏิบัติขับร้ องสาก 1
2(0-4)
Voice Performance 1
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิขบั ร้องสากล มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผูเ้ รี ยน
ให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสี ยง
ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญา ดนตรี การแสดง
2061412 ปฏิบัติขับร้ องสากล
2(0-4)
Voice Performance
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิขบั ร้องสากล มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผูเ้ รี ยน
ให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสี ยง
ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กในขั้นสู งกว่าระดับที่ 1
2061413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
2(0-4)
Percussion Performance 1
การเรี ยนการสอนเครื่ องกระทบ มุ่งพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบ การหยิบจับ ท่าทาง
การดูแลรักษา บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง
2061414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
2(0-4)
Percussion Performance 2
การเรี ยนการสอนเครื่ องกระทบ มุ่งพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบ การหยิบจับ ท่าทาง
การดูแลรักษา บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง การฝึ ก ให้ฝึกปฏิบตั ิสูงกว่าในระดับที่ 1
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2061501 การจัดเก็บระบบข้ อมูลดนตรี
3(3-0)
Systemization Of Musical Datas
ศึกษาวิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลดนตรี ภาคสนาม หลักมนุษยสัมพันธ์
การสังเกต สัมภาษณ์ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมดนตรี วิธีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็ นระบบ
หมวดหมู่ ได้แก่ขอ้ มูลจาก การจดบันทึก เทปบันทึกเสี ยง วิดีทศั น์ แผ่นเสี ยง
โน้ตเพลง บัตรรายการ ภาพถ่าย การเชื่อมโยงข้อมูล การจัดบรรณานุกรมข้อมูล การนา
คอมพิวเตอร์ มาใช้เพื่อการจัดเก็บข้อมูล
2061502 พืน้ ฐานดนตรีวิทยา
3(3-0)
Introduction to Musicology
ศึกษาความเป็ นมาและหลักการของวิชาดนตรี วทิ ยา
ตลอดจนเนื้อหาและ
บทบาทของดนตรี วทิ ยาที่มีต่อวิวฒั นาการของดนตรี ท้ งั ในด้านวิชาการและ
ศิลปะการแสดง
2061503 มานุษยวิทยาทางดนตรี
3(3-0)
Introduction to Ethnomusicology
ศึกษาความหมายและขอบเขตของมานุษยวิทยา แนวทางการศึกษาและวิธีการ
ทางมานุษยวิทยา เพื่อใช้ในการศึกษาดนตรี สภาพและบทบาทของดนตรี ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อชีวิตมนุษย์ในสังคมและวัฒนธรรม
2061504 พืน้ ฐานสั งคมวิทยาทางดนตรี
3(3-0)
Introduction to Sociology of Music
ศึกษาเชิงสารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบแผนของสังคม เช่น สังคมเมือง สังคม
ชนบท สังคมอุตสาหกรรม สังคมเกษตร เป็ นต้น กับศึกษาแบบแผนของดนตรี วงดนตรี
และการนาเสนอดนตรี ในสังคมนั้น ๆ
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2061505 ดนตรีวจิ ักษ์
3(3-0)
Introduction To Music
ศึกษาถึงความเกี่ยวพันระหว่างดนตรี กบั ศิลปะ
องค์ประกอบพื้นฐานของ
ดนตรี เครื่ องดนตรี วงดนตรี ดนตรี สาหรับการบรรเลง ดนตรี สาหรับการขับร้องทั้ง
ดนตรี ไทยและดนตรี ตะวันตก
2061506 ดนตรีร่วมสมัย
3(3-0)
Contemporary Music
ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ถึงรู ปแบบโครงสร้าง และเทคนิคที่ใช้ในบทเพลง
ร่ วมสมัย ผลงานของคีตกวีสาคัญ
2061701 คอมพิวเตอร์ ดนตรีข้นั พืน้ ฐาน
3(2-2)
Introduction to Music Computer
ประวัติความเป็ นมาของ Music Computer ส่ วนประกอบหลัก (Hardware)
ระบบปฏิบตั ิการ (Operating System) การใช้โปรแกรมดนตรี แบบต่าง ๆ
2061702 การซ่ อมสร้ างเครื่องดนตรีไทย
3(2-2)
Maintenance and Repair of Thai Music Instruments
ศึกษารู ปทรงสัดส่ วนและโครงสร้างด้านกายภาพ วัสดุที่ใช้ในการซ่อมสร้าง
เครื่ องดนตรี ไทย คุณภาพเสี ยงของเครื่ องดนตรี ไทย แหล่งวัสดุและแหล่งจาหน่ายวัสดุ
อุปกรณ์การซ่อมและสร้าง เครื่ องดนตรี ไทย ขั้นตอนการผลิต ฝึ กการใช้เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ และอุปกรณ์การซ่อม หรื อประดิษฐ์เครื่ องดนตรี ไทย อุปกรณ์ที่ใช้กบั เครื่ อง
ดนตรี ไทย เช่น ยางสน วัสดุถ่วงเสี ยง การปรับแต่งและเทียบเสี ยงเครื่ องดนตรี ตาม
มาตรฐานเสี ยงดนตรี ไทย การดูแลรักษาเครื่ องดนตรี ภายหลังการบรรเลง
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2062102 ทฤษฎีดนตรีไทย
3(3-0)
Theory of Thai Music
ศึกษาองค์ประกอบของดนตรี ไทยเกี่ยวกับ เสี ยง มาตราเสี ยง ระดับเสี ยง
กลุ่มเสี ยงที่ใช้ในบทเพลง สาเนียงภาษาต่าง ๆ จังหวะ อัตราจังหวะหน้าทับประเภท
ต่าง ๆ ทานอง ทานองหลัก และการแปรทานอง ทางบรรเลงและทางร้อง การประสาน
เสี ยง พื้นผิว รู ปแบบและโครงสร้างของบทเพลงประเภทเพลงเถา เพลงตับ เพลง
เรื่ อง เพลงโหมโรง การแบ่งสัดส่ วนบทเพลงออกเป็ นท่อน จับ ตัว องค์ ไม้
คุณภาพและ สี สันของเสี ยง บทบาทหน้าที่ของเครื่ องดนตรี ไทย ศัพท์สังคีตที่สาคัญ
2062103 ดนตรีพนื้ บ้ านไทย
3(3-0)
Thai Folk Music
ศึกษาดนตรี พ้ืนบ้าน และเพลงพื้นบ้านประจาภาคต่าง ๆ ของไทย เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็ นมา วงดนตรี และบทเพลง ขนบประเพณี ในการแสดง ความเชื่อ
พิธีกรรม บทบาทหน้าที่และโอกาสที่ใช้ คุณค่าและความสาคัญของดนตรี พ้นื บ้านที่มีต่อ
สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี พ้นื บ้านกับดนตรี ไทยแบบแผน ความคลี่คลายของ
ดนตรี พ้นื บ้านในปั จจุบนั แนวทางในการอนุรักษ์ การสื บทอดดนตรี พ้นื บ้าน
2062105 ศิลปิ นและนักประพันธ์ เพลงไทย
3(3-0)
Thai Artists and Composers
ศึกษาชีวประวัติและผลงานด้านดนตรี ของศิลปิ นและนักประพันธ์เพลงไทย ที่
ได้รับการยกย่องในแต่ละยุคสมัย
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2062106 ดนตรีและการแสดง
3(3-0)
Music and Acting
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการแสดงของไทยและสากลภาษาท่านาฎยศัพย์
ท่าราต่าง ๆ การแสดงพื้นบ้าน จินตลีลา การเต้น การนาดนตรี มาใช้ประกอบการแสดง
ประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างดุริยางคศิลป์ วรรณศิลป์
และนาฏศิลป์
2062110 ดนตรีพนื้ บ้ านไทยภาคเหนือ
3(3-0)
Folk Music of the Northern part of Thailand
ศึกษาดนตรี พ้ืนบ้านและเพลงพื้นบ้านทางภาคเหนือของไทย เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็ นมา วงดนตรี และบทเพลง ขนบประเพณี ในการแสดง ความเชื่อ พิธีกรรม
บทบาทหน้าที่และโอกาสที่ใช้ คุณค่าและความสาคัญของดนตรี พ้นื บ้านภาคเหนือที่มีต่อ
สังคม ความคลี่คลายของดนตรี พ้นื บ้านภาคเหนือในปั จจุบนั
แนวทางในการอนุ รักษ์
และการสื บทอด
2062111 ดนตรีพนื้ บ้ านไทยภาคอีสาน
3(3-0)
Folk Music of the Northeast of Thailand
ศึกษาดนตรี พ้ืนบ้านและเพลงพื้นบ้านทางภาคอีสานของไทย เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็ นมา วงดนตรี และบทเพลง ขนบประเพณี ในการแสดง ความเชื่อ พิธีกรรม
บทบาทหน้าที่และโอกาสที่ใช้ คุณค่าและความสาคัญของดนตรี พ้นื บ้านภาคอีสานที่มีต่อ
สังคม ความคลี่คลายของดนตรี พ้นื บ้านภาคอีสานในปั จจุบนั แนวทางในการอนุรักษ์และ
การสื บทอด
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2062112 ดนตรีพนื้ บ้ านไทยภาคกลาง
3(3-0)
Folk Music of the Central part of Thailand
ศึกษาดนตรี พ้ืนบ้านและเพลงพื้นบ้านทางภาคกลางของไทย เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็ นมา วงดนตรี และบทเพลง ขนบประเพณี ในการแสดง ความเชื่อ พิธีกรรม
บทบาทหน้าที่และโอกาสที่ใช้ คุณค่าและความสาคัญของดนตรี พ้นื บ้านภาคกลางที่มีต่อ
สังคม ความคลี่คลายของดนตรี พ้นื บ้านภาคกลางในปั จจุบนั
แนวทางในการอนุรักษ์
และการสื บทอด
2062113 ดนตรีพนื้ บ้ านไทยภาคใต้
3(3-0)
Folk Music of the Central part of Thailand
ศึกษาดนตรี พ้ืนบ้านและเพลงพื้นบ้านทางภาคใต้ของไทยเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็ นมาวงดนตรี และบทเพลง ขนบประเพณี ในการแสดง ความเชื่อ พิธีกรรม
บทบาทหน้าที่และโอกาสที่ใช้คุณค่าและความสาคัญของดนตรี พ้นื บ้านภาคใต้ที่มีต่อ
สังคม ความคลี่คลายของดนตรี พ้นื บ้านภาคใต้ในปั จจุบนั แนวทางในการอนุ รักษ์และการ
สื บทอด
2062201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย3
2(0-4)
Thai Plucked 3
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องดีด โดยต่อเพลงโหมโรงรัตนโกสิ นทร์
เพลงฉิ่ งมุล่งชั้นเดียว สุ รินทราหู 3 ชั้น โหมโรงแขกมอญ แขกมอญ 3 ชั้น สารถีเถา
โหมโรงราโค เต่ากินผักบุง้ แขกมอญบางขุนพรหมเถา โหมโรงมหาฤกษ์ พระอาทิตย์
ชิงดวง ถอนสมอ มหาฤกษ์ มหาชัย หรื อฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดีดพื้นบ้าน โดยผูส้ อน
พิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม
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2062202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4
2(0-4)
Thai Plucked 4
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องดีด โดยต่อเพลง โหมโรงมะลิเลื้อย
พม่าเห่เถา มอญอ้อยอิ่งเถา โหมโรงสามม้า (ม้ารา ม้าสะบัดกีบ ม้าย่อง) เขมรปี่ แก้ว 3 ชั้น
มอญราดาบเถา โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง เขมรปี่ แก้วทางสักวา ราตรี ประดับดาวเถา โหม
โรงมหาราช ใบ้คลัง่ เขมรเป่ าใบไม้เถา เงี้ยวราลึกเถา หรื อฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดีด
พื้นบ้าน โดยผูส้ อนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม
2062203 ปฏิบัติเครื่องสี ไทย 3
2(0-4)
Thai String 3
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องสี โดยต่อเพลงโหมโรง
รัตนโกสิ นทร์ , เพลงฉิ่ งมุล่งชั้นเดียว สุ รินทราหู 3 ชั้น โหมโรงแขกมอญ แขกมอญ 3 ชั้น
สารถีเถา โหมโรงราโค เต่ากินผักบุง้ แขกมอญบางขุนพรหมเถา โหมโรงมหาฤกษ์ พระ
อาทิตย์ชิงดวง ถอนสมอ มหาฤกษ์ มหาชัย หรื อฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องสี พ้นื บ้าน โดยผูส้ อน
พิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม
2062204 ปฏิบัติเครื่องสี ไทย 4
2(0-4)
Thai String 4
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องสี โดยต่อเพลงโหมโรงมะลิเลื้อย
พม่าเห่เถา มอญอ้อยอิ่งเถา โหมโรงสามม้า (ม้ารา ม้าสะบัดกีบ ม้าย่อง) เขมรปี่ แก้ว 3
ชั้น มอญราดาบเถา โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง เขมรปี่ แก้วทางสักวา ราตรี ประดับดาวเถา
โหมโรงมหาราช ใบ้คลัง่ เขมรเป่ าใบไม้เถา เงี้ยวราลึกเถา หรื อฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องสี
พื้นบ้าน โดยผูส้ อนพิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม
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2062205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3
2(0-4)
Thai Melodic Percussion 3
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องตี โดยต่อเพลง โหมโรงเย็น
วาลงสรง เพลงเรื่ องสร้อยสน หรื อฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องตีพ้ืนบ้าน โดยผูส้ อนพิจารณาบทเพลง
ที่ฝึกตามความเหมาะสม
2062206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4
2(0-4)
Thai Melodic Percussion 4
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องตี โดยต่อเพลง เพลงเถาอย่างน้อย
5 เพลง เพลงตับเรื่ องอย่างน้อย 2 ตับ หรื อฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องตีพ้นื บ้าน โดยผูส้ อน
พิจารณาบทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม
2062207 ปฏิบัติเพลงสาหรับโขน ละคร
2(0-4)
Performance of Theatrical Music
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัดหรื อการขับร้องต่อเพลงที่ใช้บรรเลง
ประกอบการแสดงโขน ละคร เพิ่มเติมจากที่เคยเรี ยนมาแล้ว
2062208 ปฏิบัติเพลงในเรื่องละคร
2(0-4)
Performance of Thai Incidental Music
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัดหรื อการขับร้อง ต่อเพลงในเรื่ องละคร
เช่น จากเรื่ องอิเหนาตอนประสันตาต่อนก ตัดดอกไม้ฉายกริ ช เรื่ องรามเกียรติ์ตอนนาง
ลอย เรื่ องมโนราห์ เรื่ องรถเสน เรื่ องสุ วรรณหงส์ เรื่ องคาวี เรื่ องราชาธิราช เป็ นต้น
2062209 ปฏิบัติเพลงเรื่อง
2(0-4)
Performance of Thai Suite
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัดหรื อการขับร้องต่อเพลงเรื่ องทาขวัญ
เพลงเรื่ องฉิ่ งพระฉัน และอื่น ๆ
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2062210 ปฏิบัติเพลงออกภาษาและเพลงสิ บสองภาษา
2(0-4)
Model Music Performance and Variations
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัดหรื อการขับร้อง ต่อเพลงในชุดเพลงออก
ภาษาและเพลงสิ บสองภาษา
2062211 ปฏิบัติเพลงประเภทลูกล้ อลูกขัด
2(0-4)
Imitative Performance and Syncopative
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัดต่อเพลงประเภทลูกล้อลูกขัดเพิ่มเติมจาก
ที่เคยเรี ยนมาแล้ว
2062212 ปฏิบัติเพลงยา่ มอญ
Mon Suit Performance
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัด ต่อเพลงย่ามอญ

2(0-4)

2062213 ปฏิบัติหน้ าทับตะโพนและกลองทัด 1
2(0-4)
Rhythmic Patterns of Taphon and Klong Tad 1
ฝึ กปฏิบตั ิหน้าทับตะโพนและไม้กลองเพลงชุดโหมโรงเช้า โหมโรงเย็น เพลง
ช้า เพลงเร็ ว และอื่นๆ
2062214 ปฏิบัติดนตรีพนื้ บ้ านภาคเหนือ 2
2(0-4)
Folk Music in The North of Thailand 2
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัดหรื อการขับร้อง ต่อเพลงประเภทต่าง ๆ
เพิ่มเติมทั้งที่ใช้บรรเลง ขับร้องเพื่อความบันเทิง การขับกล่อม ประกอบการแสดงหรื อ
ประกอบพิธีกรรม ซึ่ งนิยมในวงการดนตรี พ้ืนบ้านไทยภาคเหนื อ
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2062215 ปฏิบัติดนตรีพนื้ บ้ านภาคอีสาน 2
2(0-4)
Folk Music in The North East of Thailand 2
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัดหรื อการขับร้องต่อเพลงประเภทต่าง ๆ
เพิ่มเติม ทั้งที่ใช้บรรเลงขับร้องเพื่อความบันเทิง การขับกล่อม ประกอบการแสดงหรื อ
ประกอบพิธีกรรม ซึ่ งนิยมในวงการดนตรี พ้ืนบ้านไทยอีสานเหนื อหรื ออีสานใต้
2062216 ปฏิบัติดนตรีพนื้ บ้ านภาคกลาง 2
2(0-4)
Folk Music in The Central Part of Thailand 2
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัดหรื อการขับร้อง ต่อเพลงประเภทต่าง ๆ
เพิม่ เติม ทั้งที่ใช้บรรเลง ขับร้องเพื่อความบันเทิง การขับกล่อม ประกอบการแสดงหรื อ
ประกอบพิธีกรรม ซึ่ งนิยมในวงการดนตรี พ้ืนบ้านไทยภาคกลาง
2062217 ปฏิบัติดนตรีพนื้ บ้ านภาคใต้ 2
2(0-4)
Folk Music in the South of Thailand 2
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัดหรื อการขับร้องต่อเพลงประเภทต่าง ๆ
เพิ่มเติม ทั้งที่ใช้บรรเลง ขับร้อง เพื่อความบันเทิง การขับกล่อมประกอบการแสดง
หรื อประกอบพิธีกรรม ซึ่งนิยมในวงการดนตรี พ้นื บ้านไทยพุทธหรื อมุสลิม
2062218 ปฏิบัติขับร้ องเพลงไทยสาหรับเด็ก
2(0-4)
Thai Singing for Children
ฝึ กขับร้องเพลงไทยสาหรับเด็กปฐมวัย และเพลงในหลักสู ตรระดับ
ประถมศึกษา การเคลื่อนไหวประกอบเพลง และฝึ กเล่นเครื่ องดนตรี ประกอบ
เพลงเช่น เครื่ องดนตรี ประเภทเคาะ คียบ์ อร์ ด เป็ นต้น
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2062219 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 2
1(0-2)
Thai Ensemble 2
ฝึ กปฏิบตั ิรวมวงดนตรี ไทย การเลือกบทเพลง การฝึ กซ้อม การปรับวงอย่าง
ถูกต้อง ตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรี ไทยประเภทต่าง ๆ
2062220 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพนื้ บ้ านไทย 2
1(0-2)
Thai Folk Music Ensemble 2
