
สารบัญ 
 

                 หน้า 
ค าน า 
หมวดวชิาครุศาสตร์ (100-149) 
 100 หมู่วชิาท่ีไม่สามารถจดัเขา้หมู่วชิาใดได ้   1 
 101 หมู่วชิาหลกัการศึกษา   5 
 102 หมู่วชิาหลกัสูตรและการสอน  22 
 103 หมู่วชิาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา   64 
 104 หมู่วชิาประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา  82 
 105 หมู่วชิาจิตวทิยาและการแนะแนว 100 
 106 หมู่วชิาการบริหารการศึกษา 121 
 107 หมู่วชิาการศึกษาปฐมวยั 130 
 108 หมู่วชิาการศึกษาพิเศษ 150 
 
หมวดวชิามนุษยศาสตร์ (150-199) 
 150 หมู่วชิาท่ีไม่สามารถจดัเขา้หมู่วชิาใดไดใ้นหมวดวชิามนุษยศาสตร์ 172 
 151 หมู่วชิาปรัชญา 176 
 152 หมู่วชิาศาสนาและเทววทิยา 181 
 153 หมู่วชิาภาษาศาสตร์ 206 
 154 หมู่วชิาภาษาไทย 216 
 155 หมู่วชิาภาษาองักฤษ 257 
 156 หมู่วชิาภาษาญ่ีปุ่น 301 
 157 หมู่วชิาภาษาจีน 315 
 158 หมู่วชิาภาษามาเลย ์ 332 
 159 หมู่วชิาภาษาฝร่ังเศส 336 
 161 หมู่วชิาภาษาเยอรมนั 351 
 162 หมู่วชิาภาษาอิตาเล่ียน 355 
 163 หมู่วชิาบรรณารักษแ์ละสารนิเทศ 359 
 164 หมู่วชิาประวติัศาสตร์ 389 



(ข) 
  หน้า 

 
 165 หมู่วชิาภาษารัสเชีย 415 
 166 หมู่วชิาภาษาเกาหลี 419 
 167 หมู่วชิาภาษาลาว 423 
 168 หมู่วชิาภาษาเขมร 426 
 169 หมู่วชิาภาษาพม่า 429 
 171 หมู่วชิาภาษาเวยีดนาม 432 
 172 หมู่วชิาภาษาสเปน 436 
 173 หมู่วชิาภาษาอาหรับ 440 
 
หมวดวชิาศิลปกรรมศาสตร์ (200-249) 
 200 หมู่วชิาท่ีไม่สามารถจดัเขา้หมู่วชิาใดไดใ้นหมวดวชิาศิลปกรรมศาสตร์ 446 
 201 หมู่วชิาทฤษฏี หลกัการ และความเขา้ใจทางศิลปกรรม 462 
 202 หมู่วชิาวจิิตรศิลป์ 476
 203 หมู่วชิาประยกุตศิ์ลป์ ออกแบบ 2 มิติ 507 
 204 หมู่วชิาประยกุตศิ์ลป์ ออกแบบ 3 มิติ 529 
 205 หมู่วชิานาฎศิลป์และการแสดง 549 
 206 หมู่วชิาดุริยางคศิลป์ 592 

 
        ภาคผนวก   
 หลกัการ                   (1) 
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   หมู่วชิาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วชิาใดได้ 
      (100) 

 
  หมู่วชิาท่ีไม่สามารถจดัเขา้หมู่วชิาใดได ้ ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาครุศาสตร์  ไดจ้ดั 
ลกัษณะเน้ือหาวชิา ดงัน้ี 
  1.                      (100-1--) 
  2.          (100-2--) 
  3.          (100-3--)
  4.                                                                                       (100-4--) 
  5.                                                                                                           (100-5--) 
  6.                                                                                                     (100-6--) 
  7.                                                                                                            (100-7--) 
  8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ       (100-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ             
       การสัมมนา และการวจิยั                    (100-9--) 
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หมู่วชิาทีไ่ม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิาใดได้ในหมวดวชิาครุศาสตร์(100) 
 

รหสัวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหสัใหม่ รหสัเก่า   
1001801 

 
 
 
 
 

1002801 
 

1003801 
 

1003802 
 
 

1004801 
 

1004802 

- 
2101801 
2101803 
2102805 
2102804 
2102806 
2102807 
2103808 

- 
2103809 

- 
2104810 
2104812 

- 
2104810 

- 

การศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม 1 
การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม 1 
การศึกษาและสังเกต 1 
การมีส่วนร่วม 1 
การศึกษาและสังเกต 2 
การมีส่วนร่วม 2 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเตม็รูป 1 
การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม 3 
การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม 2 
การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม 4 
การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม 3 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเตม็รูป 2 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเตม็รูป 4 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเตม็รูป 2 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเตม็รูป 3 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเตม็รูป 3 

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) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วชิาใดได้ (100) 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1001801 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม 1     1(60) 
  Observation and Participation in School Practices 1 

การศึกษาและการสังเกตสภาพทัว่ไปของโรงเรียน   งานในหนา้ท่ีครูผูส้อน  
งานในหนา้ท่ีครูประจ าชั้น  พฤติกรรมการสอน   และพฤติกรรมทัว่ไปของนกัเรียน
ในสถานการณ์จริง   การฝึกเป็นผูช่้วยครูทางดา้นธุรการชั้นเรียน  การเรียนการสอน
หรือสนบัสนุนการเรียนการสอน 

 
1002801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเต็มรูป 1                3(250) 
  Full Time Professional Experience 1 

   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเตม็รูปในหนา้ท่ีของครู
อยา่งครบถว้นทั้งานสอนงานกิจการนกัเรียน  งานธุรการ และงานอ่ืน ๆ  

 
1003801 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม 2     1(60) 
  Observation and Participation in School Practices 2 

การศึกษาและสังเกตงานในหนา้ท่ีครูผูส้อน        งานในหนา้ท่ีครูประจ าวนั   
งานบริหารและบริการของโรงเรียน  สภาพชุมชนและความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน
กบัชุมชนในสถานการณ์จริง  การฝึกเป็นผูช่้วยครูทางดา้นการเรียนการสอนหรือ
สนบัสนุนการเรียนการสอน  กิจกรรมนกัเรียน และการแนะแนว  การพฒันา
โรงเรียนและชุมชน 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1003802 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม 3     1(60) 
  Observation and Participation in School Practices 3 
   การศึกษาและสังเกตสภาพทัว่ไปของโรงเรียน งานในหนา้ท่ีครู งานบริหาร 

งานบริการของโรงเรียน    สภาพชุมชนและความสัมพนัธ์กบัโรงเรียน       การฝึก
เป็นผูช่้วยครูในงานต่าง ๆ       การศึกษาสังเกตการปฏิบติังานเทคนิคการศึกษาเฉพาะ
ดา้นการบริหารและการจดัการ งานเทคนิคการศึกษาเฉพาะดา้น    ตลอดจนการฝึก
เป็นผูช่้วยปฏิบติังานเทคนิคการศึกษานั้น ๆ  

 
 
1004801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเต็มรูป 2                3(250) 
  Full Time Professional Experience 2 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเตม็รูปในงานหนา้ท่ีของครูอยา่งครบถว้น     
ทั้งงานสอน  งานกิจกรรมนกัเรียน  งานธุรการ  งานพฒันาโรงเรียนและชุมชน 

 
1004802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเต็มรูป 3                5(450) 
  Full Time Professional Experience 3 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเตม็รูปในงานหนา้ท่ีของครูอยา่งครบถว้น      
ทั้งงานสอน  งานกิจกรรมนกัเรียน  งานธุรการ  งานพฒันาโรงเรียนและชุมชน 
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หมู่วชิาหลกัการศึกษา   

(101) 
 

  หมู่วชิา หลกัการศึกษา  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาครุศาสตร์ ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิา ดงัน้ี 
  1.   หลกัการศึกษาทัว่ไป      (101-1--) 
  2.   การศึกษากบัสังคม      (101-2--) 

3. (101-3--) 
4. (101-4--) 

 5.   หลกัการศึกษานอกระบบ     (101-5--) 
 6.         (101-6--) 

7. (101-7--) 
8. (101-8--) 
9.   โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ 
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวจิยั   (101-9--) 
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หมู่วชิาการศึกษานอกระบบ  (101) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
1011101  ความเป็นครู           2(2-0) 
1011102  การศึกษาไทย              2(2-0) 
1011103  การส่ือความหมายส าหรับครู 2(2-0) 
1011104  การประถมศึกษา 3(3-0) 
1011105  การมธัยมศึกษา 3(3-0) 
1011106  การศึกษาและความเป็นครูไทย 3(2-2) 
1011201  สังคมวทิยาการศึกษา 2(2-0) 
1011501  ปรัชญาและหลกัการศึกษานอกระบบ 3(3-0) 
1012101  การศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทย 2(2-0) 
1012102  กิจกรรมยามวา่งเพื่อการศึกษา 2(2-0) 
1012201  การศึกษากบัการพฒันาชุมชน 2(2-0) 
1012202  การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและชุมชน 2(2-0) 
1012503  การฝึกฝนอาชีพเคล่ือนท่ี 2(2-0) 
1012504  การศึกษานอกระบบกบัการพฒันา 3(3-0) 
1012505  การเรียนรู้และเทคนิคการสอนผูใ้หญ่ 3(2-2) 
1012506  การศึกษาตนเอง 3(3-0) 
1013101  ประวติัการศึกษาไทย 2(2-0) 
1013102  นโยบายการศึกษา 2(2-0) 
1013103  อนาคตศึกษา 2(2-0) 
1013201  การจดัโรงเรียนชุมชน 2(2-0) 
1013202  การศึกษาเปรียบเทียบ 2(2-0) 
1013203  การศึกษากบัการพฒันาประเทศ 2(2-0) 
1013204  กิจกรรมการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ิน 2(2-0) 
1013205  เศรษฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0) 
1013206  การเมืองกบัการศึกษา 2(2-0) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
1013207  การศึกษากบัส่ิงแวดลอ้ม 2(2-0) 

1013208  การศึกษากบัการปรับปรนวฒันธรรม 2(2-0) 
1013209  การศึกษาร่วมสมยั 2(2-0) 
1013501  การศึกษานอกระบบเปรียบเทียบ   3(3-0) 
1013502  การจดัและการบริหารการศึกษานอกระบบ   3(3-0) 
1013503  เทคนิคการปฏิบติังานการศึกษานอกระบบ 3(2-2) 
1013504  การศึกษาทางเลือก 2(2-0) 
1013505  การออกแบบโครงการและหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ   3(3-0) 
1013506  ภูมิปัญญาศึกษา 3(3-0) 

   1013507  การศึกษานอกระบบ   2(2-0) 
1013801  การทดลองปฏิบติังานการศึกษานอกระบบ 1(60) 
1013802  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการศึกษานอกระบบ  3 3(2-2) 
1014201  การศึกษาของพอ่แม่ 2(2-0) 
1014501  การศึกษานอกระบบกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของ

สังคมไทย 
 

2(2-0) 
1014502  การศึกษานอกระบบกบัส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0) 
1014503  การศึกษานอกระบบกบัการพฒันาอาชีพ 3(3-0) 
1014504  การคน้ควา้วจิยัเพื่อการศึกษานอกระบบ 3(3-0) 
1014505  โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษานอกระบบ 2(2-0) 
1014506  สัมมนาปัญหาการศึกษานอกระบบ 3(2-2) 
1014801  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการศึกษานอกระบบ 2 3(250) 
1014802  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการศึกษานอกระบบ 3 5(450) 
1014901  การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา 2(2-0) 
1014902  สัมมนาปัญหาการศึกษา 3(2-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาหลกัการศึกษา   (101) 

 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1011101 ความเป็นครู                    2(2-0) 
  Self Actualization for Teachers 

บทบาทและความส าคญัของครูในฐานะเป็นวศิวกรสังคม         หนา้ท่ีความ 
รับผดิชอบของครู คุณลกัษณะของครูดี การน าแนวคิดทางศาสนาและปรัชญามา
ปลูกฝังความรัก ความศรัทธา การพฒันาบุคลิกภาพและค่านิยมในอาชีพสถาบนัและ
สมาคมอาชีพ   จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบอาชีพการส่งเสริมและ
ยกระดบัวชิาชีพ 

    
1011102 การศึกษาไทย                    2(2-0) 
  Introduction to Thai Education 

ความหมาย ความมุ่งหมาย และความส าคญัของการศึกษา    ความสัมพนัธ์
ระหวา่งการศึกษาศาสตร์อยา่งอ่ืน ๆ  ปรัชญาการศึกษา ความเป็นมาของการศึกษา
ไทย         โดยยอ่ แนวคิดและความเช่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย นโยบายและ
ระบบการจดัการศึกษาไทยในระดบัต่าง ๆ  ความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองระหวา่งการศึกษา
ในระดบัต่าง ๆ     การวเิคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติโดยเนน้ฉบบัปัจจุบนั       ส่วน
ราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการศึกษาไทย โครงสร้างและระบบบริหาร
การศึกษา บทบาทของการศึกษาในการพฒันาประเทศ   ปัญหาและแนวโนม้ท่ีส าคญั
ของการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา      การจดัการศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน การจดัการศึกษาในระบบสังคมประชาธิปไตย 
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รหัส    ช่ือค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1011103 การส่ือความหมายส าหรับครู                  2(2-0) 
  Communication for Teachers 

ศึกษาทฤษฎีและผลการคน้ควา้วจิยัเก่ียวกบัการส่ือความหมายของมนุษย ์     
ศึกษาธรรมชาติของการส่ือความหมายระหวา่งบุคคล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและการเรียนการสอน เช่น ระหวา่งครูกบันกัเรียน   ระหวา่งครู
กบัผูบ้ริหาร        และระหวา่งครูกบัผูป้กครองหรือประชาชนโดยทัว่ไป ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ ้
ท่ีจะเป็นครูสามารถส่ือความหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  ในการปฏิบติังานตาม
หนา้ท่ีของตน 

 
1011104 การประถมศึกษา                   3(3-0) 
  Elementary Education 

ความหมาย ปรัชญาและความมุ่งหมายของการประถมศึกษา   ววิฒันาการ
ประถมศึกษาของไทย พระราชบญัญติัประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาแบบต่าง 
ๆ  การจดัการประถมศึกษาของไทยและต่างประเทศ     การจดัท าแผนการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาเกณฑม์าตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา บทบาทและหนา้ท่ีของ
ครูประถมศึกษา        ผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษา ปัญหาในการจดัการประถมศึกษา     
ปัญหาของการประถมศึกษาและแนวโนม้ของการประถมศึกษาของไทย 

 
1011105 การมัธยมศึกษา                    3(3-0) 
  Secondary Education 

ศึกษาเก่ียวกบัความมุ่งหมายและพฒันาการของการมธัยมศึกษา     การจดั
ระบบงานในโรงเรียนมธัยมศึกษา การนิเทศการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา การ
ประเมินผลในโรงเรียนมธัยมศึกษา การปรับปรุงโรงเรียนมธัยมศึกษาของไทย 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย                  3(2-2) 
  Education and Self Actualization for Thai Teachers 

ความหมาย ความมุ่งหมายและความส าคญัของการศึกษา           แผนการ
ศึกษาและ  พ.ร.บ.การศึกษา ความเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ท่ีมีผลกระทบต่อ
การศึกษาและวชิาชีพครูไทยในปัจจุบนัและอนาคต การจดัและการบริหารการศึกษา
ไทย    ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาครูและวชิาชีพครู     ความเป็นครูและการ
พฒันาคุณธรรมของครู     คุณลกัษณะของครูไทยท่ีพึงประสงค ์การพฒันาบุคลิกภาพ
และคุณลกัษณะของครูท่ีดี       บทบาทของการศึกษาและครูในการสร้างสันติภาพ
และสันติสุขในสังคมไทย สังคมโลก 

 
1011201   สังคมวทิยาการศึกษา                                   2(2-0)                               
   Educational Sociology 

ศึกษาความหมายและความเป็นมาของสังคมวทิยาการศึกษา  วเิคราะห์สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม     การเมือง   การปกครองและมรดกทางวฒันธรรมไทย ท่ีเป็น
รากฐานในการจดัการศึกษาของชาติ สถาบนั      ส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคม     
ท่ีมีผลต่อความเช่ือ     ค่านิยม    การจรรโลงในดา้นการศึกษาและการประกอบอาชีพ
ของผูเ้รียน  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จใน
การเรียนและการประกอบอาชีพ 

   
1011501 ปรัชญาและหลกัการศึกษานอกระบบ                 3(3-0) 
  Philosophy and Principles of Non-formal Education 

ปรัชญา แนวคิด   หลกัการ   และความจ าเป็นของการจดัการศึกษา 
นอกระะบบ   ความหมาย  ขอบข่าย  และสาระส าคญัของการศึกษาตลอดชีวติ  
การศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษานอกระบบในประเทศไทย 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1012101 การศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทย                        2(2-0) 
  Education for Minority groups in Thailand 

ศึกษาปรัชญาของการจดัการศึกษาสงเคราะห์ แนวทาง      หลกัและวธีิการ 
จดัด าเนินงานการศึกษาสงเคราะห์  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทย 
ประเภทและปัญหาของชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย          การจดัการศึกษาส าหรับ
ชนกลุ่มนอ้ย นโยบายของรัฐเก่ียวกบัชนกลุ่มนอ้ย 

 
1012102  กจิกรรมยามว่างเพือ่การศึกษา                       2(2-0) 
  Leisure Time Activity in Education 

ศึกษาบทบาทของกิจกรรมยามวา่งในประเทศไทย ความส าคญัของการกีฬา
และกิจกรรมยามวา่งท่ีมีต่อสังคมทอ้งถ่ิน    อิทธิพลของการกีฬาและกิจกรรมยามวา่ง
พื้นบา้นของไทยท่ีมีต่อการด ารงชีวติ หลกัเกณฑก์ารจดักิจกรรมยามวา่งและ
แนวโนม้ของกิจกรรมยามวา่งในปัจจุบนั      การส่งเสริมและพฒันาการจดักิจกรรม
ยามวา่งในโรงเรียน 

 
1012201 การศึกษากบัการพฒันาชุมชน                  2(2-0) 
  Education and Community Development 

ความหมายของการพฒันา   ความหมายของชุมชนและลกัษณะชุมชน    
หลกัการพฒันาชุมชน การจดัโรงเรียนเพื่อเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาชุมชน การ
วางแผนการพฒันาชุมชน  การอนามยัในโรงเรียนชุมชน         ความร่วมมือระหวา่ง
โรงเรียนกบัชุมชนในการแกปั้ญหาชุมชน  วธีิการศึกษาและส ารวจปัญหาชุมชน    
กิจกรรมการพฒันาชุมชน  การประเมินผลการพฒันาชุมชน 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1012202 การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน                2(2-0) 
  School and Community Relationship 

ศึกษาบทบาทและความส าคญัของบา้นและชุมชนท่ีมีต่อโรงเรียน บทบาท
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อโรงเรียนและชุมชน          การใชท้รัพยากรใน
ชุมชนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการศึกษา  เคร่ืองมือและเทคนิคในการสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

 
1012503 การฝึกฝนอาชีพเคลือ่นที่                   2(2-0) 
  Place-to-Place Vocational Training 

ศึกษาหลกัการและวธีิการของการฝึกฝนอาชีพเคล่ือนท่ี         หลกัสูตรและ
การด าเนินงานการฝึกฝนอาชีพเคล่ือนท่ีในประเทศไทย อุปสรรคของการฝึกอาชีพ
เคล่ือนท่ีการแกไ้ขอุปสรรค 

 
1012504 การศึกษานอกระบบกบัการพฒันา                  3(3-0) 
  Nonformal Education and Development 

แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันา     ความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษานอกระบบ กบั
การพฒันาในระดบัต่าง ๆ ไดแ้ก่ การพฒันาทอ้งถ่ิน   การพฒันาชุมชนชนบท         
การพฒันาชุมชนเมือง การพฒันาทอ้งถ่ิน การพฒันาชุมชนชนบท การพฒันาชุมชน
เมือง การพฒันาประเทศ  การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการพฒันา การส ารวจ
ปัญหาและความตอ้งการของชุมชนเพื่อการพฒันา 

 
1012505 การเรียนรู้และเทคนิคการสอนผู้ใหญ่                 3(2-2) 
  Facilitating Adult Learning 

พฒันาการ    ธรรมชาติ แรงจูงใจ        และองคป์ระกอบในการเรียนรู้ของผู ้
ใหญ่  เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรม        เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูใ้หญ่     
ตลอดจนการจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1012506 การศึกษาตนเอง                    3(3-0) 
  Self - Study 

ศึกษาเป้าหมายและวธีิการในการด ารงชีวติตามแนวของศาสนา     และภูมิ 
ปัญญาชาวบา้น   ส ารวจและประเมินพฤติกรรมของตน  เพื่อปรับปรุงตนเองให้
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
1013101 ประวตัิการศึกษาไทย                   2(2-0) 
  History of Education in Thailand 

ศึกษาพื้นฐานการศึกษาของไทยแต่ละระดบั เร่ิมตั้งแต่การศึกษาสมยัโบราณ
ในสมยัสุโขทยั   สมยัอยธุยา   สมยักรุงธนบุรี   สมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้    
ตลอดจน ถึงปัจจุบนั  วา่มีโครงสร้างและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัอยา่งไร  
ววิฒันาการของการศึกษาไทย    ขอ้วจิารณ์เก่ียวกบัขอ้ดี     ขอ้บกพร่องและปัญหา
ของแผนการศึกษาของชาติหรือการศึกษาของไทยทัว่ ๆ  ไปในอดีต  ซ่ึงน าไปสู่
แนวทางในการปรับปรุงการศึกษาของไทยต่อไป 

 
1013102 นโยบายการศึกษา                   2(2-0) 
  Educational Policy 

ความหมาย ขอบข่ายของนโยบายและแผนขององคก์ารท่ีจดัการศึกษา 
นโยบาย         การศึกษาระดบัชาติ  ระดบัส่วนราชการ ระดบัสถานศึกษา แนวการ
สร้างนโยบายการศึกษา   การน านโยบายการศึกษาไปสู่การปฏิบติั    ปัญหาและ
อุปสรรคของการบริหารองคก์ารตามนโยบายการศึกษา 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1013103  อนาคตศึกษา                                               2(2-0) 

Future Study 
ความหมาย ความส าคญัและบทบาทของอนาคตศึกษา วิธีการท าอนาคต

ศึกษา เช่น  การสร้างภาพเชิงความคิดของอนาคต (Scenarios) เทคนิคเดลพี การระดม
สมอง การท าประชาพิจารณ์ (Public  Hearings)       การประชุมแบบต่าง ๆ การ
วเิคราะห์ผลกระทบขา้มตวัแปร (Cross-impact Analysis) การเขียนรายงานการศึกษา 
การน าผลการศึกษาไปประยกุตใ์ช ้ 

 
1013201   การจัดโรงเรียนชุมชน                                2(2-0) 

Community School Management 
ความหมายและความส าคญัของโรงเรียนชุมชน หลกัการและแนวการจดั

โรงเรียนชุมชน นโยบายและการบริหารโรงเรียนชุมชน   โครงสร้างและระบบงาน
ในโรงเรียนชุมชน  การวเิคราะห์ปัญหาการจดั     โรงเรียนชุมชนในประเทศไทย การ
ประเมินผลโรงเรียนชุมชน 

 
1013202   การศึกษาเปรียบเทยีบ                                 2(2-0) 

  Comparative Education  
ความหมายของการศึกษาเปรียบเทียบ ศึกษาเปรียบเทียบการจดัการศึกษา

ระหวา่งประเทศไทยกบัต่างประเทศ ในประเด็นหวัขอ้ต่าง ๆ วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหา
แนวโนม้ในการจดัการศึกษาของไทย        
 

1013203 การศึกษากบัการพฒันาประเทศ                  2(2-0) 
  Education and  Development of the Country 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษากบัการพฒันาประเทศ           การศึกษากบั
การเปล่ียนแปลงของสังคม แนวคิดในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ    สังคม
และวฒันธรรม การเมือง การปกครอง หลกัการพฒันาชุมชน การจดัโรงเรียนเพื่อ
พฒันาชุมชน ความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการพฒันาชุมชน 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1013204   กจิกรรมการศึกษาเพือ่ท้องถิ่น                           2(2-0) 

Educational Activity for Local  
โครงสร้างระบบการศึกษาส่วนทอ้งถ่ิน  บทบาทของคนและองค์กรชุมชน 

ศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณีทอ้งถ่ิน    กิจกรรมและการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาคน
และองคก์รชุมชนและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

 
1013205     เศรษฐศาสตร์การศึกษา                                      2(2-0)                               

     Educational  Economics 
ศึกษาถึงความส าคญัของทรัพยากรมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจ แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมกับการวางแผนการศึกษา การลงทุนทางการศึกษา ระบบ
การศึกษาของไทย งบประมาณและผลตอบแทนแก่การศึกษา ประสิทธิภาพของการ
จดัการศึกษา ทฤษฎีตน้ทุนและผลประโยชน์ (Cost - Benefits) เพื่อวิเคราะห์การ
ลงทุนทางการศึกษา 

 

1013206  การเมืองกบัการศึกษา                                       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  ววิฒันาการของการเมืองกบัการศึกษา  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองกบั
การศึกษา  แนวคิดในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาการเมือง   การปกครอง ในระบบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์และอิทธิพลทางการเมืองท่ีมีต่อการศึกษาใน
ประเทศไทย 

 
1013207  การศึกษากบัส่ิงแวดล้อม                    2(2-0) 

Education  and Environment 
ความหมาย และความส าคญัของการศึกษากบัส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติท่ีเป็น

พื้นฐานในการด ารงชีพของมนุษย ์ การคิด การแลกเปล่ียน การใชท้รัพยากร และการ
บริการท่ีก่อให้เกิดปัญหาอนัมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในสังคม แนวทางการจดั
การศึกษาเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและส่ิงแวดลอ้ม   
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1013208 การศึกษากบัการปรับปรนวฒันธรรม                 2(2-0) 
  Education and Cultural Adaptive 

ความหมาย ประเภท ความส าคญัและคุณค่าของวฒันธรรม วฒันธรรม
ทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอ่ืนท่ีแตกต่างไปจากวฒันธรรมไทย อยา่งนอ้ย 1-2 วฒันธรรม 
แหล่งขอ้มูลวฒันธรรม กระบวนการถ่ายทอด วฒันธรรมทอ้งถ่ิน การเก็บและจดัท า
ขอ้มูล การใชแ้ละการพฒันากระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

 
1013209 การศึกษาร่วมสมัย                   2(2-0) 
  Contemporary Education 

เหตุการณ์ปัจจุบนัทางการศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจสังคม วฒันธรรม และความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 
1013501 การศึกษานอกระบบเปรียบเทยีบ                  3(3-0) 
  Comparative Nonformal Education 

เปรียบเทียบแนวคิด  หลกัสูตร  รูปแบบการจดัการศึกษานอกระบบของ 
ไทยกบัต่างประเทศ 

 
1013502 การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ                 3(3-0) 
  Nonformal Education Administration 

ทฤษฎีการบริหารการศึกษา       การจดัและการบริหารการศึกษานอกระบบ 
ใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐภายใตบ้ทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ  วเิคราะห์
รูปแบบการจดัและการบริหารการศึกษานอกระบบของทอ้งถ่ิน 

 
 
 
 
 



 17 

รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1013503 เทคนิคการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ                  3(2-2) 
  Nonformal Education Techniques  

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเทคนิคการปฏิบติังานการศึกษานอกระบบ    อาทิ        
การฝึกอบรมแบบต่าง  ๆ    การเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง เทคนิคการน าเสนอ เทคนิค   
การประชาสัมพนัธ์  เทคนิคการท างานเป็นทีม การท างานกบัเครือข่ายการเรียนรู้ใน
ชุมชน 

 
1013504   การศึกษาทางเลอืก                                   2(2-0) 

Alternative Education                                       
ความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการศึกษาทางเลือก การเปรียบเทียบ

การศึกษานอกระบบในระบบ    และการศึกษาตามอธัยาศยั     การบริหารและการ
จดัการ การศึกษาทางเลือก หลกัสูตรและการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ         แนวโนม้ของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย 

 
1013505 การออกแบบโครงการและหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ                                 3(3-0) 
  Designing Project and Programs in Nonformal Education 

กระบวนการจดัท าโครงการและการพฒันาหลกัสูตร การศึกษาผูใ้หญ่    
และการศึกษานอกระบบ      ศึกษาโครงการและกิจกรรมการศึกษานอกระบบท่ีมีใน
ทอ้งถ่ิน  ออกแบบโครงการและหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ  และทดลองใชใ้น
สถานการณ์จริง 

 
1013506 ภูมิปัญญาศึกษา                    3(3-0) 
  Local Study 

ความหมาย  ขอบข่าย    และความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วเิคราะห์ 
จุดมุ่งหมาย   ระบบเน้ือหา  และกระบวนการเรียนรู้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เพื่อ 
ประยกุตใ์ชใ้นการศึกษา 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1013507 การศึกษานอกระบบ                                2(2-0) 
  Non-formal Education 

ศึกษาความหมาย  ความมุ่งหมาย  และขอบข่ายของการศึกษานอกระบบ  
ความแตกต่าง และความสัมพนัธ์ของการศึกษานอกระบบกบัการศึกษาในระบบ 
หน่วยงานท่ีมีส่วนรับผดิชอบในการจดัการศึกษานอกระบบ  หลกัสูตรการศึกษานอก
ระบบในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบา้น ปัญหาและแนวโนม้ของการศึกษานอก
ระบบในประเทศไทย 

 
1013801 การทดลองปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ     1(60) 
  Supervised Practicum in Nonformal Education  

การทดลองฝึกปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการศึกษานอกระบบของสถานศึกษา      
หน่วยงานหรือองคก์ารต่าง ๆ  

 
1013802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการศึกษานอกระบบ 3               3(2-2) 
  Field Study of Nonformal Education 3 

ศึกษางานในส านกังาน เช่น งานสารบรรณ  งานธุรการ การเงิน การจดั
ส านกังานศึกษา       โครงการและกิจกรรมการศึกษานอกระบบท่ีหน่วยงานทั้งของ
รัฐและเอกชนด าเนินการในทอ้งถ่ิน 

 
1014201 การศึกษาของพ่อแม่                   2(2-0) 
  Education for Parents 

ศึกษาความหมายและความส าคญัของการศึกษาของพอ่แม่ หลกัการท างาน
ของพอ่แม่ วธีิจดักิจกรรมเพื่อการศึกษาของพอ่แม่ ปัญหาและการช่วยเหลือพอ่แม่ 
บทบาทของครูในการแนะแนวการศึกษาของบุตรแก่พอ่แม่และผูป้กครอง การ
วเิคราะห์และประเมินผล 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1014501 การศึกษานอกระบบกบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสังคมไทย              2(2-0) 
  Nonformal Education and Thai Social Changes 

ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การเปล่ียนแปลง
ทางการศึกษาเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 

 
1014502 การศึกษานอกระบบกบัส่ิงแวดล้อม                 3(3-0) 
  Nonformal Education and Development 

ศึกษาภาวะทางการเมือง     เศรษฐกิจ    สังคมและวฒันธรรม   ส่ิงแวดลอ้ม  
และระบบนิเวศน์ท่ีเป็นพื้นฐานการด ารงชีวติของมนุษย ์     ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม        
ส่ิงแวดลอ้มศึกษาและแนวทางจดัการศึกษานอกระบบเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
1014503 การศึกษานอกระบบกบัการพฒันาอาชีพ                 3(3-0) 
  Nonformal Education and Vocational Development 

ความหมายและความส าคญัของการประกอบอาชีพ     ศึกษาสภาพปัญหา    
และกระบวนการพฒันาอาชีพในทอ้งถ่ินและการพฒันาอาชีพ  นโยบายของรัฐใน
การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ   รูปแบบการจดัการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันา
อาชีพ 

 
1014504 การค้นคว้าวจัิยเพือ่การศึกษานอกระบบ                 3(3-0) 
  Method of Inquiry for Nonformal Education 

กระบวนการคน้หาความรู้  การส ารวจ    การวจิยั    ในการศึกษานอกระบบ 
การส ารวจความตอ้งการ และวเิคราะห์ของชุมชน  ศึกษารูปแบบต่าง ๆ ของการวจิยั  
การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลและการออกแบบโครงการวจิยั   การน า
ผลการวจิยัใชใ้นงานการศึกษานอกระบบ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1014505 โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษานอกระบบ                2(2-0)
  Independent Study for Nonformal Education 

ใหน้กัศึกษาเลือกศึกษา    ปฏิบติั    หรือทดลองเร่ืองท่ีสนใจในขอบข่าย 
ของการศึกษานอกระบบโดยไดรั้บค าแนะน าและนิเทศจากอาจารยผ์ูส้อน 

 
1014506 สัมมนาปัญหาการศึกษานอกระบบ                 3(2-2) 
  Seminar in Nonformal Education Problems 

การวเิคราะห์สภาพปัญหาทางการศึกษานอกระบบท่ีสัมพนัธ์กบัสภาพ 
สังคมเศรษฐกิจ  การเมือง  และความมัน่คงของชาติ  หรือปัญหาการศึกษานอกระบบ
อ่ืนท่ีเป็นปัญหาของทอ้งถ่ินหรือปัญหาระดบัชาติ  เนน้การฝึกฝนการวเิคราะห์ปัญหา
ดว้ยกระบวนการกลุ่มการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาแนวทางใน
การแกปั้ญหาร่วมกนั 

 
1014801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการศึกษานอกระบบ 2               3(250) 
  Professional Experience in Nonfromal Education 2 

 ใหน้กัศึกษาฝึกงานภาคสนามตามศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษานอกระบบโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนในทอ้งถ่ิน 

 
1014802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการศึกษานอกระบบ 3               5(450) 
  Professional Experience in Nonformal Education 3 

 ใหน้กัศึกษาฝึกงานภาคสนามตามศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษานอกระบบโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนในทอ้งถ่ิน 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1014901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา                  2(2-0) 
  Independent Study in Education 

นกัศึกษาเลือกศึกษาเร่ืองทางการศึกษาท่ีสนใจ 1 เร่ือง และจดัท าเป็น
โครงการโดยผูส้อน 

 
1014902 สัมมนาปัญหาการศึกษา                   3(2-2) 
  Seminar in Educational Problems 
   ศึกษากระบวนการจดัสัมมนาและปฏิบติัการสัมมนาปัญหาการศึกษา 
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หมู่วชิาหลกัสูตรและการสอน     
(102) 

 

 
  หมู่วชิาหลกัสูตรและการสอน  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาครุศาสตร์  ไดจ้ดัลกัษณะ
เน้ือหาวชิา ดงัน้ี 
  1.   หลกัการศึกษาทัว่ไป        (102-1--) 
  2.  หลกัสูตรและแบบเรียน     (102-2--) 
  3.  ทฤษฎี/หลกัการเก่ียวกบัการสอน    (102-3--)
  4.                                                                                        (102-4--) 
  5.                                                                                                           (102-5--) 
  6.   วธีิสอนวชิาเฉพาะ                                                                          (102-6--) 
  7.                                                                                                           (102-7--) 
  8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (102-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ             
       การสัมมนา และการวจิยั     (102-9--) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

หมู่วชิาหลกัสูตรและการสอน (102)   
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
1021201 

 
1021202 
1021203 
1021204 
1021205 
1021206 
1022301 
1022302 

 
 

  1022501 
  1023101 
1023201 
1023202 

 
1023203 

 
1023204 
1023205 
1023206 
1023207 
1023208 

1021201 
2141201 
2141209 
2141210 

 
 
 

2142305 
 

1022302 
2142402 

 
 

2143202 
2143205 

 
2143206 
2143207 
2143208 
2143211 
2143213 
2143214 

2143215 

หลกัสูตรประถมศึกษา 
หลกัสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา 
การวเิคราะห์แบบเรียนสังคมศึกษา 
การวเิคราะห์แบบเรียนภูมิศาสตร์ 
หลกัสูตรมธัยมศึกษา 
หลกัสูตรและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลกัสูตรและหนงัสือเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลกัการสอน 
การสอนซ่อมเสริม 
การสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา 
วธีิสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ 
เทคนิคการปกครองชั้นเรียน 
การพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม 
กิจกรรมร่วมหลกัสูตร 
การพฒันาหลกัสูตรและส่ือการเรียนส าหรับการศึกษา
นอกระบบ 
หลกัสูตรและแบบเรียนมธัยมศึกษา 
หลกัสูตรและการจดัการประถมศึกษา 
หลกัสูตรและการจดัการมธัยมศึกษา 
หลกัสูตรอุตสาหกรรมศึกษาและการจดัการมธัยมศึกษา 
หลกัสูตรศิลปะและการจดัการมธัยมศึกษา 
การสร้างส่ือและวเิคราะห์แบบเรียนชั้นประถมศึกษา 
การสร้างส่ือและวเิคราะห์แบบเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

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

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

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

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1023209  การวเิคราะห์หนงัสือเรียนและการสร้างหนงัสือเสริม

ประสบการณ์ 
 

2(1-2) 
1023210  การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 2(1-2) 

 1023210 การพฒันาหลกัสูตรประถมศึกษา 2(1-2) 
1023211  การสร้างหลกัสูตรงานอาชีพในทอ้งถ่ิน 2(2-0) 
1023212  หลกัสูตรและการใชแ้บบเรียนภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษา 2(1-2) 
1023213  เอกสารและส่ือการสอนทางวทิยาศาสตร์ส าหรับครู

ประถมศึกษา 
 

1(1-0) 
1023214  การวเิคราะห์หนงัสือเรียนภาษาองักฤษและการสร้างหนงัสือ

เสริมประสบการณ์ 
 

2(1-2) 
1023215  การสร้างส่ือการเรียนชั้นประถมศึกษา 2(2-0) 
1023301 2143302 ทกัษะและเทคนิคการสอน 2(2-0) 
1023302  การนิเทศการศึกษา 2(2-0) 

 1023302 หลกัการนิเทศการสอน 2(2-0) 
 2143304 หลกัการนิเทศการสอน 2(2-0) 

1023303  การพฒันารูปแบบการสอน 2(1-2) 
 1023303 การพฒันารูปแบบการสอนในระดบัประถมศึกษา 2(1-2) 

1023304  ทกัษะและเทคนิคการสอนในระดบัประถมศึกษา 2(1-2) 
1023305  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 2(1-2) 
1023306  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยศึีกษา 2(1-2) 
1023601 2143601 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาไทย 3(2-2) 
1023602 2143602 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาองักฤษ 3(2-2) 
1023603 2143603 พฤติกรรมการสอนวชิาคณิตศาสตร์ 3(2-2) 
1023604 2143604 พฤติกรรมการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป 3(2-2) 
1023605 2143605 พฤติกรรมการสอนวชิาเคมี 3(2-2) 
1023606 2143606 พฤติกรรมการสอนวชิาชีววทิยา 3(2-2) 
1023607 2143607 พฤติกรรมการสอนวชิาฟิสิกส์ 3(2-2) 
1023608 2143608 พฤติกรรมการสอนวชิาสังคมศึกษา 3(2-2) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1023609 2143609 พฤติกรรมการสอนวชิาภูมิศาสตร์ 3(2-2) 
1023610 2143610 พฤติกรรมการสอนวชิาประวติัศาสตร์ 3(2-2) 
1023611 2143611 พฤติกรรมการสอนวชิาเกษตรกรรม 3(2-2) 
1023612 2143612 พฤติกรรมการสอนวชิาคหกรรมศาสตร์ 3(2-2) 
1023613 2143613 พฤติกรรมการสอนวชิาศิลปหตัถกรรม 3(2-2) 
1023614 2143614 พฤติกรรมการสอนวชิาช่างอุตสาหกรรม 3(2-2) 
1023615 2143615 พฤติกรรมการสอนวชิาอุตสาหกรรมศิลป์ 3(2-2) 
1023616 2143616 พฤติกรรมการสอนวชิานาฏศิลป์ 3(2-2) 
1023617 2143617 พฤติกรรมการสอนวชิาสุขศึกษา 3(2-2) 
1023618 1043618 พฤติกรรมการสอนวชิาพลศึกษา 3(2-2) 
1023619 2143619 พฤติกรรมการสอนวชิาดนตรีศึกษา 3(2-2) 
1023620 2143620 พฤติกรรมการสอนวชิาศิลปศึกษา 3(2-2) 
1023621 2143621 พฤติกรรมการสอนวชิาธุรกิจศึกษา 3(2-2) 
1023622 2143622 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาไทยระดบัประถมศึกษา 3(2-2) 
1023623 2143623 พฤติกรรมการสอนวชิาคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา 3(2-2) 
1023624 2143624 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษา 3(2-2) 
1023625 2143625 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ 1 3(2-2) 
1023626 2143626 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ 2 3(2-2) 
1023627 2143627 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริมลกัษณะนิสัย 3(2-2) 
1023628 2143628 พฤติกรรมการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ 3(2-2) 
1023629 2143629 พฤติกรรมการสอนวธีิการใชห้อ้งสมุดและการศึกษาคน้ควา้ 3(2-2) 
1023630 2143630 พฤติกรรมการสอนวชิาคอมพิวเตอร์ 3(2-2) 
1023631 2143631 พฤติกรรมการสอนวชิานนัทนาการ 3(2-2) 
1023632  พฤติกรรมการสอนวชิาเฉพาะ 3(2-2) 
1023633  พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาญ่ีปุ่น 3(2-2) 
1023634  พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาจีน 3(2-2) 
1023635  พฤติกรรมการสอนวชิาการสอนภาษาจีน 3(2-2) 
1023636  พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาฝร่ังเศส 3(2-2) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1023637  พฤติกรรมการสอนวชิาพุทธศาสนา 3(2-2) 
1023638  พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาอาหรับ 3(2-2) 
1023639  พฤติกรรมการสอนดนตรีระดบัประถมศึกษา 3(2-2) 
1023640  พฤติกรรมการสอนนาฏศิลป์ระดบัประถมศึกษา 3(2-2) 
1023641  พฤติกรรมการสอนการงานและอาชีพระดบัประถมศึกษา 3(2-2) 
1023642  พฤติกรรมการสอนวทิยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา 3(2-2) 
1023643  พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดบัประถมศึกษา 3(2-2) 
1023644  พฤติกรรมการสอนพลานามยัระดบัประถมศึกษา 3(2-2) 
1023645  พฤติกรรมการสอนศิลปศึกษาระดบัประถมศึกษา 3(2-2) 
1023801  การทดลองสอนวชิาภาษาไทย 1(60) 

 2143801 การทดลองสอนวชิาภาษาไทย 1(70) 
1023802  การทดลองสอนวชิาภาษาองักฤษ 1(60) 

 2143802 การทดลองสอนวชิาภาษาองักฤษ 1(70) 
1023803  การทดลองสอนวชิาคณิตศาสตร์ 1(60) 

 2143803 การทดลองสอนวชิาคณิตศาสตร์ 1(70) 
1023804  การทดลองสอนวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป 1(60) 

 2143804 การทดลองสอนวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป 1(70) 
1023805  การทดลองสอนวชิาเคมี 1(60) 

 2143805 การทดลองสอนวชิาเคมี 1(70) 
1023806  การทดลองสอนวชิาชีววทิยา 1(60) 

 2143806 การทดลองสอนวชิาชีววทิยา 1(70) 
1023807  การทดลองสอนวชิาฟิสิกส์ 1(60) 

 2143807 การทดลองสอนวชิาฟิสิกส์ 1(70) 
1023808  การทดลองสอนวชิาสังคมศึกษา 1(60) 

 2143808 การทดลองสอนวชิาสังคมศึกษา 1(70) 
1023809  การทดลองสอนวชิาภูมิศาสตร์ 1(60) 

 2143809 การทดลองสอนวชิาภูมิศาสตร์ 1(70) 
1023810  การทดลองสอนวชิาประวติัศาสตร์ 1(60) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
 2143810 การทดลองสอนวชิาประวติัศาสตร์ 1(70) 

1023811  การทดลองสอนวชิาเกษตรกรรม 1(60) 
 2143811 การทดลองสอนวชิาเกษตรกรรม 1(70) 

1023812  การทดลองสอนวชิาคหกรรมศาสตร์ 1(60) 
 2143812 การทดลองสอนวชิาคหกรรมศาสตร์ 1(70) 

1023813  การทดลองสอนวชิาศิลปหตัถกรรม 1(60) 
 2143813 การทดลองสอนวชิาศิลปหตัถกรรม 1(70) 

1023814  การทดลองสอนวชิาช่างอุตสาหกรรม 1(60) 
 2143814 การทดลองสอนวชิาช่างอุตสาหกรรม 1(70) 

1023815  การทดลองสอนวชิาอุตสาหกรรมศิลป์ 1(60) 
 2143815 การทดลองสอนวชิาอุตสาหกรรมศิลป์ 1(70) 