ฝึ กปฏิบตั ิรวมวงดนตรี พ้นื บ้านไทยภาคต่าง ๆ การเลือกบทเพลง การฝึ กซ้อม
การปรับวงอย่างถูกต้องตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรี ที่นิยมในสังคม
และ
วัฒนธรรมไทยเพิม่ เติม
2062221 ปฏิบัติขับร้ องเพลงพืน้ บ้ าน 2
2(0-4)
Thai Folk Singing 1
ฝึ กปฏิบตั ิวธิ ี การขับร้องเพลงพื้นบ้านประจาภาคต่าง ๆ ในขั้นที่สูงขึ้น สามารถ
ประดิษฐ์คาร้องตามฉันทลักษณ์ของเพลงพื้นบ้านได้ และสามารถจัดแสดงเพลงพื้นบ้าน
ได้ตามความเหมาะสม
2062222 ปฏิบัติเครื่องเป่ าไทย 3
2(0-4)
Thai Wind 3
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องเป่ า โดยต่อเพลง โหมโรงเย็น
วาลงสรง เพลงเรื่ องสร้อยสน หรื อฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องเป่ าพื้นบ้าน โดยผูส้ อนพิจารณาบท
เพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม
2062223 ปฏิบัติเครื่องเป่ าไทย 4
2(0-4)
Thai Wind 4
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องเป่ า โดยต่อเพลง เพลงเถาอย่างน้อย 5
เพลง เพลงตับเรื่ องอย่างน้อย 2 ตับ หรื อฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องเป่ าพื้นบ้าน โดยผูส้ อนพิจารณา
บทเพลงที่ฝึกตามความเหมาะสม
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2062224 ปฏิบัติขับร้ องเพลงไทย 3
2(0-4)
Thai Singing 3
ฝึ กปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทย โดยต่อเพลง ถอนสมอเถา สารถีเถา เขมรพวงเถา
แขกมอญบางขุนพรหมเถา พระอาทิตย์ชิงดวง แขกมอญ 3 ชั้น สุ รินทราหู 3 ชั้น พม่าเห่
เถา แขกลพบุรี 3 ชั้น ตับลาวเจริ ญศรี
2062225 ปฏิบัติขับร้ องเพลงไทย 4
2(0-4)
Thai Singing 4
ฝึ กปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทย โดยต่อเพลง เขมรโพธิ สัตว์เถา เขมรปี่ แก้ว 3 ชั้น
ใบ้คลัง่ 3 ชั้น แขกไทรเถา แสนคานึงเถา ออกเดี่ยว บุหลัน เถา ตับนางซิลเดอร์ ริลลา
2062301 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
3(3-0)
Music Theory 2
คอร์ ดทบ 7 (7th chord) ทบ 9 (9th chord) ฯลฯ การย้ายบันไดเสี ยงแบบ
Diatonic modulation การใช้ Secondary dominant การใช้ Sequence การฝึ กโสต
ประสาทให้สอดคล้องกับเนื้ อหาวิชาที่เรี ยน
2062302 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ ส
3(3-0)
Jazz Theory
กล่าวถึงสาเนียงเพลงที่เป็ นเมเจอร์ ไมเนอร์ และ Modes ต่าง ๆ ลักษณะของ
การเขียนคอร์ด
การใช้คอร์ ดทดแทน
การเคลื่อนที่ของคอร์ ดการใช้เปี ยโน
ประกอบการเรี ยน
2062303 การประพันธ์ 1
3(3-0)
Composition 1
ศึกษาการประพันธ์ดนตรี ง่าย ๆ ขั้นต้น ความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์
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2062304 การอ่านและการเขียนโน้ ตสากล 4
1(1-0)
Solfege and Dictation 4
ฝึ กอ่าน ฝึ กโสตประสาท ฝึ กเขียนโน้ตดนตรี แนวใดแนวหนึ่งจากการฟัง
หลายแนวฟังและสามารถระบุคอร์ ดที่ซบั ซ้อนขึ้น
2062305 ดนตรีป็อปปูลาร์ เริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1950
3 (3-0)
Popular musical Culture Since Bill Haley
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดนตรี ประชานิยมของอเมริ กาเหนือและ
ยุโรป ตั้งแต่สมัย ค.ศ.1950 เป็ นต้นมา กล่าวถึงการเจริ ญเติบโตความนิยมสมัย Rock’
N Roll รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ทาให้ดนตรี ในสมัยนี้เป็ นที่นิยม
2062306 ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแต่ ศตวรรษที่ 18 ถึงปัจจุบัน
3(3-0)
Music from 1700 to Modern
ศึกษาดนตรี สมัยโรโคโค คลาสสิ ค โรแมนติก และสมัยใหม่ โดย
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบวงดนตรี แนวคิดชาตินิยม ดนตรี ระบบ
Whole Tone และ Serial Music ศึกษาผลงานและบุคคลที่สาคัญ
2062307 ดนตรีสมัยโรโคโคและคลาสสิ ค
2(2-0)
Music in the Rococo and Classical Eras
ศึกษาลักษณะและรู ปแบบดนตรี ระหว่างปี 1730-1820 โดยอาศัยผลงานของ
ซี .พี.อี บาค, โฮเดิน, โมสารทและผลงานในช่วงแรก ๆ ของเบโธเฟนเป็ นตัวอย่าง
2062308 หลักการโยธวาทิต
3(3-0)
Principles of Band Music
ศึกษาประวัติและหน้าที่ของวงโยธวาทิตรวมถึงวงดนตรี อื่นที่มีลกั ษณะการจัด
วงคล้ายคลึงกัน ศึกษาเทคนิคและหน้าที่ของเครื่ องดนตรี ที่ใช้ในวงโยธวาทิต การ
จัดรู ปแบบของวงในลักษณะต่าง ๆ บทเพลงที่ใช้ประกอบพิธีการ และบทเพลงอื่น ๆ
สาหรับดนตรี โยธวาทิต
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2062309 การอานวยเพลงเบือ้ งต้ น
2(1-2)
Introduction to Conducting
ศึกษาและฝึ กการใช้ไม้บาตอง (Baton) การฝึ กซ้อมวง การเตรี ยมสกอร์ การ
ถ่ายทอดอารมณ์
2062310 การอานวยเพลงขับร้ องประสานเสี ยง
2(1-2)
Choral Conducting
ศึกษาเทคนิคและฝึ กอานวยเพลงขับร้องประสานเสี ยงสาหรับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ฝึ กฟังและกาหนดความสมดุลของเสี ยงของคณะนักร้อง
2062311 โอเปร่ าและละครเพลง
3(3-0)
Opera and Musical Comedies
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและความเปลี่ยนแปลงของโอเปร่ า ตั้งแต่ คศ. 1600
จนถึงปั จจุบนั โดยอาศัยผลงาน คีตกวีรุ่นแรก เช่น Peri, Monteverdi จนถึง Wagner,
Strauss, Puccini และคนอื่น ศึกษาความเป็ นมาและโครงสร้างของละครเพลง โดยเน้น
ดนตรี เป็ นพิเศษ และให้ศึกษาจากละครเพลงที่มีชื่อเสี ยง
2062312 ประวัติดนตรีตะวันตก 2
2(2-0)
History of Western Music 2
ประวัติววิ ฒั นาการของดนตรี ตะวันตก ในสมัย Classic ถึงสมัยศตวรรษที่
20 ศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างดนตรี กบั ศิลปะที่เกี่ยวข้อง ศึกษารู ปแบบคีตลักษณ์
เทคนิค และการประพันธ์เพลงของคีตกวีศึกษารู ปแบบของดนตรี ช้ นั สู งในสมัยคลาสสิ ค
ของกลุ่มเวียนนา ศึกษา Opera, Dramatic ตลอดจนคีตกวี คีตวรรณกรรมที่สาคัญใน
สมัย Classic, Romantic และศตวรรษที่ 20
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2062313 คีตปฏิภาณแบบแจ๊ ส 1
3(2-2)
Improvisation 1
พัฒนาความรู้ และเสริ มสร้างทักษะการบรรเลงปฏิภาณ ที่อาศัยแนวทานอง
กระสวนจังหวะ สาเนียงหลักเสี ยงเดิม การเคลื่อนตัวจากคอร์ ดหนึ่งไปสู่ คอร์ ดหนึ่ง
โดยคานึงถึงทานองที่สร้างขึ้นมาสอดคล้องกับคอร์ ดที่กาหนดไว้
2062314 ปรัชญาของดนตรี
3(3-0)
Philosophy Of Music
ดนตรี เป็ นปั จจัยที่จะปรุ งแต่งชีวติ ให้สวยสดงดงามจากภายในของ
มนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี กบั ชีวติ ศาสนา วัฒนธรรม สังคม การเมือง
จิตวิทยา การศึกษา ธุ รกิจ ศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาที่เกี่ยวกับดนตรี
2062315 ประวัติดนตรีแจ๊ ส
3(3-0)
Jazz History
ศึกษาความเป็ นมาของดนตรี แจ๊สแต่ละยุคตั้งแต่ ค.ศ.1890 จนถึงปัจจุบนั
ศึกษาเพลงงาน และเพลงสปิ ริ ช่วล (spiritual) ของภาคใต้ของอเมริ กา ผ่านแร็ กไทม์
บลูส์ และระยะแรกของดิ๊กซี แลนด์ นิวออร์ ลีน สวิง บีบ๊อบ คูลแจ๊ส จนถึงแจ๊สหลาย
รู ปแบบในปัจจุบนั
2062316 รู ปแบบและการวิเคราะห์ ดนตรี
2(2-0)
Form and Analysis
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน 2062302 ทฤษฏีดนตรี สากล 4
ศึกษาถึงโครงสร้างของรู ปแบบดนตรี ที่เริ่ มจากกวลีเพลง ( Motif ) ไป
จนกระทัง่ ถึงการวิเคราะห์รูปแบบของโชนาต้า ( Sonata) ลอนโด ( Londo ) และ
รู ปแบบของการแปรทานอง ( Variation Forms )
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2062318 คีตปฏิภาณแบบแจ๊ ส
2(2-0)
Jazz Improvisation
มุ่งพัฒนาความรู ้
และเสริ มสร้างทักษะคีตปฏิภาณที่อาศัยแนวทานอง
กระสวนจังหวะการนาความรู้ไปใช้ สาเนียงหลัก เสี ยงเดิม การเคลื่อนจากคอร์ ดหนึ่ง
ไปสู่ อีกคอร์ ดหนึ่งและการเชื่ อมคอร์ ด
2062319 โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค
2(2-0)
Johann Sebastian Bach
ศึกษาถึงชีวติ
และผลงานของบาคผลงานที่เด่นบางบท เช่น แพสชัน่
( Passions ) บรานเดนเบอก คอนแชร์ โต ( Brandentburg Concertos ) แคนตาดา และ
ผลงานที่แต่งสาหรับเครื่ องคียบ์ อร์ ด
2062320 วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ ท
2(2-0)
Wolfgang Amadeus Mozart
ศึกษาถึงชีวติ และผลงานของโมสาร์ท การพัฒนาการประพันธ์เพลงลีลาและ
รู ปแบบดนตรี ของโมสาร์ ท วิเคราะห์ผลงานทั้งร้องเพลง และเพลงบรรเลง
2062321 ลุควิก ฟาน เบโธเฟน
2(2-0)
Ludwig Van Beethoven
ชีวติ และผลงานของเขา เลือกผลงานที่ดีเด่นบางบทมาศึกษาบทประพันธ์ที่ยงั
มีรอยลายมือเบโธเฟนอยู่ การพัฒนาลีลารู ปแบบเพลงของเขา ลีลาในการบรรเลง และ
วัฒนธรรมแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
2062322 เครื่องกระทบสาหรับวงโยธวาทิต
3(2-2)
Percussion for Band
ศึกษาเครื่ องประกอบจังหวะทุกชนิดที่ใช้ในวงโยธวาทิต เทคนิคการบรรเลง
ทุกระดับขั้น การบันทึกโน้ต การเรี ยบเรี ยงเพื่อประกอบการบรรเลง
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2062323 ดนตรีสนาม
3(2-2)
Marching and Display
ศึกษาระเบียบแถว ท่าทางการถือเครื่ องมือ การจัดขนาดของวงให้เหมาะสมกับ
จานวนนักดนตรี การจัดตาแหน่งจุดยืนของเครื่ องดนตรี เพื่อให้เกิดความสมดุลของ
เสี ยง การสร้างแผนภาพ รู ปแบบ (Code Design) สาหรับแปรขบวนแถว (Display)
การฝึ กซ้อมดนตรี สนามทั้งการเดินแถว (Marching) และการแปรขบวน ศึกษาการใช้ไม้
คทาในการควบคุมวง ฝึ กการใช้อุปกรณ์ประกอบในการแสดงดนตรี สนาม เช่น ธง
ริ บบิน้ คทาสั้น เป็ นต้น
2062325 ดนตรีร่วมสมัย
Contemporary Music
ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ถึงรู ปแบบ โครงสร้าง
เพลงร่ วมสมัย ผลงานของคีตกวีสาคัญ

3(3-0)
และเทคนิคที่ใช้ในบท

2062326 การปฏิบัติเฉพาะแนว
2(2-0)
Performance Practices
ศึกษาถึงการปฏิบตั ิดนตรี เฉพาะแนว เฉพาะสมัย จากคีตวรรณกรรมที่ปรากฏ
ทัศนคติในทางสุ นทรี ยะ ทฤษฎีเบื้องต้นของดนตรี ปฏิบตั ิในแต่ละสมัย
2062327 ประวัติดนตรีตะวันตก 3
2(2-0)
History of Western Music 3
ประวัติววิ ฒั นาการดนตรี ตะวันตก ในสมัยศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 20
จนถึงสมัยปั จจุบนั
ศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างดนตรี กบั ศิลปะที่เกี่ยวข้องศึกษารู ปแบบ
คีตลักษณ์ เทคนิคและ Style การประพันธ์เพลงของคีตกวีตลอดจนคีตวรรณกรรมที่
สาคัญ ศึกษารู ปแบบของดนตรี สมัยใหม่ การพัฒนาดนตรี จากยุโรปสู่ อเมริ กา การ
พัฒนาดนตรี ในปั จจุบนั และในอนาคต ศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะวงดนตรี ในสมัยต่าง ๆ
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2062328 อีกอร์ สตราวินสกี้
2(2-0)
Egor Stravinsky
ศึกษาการพัฒนาการผลงานของสตราวินสกี้ สมัยแรก สมัยกลาง สมัยปลาย
ดนตรี ชาตินิยม และคลาสสิ คนิยม ( Neoclassicism)
2062329 การเรียบเรียงเสี ยงประสานเพลงแจ๊ ส 2
2(2-0)
Jazz Arranging 2
ศึกษาต่อจากการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานเพลงแจ๊ส 1 โดยมุ่งการประสาน
เสี ยงสาหรับวงใหญ่ การเขียนสกอร์ ( Score ) การเรี ยบเรี ยงเสี ยงในแต่ละตระกูล
เครื่ องดนตรี รวมถึงการปฏิบตั ิผลงานที่เรี ยบเรี ยงขึ้น
2062401 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3
2(0-4)
Woodwind Performance 3
การเรี ยนการสอนเครื่ องลมไม้ มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีดความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของเครื่ องดนตรี การ
หยิบจับเครื่ องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สาเนียง (ความ
เพี้ยนเสี ยงสู ง – ต่า) คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค) การถ่ายทอด
อารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กใน
ระดับนี้ให้เป็ นระดับที่สูงกว่าในระดับที่ 2
2062403 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3
2(0-4)
Brass Performance 3
การเรี ยนการสอนเครื่ องทองเหลือง มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของเครื่ อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สาเนียง
(ความเพี้ยนเสี ยงสู ง – ต่า) คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค) การถ่ายทอด
อารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กในระดับนี้
ให้เป็ นระดับที่สูงกว่าในระดับที่ 2
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2062405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3
2 (0-4)
String Performance 3
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้
เต็มขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของ
เครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสี ยง สาเนียง
(ความเพี้ยนของเสี ยงสู ง-ต่า) การใช้คนั ชักและการวางนิ้ว การตั้งเสี ยงและการเกิดเสี ยง
ฝึ กเล่นบันไดเสี ยง, บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กในขั้นสู งกว่าระดับที่ 2
2062407 ปฏิบัติกตี ้ าร์ 3
2 (0-4)
Guitar 3
การเรี ยนปฏิบตั ิกีตา้ ร์ คลาสสิ ค
มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของเครื่ อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี และการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสี ยง สาเนียง การ
วางนิ้ว เทคนิคการตีคอร์ ด การเกากีตา้ ร์ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กให้ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 2
2062408 ปฏิบัติกตี ้ าร์ 4
2 (0-4)
Guitar 4
การเรี ยนปฏิบตั ิกีตา้ ร์ คลาสสิ ค
มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของเครื่ อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี และการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสี ยง สาเนียง การ
วางนิ้ว เทคนิคการตีคอร์ ด การเกากีตา้ ร์ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กให้ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 3
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2062409 ปฏิบัติคีย์บอร์ ด 3
2 (0-4)
Keyboard Performance 3
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิคียบ์ อร์ ด มุ่งพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของเครื่ องดนตรี การหยิบจับ
ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่เสี ยง บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึ กในระดับที่สูงกว่า
ระดับ 2
2062410 ปฏิบัติคีย์บอร์ ด 4
2 (0-4)
Keyboard Performance 4
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิคียบ์ อร์ ด มุ่งพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้เต็มขีด
ความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของเครื่ องดนตรี การหยิบจับ
ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่เสี ยง บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึ กในระดับที่สูงกว่า
ระดับ 3
2062411 ปฏิบัติขับร้ องสากล 3
2 (0-4)
Voice Performance 3
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิขบั ร้องสากล มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผูเ้ รี ยน
ให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสี ยง
ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กในขั้นสู งกว่าระดับที่ 2
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2062412 ปฏิบัติขับร้ องสากล 4
2(0-4)
Voice Performance 4
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิขบั ร้องสากล มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผูเ้ รี ยน
ให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสี ยง
ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กในขั้นสู งกว่าระดับที่ 3
2062413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
2 (0-4)
Percussion Performance 3
การเรี ยนการสอนเครื่ องกระทบ มุ่งพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบ การหยิบจับ ท่าทาง
การดูแลรักษา บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของ
นักดนตรี การแสดง การฝึ ก ให้ปฏิบตั ิสูงกว่าในระดับ 2
2062415 ปฏิบัติรวมวงเล็ก 1
1(0-2)
Ensemble 1
ฝึ กทักษะการบรรเลงรวมวง
ฝึ กความพร้อมเพรี ยงในการบรรเลงร่ วมกัน
การบรรเลงให้น้ าเสี ยงของเครื่ องดนตรี ในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของ
การบรรเลงในด้านความถูกต้องของเสี ยงและอารมณ์เพลง

2062416 ปฏิบัติรวมวงเล็ก 2
1(0-2)
Ensemble 2
ฝึ กทักษะการบรรเลงรวมวง
ฝึ กความพร้อมเพรี ยงในการบรรเลงร่ วมกัน
การบรรเลงให้น้ าเสี ยงของเครื่ องดนตรี ในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของ
การบรรเลงในด้านความถูกต้องของเสี ยงและอารมณ์เพลง ฝึ กบทเพลงสู งกว่าในระดับ 1
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2062417 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 1
1(0-2)
Band Orchestra 1
ฝึ กทักษะการบรรเลงรวมวง
ฝึ กความพร้อมเพรี ยงในการบรรเลงร่ วมกัน
การบรรเลงให้น้ าเสี ยงของเครื่ องดนตรี ในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของ
การบรรเลงในด้านความถูกต้องของเสี ยงและอารมณ์เพลง
ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ใช้ผู ้
แสดงตั้งแต่ 13 คนขึ้นไป
2062418 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 2
1(0-2)
Band Orchestra 2
ฝึ กทักษะการบรรเลงรวมวง
ฝึ กความพร้อมเพรี ยงในการบรรเลงร่ วมกัน
การบรรเลงให้น้ าเสี ยงของเครื่ องดนตรี ในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของ
การบรรเลงในด้านความถูกต้องของเสี ยงและอารมณ์เพลง ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ ใช้ผแู ้ สดง
ตั้งแต่ 13 คนขึ้นไป การปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ในขั้นนี้ ให้ฝึกบทเพลงในระดับสู งกว่า
ระดับ 1
2062419 ปฏิบัติขับร้ องประสานเสี ยง 1
1(0-2)
Chorus Vocal 1
หาพิสัยความสู งต่าของเสี ยงผูร้ ้อง จัดกลุ่มตามพิสัย ฝึ กการหายใจที่ถูกต้อง
ฝึ กการออกเสี ยงจากตาแหน่งต่าง ๆ ฝึ กการใช้เสี ยงทุกระดับ ฝึ กการออกเสี ยงสระต่าง ๆ
ฝึ กการเทียบเสี ยงกับเครื่ องดนตรี มาตรฐานย้ายเสี ยงขึ้นลง ใช้บทเพลงที่ค่อนข้างง่ายไม่
เกิน 3 แนว
2062420 ปฏิบัติขับร้ องประสานเสี ยง 2
1(0-2)
Chorus Vocal 2
ฝึ กการออกเสี ยงที่ยากขึ้น ฝึ กการย้ายเสี ยง โด ไปในบันไดเสี ยงต่าง ๆ ใช้บท
เพลงที่ยากกว่าในระดับที่ 1 และเพิ่มเป็ นเพลง 4 แนว
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2062421 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ แจ๊ ส 1
2(0-4)
Jazz Woodwind Performance 1
การเรี ยนการสอนเครื่ องลมไม้ประเภทดนตรี แจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ อง
ดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ สาเนี ยง
คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการเป่ า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึ กไล่บนั ไดเสี ยง บทฝึ กและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี -การแสดง
2062422 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ แจ๊ ส 2
2(0-4)
Jazz Woodwind Performance 2
การเรี ยนการสอนเครื่ องลมไม้ประเภทดนตรี แจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ อง
ดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ สาเนี ยง
คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการเป่ า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึ กไล่บนั ไดเสี ยง บทฝึ กและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี -การแสดง โดยมีลาดับขั้นของบทฝึ กจะต้อง
มีเนื้อหาของทักษะสู งขึ้นกว่ารายวิชาปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้
1
และสอดคล้องกับ
องค์ประกอบของมาตรฐานสากล
2062423 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองแจ๊ ส 1
2(0-4)
Jazz Brass Performance 1
การเรี ยนการสอนเครื่ องทองเหลืองประเภทดนตรี แจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิ
เครื่ องดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคนโดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้
สาเนียง คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการเป่ า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึ กไล่บนั ไดเสี ยง
บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี -การแสดง
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2062424 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองแจ๊ ส 2
2(0-4)
Jazz Brass Performance 2
การเรี ยนการสอนเครื่ องทองเหลืองประเภทดนตรี แจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิ
เครื่ องดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้
สาเนียง คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการเป่ า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึ กไล่บนั ไดเสี ยง บท
ฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี -การแสดง โดยมีลาดับขั้นของบทฝึ ก
จะต้องมีเนื้อหาของทักษะสู งขึ้นกว่ารายวิชาปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 1 และสอดคล้องกับ
องค์ประกอบของมาตรฐานสากล
2062425 ปฏิบัติเครื่องสายสากลแจ๊ ส 1
2(0-4)
Jass String Performance 1
การเรี ยนการสอนเครื่ องสายสากลประเภทดนตรี แจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิ
เครื่ องดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้
สาเนียง คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการสี การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึ กไล่บนั ไดเสี ยง บท
ฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี – การแสดง
2062426 ปฏิบัติเครื่องสายสากลแจ๊ ส 2
2(0-4)
Jazz String Performance 2
การเรี ยนการสอนเครื่ องสายสากลประเภทดนตรี แจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิ
เครื่ องดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ สาเนี ยง
คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการสี การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึ กไล่บนั ไดเสี ยง บทฝึ กและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี -การแสดง โดยมีลาดับขั้นของบทฝึ กจะต้อง
มีเนื้อหาของทักษะสู งขึ้นกว่ารายวิชาปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 1 และสอดคล้องกับ
องค์ประกอบของมาตรฐานสากล
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2062427 ปฏิบัติกตี ้ าร์ พาณิชย์ 1
2(0-4)
Jazz Guitar Performance or Commercial Guitar Performance 1
การเรี ยนการสอนการปฏิบตั ิกีตา้ ร์ แจ๊สรวมทั้งกีตา้ ร์ เบสแจ๊ส มุ่งพัฒนาการ
ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้
สาเนียง คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการดีด การตีคอร์ด การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึ กไล่
บันไดเสี ยง บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี -การแสดง
2062428 ปฏิบัติกตี ้ าร์ พาณิชย์ 2
2(0-4)
Jazz Guitar Performance or Commercial Guitar Performance 2
การเรี ยนการสอนการปฏิบตั ิกีตา้ ร์ แจ๊สรวมทั้งกีตา้ ร์ เบสแจ๊ส มุ่งพัฒนาการ
ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้
สาเนียง คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการดีด การตีคอร์ ด การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึ กไล่
บันไดเสี ยง บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี -การแสดง โดยมี
ลาดับขั้นของการฝึ กสู งขึ้นกว่ารายวิชาปฏิบตั ิกีตา้ ร์ พาณิ ชย์ 1
2062429 ปฏิบัติคีย์บอร์ ดแจ๊ ส 1
2(0-4)
Jazz Keyboard Performance 1
การเรี ยนการสอนเครื่ องคียบ์ อร์ ดประเภทดนตรี แจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิ
เครื่ องดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้
สาเนียง คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการบรรเลง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึ กไล่บนั ไดเสี ยง
บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี – การแสดง

652
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2062430 ปฏิบัติคีย์บอร์ ดแจ๊ ส 2
2(0-4)
Jazz Keyboard Performance 2
การเรี ยนการสอนเครื่ องคียบ์ อร์ ดประเภทดนตรี แจ๊ส
มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิ
เครื่ องดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ สาเนี ยง
คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการบรรเลง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึ กไล่บนั ไดเสี ยง บทฝึ ก
และวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี -การแสดง โดยมีลาดับขั้นของบทฝึ ก
จะต้องมีเนื้อหาของทักษะสู งขึ้นกว่ารายวิชาปฏิบตั ิคียบ์ อร์ ด 1 และสอดคล้องกับ
องค์ประกอบของมาตรฐานสากล
2062431 ปฏิบัติขับร้ องสากลแจ๊ ส 1
2(0-4)
Jazz Voice Performance 1
การเรี ยนการสอนการปฏิบตั ิขบั ร้องสากลแจ๊ส
มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ อง
ดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ สาเนี ยง
คุณภาพของเสี ยงที่ขบั ร้อง ศิลปะของการร้องเพลงแจ๊ส ฝึ กไล่บนั ไดเสี ยง บทฝึ กและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี -การแสดง
2062432 ปฏิบัติขับร้ องสากลแจ๊ ส 2
2(0-4)
Jazz Voice Performance 2
การเรี ยนการสอนการปฏิบตั ิขบั ร้องสากลแจ๊ส
มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ อง
ดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ สาเนี ยง
คุณภาพของเสี ยงที่ขบั ร้อง ศิลปะของการร้องเพลงแจ๊ส ฝึ กไล่บนั ไดเสี ยง บทฝึ กและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง โดยมีลาดับขั้นของบทฝึ ก
จะต้องมีเนื้อหาของทักษะสู งขั้นกว่ารายวิชาปฏิบตั ิขบั ร้องแจ๊ส 1
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2062433 ปฏิบัติเรื่องกระทบแจ๊ ส 1
2(0-4)
Jazz Percussion Performance 1
การเรี ยนการสอนการปฏิบตั ิขบั ร้องสากลแจ๊ส
มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ อง
ดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ สาเนียง
คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการตี บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี - การแสดง
2062434 ปฏิบัติเครื่องกระทบแจ๊ ส 2
2(0-4)
Jazz Percussion Performance 2
การเรี ยนการสอนการปฏิบตั ิเครื่ องกระทบแจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ อง
ดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ สาเนียง
คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการตี บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี -การแสดง โดยมีลาดับขั้นของบทฝึ กจะต้องมีเนื้อหาของทักษะสู งขึ้นกว่ารายวิชา
ปฏิบตั ิเครื่ องกระทบแจ๊ส 1
2062435 รวมเพลงแจ๊ สหรือป๊ อปปูล่าร์ 1
2(0-4)
Jazz or Popular Ensemble 1
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิรวมวงสากลในรู ปแบบแจ๊สหรื อป๊ อปปูล่าร์ มุ่ง
พัฒนาความสามารถในการบรรเลงรวมวง
การปรับตนให้เข้ากับกลุ่มและการฝึ ก
ระเบียบวินยั ของการบรรเลงร่ วม
วิธีปฏิบตั ิตอ้ งพบอาจารย์ผคู ้ วบคุมก่อนการ
ลงทะเบียน บทเพลงหรื อคีตวรรณกรรมที่ใช้ข้ ึนอยูก่ บั อาจารย์ผคู ้ วบคุมเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ
ในการฝึ กซ้อม ลักษณะวงในระดับนี้ให้เป็ นวงประเภท Small Band
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2062436 รวมวงแจ๊ สหรือป๊ อปปูล่าร์ 2
2(0-4)
Jazz or Popular Ensemble 2
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิรวมวงสากลในรู ปแบบแจ๊สหรื อป๊ อปปูล่าร์ มุ่ง
พัฒนาความสามารถในการบรรเลงรวมวง
การปรับตนให้เข้ากับกลุ่มและการฝึ ก
ระเบียบวินยั ของการบรรเลงร่ วม
วิธีปฏิบตั ิตอ้ งพบอาจารย์ผคู ้ วบคุมก่อนการ
ลงทะเบียน บทเพลงหรื อคีตวรรณกรรมที่ใช้ข้ ึนอยูก่ บั อาจารย์ผคู ้ วบคุมเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ
ในการฝึ กซ้อม ลักษณะวงในระดับนี้ให้เป็ นวงประเภท Small Band ใช้บทเพลงที่
ซับซ้อนกว่าในระดับ 1
2062501 ประวัติเครื่องดนตรี
3 (3-0)
History of Musical Instruments
ศึกษาวิวฒั นาการของเครื่ องดนตรี ทุกตระกูลตั้งแต่แรกเริ่ มใช้จนถึงปั จจุบนั
ศึกษาบริ บทของการสร้างเครื่ องดนตรี เหตุการณ์สาคัญในยุคต่าง ๆ ที่มีผลต่อวิวฒั นาการ
ของเครื่ องดนตรี
2062502 ประวัติดนตรีเชิงปฏิบัติ
3 (3-0)
Collegium Music
ศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมดนตรี ที่มิได้อยูใ่ นกลุ่มวรรณกรรมดนตรี ทวั่ ไป
ศึกษาวิธีปฏิบตั ิดนตรี
เฉพาะแนวทั้งทางร้องและบรรเลง
ฝึ กปฏิบตั ิรวมวง
ประกอบการเรี ยน
2062503 การศึกษาดนตรีภาคสนาม
3(2-2)
Introduction to Field Music Research
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิงานดนตรี ภาคสนามเพื่อสารวจ วางแผน เก็บรวบรวม
ข้อมูล การจัดกระทากับข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปผล และเขียนรายงานผล
การศึกษา โดยผูศ้ ึกษาต้องผ่านรายวิชาการจัดเก็บระบบข้อมูลดนตรี มาก่อน
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2062504 ดนตรีเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0)
East and Southeast Asian Music
ศึกษาดนตรี ประเพณี ของชาวเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เกี่ยวกับแบบแผนของดนตรี เครื่ องดนตรี วงดนตรี และบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม
2062505 ดนตรีเอเชียใต้ และตะวันออกกลาง
3(3-0)
South Asian and Middle East Music
ศึกษาดนตรี ประเพณี ของชาวเอเชียใต้และตะวันออกกลางเกี่ยวกับแบบแผน
ของดนตรี เครื่ องดนตรี วงดนตรี และบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม
2062506 ความสั มพันธ์ ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก
3(3-0)
Thai Music related to Western Music
ศึกษาประวัติดนตรี ตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทในสังคมและวัฒนธรรมไทย
การนาดนตรี ไทยไปสัมพันธ์กบั ดนตรี ตะวันตก การนาดนตรี ตะวันตกเข้ามาสัมพันธ์กบั
ดนตรี ไทย ทั้งในด้านเครื่ องดนตรี วงบรรเลง บทเพลงและระบบเสี ยง
2062507 การเขียนวิจารณ์ดนตรี
3 (3-0)
Writing Music Criticism
ศึกษาการเขียนเชิงศิลปะดนตรี โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจในฐานะผูฟ้ ังดนตรี
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเขียน
การรวบรวมความคิดเชิงวิชาการที่ถือเอาเหตุผล
สนับสนุนการเขียน
2062508 การเก็บรักษาและการซ่ อมเครื่องดนตรีเบือ้ งต้ น
3 (3-0)
Introduction to Music Instrument Maintenance and Repair
การหยิบจับเครื่ องมือ การทาความสะอาด เรี ยนรู ้การกาเนิดเสี ยงของเครื่ อง
ดนตรี แต่ละชนิ ด การปฏิบตั ิเบื้องต้นเพื่อเป็ นพื้นฐานที่จะนาไปสู่ การซ่อมเครื่ องดนตรี
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2062509 การทาความสะอาดและการปรับเครื่องเป่ า
3 (2-2)
Cleaning and Adjustment of Wind Instruments
การถอดเครื่ องดนตรี ที่ถูกต้องมีระเบียบ การทาความสะอาดและการประกอบสู่
สภาพเดิม การปรับเครื่ องขั้นพื้นฐาน รู ลมรั่ว การหยิบจับเครื่ องมือในการซ่อม
ต้องเรี ยนรายวิชาการเก็บรักษาและการซ่อมเครื่ องดนตรี เบื้องต้นมาก่อน
2062510 การบันทึกเสี ยงเบือ้ งต้ น
2(2-0)
Recording Fundamentals
ศึกษาถึงวิธีในการบันทึกเสี ยงทั้งการบันทึก และการบันทึกแบบตัดต่อระบบ
เสี ยง การใช้ไมโครโฟน เทปลาโพง การควบคุมเสี ยง และการผสมเสี ยง ธุ รกิจของการ