1023816  การทดลองสอนวชิานาฏศิลป์ 1(60) 
 2143816 การทดลองสอนวชิานาฏศิลป์ 1(70) 

1023817  การทดลองสอนวชิาสุขศึกษา 1(60) 
 2143817 การทดลองสอนวชิาสุขศึกษา 1(70) 

1023818  การทดลองสอนวชิาพลศึกษา 1(60) 
 2143818 การทดลองสอนวชิาพลศึกษา 1(70) 

1023819  การทดลองสอนวชิาดนตรีศึกษา 1(60) 
 2143819 การทดลองสอนวชิาดนตรีศึกษา 1(70) 

1023820  การทดลองสอนวชิาศิลปศึกษา 1(60) 
 2143820 การทดลองสอนวชิาศิลปศึกษา 1(70) 

1023821  การทดลองสอนวชิาธุรกิจศึกษา 1(60) 
 2143821 การทดลองสอนวชิาธุรกิจศึกษา 1(70) 

1023822  การทดลองสอนวธีิการใชห้อ้งสมุดและการศึกษาคน้ควา้ 1(60) 
 2143829 การทดลองสอนวธีิการใชห้อ้งสมุดและการศึกษาคน้ควา้ 1(70) 

1023823  การทดลองสอนวชิาคอมพิวเตอร์ 1(60) 
 2143830 การทดลองสอนวชิาคอมพิวเตอร์ 1(70) 

1023824  การทดลองสอนวชิานนัทนาการ 1(60) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
 2143833 การทดลองสอนวชิานนัทนาการ 1(70) 

1023825  การทดลองสอนในระดบัประถมศึกษา 1 1(60) 
 2143831 การทดลองสอนในระดบัประถมศึกษา 2 1(70) 

1023826  การทดลองสอนในระดบัประถมศึกษา 2 1(60) 
 2143832 การทดลองสอนในระดบัประถมศึกษา 2 1(70) 

1023827  การทดลองสอนวชิาเฉพาะ 1(60) 
1023828  การทดลองสอนวชิาภาษาจีน 1(60) 
1023829  การทดลองปฏิบติังานครูบรรณารักษ ์ 1(60) 
1023830  การทดลองสอนวชิาภาษาฝร่ังเศส 1(60) 
1023831  การทดลองสอนวชิาพระพุทธศาสนา 1(60) 
1023832  การทดลองสอนวชิาภาษาญ่ีปุ่น 1(60) 
1023833  การทดลองสอนในระดบัประถมศึกษา 1(60) 
1024601 2144410 ทกัษะส าหรับครูวทิยาศาสตร์ 3(2-2) 
1024901 2144903 โครงการศึกษาเอกเทศทางการประถมศึกษา 2(1-2) 
1024902  การสัมมนาการประถมศึกษา 2(1-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา  
หมู่วชิาหลกัสูตรและการสอน   (102) 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1021201 หลกัสูตรประถมศึกษา                   3(3-0) 
  Curriculum of Elementary Education 

ศึกษาเก่ียวกบัความหมายของหลกัสูตร        หลกัและกระบวนการในการ
พฒันาหลกัสูตร       หลกัสูตรแบบต่าง ๆ    หลกัการ    จุดหมาย  จุดประสงค ์    
โครงสร้างของหลกัสูตรประถมศึกษาในปัจจุบนั              ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
จุดประสงคก์บัเน้ือหาในหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการจดักิจกรรม
ในการจดัประสบการณ์ตามหลกัสูตร           หนงัสือเรียน และวสัดุหลกัสูตรอ่ืน ๆ            
แหล่งวทิยาการ         การวดัและการประเมินผล     การบริหารและการใชห้ลกัสูตร
ใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ิน 

 
1021202 การวเิคราะห์แบบเรียนสังคมศึกษา                 2(1-2) 
  Analysis of Social Studies Textbooks 

ศึกษาและวเิคราะห์แบบเรียนวชิาสังคมศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา     เพื่อ
คน้หาวธีิสอนตามเน้ือหาวชิาในหลกัสูตรต่าง ๆ             อยา่งมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

 
1021203 การวเิคราะห์แบบเรียนภูมิศาสตร์                  2(1-2) 
  Analysis of Geography Textbooks 

ศึกษาและวเิคราะห์แบบเรียนภูมิศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา         เพื่อคน้คิดหา
วธีิการสอน  การใชส่ื้อการสอน  โดยศึกษาเน้ือหาต่าง ๆ อยา่งรอบดา้น   เพื่อ
เตรียมพร้อมท่ีจะออกไปท าการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1021204 หลกัสูตรมัธยมศึกษา                                3(3-0) 
  Curriculum of Secondary Education 

ศึกษาเก่ียวกบัความหมาย              หลกัและกระบวนการในการพฒันา
หลกัสูตร  หลกัสูตรแบบต่าง ๆ   หลกัการ  จุดมุ่งหมาย  ฯลฯ    โครงสร้างของ
หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้    และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายในปัจจุบนั             
ความสัมพนัธ์ระหวา่งจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัเน้ือหาในหลกัสูตร         
กระบวนการเรียนการสอนและการจดัประสบการณ์ตามหลกัสูตร     เอกสาร
หลกัสูตร     แหล่งวทิยาการ    การประเมินผลทางการเรียน    เกณฑก์ารจบหลกัสูตร       
การบริหารและการปรับหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ิน 

 
1021205 หลกัสูตรและการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน                 3(2-2) 
  Curriculum and Fundamental Education Management 

ความหมายและความส าคญัของหลกัสูตร  หลกัสูตรแบบต่าง ๆ  พื้นฐานใน
การจดัท าหลกัสูตร      องคป์ระกอบของหลกัสูตร       โครงสร้างของหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจดัประสบการณ์และกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร    
การใชห้ลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน    การเลือกใชแ้หล่งวทิยาการเสริม
หลกัสูตร    การบริหารหลกัสูตร  การสร้างและการพฒันาหลกัสูตร  การประเมินผล
หลกัสูตร 

 
1021206 หลกัสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาข้ันพืน้ฐาน                2(2-0) 
  Curriculum and Texts for Fundamental Education 

ความหมายและความส าคญัของหลกัสูตร  รูปแบบของหลกัสูตร   
องคป์ระกอบของหลกัสูตร  หลกัสูตรปัจจุบนั  กิจกรรมการเรียนการสอน  การจดัชั้น
เรียน  การพฒันาและการใชห้ลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน   หนงัสือเรียน
และหนงัสืออ่านประกอบ  การเลือกใชส่ื้อการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการการ
เรียนรู้ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1022301 หลกัการสอน                   3(2-2) 
  Methods of Teaching 

ความหมายและความส าคญัของการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอน 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน  การสอนเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะอยา่ง  รูปแบบ  
เทคนิคและวธีิการสอน   กิจกรรมการเรียนการสอน   การจดับรรยากาศการเรียนรู้    
ส่ือการเรียนการสอน       การวดัผลและประเมินผล          การวางแผนการสอน  การ
ฝึกปฏิบติัการสอน 

 
1022302 การสอนซ่อมเสริม                  2(2-0) 
  Remedial Teaching 
   ความหมาย      ขอบเขต    ความมุ่งหมายและความส าคญัของการสอน 

ซ่อมเสริมหลกัการและแนวคิดทางการศึกษาอนัเป็นท่ีมาของการสอนซ่อมเสริม  การ
สอนเสริมเด็กปัญญาเลิศและเด็กท่ีมีขอ้บกพร่อง    นวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีใชใ้น
การสอนซ่อมเสริมคุณลกัษณะท่ีดีของครูผูส้อนซ่อมเสริม  การฝึกปฏิบติัการสอน
ซ่อมเสริม 

 
1022501 เทคนิคการปกครองช้ันเรียน                 2(2-0) 
  Classroom Management Techniques 

 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงและมีผลกระทบต่อชั้นเรียน
ท่ีเปล่ียนแปลง  พฒันาการเด็กวยัประถมศึกษา    แนวคิดและหลกัการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  การพฒันาประชาธิปไตยในชั้นเรียน  
เทคนิคการปรับพฤติกรรมนกัเรียนท่ีมีปัญหาเพื่อการพฒันาวจิยัในชั้นเรียน 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023101 การพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม                  3(3-0) 
  Curriculum Development for Training 

 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัสูตร หลกัสูตรแบบต่าง ๆ หลกัการและ
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร  พื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตร  การน าหลกัสูตรไปใช ้    
การประเมินผลหลกัสูตร หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการฝึกอบรมและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล  กระบวนการฝึกอบรมและการก าหนดความจ าเป็นของการ
ฝึกอบรมและพฒันา     การก าหนดเป้าหมายหลกัสูตรและเน้ือหาของการอบรม  
บทบาทและหนา้ท่ีของผูฝึ้กอบรม  วธีิการฝึกอบรมและพฒันา  การน าความรู้ทาง
จิตวทิยามาประกอบในการฝึกอบรม  อาทิ  การเขา้กลุ่ม การสร้างความร่วมมือ 
สามคัคี ฯลฯ  มีการศึกษานอกสถานท่ี  การฝึกปฏิบติั พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม 
การประเมินผลการฝึกอบรมและพฒันา ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกอบรม 

 
1023201 กจิกรรมร่วมหลกัสูตร                   2(2-0) 
  Co-curriculum Activity 

ความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมร่วมหลกัสูตร ประเภทและ
ประโยชน์ของกิจกรรมร่วมหลกัสูตรกบักิจกรรมการร่วมหลกัสูตร         ลกัษณะของ
ผูน้ าและผูต้ามวถีิทางแห่งประชาธิปไตย          หลกัการจดัและการบริหาร     
กิจกรรมร่วมหลกัสูตรและการประเมินผลกิจกรรมร่วมหลกัสูตร            การเลือกจดั
โครงการตามประเภทของกิจกรรมร่วมหลกัสูตร 

 
1023202 การพฒันาหลกัสูตรและส่ือการเรียนส าหรับการศึกษานอกระบบ              2(2-0) 
  Curriculum Development and Instructional Media for Nonformal Education 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตร  ทฤษฎีหลกัสูตร  กระบวนการพฒันาหลกัสูตร การ
เรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การประเมินผลของการศึกษานอกระบบ 

 
 
 
 



 33 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023203 หลกัสูตรและแบบเรียนมัธยมศึกษา                 2(2-0) 
 Secondary School Curriculum and Texts 
  ศึกษาเก่ียวกบัความหมายและความส าคญัของหลกัสูตร หลกัสูตรแบบ 

ต่าง ๆ พื้นฐานในการจดัท าหลกัสูตร องคป์ระกอบของหลกัสูตร โครงสร้างของ
หลกัสูตรมธัยมศึกษาปัจจุบนั การจดัประสบการณ์และกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัสูตร การใชห้ลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน เกณฑก์ารเลือกใชห้นงัสือ
ในระดบัมธัยมศึกษา การเลือกใชแ้หล่งวทิยาการเสริมหลกัสูตร ความสัมพนัธ์
ระหวา่งหลกัสูตรมธัยมศึกษา หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพและการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน การสร้างและการพฒันาหลกัสูตร การประเมินผลหลกัสูตร  

 
1023204 หลกัสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา                 3(3-0) 
  Curriculum and Management of Secondary Education 

ความหมาย  ความส าคญัของหลกัสูตรและการมธัยมศึกษา  
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร      หลกัการ      จุดหมาย              โครงสร้างของ
หลกัสูตรมธัยมศึกษาปัจจุบนั ประสบการณ์และกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร   
หนงัสือท่ีใชใ้นโรงเรียนและเกณฑก์ารเลือก     การใชแ้หล่งวทิยาการในทอ้งถ่ิน           
ระเบียบการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรมธัยมศึกษา  การจดัระบบงานใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา 

 
1023205 หลกัสูตรอุตสาหกรรมศึกษาและการจัดการมัธยมศึกษา               3(3-0) 
  Industrial Education Curriculum and Secondary Education 

 ความหมายและความส าคญัของหลกัสูตรอุตสาหกรรมศึกษาและการ
มธัยมศึกษาหลกัการ   ความมุ่งหมาย     และกระบวนการในการพฒันาหลกัสูตรและ
การสอนอุตสาหกรรมศึกษา    การก าหนดเน้ือหา    การจดักิจกรรม    แบบเรียน  
แหล่งวทิยาการและการจดัและประเมินอุตสาหกรรมศึกษา            ตลอดจนการจดั
ระบบงานในโรงเรียนมธัยมศึกษา    
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023206 หลกัสูตรศิลปะและการจัดการมัธยมศึกษา                 3(3-0) 
  Art Curriculum and Secondary Education 
   ความหมายและความส าคญัของหลกัสูตรศิลปะและการมธัยมศึกษา 

หลกัการความมุ่งหมาย        และกระบวนการในการพฒันาหลกัสูตรและการสอน
ศิลปะในระดบัมธัยมศึกษา  การก าหนดเน้ือหา  การจดักิจกรรม  แบบเรียน  แหล่ง
วทิยากร  และการจดัและประเมินผล  ตลอดจนการจดัระบบงานศิลปะในโรงเรียน
มธัยมศึกษา 

 
1023207 การสร้างส่ือและวเิคราะห์แบบเรียนช้ันประถมศึกษา               2(1-2) 
  Media Construction and Analysis of Elementary School Texts 

ความหมายและความมุ่งหมายของส่ือการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา     
การสร้างวสัดุอุปกรณ์การสอนในชั้นเรียนและการบ ารุงรักษา    การวเิคราะห์
แบบเรียนตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร      ความเหมาะสมของเน้ือหากบัวยั 
พฒันาการและความสนใจของผูเ้รียน  การประเมินผลแบบเรียนโดยสังเขป 

 
1023208 การสร้างส่ือและวเิคราะห์แบบเรียนช้ันมัธยมศึกษา                            2(1-2) 
  Media Construction and Analysis of Secondary 

ความหมายและความมุ่งหมายของส่ือการเรียนการสอนชั้นมธัยมศึกษา       
การสร้างวสัดุอุปกรณ์การสอนในชั้นเรียนและการบ ารุงรักษา      การวเิคราะห์
แบบเรียนตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร       ความเหมาะสมของเน้ือหากบัวยั 
พฒันาการและความสนใจของผูเ้รียน  การประเมินผลแบบเรียนโดยสังเขป 

 

1023209 การวเิคราะห์หนังสือเรียนและการสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์              2(1-2) 
  Analysis of Texts and Writing for Children 
   ความหมาย  ความส าคญั และประเภทของหนงัสือท่ีใชใ้นโรงเรียนลกัษณะ 

หนงัสือเรียนท่ีดี  การส ารวจหนงัสือท่ีใชใ้นโรงเรียน  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการ
จดัท าหนงัสือ  การวเิคราะห์และประเมินหนงัสือเรียน  ฝึกจดัท าหนงัสือส่งเสริมการ
อ่านและหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023210 การพฒันาหลกัสูตรท้องถิ่น                  2(1-2) 
  Curriculum Development for Local 
   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัสูตร  กระบวนการสร้างและพฒันาหลกัสูตรการ 
  ประเมินผลหลกัสูตร    ความเป็นมาและความส าคญัของหลกัสูตร    หลกัการ     

จุดหมายโครงสร้างของหลกัสูตร      การจดัประสบการณ์และกิจกรรมท่ีสอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรหลกัการและกระบวนการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน       
การฝึกปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

 
1023211 การสร้างหลกัสูตรงานอาชีพในท้องถิ่น                 2(2-0) 
  Curriculum Developing for Local 
   ความจ าเป็นของการสร้างงานอาชีพในทอ้งถ่ิน    ศึกษาวเิคราะห์ปัญหาการ 

วา่งงาน  ค่านิยมในการประกอบอาชีพตามแนวคิดเก่ากบัใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
สังคมปัจจุบนั    การสร้างค่านิยมเพื่อการพึ่งตนเอง  การศึกษากรณีตวัอยา่ง บุคคลท่ี
ประสบความส าเร็จในอาชีพส่วนตวั     ศึกษาวเิคราะห์การเคล่ือนขบวนการของการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมไทยตามนโยบายของรัฐและการพฒันาทางดา้น
เทคโนโลยท่ีีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย     กระแสการเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมท่ี
เกิดข้ึนในทอ้งถ่ินตน         ทั้งน้ีเพื่อใหต้ระหนกัถึงการด ารงชีวติท่ีอยูร่อดไดอ้ยา่งดี
ในสภาวะปัจจุบนั         รวมทั้งการเกิดความตระหนกัต่อการเลือกประกอบอาชีพท่ี
สอดคลอ้งกบัตนเอง การศึกษาส ารวจงานอาชีพต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินท่ีด ารงอยู ่    งาน
อาชีพท่ีเกิดข้ึนใหม่ในปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนตามมาในสภาวะการเปล่ียนแปลงของ
สังคมไทยในทอ้งถ่ิน  การเลือกศึกษาวธีิการของงานอาชีพ     เพื่อใหเ้กิดความรู้
ส าหรับการสร้างหลกัสูตรงานอาชีพโดยใชก้ระบวนการสร้างและการพฒันา
หลกัสูตรตามความสนใจของผูเ้รียน 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
 
1023212 หลกัสูตรและการใช้แบบเรียนภาษาองักฤษระดับประถมศึกษา              2(1-2) 
  Surveying Elementary English Curriculum and Exploiting Texts Book 

ศึกษาหลกัสูตรและแบบเรียนวชิาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นระดบัประถมศึกษา    
รวมถึงคู่มือครู  แบบฝึกหดัและหนงัสืออ่านประกอบโดยศึกษาอยา่งละเอียดในดา้น
เน้ือหากบักิจกรรมและแบบฝึกหดั      เพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบเรียนกบั
หลกัสูตร   และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนจดัการเรียนการสอนเพื่อใหบ้รรลุ
จุดประสงคข์องหลกัสูตร 

   
1023213 เอกสารและส่ือการสอนทางวทิยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา              1(1-0) 
  Science Literature and Media for Elementary Teachers 

ศึกษาคน้ควา้เอกสาร  ส่ิงพิมพ ์ วารสาร  งานวจิยั  หนงัสือเสริม และส่ือการ
สอนเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์        รวมทั้ง
ผลผลิตเอกสารและส่ือการสอนเพื่อใชส้อนวทิยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา 

 
1023214 การวเิคราะห์หนังสือเรียนภาษาองักฤษและการสร้างหนังสือ 

เสริมประสบการณ์                   2(1-2) 
  Analysis of English Texts and Writing for Children 

ความหมาย ความส าคญั และประเภทของหนงัสือภาษาองักฤษท่ีใชใ้น
หอ้งเรียนลกัษณะหนงัสือเรียนท่ีดี  การส ารวจหนงัสือท่ีใชใ้นโรงเรียน  การวเิคราะห์
และประเมินหนงัสือเรียนภาษาองักฤษ    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการท าหนงัสือ       
ฝึกหดัท าหนงัสือส่งเสริมการอ่านและหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023215 การสร้างส่ือการเรียนช้ันประถมศึกษา                 2(2-0) 
  Elementary Media Construction 

 ความหมายและความมุ่งหมายของส่ือการเรียน  ส่ือการเรียนท่ีเหมาะสมกบั
การจดัการเรียนการสอนกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ ในชั้นประถมศึกษา       การสร้าง
ส่ือการเรียน การบ ารุงรักษาและการจดัระบบการเก็บและการใหบ้ริการส่ือการเรียน
ในชั้นประถมศึกษา 

 
1023301 ทกัษะและเทคนิคการสอน                  2(2-0) 
  Teaching Skills and Techniques of Teaching 

ความหมาย   ขอบข่าย  และความส าคญัของทกัษะและเทคนิคการสอน    
ทกัษะการน าเขา้สู่บทเรียน    การเร้าความสนใจ    การตั้งค  าถาม     การใชส่ื้อการ
เรียนการสอน  การเล่าเร่ือง  การเสริมแรง   การใชกิ้ริยาท่าทางและวาจา  การใช้
กระดานด า   การอธิบายยกตวัอยา่ง และสรุปบทเรียน   การสอนกลุ่มใหญ่  การสอน
กลุ่มยอ่ย  การสอนรายบุคคล  การใชเ้พลงประกอบการเรียนการสอน  บทบาทสมมติ  
เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วมเทคนิคการสอนโดยใชก้ระบวนการคิดฯลฯ 

 
1023302 การนิเทศการศึกษา                   2(2-0) 
  Educational Supervision 

ความหมาย   ความส าคญั  และความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา
ขอบข่ายของการนิเทศการศึกษา  บทบาทของผูบ้ริหารต่อนิเทศการศึกษา  หลกัและ
เทคนิควธีิการนิเทศการศึกษา  การพฒันาการเรียนการสอน  การนิเทศการสอน  การ
นิเทศภายใน 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023303 การพฒันารูปแบบการสอน                  2(1-2) 
  Teaching Models Development 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรูปแบบการสอนต่าง ๆ          รูปแบบการสอนเพื่อ
พฒันาสติปัญญาและทกัษะกระบวนการทางปัญญา  รูปแบบการสอนเพื่อพฒันา 
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม      รูปแบบการสอนเพื่อพฒันาบุคคล      การเลือกรูปแบบการ
สอนใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนและชั้นเรียน  การทดลองสอนตามรูปแบบการสอนท่ี
พฒันาข้ึน 
 

1023304 ทกัษะและเทคนิคการสอนในระดับประถมศึกษา                2(1-2) 
  Skills and Techniques of Teaching in Elementary Education 
   ความหมายและความส าคญัของการฝึกทกัษะและเทคนิคการสอน ทบทวน 

ทกัษะและเทคนิคการสอนท่ีจ าเป็นส าหรับการสอนในระดบัประถมศึกษา  ไดแ้ก่  
การตั้งค  าถาม  การเล่าเร่ือง  การใชส่ื้อ   การเขียนกระดานด า   การเร้าความสนใจ   
การเสริมแรงการน าเขา้สู่บทเรียน การสรุปบทเรียน ฯลฯ โดยเนน้การฝึกปฏิบติั การ
ออกแบบการสอนในระดบัประถมศึกษา โดยใชเ้ทคนิคการฝึกปฏิบติั  การออกแบบ
การสอนในระดบัประถมศึกษา  โดยใชเ้ทคนิคและทกัษะท่ีฝึกมาแลว้   การทดลอง
สอนโดยใชรู้ปแบบการสอนท่ีออกแบบไว ้

 
1023305 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์                 2(1-2) 
  Skills in Science 

ธรรมชาติและความหมายของวทิยาศาสตร์      ประเภทของความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์การแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์  ไดแ้ก่  ระเบียบวธีิวทิยาศาสตร์  
ศึกษาทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ 13 ทกัษะ  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ โดยวธีิการฝึกปฏิบติัยอ่ย และฝึกทกัษะ
ผสม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023306 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยศึีกษา                             2(1-2) 
  Learning Activities for Technology Education 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคโนโลยศึีกษา  บทบาทและความส าคญัของ
เทคโนโลยใีนการด ารงชีวติ  หลกัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยศึีกษา
ในระดบัประถมศึกษา  การจดัและพฒันาการเรียนรู้ดา้นการใชว้สัดุ  การใชเ้คร่ืองมือ  
การผลิตและการจดัการท าโครงงานดา้นเทคโนโลยศึีกษา  การประยกุตก์ระบวนการ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรมมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนระดบัประถมศึกษา 

 
1023601 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาไทย                  3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Thai Language 

การศึกษาขอบข่ายของหลกัสูตร  จุดประสงค ์ ลกัษณะเน้ือหาวชิาและอตัรา
เวลาเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย  ศึกษาชนิดประเภทของเน้ือหาท่ี
ปรากฏในหนงัสือเรียนภาษาไทย ทั้งดา้นหลกัภาษา วรรณคดีและการใชภ้าษา 
รวมทั้งศึกษาคู่มือครูและแบบฝึกหดัต่าง ๆ      วเิคราะห์จุดประสงค ์    ความคิดรวบ
ยอดของเน้ือหาแต่ละเร่ืองการศึกษาเทคนิคกระบวนวธีิการสอน และส่ือการเรียนท่ี
เหมาะสมกบัเน้ือหาแต่ละประเภท     การศึกษาประเภทของหนงัสืออ่านนอกเวลา      
และวชิาภาษาไทยเลือกในชั้นต่าง ๆ   เพื่อเตรียมจดัวธีิสอนและกิจกรรมท่ีเหมาะสม
กบัเน้ือหาประเภทนั้น ๆ       ฝึกการท าแผนการสอน   บนัทึกการสอน            การ
ผลิตและการใชส่ื้อการเรียนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน           
ฝึกสร้างแบบทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย  การปฏิบติัการ
สอน 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1023602 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาองักฤษ                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching English 

ส ารวจวธีิสอนและแนวโนม้ในการสอนภาษาองักฤษ  ฝึกปฏิบติัการสอน
ภาษาเพื่อส่ือความหมายและการน าไปใชใ้นชั้นเรียน  สังเกตการสอนและวเิคราะห์
บทเรียนท่ีใชใ้นโรงเรียนมธัยม    เตรียมแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน    
รวมทั้งการฝึกสอนโดยวธีิการสอนสาธิต  การสอนเพื่อน       การสอนแบบจุลภาค
และกิจกรรมทางภาษาอ่ืน ๆ ท่ีมุ่งตวัผูเ้รียนเป็นหลกั 

 
1023603 พฤติกรรมการสอนวชิาคณติศาสตร์                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Mathematics 

การศึกษาหลกัสูตร   หนงัสือเรียน   คู่มือครู   และเอกสารประกอบหลกัสูตร
วชิาคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา   จิตวทิยาการเรียนรู้   เช่น   บรูเนอร์    กาเย      
เปียเจตส์กินเนอร์  เป็นตน้     การวเิคราะห์หลกัสูตรและหนงัสือเรียน    การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน  เทคนิควธีิสอนคณิตศาสตร์  ทกัษะการสอน   เช่น   
ทกัษะการใชค้  าถาม  ทกัษะการน าเขา้สู่บทเรียน   ทกัษะการเขียนกระดานด า     
ทกัษะการสรุปบทเรียน  เป็นตน้ การผลิตและการใชส่ื้อประกอบการเรียนการสอน  
การวดัผลและการประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร์           ตามระเบียบการ
วดัผลและประเมินผล    การท าโครงการสอน  แผนการสอน  การทดลองสอนเน้ือหา
คณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023604 พฤติกรรมการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Science 
   การศึกษาจุดประสงค ์ เน้ือหาวชิาและเอกสารหลกัสูตรวชิาวทิยาศาสตร์ 

ทัว่ไปการวเิคราะห์หลกัสูตร      ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์         จิตวทิยา
ในการสอน  เทคนิคการสอน  วธีิสอนวทิยาศาสตร์แบบต่าง ๆ     การจดั
หอ้งปฏิบติัการ      การจดัเก็บอุปกรณ์ความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ การเลือกและ
การสร้างส่ือการสอนวทิยาศาสตร์  การเลือกใชห้นงัสือเรียน และหนงัสืออ่าน
เพิ่มเติม    การเตรียมการสอน     การใชคู้่มือครู  การท าแผนการสอน       การ
ประเมินผลการสอนภาคปฏิบติั         การสร้างขอ้ทดสอบวดัพฤติกรรม  การฝึก
ปฏิบติัการสอน 

 
1023605 พฤติกรรมการสอนวชิาเคมี                  3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Chemistry 

การศึกษาจุดประสงค ์เน้ือหา อตัราเวลาเรียน และเอกสารหลกัสูตร การ
วเิคราะห์หลกัสูตร การจดับทเรียน  การศึกษาเทคนิควธีิสอน  ทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์วธีิแกปั้ญหาและเจตคติทางวทิยาศาสตร์    กิจกรรมการเรียนการ
สอน   ส่ือการเรียน   การวดัผลประเมินผล   การเตรียมการสอน   เช่น    ก าหนดการ
สอน   แผนการสอน     การฝึกปฏิบติัการสอนวชิาเคมีแบบต่าง ๆ  การจดั
หอ้งปฏิบติัการและการรักษาความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการเคมี  รวมทั้งการ
แกปั้ญหาการเรียนการสอนวชิาเคมี 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023606 พฤติกรรมการสอนวชิาชีววทิยา                  3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Biology 
   ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์    กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
  (วธีิวทิยาศาสตร์)  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  และเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

หลกัสูตรและเอกสารหลกัสูตรชีววทิยาในระดบัมธัยมศึกษา    การวเิคราะห์
หลกัสูตรและหนงัสือเรียนจิตวทิยาในการสอน วธีิสอนชีววทิยาแบบต่าง ๆ    การ
เลือกใชแ้ละการสร้างส่ือการเรียนชีววทิยา    การจดัหอ้งปฏิบติัการ และความ
ปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ   การวดัและประเมินผลชีววทิยา  การจดัและก าหนด
แผนการสอน    การเตรียมการสอน    การใชห้นงัสือเรียนและคู่มือครู  การ
ปฏิบติัการสอน 

 
1023607 พฤติกรรมการสอนวชิาฟิสิกส์                  3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Physics 
   การศึกษาจุดประสงค ์  เน้ือหา   อตัราเวลาเรียน   และเอกสารหลกัสูตรการ 

วเิคราะห์หลกัสูตรวชิาฟิสิกส์ในระดบัมธัยมศึกษา     การจดับทเรียน    การศึกษา
เทคนิควธีิสอน   ทกัษะการสอนท่ีจ าเป็น   ส่ือการเรียน   การวดัผลและประเมินผล     
การเตรียมการสอนเก่ียวกบัวธีิสร้าง  วธีิใชเ้อกสารหลกัสูตร  การฝึกปฏิบติัการสอน 

 
1023608 พฤติกรรมการสอนวชิาสังคมศึกษา                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Social Studies 

การศึกษาจุดประสงค ์ เน้ือหา  อตัราเวลาเรียน และเอกสารหลกัสูตรสังคม
ศึกษา      การวเิคราะห์หลกัสูตรและหนงัสือเรียนสังคมศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา  
เทคนิควธีิสอนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน       ทกัษะท่ีจ าเป็นในการสอน
สังคมศึกษาส่ือการเรียน    การวดัผลและประเมินผล    การเตรียมการสอน   เช่น    
การท าโครงการสอนแผนการสอน  ฯลฯ          การปฏิบติัการสอนในชั้นเรียน    เพื่อ
เป็นการฝึกการแกปั้ญหาการเรียนการสอน 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023609 พฤติกรรมการสอนวชิาภูมิศาสตร์                               3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Geography 

ปรัชญา ขอบข่าย เน้ือหา และอตัราเวลาเรียนของหลกัสูตร  คู่มือครูระดบั
มธัยมศึกษา เฉพาะเน้ือหาและรายวชิาภูมิศาสตร์  การวเิคราะห์หลกัสูตรและหนงัสือ
เรียนวชิาภูมิศาสตร์       เทคนิควธีิสอน      ส่ือการเรียน      วธีิการวดัผลและ
ประเมินผลวชิาภูมิศาสตร์การเตรียมการสอน           วธีิการเขียนจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม  การฝึกปฏิบติัการสอนแบบจุลภาคและวธีิสอนแบบต่าง ๆ  

 
1023610 พฤติกรรมการสอนวชิาประวตัิศาสตร์                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching History 

การศึกษาจุดประสงค ์เน้ือหา อตัราเวลาเรียน และเอกสารหลกัสูตรระดบั
มธัยมศึกษา  การวเิคราะห์หลกัสูตรและหนงัสือเรียนประวติัศาสตร์  เทคนิควธีิสอน
และทกัษะการสอนท่ีจ าเป็น    การจดักิจกรรมการเรียน   การผลิต       การแสวงหา
และการเลือกส่ือการเรียนวชิาประวติัศาสตร์    การวดัผลและการประเมินผล   การ
เตรียมการสอน     เช่นการท าโครงการสอน     แผนการสอน    การปฏิบติัการสอน
ในชั้นเรียนเพื่อฝึกทกัษะการแกปั้ญหาการเรียนการสอน 

 
1023611 พฤติกรรมการสอนวชิาเกษตรกรรม                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Agriculture 

การศึกษาจุดประสงค ์เน้ือหา อตัราเวลาเรียน และเอกสารหลกัสูตรเกษตร
กรรมการวเิคราะห์หลกัสูตรและหนงัสือเรียน   จิตวทิยาการสอนวชิาเกษตรกรรม   
วธีิถ่ายทอดความรู้ทางเกษตรกรรมแบบต่าง ๆ   การเตรียมส่ือและอุปกรณ์ทางเกษตร  
การวดัผลและประเมินผลวชิาเกษตรกรรมการเตรียมการสอน    เช่น      การ
ก าหนดการสอน      บนัทึกการสอน  การฝึกปฏิบติัการสอนเน้ือหาวชิาเกษตรแบบ
ต่าง ๆ  
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
 
1023612 พฤติกรรมการสอนวชิาคหกรรมศาสตร์                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Home Economics 

การศึกษาจุดประสงค ์เน้ือหา อตัราเวลาเรียน และเอกสารหลกัสูตร การ
วเิคราะห์หลกัสูตรและหนงัสือเรียน     เทคนิควธีิสอน     การจดักิจกรรมการเรียน
การสอนใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ ส่ือการเรียน   การวดัผลประเมินผล   การ
เตรียมการสอน   เช่นการก าหนดการสอน  แผนการสอน  การปฏิบติัการสอน   
วชิาคหกรรมสาขาต่าง  ๆ  ดงัน้ี    

1.  แขนงวชิาอาหารและโภชนาการ  
   2.  แขนงวชิาผา้และเคร่ืองแต่งกาย 
         3.  แขนงวชิาบา้นและการบริหารงานบา้น 
   4.  แขนงวชิาพฒันาการครอบครัวและเด็ก 
   5.  แขนงวชิาศิลปประดิษฐ ์
 
1023613 พฤติกรรมการสอนวชิาศิลปหัตถกรรม                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Arts and Craft Education 
   การศึกษาจุดประสงค ์ เน้ือหา    อตัราเวลาเรียน   และเอกสารหลกัสูตรวชิา 

ศิลปหตัถกรรม   ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย    การวเิคราะห์หลกัสูตร
และหนงัสือเรียน  กระบวนการเรียนรู้วชิาศิลปหตัถกรรม   วธีิการสร้างความสนใจ   
วธีิการใหเ้น้ือหา    วธีิการของการน าเน้ือหาไปใชง้านการสร้างส่ือและอุปกรณ์การ
สอน    การวดัผลและประเมินผล  การเตรียมการสอน  การฝึกปฏิบติัการสอน 

 
1023614 พฤติกรรมการสอนวชิาช่างอุตสาหกรรม                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Trade and Industrial Education 
   การศึกษาจุดประสงค ์   เน้ือหา    อตัราเวลาเรียน และเอกสารหลกัสูตรวชิา 
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ศิลปหตัถกรรม  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย     การวเิคราะห์หลกัสูตร
และหนงัสือเรียน  กระบวนการเรียนรู้วชิาศิลปหตัถกรรม   วธีิการสร้างความสนใจ  
วธีิการใหเ้น้ือหา  วธีิการของการน าเน้ือหาไปใชง้าน   การสร้างส่ือและอุปกรณ์การ
สอน  การวดัผลและประเมินผล  การเตรียมการสอน  การฝึกปฏิบติัการสอน 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023615 พฤติกรรมการสอนวชิาอุตสาหกรรมศิลป์                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Industrial Arts 
   การศึกษาจุดประสงค ์   เน้ือหา   อตัราเวลาเรียน  และเอกสารหลกัสูตรวชิา 

อุตสาหกรรมศิลป์ ระดบัมธัยมศึกษา          จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม      การจ าแนก
พฤติกรรมการเรียนรู้  ทกัษะการเรียนรู้   การวเิคราะห์หลกัสูตรและหนงัสือเรียน   
รูปแบบการสอนต่าง ๆ   ขอ้ดี   ขอ้จ ากดัของวธีิสอนแต่ละแบบ    สามารถน าทฤษฎี
การสอนไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน   การสร้างส่ือการเรียน    การประเมินผล
ความส าเร็จ     การเตรียมการสอนและการฝึกปฏิบติัการสอน 

 
1023616 พฤติกรรมการสอนวชิานาฏศิลป์                  3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Thai Classical Dances 
   การศึกษาจุดประสงค ์   เน้ือหา    อตัราเวลาเรียน   และเอกสารหลกัสูตร     

การวเิคราะห์หลกัสูตรนาฏศิลป์  เทคนิควธีิสอนและทกัษะการสอนท่ีจ าเป็น  การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ ส่ือการเรียน     การวดัผล
และประเมินผลการเตรียมการสอน  เช่น  การก าหนดการสอน  แผนการสอน   การ
ทดลองสอน    การแกปั้ญหาการเรียนการสอน  การฝึกปฏิบติัการสอน 

 
1023617 พฤติกรรมการสอนวชิาสุขศึกษา                  3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Health Education 
   การศึกษาจุดประสงค ์   เน้ือหา    อตัราเวลาเรียน     และเอกสารหลกัสูตร 

สุขศึกษาการวเิคราะห์หลกัสูตรและหนงัสือเรียน   การจดับทเรียน    เทคนิควธีิสอน 
ทกัษะการสอนท่ีจ าเป็น   ส่ือการสอน    การวดัผลและประเมินผล     การเตรียมการ
สอนเก่ียวกบัวธีิสร้าง  วธีิใชเ้อกสารหลกัสูตร  การฝึกปฏิบติัการสอนแบบต่าง ๆ  
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023618 พฤติกรรมการสอนวชิาพลศึกษา                  3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Physical Education 
   การศึกษาจุดประสงค ์  เน้ือหา  อตัราเวลาเรียน และเอกสารหลกัสูตร 

พลศึกษา  เทคนิควธีิสอนพลศึกษา ส่ือการเรียน  การวดัผลและประเมินผลพลศึกษา  
การเตรียมการสอน  เช่น  การก าหนดการสอน  บนัทึกการสอน การปฏิบติัการสอน   
การฝึกปฏิบติัการจดักิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนใหส้อดคลอ้งกบัโปรแกรมพลศึกษา
ในโรงเรียน 

 

1023619 พฤติกรรมการสอนวชิาดนตรีศึกษา                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Music Education 
   การศึกษาจุดประสงค ์ เน้ือหา  อตัราเวลาเรียน  และเอกสารหลกัสูตรดนตรี 

การวเิคราะห์หลกัสูตร   ความสัมพนัธ์ระหวา่งปรัชญาและการสอนดนตรี   วธีิการ
สอนดนตรี  มธัยมศึกษากบัแผนการศึกษาของชาติ    ความหมายของการสอน  
กระบวนการเรียนการสอน  เทคนิควธีิสอนต่าง ๆ  การเลือกส่ือ  การประเมินผลการ
สอนดนตรี  การก าหนดการสอนและบนัทึกการสอน  การปฏิบติัการสอนดนตรี 

 

1023620 พฤติกรรมการสอนวชิาศิลปศึกษา                  3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Art Education 

การศึกษาจุดประสงค ์   เน้ือหา   อตัราเวลาเรียน  และเอกสารหลกัสูตร
ศิลปศึกษาระดบัมธัยมศึกษา     การวเิคราะห์หลกัสูตรและหนงัสือเรียน    เทคนิควธีิ
สอน ทกัษะการสอน  การใชส่ื้อการเรียน  การใชว้สัดุ  การวดัผลและประเมินผล    
การก าหนดการสอน        บนัทึกการสอน         การปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ  
การปฏิบติัการสอน 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023621 พฤติกรรมการสอนวชิาธุรกจิศึกษา                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Business Education 

การศึกษาจุดประสงค ์เน้ือหา  อตัราเวลาเรียน  และเอกสารหลกัสูตรธุรกิจ
ศึกษา    การวเิคราะห์หลกัสูตรหนงัสือเรียน  เทคนิควธีิสอนและทกัษะการสอนท่ี
จ าเป็น  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ ส่ือการเรียน       
การวดัผลและประเมินผล  การเตรียมการสอน  เช่น  การก าหนดการสอน  แผนการ
สอน  เป็นตน้    การปฏิบติัการสอน  การแกปั้ญหาการเรียนการสอน 

 
1023622 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาไทยระดับประถมศึกษา               3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Thai at Elementary School Level 
   สาระส าคญัของหลกัสูตรภาษาไทยระดบัประถมศึกษา  คู่มือการสอน 

ภาษาไทยหนงัสือเรียน  และหนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทย  จุดประสงคข์องการ
อ่านภาษาไทยระดบัประถมศึกษา   การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนการสอน
กิจกรรมเพลงและเกมประกอบการสอน  การสอนเสริมและซ่อมการเรียนภาษาไทย    
การวดัและประเมินผลการเรียนภาษาไทย  การเตรียมการสอน  การปฏิบติัการสอน 

 
1023623 พฤติกรรมการสอนวชิาคณติศาสตร์ระดับประถมศึกษา               3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Mathematics at Elementary  

School  Level 
สาระส าคญัของหลกัสูตรคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา           คู่มือครู

คณิตศาสตร์  บตัรงาน   หนงัสือเรียน    แบบฝึกหดัเสริมทกัษะ    และแนวการสอน
คณิตศาสตร์ของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.)   การ
จดักิจกรรมการเรียน  การสอนคณิตศาสตร์       ส่ือการเรียนการสอนและเกม
คณิตศาสตร์       การศึกษาตวัแบบการสอนคณิตศาสตร์  การสร้างเจตคติท่ีถูกตอ้งใน



 48 

การคิดเชิงตรรกะและการค านวณ  การน าความรู้ในเชิงคณิตศาสตร์ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั   การวดัผลและการประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร์   การสอนเสริม
และซ่อมการเรียน   การเตรียมการสอน   การปฏิบติัการสอน 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023624 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาองักฤษระดับประถมศึกษา               3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching English Language at Elementary  
        School Level 

ศึกษาวธีิสอนภาษาองักฤษแบบต่าง ๆ    ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบติั    การน า
หลกัการไปใชใ้นหอ้งเรียน     การเรียนรู้ภาษาของเด็ก      การสอนทกัษะทางภาษา    
การฝึกทกัษะประกอบการสอนภาษา         การผลิตและการใชส่ื้อการเรียนการสอน   
กิจกรรมเพลงและเกมประกอบการสอน  การสอนเสริมและซ่อมการเรียนทางภาษา     
การวดัและประเมินผลการเรียนภาษาองักฤษ    การเตรียมการสอน     การปฏิบติั 
การสอน 

 
1023625 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ 1                            3(2-2) 
  Methods and Approaches in Life Experience Group Teaching 1 

สาระส าคญัของหลกัสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ  เน้ือหาของ
หลกัสูตร    กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติท่ีเก่ียวกบัสังคมศึกษา  เช่น  หน่วยชาติ
ไทยประเทศเพื่อนบา้น   ประชากรศึกษา   การเมืองและการปกครอง   ข่าวเหตุการณ์
และวนัส าคญัและเน้ือหาอ่ืน ๆ ทกัษะทางสังคมและเทคนิคการจดักิจกรรม 
การเรียนการสอนท่ีจ าเป็น  การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติกบัการบูรณา
การส่ือการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผลการเรียน  การเตรียมการสอน  การ
ปฏิบติัการสอน 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023626 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ 2               3(2-2) 
  Methods and Approaches in Life Experience Group Teaching 2 
   เน้ือหาของหลกัสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติท่ีเก่ียวกบั 

วทิยาศาสตร์  เช่น   หน่วยส่ิงมีชีวติ    ชีวติในบา้น    การท ามาหากิน    พลงังานและ
สารเคมี  จกัรวาลและอวกาศ   และเน้ือหาอ่ืน 

   วธีิการแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์        ทกัษะกระบวนการทาง 
วทิยาศาสตร์และเทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจ าเป็น    เช่น  การสอน
และการใชส่ื้อการเรียนการสอนตามแนวทางสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(สสวท.) และบทเรียนส าเร็จรูปของโครงการส่งเสริมสมรรถภาพ
การสอน และอ่ืน ๆ   การใชเ้คร่ืองมือวทิยาศาสตร์อยา่งง่าย ๆ   เช่น  เทอร์โมมิเตอร์   
ตะเกียง    อลักอฮอล ์   แวน่ขยายแม่เหล็ก  เขม็ทิศ    เป็นตน้      การวดัและ
ประเมินผลการเรียน      การเตรียมการสอน    การปฏิบติัการสอน 

 
1023627 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริมลกัษณะนิสัย                3(2-2) 
  Methods and Approaches in Life Experience Group Teaching 

สาระส าคญัของหลกัสูตรกลุ่มสร้างเสริมลกัษณะนิสัย   การสอนกลุ่มสร้าง
เสริมลกัษณะนิสัยกบัการบูรณาการในกลุ่มสร้างเสริมลกัษณะนิสัย       และในกลุ่ม
ประสบการณ์อ่ืน ๆ  หลกัการสอนและเทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่ม
สร้างเสริมลกัษณะนิสัย การผลิตและการใชส่ื้อการเรียนการสอน      การวดัผลและ
ประเมินผลการเรียน  การเตรียมการสอน  การปฏิบติัการสอน  
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
 