บันทึกเสี ยงเท่าที่จาเป็ น
2062511 การซ่ อมเครื่องสายไทย
3(2-2)
String Repair
ความรู ้เบื้องต้นในการปฏิบตั ิเครื่ องสายความถนัดทางฝี มืองานไม้การซ่อม
รอยแตกร้าว การเปลี่ยนหนังซอ ซ่อมคันชัก หมอนหนุ นสาย สายซอ เสาปรับเสี ยง
2062512 การซ่ อมสร้ างอุปกรณ์ ดนตรี
2(2-0)
Instrumental Maintenance Adjustment and Repair
การซ่อมแซมบารุ งรักษาเครื่ อดนตรี ตลอดจนการสร้างอุปกรณ์ดนตรี และการ
ปรับเทียบเสี ยงของเครื่ องดนตรี
2062513 การจัดการวงดนตรี
3(3-0)
Management of Music Business
หลักการบริ หารบุคคลในวงดนตรี
ว่าด้วยตาแหน่งและความรับผิดชอบ
หลักการและระเบียบการฝึ กซ้อม ระเบียบการเก็บเครื่ องอุปกรณ์ดนตรี โน้ตเพลง การ
บริ หารธุ รกิจบันเทิงด้านดนตรี การโฆษณา การคิดค่าจ้างและค่าตอบแทน
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2062514 ดนตรีและการแสดง
1(0-2)
Music and Drema
ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของดนตรี เครื่ องดนตรี ต่าง ๆ การฝึ กเล่นเครื่ อง
ดนตรี การเล่นดนตรี ประกอบเพลงในระดับง่าย ๆ การเล่นตามโน้ตเลือกตามความถนัด
ด้วยเครื่ องดนตรี สากลหรื อไทย เช่นเครื่ องสายไทยหรื อกีตา้ ร์ เป็ นต้น อย่างน้อย 1 อย่าง
และสามารถบรรเลงเพลงง่าย ๆ ได้
การแสดงและกากับการแสดง การแสดงละครอย่างง่าย ความรู ้การ
แสดงลักษณะต่าง ๆ หลักการแสดง การฝึ กบทละครและการเป็ นตัวละครในการ
แสดง ฝึ กแสดงและกากับการแสดง
2062515 การศึกษาประวัติดนตรีเชิงลึก
3(3-0)
Music History Dtudy in Depth
ศึกษาผลงานดนตรี ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรื อผลงานของคีตกวีสาคัญใน
ด้านประวัติและการวิเคราะห์ เพื่อนาเสนอเป็ นภาคนิพนธ์
2062601 ดนตรีและกิจกรรมการเคลือ่ นไหวสาหรับเด็ก
3(3-0)
Music and Movement for Children
ทดลองปฏิบตั ิพฒั นาทักษะพื้นฐานในองค์ประกอบดนตรี และทักษะการสอน
ในแต่ละองค์ประกอบของทักษะให้กบั นักเรี ยนในระดับการศึกษาปฐมวัยได้แก่ทกั ษะ
การร้อง การฟัง การเล่นเครื่ องดนตรี การเคลื่อนไหว การสร้างสรรค์ การอ่าน ที่มี
ความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบของดนตรี และพัฒนาการของเด็กอายุ 1 - 6 ปี ฝึ กการใช้
วิธีการวัดและประเมินผลทักษะดนตรี เบื้องต้นในแต่ละทักษะ นาบทเพลง
เครื่ อง
ดนตรี และการละเล่นพื้นบ้าน ทดลองใช้สื่อมาตรฐานที่นิยมใช้เป็ นสากล สังเกตการสอน
ดนตรี เด็กปฐมวัยในรู ปแบบต่าง ๆ
ฝึ กปฏิบตั ิเขียนและทดลองใช้แผนการสอนให้
เกิดผลตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
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2062602 กระบวนการเรียนดนตรีศึกษา
2(2-0)
Principles of Learning in Music Education
ศึกษาการเจริ ญเติบโตและ
และการพัฒนาของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยน
ดนตรี การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ การพัฒนาทางร่ างกาย และความสร้างสรรค์เด็ก
2062603 จิตวิทยาและแนะแนวสาหรับครู ดนตรี
2(2-0)
Psychology and Guidance for Music Teacher
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการจิตวิทยาและการแนะแนวกับพื้นฐาน
ความถนัดทางดนตรี พัฒนาการทางร่ างกายและอารมณ์กบั การรับรู ้ดนตรี ความแตกต่าง
ของบุคคลกับจิตวิทยา การฟังดนตรี อารมณ์และการมีความหมายดนตรี ที่เกี่ยวกับเด็ก
วัยรุ่ น
2062604 จิตวิทยาการสอนดนตรีและกระบวนการเรียนดนตรีศึกษา
3 (3-0)
Psychology and Principles of Learning of Music Education
ศึกษาพัฒนาการของหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนวิชาดนตรี ศึกษา ศึกษา
องค์ประกอบของหลักสู ตร
การใช้ความรู้และทักษะทางดนตรี ในการเรี ยนการสอน
วิธีการพัฒนาครู ผสู้ อนวิชาดนตรี วิธีการบริ หารและจัดการการเรี ยนการสอนวิชาดนตรี
อย่างมีมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับความพร้อมของผูเ้ รี ยนและความต้องการของท้องถิ่น
ศึกษาพัฒนาการและจิตวิทยาวันรุ่ น มาตรฐานในการวัดและประเมินผลทางดนตรี
2062701 พืน้ ฐานเครื่องสั งเคราะห์ เสี ยง
3 (2-2)
Introduction to the Sound synthesizer
พื้นฐานการใช้เครื่ องดนตรี อิเล็คทรอนิกส์ การใช้เครื่ อง Synthesizer ทาให้
เกิดประสบการณ์และการสร้างเสี ยงใหม่ ตลอดจนเทคนิคการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการ
บันทึกเสี ยง
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2062702 ระบบบันทึกและประมวลผลข้ อมูลทางดนตรี
3(2-2)
Sequencing and Note Processing
ศึกษาระบบ MIDI (Musical instrument Digital Interface) การบันทึกข้อมูล
แบบ step และแบบ real time การวิเคราะห์ (Analysis) แก้ไขปรับปรุ ง (Edit) และ
การประยุกต์ใช้ขอ้ มูล
2062703 ระบบเสี ยงดนตรีไทย
2(2-0)
Tuning System of Thai Music
บันไดเสี ยงที่ใช้ในดนตรี ไทย การตั้งเสี ยง เสี ยงดนตรี ไทยกับลักษณะ
วิทยาศาสตร์ คลื่นเสี ยง เสี ยงของเครื่ องดนตรี ตระกูลต่าง ๆ การปรับเสี ยงของเครื่ อง
ดนตรี ให้เข้าระดับกัน อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับเสี ยง
2062704 ระเบียบข้ อบังคับและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องกับธุรกิจดนตรี
2(2-0)
Music Industry Law and Ethics
ระเบียบราชการเกี่ยวกับการซื้ อเครื่ องอุปกรณ์ดนตรี ให้กบั หน่วยราชการ
ด้วยกันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรฒดนตรี กฎหมาย ลิขสิ ทธิ์ กฎหมายแรงงาน
กฎหมายการเสี ยภาษี การซื้ อขาย เครื่ องดนตรี กฎหมายเกี่ยวกับการตีพิมพ์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2062705 การปรับและการตั้งเสี ยงเปี ยโน
2(2-0)
Piano Tuning and Regulation
ระบบเสี ยงและระบบการตั้งเสี ยงเปี ยโน การฝึ กทั้งทางทฤษฎี และการปฏิบตั ิ
โครงสร้างของเปี ยโนที่แตกต่างกัน การฝึ กซ้อมเบื้องต้น และการปรับเสี ยง
2062706 เทคนิคการใช้ เครื่องสั งเคราะห์ เสี ยง
2(2-0)
Synthesizer Operational Technique
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่ องสังเคราะห์เสี ยง
ลาดับขั้นตอนการทางาน
การประยุกต์ใช้ในลักษณะต่าง ๆ การจัดโปรแกรมและการควบคุม
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2062707 หลักการแสดงเบือ้ งต้ น
2(2-0)
Principles of Basic Performance
ศึกษาจิตวิทยาในการแสดง วาทศิลป์ ที่เกี่ยวกับการแสดง การกากับเวที การ
จัดระบบแสงเสี ยง การวางแผนจัดการแสดง มารยาทของนักแสดง
2062708 การสร้ างเครื่องดนตรีไทย
2(1-2)
Thai Instrument Making
ศึกษารู ปทรง สัดส่ วนและโครงสร้างของเครื่ องดนตรี ไทยการประดิษฐ์ การ
ปรับเทียบระบบเสี ยงของเครื่ องดนตรี ฝึ กการใช้เครื่ องมือ เครื่ องใช้และอุปกรณ์ ศึกษา
แหล่งวัสดุที่ใช้ แหล่งจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างเครื่ องดนตรี และตลาดเพื่อการค้า
เครื่ องดนตรี ไทย
2062709 ปฏิบัติการบันทึกเสี ยงดนตรี 1
3(2-2)
Studio Recording 1
การออกแบบห้องบันทึกเสี ยง (Studio Design) ขนาดรู ปร่ างโครงสร้างและ
วัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกเสี ยง (Studio Equipment) ไมโครโฟน เทปบันทึกเสี ยงแบบ
อนาล็อก และดิจิตอล โมนิเตอร์ (Monitor) เครื่ องตกแต่งเสี ยง (Signal Processor) เครื่ อง
ผสมเสี ยง (Mixer) สายสัญญาณและหัวต่อสายสัญญาณ การติดตั้งและเชื่ อมระบบ
(Installation and wiring) การวางลาดับก่อนหลังของอุปกรณ์ ระเบียบปฏิบตั ิและ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การบารุ งรักษา
2062801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพดนตรี 1
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Music 1
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยน
ให้มีความรู ้ทกั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยกระทา
ในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
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2062802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพดนตรี 1
3 (250)
Practical Experience in Music 1
นักศึกษาเลือกอย่างน้อย 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการศึกษาค้นคว้าในเรื่ องที่ไม่มีสอนในกระบวนการวิชาที่เปิ ดสอนอยูแ่ ล้ว
2. โครงการศึกษาค้นคว้าให้ละเอียดลึกซึ่ งยิง่ ขึ้นในเรื่ องที่เปิ ดสอนอยูแ่ ล้ว
3. โครงการศึกษาค้นคว้าในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง อันเป็ นวิวฒั นาการล่าสุ ดในสาขาดนตรี
4. โครงการเกี่ยวกับการแสดงดนตรี เริ่ มตั้งแต่การวางแผนจนถึงการแสดงจริ ง
5. โครงการฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ
6. การฝึ กงานในสถานประกอบการ
7. การฝึ กหรื อปฏิบตั ิงานร่ วมกับวงดนตรี อื่น ๆ
8. กิจกรรมอื่น ๆ เช่น เป็ นผูฝ้ ึ กสอน เป็ นผูส้ าธิ ต เป็ นผูร้ ่ วมงานหรื อเป็ นผูช้ ่วย
ทางด้าน ดนตรี หรื อธุ รกิจ บันเทิงอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับดนตรี
2063101 สวนศาสตร์ ดนตรีไทย
3(3-0)
Acoustic of Thai Music
ศึกษาการเกิดเสี ยงของเครื่ องดนตรี ในทางฟิ สิ กส์
และคุณสมบัติของเสี ยง
ได้แก่ ความถี่ ลักษณะคลื่นเสี ยง ความกังวาน ความเข้ม ระดับเสี ยง คุณภาพของเสี ยง
เสี ยงซ้อน หน่วยวัดเสี ยงด้านต่าง ๆ การคานวณเซนต์ ความกลมกล่อมของเสี ยง บันได
เสี ยงที่ใช้ในดนตรี ไทย ระดับเสี ยงของเครื่ องดนตรี ไทยประเภทต่าง ๆ การเทียบเสี ยงของ
เครื่ องดนตรี ไทยให้เข้ากัน อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการปรับแต่งเสี ยง
2063102 ทานองเพลงไทย
3(3-0)
Melodic Elements in Thai Music
ศึกษาทานองเพลงไทยลักษณะต่าง ๆ ลีลาการดาเนินทานองที่สร้างลักษณะ
เด่นในบทเพลง ทานองกรอ ทานองเก็บ ทานองขยี้ ทานองลูกล้อลูกขัด ความหลากหลาย
ของเพลงที่มีหลายสานวน รู ปแบบการสร้างทานอง เพลงทางเปลี่ยน เปรี ยบเทียบทานอง
เพลงทางบรรเลงและทางร้อง
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2063103 การวิเคราะห์ เพลงไทย 1
3(3-0)
Form and Analysis of Thai Music 1
ศึกษาโครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์รูปแบบของบทเพลง
ในเรื่ องเกี่ยวกับจังหวะ วรรคเพลง ประโยคเพลง ท่อนเพลง ลูกตก กลุ่มเสี ยง บันไดเสี ยง
การเคลื่อนที่ของทานอง มือฆ้อง การเรี ยบเรี ยงมือฆ้องเป็ นบทเพลง กลอนเพลง การ
ขึ้นต้นและจบเพลง การแปรทานองเพลง ลักษณะทานองเฉพาะที่ปรากฏในบทเพลง
2063104 การวิเคราะห์ เพลงไทย 2
3(3-0)
Form and Analysis of Thai Music 2
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างของเพลงไทย เช่น เพลงเรื่ อง เพลงตับ เพลงเถา
เพลงเดี่ยว เพลงหน้าพาทย์ ตามความเหมาะสม ต่อจากการวิเคราะห์เพลงไทย 1 ฝึ ก
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบทางบรรเลงและทางร้องของเพลงเดียวกันที่มีหลายทาง
2063105 การประพันธ์ เพลงไทย 1
3(3-0)
Thai Music Composition 1
ฝึ กการประพันธ์ทานองเพลงอย่างง่าย นาเพลงที่ได้มาปรุ งแต่งให้สมบูรณ์ข้ ึน
ศึกษาแนวทางการประพันธ์ทานองเพลงทางเปลี่ยนนาเพลงที่ได้ประพันธ์ไว้แล้วสร้าง
ทานองเพลงทางเปลี่ยนให้แตกต่างไปจากเดิม ฝึ กแนวทางการตัดทอน และยืดขยายบท
เพลงเพื่อเป็ นพื้นฐานในการประพันธ์เพลงเถา
บันทึกโน้ตเพลงที่ประพันธ์และนา
เพลงที่ประพันธ์มาบรรเลงตามความเหมาะสม
2063106 การประพันธ์ เพลงไทย 2
3(3-0)
Thai Music Composition 2
ฝึ กการประพันธ์เพลงโหมโรงเสภา เพลงตับ เพลงภาษา เพลงประกอบการ
แสดง ประพันธ์บทร้อง ทาบทร้องให้สอดคล้องกับการบรรเลง บันทึกโน้ตเพลงที่
ประพันธ์และนาเพลงที่ประพันธ์บรรเลงเผยแพร่ ตามความเหมาะสม
ศึกษากฎหมาย
ลิขสิ ทธิ์ เพื่อคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา
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2063107 หลักการบรรจุเพลงเพือ่ การแสดง
3(3-0)
Principle of Thai Incidental
ศึกษาเพลงที่ใช้ประกอบแสดงประเภทต่าง ๆ บทขับร้อง บทละคร และบท
เพื่อการแสดง การเลือกใช้เพลงให้เหมาะสมกับการแสดง ในด้านลีลา อารมณ์ สาเนี ยง
ภาษา และความหมาย ฝึ กการบรรจุเพลงสาหรับการแสดงทุกประเภท
ทั้งเพลงหน้า
พาทย์และเพลงขับร้องให้สอดคล้องกับการแสดงทุกประเภท
ฝึ กการแต่งบทร้อง
ประกอบการแสดงโอกาสต่าง ๆ และเขียนบทเพื่อการแสดงพร้อมบรรจุทานองเพลงให้
ถูกต้องเหมาะสม
2063108 การวิเคราะห์ บทขับร้ องเพลงไทย
3(3-0)
An Analysis of Vocal Stanza
ศึกษาบทร้องที่นามาบรรจุเพื่อการขับร้องทั้งบทร้องของระบา รา ฟ้ อน
บทร้องอวยพร บทร้องเพลงเถา เป็ นต้น โดยศึกษาแนวคิดอิทธิพลของวรรณคดีไทยที่
เกี่ยวข้อง การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ส่งผลให้มีการประพันธ์
บทร้องเพี่อใช้บรรเลงขับร้องหรื อเพื่อประกอบระบา รา ฟ้ อน หรื อเพื่อการแสดง
2063109 ดนตรีพธิ ีกรรม
3(3-0)
Ritual Music
ศึกษาดนตรี พิธีกรรมสาหรับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีกรรมที่
เกี่ยวกับความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล โดยศึกษาวงดนตรี
บทเพลง บทร้อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สัมพันธ์ระหว่างดนตรี กบั พิธีกรรม
2063110 การปรับวงดนตรีไทย
3(3-0)
Thai Music Conducting
ศึกษาทานองเพลง บทเพลง จังหวะ อารมณ์ของเพลง เจตนรมณ์ของ
นักประพันธ์เพลงบทบาทหน้าที่ในการบรรเลงของเครื่ องดนตรี ที่ใช้ในวงดนตรี แต่ละ
ประเภท วิธีการปรับวง ฝึ กการปรับวง โดยคานึงถึ งหลักวิชาการดนตรี
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2063201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5
2(0-4)
Thai Plucked 5
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องดีดโดยต่อเพลงโหมโรงขวัญเมือง
เขมรโพธิสัตว์เถา ตับนิทราชาคริ ต ตับนางซินเดอเรลลา โหมโรงกราวนอก ตับจูล่ง
เพลงตับต่าง ๆ เชิดจีน โหมโรงเทิดสิ รินธร ตับลาวเจริ ญศรี แขกลพบุรี ขอมเงิน
2063202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6
2(0-4)
Thai Plucked 6
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องดีดโดยต่อเพลงโหมโรงสะบัดสะบิ้ง
เถา พญาโศก 3 ชั้น เพลงประเภทลูกล้อลูกขัด โหมโรงพม่าวัด แขกโอด เขมรราชบุรี
ทยอยนอก ทยอยใน เชิ ดจีนทางบางคอแหลม บุหลันเถา พม่าห้าท่อน ทยอยญวน เพลง
หน้าพาทย์พ้ืนฐานประกอบการแสดง
2063203 ปฏิบัติเครื่องสี ไทย 5
2(0-4)
Thai String 5
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องสี โดยต่อเพลงโหมโรงขวัญเมือง
เขมรโพธิสัตว์เถา ตับนิทราชาคริ ต ตับนางซิ นเดอเรลลา โหมโรงกราวนอก ตับจูล่ง เพลง
ตับต่าง ๆ เชิดจีน โหมโรงเทิดสิ รินธร ตับลาวเจริ ญศรี แขกลพบุรี ขอมเงิน
2063204 ปฏิบัติเครื่องสี ไทย 6
2(0-4)
Thai String 6
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องสี โดยต่อเพลงโหมโรง
สะบัดสะบิง้ เถา พญาโศก 3 ชั้น เพลงประเภทลูกล้อลูกขัด โหมโรงพม่าวัด แขก
โอด เขมรราชบุรี ทยอยนอก ทยอยใน เชิดจีนทางบางคอแหลม บุหลันเถา พม่าห้า
ท่อน ทยอยญวน เพลงหน้าพาทย์พ้นื ฐานประกอบการแสดง

665
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2063205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5
2(0-4)
Thai Melodic Percussion 5
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องตีโดยต่อเพลงเพลงประเภทย่อย
อย่างน้อย 5 เพลง เพลงประกอบการแสดงทัว่ ๆ ไป
2063206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 6
2(0-4)
Thai Melodic Percussion 6
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องตีโดยต่อเพลงเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้
พิธีไหว้ครู ดนตรี ไทย โขน ละคร และหน้าพาทย์ที่ใช้ในการแสดง
2063207 ปฏิบัติเพลงหน้ าพาทย์ โขน ละคร
2(0-4)
Performance of Napat in Khon and Lakhon
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัดหรื อการขับร้องต่อเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้
ประกอบการแสดงโขน ละคร เพิม่ เติมจากที่เคยต่อมาแล้ว
2063208 ปฏิบัติเพลงโหมโรงกลางวัน
Performance of Homerong Klangwan
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัด ต่อเพลงโหมโรงกลางวัน

2(0-4)

2063209 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 1
2(0-4)
Solo Performance 1
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัด ต่อเพลงเดี่ยวไม่นอ้ ยกว่า 2 เพลง
2063210 ปฏิบัติหน้ าทับตะโพนและกลองทัด 2
2(0-4)
Rhythmic Patterns of Taphon and Klong Tad 2
ฝึ กปฏิบตั ิหน้าทับตะโพน และไม้กลองเพลงหน้าพาทย์ประเภทต่าง ๆ
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2063211 ปฏิบัติขับร้ องเพลงไทยในหลักสู ตรมัธยมศึกษา
2(0-4)
Performance of Thai Vocal Music in Secondary School Curriculum
ฝึ กขับร้องเพลงไทยที่ใช้ในหลักสู ตรระดับมัธยมศึกษาและเพลงอื่น ๆ
ที่เหมาะสม ซึ่ งใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ
2063212 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 3
1(0-2)
Thai Ensemble 3
ฝึ กปฏิบตั ิรวมวงดนตรี ไทย การเลือกบทเพลง การฝึ กซ้อม การปรับวงอย่าง
ถูกต้อง ตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรี ไทยประเภทต่าง ๆ
2063213 ปฏิบัติเครื่องเป่ าไทย 5
2(0-4)
Thai Wind 5
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องเป่ าโดยต่อเพลงเพลงประเภทย่อย
อย่างน้อย 5 เพลง เพลงประกอบการแสดงทัว่ ๆ ไป
2063214 ปฏิบัติเครื่องเป่ าไทย 6
2(0-4)
Thai Wind 6
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องเป่ าโดยต่อเพลงเพลงหน้าพาทย์ที่
ใช้พิธีไหว้ครู ดนตรี ไทย โขนละคร และหน้าพาทย์ที่ใช้ในการแสดง
2063215 ปฏิบัติขับร้ องเพลงไทย 5
2(0-4)
Thai Singing 5
ฝึ กปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทยโดยต่อเพลง เขมรใหญ่ ตับจูล่ง ตับนิทราชาคริ ต
มอญราดาบเถา พญาโศก 3 ชั้น ขอมเงินเถา เชิ ดจีน แขกโอด พม่าห้าท่อน
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2063216 ปฏิบัติขับร้ องเพลงไทย 6
2(0-4)
Thai Singing 6
ฝึ กปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทย โดยต่อเพลงปลาทองเถา อกทะเล 3 ชั้น
นกขมิ้น 3 ชั้น สารถีเถา จีนขิมใหญ่ ทยอยเขมร ทยอยญวน ตับนางลอย
2063301 ทฤษฎีดนตรีสากล 3
3(3-0)
Music Theory 3
ศึกษาการใช้คอร์ดยืม (borrow chord) โครแมติกคอร์ ด (chromatic chord)
คอร์ ดที่แปลงเสี ยง (alter chord) การเปลี่ยนกุญแจเสี ยงแบบโครแมติก (chromatic
modulation) การฝึ กโสตประสาทให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรี ยน
2063302 ทฤษฎีดนตรีสากล 4
3(3-0)
Music Theory 4
ศึกษาทฤษฎีดนตรี สากลในศตวรรษที่ 21 เช่น parallel harmony
poly chord bitonal quartal harmony
2063303 หลักการประพันธ์ เบือ้ งต้ น
2(2-0)
Elements of Composition
ศึกษาถึงการประพันธ์ดนตรี เบื้องต้น เทคนิคในการประพันธ์ และความคิด
สร้างสรรค์ในการประพันธ์ดนตรี อย่างง่าย
2063304 การเรียบเรียงดนตรีสาหรับเด็ก
3(3-0)
Arranging for Children Songs
ศึกษาคาร้องและทานองเพลงที่มีความเหมาะสมกับเด็กในวัยระดับต่าง ๆ เพื่อ
นามาเป็ นวัตถุดิบพื้นฐานในการสร้างการเรี ยบเรี ยงในลักษณะต่าง ๆ
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2063305 การเรียบเรียงเสี ยงประสานสาหรับการขับร้ องประสานเสี ยง
3(3-0)
Arranging for Chorus
ศึกษาคาร้องและทานองของเพลงที่ใช้ในการเรี ยบเรี ยง จากสมัยต่าง ๆ ถึงยุค
ปัจจุบนั เพื่อนามาเป็ นแบบแผนในการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานแบบ 2, 3, 4 แนว และ
มากกว่าสาหรับคณะนักร้อง ชายล้วน , หญิงล้วน , และชายหญิงผสม
2063306 การเรียบเรียงเสี ยงประสานสาหรับวงแบนด์
2(2-0)
Arranging for Band
ศึกษาถึงเทคนิคของการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานสาหรับวงเครื่ องเป่ า
วงโยธวาทิต วงคอนเสิ ร์ตแบนด์ การอ่าน บันทึก และการวิเคราะห์สะกอร์ (Score)
2063307 การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานสาหรับดนตรี ป็อปปูลาร์
3(3-0)
Arranging for Popular Music
ศึกษาเทคนิคการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานโดยอาศัยทานองเพลงที่เป็ นที่นิยม
ฝึ กการเรี ยบเรี ยงโดยใช้คอร์ ดขั้นพื้นฐานและซับซ้อนมากขึ้น ฝึ กการสร้างแบ็คกราวน์ด
การประสานเสี ยง 2 แนว 3 แนว 4 แนว การปรับประยุกต์แนวทานอง
2063308 การเรียบเรียงเสี ยงประสานสาหรับดนตรีแจ๊ ส
2(2-0)
Jazz Arranging
ศึกษาถึงวิธีการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานดนตรี แจ๊ส
การใช้เสี ยงแทนการ
ประสานเสี ยง ลักษณะโน้ตที่ใช้ในเพลงแจ๊ส ลีลาของแจ๊สแต่ละประเภท เครื่ องดนตรี
และ Transposition chord pattren และ Chord progression รวมทั้ง Bass Line ประสาน
เสี ยง 2 แนว 3 แนว 4 แนว และ 5 แนว คีตปฎิภาณ (Improvisation) การเรี ยบเรี ยงในวง
ขนาดต่าง ๆ
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2063317 ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแต่ ยุคโบราณถึง ค.ศ.1750
3(3-0)
Music from Antiquity to 1750
ศึกษาความคิดเกี่ยวกับการเกิดของดนตรี โบราณ ดนตรี สมัยกรี ก ดนตรี สมัย
กลาง ดนตรี สมัยฟื้ นฟูศิลปะวิทยา และสมัยบาโร้ค ศึกษาวิวฒั นาการของรู ปแบบต่าง ๆ
ความคิดใหม่ในด้านการประสานเสี ยง การใช้เครื่ องดนตรี บุคคลสาคัญ และผลงาน
ที่สาคัญ
2063320 การบริหารวงโยธวาทิต
3(3-0)
Management of Band
หลักการบริ หารบุคคลในวงดนตรี วา่ ด้วยตาแหน่งและความรับผิดชอบ
หลักการและระเบียบการฝึ กซ้อม การกาหนดแผนการบริ หาร แนวนโยบายและเป้ าหมาย
การวางแผนตารางการฝึ กซ้อม ระบบการเก็บเครื่ องอุปกรณ์ดนตรี โน้ตเพลง การคัดเลือก
วรรณกรรมทางดนตรี ที่มีความเหมาะสมกับขนาด และความสามารถของวงดนตรี การ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นกับวงดนตรี
2063321 การใช้ คอมพิวเตอร์ สาหรับดนตรีสนาม
3(2-2)
Computer for Marching and Display
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานดนตรี สนาม ความสัมพันธ์ระหว่าง
ดนตรี กบั แผนภาพที่สร้างขึ้น โดยสัง่ งานผ่านระบบ MIDI การนาแผนภาพที่สร้างขึ้นไป
ปฏิบตั ิใช้งานจริ งกับวงดนตรี
2063325 การเรียบเรียงดนตรีสาหรับวงดุริยางค์
3(3-0)
Orchestration
ศึกษาเครื่ องดนตรี ในตระกูลต่าง ๆ เทคนิคเฉพาะเครื่ อง เขียนสกอร์
เรี ยบเรี ยงดนตรี ให้เหมาะสมกับเครื่ องดนตรี และวงดนตรี แสดงร่ วมกับเครื่ องดนตรี
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2063326 รู ปแบบและการวิเคราะห์ ดนตรีตะวันตก 1
3(3-0)
Forms and Analysis 1
ศึกษาและวิเคราะห์คีตลักษณ์ต้ งั แต่โมทีฟ วลี จุดพัก ประโยค ของเพลงและ
บทบรรเลงของคีตลักษณ์พ้นื ฐาน เช่น ทวิบท (Binary) ตรี บท (Ternary) รอนโด
(Rondo)
2063327 คีตปฏิภาณแบบแจ๊ ส 2
3(2-2)
Improvisation 2
ศึกษาการบรรเลงปฏิภาณที่ซบั ซ้อนมากขึ้น ใช้บทเพลงและการดาเนินคอร์ด
ที่สูงกว่าระดับ 1
2063328 การประพันธ์ ดนตรีแบบแจ๊ สและป็ อปปูลาร์
3(3-0)
Jazz and Popular Music Composition
ศึกษาการประพันธ์ดนตรี ในรู ปแบบแจ๊สและป็ อปปูล่า
พื้นฐานที่เกี่ยวกับ
บันไดเสี ยงต่าง ๆ คอร์ ดที่เกิดจากบันไดเสี ยง รวมทั้งคอร์ ดแทนศึกษาแบบต่าง ๆ ของ
ดนตรี แจ๊สและ ป็ อปปูล่าในยุคต่าง ๆ การสร้างบทนา (introduction) บทเชื่อม
(interlude) และบทจบ (Ending)
2063329 การประพันธ์ 2
3(3-0)
Composition 2
ศึกษาเทคนิคการประพันธ์ ใช้รูปแบบในการประพันธ์ดนตรี ประพันธ์เพลง
สาหรับเดี่ยวเครื่ องดนตรี และวงดนตรี วงเล็ก ผลงานต้องแสดงในที่สาธารณชนได้
2063330 การประพันธ์ 3
3(3-0)
Composition 3
ศึกษาเทคนิคการประพันธ์ในระดับสู งใช้รูปแบบที่ซบั ซ้อน อาจารย์ที่ปรึ กษา
เป็ นผูด้ ูแลผลงาน งานประพันธ์สาหรับเครื่ องดนตรี มากชิ้น ผลงานต้องแสดงใน
ที่สาธารณชนได้
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2063401 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 4
2 (0-4)
Woodwind Performance 4
การเรี ยนการสอนเครื่ องลมไม้ มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของ
เครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก
สาเนียง (ความเพี้ยนเสี ยงสู ง – ต่า) คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค) การ
ถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การ
ฝึ กในระดับนี้ให้เป็ นระดับที่สูงกว่าในระดับที่ 3
2063402 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 5
2 (0-4)
Woodwind Performance 5
การเรี ยนการสอนเครื่ องลมไม้
มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของเครื่ อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สาเนียง
(ความเพี้ยนเสี ยงสู ง – ต่า) คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค) การถ่ายทอด
อารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กใน
ระดับนี้ให้เป็ นระดับที่สูงกว่าในระดับที่ 4
2063403 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4
2 (0-4)
Brass Performance 4
การเรี ยนการสอนเครื่ องทองเหลือง มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็ม
ขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของ
เครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก
สาเนียง (ความเพี้ยนเสี ยงสู ง – ต่า) คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค) การ
ถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ ก
ในระดับนี้ให้เป็ นระดับที่สูงกว่าในระดับที่ 3
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2063404 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5
2 (0-4)
Brass Performance 5
การเรี ยนการสอนเครื่ องทองเหลือง มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็ม
ขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของ
เครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก
สาเนียง (ความเพี้ยนเสี ยงสู ง – ต่า) คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค) การ
ถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ ก
ในระดับนี้ให้เป็ นระดับที่สูงกว่าในระดับที่ 4
2063405 ปฏิบัติเครื่องสำยสำกล 4
2 (0-4)
String Performance 4
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี
ให้เต็มขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบ
ของเครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสี ยง สาเนี ยง
(ความเพี้ยนของเสี ยงสู ง-ต่า) การใช้คนั ชักและการวางนิ้ว การตั้งเสี ยงและการเกิดเสี ยง
ฝึ กเล่นบันไดเสี ยง บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กในขั้นสู งกว่าระดับที่ 3
2063406 ปฏิบัติเครื่องสำยสำกล 5
2 (0-4)
String Performance 5
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี
ให้เต็มขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบ
ของเครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสี ยง สาเนี ยง
(ความเพี้ยนของเสี ยงสู ง-ต่า) การใช้คนั ชักและการวางนิ้ว การตั้งเสี ยงและการเกิดเสี ยง
ฝึ กเล่นบันไดเสี ยง บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การ
ฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กในขั้นสู งกว่าระดับที่ 4
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2063408 ปฏิบัติกตี ้ ำร์ 5
2 (0-4)
Guitar 5
การเรี ยนปฏิบตั ิกีตา้ ร์ คลาสสิ ค มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของเครื่ อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี และการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสี ยง สาเนียง การ
วางนิ้ว เทคนิ คการตีคอร์ ด การเกากีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรม
ทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กให้ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 4
2063410 ปฏิบัติคีย์บอร์ ด 5
2 (0-4)
Keyboard Performance 5
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิคียบ์ อร์ ด มุ่งพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้เต็ม
ขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของเครื่ องดนตรี การหยิบ
จับ ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่เสี ยง บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึ กในระดับที่สูงกว่า
ระดับ 4
2063412 ปฏิบัติขับร้ องสำกล 5
2 (0-4)
Voice Performance 5
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิขบั ร้องสากล มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผูเ้ รี ยน
ให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสี ยง
ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กในขั้นสู งกว่าระดับที่ 4
2063413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4
2 (0-4)
Percussion Performance 4
การเรี ยนการสอนเครื่ องกระทบ มุ่งพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบ การหยิบจับ ท่าทาง
การดูแลรักษา บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของ
นักดนตรี การแสดง การฝึ กให้ปฏิบตั ิสูงกว่าในระดับ 3
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2063414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5
2 (0-4)
Percussion Performance 5
การเรี ยนการสอนเครื่ องกระทบ มุ่งพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบ การหยิบจับ ท่าทาง
การดูแลรักษา บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง การฝึ ก ให้ปฏิบตั ิสูงกว่าในระดับ 4
2063415 ปฏิบัติรวมวงเล็ก 3
1(0-2)
Ensemble 3
ฝึ กทักษะการบรรเลงรวมวง
ฝึ กความพร้อมเพรี ยงในการบรรเลงร่ วมกัน
การบรรเลงให้น้ าเสี ยงของเครื่ องดนตรี ในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของ
การบรรเลงในด้านความถูกต้องของเสี ยง และอารมณ์เพลง ฝึ กบทเพลงสู งกว่าใน
ระดับ 2
2063416 ปฏิบัติรวมวงเล็ก 4
1(0-2)
Ensemble 4
ฝึ กทักษะการบรรเลงรวมวง ฝึ กความพร้อมเพรี ยงในการบรรเลงร่ วมกัน การ
บรรเลงให้น้ าเสี ยงของเครื่ องดนตรี ในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของการ
บรรเลงในด้านความถูกต้องของเสี ยงและอารมณ์เพลง ฝึ กบทเพลงสู งกว่าในระดับ 3
2063417 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 3
1(0-2)
Band Orchestra 3
ฝึ กทักษะการเล่นรวมวง ฝึ กความพร้อมเพรี ยงในการบรรเลงร่ วมกัน การ
บรรเลงให้น้ าเสี ยงของเครื่ องดนตรี ในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของการ
บรรเลงในด้านความถูกต้องของเสี ยงและอารมณ์เพลง ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ ใช้ผแู ้ สดง
ตั้งแต่ 13 คนขึ้นไป การปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ในขั้นนี้ ให้ฝึกบทเพลงในระดับสู งกว่า
ระดับ 2
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2063418 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 4
1(0-2)
Band Orchestra 4
ฝึ กทักษะการบรรเลงรวมวง
ฝึ กความพร้อมเพรี ยงในการบรรเลงร่ วมกัน
การบรรเลงให้น้ าเสี ยงของเครื่ องดนตรี ในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของ
การบรรเลงในด้านความถูกต้องของเสี ยงและอารมณ์เพลง ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ใช้ผแู ้ สดง
ตั้งแต่ 13 คนขึ้นไป การปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ในขั้นนี้ ให้ฝึกบทเพลงในระดับสู งกว่า
ระดับ 3
2063419 ปฏิบัติขับร้ องประสำนเสี ยง 3
1(0-2)
Chorus Vocal 3
ฝึ กการออกเสี ยงที่ยากขึ้น ฝึ กการย้ายเสี ยง โด ไปในบันไดเสี ยงต่าง ๆ ใช้บท
เพลงที่ยากกว่าในระดับที่ 2 และใช้บทเพลง 4 แนวมาตรฐาน
2063420 ปฏิบัติขับร้ องประสำนเสี ยง 4
1(0-2)
Chorus Vocal 4
ฝึ กการออกเสี ยงที่ยากขึ้น ฝึ กการย้ายเสี ยง โด ไปในบันไดเสี ยงต่าง ๆ ใช้บท