1023628 พฤติกรรมการสอนกลุ่มการงานและพืน้ฐานอาชีพ                3(2-2) 
  Methods and Approaches in Work Experience Teaching  
   สาระส าคญัของหลกัสูตรกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ    ความส าคญัของ 

การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในระดบัประถมศึกษา               หลกัการจดั
ประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้  การใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินเพื่อการเรียนการสอน  
ทกัษะการผลิตและการใชส่ื้อ  อุปกรณ์ และเคร่ืองมือพื้นฐานในงานต่าง ๆ  การ
เตรียมการสอน  การฝึกท าใบงาน การน าเสนอผลงานของนกัเรียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ        
การวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน   การสร้างชุดการสอน และการทดลอง
สอนในชั้นเรียนและในสถานการณ์จริง 

 
1023629 พฤติกรรมการสอนวธีิการใช้ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า               3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Library Science 

การศึกษาจุดประสงค ์ รายวชิาและเน้ือหา  ตลอดจนเอกสารหลกัสูตรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชห้อ้งสมุดและการศึกษาคน้ควา้ในระดบัมธัยมศึกษา        การ
วเิคราะห์หลกัสูตร   และหนงัสือเรียน     การจดัเน้ือหาวชิาและเทคนิควธีิสอน    การ
ใชห้อ้งสมุด      การสอนรูปแบบต่าง ๆ  การจดักิจกรรมคน้ควา้ในระดบั
ประถมศึกษา  มธัยมศึกษา  และการศึกษานอกระบบ      การจดัส่ือการเรียน
ประกอบการเรียนการสอน    การวดัผลและประเมินผลการฝึกปฏิบติั  การเตรียมการ
สอน  และการฝึกปฏิบติัการสอน 

 
1023630 พฤติกรรมการสอนวชิาคอมพวิเตอร์                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Computer Education 
   การศึกษาจุดประสงค ์   เน้ือหา     อตัราเวลาเรียน      และเอกสารหลกัสูตร 
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คอมพิวเตอร์ระดบัมธัยมศึกษา    การวเิคราะห์หลกัสูตรและหนงัสือเรียน   จิตวทิยา
การเรียนรู้      การเขียนกระดานด า      การสรุปบทเรียน        การผลิตและการใชส่ื้อ
การเรียนการวดัผลและประเมินผล  การท าโครงการสอน  แผนการสอน  การ
ปฏิบติัการสอน 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
 
1023631 พฤติกรรมการสอนวชิานันทนาการ                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Recreation 
   การศึกษาจุดประสงค ์  เน้ือหา   อตัราเวลาเรียน   และเอกสารหลกัสูตรการ 
  วเิคราะห์หลกัสูตรและหนงัสือเรียน   เทคนิควธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือการสอน   การวดัผลและประเมินผล   การเตรียมการสอน    เช่น      การท า
โครงการสอน     บนัทึกการสอน  การปฏิบติัการสอน 

 

1023632 พฤติกรรมการสอนวชิาเฉพาะ                  3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Specific Subject 
   สาระส าคญัของหลกัสูตรประถมศึกษา                หรือหลกัสูตรมธัยมศึกษา   

การวเิคราะห์หลกัสูตรในส่วนท่ีเป็นเน้ือหา และจุดประสงคข์องวชิาท่ีจะน าไปสอน  
กิจกรรมการเรียนการสอน  และทกัษะการสอน     ส่ือการเรียน และการประเมินผล     
ในการสอนวชิาตามหลกัสูตรท่ีวเิคราะห์  การวางแผนการสอน  การเตรียมการสอน 
และการปฏิบติัการสอน 

 

1023633 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาญีปุ่่น                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Japanese 

การศึกษาวธีิสอน และแนวโนม้ในการสอนภาษาญ่ีปุ่น  ฝึกปฏิบติัการสอน
ภาษาเพื่อส่ือความหมายและการน าไปใชใ้นชั้นเรียน   สังเกตการสอนและวเิคราะห์
บทเรียนในโรงเรียนมธัยม           เตรียมแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน      
รวมทั้งฝึกปฏิบติัการสอนโดยวธีิการสอนสาธิต       การสอนเพื่อน     การสอนแบบ
จุลภาค     และกิจกรรมทางภาษาอ่ืน ๆ ท่ีมุ่งตวัผูเ้รียนเป็นหลกั 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023634 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาจีน                  3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Chinese 

การศึกษาจุดประสงค ์เน้ือหา เอกสารหลกัสูตร  วเิคราะห์หลกัสูตรและ
หนงัสือเรียนภาษาจีนในชั้นมธัยมศึกษา      ศึกษาเทคนิควธีิสอนและการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน  ส่ือการเรียน     การวดัและประเมินผล     การเตรียมการสอน        
ฝึกการท าแผนการสอน บนัทึกการสอน  การผลิตและการใชส่ื้อการเรียนท่ีเหมาะสม  
และสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน    ฝึกการสร้างแบบทดสอบและการประเมินผล
การเรียน  การปฏิบติัการสอนในชั้นเรียน  เพื่อเป็นการฝึกการแกปั้ญหาการเรียนการ
สอน 

 
1023635 พฤติกรรมการสอนวชิาการสอนภาษาจีน                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Chinese 

 ศึกษาจุดประสงค ์ เน้ือหา  เอกสารหลกัสูตรและหนงัสือเรียนภาษาจีนในชั้น
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  ศึกษาเทคนิควธีิสอนและการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน บนัทึกการสอน  การผลิตและการใชส่ื้อการเรียนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาในบทเรียน  ฝึกการสร้างแบบทดสอบและการประเมินผลการเรียน การ
ปฏิบติัการสอนในชั้นเรียน  เพื่อเป็นการฝึกการแกปั้ญหาการเรียนการสอน 

 
1023636 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาฝร่ังเศส                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching French 

ส ารวจวธีิสอน  และแนวโนม้ในการสอนภาษาฝร่ังเศส  ฝึกปฏิบติัการสอน
ภาษาเพื่อส่ือความหมาย     และการน าไปใชใ้นชั้นเรียน        สังเกตการสอนและฝึก
วเิคราะห์บทเรียนท่ีใชใ้นโรงเรียนมธัยม      เตรียมแผนการสอน    เอกสาร
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ประกอบการสอนและอุปกรณ์ประกอบการสอน  รวมทั้งการฝึกสอนโดยวธีิการสอน
สาธิต    การสอนเพื่อน    การสอนแบบจุลภาคและกิจกรรมทางภาษาอ่ืน ๆ ท่ีมุ่งตวั
ผูเ้รียนเป็นหลกั  ใหใ้ชเ้ทคนิคการสอน และนวตักรรมในการสอนภาษาฝร่ังเศส 

 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023637 พฤติกรรมการสอนวชิาพระพุทธศาสนา                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Buddhist Studies 

 ศึกษาและวเิคราะห์หลกัสูตรวชิาพระพุทธศาสนาของชั้นประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษาวธีิสอนวชิาพระพุทธศาสนาแบบต่าง ๆ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบติั ทกัษะ
การสอนการผลิตส่ือและการใชส่ื้อการเรียนการสอน       การสอนโดยกิจกรรมและ
กรรมฐาน   การวดัผล    การประเมินผล   การเตรียมการสอน   การท าแผนการสอน     
การน าหลกัการไปประยกุตใ์ชใ้นหอ้งเรียน  การปฏิบติัการสอน 

 
1023638 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาอาหรับ                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Arabic 

การศึกษาจุดประสงค ์   เน้ือหา    และเอกสารหลกัสูตรวชิาภาษาอาหรับ
ระดบัมธัยมศึกษา      ศึกษาวธีิการสอนภาษาต่างประเทศแบบต่าง ๆ    โดยเนน้การ
สอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษา  กิจกรรมเสริม
ทกัษะภาษา  การวเิคราะห์บทเรียนและแบบเรียนภาษาอาหรับท่ีใชใ้นระดบั
มธัยมศึกษา      เตรียมแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน       ฝึกการสร้าง
แบบทดสอบและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอาหรับ 

 
1023639 พฤติกรรมการสอนดนตรีระดับประถมศึกษา                3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Music for Elementary School Level 

การศึกษาจุดประสงค ์ อตัราเวลาเรียน และเอกสารหลกัสูตรดนตรี  การ
วเิคราะห์หลกัสูตร   ความหมายของการสอน   กระบวนการเรียนการสอน    
หลกัการสอนและเทคนิควธีิสอนต่าง ๆ   การเลือกส่ือ  การจดักิจกรรมการเรียน  การ
สอนดนตรี  การเตรียมการสอน และการท าแผนการสอน  การปฏิบติัการสอนดนตรี 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023640 พฤติกรรมการสอนนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา                3(2-2) 
             Methods and Approaches in Teaching Thai Classical Dance for Elementary  

School Level  
การศึกษาจุดประสงค ์ เน้ือหา  อตัราเวลาเรียน   และเอกสารหลกัสูตร  

นาฏศิลป์การวเิคราะห์หลกัสูตร    เทคนิควธีิสอนและทกัษะการสอนท่ีจ าเป็น    
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค ์   การผลิตและการใช้
ส่ือการเรียน  การวดัผลและประเมินผล    การเตรียมการสอนและแผนการสอน         
การปฏิบติัการสอนการแกปั้ญหาการเรียนการสอน 

 
1023641 พฤติกรรมการสอนการงานและอาชีพระดับประถมศึกษา               3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Work Experience for Elementary  

School Level 
การศึกษาจุดประสงค ์เน้ือหา อตัราเวลาเรียน เอกสารหลกัสูตรการงาน

อาชีพการวเิคราะห์หลกัสูตร   ความส าคญัของการงานอาชีพในระดบัประถมศึกษา 
หลกัการจดัประสบการณ์เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้  การใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินเพื่อช่วย
ในการเรียนการสอน  ทกัษะการผลิตและการใชส่ื้อ    อุปกรณ์และเคร่ืองมือพื้นฐาน
ในงานต่าง ๆ การวดัและประเมินผลการเรียนการสอน           และการทดลองสอนใน
ชั้นเรียนและในสถานการณ์จริง 

 
1023642 พฤติกรรมการสอนวทิยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา                3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Science for Elementary School Level 
   การศึกษาจุดประสงค ์   เน้ือหา     อตัราเวลาเรียน      และเอกสารหลกัสูตร 
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วทิยาศาสตร์   การวเิคราะห์หลกัสูตร  ทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์   เทคนิคการ
สอนวธีิสอนวทิยาศาสตร์แบบต่าง ๆ       การเลือกการผลิตและการใชส่ื้อการสอน
วทิยาศาสตร์     การเตรียมการสอน    การท าแผนการสอน      การประเมินการสอน
ภาคปฏิบติั  การฝึกปฏิบติัการสอน 

 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023643 พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา                3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Social Study for Elementary  

School Level 
การศึกษาจุดประสงค ์   อตัราเวลาเรียน   และเอกสารหลกัสูตรสังคมศึกษา   

การวเิคราะห์หลกัสูตร  ทกัษะกระบวนการทางสังคม     เทคนิควธีิสอนสังคมศึกษา    
การจดักิจกรรมทางสังคมศึกษา    การผลิต    การเลือกและการใชส่ื้อการวดัผล
ประเมินผล    การเตรียมการสอน  การท าแผนการสอน  การฝึกปฏิบติัการสอน 

    
1023644 พฤติกรรมการสอนพลานามัยระดับประถมศึกษา                3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Physical Education for Elementary  

School Level 
การศึกษาจุดประสงค ์  อตัราเวลาเรียน  และเอกสารหลกัสูตรพลานามยั     

การวเิคราะห์หลกัสูตร หลกัการและวธีิสอนพลศึกษา  การจดักิจกรรมทางพลศึกษา   
ส่ือการเรียน   การวดัผลและประเมินผล   การเตรียมการสอน   การปฏิบติัการสอน   
การฝึกปฏิบติัการจดักิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนใหส้อดคลอ้งกบัพลศึกษาใน 
โรงเรียน 

    
1023645 พฤติกรรมการสอนศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา                3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Art for Elementary School Level 

การศึกษาจุดประสงค ์ อตัราเวลาเรียน   และเอกสารหลกัสูตรศิลปศึกษา   
การวเิคราะห์หลกัสูตร  เทคนิควธีิสอน  การจดักิจกรรมทางศิลปศึกษา  การผลิตและ
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การใชส่ื้อการเรียน  การใชว้สัดุ  การวดัผลและประเมินผล    การเตรียมการสอนและ
การท าแผนการสอน  การปฏิบติัการสอน 

 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023801 การทดลองสอนวชิาภาษาไทย                  1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Thai Language 
   การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิาภาษาไทย 
    ชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 
1023802 การทดลองสอนวชิาภาษาองักฤษ      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in English 

การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิา
ภาษาองักฤษชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 
1023803 การทดลองสอนวชิาคณติศาสตร์      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Mathematics 

การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ   ในรายวชิา
คณิตศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 
1023804 การทดลองสอนวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป     1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in General Science 
   การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ    ในรายวชิา 

วทิยาศาสตร์ทัว่ไปชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 
1023805 การทดลองสอนวชิาเคมี       1(60) 
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  Teaching Practice Under Supervision in Chemistry 
   การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิาเคมี 

ชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023806 การทดลองสอนวชิาชีววทิยา      1(60) 

Teaching Practice Under Supervision in Biology   
 การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ  ในรายวชิาชีววทิยา
ชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 
1023807 การทดลองสอนวชิาฟิสิกส์      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Physics 
   การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิาฟิสิกส์ 

ชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 
1023808 การทดลองสอนวชิาสังคมศึกษา      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Social Studies 

การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิาสังคม
ศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 
1023809 การทดลองสอนวชิาภูมิศาสตร์      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Geography 

การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิาภูมิศาสตร์
ชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
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1023810 การทดลองสอนวชิาประวตัิศาสตร์     1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in History 
   การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิา 

ประวติัศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 
 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023811 การทดลองสอนวชิาเกษตรกรรม                  1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Agriculture 
   การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิา 

เกษตรกรรมชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 
1023812 การทดลองสอนวชิาคหกรรมศาสตร์     1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Home Agriculture 
               การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิา 

คหกรรมศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 
1023813 การทดลองสอนวชิาศิลปหัตถกรรม     1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Arts and Graft Education 
   การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิา 

ศิลปหตัถกรรมชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 
1023814 การทดลองสอนวชิาช่างอุตสาหกรรม     1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Trade and Industrial Education 
   การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ  ในรายวชิาช่าง 
     อุตสาหกรรมชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 
1023815 การทดลองสอนวชิาอุตสาหกรรมศิลป์     1(60) 
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  Teaching Practice Under Supervision in Industrial Arts 
   การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิา 

อุตสาหกรรมศิลป์ชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023816 การทดลองสอนวชิานาฏศิลป์      1(60) 
     Teaching Practice Under Supervision in Thai Classical Dances 

การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิานาฏศิลป์
ชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 
1023817 การทดลองสอนวชิาสุขศึกษา      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Health Education 

การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิาสุขศึกษา
ชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 
1023818 การทดลองสอนวชิาพลศึกษา      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Physical Education 
   การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ  ในรายวชิาพลศึกษา 
  ชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 
1023819 การทดลองสอนวชิาดนตรีศึกษา                               1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Music Education 
   การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิา 

ดนตรีศึกษาชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 
1023820 การทดลองสอนวชิาศิลปศึกษา                  1(60) 
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  Teaching Practice Under Supervision in Art Education 
   การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิา 

ศิลปศึกษาชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023821 การทดลองสอนวชิาธุรกจิศึกษา      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Business Education 

การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิาธุรกิจ
การศึกษาชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 
1023822 การทดลองสอนวธีิการใช้ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า   1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Library Science 

การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิาการใช้
หอ้งสมุด  และการศึกษาคน้ควา้ ชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์ 
วชิาชีพครู 

 
1023823 การทดลองสอนวชิาคอมพวิเตอร์      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Computer Education 

การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิา
คอมพิวเตอร์ชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 
1023824 การทดลองสอนวชิานันทนาการ      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Recreation 

การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิา
นนัทนาการชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
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1023825 การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 1     1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Elementary School  Level 1 
   การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ   ในรายวชิา 

พฤติกรรมการสอนภาษาไทย   คณิตศาสตร์   กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ 1 และ 2 
ในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูระดบัประถมศึกษา 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023826 การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 2     1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Elementary School  Level 2 
   การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ    ในรายวชิา 

พฤติกรรมการสอนภาษาองักฤษกลุ่มสร้างเสริมลกัษณะนิสัย และกลุ่มการงาน 
พื้นฐานอาชีพ   ในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูระดบัประถมศึกษา 

 
1023827 การทดลองสอนวชิาเฉพาะ                  1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Specific Slementary 
   การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิาตาม 

หลกัสูตรประถมศึกษา หรือหลกัสูตรมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์ 
วชิาชีพครู 

 
1023828 การทดลองสอนวชิาภาษาจีน      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Chinese 

การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิาภาษาจีน
ชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 
1023829 การทดลองปฏิบัติงานครูบรรณารักษ์     1(60) 
  Practice Under Supervision in Library Science 
   การศึกษาและทดลองปฏิบติังานสอนบทเรียนสั้น ๆ ในงานการเป็นครู 
    บรรณารักษ ์ท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
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1023830 การทดลองสอนวชิาภาษาฝร่ังเศส      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in French 
   การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ    ในรายวชิา 

ภาษาฝร่ังเศสชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1023831 การทดลองสอนวชิาพระพุทธศาสนา     1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Buddhist Studies 
   การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิาพระพุทธ 
    ศาสนา ชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
   
1023832 การทดลองสอนวชิาภาษาญีปุ่่น      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Japanese 

การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวชิา 
ภาษาญ่ีปุ่นชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 
1023833 การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา                 1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Elementary School Level 

การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น  ๆ   ในรายวชิา 
พฤติกรรม การสอนท่ีเลือกเรียน  ท่ีลงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 
1024601 ทกัษะส าหรับครูวทิยาศาสตร์                  3(2-2) 
  Teaching Skills for Science Teachers 

วเิคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูวทิยาศาสตร์     ทกัษะส าคญัและ
จ าเป็นส าหรับครูวทิยาศาสตร์  ความส าคญัของทกัษะส าหรับครูวทิยาศาสตร์    
ฝึกทกัษะในการจดักิจกรรมโดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์      กิจกรรม 
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วทิยาศาสตร์เชิงเทคโนโลย ี  โครงงานวทิยาศาสตร์       การออกแบบและการสร้าง
ส่ือการสอนวทิยาศาสตร์     การจดักิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ การสร้างขอ้สอบและ
การใชข้อ้สอบ          ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน            ทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น  
การประเมินทกัษะและแนวทางพฒันาทกัษะส าหรับครูวทิยาศาสตร์ 

 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
1024901 โครงการศึกษาเอกเทศทางการประถมศึกษา                2(1-2) 
  Independent Study in Elementary Education 

ใหน้กัศึกษาเลือกเร่ืองท่ีตนสนใจในขอบข่ายวชิาการประถมศึกษา โดย
ไดรั้บค าแนะน า และอยูใ่ตก้ารนิเทศอยา่งใกลชิ้ดของอาจารย ์

 
1024902 การสัมมนาการประถมศึกษา                  2(1-2) 
  Seminar in Elementary Education 

ศึกษาจุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  และกระบวนการของการสัมมนา     วาง
แผนการจดัสัมมนา  วเิคราะห์สภาพปัญหาและแนวโนม้ของการประถมศึกษา    ทั้ง
ในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ  ในขอบข่ายของงานในระดบัประถมศึกษา     เนน้
การฝึกทกัษะการวเิคราะห์ปัญหา    ดว้ยกระบวนการกลุ่ม   การอภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็น         วางแผนการพฒันาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการทาง 
วทิยาศาสตร์       แสวงหาแนวคิดใหม่จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ   โดยเฉพาะวทิยากร    
ผลงานวจิยั      หรือวรรณกรรมทางการประถมศึกษา 
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หมู่วชิาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา   
(103) 

 
  หมู่วชิาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาครุศาสตร์ ไดจ้ดั
ลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
  1.   หลกัการทฤษฎีทัว่ไป                      (103-1--) 
  2.   การใช ้                          (103-2--) 

3. การผลิตวสัดุทัว่ไป                  (103-3--) 
4. การผลิตวสัดุท่ีใชฟิ้ลม์               (103-4--) 
5. การผลิตวสัดุทางสร้างสรรค ์               (103-5--) 

  6.    เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้                (103-6--)  
  7.    เทคโนโลยแีละนวตักรรม               (103-7--) 
  8.    การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ               (103-8--) 
  9.   โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์    
        โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิยั            (103-9--) 
 
 
 
 
 
 



 65 

 
 
 
 
 
 
 

หมู่วชิาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา (103) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัการและทฤษฎีเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 
การใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษา 
การใชแ้หล่งวชิาในชุมชนเพื่อการศึกษา 
การใชแ้ละการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยกีารศึกษา 
การใชส่ื้อมวลชนเพื่อการศึกษา 
โสตทศันวสัดุและอุปกรณ์ 
การผลิตวสัดุเทคโนโลยกีารศึกษา 
เทคโนโลยกีารศึกษา 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 
โสตทศันูปกรณ์ในงานพฒันาชุมชน 
ส่ือการสอนวชิาภูมิศาสตร์ 
ส่ือการสอนวชิาสังคมศึกษา 
การผลิตส่ือการศึกษาราคาเยา 
การสร้างส่ือการเรียนการสอน 
การจดัแสดงและนิทรรศการ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 
นวตักรรมการศึกษา 
การบริหารเทคโนโลยกีารศึกษา 
วธีิระบบทางเทคโนโลยกีารศึกษา 
การประเมินทางเทคโนโลยกีารศึกษา 
ธุรกิจส่ือการศึกษา 
การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการเผยแพร่ 
วฒันธรรม 
ส่ือโสตทศัน์เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 
การผลิตวสัดุกราฟิก 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1033302 

 
1033303 
1033304 
1033401 
1033402 
1033403 
1033501 
1033502 
1033503 
1033505 
1033601 
1033701 
1033702 
1033703 
1033801 
1033802 
1033901 
1034101 
1034201 
1034401 
1034402 
1034501 
1034701 
1034702 
1034703 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่ือและการบริหารส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา 
ส่ือและการจดักิจกรรมการสอนภาษาไทย 
การผลิตส่ือโสตทศัน์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
การถ่ายภาพขาว-ด า 
การผลิตสไลด ์
การผลิตรายการโทรทศัน์ 1 
การใชว้สัดุทอ้งถ่ินเพื่อการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
การผลิตแผน่ภาพโปร่งใส 
การผลิตสไลดม์ลัติวชิัน่ 
การผลิตและการน าเสนอมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา 
การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เทคโนโลยกีารศึกษา 
บทเรียนส าเร็จรูป 
ชุดการเรียนการสอน 
เทคโนโลยกีารถ่ายภาพ 
การปฏิบติังานเทคโนโลยกีารศึกษาและสารสนเทศ 1 
การปฏิบติังานเทคโนโลยกีารศึกษาและสารสนเทศ 2 
การจดัการฝึกอบรมทางการศึกษา 
การศึกษาโดยระบบส่ือทางไกล 
การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการเผยแพร่วฒันธรรม 2 
การถ่ายภาพวสัดุขนาดเล็ก 
การถ่ายภาพยนตร์เพื่อการเรียนการสอน 
การสร้างสรรคแ์ละประดิษฐส่ื์อการศึกษา 
โทรทศัน์การศึกษา 
การผลิตส่ิงพิมพเ์พื่อการศึกษา 
การด าเนินงานหอ้งปฏิบติัการทางเสียง 

 
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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1034801 
1034802 
1034803 

 
1034804 

 
1034901 
1034902 
1034903 

 การทดลองปฏิบติังานเทคโนโลยกีารศึกษาและสารสนเทศ 
ประสบการณ์จ าลองเทคโนโลยกีารศึกษา 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยกีารศึกษาและ
สารสนเทศ 2 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยกีารศึกษาและ
สารสนเทศ 3 
การสัมมนาเทคโนโลยกีารศึกษา 
วทิยาการพิเศษทางเทคโนโลยร่ีวมสมยั 
ความรู้เบ้ืองตน้ในการวจิยัเทคโนโลยกีารศึกษา 

1(60) 
2(1-2) 

 
3(250) 

 
5(450) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(1-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
โปรแกรมวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา (103) 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
   
1031101 หลกัการและทฤษฎเีทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา   3(3-0) 
        Principles and Theories in Educational Technology and Innovation  

 ศึกษาความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ พฒันาการและแนวโนม้
แนวคิดหลกั           การและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษากบัการแกปั้ญหาทางการศึกษา เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมการศึกษาเปรียบเทียบ (หรือการเปรียบเทียบเทคโนโลยแีละนวตักรรม
การศึกษาระหวา่งประเทศ) 

   
1031201 การใช้เทคโนโลยกีารศึกษา      2(2-0) 
                           Utilization of Educational Technology  

 ศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาทางการศึกษา ความจ าเป็นในการใชเ้ทคโนโลยี
การศึกษา ประเภทของเทคโนโลยกีารศึกษา รูปแบบการจดัระบบการเรียนการสอน 
กรณีศึกษาเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษา 

   
1031202 การใช้แหล่งวชิาในชุมชนเพือ่การศึกษา 
        Utilization of Community for Education                                                       2(2-0) 

  ศึกษาความหมาย ขอบข่าย คุณค่าของการศึกษาแหล่งวชิาในชุมชนท่ีมี
ประโยชน์ การส ารวจแหล่งชุมชนเพื่อพฒันาการศึกษา การเชิญวทิยากร การศึกษา
นอกสถานท่ี 

   
1031203 การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยกีารศึกษา   3(2-2) 
        Operation and Maintenance of Education Technology Equipments  
             ศึกษาหลกัการ ระบบการท างาน วธีิใชแ้ละการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

เทคโนโลย ีการศึกษาฝึกปฏิบติัการใชแ้ละการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยกีาร 
ศึกษา 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
   
1031204 การใช้ส่ือมวลชนเพือ่การศึกษา      2(2-0) 
        Utilization of Mass Media in Education  
          ศึกษาความส าคญัของส่ือมวลชนท่ีมีต่อการจดัการศึกษา หลกัการและวธีิการ 

        ใชว้ทิยกุระจายเสียง วทิย ุโทรทศัน์ ส่ิงพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์ภาพยนตร์ เครือข่ายขอ้มูล      
              สากล และส่ือสารสารสนเทศในรูปแบบอ่ืนเพื่อการศึกษา การใชแ้ละเลือกรับขอ้มูล       
              ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การวเิคราะห์ข่าวสารเพื่อการเรียนรู้  

   
1031205 โสตทศันวสัดุและอุปกรณ์      2(1-2) 
                           Audio Visual Materials and Equipments 

ศึกษาความส าคญัและบทบาทของโสตทศันวสัดุและอุปกรณ์ต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ศึกษาวธีิการจดัหา การจ าแนกประเภท การจดัเก็บ การ
ใหบ้ริการและการดูแลรักษาฝึกปฏิบติัการผลิต การซ่อมแซม และการเก็บรักษา
  

   
1031301 การผลติวสัดุเทคโนโลยกีารศึกษา                                                                           3(2-2) 

              Production of Educational Technology Materials 
หลกัการและทฤษฎีออกแบบ การร่างแบบ เขียนแบบ การใชเ้คร่ืองมือในการ

ร่างแบบและออกแบบฝึกปฏิบติัการออกแบบ ร่างแบบ เขียนแบบ ยอ่-ขยายแบบ การ
ผลิตการน าไปทดลองใช ้ การตรวจสอบสัมฤทธิผลของวสัดุเทคโนโลยกีารศึกษาและ
การปรับปรุงแกไ้ข 

   
1032101 เทคโนโลยกีารศึกษา                                                     3(2-2) 

Educational Technology 
ความหมาย ขอบข่ายและความส าคญัของเทคโนโลยแีละนวตักรรม

การศึกษาต่อการเรียนการสอน วธีิระบบ กระบวนการส่ือความหมาย การจ าแนก
ประเภทของส่ือการเรียนการสอน การเลือก การแนะน าใหรู้้จกัเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอน การจดัหา การใช ้การผลิต การ
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ประเมินผลและการเก็บรักษาส่ือการเรียนการสอนฝึกปฏิบติัผลิตส่ือหลกัท่ีเหมาะสม
กบัสภาพชั้นเรียน 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
  
1032102 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา     3(2-2) 
        Information Technology in Education  

ศึกษาการท างานของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ การท างานของ
อินเตอร์เน็ต การใช้งานอินเตอร์เน็ต ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ เวิลด์ ไวด์ เว็บ การ
ประชุมทางไกล (teleconference) อินเตอร์เน็ตในวงการศึกษาไทยเพื่อพฒันาและการ
คน้ควา้ทางการศึกษา ฝึกปฏิบติัสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต และฝึกรับส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

   
1032201 โสตทศันูปกรณ์ในงานพฒันาชุมชน                                                             2(1-2) 

Audio - visual Aids for Community Development 
ความส าคญั และประเภทของโสตทศันูปกรณ์ การเลือก การเตรียม การผลิต 

การใชโ้สตทศันูปกรณ์เพื่อการพฒันาชุมชน เทคนิคการผลิตและการใช้
โสตทศันูปกรณ์ใหส้ัมฤทธิผล การเสริมประสบการณ์ใหผู้เ้รียนรู้จกัการผลิต การใช้
โสตทศันูปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน 

   

1032301 ส่ือการสอนวชิาภูมิศาสตร์       2(1-2) 
Teaching Media for Geography 
              ศึกษาบทบาทของส่ือท่ีมีต่อการเรียนการสอน ส่ือการสอนวชิาภูมิศาสตร์
ประเภทต่าง ๆ การเลือก การจดัหา การผลิต การใช ้การประเมินผลและการ
บ ารุงรักษาส่ือการสอนวชิาภูมิศาสตร์ 

   
1032302 ส่ือการสอนวชิาสังคมศึกษา      2(1-2) 
        Teaching Media for Social Studies  

                      ศึกษาบทบาทของส่ือท่ีดีต่อการเรียนการสอน ส่ือการสอนวชิาสังคมศึกษา        
              ประเภทต่าง ๆ การเลือก การจดัหา การผลิต การใช ้การประเมินผลและการบ ารุง     
              รักษาส่ือการสอนวชิาสังคมศึกษา 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1032501 การผลติส่ือการศึกษาราคาเยา      2(1-2) 
        Production of Inexpensive Educational Media  

                 ศึกษาความหมาย ขอบข่าย คุณค่า ประเภท และแหล่งท่ีมาของส่ือราคาเยา 
หลกัการผลิต การใชแ้ละการเก็บรักษา ฝึกปฏิบติั การจดัหา การปรับปรุง การผลิตส่ือ
ราคาเยาชนิดต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาและสภาพของทอ้งถ่ิน 

   
1032502 การสร้างส่ือการเรียนการสอน                                                                            2(1-2) 
        Media Construction  

              ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของส่ือการเรียนการสอน การวเิคราะห์           
              บทเรียนเพื่อการสร้างส่ือ ประเภทของส่ือท่ีเหมาะสม การผลิตส่ือ การใชส่ื้อและการ    
              พฒันาส่ือเฉพาะตามระดบัการศึกษา การผลิตส่ือการเรียนการสอนราคาเยา การ 
              ประเมินผลส่ือการเรียนการสอน 

   
1032701 การจัดแสดงและนิทรรศการ      3(2-2) 
        Display and Exhibition  

หลกัการ องคป์ระกอบของการจดัแสดงและนิทรรศการ เทคนิคการจดัและ
การประเมินผลฝึกปฏิบติัในการจดัแสดงและนิทรรศการ 

   
1033101 เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา     2(1-2) 
       Educational Technology and Innovation  

ความหมายของเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา ความเป็นมา คุณค่า การ
เลือกและการประเมินผลการใชส่ื้อชนิดต่าง ๆ  ฝึกปฏิบติัการใชเ้ทคโนโลยแีละ
นวตักรรมการศึกษา 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1033102 นวตักรรมการศึกษา       3(2-2) 
        Educational Innovation  

ความหมาย ความส าคญั หลกัการและประเภทของนวตักรรมการศึกษา การ
สร้าง การเลือกใชน้วตักรรมเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนฝึกปฏิบติัการศึกษาสภาพ
ปัญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา น าเสนอรูปแบบนวตักรรมท่ีเหมาะสม ท า
การผลิตเพื่อน าไปทดลองใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ข 

   
1033103 การบริหารเทคโนโลยกีารศึกษา      2(1-2) 
       Administration of Educational Technology  

ศึกษาสภาพปัญหา การใช ้ การบริหาร วสัดุและอุปกรณ์เทคโนโลยี
การศึกษา กระบวนการในการจดัด าเนินการบริหารและการบริการฝึกปฏิบติับริการ
การจดัส่ือต่าง ๆ ในศูนยส่ื์อการเรียนการสอน เพื่อใหส้ะดวกในการใหบ้ริการ 

   
1033104 วธีิระบบทางเทคโนโลยกีารศึกษา      2(2-0) 
        Systematic Approaches in Educational Technology  

ความหมาย ขอบข่าย ประเภทของรูปแบบต่าง ๆ ของวธีิระบบทาง
เทคโนโลยกีารศึกษา การออกแบบระบบการเรียนการสอน และการประยกุตรู์ปแบบ
ไปใชใ้นการท ากรณีศึกษา 

   
1033105 การประเมินทางเทคโนโลยกีารศึกษา     2(2-0) 
       Evaluation in Educational Technology  

             ศึกษาแนวคิด รูปแบบ บทบาทของการประเมินและการวดัผลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เทคโนโลยกีารศึกษา กระบวนการวางแผน พฒันา วเิคราะห์ ปฏิบติัการและรายงาน
การประเมินทางเทคโนโลยกีารศึกษา 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1033106  ธุรกจิการศึกษา        2(2-0) 
        Business in Educational Media  

 ศึกษาความส าคญัของการประกอบธุรกิจในดา้นการผลิตและจ าหน่าย
ส่ือการศึกษาเพื่อผลในการพฒันาส่ือในเมืองไทย การเช่ือมโยงความรู้พื้นฐานในการ
บริหารธุรกิจ หลกัเศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ หลกัการตลาด การวเิคราะห์
กลุ่มเป้าหมายและเทคนิคการขายอยา่งมีประสิทธิภาพใหเ้ขา้กบัธุรกิจทาง
ส่ือการศึกษา ศึกษารูปแบบและความเป็นไปได ้ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทาง
ในการแกปั้ญหาของการประกอบธุรกิจทางส่ือการศึกษาในเมืองไทย 

   
1033201 การใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การเผยแพร่วฒันธรรม   2(1-2) 
       Technology and Innovation of Cultural Promotion  

              ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการจดัองคป์ระกอบและหลกัการ วธีิการจดั
ผลิตส่ือ กิจกรรมอนัเป็นเคร่ืองมือเผยแพร่วฒันธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพน่ิง 
เทปโทรทศัน์ เทปบนัทึกเสียง การจดัรายการวทิย ุโทรทศัน์ การแสดงละครทาง
ส่ือมวลชน 

   
1033202 ส่ือโสตทศัน์เพือ่การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์    2(1-2) 
       Audio-Visual Media for Advertising and Public Relations  

ศึกษาความส าคญั บทบาทของโสตทศัน์ท่ีมีต่อการโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์ ประเภทของส่ือโสตทศัน์ การเลือก การเตรียมการผลิต การใชส่ื้อ
โสตทศัน์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์  ฝึกปฏิบติัการใชส่ื้อโสตทศัน์เพื่อการ
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1033301 การผลติวสัดุกราฟิก       3(2-2) 
        Production of Graphic Materials  

ความหมาย ขอบข่าย ความส าคญั ทฤษฎีและหลกัการออกแบบวสัดุกราฟิก 
วสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการผลิตวสัดุกราฟิก การประดิษฐต์วัอกัษร การสร้าง
ภาพ หลกัการผลิต การใชแ้ละการเก็บรักษาวสัดุกราฟิก  ฝึกปฏิบติัการเขียน การ
ประดิษฐ ์การสร้างภาพและอกัษร เพื่อน ามาใชใ้นการเรียนการสอน 

   
1033302 ส่ือและการบริหารส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  2(2-0) 
        Instructional Media and Media Administration in Elementary Schools  

             ความหมายและการจ าแนกประเภทส่ือการเรียนการสอนตามกลุ่ม
ประสบการณ์ในระดบัประถมศึกษา การผลิต การจดัหา และการส่งเสริมการใช ้การ
ประเมินผลส่ือการเรียนการสอน การบริหารและการบริการส่ือการเรียนการสอน 
การจดัตั้งศูนยส่ื์อการเรียนการสอนในระดบัชั้นเรียน ระดบัโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 
ชนิดอยูก่บัท่ีและชนิดเคล่ือนท่ี การบูรณาการส่ือการเรียนการสอนโดยเนน้กิจกรรม
กลุ่ม 

   
1033303 ส่ือและการจัดกจิกรรมการสอนภาษาไทย     2(1-2) 
        Instructional Media and Activities for Teaching Thai  

         ศึกษาบทบาทของส่ือท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและกิจกรรมใน
การสอนวชิาภาษาไทย การเลือก การจดัหา การผลิต การใช ้ การประเมินผลและการ
เก็บรักษาส่ือการเรียนการสอนวชิาภาษาไทย เนน้การฝึกทกัษะในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนวชิาภาษาไทย 

   
1033304 การผลติส่ือโสตทศัน์เพือ่การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์   2(1-2) 
        Product of Audio-Visual Media for Advertising and Public Relations  
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ศึกษาหลกัการและทฤษฎีการออกแบบ กระบวนการผลิตส่ือโสตทศัน์เพื่อ
การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ฝึกปฏิบติัการผลิตส่ือโสตทศัน์ใหเ้หมาะสมกบัการ
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ลกัษณะต่าง ๆ  

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1033401 การถ่ายภาพขาว-ด า       3(2-2) 
        Black and White Protography  

ศึกษาการใชอุ้ปกรณ์การถ่ายภาพ ฟิลม์ กระดาษอดัรูป เทคนิคการถ่ายภาพ 
กระบวนการลา้งฟิลม์ อดัขยายภาพขาว-ด าฝึกปฏิบติัการถ่ายภาพเพื่อใชใ้นการศึกษา
ดว้ยฟิลม์ขาว-ด า การลา้งฟิลม์และการอดัขยายภาพ 

 
1033402 การผลติสไลด์        2(1-2) 
        Slides Production  

ศึกษาวธีิการผลิตสไลด ์ ลกัษณะท่ีดีของสไลด ์ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต การ
ท าตน้ฉบบัและการน าเสนอ ฝึกปฏิบติัการผลิตสไลด ์ เพื่อการเรียนการสอนและการ
น าเสนอ 

 
1033403 การผลติรายการโทรทศัน์ 1      2(1-2) 
        Television Production 1  

ศึกษาคุณค่า กระบวนการผลิต และการน ารายการโทรทศัน์ไปใช ้ การ
วางแผนและด าเนินการผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อการประชาสัมพนัธ์และเพื่อการ
เรียนการสอนฝึกการผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อการประชาสัมพนัธ์หรือเพื่อการเรียน
การสอน 

   
1033501 การใช้วสัดุท้องถิ่นเพือ่การผลติส่ือการเรียนการสอน   2(1-2) 
        Utilization of Local Materials for Instuctional Media Production  
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                     ศึกษาประเภท ลกัษณะ ขนาด คุณสมบติัและแหล่งวสัดุท่ีจะน ามาใชใ้นการ   
              ผลิตส่ือการศึกษาทั้งวสัดุพื้นฐานและวสัดุส าเร็จรูปฝึกปฏิบติัการน าวสัดุทั้งประเภท       
              พื้นฐานและส าเร็จรูปมาใชใ้นการผลิตส่ือ 
  
 
 
 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1033502 การผลติแผ่นภาพโปร่งใส       2(1-2) 
       Transparency Production  

ศึกษาวธีิการผลิตแผน่ภาพโปร่งใสลกัษณะท่ีดีของแผน่ภาพโปร่งใส 
อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการผลิต การท าตน้ฉบบั การน าเสนอฝึกปฏิบติัการผลิตแผน่ภาพ
โปร่งใสและการน าเสนอ 

  
1033503 การผลติสไลด์มัลติวช่ัิน       2(1-2) 
        Slide-multivision Production  

การศึกษาเก่ียวกบับทบาทสไลดท่ี์ใชเ้ป็นส่ือการสอน ทฤษฎีและหลกัการ
เร่ืองการเรียนรู้จากรูปภาพในระบบการผลิตสไลดโ์ดยใชเ้ทคนิคพิเศษ  ฝึกปฏิบติัการ
ผลิตสไลด ์ การเขียนบท การถ่ายสไลด ์ การผลิตสัญญานเสียง และการท าสัญญาน
เล่ือนภาพดว้ยเทคนิคพิเศษ 

 
   
1033505 การผลติและการน าเสนอมัลติมีเดียเพือ่การศึกษา    3(2-2) 
       Production and Presentation of Educational Multimedia  

ศึกษาความหมาย ความส าคญัของการใชค้อมพิวเตอร์มลัติมีเดียเพื่อการ
น าเสนอ ศึกษาการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการน าเสนอ ฝึกปฏิบติัการ
ออกแบบสร้างผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการน าเสนอในการเรียน การเสนอ
และการเผยแพร่ 
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1033601 การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เทคโนโลยกีารศึกษา     2(1-2) 
        Repair and Maintenance of Educational Technology Equipment  

ศึกษา วเิคราะห์ระบบการท างาน ลกัษณะการใชง้าน การแกไ้ข ซ่อมบ ารุง 
เบ้ืองตน้ของอุปกรณ์เทคโนโลยทีางการศึกษา ใหอ้ยูใ่นสภาพดีและมีความปลอดภยั
ในการท างานปฏิบติัการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย และตรวจซ่อมแกไ้ขอุปกรณ์
เทคโนโลยทีางการศึกษาท่ีช ารุด 

   
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1033701 บทเรียนส าเร็จรูป       3(2-2) 
        Programmed Text  

ศึกษาความหมายและลกัษณะของบทเรียนส าเร็จรูป ทฤษฎีพื้นฐานดา้น
จิตวทิยาการเรียนรู้ หลกัการของบทเรียนส าเร็จรูป งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประเภทคุณค่า 
ขอ้จ ากดั กระบวนการในการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป การน าบทเรียนส าเร็จรูปไปใช้
ในการเรียนการสอนฝึกปฏิบติัการสร้างส่ือท่ีมีลกัษณะเป็นบทเรียนส าเร็จรูป 

   
1033702 ชุดการเรียนการสอน       3(2-2) 
        Instructional Packages  

ศึกษาความหมาย ลกัษณะของชุดการเรียนการสอน ทฤษฎีพื้นฐานทางดา้น
จิตวทิยาการเรียนรู้ หลกัการของชุดการเรียนการสอน งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประเภท     
คุณค่า ขอ้จ ากดัของชุดการเรียนการสอน กระบวนการในการสร้างชุดการเรียนการ
สอน การน าชุดการเรียนการสอนไปใช ้  ฝึกสร้างชุดการเรียนการสอน 

 
1033703 เทคโนโลยกีารถ่ายภาพ       3(2-2) 
        Technology of Photography  

               ศึกษาวทิยาศาสตร์การถ่ายภาพ การจดัองคป์ระกอบภาพ พฒันาการของ
การถ่ายภาพ หลกัการถ่ายภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว อุปกรณ์การถ่ายภาพน่ิงและ
ภาพเคล่ือนไหว 

   
1033801 การปฏิบัติงานเทคโนโลยกีารศึกษาและสารสนเทศ 1   2(1-2) 
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       Practicum in Education and Information Technology 1  
ศึกษาวธีิการจดัใหบ้ริการส่ือต่าง ๆ ในสถานศึกษา การใช ้ การดูแลรักษา 

อุปกรณ์เทคโนโลยกีารศึกษาและสารสนเทศ              ฝึกปฏิบติัการใหบ้ริการส่ือ การ
ใช ้การดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  

 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
   
1033802 การปฏิบัติงานเทคโนโลยกีารศึกษาและสารสนเทศ 2   2(0-4) 
        Practicum in Educational and Information Technology 2  

              ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบังานทางเทคโนโลยกีารศึกษาและสารสนเทศใน
สถานศึกษาหรือศูนยบ์ริการส่ือต่าง ๆ   

   
1033901 การจัดการฝึกอบรมทางการศึกษา      2(1-2) 
       Management of Training in Education  

ศึกษารูปแบบการฝึกอบรม การด าเนินการดา้นบุคลากร งบประมาณ อาคาร
สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก การวางแผน การส ารวจสภาพปัญหา และความ
ตอ้งการในการฝึกอบรม การเขียนโครงการฝึกอบรมและสัมมนา       ฝึกปฏิบติัเขียน
โครงการและการจดัการฝึกอบรม 

 

1034101 การศึกษาโดยระบบส่ือทางไกล      2(2-0) 
       Telecommunications and Distance Learning   

                      แนวคิดใหม่ในการจดัการศึกษาส าหรับมวลชน (Mass Education) การ  
             ศึกษาตามอธัยาศยั การจดัการศึกษาโดยผา่นระบบส่ือทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ การ     
            ใชเ้ครือข่ายสากล (Internet) ในการสืบคน้ การติดต่อส่ือสารดว้ยเทคโนโลยสีาร 
             สนเทศ การพฒันาเวปไซดเ์พื่อการเรียนการสอน การส่งและการดาวน์โหลดขอ้มูล     
             เทคโนโลยสี าหรับการศึกษาทางไกล 

   
1034201 การใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การเผยแพร่วฒันธรรม 2  3(2-2) 
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        Technology and Innovation in Cultural Promotion 2  
วเิคราะห์โครงสร้างของวฒันธรรมไทย ออกแบบและวางแผนการผลิต

โปรแกรมเผยแพร่วฒันธรรมทางส่ือมวลชน โดยสามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยแีละ
นวตักรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม  ฝึกปฏิบติัการเผยแพร่วฒันธรรม 

  
 
  
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1034401 การถ่ายภาพวสัดุขนาดเลก็      3(2-2) 
        Micro Photography  

หลกัการถ่ายภาพตน้แบบสองมิติ และการถ่ายภาพวสัดุสามมิติขนาดเล็ก 
โดยใชก้ลอ้งถ่ายและอุปกรณ์ประกอบอยา่งง่าย การจดัแสง การใชแ้วน่กรองแสง 
แท่นถ่ายตน้ฉบบัและอุปกรณ์ถ่ายภาพอ่ืน ๆ               ฝึกปฏิบติัการถ่ายภาพ วสัดุ
ขนาดเล็ก เพื่อใชใ้นทางการศึกษา 

   
1034402 การถ่ายภาพยนตร์เพือ่การเรียนการสอน     3(2-2) 
       Instructional Film Production  

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาพยนตร์เพื่อการเรียนการสอน ศึกษาและวเิคราะห์
เน้ือหาในหลกัสูตร ตลอดจนความตอ้งการ ความสนใจ เจตคติของผูเ้รียน ฝึก
ปฏิบติัการสร้างภาพยนตร์เพื่อการเรียนการสอน     

   
1034501 การสร้างสรรค์และประดิษฐ์ส่ือการศึกษา     2(1-2) 
       Creativity and Invention of Education Media  

ความหมายของงานสร้างสรรค ์ งานประดิษฐ ์ ผลิตส่ือการศึกษาประเภทต่าง 
ๆ โดยเนน้ความคิดสร้างสรรค ์ รูปแบบเน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กนั การน ามาใชป้ระโยชน์
ทางการศึกษา  ฝึกสร้างส่ือการศึกษา 

   
1034701 โทรทศัน์การศึกษา            2(1-2) 

Educational Television  
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ความส าคญั ขอบข่ายของโทรทศัน์การศึกษา หลกัการเลือก การใชแ้ละการ
ประเมินผลการใชโ้ทรทศัน์การศึกษา การเตรียมการเบ้ืองตน้ในการผลิตรายการ
โทรทศัน์การศึกษาฝึกผลิตรายการโทรทศัน์การศึกษา 

  
 
 
 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1034702 การผลติส่ิงพมิพ์เพือ่การศึกษา      2(1-2) 
        Production of Educational Printed Materials  

พฒันาการและประเภทของส่ิงพิมพเ์พื่อการศึกษา   หลกัการผลิตส่ิงพิมพ์
และการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใชใ้นการผลิตส่ิงพิมพเ์พื่อการศึกษา  ฝึกปฏิบติัการ
ผลิตส่ิงพิมพเ์พื่อการศึกษา 

   
1034703 การด าเนินงานห้องปฏิบัติการทางเสียง     2(1-2) 
         Audio Laboratory Operation  

ศึกษาพฒันาการ ความส าเร็จ หลกัการจดัหอ้งปฏิบติัการทางเสียง ธรรมชาติ
ของผูฟั้ง    ฝึกผลิตรายการ การใชห้อ้งปฏิบติัการทางภาษา หอ้งส่งเสียงตามสายและ
หอ้งบนัทึกเสียง 

   
1034801 การทดลองปฏิบัติงานเทคโนโลยกีารศึกษาและสารสนเทศ   1(60) 
        Supervised Practicum in Educational and Information Technology  

         การทดลองฝึกปฏิบติังานเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารศึกษาและสารสนเทศใน 
             สถานศึกษาหรือองคก์ารต่าง ๆ  

 
1034802 ประสบการณ์จ าลองเทคโนโลยกีารศึกษา     2(1-2) 
        Simulation in Education Technology  
                     น าเร่ืองความรู้ระบบการจดัการ เพื่อบริหารกิจการทางเทคโนโลยแีละ   
                            นวตักรรมการศึกษา ในสถานการณ์จ าลองท่ีจดัข้ึนในสถานศึกษา หน่วยงานหรือ      
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                            องคก์ารต่าง ๆ เพื่อใหมี้ประสบการณ์ปฏิบติังาน 
  
 
 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1034803 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยกีารศึกษาและสารสนเทศ 2  3(250) 
       Professional Experience in Education and information Technology 2  

                      ฝึกปฏิบติังานเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารศึกษาและสารสนเทศในสถานศึกษา      
              หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหมี้ประสบการณ์ตรงในการปฏิบติังาน 

  
1034804 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยกีารศึกษาและสารสนเทศ 3                   5(450) 
        Professional Experience in Education and information Technology 3  
                การฝึกปฏิบติังานเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารศึกษาและสารสนเทศในสถาน 

ศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหมี้ประสบการณ์ตรงในการปฏิบติังาน 
   
1034901 การสัมมนาเทคโนโลยกีารศึกษา                               2(1-2) 
        Seminar in Educational Technology   

สัมมนาวเิคราะห์ปัญหาทางการศึกษาในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ ศึกษา
ผลงานวจิยัทางดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา เพื่อหาแนวทางน าความรู้ทางเทคโนโลยี
เหล่านั้นมาดดัแปลงใชแ้ละแกปั้ญหาดงักล่าวใหเ้หมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมไทย 

   
1034902 วทิยาการพเิศษทางเทคโนโลยร่ีวมสมัย               2(2-0) 
        Special Topics in Contemporary Technology  

         ศึกษาแนวคิด แนวโนม้ ทฤษฎี วธีิการ วสัดุอุปกรณ์หรือทกัษะต่าง ๆ ทาง 
              เทคโนโลยท่ีีทนัเหตุการณ์และเป็นท่ีสนใจในวงการนกัเทคโนโลยกีารศึกษา               
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1034903 ความรู้เบือ้งต้นในการวจัิยเทคโนโลยกีารศึกษา         2(1-2) 
        Introduction to Educational Technology Research  

ศึกษาปัญหาทางเทคโนโลยกีารศึกษา กระบวนการวจิยัและรายงานการวจิยั
ทางเทคโนโลยกีารศึกษา  ฝึกวจิยัทางเทคโนโลยกีารศึกษา 

 
 

หมู่วชิาการประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา  
(104) 

 

 
  หมู่วชิาการประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาครุศาสตร์ ไดจ้ดั
ลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
  1.  การวดัผลและการประเมินผล     (104-1--) 
  2.  การสร้างแบบทดสอบ      (104-2--) 

6. สถิติการศึกษา         (104-3--) 
7. วจิยั        (104-4--) 
8. คอมพิวเตอร์       (104-5--) 

  6.          (104-6--)  
  7.   เบด็เตล็ดและอ่ืน ๆ       (104-7--) 
  8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (104-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์    
       โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิยั  (104-9--) 
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หมู่วชิาการประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา  (104) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
1042101  การประเมินผลในระดบัประถมศึกษา 2(1-2) 
1042102  การประเมินผลในระดบัมธัยมศึกษา 2(1-2) 
1042103  การประเมินผลการเรียน 2(1-2) 
1042104  หลกัการวดัและประเมินผลการศึกษา 2(1-2) 
1042201  การสร้างแบบทดสอบ 2(1-2) 
1042301  การวเิคราะห์ขอ้มูลทางการศึกษา 1 2(2-0) 
1042302  การวเิคราะห์ขอ้มูลทางการศึกษา 2 3(3-0) 
1042401  ระเบียบวธีิวจิยั 2(1-2) 
1042501  โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวดัผลและการประเมินผลทาง

การศึกษา 1 
 

3(2-2) 
1043101  ทฤษฎีการวดัและการทดสอบ 2(1-2) 
1043102  การประเมินทางการศึกษา 2(1-2) 
1043103  การประเมินผลการเรียนกลุ่มวชิาภาษา 2(1-2) 
1043104  การประเมินผลการเรียนกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 2(1-2) 
1043105  การประเมินผลการเรียนกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 2(1-2) 
1043106  การประเมินผลการเรียนกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 2(1-2) 
1043107  การประเมินผลการเรียนดา้นการปฏิบติั 2(1-2) 
1043108  การวดัความพร้อม 2(1-2) 
1043109  การวดับุคลิกภาพ 2(1-2) 
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1043110  การวดัจริยธรรม 2(1-2) 
1043111  การวดัเจตคติ 2(1-2) 
1043112  การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา 2(1-2) 
1043113  การประเมินบุคคล 3(3-0) 
1043201  แบบทดสอบมาตรฐาน 2(1-2) 
1043301  การวเิคราะห์ขอ้มูลทางการศึกษา 3 3(3-0) 
1043401  การวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์ 2(1-2) 

 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
1043402  การวจิยัเบ้ืองตน้ 2(1-2) 
1043403  การวจิยัเชิงทดลอง 2(2-0) 
1043404  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2(1-2) 
1043405  เทคนิคการสุ่มตวัอยา่งทางการศึกษา 2(2-0) 
1043406  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการวจิยั 2(1-2) 
1043407  การวจิยัเชิงส ารวจ 2(1-2) 
1043408  การวจิยัทางการศึกษา 2(1-2) 
1043409  สถิติและการวจิยัส าหรับครู 2(1-2) 
1043410  สถิติเพื่อการวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2) 
1043501  โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวดัผลและการประเมินผลทาง

การศึกษา 2 
3(2-2) 

1043502  โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจดัการคลงัขอ้สอบ 3(2-2) 
1043503  โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจดัการฐานขอ้มูลทางการศึกษา 3(2-2) 
1043801  ประสบการณ์การวดัผล 2(1-2) 
1043802  การทดลองปฏิบติังานการวดัผลการศึกษา 1(60) 
1044101  การวดัสุนทรียภาพ 2(1-2) 
1044102  การบริหารงานวดัผลและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2) 
1044103  การวดัจิตพิสัย 2(1-2) 
1044104  เทคนิคการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ 2(1-2) 
1044105  การวเิคราะห์และประเมินโครงการ 2(1-2) 
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1044106  การวดัและประเมินผลดนตรี 2(1-2) 
1044107  การประเมินโครงการ 2(2-0) 
1044201  การสร้างแบบทดสอบวดัความถนดั 3(2-2) 
1044202  การปฏิบติัการสร้างแบบทดสอบ 3(140) 
1044401  การวจิยัเชิงคุณภาพ 2(1-2) 
1044502  โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวจิยั 3(2-2) 
1044801  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการวดัผลการศึกษา 2 3(250) 
1044802  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการวดัผลการศึกษา 3 5(450) 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
1044804  ปฏิบติัการวจิยั 3(140) 
1044901  สัมมนาการวดัผลการศึกษา 2(2-0) 
1044902  สัมมนาการวจิยัการศึกษา 2(2-0) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาการประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา  (104) 

 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                น(ท-ป) 
 

1042101 การประเมินผลในระดับประถมศึกษา     2(1-2) 
  Evaluation in Elementary Schools 

หลกัการ        จุดประสงคแ์ละแนวทางของการประเมินผลตามหลกัสูตร
ประถมศึกษา ระเบียบการประเมินผลการเรียน     หลกัการและแนวทางในการ
ประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มประสบการณ์   เคร่ืองมือการวดัผลการ
เรียนการสอน ปัญหาและแนวทางในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการประเมินผลในระดบั
ประถมศึกษา 

 

1042102 การประเมินผลในระดับมัธยมศึกษา     2(1-2) 
  Evaluation in Secondary Schools 
   หลกัการ จุดประสงคแ์ละแนวทางของการประเมินผลตามหลกัสูตรมธัยม 

ศึกษาระเบียบการประเมินผลการเรียน          หลกัการและแนวทางในการประเมินผล 
การเรียนการสอนในแต่ละวชิา  เคร่ืองมือการวดัผลการเรียนการสอน   ปัญหาและ 
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการประเมินผลในระดบัมธัยมศึกษา 

 

1042103 การประเมินผลการเรียน        2(1-2) 
  Learning Evaluation 
   ความหมายของการทดสอบ การวดัผลและประเมินผล กระบวนการ 
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ประเมินผลหรือประเภทของการประเมินผล          ความมุ่งหมายและประโยชน์ของ 
การประเมินผลธรรมชาติและหลกัการประเมินผล คุณธรรมของผูท้  าหนา้ท่ีประเมิน 
ผล      ประเภทของพฤติกรรมทางการศึกษา      เคร่ืองมือและวธีิการท่ีใชใ้นการวดั 
พฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยจิตพิสัย และทกัษะพิสัย  ลกัษณะของเคร่ืองมือและวธีิการ 
วดัผลท่ีดี          การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ การบริหารการสอบ              การ 
น าสถิติเบ้ืองตน้มาใชใ้นการวดัและประเมินผล  การตรวจสอบคุณภาพของแบบ 
ทดสอบ          ระเบียบประเมินผลในระดบั ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  ปัญหา 
และวธีิการแกปั้ญหาประเมินผลการเรียนการสอน 

รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                น(ท-ป) 
 

1042104 หลกัการวดัและประเมินผลการศึกษา     2(1-2) 
  Principles of Educational Measurement and Evaluation 
   ความหมายของการทดสอบ  การวดั และการประเมินผล         บทบาทของ 

การประเมินผลทางการศึกษา  จุดมุ่งหมายทางการศึกษากบัการประเมินผล    เทคนิค 
ท่ีใชใ้นการวดัพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย   จิตพิสัยและทกัษะพิสัย  ลกัษณะของเคร่ือง 
มือ  เทคนิคในการวดัท่ีดี   การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ การบริหารการสอบ           
สถิติเบ้ืองตน้ในการวดัและประเมินผลทางการศึกษา  การวเิคราะห์คุณภาพของแบบ 
ทดสอบ  การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ    ระเบียบการประเมินผลการ 
เรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

1042201 การสร้างแบบทดสอบ                 2(1-2) 
  Test Construction  
   ประเภทของแบบทดสอบ     การวางแผนการสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ  

และการสร้างแบบสอบมาตรฐาน   การน าแบบทดสอบไปใช ้  การประเมินและการ 
ปรับปรุงแบบทดสอบ 

 

1042301 การวเิคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 1     2(2-0) 
  Educational Data Analysis 1 
   ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวเิคราะห์ขอ้มูลทางการศึกษา ประเภทของ 
  ขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล         สถิติบรรยายลกัษณะของประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  สถิติบรรยายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวั    การน าเสนอผลของสถิติบรรยาย 
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  และการแปลความหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                น(ท-ป) 
 
1042302 การวเิคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 2     3(3-0) 
  Educational Data Analysis 2 
   การวเิคราะห์ลกัษณะของประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง        สมมติฐานและ 

การทดสอบสมมติฐานทางการวจิยั สถิติท่ีใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร 
สองตวัการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและสองทาง การหาความสัมพนัธ์ 
ระหวา่ง ตวัแปร           การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
และการแปลความหมาย  

 

1042401 ระเบียบวธีิวจัิย        2(1-2) 
  Research Methodology 
   ทฤษฎีแนวคิดและระเบียบวธีิวจิยัประเภทต่าง ๆ    เทคนิคการท าวจิยัในขั้น 

ตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเลือกปัญหาวจิยั การก าหนดจุดมุ่งหมายในการวจิยั  ตวั 
แปรและเทคนิคการตั้งสมมติฐาน ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง การเลือกรูปแบบการ 
วจิยั เคร่ืองมือและวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั การเขียน 
เคา้โครงการวจิยั  การเขียนรายงานการวจิยั การน าเสนอและประเมินโครงการวจิยั 

 

1042501 โปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่การวดัผลและการประเมินผลทางการศึกษา 1  3(2-2) 
  Computer Programs for Educational Measurement and Evaluation 1 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปประเภท 
ต่าง ๆท่ีสามารถใชใ้นการวดัผลและประเมินผลทางการศึกษา          กระบวนการ 
ท างานของโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวดัผลและการประเมิน     การสร้างแฟ้มขอ้มูล  
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(Data File)และแฟ้มค าสั่ง (Command File)  เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะต่าง ๆ  
ขั้นพื้นฐาน 

   

1043101 ทฤษฎกีารวดัและการทดสอบ      2(1-2) 
  Test and Measurement Theory 

มาตราการวดัแบบต่าง ๆ  ทฤษฎีเก่ียวกบัคะแนน  ทฤษฎีเก่ียวกบัการวดัและ 
การทดสอบ  ความคลาดเคล่ือนทางการวดั  ทฤษฎีและการค านวณค่าความเช่ือมัน่        
ความเท่ียงตรง ตลอดจนการตีความหมายของคะแนน 

 

รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                น(ท-ป) 
 
1043102 การประเมินทางการศึกษา       2(1-2) 
  Education Evaluation 

ความหมาย ความมุ่งหมาย ความส าคญั ขอบข่าย กระบวนการของการ
ประเมินทางการศึกษา การวางแผนการประเมินทางการศึกษา การรวบรวมขอ้มูล 
และการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคใหม่ ๆ การน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินไปใชใ้ห้
เป็นประโยชน์ทางการศึกษา  บทบาทและหนา้ท่ีของครูและผูบ้ริหารการศึกษากบั
การประเมินผลทางการศึกษา  การประเมินผลโดยบุคคลหรือองคก์รภายในและ
ภายนอก     แนวโนม้ความคิดใหม่และปัญหาในการประเมินทางการศึกษา 
 

1043103 การประเมินผลการเรียนกลุ่มวชิาภาษา     2(1-2) 
  Evaluation in Linguistics 

บทบาท ความส าคญั ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร จุดมุ่งหมายใน
การสอนกลุ่มวชิาภาษา  การวดัผลกลุ่มวชิาภาษา  ไดแ้ก่   ล าดบัขั้นพฤติกรรมของ
กลุ่มวชิาภาษา   การสร้างตารางจ าแนกขอ้สอบ        การสร้างและการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม จุดมุ่งหมายในการสอนและวดัผลตาม
จุดประสงคแ์ละเน้ือหาวชิาและการใชผ้ลการวดัเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและ
เพื่อตดัสินผลการเรียน 

 

1043104 การประเมินผลการเรียนกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์    2(1-2) 
  Evaluation in Social Science 
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   บทบาท   ความส าคญั   ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  จุดมุ่งหมาย 
ในการสอนกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  การวดัผลกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ไดแ้ก่  ล าดบัขั้น  
พฤติกรรมของกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                 การสร้างตารางจ าแนกขอ้สอบ        
 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม   
จุดมุ่งหมายในการสอน และวดัผลตามจุดประสงคแ์ละเน้ือหาวชิา       และการใชผ้ล
การวดัเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อตดัสินผลการเรียน 

 

 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                น(ท-ป) 
 
1043105 การประเมินผลการเรียนกลุ่มวชิาคณติศาสตร์    2(1-2) 
  Evaluation in Mathematics 
   บทบาท  ความส าคญั   ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  จุดมุ่งหมาย 

ในการสอนกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์  การวดัผลกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์  ไดแ้ก่  ล าดบัขั้น 
พฤติกรรมของกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์  การสร้างตารางจ าแนกขอ้สอบ  การสร้างและ
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม  จุดมุ่งหมายในการสอน
และการวดัตามจุดประสงคแ์ละเน้ือหาวชิา  และการใชผ้ลการวดัเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนเพื่อตดัสินผลการเรียน 

 
1043106 การประเมินผลการเรียนกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์    2(1-2) 
  Evaluation in Science 
   บทบาท  ความส าคญั  ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร   จุดมุ่งหมาย 

ในการสอนกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  การวดัผลกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  ไดแ้ก่  ล าดบัขั้น 
พฤติกรรมของกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์        การสร้างตารางจ าแนกขอ้สอบ  การสร้าง
และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม  จุดมุ่งหมายในการ
สอนและวดัผลตามจุดประสงคแ์ละเน้ือหาวชิา และการใชผ้ลการวดัเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนและเพื่อตดัสินผลการเรียน 

 

1043107 การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ     2(1-2) 
  Performance Evaluation 
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   บทบาท ความส าคญั ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของการประเมินผลการเรียน 
ดา้นการปฏิบติั      การสร้างเคร่ืองมือวดัและการประเมินผลการเรียนการสอนดา้น 
การปฏิบติัการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

1043108 การวดัความพร้อม       2(1-2) 
  Measurement of Readiness 
   ความหมาย ประเภท และองคป์ระกอบของความพร้อม กระบวนการวดั  

หลกัการและวธีิการสร้างเคร่ืองมือ  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  การแปลผล 
และการน าผลการวดัความพร้อมไปใช ้ ปัญหาและแนวทางแกไ้ขการวดัความพร้อม 

รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                น(ท-ป) 
 
1043109 การวดับุคลกิภาพ       2(1-2) 
  Measurement of Personality 
   ความหมายของบุคลิกภาพ  ทฤษฎีของบุคลิกภาพ กระบวนการวดั หลกัการ 

และการสร้างเคร่ืองมือ   การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  การแปลผลและการ 
น าผลการวดับุคลิกภาพไปใช ้ ปัญหาและแนวทางแกไ้ขและการวดับุคลิกภาพ 

 
1043110 การวดัจริยธรรม        2(1-2) 
  Ethics Measurement Methodology  
   ความหมายของจริยธรรม  ทฤษฎีเก่ียวกบัจริยธรรม  ระดบัชั้นของจริยธรรม 
  หลกัการและวธีิการในการสร้างเคร่ืองมือวดัจริยธรรม     การตรวจสอบคุณภาพของ 
  เคร่ืองมือ การแปลผล      การน าขอ้ความรู้เก่ียวกบัการวดัจริยธรรมไปปรับใชใ้นชีวติ 
  ประจ าวนั 
 

1043111 การวดัเจตคติ        2(1-2) 
  Measurement of Attitude 

ความหมายและทฤษฎีของเจตคติ องคป์ระกอบของเจตคติ     การใหนิ้ยาม
ค าท่ีใชใ้นการวดัเจตคติ  หลกัการและวธีิการในการสร้างเคร่ืองมือ เจตคติ การ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  การแปลผลและการน าผลการวดัเจตคติไปใช ้  
ปัญหาและแนวทางแกไ้ขการวดัเจตคติ 
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1043112 การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา     2(1-2) 
  Testing and Evaluation in Physical Education 
   ความมุ่งหมายและประโยชน์ของการวดัผลและการประเมินผลดา้นพล 

ศึกษาหลกัการทดสอบและวดัผลพลศึกษา      เกณฑก์ารเลือกแบบทดสอบ อุปกรณ์ 
และเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน การทดสอบชนิดต่าง ๆ    การ 
ปฏิบติัการในการใชแ้ละการสร้างแบบทดสอบทางพลศึกษา การตีความจากผลการ 
ทดสอบและการวเิคราะห์ โดยใชส้ถิติเบ้ืองตน้ 

 

 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                น(ท-ป) 
 
1043113 การประเมินบุคคล       3(3-0) 
  Personnel  Evaluation 

 แนวคิดพื้นฐานในการบริหารและการประเมินบุคคล  กรอบความคิดในการ
ประเมินบุคคล  ลกัษณะงานและเทคนิคการประเมิน  การสร้างและวเิคราะห์คุณภาพ
เคร่ืองมือในการประเมินบุคคล  ปัญหาและแนวโนม้การประเมินบุคคล 

 
1043201 แบบทดสอบมาตรฐาน       2(1-2) 
  Standardized Test  
   ลกัษณะและกระบวนการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน ไดแ้ก่ การสร้างแบบ 
  ทดสอบ การทดลองใช ้การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบมาตร 

ฐานการสร้างเกณฑม์าตรฐาน การเขียนคู่มือการใชแ้บบทดสอบมาตรฐาน จรรยา 
บรรณในการใชแ้บบทดสอบมาตรฐาน  

 
1043301 การวเิคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 3     3(3-0) 
  Educational Data Analysis 3 

ความเขา้ใจเก่ียวกบัสถิตินอนพาราเมตริก วธีิการทดสอบขอ้มูลทาง
การศึกษาโดยใชส้ถิตินอนพาราเมตริก ไดแ้ก่ การทดสอบภาวะความเหมาะสม       
การทดสอบ ตวัอยา่งกลุ่มเดียว การทดสอบตวัอยา่งสองกลุ่ม     และการทดสอบ
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ตวัอยา่งหลายกลุ่มการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและ
การแปลความหมาย 

 

1043401 การวจัิยทางพฤติกรรมศาสตร์      2(1-2) 
  Behavioral Research  
   ความหมาย   ความมุ่งหมาย  หลกัการและประโยชน์ของการวจิยั จรรยา 

บรรณของนกัวจิยั ขั้นตอนต่าง ๆ ของการวจิยั การออกแบบการวจิยั การเลือกปัญหา        
การก าหนดจุดมุ่งหมาย ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือวจิยัแบบต่าง ๆ         
การเขียนเคา้โครงการวจิยั การเขียนรายงานการวจิยั และการประเมินงานวจิยั 

 

 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                น(ท-ป) 
 
1043402 การวจัิยเบือ้งต้น        2(1-2) 
  Foundation of Research Methodology 
   ความหมาย ความมุ่งหมาย  หลกัการและประโยชน์ของการวจิยั จรรยา 

บรรณของนกัวจิยั ขั้นตอนของการวจิยั ประเภทของการวจิยั การออกแบบการวจิยั  
การเลือกปัญหา การก าหนดจุดมุ่งหมาย ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือวจิยั 
แบบต่าง  ๆ การวเิคราะห์ขอ้มูล          การเขียนเคา้โครงการวจิยั การเขียนรายงาน 
การวจิยัและการประเมินผลการวจิยั 

    

1043403 การวจัิยเชิงทดลอง        2(2-0) 
  Experimental Research 
   ความหมาย ลกัษณะและประโยชน์ของการวจิยัเชิงทดลอง ประเภทของตวั 

แปรรูปแบบของการทดลอง  หลกัการออกแบบการทดลอง   ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของ 
แบบการทดลอง การประยกุตใ์ชใ้นการวจิยัทางการศึกษา ความเท่ียงตรงของการ 
ทดลอง      การเลือกใชส้ถิติใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการทดลอง 

 
1043404 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล     2(1-2) 
  Instruments for Data Collecting  
   ประเภทของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ลกัษณะประโยชน์ 
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และขอ้จ ากดัของเคร่ืองมือแต่ละชนิด การสร้างเคร่ืองมือใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่ง 
หมายของการวจิยั การวเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ 

 

1043405 เทคนิคการสุ่มตัวอย่างทางการศึกษา     2(2-0) 
  Sampling Techniques in Education 
   ความหมายของประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง      ประโยชน์ของการสุ่มตวั 

อยา่งลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีดี การค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง การสุ่มตวั 
อยา่งแบบต่าง ๆ   

 

 
 
รหัส                             ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                      น(ท-ป) 
 
1043406 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัการวจัิย      2(1-2) 
  Fundamental Concept of Research 
   ความหมาย ความมุ่งหมาย หลกัการและประโยชน์ของการวจิยั    จรรยา 

บรรณของนกัวจิยั ประเภทการวจิยั ขั้นตอนการวจิยั การวางแผนการวจิยั การท าวจิยั 
อยา่งง่ายการประเมินผลการวจิยั การอ่านรายงานการวจิยั และการน าผลการวจิยัไป 
ใช ้

 

1043407 การวจัิยเชิงส ารวจ       2(1-2) 
  Survey Research 
   ลกัษณะของการวจิยัเชิงส ารวจ    แนวคิดและปัญหาในการเลือกกลุ่มตวั 

อยา่งเทคนิคการสุ่มตวัอยา่งแบบต่าง ๆ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล    การตรวจสอบและการ 
วเิคราะห์ขอ้มูล การแปลผลและการน าผลการวจิยัไปใช้ 

  

1043408 การวจัิยทางการศึกษา       2(1-2) 
  Educational Research 
   ความส าคญัของการวจิยั        ประโยชน์ของการวจิยั จรรยาบรรณของนกั 

วจิยัประเภทของการวจิยัทางการศึกษา ขั้นตอนการวจิยั การวางแผนการวจิยั การฝึก
ปฏิบติัการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน การวจิารณ์ผลงานวจิยั การใชผ้ลงานวจิยั 
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1043409 สถิติและการวจัิยส าหรับครู      2(1-2) 
  Statistics and Research for Teachers 

สถิติพื้นฐานเพื่อการวจิยั การจดัท าและเสนอเคา้โครงการวจิยั การปฏิบติั 
การวจิยัและการวจิยัชั้นเรียน       การประเมินผลการวจิยั การน าผลการวจิยั  และการ
วจิยัชั้นเรียนไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน 
 

 
 
 
รหัส                             ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                      น(ท-ป) 
 
1043410 สถิติเพือ่การวจัิยทางพฤติกรรมศาสตร์     3(2-2) 
  Statistics for Behavioral Science Research 

ศึกษาลกัษณะและขั้นตอนท่ีส าคญัของการวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์  
ระเบียบวธีิการทางสถิติท่ีส าคญั ๆ ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและฝึกหดัวจิยัทางดา้น
จิตวทิยา 

 
1043501 โปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่การวดัผลและการประเมินผลทางการศึกษา 2  3(2-2) 
  Computer Program for Educational Measurement and Evaluation 2 

การศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปทัว่ไป  เพื่อน ามาใชใ้นงานการวดัผลและ
ประเมินผลการศึกษา    เช่น   โปรแกรมพิมพเ์อกสาร   โปรแกรมกระดาษตาราง 
(Spread Sheet)  หรือโปรแกรมพรีเซนเทชัน่ (Presentation)  

 

1043502 โปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่การจัดการคลงัข้อสอบ    3(2-2) 
  Computer Program for Item Bank  Measurement  
   การศึกษาการใชง้านโปรแกรมการจดัการคลงัขอ้สอบ การสร้างฐานขอ้มูล 
  ขอ้สอบ การเพิ่ม การลบ การแกไ้ขขอ้มูล การคดัเลือกขอ้สอบ   เพื่อน ามาใชใ้นการ 
  วดัผลลกัษณะต่าง ๆ การค านวณค่าประจ าขอ้สอบตามแนวทฤษฎีต่าง ๆ    และการ 
  พิมพข์อ้สอบท่ีคดัเลือกไว ้
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1043503 โปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา   3(2-2) 
  Computer Program for Educational Data Base Measurement  
   ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใชคัอมพิวเตอร์เพื่อการจดัการฐานขอ้มูลทางการ 

ศึกษา ค าสั่งและฟังกช์ัน่ของโปรแกรมส าหรับการจดัการฐานขอ้มูล การสร้าง
โปรแกรมส าหรับการปฏิบติังานทางการวดัและประเมินผลการศึกษา 

  

1043801 ประสบการณ์การวดัผล       2(1-2) 
  Practical Training of Educational Measurement 

การศึกษาสภาพ วธีิการและปัญหาเก่ียวกบัการวดัผลการศึกษาของ
หน่วยงานต่าง ๆ  การเสนอรายงานพร้อมทั้งแนวทางแกไ้ขปัญหา  

รหัส                             ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                      น(ท-ป) 
 
1043802 การทดลองปฏิบัติงานการวดัผลการศึกษา     1(60) 
  Supervised Practicum in Measurement 
               การทดลองปฏิบติังานการวดัผลการศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
 
1044101 การวดัสุนทรียภาพ       2(1-2) 
  Measurement Appreciation 
   ความหมายของสุนทรียภาพ กระบวนการวดัสุนทรียภาพ หลกัและวธีิการ 

สร้างเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ การแปลและการน าผลการวดั
สุนทรียภาพไปใช ้ ปัญหาและแนวทางการวดัสุนทรียภาพ  

 

1044102 การบริหารงานวดัผลและประเมินผลทางการศึกษา    3(2-2) 
  Administration of Educational Measurement and Evaluation 

ลกัษณะงานวดัและประเมินผลในโรงเรียน บทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากร
ฝ่ายส่งเสริมการสอนดา้นการวดัและประเมินผลในโรงเรียน        การวางแผนบริหาร
งานวดัและประเมินผล การศึกษาในโรงเรียน ปัญหาและแนวทางแกไ้ข 

 

1044103 การวดัจิตพสัิย        2(1-2) 
  Measurement of Affective Domain 
   ความหมายและลกัษณะของการวดัจิตพิสัย กระบวนการวดั หลกัและวธีิการ 
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สร้างเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  การแปลผลและการน าผลการ
วดัจิตพิสัยไปใช ้ ปัญหาและแนวทางแกไ้ขในการวดัจิตพิสัย 

  

1044104 เทคนิคการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ     2(1-2) 
  Quality Control and Quality Improvement Techniques 

ววิฒันาการของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)       ความจ าเป็นใน
การใชเ้ทคนิคการควบคุมคุณภาพ  การวเิคราะห์ปัญหาโดยเทคนิคการวเิคราะห์เชิง
ระบบ วธีิการในการควบคุมคุณภาพ การน าเสนอเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ การ
ทดลองและวเิคราะห์ผลการทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 

 
รหัส                             ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                      น(ท-ป) 
 
1044105 การวเิคราะห์และประเมินโครงการ     2(1-2) 
  Project Analysis and Project Evaluation 

องคป์ระกอบท่ีส าคญัของโครงการและการเขียนโครงการ    วงจรการ
วางแผนโครงการ (Project Cycle) การวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ 
(Feasibility Study)  รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ  เทคนิคการควบคุม
และการติดตามงานและโครงการ  

    

1044106 การวดัและประเมินผลดนตรี      2(1-2) 
  Testing and Evaluation in Music 

หลกัการวดัและประเมินผลทางดา้นดนตรี การทดสอบชนิดต่าง ๆ ทาง
ดนตรีหลกัการและวธีิการสร้างเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ เกณฑ์
ในการคดัเลือกเคร่ืองมือ การแปลผลและการน าผลการวดัทางดา้นดนตรีไปใช ้   
ปัญหาและแนวทางแกไ้ข การวดัและประเมินผลดนตรี 

 

1044107 การประเมินโครงการ       2(2-0) 
  Project Analysis and Evaluation 

 กรอบความคิดในการประเมินโครงการและการวางแผนโครงการ  การ
วเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของโครงการ 
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1044201 การสร้างแบบทดสอบวดัความถนัด      3(2-2) 
  Aptitude Test Construction 
   ความเป็นมาของแบบทดสอบวดัความถนดั ความหมาย ประเภท ขอบข่าย 
  และประโยชน์ของแบบทดสอบวดัความถนดั ทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถภาพทางสมอง 
  การสร้างแบบทดสอบวดัความถนดัทางการเรียน 
 

 

 
 
รหัส                             ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                      น(ท-ป) 
 
1044202 การปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบ      3(140) 
  Practicum in Test Construction  

การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียน หรือแบบทดสอบวดัความ
ถนดัหรือความพร้อม  หรือแบบทดสอบอ่ืน ๆ 1 ฉบบั  ท่ีมีคุณภาพ พร้อมทั้งจดัท า
คู่มือการใชแ้บบทดสอบ และการแปลความหมายของคะแนน 

 
1044401 การวจัิยเชิงคุณภาพ       2(1-2) 
  Qualitative Research 
   แนวคิดและลกัษณะของการวจิยัเชิงคุณภาพ  เทคนิคการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  การตรวจสอบและการวเิคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานการวจิยั ขอ้ควรระวงัใน 

การวจิยั 
 

1044502 โปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่การวจัิย      3(2-2) 
  Computer Programs for Conducting Research 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์     ประเภทและลกัษณะส าคญั 
ของโปรแกรมส าเร็จรูป กระบวนการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวจิยั การ
สร้างแฟ้มขอ้มูล (Data File) และการสร้างแฟ้มค าสั่ง (Command File)     เพื่อการ
วเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะต่าง ๆ  
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1044801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการวดัผลการศึกษา 2    3(250) 
  Professional Experience in Educational Measurement 2 
   การฝึกงานวดัผลในหน่วยงานต่าง ๆ การวเิคราะห์ สรุปและปรับปรุงเสนอ 
 

1044802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการวดัผลการศึกษา 3    5(450) 
  Professional Experience in Educational Measurement 3 

การศึกษาสภาพการวดัผลและปัญหาเก่ียวกบัการวดัผลในหน่วยงาน ฝึก
ปฏิบติังานวดัผลในหน่วยงาน วเิคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแกปั้ญหา     การเสนอ
โครงการเพื่อพฒันางานวดัผลของหน่วยงานต่าง ๆ  

 
รหัส                                               ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                น(ท-ป)
  
1044804 ปฏิบัติการวจัิย        3(140) 
  Research Practicum 

ท าวจิยัทางการศึกษา 1 เร่ือง ใหถู้กตอ้งตามระเบียบวธีิการวจิยัโครงการเพื่อ
พฒันางานวดัผลของหน่วยงานนั้น ๆ  

 
1044901 สัมมนาการวดัผลการศึกษา      2(2-0) 
  Seminar in Educational Measurement 

การวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการวดัผลการศึกษา    การวางแผนใน
การแกปั้ญหาและอุปสรรคในการวดัการศึกษา การวางแผนพฒันาการวดัผล
การศึกษา และเสนอแนวคิดใหม่ทางการวดัผลการศึกษา 

 

1044902 สัมมนาการวจัิยการศึกษา      2(2-0) 
  Seminar in Educational Research  
   การศึกษาคน้ควา้รายงานการวจิยั        และน าเสนอเพื่อการวเิคราะห์ประเมิน 

พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการน าผลไปใช ้ตลอดจนวเิคราะห์แนวโนม้ในการวจิยัเพื่อ
พฒันาการศึกษา  
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หมู่วชิาจติวทิยาและการแนะแนว   
(105) 

 

 
 หมู่วชิาจิตวทิยาและการแนะแนว  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาครุศาสตร์  ไดจ้ดัลกัษณะ

เน้ือหาดงัน้ี 
  1. พื้นฐานทัว่ไป    (105-1--) 
  2. จิตวทิยาพฒันาการ    (105-2--) 
  3. จิตวทิยาสังคม    (105-3--) 
  4. จิตวทิยาการศึกษา    (105-4--) 
  5. จิตวทิยาประยกุต ์    (105-5--) 
  6. การตรวจสอบวดัและประเมินผลทางจิตวทิยา    (105-6--) 
  7. เทคนิควธีิทางการแนะแนว    (105-7--) 
  8. การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    (105-8--) 

9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ    (105-9--) 
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา 
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หมู่วชิาจติวทิยาและการแนะแนว  
 

รหัสวชิา 
ช่ือ วชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1051101 1050101 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0) 
1051102  การพฒันาบุคลิกภาพของเด็กก่อนประถมศึกษา 2(2-0) 
1051103 - จิตวทิยาวยัเด็ก 2(2-0) 
1051105 1051101 จิตวทิยาพฒันาการ 3(3-0) 
1051203 1051202 การประยกุตจิ์ตวทิยาเพื่อการเรียนรู้ 2(1-2) 
1051301 - ทฤษฎีและปฏิบติัการกลุ่ม 3(2-2) 
1051305  จิตวทิยาพฤติกรรมสังคม 2(2-0) 
1051501 - การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน 3(2-2) 
1051502 - การพฒันาศกัยภาพมนุษย ์ 3(2-2) 
1051701 1051501 การจดับริการทางจิตวทิยาและการแนะแนวในสถานศึกษา 3(2-2) 
1051702 1053604 บริการสารสนเทศทางจิตวทิยาและการแนะแนว 3(2-2) 
1052101 - จิตวทิยาแรงจูงใจ 3(3-0) 
1052102 - จิตวทิยาบุคลิกภาพและการปรับตวั 3(3-0) 
1052201 1051103 จิตวทิยาเด็กและการใหบ้ริการ 3(3-0) 
1052301 1052301 มนุษยสัมพนัธ์ส าหรับครู 2(2-0) 
1052401 1051201 จิตวทิยาการเรียนรู้และปฏิบติัการ 3(2-2) 
1052501 - จิตวทิยาสุขภาพ 3(3-0) 
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1052502 - จิตวทิยาการติดต่อส่ือสารและการชกัชวน 3(3-0) 
1052503 - สุขภาพจิตในโรงเรียน 3(3-0) 
1052505 - การฝึกการบริหารความเครียด 3(2-2) 
1052601 1053503 การวดัผลและการทดสอบทางจิตวทิยาและการแนะแนว 3(2-2) 
1052602 - การทดสอบทางสติปัญญากบัการแนะแนว 3(2-2) 
1052701 1053609 การวางแผนชีวติและอาชีพ 3(2-2) 
1052702 1054602 การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนและงานกิจการนกัเรียน 

นกัศึกษา 
 

3(3-0) 
1052703 - คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัวชิาชีพจิตวทิยาและการแนะแนว 3(2-2) 

 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1053101 - ความคิดสร้างสรรค ์ 2(2-0) 
1053203  การปรับพฤติกรรม 2(2-0) 
1053302  ทฤษฎีและปฏิบติัการทางจิตวทิยาสังคม 2(2-0) 
1053303  พลวตัรพฤติกรรม 2(2-0) 
1053304  มนุษยสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานการศึกษา 2(2-0) 
1053401 1053203 การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน 3(2-2) 
1053402 1053401 จิตวทิยาเด็กกลุ่มพิเศษ 2(2-0) 
1053501 - จิตวทิยาการแนะแนวเด็กวยัรุ่น 3(3-0) 
1053502 - จิตวทิยาการแนะแนว 2(2-0) 
1053503 1054501 พุทธศาสตร์กบัการแนะแนว 3(2-2) 
1053504 - การบริการปรึกษาครอบครัวเบ้ืองตน้ 3(2-2) 
1053505 - ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร 3(3-0) 
1053506 - การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 3(2-2) 

- 1053701 การสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 2(2-0) 
- 1053101 ความคิดสร้างสรรค ์ 2(2-0) 

1053507 1053608 จิตวทิยาการปรึกษาเบ้ืองตน้ 3(2-2) 
1053508 1053610 เทคนิคการปรึกษากลุ่มส าหรับวยัรุ่น 3(2-2) 

- 1053502 เทคนิคการปรึกษากลุ่มส าหรับวยัรุ่น 3(2-2) 
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1053509 1053502 จิตวทิยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา 3(3-0) 
- 2123624 จิตวทิยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา 3(3-0) 

1053601 - การทดสอบทางบุคลิกภาพกบัการแนะแนว 3(2-2) 
1053602 - การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 2(2-0) 
1053603 - เคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว 2(2-0) 
1053605 - การสนเทศทางการศึกษา 2(2-0) 
1053613 - กิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน 2(2-0) 
1053701  การสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 2(2-0) 

 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1053702 1053607 การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันาชีวติ 3(2-2) 
1053801 1053801 การทดลองปฏิบติังานจิตวทิยาและการแนะแนว 1(60) 
1054101 - การใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่ 2(2-0) 
1054801 1054801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวทิยาและการแนะแนว 2 3(250) 
1054802 1054802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวทิยาและการแนะแนว 3 5(450) 
1054901 - สัมมนาและศึกษาดูงานบริการทางจิตวทิยาและการแนะแนว 3(2-2) 

- 1054901 สัมมนาปัญหาการแนะแนว 2(2-0) 
1054902 - การศึกษาเอกเทศเก่ียวกบัจิตวทิยาและการแนะแนว 3(2-2) 

- 1054902 การศึกษางานวจิยัทางจิตวทิยาและการแนะแนว 2(2-0) 
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                       ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาจติวทิยาและการแนะแนว (105) 

 

 
รหัส                                      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา         น(ท – ป) 
 

1051101 จิตวทิยาทัว่ไป          3(3-0)
 General  Psychology 

ความหมาย  วธีิการศึกษาทางจิตวทิยา  พนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้ม   ผลและวธีิ
การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งในปัจจุบนั  พฒันาการของมนุษย ์  การรู้สึกและการรับรู้  เชาวน์
ปัญญาความฉลาดทางอารมณ์  การเรียนรู้  กระบวนการคิด  การจ าและลืม  การจูงใจ  
บุคลิกภาพและการปรับตวั  สุขภาพจิต  พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม 