เพลงที่ยากกว่าในระดับที่ 3 และใช้บทเพลง 4 แนวที่ซบั ซ้อนยิง่ ขึ้น
2063421 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ แจ๊ ส 3
2(0-4)
Jazz Woodwind Performance 3
การเรี ยนการสอนเครื่ องลมไม้ประเภทดนตรี แจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ อง
ดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ สาเนียง
คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการเป่ า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึ กไล่บนั ไดเสี ยง บทฝึ กและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี -การแสดง โดยมีลาดับขั้นของบทฝึ กจะต้อง
มีเนื้อหาของทักษะสู งขึ้นกว่ารายวิชาปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 2 และสอดคล้องกับ
องค์ประกอบของมาตรฐานสากล
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2063422 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ แจ๊ ส 4
2(0-4)
Jazz Woodwind Performance 4
การเรี ยนการสอนเครื่ องลมไม้ประเภทดนตรี แจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ อง
ดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ สาเนียง
คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการเป่ า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึ กไล่บนั ไดเสี ยง บทฝึ กและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง โดยมีลาดับขั้นของบทฝึ ก
จะต้องมีเนื้อหาของทักษะสู งขึ้นกว่ารายวิชาปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 3 และสอดคล้องกับ
องค์ประกอบของมาตรฐานสากล
2063423 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองแจ๊ ส 3
2(0-4)
Jazz Brass Performance 3
การเรี ยนการสอนเครื่ องทองเหลืองประเภทดนตรี แจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิ
เครื่ องดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้
สาเนียง คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการเป่ าการถ่ายทอดอารมณ์ ฝึ กไล่บนั ไดเสี ยง บท
ฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี -การแสดง โดยมีลาดับขั้นของบท
ฝึ กจะต้องมีเนื้อหาของทักษะสู งขึ้นกว่ารายวิชาปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 2
และ
สอดคล้องกับองค์ประกอบของมาตรฐานสากล
2063424 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองแจ๊ ส 4
2(0-4)
Jazz Brass Performance 4
การเรี ยนการสอนเครื่ องทองเหลืองประเภทดนตรี แจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิ
เครื่ องดนตรี ใ ห้ เต็ ม ความสามารถของผูเ้ รี ย นแต่ ล ะคน โดยค านึ ง ถึ ง หัว ข้อ ต่ อ ไปนี้
สาเนียง คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการเป่ า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึ กไล่บนั ไดเสี ยง
บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี -การแสดง โดยมีลาดับขั้นของ
บทฝึ กจะต้องมีเนื้อหาของทักษะสู งขึ้นกว่ารายวิชาปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 3 และ
สอดคล้องกับองค์ประกอบของมาตรฐานสากล
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2063425 ปฏิบัติเครื่องสำยสำกลแจ๊ ส 3
2(0-4)
Jazz String Performance 3
การเรี ยนการสอนเครื่ องสายสากลประเภทดนตรี แจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิ
เครื่ องดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้
สาเนียง คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการสี การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึ กไล่บนั ไดเสี ยง บท
ฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี -การแสดง โดยมีลาดับขั้นของบท
ฝึ กจะต้องมีเนื้อหาของทักษะสู งขึ้นกว่ารายวิชาปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 2 และสอดคล้อง
กับองค์ประกอบของมาตรฐานสากล
2063426 ปฏิบัติเครื่องสำยสำกลแจ๊ ส 4
2(0-4)
Jazz String Performance 4
การเรี ยนการสอนเครื่ องสายสากลประเภทดนตรี แจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิ
เครื่ องดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้
สาเนียง คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการสี การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึ กไล่บนั ไดเสี ยง บท
ฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี -การแสดง โดยมีลาดับขั้นของบท
ฝึ กจะต้องมีเนื้อหาของทักษะสู งขึ้นกว่ารายวิชาปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 3 และสอดคล้อง
กับองค์ประกอบของมาตรฐานสากล
2063427 ปฏิบัติกตี ้ ำร์ พำณิชย์ 3
2(0-4)
Jazz Guitar Performance or Commercial Guitar Performance 3
การเรี ยนการสอนการปฏิบตั ิกีตา้ ร์ แจ๊สรวมทั้งกีตา้ ร์ เบสแจ๊ส มุ่งพัฒนาการ
ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้
สาเนียง คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการดีด การตีคอร์ ด การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึ กไล่
บันไดเสี ยง บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง โดยมี
ลาดับขั้นของบทฝึ กจะต้องมีเนื้อหาของทักษะสู งขึ้นกว่ารายวิชาปฏิบตั ิกีตา้ ร์ พาณิ ชย์ 2
และสอดคล้องกับองค์ประกอบของมาตรฐานสากล
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2063428 ปฏิบัติกตี ้ ำร์ พำณิชย์ 4
2(0-4)
Jazz Guitar Performance or Commercial Guitar Performance 4
การเรี ยนการสอนการปฏิบตั ิกีตา้ ร์ แจ๊สรวมทั้งกีตา้ ร์ เบสแจ๊ส มุ่งพัฒนาการ
ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้
สาเนียง คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการดีด การตีคอร์ ด การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึ กไล่
บันไดเสี ยง บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี -การแสดง โดยมี
ลาดับขั้นของบทฝึ กจะต้องมีเนื้อหาของทักษะสู งขึ้นกว่ารายวิชาปฏิบตั ิกีตา้ ร์ พาณิ ชย์ 3
และสอดคล้องกับองค์ประกอบของมาตรฐานสากล
2063429 ปฏิบัติคีย์บอร์ ดแจ๊ ส 3
2(0-4)
Jazz Keyboard Performance 3
การเรี ยนการสอนเครื่ องคียบ์ อร์ ดประเภทดนตรี แจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิ
เครื่ องดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้
สาเนียง คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการบรรเลง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึ กไล่บนั ไดเสี ยง
บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี -การแสดง โดยลาดับขั้นของบท
ฝึ กจะต้องมีเนื้อหาของทักษะสู งขึ้นกว่ารายวิชาปฏิบตั ิเครื่ องคียบ์ อร์ ด 2 และสอดคล้อง
กับองค์ประกอบของมาตรฐานสากล
2063430 ปฏิบัติคีย์บอร์ ดแจ๊ ส 4
2(0-4)
Jazz Keyboard Performance 4
การเรี ยนการสอนเครื่ องคียบ์ อร์ ดประเภทดนตรี แจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิ
เครื่ องดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้
สาเนียง คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการบรรเลง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึ กไล่บนั ไดเสี ยง
บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี -การแสดง โดยมีลาดับขั้นของ
บทฝึ กจะต้องมีเนื้อหาของทักษะสู งขึ้นกว่ารายวิชาปฏิบตั ิเครื่ องคียบ์ อร์ด 3
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2063431 ปฏิบัติขับร้ องสำกลแจ๊ ส 3
2(0-4)
Jazz Voice Performance 3
การเรี ยนการสอนการปฏิบตั ิขบั ร้องสากลแจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ อง
ดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ สาเนี ยง
คุณภาพของเสี ยงที่ขบั ร้อง ศิลปะของการร้องเพลงแจ๊ส ฝึ กไล่บนั ไดเสี ยง บทฝึ กและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี -การแสดง โดยลาดับขั้นของบทฝึ กจะต้อง
มีเนื้อหาของทักษะสู งขึ้นกว่ารายวิชาปฏิบตั ิขบั ร้องสากลแจ๊ส 2
2063432 ปฏิบัติขับร้ องสำกลแจ๊ ส 4
2(0-4)
Jazz Voice Performance 4
การเรี ยนการสอนการปฏิบตั ิขบั ร้องสากลแจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ อง
ดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ สาเนี ยง
คุณภาพของเสี ยงที่ขบั ร้อง ศิลปะของการร้องเพลงแจ๊ส ฝึ กไล่บนั ไดเสี ยง บทฝึ กและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี -การแสดง โดยลาดับขั้นของบทฝึ กจะต้อง
มีเนื้อหาของทักษะสู งขึ้นกว่ารายวิชาปฏิบตั ิขบั ร้องสากลแจ๊ส 3
2063433 ปฏิบัติเครื่องกระทบแจ๊ ส 3
2(0-4)
Jazz Percussion Performance 3
การเรี ยนการสอนการปฏิบตั ิเครื่ องกระทบแจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ อง
ดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ สาเนี ยง
คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการตี บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง โดยลาดับขั้นของบทฝึ กจะต้องมีเนื้อหาของทักษะสู งขึ้นกว่ารายวิชา
ปฏิบตั ิเครื่ องกระทบ แจ๊ส 2
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2063434 ปฏิบัติเครื่องกระทบแจ๊ ส 4
2(0-4)
Jazz Percussion Performance 4
การเรี ยนการสอนการปฏิบตั ิเครื่ องกระทบแจ๊ส มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ อง
ดนตรี ให้เต็มความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ สาเนียง
คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการตี บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง โดยลาดับขั้นของบทฝึ กจะต้องมีเนื้อหาของทักษะสู งขึ้นกว่ารายวิชา
ปฏิบตั ิเครื่ องกระทบแจ๊ส 3
2063435 รวมวงแจ๊ สหรือป็ อปปูลำร์ 3
2(0-4)
Jazz or Popular Ensemble 3
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิรวมวงสากลในรู ปแบบแจ๊สหรื อป็ อปปูลาร์
มุ่ง
พัฒนาความสามารถในการบรรเลงรวมวง
การปรับตนให้เข้ากับกลุ่มและการฝึ ก
ระเบียบวินยั ของการบรรเลงร่ วม
วิธีปฏิบตั ิตอ้ งพบอาจารย์ผคู ้ วบคุมก่อนการ
ลงทะเบียน บทเพลงหรื อคีตวรรณกรรมที่ใช้ข้ ึนอยูก่ บั อาจารย์ผคู ้ วบคุมเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ
ในการฝึ กซ้อม ลักษณะวงในระดับนี้ให้เป็ นวงประเภท Big Band
2063436 รวมวงแจ๊ สหรือป็ อปปูลำร์ 4
2(0-4)
Jazz or Popular Ensemble 4
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิรวมวงสากลในรู ปแบบแจ๊สหรื อป็ อปปูลาร์
มุ่ง
พัฒนาความสามารถในการบรรเลงรวมวง
การปรับตนให้เข้ากับกลุ่มและการฝึ ก
ระเบียบวินยั ของการบรรเลงร่ วม วิธีปฏิบตั ิตอ้ งพบอาจารย์ผคู ้ วบคุมก่อนการลงทะเบียน
บทเพลงหรื อคีตวรรณกรรมที่ใช้ข้ ึนอยูก่ บั อาจารย์ผคู ้ วบคุมเป็ นผูต้ ดั สิ นใจในการ
ฝึ กซ้อม ลักษณะวงในระดับนี้ให้เป็ นวงประเภท Big Band บทเพลงที่ใช้ให้มีความ
ซับซ้อนมากกว่าในระดับ 3
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2063501 ดนตรีอำฟริกำ
3(3-0)
Music of Africa
ศึกษาดนตรี ประเพณี ของชาวอาฟริ กาเหนือ อาฟริ กาใต้
และแถบ
ทะเลทรายซาฮารา เกี่ยวกับแบบแผนของดนตรี เครื่ องดนตรี วงดนตรี และบริ บท
ทางสังคมและวัฒนธรรม
2063502 ดนตรีอเมริกำและแปซิฟิค
3(3-0)
Music of the Americas and the Pacific
ศึกษาดนตรี ประเพณี ของชนพื้นเมืองเดิมในทวีปอเมริ กาเหนือ อเมริ กากลาง
อเมริ กาใต้ และ ชนเผ่าต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิ ฟิกแถบโปลิเนเซี ย เมลาเนเซี ย เกี่ยวกับ
แบบแผนของดนตรี เครื่ องดนตรี วงดนตรี และบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม
2063503 เพลงไทยสำกลเชิงประวัติ
3 (3-0)
History of Thai Popular Song
ศึกษาข้อมูลที่เกียวข้องกับการพัฒนาเพลงไทยสากลอย่างเป็ นระบบตั้งแต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั เพื่อคลี่คลายความเป็ นมาของเพลงไทยสากลทั้งประเภทเพลงลูกกรุ ง
เพลงลูกทุ่ง (ซึ่งประกอบด้วยเพลงปลุกใจ เพลงเพื่อชีวติ ) เพลงสตริ ง เพลงร็ อค เพลง
แร็ พ เป็ นต้น เพื่อศึกษาแนวคิดวิเคราะห์ดา้ นสังคม วัฒนธรรมของไทยในยุคต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาของดนตรี
2063504 ดนตรีและควำมเกีย่ วพันกับศิลปะแขนงอืน่
3(3-0)
Relationship with Other Arts
ศึกษาศิลปะแขนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันกับดนตรี คือ วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ และ
นาฎศิลป์ โดยศึกษาถึงโครงสร้างแนวคิด สุ นทรี ยศาสตร์ ประวัติของศิลปะนั้น ๆ
ตลอดจนศึกษาความแตกต่างจากดนตรี
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2063505 สุ นทรี ยศำสตร์ ทำงดนตรี
3(3-0)
Aesthetics of Music
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของความงาม และความสาคัญของดนตรี
ต่อชีวิต สังคม การเมือง และการศึกษาจากนักปรัชญาสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งวรรณกรรมทางดนตรี ที่ได้รับการยกย่อง
2063506 จิตวิทยำดนตรี
3(3-0)
Psychology of Music
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการจิตวิทยา กับพื้นฐานความถนัดทาง
ดนตรี ประสาทการรับรู ้ดนตรี ความแตกต่างของบุคคลกับจิตวิทยาการฟังดนตรี
อารมณ์และการตีความหมายดนตรี
2063507 สวนศำสตร์ ทำงดนตรี
3(3-0)
Music Acoustics
ศึกษาการเกิดเสี ยงของเครื่ องดนตรี ในทางฟิ สิ กส์ และคุณสมบัติของเสี ยง
ได้แก่ ความถี่ ลักษณะคลื่นเสี ยง ความกังวาน ความเข้ม ระดับเสี ยง คุณภาพของเสี ยง
เสี ยงซ้อน หน่วยวัดเสี ยงด้านต่าง ๆ การคานวณเซนต์ ความกลมกล่อมของเสี ยง
บันไดเสี ยงรู ปแบบต่าง ๆ สวนศาสตร์ ของเครื่ องดนตรี
2063508 ดนตรีบำบัด
3(3-0)
Music Therapy
ศึกษาความหมายของดนตรี บาบัดและประวัติความเป็ นมา ทฤษฎีและการ
นาไปใช้ การนาองค์ประกอบดนตรี ไปใช้บาบัดผูป้ ่ วย เทคนิคพื้นฐานในการบาบัด
ผูป้ ่ วยโดยใช้กิจกรรมดนตรี บาบัดเพื่อผูป้ ่ วยทางร่ างกาย ผูป้ ่ วยในระบบประสาท ระบบ
กระดูกและระบบทางเดินหายใจ ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการฟื้ นฟูสภาพร่ างกาย ตลอดจนเด็กที่มี
ปัญหาทางการพูด การฟัง การเคลื่อนไหวร่ างกาย เป็ นต้น
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2063601 กำรสอนเครื่องเป่ ำไทย
3(3-0)
Thai - wind Pedagogy
เรี ยนรู้การประดิษฐ์เสี ยง การวางปาก การหายใจ การระบายลม ระบบ
นิ้วของขลุ่ย ปี่ มีความคุน้ เคยในการหยิบจับเครื่ องมือ
2063602 กำรสอนเครื่องดีดและเครื่องสี ไทย
3 (3-0)
Thai String Pedagogy
แนะนาการปฏิบตั ิเครื่ องสายไทย การวางนิ้ว ตาแหน่งของนิ้ว คันชัก มี
ความรู ้ คุน้ เคยกับเครื่ องดนตรี เช่น ซอ จะเข้ เทคนิคที่จาเป็ นในการบรรเลง
2063603 กำรสอนเครื่องตีไทย
3 (3-0)
Thai percussion and xylophone Pedagogy
ศึกษาปฏิบตั ิเครื่ องเคาะในฐานะครู ดนตรี การวางมือ เทคนิคปฏิบตั ิ มี
ความคุน้ เคยกับการหยิบจับเครื่ องดนตรี ระนาด ฆ้อง และเครื่ องหนัง
2063604 กำรสอนขับร้ องไทย
3(3-0)
Thai Voice Pedagogy
การฝึ กใช้เสี ยง อวัยวะของการออกเสี ยง การหายใจ เทคนิคการสอนขับร้อง
เพลงไทย และคีตวรรณกรรมที่จะต้องรู้
2063605 เทคนิคกำรศึกษำดนตรีประจำถิ่น
3(3-0)
Technique of Folk Music Study
ศึกษาวิเคราะห์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทอ้ งถิ่น และอิทธิ พลที่มีผลกระทบ
หลักการและทฤษฎีในการศึกษาและวิเคราะห์การศึกษา วิเคราะห์ลกั ษณะวงดนตรี และ
เครื่ องดนตรี ประจาถิ่น การค้นคว้า การวิเคราะห์ดนตรี ประจาถิ่นในแง่ต่าง ๆ การหา
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นคว้าและการวิเคราะห์
วิธีการเรี ยบเรี ยงและการนาเสนอ
ข้อมูล วิธีการประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษาและวิเคราะห์ การ
ฝึ กแสดง
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2063606 กำรสอนโยธวำทิต
3(3-0)
Band Teaching
เทคนิคการสอนปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ในวงโยธวาทิต การปรับปรุ งแก้ไขวิธี
ปฏิบตั ิ การหายใจ การวางปาก คุณภาพเสี ยง สาเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ เทคนิคการ
ฝึ กซ้อม ทั้งการบรรเลงแบบคอนเสิ ร์ต และการบรรเลงดนตรี สนาม การเทียบเสี ยง
ความสมดุลของเสี ยง
2063607 ดนตรีสำหรับชั้นประถมศึกษำ
3(3-0)
Music in the Elementary School
ศึกษาหลักสู ตรวิชาดนตรี ระดับประถมศึกษา จิตวิทยาและพัฒนาการของ
เด็กระดับประถมศึกษา ทฤษฎีการสอนดนตรี รูปแบบต่าง ๆ ของนักการศึกษาทาง
ดนตรี เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนดนตรี พัฒนาทักษะพื้นฐานทางดนตรี
ได้แก่การฟัง การอ่าน การร้อง การเล่นเครื่ องดนตรี การเคลื่อนไหว ความคิด
สร้างสรรค์ซ่ ึ งสัมพันธ์กบั องค์ประกอบของดนตรี เพี่อให้การเรี ยนการสอนดนตรี บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้างสื่ อการสอนหรื ออุปการณ์ดนตรี อย่างง่าย ๆ ศึกษาการ
วัดผลและประเมินผลวิชาดนตรี ตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
2063608 ดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0)
Music for Pre-School Children
ศึกษาทัศนะการสอนปฐมวัยตามแนวคิดแบบไทยและตะวันตก ศึกษา
หลักสู ตรการพัฒนาเด็กที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ศึกษาหรื อมาตรฐานสากลของการพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นโดยสังเขป ศึกษาองค์ประกอบของทักษะทางดนตรี ที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้ององค์ประกอบของดนตรี
ศึกษารู ปแบบการจัดกิจกรรมและ
เนื้อหาวิชาดนตรี ศึกษาเข้ามาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
รู ปแบบการสอนดนตรี เด็กโดยทัว่ ไป รู ปแบบการสอนดนตรี เฉพาะโดยสังเขป ศึกษา
จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนดนตรี สื่ อการสอน ศึกษา
ข้อกาหนดมาตรฐานการจัดการเรี ยนการสอนดนตรี ปฐมวัยและปรับใช้ตามสภาพความ
ต้องการของท้องถิ่น
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2063609 ดนตรีสำหรับคนพิกำร
3 (3-0)
Music of Handicapped Learner
ศึกษาถึงเทคนิคการสอนสาหรับผูเ้ รี ยนที่ไม่สมประกอบทั้งทางด้านกายและ
จิตใจ ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่เพื่อนาดนตรี ไปใช้เป็ นเครื่ องพัฒนาคุณภาพชีวติ
2063610 กำรสอนเครื่องคีย์บอร์ ด
3 (3-0)
Keyboard Pedagogy
ศึกษากระบวนการสอนคียบ์ อร์ ด ประวัติและวิวฒั นาการวิธีสอนของแต่ละ
ทฤษฎี สังเกตการสอนคียบ์ อร์ด สารวจรวบรวมและวิเคราะห์สื่อ การเลือกใช้สื่อให้มี
ความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ศึกษาส่ วนประกอบและการใช้งานของเครื่ องดนตรี ศึกษา
เทคนิคเฉพาะของเครื่ องคียบ์ อร์ด การทดลองสอน
2063611 กำรสอนเครื่องลมไม้
3(3-0)
Woodwind Pedagogy
ศึกษากระบวนการสอนเครื่ องลมไม้ ประวัติและวิวฒั นาการวิธีสอนของแต่
ละทฤษฎี สังเกตการสอนเครื่ องลมไม้ สารวจรวบรวมและวิเคราะห์สื่อ การเลือกใช้
สื่ อให้มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ศึกษาส่ วนประกอบและการใช้งานของเครื่ องดนตรี
ศึกษาเทคนิคเฉพาะของเครื่ องลมไม้ การทดลองสอน
2063612 กำรสอนเครื่องทองเหลือง
3(3-0)
Brass Pedagogy
ศึกษากระบวนการสอนเครื่ องทองเหลือง ประวัติและวิวฒั นาการวิธีสอนของ
แต่ละทฤษฎี สังเกตการสอนเครื่ องทองเหลือง สารวจรวบรวมและวิเคราะห์สื่อ การ
เลือกใช้สื่อให้มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ศึกษาส่ วนประกอบและการใช้งานของเครื่ อง
ดนตรี ศึกษาเทคนิคเฉพาะของเครื่ องทองเหลือง การทดลองสอน
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2063613 กำรสอนเครื่องสำยสำกล
3(3-0)
String Pedagogy
ศึกษากระบวนการสอนเครื่ องสายสากล ประวัติและวิวฒั นาการวิธีสอนของ
แต่ละทฤษฎี สังเกตการสอนเครื่ องสายสากล สารวจรวบรวมและวิเคราะห์สื่อ การ
เลือกใช้สื่อให้มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ศึกษาส่ วนประกอบและการใช้งานของเครื่ อง
ดนตรี ศึกษาเทคนิคเฉพาะของเครื่ องสายสากล การทดลองสอน
2063614 กำรสอนเครื่องกระทบ
3(3-0)
Percussion Pedagogy
ศึกษากระบวนการสอนเครื่ องกระทบ ประวัติและวิวฒั นาการวิธีสอนของ
แต่ละทฤษฎี สังเกตการสอนเครื่ องกระทบ สารวจรวบรวมและวิเคราะห์สื่อ การ
เลือกใช้สื่อให้มีความสามารถสมกับผูเ้ รี ยน ศึกษาส่ วนประกอบและการใช้งานของ
เครื่ องดนตรี ศึกษาเทคนิคเฉพาะของเครื่ องกระทบ การทดลองสอน
2063615 กำรสอนทฤษฎีดนตรี
3(3-0)
Music Theory Pedagogy
สาหรับผูท้ ี่เตรี ยมตัวสอนทฤษฏีดนตรี ให้คุน้ เคยกับวิธีการสอน เนื้ อหาสาระ
และอุปกรณ์ในการสอนทฤษฎีดนตรี
2063616 กำรสอนประวัติดนตรี
3(3-0)
Music History Pedagogy
สารวจวิธีการสอน ประวัติดนตรี โดยมุ่งเน้นเนื้ อหาและข้อมูล รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์การสอน
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2063617 กำรสอนกีต้ำร์
3(3-0)
Guitar Pedagogy
ศึกษากระบวนการสอนกีตา้ ร์ ประวัติและวิวฒั นาการวิธีสอนของแต่ละ
ทฤษฎี สังเกตการสอนกีตา้ ร์ สารวจรวบรวมและวิเคราะห์สื่อ การเลือกใช้สื่อให้มี
ความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ศึกษาส่ วนประกอบและการใช้งานของเครื่ องดนตรี ศึกษา
เทคนิคเฉพาะของกีตา้ ร์ การทดลองสอน
2063618 อิทธิพลดนตรีเหนือพฤติกรรม
2(2-0)
Influence of Music on Behavior
ศึ กษาถึ งการใช้ดนตรี เพื่อแก้ไขพฤติ ก รรมที่ ไม่ พึงปรารถนากระบวนการ
สร้างอิทธิ พลของเสี ยงดนตรี เหนื อพฤติกรรมการสังเกตการบันทึกความเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรมทั้งผูท้ ี่มีพรสวรรค์และไม่มีพรสวรรค์ทางดนตรี
2063619 กำรสอนขับร้ องประสำนเสี ยง
3(3-0)
Chorus Pedagogy
ศึกษาวิธีการสอนขับร้องประสานเสี ยงแบบต่าง ๆ วิธีการเลือกบทเพลงที่
เหมาะสมกับกลุ่มขับร้อง การนาความรู ้ทางการเรี ยบเรี ยงการประสานเสี ยง สาหรับ
การขับร้องประสานเสี ยงมาใช้การจัดซ้อม
2063620 กำรสอนดนตรีปฏิบัติในชั้นมัธยมศึกษำ
3 (3-0)
Instrumental Music in the Secondary School
เรี ยนรู้และปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี สากลและ/หรื อเครื่ องดนตรี ไทยที่ใช้ใน
วงดนตรี เรี ยนตัวโน้ต ทักษะการอ่านตัวโน้ต การจาเพลงไทย การใช้คีตปฏิภาณ
จากทานองเพลงที่จาได้ เทคนิคการซ้อมวง การเทียบเสี ยง ความสมดุลของเสี ยง ตาม
หลักสู ตรของระดับชั้น
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2063621 กำรสอนดนตรีปฏิบัติในชั้นประถมศึกษำ
3(3-0)
Instrumental Music in the Elementary School
เรี ยนรู้และปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี สากล และ / หรื อเครื่ องดนตรี ไทยที่ใช้ในวง
ดนตรี เรี ยนตัวโน้ต ทักษะการอ่านตัวโน้ต การจาเพลงไทย การคีตปฏิภาณจาก
ทานองเพลงที่จาได้ เทคนิคการซ้อมวง การเทียบเสี ยง ความสมดุลของเสี ยง
2063622 กำรใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนดนตรี
3(2-2)
Computer Aided Music Instruction
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการสอนดนตรี Notation
Software Sequencing Software และอื่น ๆ การเขียนโปรแกรมช่วยสอนดนตรี เกี่ยวกับ
เนื้อหาทฤษฎีเกี่ยวกับการฟัง (Ear Training)
2063623 กำรสอนขับร้ องสำกล
3(3-0)
Voice Pedagogy
ศึกษากระบวนการสอนขับร้องสากล ประวัติและวิวฒั นาการวิธีสอนของแต่
ละทฤษฎี สังเกตการสอนขับร้องสากล สารวจรวบรวมและวิเคราะห์สื่อ การเลือกใช้
สื่ อให้มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
ศึกษาเทคนิคเฉพาะของการขับร้องสากล การ
ทดลองสอน
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2063624 กิจกรรมดนตรีสำหรับครู ปฐมวัย
3(3-0)
Musical Activities for Pre-School Teachers
พัฒนาทักษะพื้นฐานในองค์ประกอบดนตรี และทักษะการสอนในแต่ละ
องค์ประกอบของทักษะ ได้แก่การร้อง การฟัง การเล่นเครื่ องดนตรี การเคลื่อนไหว การ
สร้างสรรค์ การอ่าน ที่มีความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบของดนตรี และวรรณคดีดนตรี
ศึกษาวิธีการวัดและประเมินผล ทักษะดนตรี เบื้องต้นในแต่ละทักษะ เรี ยนรู ้บทเพลง
เครื่ องดนตรี และการละเล่นพื้นบ้าน
และวิเคราะห์สื่อมาตรฐานที่นิยมใช้เป็ นสากล
รวมถึงการซ่อม สร้าง บารุ งรักษาเบื้องต้น เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ในการเรี ยนการสอน
ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเ้ รี ยนตามความพร้อมและความต้องการของท้องถิ่น
การฝึ กปฏิบตั ิเขียนและทดลองใช้แผนการสอนในชั้นเรี ยนของผูศ้ ึกษาให้เกิดผล ตาม
จุดมุ่งหมายทางการศึกษา
2063625 กำรเล่ นเครื่องดนตรีสำหรับครู ปฐมวัย
3(2-2)
Music for Pre-School Teachers
เลือกศึกษาเครื่ องดนตรี 1 ชนิด
มีความรู ้อธิ บายหลักการเบื้องต้นได้
กาหนดจุดประสงค์ของการปฏิบตั ิ กระบวนการฝึ กซ้อมและพัฒนาทักษะปฏิบตั ิใน
ระดับที่สูงขึ้น เข้าใจวิธีการใช้สื่อประกอบการสอนและการวัดและประเมินผลเบื้องต้น
ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้ในระดับพื้นฐาน วัดผลโดยสอบปากเปล่าและสอบปฏิบตั ิ
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2063626 กำรวัดและประเมินผลวิชำดนตรี
3(3-0)
Measurement and Evaluation of Music
ศึกษาองค์ประกอบและวิธีการวัดผลประเมินผลวิชาดนตรี การวัดผลทฤษฎี
ดนตรี การวัดผลปฏิบตั ิทางดนตรี การวัดผลจิตพิสัยทางดนตรี ตามจุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษา ศึกษามาตรฐานการวัดผลดนตรี ในแต่ละหลักสู ตร สถาบันดนตรี ในประเทศและ
ต่างประเทศ ปฏิบตั ิการใช้และพัฒนาเครื่ องมือวัดผลและประเมินผลดนตรี เพื่อใช้ใน
การวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอนวิชาดนตรี ศึกษาในชั้นเรี ยนได้ตามเนื้ อหาและ
จุดประสงค์ของการสอนในหลักสู ตรสอดคล้องกับมาตรฐาน ฝึ กการใช้สถิติอย่างง่าย
ในการวัดผลและประเมินผล
2063628 กำรสร้ ำงสื่ อกำรสอนวิชำดนตรี
3(2-2)
Measurement and Evaluation of Music
ศึกษาประเภทและองค์ประกอบของสื่ อ ที่มีความสัมพันธ์กบั กระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนวิชาดนตรี การสารวจสื่ อประเภทต่าง ๆ ศึกษาวิธีการซ่อม การ
สร้างและการใช้สื่อประกอบการเรี ยนการสอนวิชาดนตรี ตามจุดประสงค์ของ
เนื้อหาวิชาสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นและความเจริ ญของเทคโนโลยี
ศึกษาคุณสมบัติและคุณภาพของสื่ อการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสม
ในการใช้
ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานของสื่ อที่จาเป็ นและควรจะมีใช้ในชั้นเรี ยนในการ
สอนวิชาดนตรี ศึกษาของหลักสู ตรในแต่ละระดับ วิธีการประเมินผลการใช้สื่อ
2063629 ดนตรีตำมหลักสู ตรประถมศึกษำ
2(2-0)
Music in the Elementary School
ศึกษาดนตรี บทเพลงบรรเลง บทเพลงร้องที่ปรากฎในหลักสู ตรประถมศึกษา
การจัดกิ จกรรมและการนาอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนดนตรี ใ ห้เหมาะสมกับวัย ของ
ผูเ้ รี ย น แนวคิ ดเทคนิ ควิธี ก ารเรี ยนการสอน การปฏิ บตั ิเครื่ องดนตรี การขับร้ องที่
สอดคล้องกับหลักสู ตรประถมศึกษา
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2063701 กำรใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยงำนดนตรี
3(2-2)
Computer Aided Music
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานดนตรี Notation Software,
Sequencing Software และอื่น ๆ การเขียนโปรแกรมช่วยงานดนตรี การเขียน
โปรแกรมสัง่ งานดนตรี ผา่ นระบบ MIDI
2063703 ปฏิบัติกำรบันทึกเสี ยงดนตรี 2
3(2-2)
Studio Recording 2
การจัดวางตาแหน่งและการเลือกใช้ไมโครโฟน ระบบซิ งโครไนซ์
(Synchronization) เทคนิคการบันทึกเสี ยงจากเหล่งต่าง ๆ เทคนิ คการผสมเสี ยง
การทามาสเตอร์ สาหรับสื่ อต่าง ๆ
2063704 ปฏิบัติดนตรีอเิ ล็กทรอนิกส์
3(2-2)
Electronics Music Workshop
ศึกษาถึงอุปกรณ์ดนตรี อิเล็กทรอนิกส์และวิธีการใช้งาน เช่น ซี เควนเซอร์
(sequencer) กลองไฟฟ้ า (drum machine) เครื่ องแซมปลิง (sampling machine)
ซินทิไซเซอร์ (synthesizer) อิเล็กทรอนิกออร์แกน (electronic organ) ซาวน์ดโมดุล
(sound module) และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่ องดนตรี ต่าง ๆ เช่น chorus distortion
reverb flanger echo
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2063705 อุตสำหกรรมกำรดนตรี เบือ้ งต้ น
3(2-2)
Music Industry Overview
กล่าวถึงโครงสร้างทัว่ ไปของวงการอุตสาหกรรมการดนตรี และการ
บันทึกเสี ยง ศึกษาถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างหน่วยงานหรื อบุคคลต่าง ๆ
กับ
วิธีการผลิตผลงานใน อุตสาหกรรมการดนตรี ซึ่ งประกอบไปด้วย นักแต่งเพลง (song
writer) ผูพ้ ิมพ์ (publisher) หน่วยงานสิ ทธิ ประโยชน์ (performing rights
organizations) ผูค้ วบคุมการผลิต (producer) ห้องบันทึกเสี ยงและวิศวกรเสี ยง (studio
and engineer) ผูจ้ ดั การ (manager) ตัวแทน (agent) ค่ายเพลง (record label)
ผูส้ นับสนุนการแสดง (promoter) ธุ รกิจการขายปลีก (retailer) อุตสาหกรรมการ
ผลิต (manufacturing) วิทยุกระจายเสี ยง (broadcaster) และกลุ่มสมาคมทางดนตรี
(professional associates) รวมทั้งกฎหมายลิขสิ ทธิ์ (copyright law) หนังสื อสัญญา
(contractual relationship) และจริ ยธรรมในวงการอุตสาหกรรมการดนตรี (ethics)
2063706 กำรซ่ อมสร้ ำงอุปกรณ์ ดนตรี
3(2-2)
Instrumental Maintenance and Repair
ศึกษาองค์ประกอบของชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของเครื่ องดนตรี แต่ละชนิด การ
บารุ งรักษาและการซ่อมแซมเบื้องต้น การสร้างอุปกรณ์ของเครื่ องดนตรี บางชนิด การ
ปรับระดับเสี ยงของเครื่ องดนตรี
2063801 กำรเตรียมฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพดนตรี 3
2(90)
Preparation for Practical Experience 3
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัว
ผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
และการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่ วมในการฝึ กปฎิบตั ิงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
สถานการณ์จริ ง
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2063901 หลักกำรเขียนรำยงำนดนตรีนิพนธ์
3(3-0)
Research Methods in Music
ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนรายงานดนตรี นิพนธ์ที่ได้มาจากการศึกษา
ค้นคว้า การวิเคราะห์บทเพลง การลาดับเนื้อหาสาระ การเขียนเชิงอรรถ การอ้างอิง
การนาเสนอข้อมูล การใช้โน้ตเพลง สัญลักษณ์ ตาราง แผนภูมิ สรุ ปผล ทาการศึกษา
ค้นคว้าแล้วนาเสนอเป็ นรายงานที่แสดงภูมิหลัง แนวคิด จุดมุ่งหมาย วิธีดาเนินการ
สรุ ปผลการศึกษาค้นคว้า โดยเลือกหัวข้อจากประเด็นต่อไปนี้
1. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์หวั ข้อเรื่ องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
2. บทประพันธ์เพลงหรื องานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับดนตรี ท้ งั ดนตรี ตะวันตก
ดนตรี ไทยหรื อดนตรี พ้นื บ้าน ฯลฯ
2064201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 7
2(0-4)
Thai Plucked 7
ปฏิบตั ิเพลงทางเดี่ยว ได้แก่ เชิดนอก กราวใน จีนแส เพลงเรื่ องตวงพระ
ธาตุ ลาวแพน เพลงฉิ่ งมุล่ง แขกมอญ จีนขิมใหญ่ นกขมิ้น สุ ดสงวน เป็ นต้น
2064202 ปฏิบัติเครื่องสี ไทย 7
2(0-4)
Thai String
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องดีด โดยต่อเพลงปฏิบตั ิเพลงทาง
เดี่ยว ได้แก่ เชิ ดนอก กราวใน จีนแส เพลงเรื่ องตวงพระธาตุ ลาวแพน เพลงฉิ่ งมุล่ง แขก
มอญ จีนขิมใหญ่ นกขมิน้ สุ ดสงวน เป็ นต้น
2064203 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 7
2(0-4)
Thai Melodic Percussion 7
ปฏิบตั ิเพลงเดี่ยวต่อไปนี้ นกขมิน้ แขกมอญ พญาโศก กราวใน เชิดนอก
สารถี สุ ดสงวน มุล่ง ลาวแพน จีนขิมใหญ่ อาหนู ต่อยรู ป ทะแย เป็ นต้น