 

1051102 การพฒันาบุคลกิภาพของเด็กก่อนประถมศึกษา        2(2-0) 
 Personality Development for Preschool Child 

ความหมายของพฒันาการและบุคลิกภาพของเด็ก ทฤษฎีจิตวิทยาเด็กท่ีส าคญั
 พฒันาการของเด็กวยัแรกเกิดจนถึง 6 ปี    ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการทางบุคลิกภาพ
 และการปรับตวัของเด็ก  การจดัส่ิงแวดลอ้มเพื่อส่งเสริมพฒันาการและบุคลิกภาพให้
 เหมาะสมกบัวยั 
 
1051103 จิตวทิยาวยัเด็ก   2(2-0) 
 Child Psychology   
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ความหมายและความส าคัญของวัยเด็ก  พัฒนาการของวัยเด็ ก ทฤษฎี
พฒันาการ และการประยุกต์ใชเ้พื่อส่งเสริมพฒันาการ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ
ของวยัเด็ก ปัญหาและวธีิการแกปั้ญหาวยัเด็ก 

 
 
 
 
 
 
รหัส                                   ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท – ป) 
 
1051105 จิตวทิยาพฒันาการ               3(3-0) 
 Introduction to  Developmental   Psychology   
 

ศึกษาความหมายและความส าคญัของพฒันาการของมนุษย ์ ท่ีมีต่อการศึกษา  
อิทธิพลต่าง ๆ ท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของบุคคล  ทฤษฎีเก่ียวกบัจิตวทิยา
พฒันาการ  ศึกษาพฒันาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และความฉลาดทางอารมณ์  
บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์  ตั้ งแต่ปฏิสนธิจนถึงวยัชรา  การ
ประยกุตค์วามรู้ไปใชใ้นการช่วยเหลือและส่งเสริมพฒันาการของบุคคล 

 

1051203 การประยุกต์จิตวทิยาเพือ่การเรียนรู้   2(1-2) 
 Applied Psychology for Learning 

ธรรมชาติและพฒันาการของผูเ้รียน   เป้าหมายการเรียนรู้  ทฤษฎีการเรียนรู้
และการประยุกตใ์ช ้  การประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน  กระบวนการทางจิตวิทยา  
ในการสืบคน้ความรู้  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้   การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุน 
ใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ   

 
1051301 ทฤษฎแีละปฏิบัติการกลุ่ม   3(2-2) 
 Theories and  Group Dynamics Practice 
 

 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระบวนการกลุ่ม  ทฤษฎีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ทฤษฎี
บุคลิกภาพของกลุ่ม  ทฤษฎีการแลกเปล่ียน  ทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  เป็น
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ตน้  องคป์ระกอบของกระบวนการกลุ่ม การส่ือความหมาย กระบวนการท างานกลุ่ม 
วิเคราะห์พฤติกรรมของผูน้ ากลุ่ม และปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม การประยุกตใ์ช้
กระบวนการกลุ่มเพื่อพฒันาความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น  การเรียนรู้องค์กรและการ
แกปั้ญหากลุ่ม เนน้การฝึกปฏิบติั 

 
 
 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                น(ท –ป) 
 

1051305 จิตวทิยาพฤติกรรมสังคม   2(2-0) 
 Psychology of Social Behavior 

              ศึกษาวธีิการทางจิตวทิยาท่ีน ามาใชศึ้กษาพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์
ทางสังคมต่าง ๆ กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม  แรงจูงใจทางสังคม  การส่ือสาร เจตคติ
และการรับรู้ทางสังคม การคลอ้ยตาม ความเป็นผูน้ า การร่วมมือ และการขดัแยง้ความ
กา้วร้าว 

 
1051501 การเพิม่สมรรถภาพทางการเรียน   3(2-2) 
 Methods of Effective Study 
 

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาวธีิการเรียน เทคนิค และวธีิการเรียนใน
ระดบัอุดมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  การฝึกทกัษะวธีิการเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  เช่น 
วธีิขจดัส่ิงรบกวนสมาธิ การเพิ่มอตัราความเร็วในการอ่าน การวางแผนการเรียน  
เทคนิคการฝึกผอ่นคลายเพื่อลดความวติกกงัวล การสืบคน้หาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ   
เนน้การฝึกปฏิบติัจริงในชีวติประจ าวนั 

 
1051502 การพฒันาศักยภาพมนุษย์              3(2-2) 
 Human Potential Development 
 

ศึกษาแนวทางการพฒันาตนเอง  ประยกุตท์ฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห์
ตนเอง การพฒันาความคิด  แรงจูงใจ  บุคลิกภาพ  การแสดงออก  เพื่อสร้างสัมพนัธ์กบั
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บุคคลอ่ืน  การตั้ งเป้าหมายของชีวิตและการท างาน  การวางแผนพฒันาตนอย่าง
สอดคลอ้งกบับุคลิกภาพ ค่านิยม สภาพแวดลอ้ม  เนน้การทดลองโปรแกรมการพฒันา
ศกัยภาพตนเอง 

 
 
 
 
 
 
รหัส                                      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท – ป) 
 
1051701 การจัดบริการทางจิตวทิยาและการแนะแนวในสถานศึกษา              3(2-2) 
 Psychological and School Guidance Services 
 

 ศึกษาความหมาย   หลักการ   กระบวนการเทคนิคและเคร่ืองมือในการ
ใหบ้ริการทางจิตวทิยาและการแนะแนวในสถานศึกษา รูปแบบบริการทางจิตวทิยาและ
การแนะแนวในสถานศึกษา       ตั้งแต่การศึกษาระดบัปฐมวยั   จนถึงระดบัอุดมศึกษา 
บทบาทของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการใหบ้ริการจรรยาบรรณนกัแนะแนว  การติดตาม
และประเมินผลการจดับริการทางจิตวทิยาและการแนะแนวในสถานศึกษา 

 
1051702 บริการสารสนเทศทางจิตวทิยาและการแนะแนว              3(2-2) 
 Psychological and School Guidance Information Services 
 

 ความหมายและความส าคญัของสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว 
ประเภทของสารสนเทศ การจดัหา   จดัท า     จดัระบบสารสนเทศ การออกแบบและ
พฒันาระบบสารสนเทศ การใหบ้ริการและประเมินผลการใหบ้ริการ 

 

1052101 จิตวทิยาแรงจูงใจ              3(3-0)
 Psychology of Motivation 
 

 ศึกษาทฤษฎีและองค์ประกอบทางสรีระ  ส่ิงแวดลอ้ม  และองคป์ระกอบทาง
จิตใจ  ท่ีส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม การประยุกต์แนวคิด และหลกัการจูงใจมาใช้ใน
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การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  และการสร้างขวญัก าลงัใจในการท างานด้าน
การศึกษา 

 

1052102 จิตวทิยาบุคลกิภาพและการปรับตัว              3(3-0) 
 Psychology of Personality and Adjustment 
 

ศึกษาความหมายของบุคลิกภาพ การวเิคราะห์และการจ าแนกบุคลิกภาพ  การ
พฒันาบุคลิกภาพ  วธีิการวดับุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพท่ีส าคญั วธีิการปรับตวัแบบ
ต่าง ๆ   พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา  การป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา  
ความสัมพนัธ์ของบุคลิกภาพกบัสังคมและวฒันธรรม 

 

รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1052201 จิตวทิยาเด็กและการให้บริการ               3(3-0) 
 Child Psychology and Service 
 

ศึกษาพฒันาการและการเจริญเติบโตของเด็ก ได้แก่ สภาพทางสรีระ การ
เคล่ือนไหว  ภาษา  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  รวมทั้งบุคลิกภาพ  อิทธิพลและ
องคป์ระกอบของพฤติกรรม และส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีมีบทบาทต่อพฤติกรรมของเด็ก  
ส่งเสริมความสนใจ เจตคติ และนิสัย  การมีระเบียบวินยัในตน  ส่งเสริมสุขภาพและ
การปรับตัวของเด็ก  ตั้ งแต่เร่ิมปฏิสนธิ จนย่างเข้าสู่วยัรุ่น  เสนอโปรแกรมการ
จดับริการส าหรับเด็กและครอบครัว 

 

1052301 มนุษยสัมพนัธ์ส าหรับครู   2(2-0) 
 Human Relations for Teachers 

ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู   หลักการ
องคป์ระกอบ  กระบวนและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ส าหรับครู บทบาทของครู
ในการเสริมสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในโรงเรียนและชุมชน    การประเมินมนุษยสัมพนัธ์
ส าหรับครู     เนน้การฝึกปฏิบติัสร้างมนุษยสัมพนัธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี
และเสริมสร้างสัมพนัธภาพแห่งการช่วยเหลือนกัเรียน 

 
1052401 จิตวทิยาการเรียนรู้และปฏิบัติการ              3(2-2) 
 Psychology of Learning and Practice 
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ศึกษาความหมาย ธรรมชาติ และความสัมพนัธ์ของการเรียนรู้กบับุคลิกภาพ    
ทฤษฎีการเรียนรู้  ชนิดของการเรียนรู้  การวเิคราะห์  การวจิยั  และการทดลองด้านการ
เรียนรู้   รวมทั้งปฏิบติัการเก่ียวกบัการเรียนรู้  การประยุกต์ใช้หลกัการเรียนรู้ในการ
แกปั้ญหาการเรียนและเร่ืองอ่ืน ๆ  

  
 
 
 
 
รหัสวชิา                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท – ป) 
 
1052501 จิตวทิยาสุขภาพ               3(3-0) 
 Health Psychology 
 

ความหมาย ความส าคญั และขอบข่ายของจิตวทิยาสุขภาพ การป้องกนัและ
บ าบดัฟ้ืนฟูความเจบ็ป่วย ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพและ
ส่งเสริมสุขภาพ  ศึกษางานวจิยัเก่ียวกบัองคป์ระกอบภาวะเส่ียง การพฒันาสุขภาพ
อนามยั 

 
1052502 จิตวทิยาการติดต่อส่ือสารและการชักชวน               3(3-0) 
 Psychology of Communication  and Persuasion 
 

 พฤติกรรมการพฒันาทางภาษา   การใชอ้วจันสารและวจันสารในการ
ติดต่อส่ือสาร  รูปแบบการติดต่อส่ือสาร  เช่น  การประชาสัมพนัธ์  การชกัชวน  ข่าวลือ 
และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางจิตวทิยาเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการโนม้นา้วใจ 

 
1052503 สุขภาพจิตในโรงเรียน               3(3-0) 
 Mental Health in School 
 

 ศึกษาความหมายและความส าคญัของสุขภาพจิตในโรงเรียน  สุขภาพจิตกบั
การพฒันาบุคลิกภาพในวยัต่าง ๆ ของผูเ้รียน    องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อสุขภาพจิตใน
โรงเรียน  ไดแ้ก่ องคป์ระกอบเก่ียวกบับุคคล  เง่ือนไขทางสังคม  และสภาพแวดลอ้ม
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อ่ืน ๆ  การศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปรับตวัของบุคคลท่ีมีปัญหาทางสุขภาพจิต  และ
การช่วยเหลือครูในการส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน  ลกัษณะของครูท่ีมีสุขภาพจิตดี
และสุขภาพจิตบกพร่อง  ศึกษาและเสนอโปรแกรมบริการสุขภาพจิตในโรงเรียน 

 

1052505 การฝึกการบริหารความเครียด               3(2-2) 
 Stress Management Training 
 

 ศึกษาความหมาย  สาเหตุของความเครียด  และผลของความเครียดท่ีมีต่อ
สภาพทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคม  ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ในการผอ่นคลาย
ความเครียด  และขอ้มูลทางชีวภาพ  เนน้การฝึกปฏิบติั 

 
รหัส                                      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                 น(ท – ป) 
 
1052601 การวดัผลและการทดสอบทางจิตวทิยาและการแนะแนว               3(2-2) 
 Psychological and Guidance Measurement and Assessment 
 

 ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ในการวดัผล      การทดสอบและการประเมินผลทาง 
จิตวทิยา มาตรวดัลกัษณะและประเภทของแบบทดสอบท่ีใชใ้นทางจิตวิทยา คุณสมบติั
ท่ีจ  าเป็นส าหรับแบบทดสอบท่ีดี  แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัแบบทดสอบและเคร่ืองมือวดั
ทางจิตวทิยาชนิดต่าง ๆ และจรรยาบรรณของผูใ้ชแ้บบทดสอบ 

 

1052602 การทดสอบทางสติปัญญากบัการแนะแนว               3(2-2) 
 Intelligence Assessment in School Guidance Services 
 

 ศึกษากระบวนการทดสอบทางสติปัญญา  แบบทดสอบทางสติปัญญา  ความ
จ ากดัของแบบทดสอบ   การฝึกใชแ้บบทดสอบทางสติปัญญา   ฝึกการใหค้ะแนน  
แปลผล   การประชุมเพื่อรายงานผลการทดสอบทางสติปัญญา  การใชผ้ลการทดสอบ
ทางสติปัญญาในการแนะแนว 

 

1052701 การวางแผนชีวติและอาชีพ               3(2-2) 
 Life and Career Planning 
 

 ศึกษาพฒันาการทางอาชีพและทฤษฎีเก่ียวกับการพฒันาอาชีพ  เพื่อการ
น าไปใชใ้นการวางแผนการเลือกอาชีพ  ท าความเขา้ใจตนเองดว้ยการส ารวจความถนดั 
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ความสามารถ    ความสนใจ    บุคลิกภาพ    ความตอ้งการ    ค่านิยม    แรงจูงใจ   การ
ส ารวจคน้ควา้ ขอ้มูลทางอาชีพ การตดัสินใจอยา่งฉลาดในการวางแผนชีวิตและอาชีพ 
การตั้งเป้าประสงค ์เพื่อบรรลุความส าเร็จในชีวติและอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัส                               ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                 น(ท – ป) 
 

1052702 การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนและงานกจิการนักเรียนนักศึกษา              3(3-0) 
 School  Guidance and Student Affairs Management 
 

 การบริหารงานแนะแนวเชิงระบบ  บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรทางการแนะ
แนว  การท าแผนปฏิบติังานแนะแนว  การเขียนโครงการ  และการประเมินผลโครงการ
แนะแนว    การใช้กระบวนการแนะแนวในงานกิจการนกัเรียนและนกัศึกษา   การ
จดัระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา    การท าแผนปฏิบติังานการใหบ้ริการนกัเรียนและนกัศึกษา   

 

1052703 คอมพวิเตอร์ส าหรับนักวชิาชีพจิตวทิยาและการแนะแนว               3(2-2) 
 Computer for School Counselor 
 

 ศึกษาวธีิการใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ทางจิตวิทยา
การแนะแนว     การวิเคราะห์ขอ้มูล   การวางแผน   การศึกษาคน้ควา้ทดลอง  วิธีการ
จดัระบบขอ้มูลและจดัท าโปรแกรมการบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว  และการ
ใชโ้ปรแกรมทางจิตวทิยาและการแนะแนว 

 

1053101 ความคิดสร้างสรรค์                                     2(2-0) 
 Creative Thinking 

ความหมาย ขอบข่าย ประเภท   ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์  ลกัษณะ
เด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรค์     เทคนิคและทกัษะส าหรับครูในการพฒันาความคิด 
สร้างสรรค์ บทบาทของพ่อแม่และครอบครัวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
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 การจดักิจกรรม
เพื่อพฒันาและการประเมินความคิดสร้างสรรค ์

 
1053203 การปรับพฤติกรรม               2(2-0) 
 Behavior Modification 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย ์   หลกัการทางเง่ือนไขผลกรรม  หลกัและ
เทคนิคในการสร้างแบบแผนพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาและลดทอนพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ปรารถนา    การประยุกต์หลักการไปจัดกระท ากับพฤติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
ผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปรับพฤติกรรม 

 
 
รหัส                               ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                 น(ท – ป) 
 
1053302 ทฤษฎแีละปฏิบัติการทางจิตวทิยาสังคม               2(2-0) 
 Theories and Practical in Social Psychology 

ความหมาย    ความส าคัญ   ประโยชน์ของจิตวิทยาสังคม ก ลุ่มและ
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสังคมประกฤติ ปฏิบติัการทางจิตวทิยา บทบาทและการ
คล้อยตาม(เน้นบทบาทของผูบ้ริหาร ครู นักเรียน)   จิตวิทยาส าหรับการบริหาร
โรงเรียน     การส่ือความหมายและการรับรู้ทางสังคม  เจตคติและการยอมรับ
นวตักรรม การสร้างก าลังใจในการท างานให้ส าเร็จ แรงจูงใจ   ในทางสังคม การ
ร่วมมือ การแข่งขนั  การแกปั้ญหาความขดัแยง้   ความเป็นผูน้ า     การน าความรู้ทาง
จิตวทิยาสังคมไปใชใ้นการเรียนการสอน  

  
1053303 พลวตัรพฤติกรรม                               2(2-0) 
 Behavior Dynamics 

ความส าคญัของพลวตัรพฤติกรรมส่วนบุคคลและกลุ่มบุคคล องค์ประกอบ
ของพลวตัรพฤติกรรม  การวิเคราะห์พลวตัรพฤติกรรมของผูน้ าและสมาชิกในกลุ่ม   
การใชพ้ลวตัรพฤติกรรมส่วนบุคคลและกลุ่มในการพฒันาตนเอง   และการพฒันากลุ่ม
หลกัการพฒันาพลวตัรพฤติกรรมของนกัเรียนและครูตามหลกัจิตวทิยา 
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1053304 มนุษยสัมพนัธ์ของผู้ปฏิบัติงานการศึกษา                  2(2-0) 
 Human Relations for Teacher Educator 
   ความหมายและความส าคญัของมนุษยสัมพนัธ์ในการปฏิบติังานการศึกษา
 นอกระบบ   การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในโรงเรียนและชุมชน      สภาพความเป็นอยูแ่ละ
 พฤติกรรมของบุคคลในทอ้งถ่ิน   กระบวนการของมนุษยสัมพนัธ์   ส่วนประกอบของ
 มนุษยสัมพนัธ์ หลกัการและวิธีการสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การประเมินมนุษยสัมพนัธ์
 ของผูป้ฏิบติังานการศึกษานอกระบบ 
 

 
 
 
รหัส                                 ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท – ป) 

 
1053401 การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน               3(2-2) 
 Behavior Modification in School 
 

ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน  กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของผูเ้รียน   และเทคนิคการสร้างแบบพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์   และลดพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษา  จรรยาบรรณของผูท้  างานด้านน้ี  ศึกษาทดลองจัด
โปรแกรมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในโรงเรียน 

 
1053402          จิตวทิยาเด็กกลุ่มพเิศษ             2(2-0) 
            Special Child Psychology 

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และพฤติกรรมของเด็กกลุ่มพิเศษ  สาเหตุของ 
พฤติกรรมผดิปกติของเด็กกลุ่มพิเศษ องคป์ระกอบทางดา้นกายภาพ ชีวภาพและสังคม
ท่ีมีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กกลุ่มพิเศษ การดูแลสุขภาพของเด็กกลุ่มพิเศษ 
องคก์ารและหน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือเด็กกลุ่มพิเศษ  

 
1053501           จิตวทิยาการแนะแนวเด็กวยัรุ่น                          3(3-0) 

 Adolescence Guidance Psychology 
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วยัรุ่นและทฤษฎีพฒันาการของวยัรุ่น พฒันาการดา้นต่าง ๆ ของวยัรุ่น   ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อพฒันาการ ปัญหาเฉพาะวยั  บทบาทของครูกบัการแนะแนวเด็กวยัรุ่นใน
โรงเรียน การจดับริการแนะแนวเพื่อป้องกนั  แกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการ
ของวยัรุ่นดา้นการศึกษา  อาชีพ  สังคม ส่วนตวั แนวทางการพฒันาความสามารถและ
ศกัยภาพของวยัรุ่นโดยใชก้ระบวนการแนะแนว 
 

 
 
 
 
 
 
รหัส                          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท – ป) 
 
1053502          จิตวทิยาการแนะแนว                            2(2-0) 

Guidance Psychology 
ความหมาย   ความส าคญั   ปรัชญาและหลกัการแนะแนว    ประเภทของการ  

แนะแนว  บริหารแนะแนวท่ีจดัข้ึนในสถานศึกษา   การบริหารงานและการประเมินผล
การจัดบริการแนะแนว     คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนวกลไก  
ความส าเร็จของการแนะแนว    การใชก้ระบวนการแนะแนวเพื่อพฒันาความสามารถ
และศกัยภาพของผูเ้รียน 

 
1053503 พุทธศาสตร์กบัการแนะแนว               3(2-2) 
 Buddhish and Guidance Services 
 

 ศึกษาหลกัพุทธศาสตร์และหลกัการแนะแนว ความสัมพนัธ์ระหวา่งพุทธ-
ศาสนากบัการแนะแนวในดา้นความคิด  จุดมุ่งหมายและวธีิการปฏิบติั   ทรรศนะ
เก่ียวกบัโลกและชีวติในแง่ความทุกข ์   การดบัทุกขต์ามแนวคิดทางการแนะแนว   
หลกัการบ าบดัเชิงพุทธศาสตร์  เนน้การฝึกปฏิบติัเพื่อพฒันาตนเอง 

 

1053504 การบริการปรึกษาครอบครัวเบือ้งต้น               3(2-2) 



 116 

 Introduction to Family Counseling 
 

ศึกษาความหมาย    ความส าคญั    และจุดมุ่งหมายของบริการปรึกษาและ
ช่วยเหลือครอบครัว ลกัษณะปัญหาครอบครัว แนวความคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั
การให้ค  าปรึกษาและครอบครัวบ าบดั  การส่ือสารเพื่อสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่ง
สมาชิกในครอบครัว  การส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 

รหัส                          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท – ป) 
 

1053505 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ               3(3-0) 
 Introduction to Industrial and Organizational Psychology 
 

 ศึกษาความเป็นมาของจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร วธีิการศึกษาจิตวทิยา
อุตสาหกรรมและองค์การ  พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ  การน าหลักการและ
วิธีการทางจิตวิทยามาประยุกตใ์ชใ้นการสรรหาและคดัเลือกบุคคล การฝึกอบรมและ
การสอนงานเพื่อพฒันาบุคคล  ผูน้ าและการจูงใจในการท างาน  เจตคติและความพึง
พอใจในงาน  สภาวะในการท างานและสุขภาพจิตของบุคคลในองค์การ   บทบาท
หนา้ท่ีของนกัจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร      เสริมประสบการณ์ดว้ยการศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 

 

1053506 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์               3(2-2) 
 Creative Thinking Process 
 

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี กระบวนการคิด และขั้นตอนของการเกิดความคิด 
สร้างสรรค ์     ลกัษณะบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์   ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค ์ การจดับรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ ทกัษะ
ส าหรับครูและบุคคลในครอบครัวในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ การใช้
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แบบทดสอบเพื่อวดัผลความคิดสร้างสรรค ์   ฝึกหดัสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์

 
1053507 จิตวทิยาการปรึกษาเบือ้งต้น              3(2-2) 
 Introduction to Counseling Psychology 
 

ศึกษาความหมาย   ความส าคญั  จุดมุ่งหมายของจิตวิทยาการปรึกษา  หลกั
เบ้ืองต้นและวิธีการให้ค  าปรึกษาในด้านต่าง ๆ  แนวคิดทฤษฎีการให้ค  าปรึกษา 
กระบวนการให้ค  าปรึกษา  เทคนิคและฝึกทักษะการให้ค  าปรึกษาเบ้ืองต้น  และ
จรรยาบรรณของผูใ้หค้  าปรึกษา 

 
 
 
รหัส                            ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                 น(ท – ป) 
 
1053508 เทคนิคการปรึกษากลุ่มส าหรับวยัรุ่น               3(2-2) 
 Group Counseling for Adolescence 
 

ศึกษาความหมาย   ความส าคญั  จุดมุ่งหมายของบริการปรึกษากลุ่ม  ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกระบวนการกลุ่ม  หน้าท่ีของผูน้ ากลุ่ม  ลกัษณะของผูน้ ากลุ่มท่ีดี  ลกัษณะ
สมาชิกกลุ่มประเภทต่าง ๆ  เทคนิคต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการปรึกษากลุ่มท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการของวยัรุ่น  ฝึกปฏิบติัการจดับริการปรึกษาแบบกลุ่ม 

 

1053509 จิตวทิยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา               3(3-0) 
 Elementary School Child Psychology and Guidance 

ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กว ัยประถมศึกษา วิ ธีการศึกษา
พฤติกรรมของเด็กประถมศึกษา การใชห้ลกัจิตวิทยาในการวินิจฉยัพฤติกรรม การรับรู้
การเรียนรู้ความต้องการ ความสนใจของเด็กวยัประถมศึกษา    บทบาทของบ้าน 
โรงเรียนและชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก    การปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม  การส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   สุขภาพจิตกบัการพฒันาบุคลิกภาพ
ในวยัเด็ก  การปรับตวัของเด็กปกติ และเด็กท่ีมีปัญหา   การแกปั้ญหาพฤติกรรมในวยั
เด็ก 



 118 

 
1053601 การทดสอบทางบุคลกิภาพกบัการแนะแนว               3(2-2) 
 Personality Assessment in School Guidance Services 
 

ศึกษากระบวนการทดสอบทางบุคลิกภาพ แบบทดสอบทางบุคลิกภาพ ความ
จ ากดัของแบบทดสอบ   การฝึกใชแ้บบทดสอบทางบุคลิกภาพ  ฝึกการใหค้ะแนน แปล
ผล  การประชุมเพื่อรายงานผลการทดสอบทางบุคลิกภาพ  การใช้ผลการทดสอบทาง
บุคลิกภาพในการแนะแนว 
 
 
 
 
 
 

รหัส                            ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                 น(ท – ป) 
 

1053602  การสังเกตพฤติกรรมเด็ก        2(2-0) 
  Child’s Behavior Observation 

   ความหมาย   ขอบข่าย     ประเภทและความส าคญัของการสังเกตพฤติกรรม
เด็กสภาพปัจจุบนั     ปัญหาและความเป็นมาของการสังเกตพฤติกรรมเด็ก   วิวฒันาการ
เทคนิค    เคร่ืองมือในการปฏิบติัการในการสังเกตพฤติกรรมเด็ก  การวิเคราะห์แปล
ความและผลของการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 

 
1053603 เคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว                2(2-0) 
 Tools and Techniques in Guidance 

 หลักการสร้างและใช้เคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว     ประเภทของ
เคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว     การรวบรวมเคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว   
ทั้งท่ีเป็นแบบทดสอบและไม่ใช่แบบทดสอบ การปรับเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบทดสอบ 
ส าหรับน าออกใช ้การทดลองใชเ้คร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนวกบันกัเรียน 

 
1053605 การสนเทศทางการศึกษา                2(2-0) 
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 Educational Information 
 ความหมาย   ความจ าเป็น   ขอบข่าย      จุดมุ่งหมายและประเภทของการ
ให้บริการสนเทศ     หลักการและเทคนิคการบริการสนเทศในชุมชน    โครงการ
บริการสนเทศ การประสานงานกับฝ่ายอ่ืน ๆ      เพื่อบริการสนเทศการศึกษาและ
รวบรวม 
ขอ้มูลเพื่อการสนเทศ  การปฏิบติังานบริการสนเทศในชุมชน  

 
1053613 กจิกรรมกลุ่มในโรงเรียน               2(2-0) 
 Group Work in School 

  ความหมาย      ขอบข่าย     ประเภทและความส าคญั   ของการท างานกลุ่มใน
โรงเรียน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมปัจเจกบุคคลกบักิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน 
คุณลกัษณะของผูน้ าและผูต้าม การสร้างความเป็นผูน้ า ผูต้าม  การบริหาร  การจดัการ
และการประเมินผลการจดักิจกรรมกลุ่มโรงเรียน   ฝึกปฏิบติัการจดักิจกรรมกลุ่มใน 
โรงเรียน 

รหัส                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                 น(ท – ป) 
 
1053701 การสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์               2(2-0) 
 Creative Thinking Process 

             แบบแผนการคิดของมนุษย ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคิดของมนุษย  ์  ความหมาย
ของความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์    ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดประเภทต่าง ๆ และ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    การส่งเสริมและ
พฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นรูปแบบต่าง ๆ  

 
1053702 การจัดกจิกรรมแนะแนวเพือ่พฒันาชีวติ               3(2-2) 
 Guidance Activities  for Life Development 
 

 ศึกษาหลกัการส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของนกัเรียน นกัศึกษา  เทคนิค
การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพฒันาตน เช่น  การพฒันาความคิด  การตดัสินใจท่ีดี  
การกลา้แสดงออก  ทกัษะชีวติ  การท างานกลุ่ม  การพฒันาทางอาชีพ  และการพฒันา
คุณธรรม เป็นตน้  การประเมินผลกิจกรรม  เนน้การเสริมประสบการณ์ดว้ยการจดั
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
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1053801 การทดลองปฏิบัติงานจิตวทิยาและการแนะแนว                  1(60) 
 Preliminary Practice in Psychology and Guidance 
 

ทดลองปฏิบติังานในสถานศึกษา หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาและส่งเสริมพฒันาการบุคคล  โดยศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ   วิเคราะห์ขอ้มูล  ออกแบบและวางแผนการใหบ้ริการทางจิตวทิยาและการ
แนะแนวร่วมกบัหน่วยงาน  และฝึกประสบการณ์จากการปฏิบติังานในหน่วยงาน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

; 

 
 
 
 
 
รหัส                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                 น(ท – ป) 
 
1054101 การให้การศึกษาแก่พ่อแม่               2(2-0) 
 Parent Education 

             ศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีผลต่อวฒันธรรมประเพณี  
ความส าคญัของครอบครัว   การวางแผนครอบครัว     รูปแบบการอบรมเล้ียงดูท่ีมี
อิทธิพลต่อพฒันาการและบุคลิกภาพเด็ก  การให้ความรัก     ความอบอุ่นและการจดั
ประสบการณ์เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติแก่เด็กในครอบครัว   การประสานงานและการให้
ความร่วมมือกับครูและสถาบันอ่ืน ๆ      ท่ีมีผลต่อการอบรมเล้ียงดูและการให้
การศึกษาแก่บุตร  

 
1054801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวทิยาและการแนะแนว 2               3(250) 
 Practicum in Psychology and Guidance 2 
 

ฝึกงานในสถานศึกษา     หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาและ
ส่งเสริมพฒันาการบุคคล   โดยฝึกท าโครงการใหบ้ริการทางจิตวทิยาและการแนะแนว  
ฝึกหดัเก็บขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการดว้ยการสังเกต  สัมภาษณ์ การใชแ้บบทดสอบและ
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เคร่ืองมืออ่ืน ๆ  ใหบ้ริการปรึกษา ส่งเสริมการพฒันาตนเอง ประเมินผลการใหบ้ริการ
และโครงการ  สัมมนาปัญหาการใหบ้ริการทางจิตวทิยาและการแนะแนวระหวา่ง
ฝึกงานประมาณ 2 สัปดาห์ต่อคร้ัง 

 

1054802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวทิยาและการแนะแนว 3               5(450) 
 Practicum  in Psychology and Guidance 3 
 

ฝึกงานในสถานศึกษา     หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาและ
ส่งเสริมพฒันาการบุคคล  โดยฝึกท าโครงการใหบ้ริการทางจิตวทิยาและการแนะแนว  
ฝึกหดัเก็บขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการดว้ยการสังเกต สัมภาษณ์ การใชแ้บบทดสอบและ
เคร่ืองมืออ่ืน ๆ  ใหบ้ริการปรึกษา ส่งเสริมการพฒันาตนเอง ประเมินผลการใหบ้ริการ
และโครงการ    สัมมนาปัญหาการใหบ้ริการทางจิตวทิยาและการแนะแนวระหวา่ง
ฝึกงานประมาณ 2  สัปดาห์ต่อคร้ัง 

 
 
 

รหัส                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                 น(ท – ป) 
 
1054901 สัมมนาและศึกษาดูงานบริการทางจิตวทิยาและการแนะแนว              3(2-2) 
 Seminar and Study Visit in Psychology and Guidance 
 

ศึกษาหวัขอ้ท่ีสนใจเก่ียวกบัจิตวทิยาและการแนะแนว  ศึกษาดูงานการ
จดับริการทางจิตวทิยาและการแนะแนวในสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประมวลความรู้และขอ้มูล    วเิคราะห์ ประชุม อภิปรายเพื่อหาขอ้  สรุปและเสนอ
ขอ้คิดเห็นในรูปแบบรายงาน 

 

1054902 การศึกษาเอกเทศเกีย่วกบัจิตวทิยาและการแนะแนว               3(2-2) 
 Independent Study in  Psychology and Guidance Services 
 

             ศึกษาในหวัขอ้ท่ีสนใจหรือไดรั้บค าแนะน าจากผูส้อน  ด าเนินการศึกษาภายใต้
การให้ค  าปรึกษาแนะแนวของอาจารย ์  และเสนอรายงานการศึกษาส่วนตนอยา่งนอ้ย 
1 เร่ือง 
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หมู่วชิาการบริหารการศึกษา  
(106) 

 
 
  หมู่วชิาการบริหารการศึกษา  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาครุศาสตร์ ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิา
ออกเป็นดงัน้ี 
  1.  ทฤษฎี-หลกัการ                (106-1--) 
  2.                    (106-2--) 
  3.  งานบริหารดา้นต่าง ๆ                (106-3--) 
  4.  การนิเทศ                 (106-4--) 
  5.  การบริหารสถาบนัต่าง ๆ               (106-5--) 
  6.                                                                                                                    (106-6--) 
  7.                                                                                                                    (106-7--) 
  8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ               (106-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์    
       โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิยั                                    (106-9--) 
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หมู่วชิาการบริหารการศึกษา (106)  
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 
 

หลกัการบริหารการศึกษา 
ภาวะผูน้ า 
พฤติกรรมผูน้ าทางการศึกษา 
ศิลปะการพดูส าหรับผูบ้ริหาร 
มารยาททางสังคมส าหรับผูบ้ริหาร 
มนุษยสัมพนัธ์ส าหรับผูบ้ริหาร 
คุณธรรมส าหรับผูบ้ริหาร 
สถาบนัวชิาชีพครูและการพฒันาวชิาชีพครู 
ธุรกิจการศึกษา 
การจดัและการบริหารการศึกษานอกระบบ 
การงานพื้นฐานอาชีพและอาชีวศึกษา 
การอาชีวศึกษา 
การบริหารกิจการนกัเรียน 
การบริหารอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานวชิาการ 
การประกนัคุณภาพการศึกษา 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหารการศึกษา 
การทดลองปฏิบติังานการบริหารการศึกษา 
การวางแผนการศึกษา 
เทคนิคการบริหารการศึกษา 
การบริหารงานธุรการ การเงินและพสัดุ 
การนิเทศการศึกษา 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหารการศึกษา 2 

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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาการบริหารการศึกษา   (106) 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 

1061101  หลกัการบริหารการศึกษา        3(3-0) 
  Principles of Educational Administration 
   ศึกษาความหมาย  การบริหารการศึกษา  แนวคิดและทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบั 

การบริหารการศึกษา  กระบวนการบริหารการศึกษา    ระบบบริหารการศึกษา  การ
จดัระบบภายในหน่วยงานทางการศึกษา  มนุษยสัมพนัธ์ในการบริหาร    ภาวะผูน้ า
กบัการบริหารการประชาสัมพนัธ์หน่วยงานทางการศึกษา  การนิเทศการศึกษา     
การพฒันาหลกัสูตรปัญหาต่าง ๆ และวธีิการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา
ของไทย 

 

1061102  ภาวะผู้น า                             2(1-2) 
  Leadership 
   ความหมายและความส าคญัของผูน้ า      แบบของผูน้ า         บทบาทหนา้ท่ี 

ของผูน้ าคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดี  การเสริมสร้างภาวะผูน้ า  จิตวทิยาผูน้ า  การพฒันา
ความสร้างสรรคข์องผูน้ า  ผูน้  ากบัการตดัสินใจ  ฝึกทกัษะการเป็นผูน้ า 

 
1061103  พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา       2(2-0) 
  Behavior for Education Leaders 
   ศึกษาหนา้ท่ีและลกัษณะของผูน้ า อนัไดแ้ก่ แนวความคิดเก่ียวกบับทบาท

ของผูน้ าในโรงเรียน หรือหน่วยงานเก่ียวกบัการศึกษา  พฤติกรรมผูน้ าเก่ียวกบังาน
บริหารการศึกษามนุษยสัมพนัธ์ของผูน้ า  ความคิดริเร่ิม  การแกปั้ญหา  ตลอดจน
แนวคิดใหม่ ๆ ทางการศึกษา โดยเฉพาะทางการบริหาร 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 

1062101  ศิลปะการพูดส าหรับผู้บริหาร       2(1-2) 
  Professional Speaking 
   ความหมาย   ความส าคญัของการพูดส าหรับผูบ้ริหาร     ภาษาและการส่ือ  

ความหมาย จุดมุ่งหมายในการพดู หลกัการพูดท่ีดี การพูดในโอกาสต่าง ๆ การพูดจูง
ใจ เทคนิคการประชุม 

 

1062102  มารยาททางสังคมส าหรับผู้บริหาร     2(1-2) 
  Social Manners and Etiquette for Administrators 
   ศึกษามารยาทของผูบ้ริหารในการอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืน และการออกสังคม  

เช่นการพดู  การฟัง  การรับประทานอาหาร  การแต่งกาย  การตอ้นรับ  การ
นนัทนาการ ฯลฯโดยเนน้ภาคปฏิบติั  เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพของผูบ้ริหารการศึกษา  
วเิคราะห์วฒันธรรมและประเพณีไทย    เพื่อเลือกปฏิบติัหรือสร้างค่านิยมท่ีเหมาะสม
กบัสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 

1062103 มนุษยสัมพนัธ์ส าหรับผู้บริหาร       2(1-2) 
  Human Relations for Administrators       

  ความหมายและความส าคญัของมนุษยสัมพนัธ์  ธรรมชาติและความตอ้งการ
ของมนุษย ์ มนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ  มนุษยสัมพนัธ์กบัการบริหาร  หลกัและวิธี
ส าหรับมนุษยสัมพนัธ์  การพฒันาตนเองในดา้นมนุษยสัมพนัธ์ส าหรับผูบ้ริหาร 

 

1062104  คุณธรรมส าหรับผู้บริหาร         2(2-0) 
  Ethics for Administrators                
   ความหมายและความส าคญัของคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหาร  บทบาทหนา้ท่ี 

คุณธรรมความรับผดิชอบ  จรรยาบรรณและคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหาร  ปัญหา
เก่ียวกบัคุณธรรมของผูบ้ริหาร  การส่งเสริมและพฒันาคุณธรรมและค่านิยมในการ
ท างาน  ผลการศึกษาเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหาร 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1062501 สถาบันวชิาชีพครูและการพฒันาวชิาชีพครู     2(2-0) 
  Institutions  and  Development  of  Teaching  Profession 

ความหมาย  ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายทางสถาบนัวชิาชีพครู   องคก์าร
วชิาชีพครูของไทยและของต่างประเทศ  บทบาทของทอ้งถ่ิน  องคก์ารวชิาชีพท่ีมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา  นโยบาย  ปัญหาอุปสรรคท่ีมีผลต่อการพฒันา
วชิาชีพครู  และแนวทางแกปั้ญหา  การส่งเสริมและการพฒันาครูก่อนประจ าการ  
และครูประจ าการ  ตามแนวโนม้นโยบายการพฒันาวชิาชีพครู  ปัญหาดา้นการผลิต  
การใช ้  และการควบคุมมาตรฐานวชิาชีพครู  ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู  การ
ประกนัคุณภาพและประเมินคุณภาพครู 

 

1063101  ธุรกจิการศึกษา         2(2-0) 
  Educational Business                   

ศึกษาความหมาย  ขอบข่ายประเภทและประโยชน์ของธุรกิจการศึกษา
ววิฒันาการของธุรกิจการศึกษา     ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐกิจการศึกษา  การใช้
ประโยชน์จากสถิติทางการศึกษา  การระดมทรัพยากรมาใชใ้นการจดัการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษากบัธุรกิจ  การบริหารและการจดัการทางธุรกิจศึกษา
ในโรงเรียน  ประสิทธิภาพของการจดัการศึกษา  การสร้างเสริมฐานะของโรงเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน  การจดัโครงการท่ีมีคุณค่าทางการศึกษา     การควบคุมการ
ด าเนินการประเมินผลและติดตามผลการจดัการศึกษา  การศึกษาผลงานและปัญหา
เก่ียวกบัธุรกิจดา้นการศึกษา 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 

1063102  การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ      2(2-0) 
  Nonformal Education Administration 

ศึกษาทฤษฎีการจดัและพฒันาองคก์าร       แนวนโยบายของรัฐในการจดั
การศึกษานอกระบบ    ทฤษฎีและหลกัการในการจดัการศึกษานอกระบบ     
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนท่ีด าเนินการศึกษานอกระบบ                   
รูปแบบในดา้นการจดัการศึกษาและประชากรกลุ่ม  เป้าหมายท่ีแต่ละหน่วยงานมุ่ง
ใหบ้ริการ  ระบบบริหารการศึกษานอกระบบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค      
ปัญหาและ 
อุปสรรคในการบริหารการศึกษานอกระบบ  การระดมทรัพยากรในแหล่งต่าง ๆ มา
ช่วยใหง้านการศึกษานอกระบบบรรลุเป้าหมาย 

 

1063103  การงานพืน้ฐานอาชีพและอาชีวศึกษา     2(2-0) 
  Practical Arts and Vocational Education 
   หลักการ  จุดหมาย และวิธีการจดัการเรียนการสอน    กลุ่มวิชาการงาน

พื้นฐานอาชีพและอาชีวศึกษา      ความสัมพนัธ์และความต่อเน่ืองระหว่างกลุ่ม
วชิาการ    และพื้นฐานอาชีพและกลุ่มวชิาอาชีวศึกษาในระดบัต่าง ๆ  แนวทางในการ
พฒันาหลกัสูตรวชิาเกษตร  คหกรรมอุตสาหกรรม  ธุรกิจ  ศิลปกรรม  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการศึกษาแต่ละระดบั ท่ีจดัไวเ้ป็นวชิาสามญับงัคบั และวชิาชีพเลือก 

 

1063104  การอาชีวศึกษา               2(2-0) 
  Vocational Education 
   หลกัการ  จุดมุ่งหมาย  และวธีิการจดัการอาชีวศึกษา และการฝึกวิชาชีพการ

บริหารและการจดัการ  วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ สถานท่ีและงบประมาณ   ประวติั
ความเป็นมาและการเปรียบเทียบการอาชีวศึกษาของไทยและต่างประเทศ      ปัญหา
แรงงานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 

1063301  การบริหารกจิการนักเรียน       2(2-0) 
  Student Affairs Administration 
   ความหมาย  ความส าคญั  และความมุ่งหมายของงานกิจการนกัเรียน  

ขอบข่ายของงานกิจการนกัเรียน  สภาพปัจจุบนัและปัญหาของกิจการนกัเรียน       
การพฒันางานกิจการนกัเรียน  หลกัและวธีิการจดักิจกรรมนกัเรียน   การจดัองคก์าร
นกัเรียน     การจดัสวสัดิการนกัเรียน  การพฒันาบุคลิกภาพนกัเรียน  การปลูกฝัง
ประชาธิปไตยแก่นกัเรียน 

 

1063302  การบริหารอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม     2(2-0) 
  School Plant Administration 
   ศึกษาการเลือกท่ีตั้งและบริเวณ  การวางแผนอาคารสถานท่ี  การวางแผน

อาคารเรียนอาคารประกอบ  และหอ้งต่าง ๆ  การใชแ้ละการดูแลรักษาอาคารเรียน  
ระเบียบวา่ดว้ยการใชอ้าคารสถานท่ี  การบริหารคนงานภารโรง  การจดัส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ในอาคารและบริเวณ 

 

1063303 การบริหารงานบุคคล           2(2-0) 
  Personnel Administration 
   ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  และขอบข่ายของการบริหารงานบุคคล  

ระบบบริหารงานบุคคล  การบริหารงานบุคคลในประเทศไทย  การสรรหา  การ
คดัเลือก  การบรรจุแต่งตั้งการโอน  การยา้ย  การพฒันาบุคลากร  การบ าเหน็จความดี 
ความชอบ  การสร้างขวญัและการจูงใจ  การลงโทษ  การรักษาระเบียบวินัย  การ
ประเมินบุคลากร 

 

1063304  การบริหารงานวชิาการ         2(2-0) 
  Academic Affairs Administration 
   ศึกษาความหมาย  ความส าคญั และขอบข่ายของงานวิชาการ  การวางแผน 

กฎหมายระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  การจดัหา  การเตรียมส่ือการเรียนการสอน  การ
จัดระบบการเรียนการสอน  การประเมินผล  การนิเทศ  และการส่งเสริมการ
ปฏิบติังาน 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1063305  การประกนัคุณภาพการศึกษา       2(2-0) 
  Educational Quality Assurance 
   ศึกษาความหมาย ความส าคญั แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการประกัน

คุณภาพการศึกษา  ศึกษาปัจจยั  ตวัช้ีวดั  และระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  
แนวปฏิบติัในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาดา้นต่าง ๆ  

 

1063501  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหารการศึกษา    3(2-2) 
  Field Study to Educational Administration 
   ศึกษาภารกิจ กระบวนการบริหาร และทักษะท่ีจ าเป็นในการบริหาร

การศึกษา รวมทั้งจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารการศึกษา       สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการบริหารการศึกษา ในรูปงานโครงการ
หรือกิจกรรมทางการศึกษาท่ีส าคญั ๆ ได ้

 
1063801  การทดลองปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา                             1(60) 
  Supervised Practicum in School Administration 
   การทดลองปฏิบติังานดา้นการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หรืองานต่าง ๆ  
 

1064101  การวางแผนการศึกษา        2(2-0) 
  Educational Planning 
   ศึกษาความหมายและความส าคญัของการวางแผนการศึกษา  องคป์ระกอบ

ของการวางแผนการศึกษา  อิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีมีผลต่อการ
วางแผนการศึกษา  ประเภทของการวางแผนการศึกษา  ขั้นตอนการวางแผนการสร้าง
แผนปฏิบติัการ  ผูบ้ริหารกบัการวางแผนการศึกษา 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 

1064102  เทคนิคการบริหารการศึกษา       2(2-0) 
  Educational Administration Techniques 
   ความหมาย ความส าคญัของเทคนิคการบริหารการศึกษา   การพฒันาองค ์-

การ การบริหารโดยยดึวตัถุประสงค ์ การพฒันาทีมงาน  การตดัสินใจ  การ
บริหารงานตามสถานการณ์  การบริหารความขดัแยง้  กลุ่มสร้างคุณภาพและงานอ่ืน 
ๆ 

 
 

1064301  การบริหารงานธุรการ การเงินและพสัดุ             2(2-0) 
  Executive Fiscal and Commodity Administration 
   ความหมาย ความส าคญั และขอบข่ายของงานธุรการ การเงิน และพสัดุ 

แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการบริหารงานธุรการ การเงินและพสัดุ  ระเบียบและ
การปฏิบติัเก่ียวกบังานธุรการ การเงินและพสัดุ 

 

1064401  การนิเทศการศึกษา                   2(2-0) 
  Educational Supervision     
   ความหมาย ความส าคญั และความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา ขอบข่าย

ของการนิเทศการศึกษา   บทบาทของผูบ้ริหารต่อการนิเทศการศึกษา  หลกัและ
เทคนิควธีิการนิเทศการศึกษา  การพฒันาการเรียนการสอน  การนิเทศการสอน  การ
นิเทศภายในการประเมินผลการสอน  และการนิเทศการศึกษา 

 
1064801  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหารการศึกษา 2                  3(250) 
  Field Experience in Educational Administration 2 
   ฝึกภาคปฏิบติัการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา  เพื่อให้รู้จกั

น าหลกัการและทฤษฎีการบริหารศึกษาไปใช ้ พร้อมทั้งรู้จกัวิเคราะห์  และแกปั้ญหา
ต่าง ๆ ตามหลกัวชิา 

 
 
 



 130 

 

หมู่วชิาการศึกษาปฐมวยั  
(107) 

 
 
 หมู่วชิาการศึกษาปฐมวยั   ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิา ครุศาสตร์  ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็น  
ดงัน้ี 
 1.  พื้นฐานการศึกษาปฐมวยั               (107-1--) 
 2.  หลกัสูตรแบบเรียน คู่มือกิจกรรม โปรแกรมการศึกษา            (107-2--) 
 3.  วธีิสอน กระบวนการเตรียมความพร้อม              (107-3--) 
 4.  ส่ือและนวตักรรม                (107-4--) 
 5.  การแนะแนวและการบริการชุมชน              (107-5--) 
 6.  การประเมินผล การสร้างแบบทดสอบ              (107-6--) 
 7.  การบริหาร                 (107-7--) 
 8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ               (107-8--) 

9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ 
    โครงการศึกษาเอกเทศ    การสัมมนาและการวิจยั             (107-9--)
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หมู่วชิาการศึกษาปฐมวยั  (107) 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
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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 
- 
- 
- 

สังคมวทิยากบัการพฒันาเด็ก 
จิตวทิยาพฒันาการและการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 
การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 
ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั 
ศิลปะและศิลปประดิษฐส์ าหรับเด็กปฐมวยั 
นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวยั 
ส่ือการเรียนและของเล่นเด็กปฐมวยั 
ส่ือและการเล่นเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 
นิทานส าหรับเด็กปฐมวยั 
หุ่นส าหรับเด็กปฐมวยั 
บุคลิกภาพครูปฐมวยั 
การศึกษาปฐมวยั 
การอนุบาลศึกษา 
สุขภาพอนามยัส าหรับมารดาและเด็ก 
ส่ิงแวดลอ้มศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั 
การจดัโปรแกรมเพื่อพฒันาเด็กระดบับริบาล 
ภาษาไทยส าหรับเด็กปฐมวยั 
เด็กปฐมวยักบัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
เด็กปฐมวยักบัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
เด็กปฐมวยักบัทกัษะทางสังคม 
สังคมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั 
งานประดิษฐด์ว้ยกระดาษ 
ศิลปะส าหรับครูปฐมวยั 
การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 

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) 

 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
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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 
- 
- 
- 
- 
- 
 

กิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั 
กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะส าหรับเด็กปฐมวยั 
เกมและการเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั 
หนงัสือส าหรับเด็กปฐมวยั 
หนงัสือเด็ก 
หอ้งสมุดของเล่นและศูนยส่ื์อ 
การประเมินผลพฒันาการเด็กปฐมวยั 
การทดสอบและการสร้างแบบทดสอบระดบัอนุบาล 
การจดัการศึกษาระดบับริบาล 
การทดลองสอนระดบัการศึกษาปฐมวยั 1 
กิจกรรมนาฏศิลป์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
เพลงและนาฏศิลป์พื้นเมืองส าหรับเด็กปฐมวยั 
การจดัและพฒันาโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวยั 
หลกัสูตรและการจดัโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวยั 
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัส าหรับเด็กปฐมวยั 
กระบวนการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
กระบวนการเรียนการสอนเด็กปฐมวยั 
เด็กปฐมวยักบัทกัษะทางภาษา 
พฒันาการทางภาษากบัการสอนภาษาเด็กปฐมวยั 
พฒันาการทางภาษากบัการสอนภาษาเด็กต่างวฒันธรรม 
ความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั 
ทกัษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวยั 
การประดิษฐข์องเล่นประเภทตุก๊ตาส าหรับเด็กปฐมวยั 
การตดัเยบ็เบ้ืองตน้ส าหรับครูปฐมวยั 
 

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) 
 

 
 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
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1073501 
1073701 

 
1073801 
1074401 
1074402 
1074501 
1074901 
1074902 
1074903 

- 
- 

1073701 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

การแนะแนวผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
การจดัและบริหารสถานพฒันาเด็กปฐมวยั 
การจดัและบริหารโรงเรียนอนุบาลและการพฒันาเด็กปฐมวยั 
การทดลองสอนระดบัการศึกษาปฐมวยั 2 
คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
นวตักรรมเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาปฐมวยั 
การใหก้ารศึกษาแก่ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวยั 
การศึกษาผลงานวจิยัเก่ียวกบัเด็กปฐมวยั 
การสัมมนาการศึกษาปฐมวยั 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาการศึกษาปฐมวยั (107) 
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รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1071101 สังคมวทิยากบัการพฒันาเด็ก      2(2-0) 
  Social and Personality Development in Children 
   ศึกษาการเจริญเติบโตและพฒันาการทางสังคมของเด็กท่ีสัมพนัธ์กบัโครง 

สร้างขนาดและขนบธรรมเนียมของครอบครัว       สภาพสังคมของเด็กในฐานะเป็น
ลูกคนโตลูกคนกลาง หรือลูกคนเล็ก      สภาพสังคมของเด็กท่ีครอบครัวมีปัญหา 
และสภาพสังคมในครอบครัวของเด็กท่ีสัมพนัธ์กบัประเพณี  ลกัษณะอาชีพ  และ
รายได ้   วเิคราะห์สภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีลกัษณะต่าง ๆ เป็นผลต่อการสร้าง
บุคลิกภาพของเด็กในทางท่ีดีและไม่ดี ซ่ึงจะสามารถเสริมสร้างและปรับปรุงแกไ้ข 
โดยการจดักระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียน 

 
1071102 จิตวทิยาพฒันาการและการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยั    3(3-0) 
  Child Care and Child Development 

ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของพอ่แม่  สมาชิกในครอบครัว  และรูปแบบการ 
อบรมเล้ียงดูท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการเด็กปฐมวยั  หลกัการและวธีิอบรม   การจดั
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังนิสัย  และส่งเสริมใหเ้ด็กสามารถพฒันาและปรับตนเองดว้ย    มี
ความเช่ือมัน่ในการท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1071301 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั       2(1-2) 
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  Arts for Pre-school Children 
ความหมาย  ความส าคญัและจุดมุ่งหมายของการจดัประสบการณ์ศิลปะ

ส าหรับเด็กปฐมวยั  พฒันาการศิลปะของเด็กปฐมวยั  หลกัการจดัประสบการณ์เพื่อ
ส่งเสริมพฒันาการทางศิลปะตามความแตกต่างระหวา่งบุคคลทั้งกิจกรรมเด่ียวและ
กิจกรรมกลุ่ม  การบูรณาการเน้ือหารายวชิาเพื่อส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง ๆ  โดยใช้
กิจกรรมศิลปะบทบาทของครูในการจดัประสบการณ์และการวดัประเมินผลงาน 
ศิลปะ  เน้ือหากิจกรรมศิลปะ  การทดลองปฏิบติัการจดัประสบการณ์ศิลปะส าหรับ
เด็ก 

 
1071401 นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวยั      2(1-2) 
  Stories and Puppetry for Pre-school Children 

ความหมายและความส าคญั        และประโยชน์ของนิทานท่ีมีต่อเด็กปฐมวยั 
ประเภทของนิทานส าหรับเด็ก   ประวติันกัแต่งนิทานส าคญัของโลก     เทคนิคการ
เล่าและการแต่งนิทานส าหรับเด็กความหมายและความส าคญัของหุ่น  ประวติัความ
เป็นมาของหุ่น  ประเภทของหุ่น  การประดิษฐหุ่์นน้ิวมือ  หุ่นมือ  หุ่นถุง  การ
จดัสร้างโรงหุ่น  และหลกัการเชิดหุ่นเพื่อการศึกษาในระดบัปฐมวยั 

 
1071402 ส่ือการเรียนและของเล่นเด็กปฐมวยั     2(1-2) 
  Learning Media and Toys for Pre-school Children 

ศึกษาววิฒันาการของส่ือการเรียนรู้ระดบัก่อนประถมศึกษา   ตามแนวคิด
ของนกัการศึกษา         ความส าคญัและประโยชน์ของการเล่นของเด็กปฐมวยักบัส่ือ
การเรียนรู้การเลือกใชส่ื้อใหเ้หมาะสม  การเลือกซ้ือและการผลิตส่ือจากวสัดุใน
ทอ้งถ่ิน และวสัดุเหลือใช ้   การจดัส่ือวสัดุอุปกรณ์ของเล่น    การประเมินผลและ
การตรวจสอบคุณภาพของเล่น    บทบาทของพอ่แม่ครูพี่เล้ียงกบักิจกรรมการเล่น
ของเด็ก   ปฏิบติัเก่ียวกบัการสร้างส่ือการเรียนและเคร่ืองเล่นใหเ้หมาะสมกบัวยัเด็ก 
3-5 อยา่ง 

 
 
รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
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1071403 ส่ือและการเล่นเพือ่พฒันาเด็กปฐมวยั     2(1-2) 
  Learning Media and Toys for Pre-school Children Development 

ศึกษาววิฒันาการของส่ือการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัตามแนวคิดของนกั
การศึกษา ความหมาย ความส าคญั และประโยชน์ของส่ือของการเล่นของเด็กปฐมวยั 
ทฤษฎีและพฒันาการของการเล่นของเด็กปฐมวยั การเลือกและผลิตส่ือการเรียนและ
ของเล่นเด็กปฐมวยั การประเมินผลและการตรวจสอบส่ือ และของเล่นเพื่อพฒันาเด็ก 
บทบาทของครูผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดักิจกรรมการใชส่ื้อ และของ 
เล่นเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก การจดับริการหอ้งสมุดของเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั 
การจดับริการศูนยส่ื์อส าหรับครูปฐมวยั 

 
1071404 นิทานส าหรับเด็กปฐมวยั       2(1-2) 
  Stories  for Pre-school  Children 

ความหมายและความส าคญั และประโยชน์ของนิทานท่ีมีต่อเด็กปฐมวยั  
ประเภทของนิทานส าหรับเด็ก  ประวติันกัแต่งนิทานส าคญัของโลก  เทคนิคการเล่า
และการแต่งนิทานส าหรับเด็ก 

 
1071405 หุ่นส าหรับเด็กปฐมวยั       2(1-2) 
  Puppets for Pre-school 

ความหมายและความส าคญัของหุ่น  ประวติัความเป็นมาของหุ่น   ประเภท
ของหุ่นและการสร้างหุ่นชนิดต่าง ๆ     เช่น    หุ่นนัง่มือ    หุ่นมือ  ฯลฯ        การสร้าง
โรงหุ่นประเภทต่าง ๆ   การเขียนบทเชิดหุ่น   หลกัการเชิดและการพากยหุ่์น  พร้อม
ฝึกปฏิบติัการเชิดหุ่น  การแสดงละครหุ่น 

 
 
 
 
 
 
รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
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1071501 บุคลกิภาพครูปฐมวยั       2(2-0) 
  Pre-school Teacher’s Personality 

ลกัษณะความส าคญัของบุคลิกภาพของครูเด็กปฐมวยั    วธีิการฝึกฝน
เก่ียวกบัท่าทาง  ทรวดทรง  การแต่งกาย  อารมณ์  จิตใจ  มารยาท    ในการอยูก่บัเด็ก
และสังคมมนุษยสัมพนัธ์และการท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน และชุมชน    การปรับปรุง
และส่งเสริมงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

 
1072101 การศึกษาปฐมวยั       2(2-0) 
  Pre-school Education 

ความหมาย จุดมุ่งหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา  แนวคิดและ
ทฤษฎีของนกัการศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการอนุบาลศึกษา     ประวติัความ
เป็นมาของการอนุบาลศึกษาของต่างประเทศ   ประวติัความเป็นมาของการอนุบาล   
การศึกษาไทยและรูปแบบการจดัการอนุบาลไทย  หน่วยงานท่ีจดัลกัษณะการ
ด าเนินงานและความเคล่ือนไหวทางการอนุบาลศึกษา        นวตักรรมทางการอนุบาล
ศึกษาของไทยและต่างประเทศ 

 
1072102 สุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็ก     2(2-0) 
  Health and Hygiene for Mother and Child 

ความมุ่งหมายและความส าคญัของสุขภาพอนามยัส าหรับเด็ก       สุขภาพ
ส่วนบุคคลของเด็ก   บทบาทของครูในการส่งเสริมสุขภาพเด็กในโรงเรียน      
อุบติัเหตุและ การป้องกนัการปฐมพยาบาล   ปัญหาสุขภาพโดยทัว่ไปของเด็ก   
รวมทั้งศึกษาปัญหาท่ีท าใหอ้ตัราการตายของมารดาและทารกสูง   รู้ถึงวธีิป้องกนั
และรักษา     การใหบ้ริการทางดา้นสุขภาพต่อมารดาและทารก 

 
 
 
 
 
รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 



 139 

1072201 ส่ิงแวดล้อมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั     2(1-2) 
  Environmental Education for Pre-school Children 

หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มศึกษา     ประเภทส่ิงแวดลอ้ม       
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบัชีวติประจ าวนั  การพฒันาจริยธรรม เพื่อ
ปลูกฝังจิตส านึกในความรับผดิชอบต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  บทบาทของครู  
ผูป้กครองในการส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม    การจดัประสบการณ์ส่งเสริมการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม     การฝึกทกัษะการแกปั้ญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  การวดัและ
การประเมินผลการจดัประสบการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 
1072202 การจัดโปรแกรมเพือ่พฒันาเด็กระดับบริบาล    2(1-2) 
  Infant Education Programs 

หลกัการและแนวคิดในการจดัโปรแกรมเพื่อพฒันาเด็กระดบับริบาล  
พฒันาการเด็กแรกเกิด - 3 ปี  การสังเกต  และการบนัทึกพฤติกรรมเด็กระดบับริบาล   
การสร้างและการใชโ้ปรแกรมเพื่อพฒันาเด็กระดบับริบาล      การจดัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการเล้ียงดูเด็กบริบาล          บทบาทครูและผูเ้ก่ียวขอ้งในการส่งเสริมและ
พฒันาการเรียนรู้เด็กระดบับริบาล 

 
1072301 ภาษาไทยส าหรับเด็กปฐมวยั      2(1-2) 
  Thai Language for Pre-school Children 

ความหมายและความมุ่งหมายของการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กปฐมวยั   
การจดักิจกรรมเพื่อฝึกทกัษะเก่ียวกบัการฟัง  การพดู    การเตรียมความพร้อมดา้น
การอ่านและการเขียนส าหรับเด็กปฐมวยั   การผลิตส่ือและของเล่นเพื่อส่งเสริม
ทกัษะดา้นภาษา 
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1072302 เด็กปฐมวยักบัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์    2(1-2) 
  Investigation in Mathematics  for  Pre-school  Children 

ความหมาย  ความมุ่งหมาย  หลกัและทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์  ขอบข่าย
ของคณิตศาสตร์ในระดบัอนุบาล  จิตวทิยาท่ีเก่ียวกบัการสอนคณิตศาสตร์     การจดั
กิจกรรมและการผลิตอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการเสริมทกัษะ  การสอนคณิตศาสตร์ระดบั
อนุบาล 

 
1072303 เด็กปฐมวยักบัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์    2(1-2) 
  Scientific  Process  Skills  for  Pre-school  Children 

ความหมาย  ความส าคญั  และประโยชน์ของวทิยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  
ทฤษฏีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวยั  ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  ขอบข่ายเน้ือหาทางวทิยาศาสตร์
เบ้ืองตน้ส าหรับเด็กปฐมวยั  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และการฝึกกระบวนการคิด  การใชค้  าถาม  
กิจกรรมการสอนและส่ือการสอนวทิยาศาสตร์ระดบัปฐมวยั  การวดัและประเมิน
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 
1072304 เด็กปฐมวยักบัทกัษะทางสังคม      2(1-2) 
  Social Study for Pre-school 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาเด็กวยั 0 - 6 ปี  ความหมายและ
ความส าคญัของสังคมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั ขอบข่าย เน้ือหา หลกัการสอน  
บทบาทหนา้ท่ีของครูในการจดักิจกรรมและประสบการณ์ดา้นสังคม  การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพและคุณธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัท่ีมี
ผลต่อพฒันาการเด็กปฐมวยั 
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1072305 งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ      2(1-2) 
  Paper Work for Children 

ศึกษาถึงชนิด และลกัษณะของกระดาษประเภทต่าง ๆ      การเลือกกระดาษ
ใหเ้หมาะสมกบังานท่ีท าส าหรับเด็ก  การท างานกระดาษท่ีเป็นของเล่น  ของใช้
ส าหรับเด็กเทคนิคและวธีิการส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์          ปฏิบติั
เก่ียวกบักิจกรรมทางกระดาษ  เช่น  การพบั  การตดั  การปะกระดาษ  รวมถึงการ
ประดิษฐเ์ป็นส่ิงต่าง ๆ  

 
1072306 ศิลปะส าหรับครูปฐมวยั       2(1-2) 
  Arts for Pre-school Teachers 

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ  การน าศิลปะไปใชใ้นการสอน    การสร้างสรรค์
งานศิลปะส าหรับครู  การจดัโปสเตอร์  กะบะทราย  การตกแต่งหอ้งเรียน  การเขียน
ลายเส้นรวมถึงการจดันิทรรศการประดิษฐข์องเล่นและเคร่ืองใชจ้ากเศษวสัดุ           
และวสัดุในทอ้งถ่ินใหเ้หมาะสมกบัเด็ก 

 

1072307 การเตรียมความพร้อมเพือ่การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั   3(2-2) 
  Readiness for Pre-school Children Learning 
   ธรรมชาติและพฒันาการทางดา้นต่าง ๆ ของเด็กปฐมวยั   องคป์ระกอบของ 
  ความพร้อมรูปแบบของกระบวนการรับรู้    การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความพร้อม   
  การจดัหอ้งเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
 

1072308 กจิกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั     2(1-2) 
  Physical Education Activities for Pre-school Children 
   ความหมาย    และความมุ่งหมายของกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั  

 พฒันาการและความพร้อมทางกายของเด็กปฐมวยั         ขอบข่ายและกิจกรรมการ 
     เคล่ือนไหวในร่มและกลางแจง้  การเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้  การเล่นประกอบจงัหวะ 
  การเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะ          บทเพลงเลียนแบบสัตว ์  ตามนิยาย และการ 
  เคล่ือนไหวสร้างสรรค ์
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1072309 กจิกรรมการเคลือ่นไหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวยั   2(1-2) 
  Music and Movement for Pre-school Children 
   แนวคิด    และหลกัการในการจดักิจกรรมดนตรีและการเคล่ือนไหวส าหรับ 
  เด็กปฐมวยั  ความหมายของดนตรีกบัพฒันาการเด็กปฐมวยั  การเลือกเพลงประกอบ 
  การจดักิจกรรมการร้องเพลง      การฝึกท่าทางประกอบเพลง    ความหมายและความ 
  มุ่งหมายของการจดักิจกรรม     การเคล่ือนไหวในร่มและกลางแจง้    การเคล่ือนไหว 
  เบ้ืองตน้  การเล่นประกอบจงัหวะ  การเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะ  การเคล่ือนไหว 
  เลียนแบบสัตวต่์าง ๆ  การเคล่ือนไหวสร้างสรรค ์
 
1072310 เกมและการเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั     2(1-2) 
  Game and Playing for Pre-school Children 

ความหมาย  ความส าคญั  ทฤษฏีพฒันาการทางดา้นร่างกาย  เกมและการเล่น
ส าหรับเด็กปฐมวยัประเภทต่าง ๆ  เกมเบด็เตล็ด  เกมแบบผลดั  เกมพฒันาทกัษะทาง
กีฬา ฯลฯ  เทคนิคการจดักิจกรรมเกมและการเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั  บทบาท 
ของครูในการจดัสภาพแวดลอ้ม  ส่ือเพื่อส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง ๆ  การวดั
ประเมินผล  ฝึกปฏิบติัการสร้างเกมและการเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั 

 
1072401 หนังสือส าหรับเด็กปฐมวยั      2(1-2) 
  Literature for Pre-school Children 

ความหมาย คุณค่า และประเภทหนงัสือเด็ก     ลกัษณะของหนงัสือท่ีดี    
ระดบัความพร้อม และความตอ้งการในการใชห้นงัสือของเด็กแต่ละวยั    การเลือก
หนงัสือใหเ้หมาะสมกบัวยั  หลกัการสร้างและเขียนหนงัสือส าหรับเด็ก  ปฏิบติั
เก่ียวกบัการฝึกแต่งสร้าง และวจิารณ์หนงัสือเด็ก  การส่งเสริมการใชแ้ละการรักษา
หนงัสือ 
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1072402 ห้องสมุดของเล่นและศูนย์ส่ือ      2(2-0) 
  Toy Library and Learning Media Center 

ความหมายและประวติัความเป็นมาของหอ้งสมุดของเล่นและศูนยส่ื์อ  
บทบาทของเคร่ืองเล่นต่อการพฒันาเด็ก      ทฤษฎีและพฒันาการเล่นของเด็กปฐมวยั      
การจดัหอ้งสมุดของเล่นเด็กในประเทศและต่างประเทศ          การจดัระบบบริการใน
หอ้งสมุดของเล่น   การจดัศูนยส่ื์อครูและเด็กปฐมวยั 

 
1072601 การประเมินผลพฒันาการเด็กปฐมวยั     2(2-0) 
  Pre-school Curriculum and Assessment 

บทบาทของการประเมินผล       ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการ
ประเมินผลและจุดมุ่งหมายของการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เทคนิควธีิ  
การประเมินผลในระดบัอนุบาล  การสร้างเคร่ืองมือประเมินผล       พฒันาการดา้น
ต่าง ๆ      เช่น    กาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญา       การเสนอผลการประเมิน
และการร่วมมือกบัผูป้กครองในการประเมินผล  ปฏิบติัการเก่ียวกบัการสร้างและใช้
เคร่ืองมือประเมินผลพฒันาการ 

 
1072602 การทดสอบและการสร้างแบบทดสอบระดับอนุบาล    2(1-2) 
  Testing and Test Construction for Kindergarten 

ความส าคญัของการทดสอบระดบัอนุบาล    หลกัและวธีิการทดสอบ     
ลกัษณะ ของแบบทดสอบ  การสร้างแบบทดสอบ  ทดลองใช ้     ตรวจสอบคุณภาพ
และปรับปรุงแบบทดสอบโดยใหป้ฏิบติัจริง 

 
 
 
 
 
 
 
รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
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1072701 การจัดการศึกษาระดับบริบาล      2(2-0) 
  Infant Education 

ความหมายและความส าคญัของเด็กระดบับริบาล               การเจริญเติบโต
และพฒันาการเด็กวยัแรกเกิด - 3 ปี   ทิศทางและวธีิการอบรมเล้ียงดูเด็ก     การจดั
โปรแกรมการศึกษาและโปรแกรมกระตุน้พฒันาการเด็กดา้นต่าง ๆ        ส่ืออุปกรณ์
เพื่อพฒันาเด็กบทบาทของผูใ้หก้ารดูแลและครูเด็กเล็ก   การจดับริการและการจดั
บริหารสถานบริบาลหรือศูนยพ์ฒันาเด็ก 

 
1072801 การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวยั 1       1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Early Childhood Education 1 
   การฝึกเตรียมการสอนและการทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ  ในรายวชิาระดบั 
  การศึกษาปฐมวยัท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 
1073201 กจิกรรมนาฏศิลป์ส าหรับเด็กปฐมวยั     2(1-2) 
  Creative Dramatics 

ศึกษาการจดันาฏศิลป์พื้นเมืองส าหรับเด็กปฐมวยั  เทคนิคในการจดัและ
เลือกชุดแสดงใหเ้หมาะสมกบัโอกาสต่าง ๆ   ฝึกปฏิบติัการแสดงชุดต่าง ๆ     เพลง
ประกอบลีลาท่าทาง และการแสดงตามสมยันิยมท่ีเหมาะสมกบัวยัของเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
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1073202 การจัดและพฒันาโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวยั    2(1-2) 
  Contemporary Pre-school Education Programs 

ศึกษาปรัชญา        และทฤษฎีพื้นฐานในการจดัโปรแกรมการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวยัดา้นทฤษฎีการศึกษา  ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีท่ีคิดคน้ข้ึนใหม่  
ความส าคญัของการจดัโปรแกรมการศึกษาปฐมวยั     เหตุผลและเป้าหมายของ
โปรแกรม      การจดัโปรแกรมแบบต่าง ๆ ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  
ปฏิสัมพนัธ์นิยมและวฒิุภาวะนิยมโปรแกรมการศึกษาเพื่อสนองตอบความตอ้งการ
ของเด็กดอ้ยโอกาส     ทั้งในเมืองและชนบท  หลกัการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรม
ปฐมวยั        องคป์ระกอบและการวางแผนโปรแกรม  แนวคิดใหม่และแนวโนม้ใน
การจดัโปรแกรมการฝึก  อบรมเด็กปฐมวยั 

 
1073203 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั      3(3-0) 
  Early Childhood Curriculum 
   ความหมาย  จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรปฐมวยั       ประเภทของหลกัสูตรและ 
  กระบวนการพฒันาหลกัสูตร         การวเิคราะห์หลกัสูตรปฐมวยัของประเทศไทยใน 
  ปัจจุบนั และการศึกษาเปรียบเทียบหลกัสูตรปฐมวยัของไทยและต่างประเทศ 
 
1073204 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารในชีวติประจ าวนัส าหรับเด็กปฐมวยั  2(1-2) 
  English for Communications in Daily Life of Pre-school Children 
   ความหมาย ขอบข่าย และความส าคญัของการจดัประสบการณ์ภาษาองักฤษ 
  ส าหรับเด็กปฐมวยั      ทฤษฎีพื้นฐานการเรียนรู้ และพฒันาทางภาษาของเด็กปฐมวยั 
  ครูและผูป้กครองกบัการจดัโปรแกรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การใชภ้าษาองักฤษ 
  เพื่อการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั 
 
 
 
 
 
รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
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1073301 กระบวนการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั    3(2-2) 
  Design Curriculum for Pre-school Children 

ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของเด็ก  รูปแบบการสอนและการจดักิจกรรมการ
สอนตามแนวของหน่วยงานต่าง ๆ         การจดัประสบการณ์การเรียนใหเ้หมาะสม
กบัวยัเด็กการจดับรรยากาศของหอ้งเรียน     การจดัตารางกิจกรรมการเรียน      
การศึกษาแนวทางจดัประสบการณ์และหน่วยการสอน                การบูรณาการ
เน้ือหาและประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก       การ
ประเมินผลการเรียนรู้ในหน่วยการสอนนั้น ๆ 

 
1073302 เด็กปฐมวยักบัทกัษะทางภาษา      2(1-2) 
  Pre-school Children and Language Practice 

พฒันาการทางภาษาของเด็ก 0 -  6 ปี       การสังเกต     การวเิคราะห์และ
บนัทึกพฤติกรรมทางภาษาของเด็กต่างอายใุนปฐมวยั            การใชส่ื้อและการจดั
กิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะทางภาษา   การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนภาษา    
แนวทาง  กลวธีิและการจดัโปรแกรมการสอนภาษาเด็กปฐมวยั        การทดสอบและ
ประเมินผลความพร้อมทางการเรียนภาษาเด็กปฐมวยั 

 
1073303 พฒันาการทางภาษากบัการสอนภาษาเด็กต่างวฒันธรรม   2(2-0) 

Language Development and Language Programs for Minority Group of 
Children 

ท าความเขา้ใจธรรมชาติ และพฤติกรรมทางภาษาของเด็กต่างวฒันธรรม    
การใชภ้าษาท่าทางหรือภาษาถ่ินเป็นส่ือความหมายในการสร้างความเขา้ใจระหวา่ง
กนั  การ จดักิจกรรมเพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงออกทางวาจา และ
ภาษาท่าทาง การใชส่ื้อและการจดัโปรแกรมการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพเด็กต่าง
วฒันธรรม     การรวบรวมค าศพัทพ์ื้นฐานในชีวติประจ าวนั ใหเ้ด็กไดมี้ทกัษะในการ
ฟัง การพดู อ่าน และเร่ิมแสดงออกและเขา้ใจในการส่ือความหมายของภาษาไทย  
การทดสอบและประเมินผลทกัษะทางภาษาไทยของเด็กต่างวฒันธรรม 

 
รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
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1073304 ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั     2(1-2) 
  Creative Thinking for Pre-school Children 

ศึกษาความหมายและความส าคญัของความคิดสร้างสรรค ์      กระบวนการ
ของความคิดสร้างสรรค ์ พฒันาการทางความคิดสร้างสรรคข์องเด็กวยัต ่ากวา่และ
การพฒันาบทบาทของพอ่แม่และครูในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์         การ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นโรงเรียนอนุบาล  ในเน้ือหาวชิาภาษา วทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  สุนทรียะการเล่นในร่มและกลางแจง้ 

 
1073305 ทกัษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวยั      2(1-2) 
  Classroom Strategies for Cognitive Growth of the Pre-school Children 

แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการ    กรอบความคิด    พฒันาการและการท างาน
ของสมอง   ในช่วงอาย ุ 0 - 6 ปี    ทกัษะการคิดพื้นฐานส าหรับเด็กปฐมวยั                 
การจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมทกัษะการคดั  การวดัและประเมิน  และความสามารถ
ในการคิดของเด็กปฐมวยั 

 
1073401 การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาส าหรับเด็กปฐมวยั   2(1-2) 
  Production of Dolls  for Pre-school 

ความหมายและความส าคญัของตุ๊กตาต่อเด็กปฐมวยั       ความเป็นมาของ
เล่นประเภทตุก๊ตา    ประเภทของตุก๊ตาส าหรับเด็ก    ตุก๊ตาส าหรับเด็กวยัต่าง ๆ    
หลกัการคดัเลือกวสัดุ     การสร้างแบบตดัเยบ็และประดิษฐตุ์ก๊ตา       ปฏิบติัการ
ประดิษฐตุ์ก๊ตาส าหรับเด็กปฐมวยั 1-2 ประเภท 

 
1073402 การตัดเยบ็เบือ้งต้นส าหรับครูปฐมวยั     2(1-2) 
  Dress Making for Pre-school Teachers 
   ความหมายและความส าคญัของการตดัเยบ็เบ้ืองตน้  ความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์ 
  การตดัเยบ็และการใชจ้กัร  วธีิการเยบ็ตะเขบ็แบบต่าง ๆ  หลกัการออกแบบ   การวดั 
  และการสร้างแบบตดั  การเลือกผา้ท่ีเหมาะสม  การฝึกปฏิบติั  ออกแบบ  และตดัเยบ็ 
  เคร่ืองใชเ้ด็กปฐมวยั   เช่น  เคร่ืองนอน  ผา้กนัเป้ือน  ฯลฯ 
รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
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1073501 การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวยั     2(2-0) 
  Parents  Guidance for Pre-school  Children 

ความหมายและความส าคญัของการแนะแนว  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
แนะแนวกบัการศึกษา  สภาพสังคมไทยกบัความจ าเป็นตอ้งมีการแนะแนวผูป้กครอง  
ธรรมชาติของเด็กปฐมวยัต่อบทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครองในการส่งเสริมพฒันาการ
ทางกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา ความร่วมมือ ประสานสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
บา้นกบัโรงเรียน  ยทุธวธีิการจดักิจกรรมแนะแนวผูป้กครองเด็กปฐมวยัในเขตเมือง
และชนบท 

 
1073701 การจัดและบริหารสถานพฒันาเด็กปฐมวยั     2(2-0) 
  Pre-school Administration and Management 

ศึกษาความหมาย    และความมุ่งหมายของการบริหารสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวยัประเภทของสถานบริการเด็กปฐมวยั    บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร    หลกั
เบ้ืองตน้ของการบริหารสถานพฒันาเด็ก  บุคลิกภาพของผูบ้ริหาร  การเปิด
ด าเนินงานสถานเล้ียงเด็กและโรงเรียนอนุบาลเอกชน      การนิเทศและติดตามการ
ปฏิบติังานของบุคลากร     การท างานร่วมกบัผูป้กครองและชุมชน      การจดั
โครงสร้างขององคก์าร และการจดัระบบงานบริหารทั้ง  6  งาน  คือ    งานวชิาการ   
งานบุคลากร  งานอาคารสถานท่ี  งานธุรการ  งานกิจกรรมนกัเรียนและงานชุมชน
สัมพนัธ์ 

 
1073801 การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวยั 2     1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Early Childhood Education 2 

การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ             ในรายวชิา
ระดบัการศึกษาปฐมวยัท่ีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 
 
 
 
รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
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1074401 คอมพวิเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวยั      2(1-2) 
  Using Computers in Pre-school Children 

แนวคิด  ทฤษฎี  และหลกัการคอมพิวเตอร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  ความรู้
พื้นฐานในคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวยั    การเลือกและการจดัโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง ๆ      เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์
ส าหรับเด็กปฐมวยั     การฝึกฝนปฏิบติัการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั              การวดัและการประเมินผลการใชค้อมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวยั                 
ครูและผูป้กครองกบัการจดัโปรแกรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์         การใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับเด็กปฐมวยั 

 
1074402 นวตักรรมเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาปฐมวยั    2(1-2) 
  Instructional Media and Technology for Early Childhood Education 

แนวคิด  ความหมาย  ความส าคญั        ธรรมชาติและประโยชน์ของ
นวตักรรมเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาปฐมวยั                 สังคมและการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวยั  โสตทศันศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั  ส่ือสารมวลชนเพื่อการศึกษา
ปฐมวยั  วทิยโุทรทศัน์เพื่อการศึกษาปฐมวยั  ส่ือคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพื่อ
การศึกษาปฐมวยั     แหล่งการศึกษาชุมชน และอุทยานการศึกษาปฐมวยั  เทคโนโลยี
การศึกษาเครือข่าย   และการศึกษาทางไกลส าหรับผูป้กครองเด็กปฐมวยั 

 
1074501 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั     2(2-0) 
  Education for Parents of Pre-school Children 

ความส าคญัของพอ่แม่   ผูป้กครองต่อการพฒันาเด็กปฐมวยั   ความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่    หลกัการและแนวคิดในการจดัการศึกษาแก่พอ่แม่
และการใหค้วามร่วมมือกบัองคก์รในชุมชน  เพื่อประสานงานการใหค้วามรู้ดา้นการ
พฒันาเด็กแก่พอ่แม่ 

 
 
 
รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
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1074901 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวยั     2(2-0) 
  Independent Study for Early Childhood Education 

ใหน้กัศึกษาเลือกศึกษาเร่ืองท่ีตนสนใจในขอบข่ายวชิาการศึกษา      โดย
ไดรั้บความยนิยอม    ค  าแนะน า     และอยูภ่ายใตก้ารนิเทศอยา่งใกลชิ้ดของอาจารย ์     
ปฏิบติัเก่ียวกบัทดลองศึกษาเร่ืองท่ีตนสนใจ  ในขอบข่ายวชิาการอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 

 
1074902 การศึกษาผลงานวจัิยเกีย่วกบัเด็กปฐมวยั     2(2-0) 
  Research Studies in Early Childhood Education 

ศึกษา และรายงานผลการวจิยัทางการศึกษาปฐมวยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการ
เด็กการอบรมเล้ียงดูเด็ก  ส่ือการเรียนและของเล่นเด็ก  สุขภาพอนามยั  โครงการจดั
กิจกรรมการเรียน  หลกัสูตร          การประเมินพฒันาเด็กเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ทางการศึกษาปฐมวยั       สรุปขอ้คิดเห็นจากงานวจิยัเพื่อน าไปใชแ้นะแนวทางให้
เกิดประโยชน์ในการจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 

 
1074903 การสัมมนาการศึกษาปฐมวยั      2(2-0) 
  Seminar in Early Childhood Education 

ศึกษาและรวบรวมปัญหาการศึกษาปฐมวยัจากการคน้ควา้   สัมภาษณ์ สอบ 
และสังเกต  เพื่อมาวเิคราะห์   อภิปรายและน าเสนอแนวทางในการแกปั้ญหา      
ติดตามความเปล่ียนแปลงและเคล่ือนไหวทางการศึกษาปฐมวยัของหน่วยงานทุก
สังกดัในประเทศไทยและรวบรวมขอ้มูล เชิงปริมาณ และผลลพัธ์ของโครงการต่าง 
ๆ       ทางการศึกษาปฐมวยัทั้งจากหน่วยงานยอ่ยและหน่วยงานใหญ่จดัสัมมนาแบบ
ปิดหรือเปิดกวา้ง รับคนจากชุมชนเขา้ร่วมสัมมนา         โดยเลือกหวัขอ้ท่ีทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาปฐมวยัในช่วงเวลานั้น ๆ  1 หวัเร่ือง 

   
   
   
  
 

 
หมู่วชิาการศึกษาพเิศษ    
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(108) 
 

 
  หมู่วชิาการศึกษาพิเศษ    ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาครุศาสตร์   ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิา 
ออกเป็นดงัน้ี 
  1.  พื้นฐานทัว่ไป                 (108-1--) 
  2.  หลกัการ ทฤษฎี                 (108-2--) 
  3.  หลกัสูตรและการสอน                (108-3--) 
  4.  การแนะแนวและการฟ้ืนฟูบ าบดั              (108-4--) 
  5.  ส่ือและนวตักรรม                (108-5--) 
  6.  การบริหารจดัการ                (108-6--) 
  7.  การตรวจสอบวดัผลประเมินผล              (108-7--) 
  8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ               (108-8--) 

9.โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ 
   โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวจิยั             (108-9--)   
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมู่วชิาการศึกษาพเิศษ  (108) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1081101 
1081102 
1081103 
1081301 
1082101 

 
1082102 
1082103 

 
1082104 
1082201 
1082202 

 
1082203 
1082204 

 
1082205 
1082206 
1082207 

 
1082208 
1082209 

 
1082210 
1082211 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ 
จิตวทิยาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับครูการศึกษาพิเศษ 
ภาษามือ 1 
พฒันาการทางภาษาและปัญหาของเด็กท่ีมีความ 
ตอ้งการพิเศษ 
การใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
ดนตรี ศิลปะ พลศึกษาและนนัทนาการส าหรับเด็กท่ีมี 
ความตอ้งการพิเศษ 
จิตวทิยาเด็กพิเศษ 
โสตสัมผสัวทิยา 
การส่ือความหมายส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง 
การไดย้นิ 
ความรู้เก่ียวกบัความบกพร่องทางการเห็น 
ทกัษะการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ 
เคล่ือนไหวของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
ความรู้เก่ียวกบัภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา 
ความรู้เก่ียวกบัความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 
สภาพแวดลอ้มและทกัษะการด ารงชีวติส าหรับเด็กท่ีมี 
ความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 
ความรู้เก่ียวกบัความบกพร่องทางการพดูและภาษา 
พฒันาการทางการพดูและภาษาของเด็กท่ีมีความ 
บกพร่องทางการพดูและภาษา 
ความรู้เก่ียวกบัปัญหาทางการเรียนรู้ 
ความรู้เก่ียวกบัปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ 

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

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

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

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

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

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

 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1082212 
 
1082301 

 
1082302 

 
1082303 

 
1083201 
1083301 

 
1083302 
1083303 

 
1083304 

 
1083305 
1083306 
1083307 

 
1083308 

 
1083309 

 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อการพฒันาเด็กท่ีมีปัญหาทาง 
พฤติกรรมและอารมณ์ 
การสอนภาษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ 
ไดย้นิ 
การจดัหลกัสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติ 
ปัญญา 
การช่วยเหลือเฉพาะดา้นส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทาง 
การเรียนรู้ 
การจดัการพฤติกรรมเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
การจดักิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม 
และอารมณ์ 
เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
เทคนิคการสอนวชิาพื้นฐานส าหรับเด็กท่ีมีความ 
บกพร่องทางการไดย้นิ 
การสอนทกัษะการด ารงชีวติส าหรับเด็กท่ีมีความ 
บกพร่องทางการเห็น 
การอ่าน เขียน และพิมพอ์กัษรเบรลลไ์ทย 
การอ่าน เขียน และพิมพอ์กัษรเบรลลอ์งักฤษ 
เทคนิคการสอนกลุ่มวชิาทกัษะส าหรับเด็กท่ีมีความ 
บกพร่องทางการเห็น 
การเสริมสร้างทกัษะทางการส่ือความหมาย และทาง 
สังคมส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
เทคนิคการสอนอ่าน และเลขคณิตส าหรับเด็กท่ีมี 
ความบกพร่องทางสติปัญญา 
 

 
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) 

 
 
 
 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 



 154 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1083310 

 
1083311 

 
1083312 

 
1083313 

 
1083314 

 
1083315 

 
1083316 

 
1083317 
1083318 
1083401 

 
1083402 

 
1083403 

 
1083404 

 
1083405 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

การปรับหลกัสูตรและการประเมินผลส าหรับเด็กท่ีมี 
ความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 
เทคนิคการสอนภาษาและส่ือความหมายส าหรับเด็ก 
ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 
การสอนวธีิการส่ือความหมายส าหรับเด็กท่ีมีความ 
บกพร่องทางการพดูและภาษา 
เทคนิคการสอนพดู และภาษาส าหรับเด็กท่ีมีความ 
บกพร่องทางการพดูและภาษา 
เทคนิคการสอนกลุ่มวชิาทกัษะส าหรับเด็กท่ีมีปัญหา 
ทางการเรียนรู้ 
การสอนทกัษะทางสังคม และการส่ือความหมาย 
ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ 
เทคนิคการสอนกลุ่มวชิาทกัษะส าหรับเด็กท่ีมีปัญหา 
ทางพฤติกรรมและอารมณ์ 
พฤติกรรมการสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
ภาษามือ 2 
การฝึกฟัง ฝึกพดู และแกไ้ขการพดูส าหรับเด็กท่ีมี 
ความบกพร่องทางการไดย้นิ 
การเตรียมอาชีพและการด ารงชีวติในชุมชนส าหรับ 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง 
ทางร่างกายและสุขภาพ 
การปฏิบติังานกบัครอบครัวและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการพดูและภาษา 
การปฏิบติังานกบัครอบครัวและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 