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2064204 ปฏิบัติเครื่องเป่ ำไทย 7
2(0-4)
Thai Wind 7
ปฏิบตั ิเพลงเดี่ยวต่อไปนี้ นกขมิ้น แขกมอญ พญาโศก กราวใน เชิดนอก
สารถี สุ ดสงวน มุล่ง ลาวแพน จีนขิมใหญ่ อาหนู ต่อยรู ป ทะแย เป็ นต้น
2064205 ปฏิบัติขับร้ องเพลงไทย 7
2(0-4)
Thai Singing 7
ฝึ กปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทย โดยต่อเพลงตับนาคบาศ เขมรราชบุรีสามชั้น
ทยอยนอกสามชั้น ทยอยในเถา บังใบเถา โอ้ลาวเถา เชิ ดนอก ทะแยสามชั้น
2064206 ปฏิบัติหน้ ำพำทย์พธิ ีกรรม
2(0-4)
Napat Performance
ฝึ กปฏิ บตั ิ เครื่ องดนตรี ตามความถนัด ต่ อเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในพิธี กรรม
เพิ่มเติมจากที่เคยต่อมาแล้ว
2064207 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 2
2(0-4)
Solo Performance 2
ฝึ กปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามความถนัดต่อเพลงเดี่ยวเพิ่มเติมไม่นอ้ ยกว่า 2 เพลง
2064208 ปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ
Independent Study in Thai Practical
การปฏิบตั ิดนตรี ไทยนอกเหนือจากที่หลักสู ตรกาหนดให้
เลือกเครื่ องดนตรี ประเภทของเพลง อาจารย์ผสู้ อน ได้โดยเสรี

2(0-4)
ผูเ้ รี ยนสามารถ
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2064209 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 4
1(0-2)
Thai Ensemble 4
ฝึ กปฏิบตั ิรวมวงดนตรี ไทย การเลือกบทเพลง การฝึ กซ้อม การปรับวงอย่าง
ถูกต้องตามแบบแผนของการบรรเลงดนตรี ไทยประเภทต่าง ๆ
2064301 เคำน์ เตอร์ พอยต์
3(3-0)
Counterpoint
ศึกษาการเขียนเคาน์เตอร์ พอยต์ 2 แนว, 3 แนว ที่พบในศตวรรษที่ 18 แบบ
โทนอล การเขียน harmonic implication, imitation, cannon, invention, fugue
2064302 ดนตรีสมัยศตวรรษที่ 21
3(3-0)
Music in the 21th Century
ศึ ก ษาค้น คว้า และวิ เ คราะห์ รู ป แบบโครงสร้ า ง เทคนิ ค ที่ ใ ช้ใ นบทเพลง
การบันทึกโน้ตวรรณกรรมที่สาคัญ โปรแกรมการแสดงตั้งแต่คริ สตศตวรรษที่ 18 – 21
2064303 กำรประพันธ์ ดนตรีตำมแบบแผนดนตรี ยุโรป
2(2-0)
Europear Art Music Composition
ศึกษาถึงเทคนิคการประพันธ์ โดยเน้นสไตล์ดนตรี ศิลปะประยุกต์สมัยต่าง ๆ
2064304 กำรประพันธ์ ดนตรีป๊อปปูลำร์
2(2-0)
Popular Music Composition
ทบทวนหลักการประพันธ์ต่าง ๆ เน้นการนาหลักการไปใช้ในการประพันธ์
ดนตรี ป๊อปปูลาร์ศึกษาสไตล์ของดนตรี แบบป๊ อปปูลาร์
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2064305 กำรประพันธ์ ดนตรีแจ๊ ส
2(2-0)
Jazz Composition
ศึกษาการประพันธ์ ดนตรี ในสไตล์แบบแจ๊สศึ กษาเครื่ องดนตรี พื้นฐานที่
เกี่ยวกับบันไดเสี ยงต่าง ๆ และ Chord ที่เกิดจากบันไดเสี ยง รวมทั้ง Chord แทน
ศึกษาสไตล์แบบ Blues และลักษณะของแจ๊สในยุคต่าง ๆ การสร้ าง Introduction,
Interlude และ Endina
2064306 กำรเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสำนสำหรับดนตรี แจ๊ ส และป็ อปปูลำร์
3(3-0)
Jazz and Popular Arranging
ศึกษาถึงวิธีการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานดนตรี แจ๊ส
การใช้คอร์ ดแทน
ลักษณะโน้ตที่ใช้ในเพลงแจ๊สลีลาของแจ๊สแต่ละประเภทเครื่ องดนตรี รวมไปถึงการย้าย
เสี ยง (transposition), การใช้คอร์ ดชุด(chord pattern), การใช้แนวดาเนินคอร์ด(chord
progression) รวมทั้งแนวทางดาเนินเบส (Bass line) ประสานเสี ยง 2 แนว 3 แนว 4
แนว และ 5 แนว การใช้บรรเลงปฏิภาณ (improvisation)
2064312 รู ปแบบและกำรวิเครำะห์ ดนตรีตะวันตก 2
3(3-0)
Forms and Analysis 1
ศึกษาและวิเคราะห์คีตลักษณ์ที่มีการพัฒนาองค์ประกอบ เช่น โซนาตา
(Sonata) แวริ เอชัน่ (Variation) อินเวนชัน่ (Invention) และฟิ วจ์ (Fugue)
2064320 กำรอำนวยเพลงวงโยธวำทิต
3(2-2)
Conducting for Band Music
ศึกษาวรรณกรรมดนตรี สาหรับวงโยธวาทิต
การอานวยเพลงแบบ
คอนเสิ ร์ต (Concert Band) การกาหนดตาแหน่งที่นงั่ แนวดนตรี รวมไปถึงการอานวย
เพลงดนตรี สนาม ฝึ กอ่าน Score และการตีความหมายฝึ กเทคนิ คการใช้บาตองให้
สอดคล้องกับลีลาเครื่ องหมายความสมดุลและความกลมกลืนของเสี ยงเครื่ องดนตรี ให้
เหมาะสมกับรู ปแบบของวง
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2064321 กำรเรียบเรียงเสี ยงประสำนสำหรับวงโยธวำทิต
3(3-0)
Arranging for Band Music
ศึกษาถึงเทคนิคของการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน สาหรับวงโยธวาทิต และวง
ดนตรี อื่นที่มีลกั ษณะการจัดวงคล้ายคลึงกัน เครื่ องดนตรี ตระกูลต่าง ๆ ที่ใช้ในวง
โยธวาทิต การจัดระบบเครื่ องดนตรี การใช้เครื่ องดนตรี ทดแทน การนาบทเพลงจากวง
ดนตรี ประเภทอื่น ๆ มาเรี ยบเรี ยงสาหรับวงโยธวาฑิต วิธีการเขียนสกอร์ (Score) ทั้ง
short score และ Full bound การคัดลอกสกอร์สาหรับเครื่ องดนตรี (Transposition)
2064401 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 6
2(0-4)
Woodwind Performance 6
การเรี ยนการสอนเครื่ องลมไม้ มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิให้เต็มขีดความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของเครื่ องดนตรี การ
หยิบจับเครื่ องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สาเนียง (ความ
เพี้ยนเสี ยงสู ง – ต่า) คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์
บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กในระดับนี้ให้เป็ น
ระดับที่สูงกว่าในระดับที่ 5
2064403 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6
2(0-4)
Brass Performance 6
การปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิให้เต็มขีดความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของเครื่ องดนตรี การ
หยิบจับเครื่ องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สาเนียง
(ความเพี้ยนเสี ยงสู ง – ต่า) คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค) การถ่ายทอด
อารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กในระดับ
นี้ให้เป็ นระดับที่สูงกว่าในระดับที่ 5
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2064405 ปฏิบัติเครื่องสำยสำกล 6
2(0-4)
String Performance 6
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้
เต็มขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของ
เครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสี ยง สาเนียง
(ความเพี้ยนของเสี ยงสู ง-ต่า) การใช้คนั ชักและการวางนิ้ว การตั้งเสี ยงและการเกิดเสี ยง
ฝึ กเล่นบันไดเสี ยง, บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กในขั้นสู งกว่าระดับที่ 5
2064407 ปฏิบัติกตี ้ ำร์ 6
2(0-4)
Guitar 6
การเรี ยนปฏิบตั ิกีตา้ ร์ คลาสสิ ค มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้
ส่ วนประกอบของ
เครื่ องดนตรี
การหยิบจับเครื่ องดนตรี และการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสี ยง
สาเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอร์ ด การเกากีตา้ ร์ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ ก
และวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กให้ฝึกในระดับที่
สู งกว่าระดับ 5
2064408 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 8
2(0-4)
Woodwind Performance 8
การเรี ยนการสอนเครื่ องลมไม้ มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของ
เครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวาง
ปาก สาเนียง (ความเพี้ยนเสี ยงสู ง – ต่า) คุณภาพของเสี ยง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค)
การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝึ กในระดับนี้ให้เป็ นระดับที่สูงกว่าในระดับที่ 7
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2064409 ปฏิบัติคีย์บอร์ ด 6
2(0-4)
Keyboard Performance 6
การเรี ยนการสอนปฏิ บตั ิคียบ์ อร์ ด มุ่งพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้เต็ม
ขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของเครื่ องดนตรี การหยิบ
จับ ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่เสี ยง บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝึ กในระดับที่สูงกว่า
ระดับ 5
2064410 ปฏิบัติเครื่องสำยสำกล 8
2(0-4)
String Performance 8
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้
เต็มขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบของ
เครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสี ยง สาเนียง
(ความเพี้ยนของเสี ยงสู ง-ต่า) การใช้คนั ชักและการวางนิ้ว การตั้งเสี ยงและการเกิดเสี ยง
ฝึ กเล่นบันไดเสี ยง บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กในขั้นสู งกว่าระดับที่ 7
2064411 ปฏิบัติขับร้ องสำกล 6
2(0-4)
Voice Performance 6
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิขบั ร้องสากล มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผูเ้ รี ยน
ให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึ งถึ งหัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสี ยง
ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กในขั้นสู งกว่าระดับที่ 5
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2064412 ปฏิบัติขับร้ องสำกล 8
2(0-4)
Voice Performance 8
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิขบั ร้องสากล มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผูเ้ รี ยน
ให้เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ท่าทาง การหายใจ การออกเสี ยง
ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กในขั้นสู งกว่าระดับที่ 7
2064413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6
2(0-4)
Percussion Performance 6
การเรี ยนการสอนเครื่ องกระทบ มุ่งพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคนให้
เต็มขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่ วนประกอบ การหยิบจับ ท่าทาง การ
ดูแลรักษา บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง การฝึ ก ให้ปฏิบตั ิสูงกว่าในระดับที่ 5
2064501 ดนตรีสำหรับชั้นมัธยมศึกษำ
3(3-0)
Music in the Secondary School
ศึกษาหลักสู ตรดนตรี ในระดับมัธยมศึกษาจิตวิทยาและพัฒนาการเด็กวัยรุ่ น
พัฒนาทักษะทางดนตรี ให้เหมาะสมกับการสอนดนตรี ในระดับมัธยมศึกษา
รู ้จกั
เลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรี ยนการสอน ศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมกลุ่ม
เกี่ยวกับดนตรี ศึกษาการวัดผลและประเมินผลวิชาดนตรี ตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
2064701 กำรผลิตผลงำนทำงดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2)
Productions of Computerized Music
ขบวนการผลิตผลงานเพื่อเผยแพร่ ในรู ปของ Visual Media การจัดพิมพ์
โน้ตเพลง การสร้างฐานข้อมูลโน้ตดนตรี ขบวนการผลิตผลงาน เพื่อเผยแพร่ ในรู ป
ของ Audio visual Media การบันทึกในสตูดิโอ
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2064702 กำรเรียบเรียงดนตรีประกอบสื่ อ
3(2-2)
Music Arranging for visual Media
ศึกษารายละเอียดของสคริ ปต์ (script) สตรอรี บอร์ ด (story board) ไทม์
ไลน์(time line) ศึกษาระบบเฟรมและระบบซิงโครไนซ์ของภาพยนตร์ วีดิทศั น์
สไลด์มลั ติวชิ นั่ เรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิการเรี ยบเรี ยง (arrange) ตัดต่อ (editing) ดนตรี
ประกอบสื่ อต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ วิดีทศั น์ สไลด์มลั ติวชิ นั่ รวมทั้งสื่ อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
2064801 กำรฝึ กประสบกำรณ์วชิ ำชีพดนตรี 3
5(450)
Practical Experience in Music 3
นักศึกษาเลือกเรี ยนอย่างน้อย 1 โครงการ ดังนี้
1. การฝึ กงานหรื อปฏิบตั ิงานร่ วมกับวงดนตรี อื่น ๆ
2. โครงการเกี่ยวกับการแสดง เริ่ มตั้งแต่การวางแผนจนถึงการแสดงจริ ง
3. โครงการปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ
4. การฝึ กงานในสถานประกอบการ
5. โครงการศึกษาค้นคว้าในเรื่ องที่ไม่มีการสอนในกระบวนวิชาที่เปิ ดสอนอยูแ่ ล้ว
6. โครงการศึกษาค้นคว้าให้ละเอียดลึกซึ้ งยิง่ ขึ้นในเรื่ องที่เปิ ดสอนอยูแ่ ล้ว
7. โครงการศึกษาค้นคว้าในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง อันเป็ นวิวฒั นาการล่าสุ ดในสาขา
ดนตรี 8 กิจกรรมอื่น ๆ เช่น เป็ นผูฝ้ ึ กสอน เป็ นผูส้ าธิ ต เป็ นผูร้ ่ วมงาน หรื อ
เป็ นผูช้ ่วยทางด้านดนตรี หรื อธุ รกิจบันเทิงอื่นที่เกี่ยวกับดนตรี
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2064901 กำรศึกษำดนตรีเอกเทศ
3(3-0)
Independent Study in Music
นักศึกษาเสนอโครงการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดนตรี ที่สนใจซึ่ งได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ว ทาการศึกษาค้นคว้าและนาเสนอเป็ นรายงาน โดย
มีขอบข่ายของเรื่ องที่จะทาการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งในหลักสู ตรที่เรี ยนมาแล้วให้ละเอียดลึกซึ้ ง
2. ศึกษาค้นคว้าเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการวิชาในหลักสู ตรที่เรี ยนมา
3. ศึกษาค้นคว้าวิทยาการหรื อสิ่ งค้นพบใหม่ ๆ ในสาขาดนตรี
2064902 สั มมนำดนตรีไทย
2(2-0)
Seminar in Thai Music
หัวข้อการสัมมนาขึ้นอยูก่ บั อาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละภาคเรี ยนโดยมุ่งเน้นหัวข้อ
ที่เกี่ยวกับประวัติดนตรี ไทย ปั ญหาดนตรี ไทยในปั จจุบนั ดนตรี พ้ืนเมืองไทย ทิศทาง
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของดนตรี ไทย เป็ นต้น
2064903 กำรเสนอผลงำนทำงดนตรี
3(2-2)
Music Presentation
ให้นัก ศึ ก ษาได้มี โอกาสเสนอผลงานของตนในรู ป แบบต่ า ง ๆ จัด แสดง
แผนงานและการประเมินผลโครงการที่ชดั เจน โดยเลือกกิจกรรมต่อไปนี้ 1 กิจกรรม
เท่านั้น โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผสู ้ อนรายวิชานี้
1. ดนตรี นิทศั น์ ให้นกั ศึกษาจัดนิทรรศการทางดนตรี
2. การแสดงเดี่ยวให้นกั ศึกษาสรุ ปผลงานทางด้านปฏิบตั ิตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษา
ในหลักสู ตรโดยให้นกั ศึกษาเลือกบทเพลงที่ตนเองถนัด บรรเลงต่อสาธารณะชน
3. ปริ ญญานิพนธ์ ศึกษาค้นคว้าในเรื่ องราวที่ตนเองสนใจ
4. เสนอผลงานด้านการประพันธ์ โดยไม่จากัดรู ปแบบของเครื่ องดนตรี และสื่ อที่
นาเสนอ
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2064904 กำรศึกษำหัวข้ อดนตรีไทยอิสระ
2(0-4)
Thai Music Independent Study
ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจและสัมพันธ์กบั วิชาการดนตรี ไทย โดยหัวข้อที่ศึกษา
ต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ในภาควิชาดนตรี
2064905 กำรสั มมนำกำรเคลือ่ นไหวของดนตรีไทย
2(2-0)
Seminar in History and Evolution of Thai Music
การเสาะหาแหล่ ง ข้อมู ล วิธี เรี ย บเรี ยงและการนาเสนอการจัดสัมมนาใน
หัวข้อต่อไปนี้ ความเคลื่อนไหวของดนตรี ไทยยุคต่าง ๆ อิทธิ พลที่มีต่อการเคลื่อนไหว
ของดนตรี ไ ทย ผลกระทบของการเคลื่ อนไหวของดนตรี ไ ทย แนวโน้มในการ
เคลื่อนไหวของดนตรี ไทยในยุคปัจจุบนั และอนาคต
2064906 สั มมนำดนตรี
3(3-0)
Seminar in Music
ศึกษาเพื่อให้เกิดความรอบรู ้เกี่ยวกับเนื้อหาดนตรี ดา้ นต่าง ๆ และสามารถคิด
วิ เ คราะห์ ไ ด้ ศึ ก ษาเรี ย นรู้ เ รื่ องวิ ธี ก ารจัด การสั ม มนาเพื่ อ สามารถน าไปใช้ใ น
ชีวติ ประจาวันต่อไปได้
2064908 สั มมนำกำรสอนดนตรี
3(3-0)
Seminar in Music Education
เลื อ กและหยิ บ ปั ญ หาทางดนตรี ท ั่ว ไป และปั ญ หาด้า นการสอนดนตรี
วิเคราะห์ ศึกษาแนวคิดใหม่ และการเคลื่อนไหวใหม่ทางด้านดนตรี และการสอนดนตรี
ข้อแนะนา ผูเ้ รี ยนควรมีประสบการณ์การสอนดนตรี มาก่อนหรื อฝึ กสอนมาก่อน