 
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) 

 
 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
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รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1083406 
1083501 

 
1083502 

 
1083503 

 
1083504 

 
1083505 
1083601 
1083701 
1083702 
1083703 
1083704 

 
1083801 
1083901 

 
1084601 
1084701 
1084901 
1084902 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชนส าหรับบุคคลพิการ 
ส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความ 
บกพร่องทางการไดย้นิ 
ส่ือและอุปกรณ์พิเศษส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง 
ทางการเห็น 
กิจกรรมและส่ือการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความ 
บกพร่องทางสติปัญญา 
ส่ือและเทคโนโลยสี าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง 
ร่างกายและสุขภาพ 
ส่ือและเทคโนโลยสี าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
การศึกษาแบบเรียนรวม 
การตรวจสอบเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
การศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาทางการเรียนรู้ 
การศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ 
เทคนิคการใหบ้ริการ และประเมินความตอ้งการของ 
บุคคลพิการในชุมชน 
การทดลองสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
โครงการพฒันาการพดูและภาษาส าหรับเด็กท่ีมีความ 
บกพร่องทางการพดูและภาษา 
การจดัการศึกษาแบบเรียนรวมและบริการสนบัสนุน 
ฝึกปฏิบติัการตรวจสอบเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
สัมมนาทางการศึกษาพิเศษ 
โครงการศึกษาเอกเทศเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ 

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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาการศึกษาพเิศษ   (108) 

 
รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1081101 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษาพเิศษ              3(3-0)

 Introduction to Special Education 
ปรัชญา  ความหมาย  ขอบข่าย  ประเภท    บทบาทและความส าคญัของ

การศึกษาพิเศษ  ลกัษณะ  สาเหตุ    และประเภทของความบกพร่องทางการศึกษา   
การจดัการศึกษาพิเศษของไทย  การจดัการศึกษาพิเศษของต่างประเทศ    องคก์รและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษ       ความเคล่ือนไหวในปัจจุบันด้าน
การศึกษาพิเศษ และแนวโนม้ 

 
1081102 จิตวทิยาเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ     2(2-0) 
  Psychological and Social Aspects Concerning Persons with Special Needs 

ลกัษณะทางจิตวิทยาของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ความบกพร่องและ
ปัจจยัทางสังคมท่ีส่งผลกระทบต่อจิตใจ   ความส าเร็จในการปรับตวัของบุคคลพิการ 
หลกัการ กิจกรรมเพื่อสร้างความเขา้ใจบุคคลพิการ    กิจกรรมเพื่อพฒันาความเขา้ใจ
ตนเอง และพฤติกรรมของสังคมท่ีมีต่อบุคคลพิการ 

 
1081103 คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับครูการศึกษาพเิศษ    2(2-0) 
  Ethical Values for Teachers of Children with Special Needs 

คุณธรรม    หลกัธรรมเพื่อพฒันาจรรยาบรรณ  และทกัษะในการคิดของครู 
การศึกษาพิเศษ   คุณลักษณะพิเศษท่ีจ าเป็นส าหรับการสอนท่ีมีคุณภาพ  การ
วิเคราะห์พฤติกรรมท่ีเหมาะสม การแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม และจริยธรรมของครู  กิจกรรมเพื่อพฒันาจิตใจ 

 
 
 
 



 157 

รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1081301 ภาษามือ 1        1(0-2) 
  Sign Language 1 

ความหมาย   ความเป็นมา   ประเภทและลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของภาษามือ
ไทยโครงสร้างพื้นฐานของภาษามือไทย    ฝึกปฏิบติัการส่ือสารดว้ยภาษามือใน
ชีวติประจ าวนั 

 
1082101 พฒันาการทางภาษาและปัญหาของเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ  3(3-0) 
  Language Development and Language Disorders 

พฒันาการทางภาษาของเด็กปกติ     ความส าคญัของภาษาในการเรียนรู้และ
การด ารงชีวิต   ผลกระทบของความบกพร่องท่ีมีต่อพฒันาการทางภาษาของเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษแต่ละประเภท ปัจจยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อพฒันาภาษา และแกไ้ขปัญหาทางภาษาของเด็ก 

   
1082102 การให้บริการช่วยเหลอืระยะแรกเร่ิม     3(2-2) 
  Provision of  Early Intervention Services 

ความหมาย  ความส าคญั  ปัญหาและความตอ้งการเฉพาะของเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษแต่ละประเภท   กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม หลกั
และวธีิการพฒันาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษการใหก้ารปรึกษาและท างานร่วมกบัพ่อ
แม่และครอบครัว บทบาทของครอบครัว องคก์ร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1082103 ดนตรี ศิลปะ พลศึกษา และนันทนาการส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ 2(1-2) 
  Music, Art, Physical Education and Recreational Activities for Children 
  with Special Needs 

ขอบข่ายของพลศึกษา และนนัทนาการส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
หลกัการและแนวทางในการจดั ปรับและดดัแปลงกิจกรรม ดนตรี ศิลป  เกม กีฬา 
และนันทนาการ เคร่ืองเล่นอุปกรณ์ สถานท่ีท่ีเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างพฒันาการ
ของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  ฝึกปฏิบติัการจดักิจกรรม 
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รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1082104 จิตวทิยาเด็กพเิศษ       2(2-0) 
  Psychological Aspects of Exceptional Children 

 ลกัษณะทางจิตวิทยาของเด็กพิเศษแต่ละประเภทลกัษณะความบกพร่องท่ีมี
ผลต่อการพฒันาดา้นจิตใจของเด็กพิเศษแต่ละประเภท   และบุคคลในครอบครัวการ
ปรับตวัท่ีดีของเด็กพิเศษทางดา้นจิตใจ สังคมและอาชีพ 

 
1082201 โสตสัมผสัวทิยา        3(3-0) 
  Audiology 

 ธรรมชาติ  และทฤษฎีของเสียง  กายวิภาค  และหนา้ท่ีของหู กระบวนการ
ในการไดย้ินเสียง ความบกพร่องทางการไดย้ิน การวดั และการจดัระดบัการไดย้ิน 
การอ่านแบบบนัทึกระดบัการไดย้นิ   การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการไดย้นิ 
 

1082202 การส่ือความหมายส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ  2(2-0) 
  Communication for Children with Hearing Impairments 

ความหมาย    ลกัษณะ  และความจ าเป็นของการส่ือความหมายส าหรับเด็กท่ี
มีความบกพร่องทางการได้ยิน วิธีการส่ือความหมาย  การฟัง การพูด การอ่านริม
ฝีปาก การใช้ท่าแนะค าพูด ภาษาท่าทาง ภาษามือ  การสะกดน้ิวมือ และการส่ือ
ความหมายระบบรวม 
 

1082203 ความรู้เกีย่วกบัความบกพร่องทางการเห็น     3(3-0) 
  Introduction  to  Visual  Impairments 

โครงสร้างและหนา้ท่ีของตา  สาเหตุ   และการป้องกนัความบกพร่อง ค า
จ ากดัความ     ความบกพร่องท่ีมีผลต่อการด ารงชีวติและการศึกษา   การตรวจวดัการ
เห็นกิจกรรมส่งเสริมการเห็นส าหรับเด็กท่ีเห็นเลือนลาง 
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รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1082204 ทกัษะการท าความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อม  และการเคลือ่นไหวของเด็กทีม่ี  3(3-0) 

ความบกพร่องทางการเห็น 
Orientation and Mobility for Children with  Visual Impairments 

ความหมาย  ปรัชญา   การพฒันาทกัษะกลา้มเน้ือ  ความคิดรวบยอดเก่ียวกบั 
ตนเอง    และการใชป้ระสาทสัมผสั  หลกัและวธีิการสอนทกัษะการส ารวจและรับรู้ 
ส่ิงแวดลอ้ม การใช้อุปกรณ์ช่วย        การฝึกปฏิบติัการท าความคุน้เคยกบั
สภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหวไดด้ว้ยตนเอง 

 
1082205 ความรู้เกีย่วกบัภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา     3(3-0) 
  Introduction to Children with Mental Retardation 

ความหมาย   สาเหตุ  ประเภท   ลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  การสังเกต    การคดัแยกเด็ก   การดูแลช่วยเหลือเด็ก  การจดัการศึกษา
และการใหบ้ริการ 
 

1082206       ความรู้เกีย่วกบัความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ                  3(3-0) 
                          Introduction to Children with Physical  and Health  Impairments 

                ความหมาย      สาเหตุ     ประเภท    ลกัษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง 
ร่างกายและสุขภาพ     ขอ้จ ากดัและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการเรียนการสอนแนวทางใน
การช่วยเหลือ 

 
1082207 สภาพแวดล้อมและทกัษะการด ารงชีวติส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่อง   3(2-2) 
  ทางร่างกายและสุขภาพ 

Accessibility and Life Skills for Children with Physical and Health 
Impairments 

หลกัการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  ศึกษาและส ารวจสภาพแวดลอ้มท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา    การด ารงชีวิต   การสอนทกัษะ   และฝึกปฏิบติัการใช้
เคร่ืองมือในการท ากิจวตัรประจ าวนั  การทรงตัว  การเคล่ือนไหว ทักษะการ
ด ารงชีวติ 
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รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1082208 ความรู้เกีย่วกบัความบกพร่องทางการพูดและภาษา     3(3-0) 
  Introduction to Speech and Language Disorders 

โครงสร้าง  หน้า ท่ีของอวัยวะท่ีเ ก่ียวข้องกับการพูด     กลไกและ
กระบวนการการพูด ความหมาย ลกัษณะ ประเภท ปัญหา และสาเหตุของความ
บกพร่องทางการพดูและภาษา  ผลกระทบท่ีมีต่อเด็ก 

 
1082209 พฒันาการทางการพูดและภาษาของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการพูด 3(3-0)     

และภาษา        
Speech and Language Development in Children with Speech  
and Language Disorders         

พฒันาการ องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเรียนพดูและภาษาของเด็กท่ีมีความ 
บกพร่องทางการพูดและภาษา  เปรียบเทียบพฒันาการทางการพูดและภาษากบัเด็ก
ปกติ บทบาทของครอบครัว  และโรงเรียนในการส่งเสริมพฒันาการทางภาษา   การ
สังเกต  การประเมินผล และการส่งต่อ  
 

1082210 ความรู้เกีย่วกบัปัญหาทางการเรียนรู้     3(3-0) 
  Introduction to Learning Disabilities 

ความหมาย  ความเป็นมา  ลกัษณะ  สาเหตุ  ระดบัของปัญหาทางการเรียนรู้
กระบวนการคดัแยก การให้ความช่วยเหลือในดา้นการเรียนการสอน   และบริการ
ทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 
1082211 ความรู้เกีย่วกบัปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์    3(3-0) 
  Introduction to Behavioral and Emotionnal Disorders 

ความหมาย   สาเหตุ   ประเภท  ลกัษณะปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์  การ
จดัการศึกษา      กระบวนการช่วยเหลือ       บทบาทของครูในการท างานร่วมกบั
ผูป้กครอง   และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1082212 การจัดสภาพแวดล้อมเพือ่การพฒันาเด็กทีม่ีปัญหาทางพฤติกรรม  2(2-0) 

และอารมณ์ 
  Educational and Environmental Settings for Children with Behavioral and 
  Emotional Disorders 

 การจดัสภาพแวดลอ้มและชั้นเรียนท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ และการ
ปรับตวัในชีวติประจ าวนั  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  การประเมินพฤติกรรม
ตนเองของครู  และประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเด็ก 

 
1082301 การสอนภาษาส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ   2(2-0) 
  Teaching Language to Children with Hearing Impairments 

ความหมายและความส าคญัของภาษา   พฒันาการและปัญหาทางภาษาของ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  บทบาทของครอบครัวและโรงเรียนในการสอน
และส่งเสริมพฒันาการทางภาษา หลกัและวิธีการสอน การฝึกปฏิบติัการสอนภาษา
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ในระดบัชั้นต่าง ๆ  

 
1082302 การจัดหลกัสูตรส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา   3(3-0) 
  Curriculum Development for Children with Mental Retardation 

หลักการและโครงสร้างของหลักสูตรโดยทั่วไป  แนวทางการพัฒนา
หลกัสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา    ลกัษณะและวิธีการจดั และ
ปรับหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม   เพื่อให้เกิดทกัษะทางวิชาการ  และ
ทกัษะในการด ารงชีวิตประจ าวนั  (functional skills)     ตามระดบัพฒันาการ   และ
ความสามารถเฉพาะบุคคล 
 

1082303 การช่วยเหลอืเฉพาะด้านส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้                2(2-0) 
  Specific Interventions for Children with Learning Disabilities 

กระบวนการเรียนรู้  ปัจจยัช่วยส่งเสริม  ปัญหาและขอ้จ ากดั ในการเรียนรู้
วธีิการฝึกทกัษะการคิดและกลวธีิการเรียน วธีิการช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมวุฒิภาวะทาง
สังคมและพฒันาการดา้นอ่ืน ๆ  
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รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1083201 การจัดการพฤติกรรมเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ    3(3-0) 
  Behavior Management for Children with Special Needs 

เป้าหมายของการจดัการพฤติกรรม ลกัษณะของพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาครู
และปัจจัยอ่ืนท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา   วิธีการจัดการพฤติกรรมเพื่อ
ป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์และส่งเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์   การน า
ทฤษฎีการเรียนรู้   และหลกัการจดัการพฤติกรรมมาใชใ้นการเรียนการสอนเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ  จรรยาบรรณของการจดัการพฤติกรรม 

 
1083301 การจัดกจิกรรมเพือ่พฒันาเด็กทีม่ีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์  3(2-2) 
  Activities to Promote Appropriate Development in Children with Behavioral 
  and  Emotional Disorders 

ความหมาย    จุดประสงคข์องการจดักิจกรรม   หลกัการจดักิจกรรม    การ
เลือกใช้กิจกรรมให้สอดคล้องกับปัญหา    และความต้องการเฉพาะของเด็กท่ีมี
ปัญหาทางพฤติกรรม 
 

1083302 เทคนิคการสอนเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ     2(2-0) 
  Methods of Teaching Children with Special Needs 

หลกัและวธีิสอนส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ     การจดัท าโปรแกรม
การศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP)    การใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการสอนเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ 

 
1083303 เทคนิคการสอนวชิาพืน้ฐานส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ 2(2-0) 
  Methods of Teaching Basic Subjects to Children with Hearing Impairments 

หลักและวิธีการสอนทัว่ไปส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  
หลกัสูตร    เน้ือหา   การจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาไทย  
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต   วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา  การใชเ้ทคนิคการ
สอนท่ีเหมาะสม การฝึกปฏิบติัทดลองสอนบทเรียนในวชิาพื้นฐาน 
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รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1083304 การสอนทกัษะการด ารงชีวติส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น 2(1-2) 
  Life Skills for Children with Visual Impairments 

ทกัษะการด ารงชีวติของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น    การสอนทกัษะ
ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั และการด ารงชีวติในชุมชน  การพฒันาบุคลิกภาพ  ฝึก
ปฏิบติัการใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 
1083305 การอ่าน เขียน และพมิพ์อกัษรเบรลล์ไทย     2(1-2) 
  Thai Braille 

ประวติัความเป็นมาของอกัษรเบรลล์ไทย การใชอ้กัษรเบรลล์เป็นเคร่ืองมือ
ส่ือความหมายในการเรียนการสอนวชิาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ดนตรี  
และธรรมชาติศึกษา      รูปแบบการอ่าน     การเขียนและการพิมพอ์กัษรเบรลล์ไทย 
รูปแบบหนงัสือเบรลล์ไทยมาตรฐาน  การใชเ้คร่ืองเขียน  และเคร่ืองพิมพ์ดีดเบรลล ์ 
การฝึกปฏิบติัอ่าน  เขียน  พิมพห์นงัสือเบรลลไ์ทย 

 
1083306 การอ่าน เขียน และพมิพ์อกัษรเบรลล์องักฤษ    2(1-2) 
  English Braille 

ประวติัความเป็นมาของอักษรเบรลล์อังกฤษ  การใช้อักษรเบรลล์เป็น
เคร่ืองมือในการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ   ดนตรี  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์  รูปแบบการอ่าน   การเขียน   และการพิมพ์อักษรเบรลล์องักฤษ 
รูปแบบหนงัสือเบรลล์องักฤษมาตรฐาน   การใช้เคร่ืองเขียน   และเคร่ืองพิมพดี์ด
เบรลล ์    การฝึกปฏิบติัอ่าน เขียน พิมพ ์หนงัสือเบรลลอ์งักฤษ 

 
1083307 เทคนิคการสอนกลุ่มวชิาทกัษะส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น 2(2-0) 
  Teaching Basic Subjects to Children with  Visual Impairments 

การเตรียมทกัษะการอ่าน    เขียนอกัษรเบรลล์      การสอนวิชาคณิตศาสตร์
และวชิาภาษาไทย  การผลิตและการใชส่ื้อในการเรียนการสอน 
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1083308 การเสริมสร้างทกัษะทางการส่ือความหมาย และทางสังคมส าหรับเด็กทีม่ี 2(2-0) 

ความบกพร่องทางสติปัญญา 
Development of Communication and Social Skills for Children with Mental 
Retardation 

ปัญหา  ความส าคญั  พฒันาการในการส่ือความหมาย  การสังเกตพฤติกรรม
การส่ือความหมาย  และพฤติกรรมทางสังคมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  วธีิการเสริมสร้างทกัษะการส่ือความหมาย และทกัษะทางสังคม 

 
1083309 เทคนิคการสอนอ่าน และเลขคณติส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่อง  3(3-0) 

ทางสติปัญญา         
   Teaching Reading and Mathematics to Children with Mental Ratardation 

ขั้นตอนของพฒันาการไปสู่การอ่านและเรียนรู้เลขคณิต  เทคนิคและวิธีการ
สอนอ่าน  การสอนเลขคณิตส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  การฝึก
ปฏิบติัการสอน สร้างส่ือทกัษะการอ่าน   และทกัษะเลขคณิตเพื่อมุ่งเน้นทกัษะใน
การด ารงชีวติประจ าวนั 
 

1083310 การปรับหลกัสูตรและการประเมินผลส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่อง  2(2-0) 
ทางร่างกายและสุขภาพ        

  Curriculum Adaptation and Evaluation for Children with Physical and Health 
  Impairments 

หลกัการและจุดมุ่งหมายในการปรับหลกัสูตร  ศึกษาและปรับหลกัสูตรปกติ
เพื่อใชส้อนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ การประเมินผล 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                   น(ท-ป) 
 
1083311 เทคนิคการสอนภาษาและส่ือความหมายส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่อง  3(3-0) 
  ทางร่างกายและสุขภาพ            

Teaching Language and Communication Skills to Children with Physical 
and Health Impairments 

ทกัษะทางภาษา     ความหมาย ความส าคญัของภาษา   การส่ือความหมาย
เพื่อการด ารงชีวิต    การเรียนการสอน  หลกัและวิธีการสอน ส่ืออุปกรณ์ เคร่ืองช่วย
พิเศษส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องรุนแรง   บทบาทของครอบครัวและโรงเรียนใน
การสอน  การส่งเสริมการใชภ้าษาและการส่ือความหมาย 
 

1083312 การสอนวธีิการส่ือความหมายส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการพูด 3(3-0) 
และภาษา  

   Teaching Communication Skills to Children with Speech and Language  
   Disorders 

ความหมาย  ความจ าเป็นในการสอนการส่ือความหมาย  ลักษณะและ
ประเภท  หลักและวิธีการ  การใช้อุปกรณ์พิเศษและใช้สัญลักษณ์แทนการพูด  
เทคนิควธีิการช่วยเหลือ 
 

1083313 เทคนิคการสอนพูด และภาษาส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการพูด 3(2-2) 
และภาษา   

   Teaching Speech and Language to Children with Speech and Language  
   Disorders 

ความรู้เก่ียวกบัหน่วยเสียงและหน่วยค า หลกัและวิธีการสอนพูดและภาษา
การประเมิน  การวางแผน  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  การใช้ส่ือ  อุปกรณ์
และเคร่ืองมือในการสอน  การประเมินความกา้วหนา้ 
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รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1083314 เทคนิคการสอนกลุ่มวชิาทกัษะส าหรับเด็กทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้  3(3-0) 
   Teaching Language and Mathematics to Children with Learning Disabilities 

องคป์ระกอบท่ีจ าเป็นและปัจจยัส าคญัในการเรียนรู้ภาษา การอ่านเลขคณิต
อุปสรรคในการเรียนรู้      เทคนิคและวธีิการสอน          กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทกัษะ
ดา้นภาษา  การอ่านและ       เลขคณิต 

 
1083315 การสอนทกัษะทางสังคม และการส่ือความหมายส าหรับเด็กทีม่ีปัญหาทาง 3(3-0) 
   พฤติกรรมและอารมณ์ 
   Teaching Social and Communication Skills to Children with Behavioral and  
   Emotional Disorders 

ความหมาย  ความส าคญั    การจดักิจกรรมการสอนเพื่อเสริมสร้างความ
เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น การจดักิจกรรมการส่ือความหมายส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทาง
พฤติกรรม 
 

1083316 เทคนิคการสอนกลุ่มวชิาทกัษะส าหรับเด็กทีม่ีปัญหาทางพฤติกรรมและ 3(3-0) 
อารมณ์ 3  
Teaching Language and Mathematics  to Children with Behavioral and 
Emotional    Disorders 

    หลกัและวธีิสอนวชิาทกัษะท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม 
 
1083317 พฤติกรรมการสอนเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ    3(2-2) 
   Teaching Skills for Teachers of Children with Special Needs 

หลกัและวธีิการสอนเฉพาะส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  การปรับ
หลกัสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ื้อ  การจดัชั้นเรียน ฝึกปฏิบติัการเขียน
โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคล การประเมินผลฝึก
ปฏิบติัการสอนแบบจุลภาค 
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1083318 ภาษามือ 2        2(1-2) 
   Sign Language 2 

ไวยากรณ์ภาษามือไทย หลกัและวิธีการสอนภาษามือ  ฝึกปฏิบติั การส่ือสาร
ดว้ยภาษามือในการเรียนการสอน 

 
1083401 การฝึกฟัง  ฝึกพูด และแก้ไขการพูดส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทาง               3(2-2) 

การได้ยนิ 
Speech and Auditory Training for Children with Hearing Impairments 

ความหมาย   องค์ประกอบของการฟังและการพูด  อวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งการ
สังเกต  การประเมินความผิดปกติทางการพูด หลกั  วิธีการและฝึกปฏิบติัการฝึกฟัง  
ฝึกพดูและแกไ้ขการพดู  
 

1083402 การเตรียมอาชีพและการด ารงชีวติในชุมชนส าหรับบุคคลทีม่ีความบกพร่อง 3(2-2) 
   ทางสติปัญญา 
   Preparation for Work and Independent Living for Persons with Mental  

Retardation 
ทกัษะและการฝึกนิสัยท่ีจ  าเป็นส าหรับการน าไปสู่อาชีพ  ขั้นตอนในการจดั

ประสบการณ์ฝึกงานอาชีพ   ปัญหาอุปสรรคของการเขา้ท างาน  ผลของการมีงานท า 
การด ารงชีวิตในชุมชนของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา การเดินทาง 
รูปแบบการพกัอาศัย เพศศึกษา  การมีครอบครัว  การดูแลตนเอง  การป้องกัน
อนัตราย  การฝึกปฏิบติัวเิคราะห์งาน  และคุณภาพของการด ารงชีวติในชุมชน 

 
1083403 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 2(2-0) 
  Rehabilitation Services for Children with Physical and Health Impairments 

หลกัการและวิธีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ์ การศึกษา  การอาชีพ
และการสังคม   บทบาท     หนา้ท่ีและความร่วมมือระหวา่งพ่อแม่  และครอบครัว
กบับุคลากร ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กท่ีมีความบกพร่องในชุมชน 
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1083404 การปฏิบัติงานกบัครอบครัวและบุคลากรทีเ่กีย่วข้องกบัเด็กทีม่ี            2(1-2) 
  ความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
  Collaboration between Professionals and Families of Children with Speech 
  and Language Disorders 

 ปัญหาและผลกระทบต่อพ่อแม่และครอบครัวของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการพูดและภาษา  การสร้างความร่วมมือ  การให้การปรึกษา   การแนะแนว   
การประสานงาน  การจดัโปรแกรมท่ีบา้น และฝึกปฏิบติัเพื่อพฒันาเด็กร่วมกบัพ่อแม่  
ครอบครัวและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

1083405 การปฏิบัติงานกบัครอบครัวและบุคลากรทีเ่กีย่วข้องกบัเด็กทีม่ีปัญหาทาง 2(1-2) 
  การเรียนรู้ 
  Collaboration between Professionals and Families of Children with Learning 
  Disabilites 

      ปัญหาและผลกระทบต่อพ่อแม่และครอบครัวของเด็กท่ีมีปัญหาทางการ
เรียนรู้    การสร้างความร่วมมือ    การให้การปรึกษา   การแนะแนว    การ
ประสานงานการจดัโปรแกรมท่ีบา้น  และฝึกปฏิบติัเพื่อพฒันาเด็กร่วมกบัพ่อแม่   
ครอบครัวและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 
1083406 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชนส าหรับบุคคลพกิาร    2(1-2) 
  Community Based Rehabilitation for Persons with Special Needs 

ความหมาย  ความส าคญั  หลกัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชนส าหรับบุคคล
พิการ  กฎหมายและแผนพฒันาเก่ียวกบับุคคลพิการ   ฝึกปฏิบติัการจดักิจกรรม 
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รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1083501  ส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษาส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่อง  2(1-2) 

ทางการได้ยนิ        
  Materials and Technology for Children with Hearing Impairments 

ความหมาย   บทบาท  ความส าคญัของส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  ประเภท  การใช้  การจดัหา  และ
บ ารุงรักษาส่ือ  อุปกรณ์  เคร่ืองช่วยและเทคโนโลยี   การฝึกปฏิบติัการใช้ส่ือและ
เทคโนโลย ี

 
1083502 ส่ือและอุปกรณ์พเิศษส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น  2(1-2) 
  Materials and Assistive Technology for Children with Visual Impairments 

ส่ือการเรียนการสอน ส่ือท่ีใชด้ ารงชีวติ การผลิต จดัหา ดดัแปลงส่ือ การใช ้ 
การเก็บ   การบ ารุงรักษา ฝึกปฏิบติัการใชส่ื้อและอุปกรณ์พิเศษ 

 
1083503 กจิกรรมและส่ือการเรียนการสอนส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่อง  2(1-2) 

ทางสติปัญญา  
  Activities and Materials for Teaching Children with Mental Retardation 

ความหมาย ความส าคญั  การจดักิจกรรมส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา    วสัดุ   อุปกรณ์พิเศษท่ีใช้ในการเสริมสร้างทกัษะและพฒันาการ  การ
ดดัแปลง   การผลิต   การฝึก   การจดัระบบ  และการประเมินผลการใช้ 

   
1083504 ส่ือและเทคโนโลยสี าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 3(2-2) 
  Adaptive Devices and Assistive Technology for Children with Physical  

and  Health Impairments 
ความส าคญัของส่ือ  เคร่ืองมือ      เคร่ืองช่วยส าหรับปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ 

ในการเรียนการสอนและการด ารงชีวิตของเด็กท่ีบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
การดดัแปลง  การจดัหา  การผลิต  การฝึกใช ้ และการเก็บบ ารุงรักษา 
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รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1083505 ส่ือและเทคโนโลยสี าหรับเด็กทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้   3(3-0) 
  Materials and Assistive Technology for Children with Learning Disabilities 

ความหมาย  ประโยชน์  ประเภทของส่ือ และเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมการเรียน
ของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ การเลือกการจดัหาการใชส่ื้อและเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน 

 
1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม       3(3-0) 
  Inclusive Education 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการศึกษาแบบเรียนรวม ลกัษณะ และประเภทเด็กมี
ความตอ้งการพิเศษ    การปรับเปล่ียนเพื่อการจดัการศึกษาแบบเรียนรวม  เทคนิคการ
สอน  การจดัการพฤติกรรมและบริการสนบัสนุน 

 
1083701 การตรวจสอบเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ     2(2-0) 
  Assessment of Children with Special Needs 

ความหมาย ความส าคัญ หลักการ และกระบวนการตรวจสอบ วิธีการ
ตรวจสอบ  การวางแผนจดัรวบรวมขอ้มูล  การประเมิน  และประมวลขอ้มูลเพื่อ
เสนอรายงานเด็กเฉพาะกรณี    การเสนอแนวทางการให้บริการ   และการจัด
โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 
1083702 การศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาทางการเรียนรู้    3(2-2) 
  Evaluation and Analysis of  Learning Disabilities  

การศึกษาปัญหาทางการเรียนรู้  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  วเิคราะห์  สรุปผล 
วางแผนแกไ้ขปัญหา 

 
1083703 การศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์   2(1-2) 
  Evaluation and Analysis of Behavioral and Emotional Problems 

การศึกษาพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
สรุปผล วางแผนแกไ้ขปัญหา  
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รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1083704 เทคนิคการให้บริการ และประเมินความต้องการของบุคคลพกิารในชุมชน 3(2-2) 
  Services Delivery for Persons with Disabilities in the Community 

ความต้องการของบุคคลพิการและครอบครัว  หลักการประเมินความ
ตอ้งการการเก็บข้อมูล   วิธีการวิเคราะห์และสรุปผล  เทคนิคการให้บริการ  ฝึก
ปฏิบติัเพื่อพฒันาบุคคลพิการร่วมกบัพ่อแม่  ครอบครัว  บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
อาสาสมคัรในชุมชน 

 
1083801 การทดลองสอนเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ       1(60) 
  Practicum in Teaching Children with Special Needs 
   การฝึกเตรียมการสอน  และทดลองสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 
1083901 โครงการพฒันาการพูดและภาษาส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทาง  2(1-2) 

การพูดและภาษา 
  Speech and Language Programs for Children with Speech and Language  
  Disorders 

 กระบวนการใหก้ารช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษาวิธี
การศึกษาขอ้มูล  สังเกตพฤติกรรมทางการพูดและภาษา วิเคราะห์ปัญหา  วางแผน
และจดัท าโครงการแกไ้ขปัญหา  จดัโปรแกรม และฝึกปฏิบติัการแกไ้ขความผิดปกติ
ทางการพดู 
 

1084601 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและบริการสนับสนุน   3(3-0) 
  Promoting Inclusive Education and Provision of Support 

ความเป็นมา  พฒันาการ  ความหมาย    ประเภท  และการจดัการศึกษา
แบบเรียนรวม     เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในชั้นเรียนรวม     บุคลากรและบทบาท
หน้าท่ี      ทกัษะส าหรับครูสอนเด็กเรียนรวมและครูสอนเสริม     การให้บริการ
จดัหาส่ือ  วสัดุ  อุปกรณ์การเรียนการสอนใหก้บัเด็กเรียนรวม 
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รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1084701 ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ    1(0-3) 

Practicum in Assessment of Children with Special Needs 
ฝึกปฏิบติัการตรวจสอบเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ฝึกใชแ้บบทดสอบอรูป

นยั แบบประเมินทกัษะ  แบบฟอร์มท่ีใชร้วบรวมขอ้มูล การสังเกตและวิธีการอ่ืนใน
การรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเด็ก  น าเสนอรายงานการศึกษาและตรวจสอบเด็กเป็น
รายกรณี  จดัท าโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล      เพื่อแกไ้ขปัญหาเด็ก 

 
1084901 สัมมนาทางการศึกษาพเิศษ      1(0-2) 
  Seminar in Special Education 

 อภิปรายกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมศึกษาความ
เคล่ือนไหว  ข่าวสารและแนวโนม้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ พิจารณา
แนงทางและเสนอแนะขอ้สรุปในการแกปั้ญหาร่วมกนัในชั้นเรียน 

 
1084902 โครงการศึกษาเอกเทศเกีย่วกบัการศึกษาพเิศษ    1(0-2) 
  Independent Study in Special Education 

ใหน้กัศึกษาเลือกศึกษาเร่ือง หรือประเด็นท่ีตนสนใจในขอบข่าย วชิา
การศึกษาพิเศษ  โดยไดรั้บความยนิยอม ค าแนะน า และอยูภ่ายใตก้ารนิเทศของ
อาจารยอ์ยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
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หมู่วชิาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วชิาใดได้ของหมวดวชิามนุษยศาสตร์  

(150) 
 
 หมู่วชิาท่ีไม่สามารถจดัเขา้หมู่วชิาใดไดข้องหมวดวชิามนุษยศาสตร์  ไดจ้ดัลกัษณะ
เน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
 1. ทัว่ไป          (150-1--) 
 2.           (150-2--) 
 3.           (150-3--) 
 4.           (150-4--) 
 5.           (150-5--) 
 6.           (150-6--) 
 7.           (150-7--) 
 8. การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ          (150-8--) 

9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์  
โครงการศึกษาเอกเทศ   การสัมมนาและการวจิยั          (150-9--) 
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หมู่วชิาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วชิาใดได้   (150) 
ของหมวดวชิามนุษยศาสตร์  

 
รหัสวชิา  

ช่ือวชิา 
 

น(ท-ป) 
รหัสใหม่ รหัสเก่า 

1500101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้ 3(3-0) 
1500102  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้ 3(3-0) 
1500103  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและทกัษะการเรียน 3(3-0) 
1500104  ความจริงของชีวติ 3(3-0) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วชิาใดได้ (150)  

 

รหัสวชิา   ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น (ท–ป) 
 

1500101 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารและการสืบค้น              3(3-0) 
Thai for Communication and Information Retrieval 

 ศึกษาใหเ้ห็นความส าคญัของภาษาไทยท่ีเป็นเคร่ืองมือส่ือสารและ
การสืบคน้สารต่าง ๆ จากทรัพยากรสารนิเทศ การสรุป การตีความ การขยายความ 
และการน าเสนอผลการสืบคน้ จากสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั โดยเนน้
กระบวนการทกัษะสัมพนัธ์ทางภาษา 

 

1500102 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารและการสืบค้น                3(3-0) 
English for Communication and Information Retrieval 

ศึกษาและพฒันาดา้นการฟัง การพดู การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ   
เพื่อการติดต่อและการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทกัทาย การกล่าวลา การ
แนะน าตนเองและผูอ่ื้น การใหข้อ้มูลและค าแนะน า การสนทนา การแสดงความรู้สึก   
การอ่านและการเขียนเพื่อการส่ือความหมายและการติดต่อเช่น การอ่านประกาศ 
โฆษณา ฉลากท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั การสืบคน้และการใชพ้จนานุกรม   การกรอก
แบบฟอร์มและการเขียนขอ้ความง่าย ๆ ฯลฯ  และโดยอาศยัการสืบคน้ (query) 
ขอ้มูลสนเทศ ผา่นระบบสารนิเทศรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาของตนเอง
จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วารสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย
ขอ้มูลสนเทศเป็นตน้ 
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รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1500103           ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารและทกัษะการเรียน               3(3-0) 

English for Communication and Study Skills 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการฟัง การพดู เพื่อใหข้อ้มูลและแสดงความ

คิดเห็นในเร่ือง ต่าง ๆ เช่น ขนบประเพณี งานอดิเรก กีฬา ข่าว ปัญหาสังคม ฯลฯ ให้
มีทกัษะในการอ่านโดยใชเ้ทคนิคการอ่านขั้นสูงข้ึน เช่น การอ่านเพื่อหาหวัขอ้เร่ือง 
การอ่านเพื่อจบัใจความส าคญัและรายละเอียด  ใหส้ามารถเขียนสรุปความเพื่อ
รายงานขอ้ความท่ีอ่าน และใหมี้ทกัษะในการศึกษาคน้ควา้ในหวัขอ้ท่ีตรงกบั
สาขาวชิาท่ี 
เรียนจากแหล่งขอ้มูลส่ิงพิมพแ์ละอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ีโดยเนน้ทกัษะการอ่าน การ
เขียน และการสืบคน้ 
 

1500104             ความจริงของชีวติ                          3(3-0) 
Meaning of Life 

ศึกษาความจริงของชีวติ ความหมายของชีวติ การด ารงชีวติในสังคมปัจจุบนั
และโลกยคุ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลกัศา
สนธรรมไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันาปัญญา ชีวติและสังคม การพฒันา
คุณธรรมและจริยธรรมตามหลกัศาสนธรรมชีวติท่ีมีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ  
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หมู่วชิาปรัชญา 
(151) 

 
 

หมู่วชิาปรัชญา  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิา มนุษยศาสตร์ ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็น 
ดงัน้ี 
  1.   ปรัชญาตะวนัตก-ตะวนัออก               (151-1--) 
  2.   อภิปรัชญา                            (151-2--) 
  3.   ญาณวทิยา                                          (151-3--) 

 4.   จริยศาสตร์                                                                                            (151-4--) 
  5.   สุนทรียศาสตร์                                                                      (151-5--) 
  6.   ตรรกวทิยา                                                                                    (151-6--) 
  7.   ปรัชญาประยกุต ์                                                                                      (151-7--) 
  8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ               (151-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ             
       การสัมมนา และการวจิยั               (151-9--) 
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หมู่วชิาปรัชญา (151) 
 ในหมวดวชิามนุษยศาสตร์ 

 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1511101 
1511601 
1512101 
1512102 
1512401 
1513101 
1513102 
1513301 
1513701 

2671101 
2671102 

- 
- 

2672103 
2673110 

- 
2673105 
2673106 

ปรัชญาเบ้ืองตน้ 
ตรรกวทิยาทัว่ไป 
ปรัชญากรีก 
ปรัชญาจีนและญ่ีปุ่น 
จริยศาสตร์ 
พุทธปรัชญา 
ปรัชญาสมยักลาง สมยัใหม่ และร่วมสมยั 
ญาณวทิยา 
ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์ และสังคม 

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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาปรัชญา  (151) 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1511101 ปรัชญาเบือ้งต้น                   2(2-0) 
 Introduction to Philosophy 
   ศึกษาความหมาย ลกัษณะและขอบข่ายแนวคิดทางปรัชญา ปัญหาส าคญัใน 
  ปรัชญา  สาขาอภิปรัชญา  ทฤษฎีความรู้จริยศาสตร์ และตรรกศาสตร์     ปรัชญาชีวติ 
 ของคนไทยท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 
 
1511601 ตรรกวทิยาทัว่ไป                   2(2-0) 
 General Logic 
   ศึกษาลกัษณะของเหตุผล  การวเิคราะห์ความหนกัแน่นของเหตุผลแบบ

อุปนยั และแบบนิรนยั    การน าเอาความรู้    ความเขา้ใจเร่ืองเหตุผลไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวติ  เพื่อพฒันาตนเองและสังคม 

 
1512101 ปรัชญากรีก                   2(2-0) 
  Greek  Philosophy 
   ศึกษาแนวคิดของปรัชญากรีก ตั้งแต่ยคุก่อตวั ยคุรุ่งเรืองและยคุเส่ือมเก่ียวกบั

 ทฤษฎีความรู้  ความจริงและคุณค่า  ตลอดถึงบทบาทของนกัปราชญค์นส าคญั 
 
1512102  ปรัชญาจีนและญีปุ่่น                  2(2-0) 
  Chinese and Japanese Philosophy 
   ศึกษาแนวคิดของลทัธิเต๋า  ลทัธิขงจ้ือ    ลทัธิเซ็น  และลทัธิบูชิโด   เก่ียวกบั

 หลกัการด าเนินชีวติท่ีดี  อุดมคติของชีวติ       ตลอดจนความเช่ือเร่ืองพิธีกรรมระบบ
ต่าง ๆ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1512401 จริยศาสตร์                   3(3-0) 
  Ethics 
   ศึกษาทรรศนะและเหตุผลของศาสดาและปรัชญาเมธีท่ีส าคญั   เก่ียวกบัเร่ือง 

อุดมคติชีวติ และอุดมการณ์ของชีวติ และสังคม บาป บุญ คุณ โทษ ความถูก ความผดิ 
ความควร ไม่ควร ทางจริยธรรม  มาตรฐานท่ีใชต้ดัสินปัญหาทางจริยธรรม 

 
1513101 พุทธปรัชญา                   2(2-0) 
  Buddhist Philosophy 
   ศึกษาความหมาย และขอบข่ายของพุทธปรัชญา ลกัษณะทัว่ไปของพุทธ

ปรัชญา โดยเปรียบเทียบกบัปรัชญาสาขาอ่ืน ๆ  สาระส าคญัของพุทธปรัชญา 
โดยเฉพาะทรรศนะเก่ียวกบัโลกและชีวติ ความสุข ความหลุดพน้  แนวคิดท่ีเป็น
พื้นฐานของจริยธรรม 

 
1513102 ปรัชญาสมัยกลาง สมัยใหม่ และร่วมสมัย                2(2-0) 
  Mediaeval Modern and Contemporary Philosophy 
   ศึกษาแนวความคิดของปรัชญายคุกลาง ยคุใหม่ และยคุร่วมสมยั  เก่ียวกบั

ทฤษฎี ความรู้ ความจริง  โดยมุ่งเนน้ความคิดของนกัปรัชญา และลทัธิท่ีมีช่ือเสียง
ของแต่ละยคุ 

 
1513301 ญาณวทิยา                   2(2-0) 
  Epistemology 
   ศึกษาความหมายของญาณวทิยา       ทรรศนะเก่ียวกบัปัญหาท่ีมนุษย์

สัมพนัธ์กบัโลก  ก าเนิดความรู้ตามทฤษฎีต่าง ๆ  ธรรมชาติของความรู้  ประเภทของ
ความรู้  ขอบเขตของความรู้  และทฤษฎีของความรู้ในพุทธปรัชญา 
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รหัส                                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1513701 ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์ และสังคม                2(2-0) 
  Philosophy of Politics, Economy and Society 
   ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญาการเมือง         เศรษฐศาสตร์และ

สังคม ระบบเศรษฐกิจและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย   ปัญหาอนัเป็น
ผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตย  การใชจ้ริยธรรมและศีลธรรมเป็นบรรทดัฐาน
ในการแกปั้ญหา 
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หมู่วชิาศาสนาและเทววทิยา   
(152) 

 
  หมู่วชิาศาสนาและเทววทิยา  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิา มนุษยศาสตร์ ไดจ้ดัลกัษณะ
เน้ือหาวชิาออกเป็น ดงัน้ี 
  1.   ศาสนาและเทววทิยา                              (152-1--) 
  2.   ศาสนาพุทธ                           (152-2--) 
  3.   ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู                         (152-3--) 
  4.   ศาสนาคริสต ์                                                                          (152-4--) 
  5.   ศาสนาอิสลาม                                                                      (152-5--) 
  6.                                                                                        (152-6--) 
  7.                                                                                                (152-7--) 
  8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ               (152-8--) 

9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ       
การสัมมนา และการวจิยั                (152-9--) 
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หมู่วชิาศาสนาและเทววทิยา  (152) ในหมวดวชิามนุษยศาสตร์ 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1521101 
1521201 
1521202 
1521203 
1521204 
1521205 
1521206 
1521207 
1521208 
1521209 
1521210 
1522101 
1522201 
1522202 
1522203 
1522204 
1522205 
1522206 
1522207 
1522208 
1522209 
1522210 
1522211 
1522212 
1522213 

2671112 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2671202 
2672205 
2670201 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ปรัชญาและศาสนา 
ประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนา 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพระไตรปิฎก 
หลกัธรรมส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
การเจริญภาวนา 
ความรู้เก่ียวกบัพระสงฆ ์
พุทธจริยธรรมเพื่อชีวติและสังคม 
พระพุทธศาสนากบัสังคมไทย 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาบาลี 
ศพัทพ์ุทธศาสตร์ 
จริยธรรมกบัชีวติ 
ศาสนปฏิบติั 
พุทธศาสน์ 
พุทธประวติัเชิงวเิคราะห์ 
พระอภิธรรมเบ้ืองตน้ 
พระพุทธศาสนากบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
พุทธศาสนพิธี 
พระพุทธศาสนากบัปรัชญา 
พระพุทธศาสนากบัสุขภาพ 
วธีิคิดตามหลกัพุทธธรรม 
สมถภาวนา 
กรรม สังสารวฏั และนิพพาน 
พุทธศึกษาศาสตร์ 
พุทธจิตวทิยา 
พุทธสังคมวทิยา 

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 - พุทธรัฐศาสตร์ 2(2-0) 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1522215 
1522216 
1522217 
1523101 
1523201 
1523202 
1523203 
1523204 

 
1523205 
1523206 
1523207 
1523208 

 
1523209 

 
1523210 
1523211 
1523212 
1523213 
1523214 
1523215 
1523216 
1523217 
1523218 
1523301 

- 
- 
- 

2673209 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

พุทธเศรษฐศาสตร์ 
พระพุทธศาสนาภาคภาษาองักฤษ 1 
สารนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาองักฤษ 1 
ศาสนาเปรียบเทียบ 
จริยศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 
การศึกษาวเิคราะห์พุทธสาวก  สาวกิาและชาวพุทธตวัอยา่ง 
การศึกษาวเิคราะห์วธีิสอนของพระพุทธเจา้ 
ความส าคญัและความจ าเป็นของการศึกษาวชิา
พระพุทธศาสนา 
วปัิสสนาภาวนา 
พุทธศิลป์ 
ปูชนียสถานและปูชนียวตัถุท่ีส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
การสร้างและพฒันาส่ือการเรียนการสอนวชิา
พระพุทธศาสนา 
การสังคมสงเคราะห์และการแกปั้ญหาสังคมตามหลกั
พระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนากบัจรรยาทางธุรกิจ 
พุทธศาสนสุภาษิต 
พระพุทธศาสนากบัวทิยาศาสตร์ 
พระพุทธศาสนากบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
พระพุทธศาสนากบัโลกาภิวตัน์ 
พระพุทธศาสนากบัการพฒันาแบบยัง่ยนื 
พระพุทธศาสนากบัสันติภาพ 
พุทธประวติัภาคภาษาองักฤษ 
พระพุทธศาสนาภาคภาษาองักฤษ 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 - วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย 2(2-0) 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1523501 

 
1524201 
1524202 
1524203 
1524204 
1524205 
1524206 
1524207 
1524401 

 
 
 
 
 
 

1524901 
1524902 
1524903 

- 
1524401 
2674219 
2674221 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1523501 
2673213 
1524501 
2674218 
1524502 
2674215 

- 
- 
- 

คริสตธรรมและพิธีกรรม 
ศาสนาคริสต ์
ธรรมวจิารณ์ 
การฝึกสมาธิส าหรับผูสู้งอายุ 
การฝึกสมาธิ 
ศึกษาเปรียบเทียบเถรวาทกบัอาจริยวาท 
การใหค้  าปรึกษาและการแนะแนวตามหลกัพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนากบัส่ิงเหนือธรรมชาติ 
สารนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาองักฤษ 2 
อิสลามธรรมและพิธีกรรม 
ศาสนบญัญติั 2 (อิสลาม) 
ศาสนบญัญติั 2 (อิสลาม) 
ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาอิสลาม 
วฒันธรรมและสังคม (อิสลาม) 
วฒันธรรมและสังคม (อิสลาม) 
สัมมนาพระพุทธศาสนา 
การศึกษาเอกเทศดา้นพระพุทธศาสนา 
การท าภาคนิพนธ์ทางพุทธศาสนา 

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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาศาสนาและเทววทิยา  (152) 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1521101 ปรัชญาและศาสนา                  2(2-0) 
  Philosophy and Religion 
   ศึกษาองคป์ระกอบ    ความหมาย    ความสัมพนัธ์ระหวา่งปรัชญากบัศาสนา 

ส าคญัของโลก    อาทิ    พุทธศาสนา    คริสตศาสนา    อิสลาม     พราหมณ์-ฮินดู    
หลกัจริยธรรมส าคญัของศาสนาดงักล่าวในชีวติประจ าวนั  

 
1521201 ประวตัิศาสตร์พระพุทธศาสนา                 2(2-0) 
  History of Buddhism 
   ศึกษาประวติัศาสตร์ของพระพุทธศาสนา  ตั้งแต่ก าเนิดของพระพุทธศาสนา

ในคร้ังพุทธกาล   พุทธประวติัโดยสังเขป  ประวติัคณะสงฆ ์   การสังคายนาคร้ังต่าง 
ๆ  การเผยแพร่   การขยายตวั และการถดถอยของพระพุทธศาสนา      การแยกนิกาย
เป็น  เถรวาทและอาจริยวาท   ความแตกต่างระหวา่งสองนิกาย โดยยอ่ประวติัศาสตร์
ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย    และความส าคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะ
ศาสนาประจ าชาติไทย 

 
1521202 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัพระไตรปิฎก                2(2-0) 
  Introduction to the Tiptaka 
   ศึกษาความหมายของพระไตรปิฎก     ความเป็นมาและการจ าแนกหมวดหมู่

 โครงสร้างและเน้ือหาโดยสังเขปของพระไตรปิฎก  ประเภทและล าดบัขั้นของคมัภีร์
ทางพระพุทธศาสนา     ฐานะและความส าคญัของพระไตรปิฎกและคมัภีร์ชั้นรอง   
ตลอดจนวธีิการและการทดลองคน้ควา้พระไตรปิฎกและคมัภีร์ชั้นรอง ศึกษา
สาระส าคญั  โดยยอ่ของพระวนิยัปิฎก   พระสุตตนัตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1521203 หลกัธรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนา                2(2-0) 
  Buddhist Essential Teachings 
   ศึกษาหลกัธรรมส าคญัท่ีเป็นแกนกลางของพุทธธรรมหรือหลกัค าสอนของ 
  พระพุทธศาสนา     ไดแ้ก่     อริยสัจจ ์4      ขนัธ์ 5       อายตนะ 12          ไตรลกัษณ์   
    ปฏิจจสมุปบาทกรรม  สังสารวฏัอริยมรรคมีองค ์8   ไตรสิกขา   โพธิปักขิยธรรม 37 
  และนิพพาน  ทั้งน้ีโดยใหท้ราบความหมาย  ฐานะและความส าคญั     การน ามาใชใ้น 
  ชีวติประจ าวนั  ตลอดจนแง่มุมทางดา้นสังคมของหลกัธรรมนั้น ๆ ดว้ย 
 
1521204 การเจริญภาวนา                   2(1-2) 
  Mental Development 
   ศึกษาความหมายและประเภทของภาวนา           วธีิการของสมถภาวนาและ 
    วปัิสสนาภาวนา การฝึกปฏิบติัในภาวนาทั้ง 2 ประเภท และใหมี้ความรู้เขา้ใจเก่ียวกบั 
  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริยติั  ปฏิบติั และปฏิเวธ     เพียงพอท่ีจะเป็นพื้นฐานของการ 
  ปฏิบติัภาวนา และการเจริญภาวนาในชีวติประจ าวนั 
 
1521205 ความรู้เกีย่วกบัพระสงฆ์       2(2-0) 
  Introduction to the Sangha 
   ศึกษาความหมายและประเภทของพระสงฆ ์    ประวติัของคณะสงฆ ์  ฐานะ 
  บทบาท         และความส าคญัของพระสงฆต่์อพระพุทธศาสนาและสังคมในคร้ัง

พุทธกาล   ประวติัและความเป็นมาของคณะสงฆไ์ทยโดยสังเขป    โครงสร้างการ
ปกครองและการบริหารคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั    สาระส าคญัของพระราชบญัญติั
คณะสงฆ ์   ความส าคญัและคุณูปการของสถาบนัสงฆต่์อสังคมไทย   ชีวติความ
เป็นอยูแ่ละกิจวตัรของพระสงฆ ์ การปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมต่อพระสงฆ ์ โดยการใหผู้ ้
ศึกษามีประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบติัในวดั     เช่น    การไปวดัท าบุญ และฟัง
ธรรมในวนัอุโบสถ    การช่วยพฒันาวดัหรือการบรรพชาอุปสมบท  เป็นตน้ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1521206 พุทธจริยธรรมเพือ่ชีวติและสังคม                 2(2-0) 
  Buddhist Ethics for Life and Society 
   ศึกษาพุทธจริยธรรมในฐานะเป็นธรรมนูญส าหรับการด าเนินชีวติท่ีดีงาม 

เพื่อความเป็นสมาชิกท่ีดีของมนุษยชาติ  สังคม  ชุมชนและรัฐ       ตลอดจนเป็นผูน้ า
รัฐท่ีดี   การด าเนินชีวติท่ีดี  มีความมัน่ใจและประสบความส าเร็จ        คุณสมบติัและ
บทบาทท่ีถูกตอ้งของผูท่ี้อยูใ่นฐานะเป็นผูค้รองเรือน    คู่ครอง      หวัหนา้ครอบครัว        
ทายาท  มิตรสหาย  ลูกจา้ง  นายจา้ง  ครูอาจารย ์  นกัเรียน   นกัศึกษา   อุบาสก    
อุบาสิกา  และพระภิกษุสงฆ ์            ตลอดจนลกัษณะการด าเนินชีวติของผูบ้รรลุ
จุดหมายสูงสุด   คือ พระนิพพาน 

 
1521207 พระพุทธศาสนากบัสังคมไทย                 2(2-0) 
  Buddhism and Thai Society 
   ศึกษาความส าคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติไทย คือ 

เป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ      เป็นแกนน าและเป็นรากฐาน
ส าคญัของวฒันธรรมไทย        เป็นศูนยร์วมจิตใจท าใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่ชน
ชาวไทย   เป็นหลกัการท่ีช่วยด ารงรักษาเสรีภาพในการนบัถือศาสนา      เป็นสถาบนั
คู่ชาติและพระมหากษตัริย ์    สอดคลอ้งกบัลกัษณะนิสัยของคนไทยท่ีรักความ
อิสระเสรี        เป็นแหล่งส าคญัท่ีหล่อหลอมเอกลกัษณ์ของชาติไทย  เป็นมรดกและ
เป็นคลงัสมบติัอนัล ้าค่าของชนชาติไทย    เป็นหลกัน าทางในการแกปั้ญหาและ
พฒันาชาติไทย      และเป็นแหล่งของดีมีค่าท่ีชนชาติไทยมอบใหแ้ก่อารยธรรมของ
โลก 

 
1521208 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัภาษาบาล ี                 2(2-0) 
  Introduction to Pali 
   ศึกษาความส าคญัของภาษาบาลีท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา     อ่านและเขียน

บาลีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัไวยากรณ์บาลี  ฝึกใหส้ามารถคน้ควา้  
พจนานุกรมบาลี  และเขา้ใจความหมายของค าบาลีท่ีส าคญัและพบบ่อย       ตลอดจน
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ความหมายท่ีถูกตอ้งของศพัทบ์าลีท่ีเป็นพื้นฐานของหลกัธรรมท่ีส าคญัของ
พระพุทธศาสนา       ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษาบาลีกบัภาษาไทย 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1521209 ศัพท์พุทธศาสตร์                  2(2-0) 
  Buddhist Glossaries 
   ศึกษาศพัทธ์รรมะทางพระพุทธศาสนาท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลายใน

ภาษาองักฤษ  และถูกตอ้งตามหลกัธรรมดั้งเดิม     ศึกษาศพัทใ์หม่ท่ีเกิดข้ึนในยคุหลงั 
และสามารถน าศพัทเ์หล่านั้นมาใชอ้ธิบายหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ชาว
ต่างประเทศ  ไดจ้ดัใหมี้การฝึกทั้งภาคการเขียน การสนทนา การตอบปัญหา และการ
บรรยาย 

 
1521210 จริยธรรมกบัชีวติ       2(2-0) 
   Moral and Life 
   ศึกษาความหมายของจริยธรรมกบัมนุษย ์          จริยธรรมกบัการครองชีวติ   
  จริยธรรมแบบพุทธ    วธีิการแห่งปัญญาในการพฒันาตนเองในดา้นคุณธรรม การฝึก 
  ปฏิบติัตนเองกบัสังคมในชีวติประจ าวนั 
 
1522101 ศาสนปฏิบัติ                   2(2-0) 
  Religions Rites 
   ศึกษาสังกปัท่ีส าคญัของพิธีกรรมในศาสนาท่ีคนไทยนบัถือ  วธีิปฏิบติัท่ี

ถูกตอ้งในพิธีกรรมของศาสนานั้น ๆ   ประโยชน์ของพิธีกรรม   การท านุบ ารุง
ส่งเสริมพิธีกรรม  ตลอดจนวธีิการอนุรักษสื์บทอดพิธีกรรมท่ีมีคุณค่าต่อสังคม 

 
1522201 พุทธศาสน์                   2(2-0) 
  Buddhism 
   ศึกษาองคป์ระกอบต่าง ๆ   และลกัษณะของพุทธศาสนา      หลกัเบญจขนัธ์   
  ไตรลกัษณ์    ปฏิจจสมุปบาท    หลกักรรม   อริยสัจ   ไตรสิกขา    กลัยาณมิตรธรรม 
  และจริยธรรม   เนน้การปฏิบติัในชีวติประจ าวนั  การรู้จกัตนเอง   การพฒันาคนและ 
  การพฒันาสังคม   
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
  
1522202 พุทธประวตัิเชิงวเิคราะห์                  2(2-0) 
  An Analytical Study of the Biography of the Buddha 
   ศึกษาความหมายและประเภทของพระพุทธเจา้  พุทธการกธรรม (ทศบารมี) 
  ภูมิหลงัของสังคมอินเดียซ่ึงเป็นถ่ินก าเนิดของพระพุทธเจา้ การเกิดข้ึนของ

พระพุทธเจา้ในแง่ววิฒันาการของศาสนา         พระพุทธเจา้ในฐานะเป็นองคแ์ห่งพระ
รัตนตรัย  ความเป็นพระบรมศาสดาและเทคนิคการสอนของพระพุทธเจา้ 

 
1522203 พระอภิธรรมเบือ้งต้น                  2(2-0) 
  Introduction to Abhidhamma 
   ศึกษาโครงสร้างและสาระส าคญัของพระอภิธรรมปิฎก       และศึกษาสาระ

ของพระอภิธรรมตามแนวคมัภีร์พระอภิธมัมตัถสังคหะ             ตลอดจนการน าพระ
อภิธรรมมาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั 

 
1522204 พระพุทธศาสนากบัสถานการณ์ปัจจุบัน                2(2-0) 
  Buddhism and Current Situations 
   ศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบนัของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและในโลก  

โดยวเิคราะห์ศาสนธรรม  ศาสนบุคคล  ศาสนวตัถุ และศาสนพิธี   วา่มีสอดคลอ้ง
ถูกตอ้งตามพระธรรมวนิยัหรือไม่     และองคก์รต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนามีความ
เขม้แขง็มากนอ้ยเพียงใด  ภาวะเส่ือมโทรมในวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
พร้อมทั้งสาเหตุและวธีิแกไ้ข   ตลอดจนบทบาทและคุณูปการของพระพุทธศาสนา
ในการแกไ้ขปัญหาส าคญั ๆ ของไทยและของโลก 

 
 
 
 
 



 191 

 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1522205 พุทธศาสนพธีิ                   2(1-2) 
  Buddhist Ceremonies 
   ศึกษาพิธีกรรมต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการท าวตัรสวดมนต ์
  เทศกาลและวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  โดยใหท้ราบถึงความเป็นมา ความหมาย 
  ขั้นตอนและวธีิปฏิบติั  ตลอดจนการปฏิบติัจริงจนสามารถปฏิบติัไดเ้องอยา่งถูกตอ้ง 
  และน าผูอ่ื้นได ้        โดยเฉพาะใหเ้นน้ถึงเน้ือหาสาระท่ีพิธีกรรมนั้น ๆ เป็นเคร่ืองส่ือ 
  ความหมาย เพื่อมิใหพ้ิธีกรรมเป็นเพียงรูปแบบท่ีวา่งเปล่า  ทั้งน้ีรวมถึงขอ้ปฏิบติัและ 
  มารยาทของชาวพุทธ 
 
  1522206 พระพุทธศาสนากบัปรัชญา                 2(2-0) 
  Buddhism and Philosophy 
   ศึกษาพระพุทธศาสนาในแง่ของปรัชญาสาขาต่าง ๆ      ไดแ้ก่     อภิปรัชญา   
  ญาณวทิยา  จริยศาสตร์   ตรรกวทิยา   และสุนทรียศาสตร์        พร้อมทั้งเปรียบเทียบ 
  พระพุทธศาสนากบัปรัชญาอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัของโลก        เพื่อใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้ง 
     ความแตกต่างระหวา่งพระพุทธศาสนากบัปรัชญา          ใหท้ราบถึงลกัษณะเด่นของ 
    พระพุทธศาสนา  เช่น มีค าสอนเป็นกลาง  ปฏิบติัสายกลาง  มีหลกัการเป็นความจริง 
     สากลท่ีพิสูจน์ไดต้ลอดกาล 
 
1522207 พระพุทธศาสนากบัสุขภาพ                 2(2-0) 
  Buddhism and Health 
   ศึกษาหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาท่ีส่งเสริมสุขภาพจิต  และสุขภาพกาย 
  หลกัการด าเนินชีวติแบบทางสายกลางอนัเป็นการอยูพ่อดี กินพอดี ซ่ึงเป็นพื้นฐาน 
  ของสุขภาพจิตและสุขภาพกาย         การรู้เท่าทนัธรรมชาติของส่ิงทั้งปวงตามหลกั 
  ไตรลกัษณ์   ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย         พุทธวธีิเสริมสุขภาพตาม 
  หลกัโพชญงค ์7    สมถกรรมฐาน     และวปัิสสนากรรมฐานในฐานะเป็นพื้นฐานท่ี 
  สมบูรณ์ของสุขภาพจิต   และสุขภาพกายชั้นสูงสุด  การฝึกกายบริหารแบบก าหนด 
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  สติปัฎฐาน 4 ประกอบ 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1522208 วธีิคิดตามหลกัพุทธธรรม       2(2-0) 
  Buddhist Methods of Thinking 
   ศึกษาเก่ียวกบัวธีิคิดตามหลกัพุทธธรรม       ฐานะของความคิดในระบบการ 
  ด าเนินชีวติท่ีดีและในกระบวนการของการศึกษา      ความส าคญัและความหมายของ 
  โยนิโสมนสิการ 10 แบบ                พร้อมทั้งใหผู้ศึ้กษาท ากิจกรรมเพื่อทดลองน า 
  โยนิโสมนสิการ 10 แบบนั้นมาใชใ้นการเรียนการสอนและการด าเนินชีวติประจ าวนั 
 
1522209 สมถภาวนา                   2(1-2) 
  Tranquility Meditation 
   ศึกษาบุพพกิจ    การเจริญสมถภาวนา    และผลของสมถภาวนา    จริต 6   
  ปลิโพธ  10  กรรมฐาน 40   ฌาณ 4   ฌาณ 5  อภิญญา 5 (โลกิยอภิญญา)   ตลอดจน 
  การฝึกปฏิบติัจริง เพื่อใหผู้ศึ้กษามีประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัสมถภาวนาอยา่งถูกตอ้ง 
  และเหมาะสม   ประโยชน์ของสมถภาวนาในการน ามาประยกุตใ์ชก้บัการด าเนิน 
  ชีวติประจ าวนั      และการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ  
 
1522210 กรรม สังสารวฏั และนิพพาน                 2(2-0) 
  Kamma Samsara and Nibbana 
   ศึกษากฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนา  ปฏิจจสมุปบาท  วฏัฏะ 3    กรรม 2 
         กรรม 3   กรรม 12    สมบติั 4   วบิติั 4    กรรม 16        กรรมในฐานะเจตจ านงท่ีเป็น 
    ตวัสร้างสรรคชี์วติและสังคมมนุษย ์  ขอ้ควรทราบเพื่อป้องกนัความเขา้ใจผดิในเร่ือง 
  กฎแห่งกรรม ความแตกต่างระหวา่งการเกิดใหม่ตามหลกัพระพุทธศาสนากบัศาสนา 
  พราหมณ์-ฮินดู และศาสนาอ่ืน ๆ     คุณค่าทางจริยธรรมของกฎแห่งกรรม     เนน้ให ้
  ผูศึ้กษามีความเช่ือและมีพฤติกรรมอยา่งมัน่คงในการละความชัว่ ท าความดี  ท าใจให ้
  ผอ่งใส   ตวัอยา่งกฎแห่งกรรมจากเอกสารหรือจากประสบการณ์   ววิฏัฏคามินีกุศล 
  และนิพพานในฐานะเป็นภาวะเป็นสมบติัปลอดพน้จากปัญหา      และขอ้บกพร่อง 
  ทุกประการอนัเป็นจุดหมายสูงสุด 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1522211 พุทธศึกษาศาสตร์                    2(2-0) 
  Buddhist Education 
   ศึกษาแรงจูงใจอนัเป็นจุดก าเนิดของการศึกษาตามหลกัธรรมของพระพุทธ 
    ศาสนา     การศึกษาในฐานะของการพฒันาจากความอยูร่อดดว้ยกิเลสมาสู่ความอยูดี่ 
  ดว้ยปัญญา     การศึกษาในฐานะการพฒันาความสามารถท่ีจะมีความสุขและแผข่ยาย 
  ความสุข       ความมุ่งหมายของการศึกษา        แกนน าและหลกัแม่บทของการศึกษา 
    กระบวนการของการศึกษา  มองการศึกษาในมิติต่างๆตามหลกัของพระพุทธศาสนา 
 
1522212 พุทธจิตวทิยา                   2(2-0) 
  Buddhist Psychology 
   ศึกษาความแตกต่างระหวา่งจิตวทิยาตะวนัตกกบัพระพุทธศาสนาธรรมชาติ 
  และการท างานของจิตและเจติสิก     ท่ีมาและลกัษณะปัญหาจิตใจของคนในปัจจุบนั 
  ความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษย ์       และจุดหมายของชีวติตามหลกัของ 
  พระพุทธศาสนา  การแกปั้ญหาทางจิตจากสังคมและจากตวับุคคลอยา่งมีกระบวนวธีิ 
  และเป็น ระบบตามหลกัพุทธธรรม   การประยกุตพ์ุทธจิตวทิยาเพื่อใชใ้นดา้นต่าง ๆ  
 
1522213 พุทธสังคมวทิยา                   2(2-0) 
  Buddhist Sociology 
   ศึกษาสังคมตามอุดมคติของพระพุทธศาสนา                ความสัมพนัธ์และ 
  ความรับผดิชอบทางสังคม       หลกัความสัมพนัธ์ระหวา่งภิกษุกบัคฤหสัถ ์   และ 
  คฤหสัถก์บัคฤหสัถ ์   การพึ่งพาอาศยักนัระหวา่งการบรรลุธรรมส่วนบุคคลกบัความ

ดีงามทางสังคม     วนิยัของคฤหสัถ ์ ค่านิยมแบบพุทธ  สิทธิสตรีในพระพุทธศาสนา 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1522214 พุทธรัฐศาสตร์                   2(2-0) 
  Buddhist Political Science 
   ศึกษาการปกครองในอุดมคติตามหลกัพระพุทธศาสนา    ธรรมะส าหรับ

ผูน้ ารัฐ   ธรรมะส าหรับสมาชิกท่ีดีของรัฐ ของสังคมและของชุมชน  หลกัอธิปไตย 3  
การปกครอง   ทุกระบอบมีจุดสมบูรณ์ท่ีธรรมาธิปไตย   ลกัษณะของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย      ท่ีพฒันาถึงระดบัธรรมาธิปไตยแลว้      ความสัมพนัธ์อนั
เหมาะสมระหวา่งรัฐกบัคณะสงฆ ์    และพระพุทธศาสนาในอดีตและปัจจุบนั              
แนวทางการแกปั้ญหาทางการเมืองดว้ยหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา 

   
1522215 พุทธเศรษฐศาสตร์                  2(2-0) 
  Buddhist Economics 
   ศึกษาแนวคิดแบบพุทธเก่ียวกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจ      พุทธจริยธรรม

ทางดา้นเศรษฐกิจ             ฐานะทางเศรษฐกิจตามหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนา     
ความส าคญัและความสัมพนัธ์ของเศรษฐกิจในระบบพุทธธรรม      ความตอ้งการใน
ทรรศนะของเศรษฐศาสตร์และพุทธศาสตร์  จากคุณค่าแท-้คุณค่าเทียม  สู่พฤติกรรม
ในการบริโภคลกัษณะส าคญัของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ     การแกปั้ญหาเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ดว้ยหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
1522216 พระพุทธศาสนาภาคภาษาองักฤษ 1                2(2-0) 
  Buddhism in English 1 
   ศึกษาเป็นภาคภาษาองักฤษ      เก่ียวกบัประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนา   ค  า

สอนทางพระพุทธศาสนาส าหรับฆราวาส   เช่น  ศีล 5   ศีล 8   ฆราวาสธรรม   บุญ   
กริยาวตัถุและกฎแห่งกรรม  ใหผู้ศึ้กษาฝึกการเขียนและพดูธรรมะดงักล่าวในภาค
องักฤษ 

   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,    



 195 

bases of meritorious action, and karma.      Including practice in written and spoken 
English of those Dhammas 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1522217 สารนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาองักฤษ 1               2(2-0) 
  Selected Texts on Buddhism 1 
   ศึกษาต าราเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา        ในภาคภาษาองักฤษท่ีเขียนโดย       

นกัวชิาการผูท่ี้มีช่ือเสียงของโลก       ในเร่ืองหลกัพุทธธรรม       ในเร่ืองสังคมและ
เศรษฐกิจ       ใหผู้ศึ้กษาฝึกการเขียนและพดูธรรมะดงักล่าวในภาคภาษาองักฤษ 

   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 ศาสนาเปรียบเทยีบ                  3(3-0) 
  Comparative Religions 
   ศึกษาประวติัของศาสนาต่าง ๆ รวมทั้งศาสดา หลกัค าสอน เป้าหมาย วธีิการ 
  โดยการศึกษาเปรียบเทียบศาสนาท่ีมีความนบัถือมากในประเทศไทย       โดยเฉพาะ 
  พระพุทธศาสนา    ศาสนาอิสลาม    คริสตศาสนา    ศาสนาพราหมณ์    ศาสนาขงจ้ือ       
  เพื่อใหเ้ขา้ใจในศาสนาต่าง ๆ ในแง่ปรัชญาและอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 
 
1523201 จริยศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา                 2(1-2) 
  Moral Education for Elementary Teacher 
   ศึกษาความหมายและขอบข่ายของจริยศึกษา   จริยธรรมและหลกัธรรมของ

การอยูร่่วมกนั มารยาทสังคมและการฝึกฝน      พิธีกรรมในศาสนาท่ีคนไทยนบัถือ  
วธีิปฏิบติัท่ีถูกตอ้งของศาสนานั้น ๆ       ปัญหาและสาเหตุของความเส่ือมโทรมดา้น
จริยธรรม  และวธีิการแกไ้ขกิจกรรมและการฝึกจริยธรรมส าหรับครูประถม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1523202 การศึกษาวเิคราะห์พุทธสาวก สาวกิาและชาวพุทธตัวอย่าง              2(2-0) 
  An Analytical Study of the Buddha’s Disciples and Exemplary Buddhists 
   ศึกษาวเิคราะห์สาวกและสาวกท่ีส าคญั เช่น พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ 
  พระมหากสัสปะ       พระอานนท ์     พระอุบาลี      พระโกณฑญัญะ      พระราหุล   
 พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี  พระเขมาเถรี  พระอุบลวรรณเถรี  พระปฎาจาราเถรี  พระ

เจา้พิมพิสาร   อนาถบิณฑิกเศรษฐี    นางวสิาขามหาอุบาสิกา    พระนางสามาวดี  วิ
สาขอุบาสก     นางขชุชุตตรา    และศึกษาวเิคราะห์เก่ียวกบัชาวพุทธตวัอยา่ง    เช่น    
พระเจา้อโศกมหาราช  พระพุทธโฆษาจารย ์   อนาคาริกธรรมปาละ        ตลอดจน
ชาวพุทธตวัอยา่งร่วมสมยัท่ีควรศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ      พร้อมทั้งทราบ
แหล่งท่ีจะศึกษาคน้ควา้ประวติัของท่านเหล่าน้ีไดอ้ยา่งกวา้งขวางดว้ยตนเอง 

 
1523203 การศึกษาวเิคราะห์วธีิสอนของพระพุทธเจ้า               2(2-0) 
  An Analytical Study of the Buddha’s Teaching Methods 
   ศึกษาในเชิงวเิคราะห์ถึงวธีิการสอนของพระพุทธเจา้ในประเด็นต่าง ๆ    คือ 
  ปรัชญาพื้นฐาน     คุณสมบติัผูส้อนในดา้นบุคลิกภาพและคุณธรรม     หลกัทัว่ไปใน 
  การสอนในแง่เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีสอน      ผูเ้รียนและตวัอยา่งการสอน     ลีลาการสอน  
  วธีิการสอนแบบต่าง ๆ  
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1523204 ความส าคัญและความจ าเป็นของการศึกษาวชิาพระพุทธศาสนา             2(2-0) 
  The Importance and Need of Buddhist Studies 
   ศึกษาเหตุผลท่ีแสดงถึงความส าคญัและความจ าเป็นท่ีคนไทยเรียนวชิาพระ 
  พุทธศาสนา ปัญหาดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการพฒันาแบบตะวนัตก  ทั้งในประเทศไทย 
  และในระดบัโลก       พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นสถาบนัหลกั      เป็นรากฐานของ 
  วฒันธรรมไทย  เป็นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปของสังคมไทย  เป็นแหล่งค าสอนของ 
 ระบบจริยธรรมไทย  เป็นหลกัส าหรับพฒันาชีวติและสังคม    เป็นวชิาการท่ี

เสริมสร้างความเจริญกา้วหนา้ทางปัญญาใหแ้ก่สังคมมนุษย ์     และเป็นแหล่งหน่ึง
แห่งอารยธรรมของมนุษยชาติ      ปัจจุบนัการจดัการสอนพระพุทธศาสนาใหมี้บูรณา
การครบทั้ง  4  ดา้น   การบูรณาการเขา้ในทุกวชิา        การบูรณาการองค์
จริยธรรมเขา้ในระบบจริยธรรม  การบูรณาการคนเขา้ในชุมชน   และการบูรณาการ
สถาบนัการศึกษาเขา้ในระบบจริยศึกษาของชุมชน            พุทธจริยธรรมเป็น
จริยธรรมสากลท่ีแทจ้ริง  เพราะตั้งอยูบ่นสัจธรรม         พร้อมทั้งใหผู้ศึ้กษาท า
กิจกรรมเพื่อทดลองน าระบบพุทธจริยธรรมมาใชป้ฏิบติัเพื่อแกปั้ญหาส่วนตน ชุมชน 
และประเทศชาติ 

 
1523205 วปัิสสนาภาวนา                   2(1-2) 
  Insight Meditation 
   ศึกษาบุพพกิจ            การเจริญวปัิสสนาภาวนา และผลของวปัิสสนาภาวนา 
  สติปัฏฐาน 4       วปัิสสนาภูมิ 6       วปัิสสนูปกิเลส 10      สังโยชน์ 10       วสุิทธิ 7 
  วปัิสสนาญาณ 9   วปัิสสนาญาณ 10    ญาณ 16           ประเภทต่าง ๆ ของพระพุทธ 
  อริยบุคคล       ตลอดจนการฝึกปฏิบติัจริงเพื่อใหผู้ศึ้กษามีประสบการณ์ตรงเก่ียวกบั 
  วปัิสสนาภาวนาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม   ประโยชน์ของวปัิสสนาภาวนาในการน ามา

ประยกุตใ์ชก้บัการด าเนินชีวติประจ าวนั และการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1523206 พุทธศิลป์                   2(2-0) 
  Buddhist Arts 
   ศึกษาศิลปะทางพระพุทธศาสนาทุกประเภท   ไดแ้ก่       สถาปัตยกรรม      

ประติมากรรม  จิตรกรรม  ภาพพิมพ ์ โสตศิลป์  โสตทศันศิลป์  และประยกุตศิ์ลป์   
ทั้งของไทย และของต่างประเทศท่ีส าคญั       ใหท้ราบถึงประวติัความเป็นมา และ
สามารถแยกแหล่งท่ีมา และยคุสมยัได ้   พร้อมทั้งทราบถึงความหมายทางธรรมะ
ของพุทธศิลป์นั้น ๆ  ประโยชน์และบทบาทของพุทธศิลป์ต่าง ๆ  

 
1523207 ปูชนียสถานและปูชนียวตัถุทีส่ าคัญทางพระพุทธศาสนา              2(2-0) 
  Important Buddhist Sacred Places and Objects 
   ศึกษาปูชนียสถานและปูชนียวตัถุท่ีส าคญัของอินเดีย ไทย และประเทศอ่ืนๆ   
  เช่น     สังเวชนียสถาน 4 แห่งในอินเดีย   ปูชนียสถานและปูชนียวตัถุท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
    พุทธประวติัและพระสาวกท่ีส าคญั  วดั  เจดีย ์  พระพุทธรูปท่ีส าคญัของไทยกบัของ 
    ต่างประเทศ     ใหท้ราบถึงความเป็นมา    บทบาทในประวติัศาสตร์ของปูชนียสถาน 
  และปูชนียวตัถุนั้น ๆ  
 
1523208 การสร้างและพฒันาส่ือการเรียนการสอนวชิาพระพุทธศาสนา             2(2-0) 
  The Creating and Developing of Educational Medias of Buddhist Studies 
   ศึกษาการใช ้  การสร้างและการพฒันา  ส่ือการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ  
   ส าหรับวชิาพระพุทธศาสนา    เพื่อใหก้ารเรียนการสอนเขา้ใจง่าย    เป็นรูปธรรม   
  น่าสนใจ  ชวนติดตาม  มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล  ตวัอยา่งส่ือ  เช่น  แผน่ใส  

สไลด ์  แผนภูมิ   แผน่ป้ายนิเทศ   หุ่นมือ   หุ่นกระดาษ   เพลงส่งเสริมคุณธรรม      
กิจกรรมประกอบจงัหวะ   เกมส์ธรรมะประเภทต่าง ๆ  นิทานธรรมะ  ละครธรรมะ  
และวดิีทศัน์  เป็นตน้ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                     น(ท-ป) 
 
1523209 การสังคมสงเคราะห์และการแก้ปัญหาสังคมตามหลกัพระพุทธศาสนา           2(2-0) 
  Social Welfare and Solving of Social Problems in Buddhism 
   ศึกษาการสังคมสงเคราะห์ตามหลกัพุทธศาสนา      การสังคมสงเคราะห์ทาง

จิต  และทางกาย  การประยกุตน์ าหลกัธรรมของพระพุทธศาสนามาใชใ้นการป้องกนั  
และการแกปั้ญหาต่าง ๆ ของสังคม   เช่น      ปัญหาความเส่ือมโทรมทางศีลธรรม    
ปัญหาอบายมุข   ปัญหายาเสพติด    ปัญหาโรคเอดส์    ปัญหาเด็กและเยาวชน  ปัญหา
โสเภณี  ปัญหาอาชญากรรม    ปัญหาทางเพศ    ปัญหาครอบครัว    ปัญหาคนชรา    
และปัญหาคนพิการ  เป็นตน้   โดยใหผู้ศึ้กษาไดฝึ้กปฏิบติัจริงในภาคสนามด้วย 

 
1523210 พระพุทธศาสนากบัจรรยาทางธุรกจิ                2(2-0) 
  Buddhism and Business Ethics 
   ศึกษาหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาเก่ียวกบัสัมมนาอาชีวะ        สุขของ

คฤหสัถ ์4   หลกัการหาทรัพยแ์ละใชท้รัพยอ์ยา่งชอบธรรม ทิฏฐธมัมิกตัถสังวตัตนิก
ธรรม 4       การจดัสรรทรัพยต์ามหลกัโภควภิาค 4       หลกัการใชท้รัพยต์ามหลกั
โภคอาทิยะ 4   การคา้ขายท่ีผดิศีลธรรมตามหลกัมิจฉาวณิชชา 5         จรรยาต่าง ๆ 
ทางธุรกิจ   ตามหลกัของพระพุทธศาสนาและการน าไปใชแ้กปั้ญหาทางธุรกิจ 

 
1523211 พุทธศาสนสุภาษิต                  2(2-0) 
  Buddhist Proverbs 
   ศึกษาพุทธศาสนาสุภาษิต ทั้งภาคภาษาบาลี-ไทย-องักฤษในหมวดหมู่ต่าง ๆ  
  ไดแ้ก่ หมวดคน  ฝึกตน  รับผดิชอบตน  จิตใจ  การศึกษา  ปัญญา   เล้ียงชีพ-สร้างตวั 
  เพียรพยายามท าหนา้ท่ี  ครอบครัว-ญาติมิตร    การคบหา   การเบียดเบียน-การ

ช่วยเหลือกนั   สามคัคี  การปกครอง  บุญ-บาป  ธรรม-อธรรม  ความดี-ชัว่  กรรม  
กิเลส  คุณธรรม  วาจา  ชีวติ-ความตาย  พน้ทุกข-์พบสุข  โดยศึกษาหมวดละ 4-5 
ภาษิต   เป็นตวัอยา่งใหรู้้ทั้งค  าแปล  ความหมาย  แหล่งท่ีมาในพระไตรปิฎก  พร้อม
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ทั้งบริบทต่าง ๆ ท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงภาษิตนั้น    ๆ       และใหผู้ศึ้กษาเกิดฉนัทะ
และทราบวธีิท่ีจะศึกษาคน้ควา้พุทธศาสนาสุภาษิตใหก้วา้งขวางและลึกซ้ึงยิง่ข้ึน 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1523212 พระพุทธศาสนากบัวทิยาศาสตร์                 2(2-0) 
  Buddhism and Science 
   ศึกษาจุดร่วมและขอ้แตกต่างระหวา่งพระพุทธศาสนากบัวทิยาศาสตร์    

ขอบเขต และเป้าหมายท่ีไม่เหมือนกนัของแกนแห่งความรู้       แนวทางท่ีตรงกนัแต่
เนน้ต่างกนัในวธีิเขา้ถึงความรู้           จุดเนน้และการใชว้ธีิเขา้ถึงความจริงท่ีต่างกนั  
ขีดจ ากดัของวทิยาศาสตร์     พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวทิยาศาสตร์                    
การยอมรับคุณค่าและประสบการณ์ทางอินทรียท่ี์ 6        ผลกระทบของวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยท่ีีมีต่อพระพุทธศาสนาและแนวทางแกไ้ขปรับปรุง 

 
1523213 พระพุทธศาสนากบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม               2(2-0) 
  Buddhism and Environmental Conservation 
   ศึกษาหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ

ชีวติของพระสงฆเ์ก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งมาก  หลกัการและขอ้ปฏิบติัของพระ  
รัฐบาลและชาวบา้นต่อป่าอยา่งถูกตอ้งตามหลกัพระพุทธศาสนา       โลกทศัน์ของ
พระพุทธศาสนาท่ีถือวา่มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ  หลกัการแผเ่มตตา  กรุณา  
มุทิตา และอุเบกขา  แก่สรรพส่ิงมีชีวติอยา่งเสมอภาค    และไม่มีขอบเขตจ ากดัเป็น
พื้นฐานท่ีสมบูรณ์ของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   กฎแห่งกรรมและทางสายกลางช่วย
ส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและธรรมชาติ      และใหผู้ศึ้กษาทดลองปฏิบติั
ภาคสนาม 

 
1523214 พระพุทธศาสนากบัโลกาภิวตัน์                 2(2-0) 
  Buddhism and Globalization 
   ศึกษาหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนาเก่ียวกบัอธิปไตย 3   โลกาภิวตัน์เป็น 
  โลกาธิปไตย ธรรมานุวตัรเป็นธรรมธิปไตย หลกัพุทธธรรมเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัโลก 
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  และการไม่หลงโลก        หลกัการรู้จกัวเิคราะห์แยกแยะข่าวสารขอ้มูลการรู้เท่าทนั
ข่าวสารขอ้มูล และการปฏิบติัต่อข่าวสารขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  หนา้ท่ี
ของชาวพุทธในการป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องและผลเสียของกระแสโลกาภิวตัน์ 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1523215 พระพุทธศาสนากบัการพฒันาแบบยัง่ยนื                2(2-0) 
  Buddhism and Sustainable Development 
   ศึกษาทิฏฐิพื้นฐาน 3 ประการท่ีผดิพลาดของการพฒันาแบบตะวนัตก    และ 
  แนวทางแกไ้ขดว้ยหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา    การพฒันาวตัถุตอ้งควบคู่ไปกบั 
  การพฒันาจิตใจอยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั      หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเป็น

แม่บท ส าหรับการพฒันาแบบยัง่ยนืท่ีแทจ้ริงในดา้นจิตใจ     วฒันธรรม     เศรษฐกิจ     
สังคม  การศึกษา  การเมือง  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ 
และใหผู้ศึ้กษาทดลองปฏิบติังานโครงการ  ตวัอยา่งพฒันาแบบยัง่ยนื 

 
1523216 พระพุทธศาสนากบัสันติภาพ                 2(2-0) 
  Buddhism and Peace 
   ศึกษาปัญหาความขดัแยง้       และความรุนแรงดว้ยการวเิคราะห์ตามหลกั

พระพุทธศาสนา       สภาพของมนุษยท่ี์ยงัไม่ไดรั้บความพฒันาจิตใจ  เป็นตน้เหตุ
ของความรุนแรง      การเขา้ใจผดิเก่ียวกบัคว  ามสุขเป็นตน้เหตุของความขดัแยง้       
อิสรภาพ 4 ระดบั       อิสรภาพทางกาย      อิสรภาพทางสังคม      อิสรภาพทางจิต 
และอิสรภาพทางปัญญา  เป็นเคร่ืองประกนัของสันติภาพและความสุข  การประเมิน
ฐานะและบทบาทของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งถูกตอ้ง   จะช่วยแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้       สันติภาพจะบรรลุไดด้ว้ยการพฒันามนุษย ์   ตามหลกัไตรสิกขา       
สถาบนัสงฆเ์ป็นสังคมในอุดมคติท่ีมีสันติภาพอยา่งแทจ้ริง     และเป็นแบบอยา่งแก่
สังคมทัว่ไป       และใหผู้ศึ้กษาทดลองแกปั้ญหาสถานการณ์ความขดัแยง้ต่าง ๆ ดว้ย
วธีิการทางพระพุทธศาสนา 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1523217 พุทธประวตัิภาคภาษาองักฤษ                 2(2-0) 
  The Life of the Buddha in English 
   ศึกษาพุทธประวติัเป็นภาษาองักฤษ    ตั้งแต่ประสูติ    มหาภิเนษกรมณ์  การ

ตรัสรู้     การสอนธรรมะ    และปรินิพพาน      ใหผู้ศึ้กษาฝึกการเขียนและพดูพุทธ
ประวติัเป็นภาษาองักฤษ 

   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 พระพุทธศาสนาภาคภาษาองักฤษ 2                2(2-0) 
  Buddhism in English 2 
   ศึกษาเป็นภาษาองักฤษ     เก่ียวกบัค าสอนหลกัของพระพุทธเขา้          เช่น  

อริยสัจจ ์4    ไตรลกัษณ์     และปฏิจจสมุปทาน        ให้ผูศึ้กษาฝึกการเขียนและพดู
ธรรมะดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษ 

   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 ฮินดูธรรมและพธีิกรรม                  3(3-0) 
  Hinduism and Rite 
   ศึกษาววิฒันาการความคิดตั้งแต่ยคุพราหมณ์    ยคุพระเวท   และยคุอุปนิษทั   
  ตลอดจนหลกัธรรม  ความเช่ือ  และพิธีกรรมรูปแบบต่าง ๆ  
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1523417 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย                2(2-0) 
  Thai Buddhist Literature 
   ศึกษาวรรณกรรมท่ีส าคญัทางพระพุทธศาสนา       ตั้งแต่สมยัสุโขทยัจนถึง

ปัจจุบนั    โดยศึกษาสาระสังเขปของวรรณกรรมท่ีส าคญั   และวเิคราะห์วรรณกรรม
นั้น ๆ ในแง่คุณค่า      และอิทธิพลท่ีมีต่อสังคมไทยและพระพุทธศาสนา  วเิคราะห์
ลกัษณะเด่นของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในแต่ละยคุ     พร้อมทั้งววิฒันาการ
ของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย    วรรณกรรมท่ีส าคญั     เช่น  ไตรภูมิ
พระร่วง        มงัคลตัถทีปนี      ปัญญาสชาดกมหาชาติค าหลวง    ปฐมสมโพธิกาถา    
มหาเวสสันดรชาดก     พระมาลยัค าหลวง    พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ 
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส       พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยา 

 วชิรญาณวโรรส           พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  
พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั         รัชกาล
ปัจจุบนั     พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช    พระนิพนธ์
ของหม่อมเจา้หญิงพนูพิศมยั   ดิศกุล      งานเขียนของพระธรรมปิฎก       (ประยทุธ์ 
ปยตุโต)    พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตาญาโณ)         พระเทพ  วสุิทธิกว ี(พิจิตร 
ฐิตวณโณ)    พระธรรมธีรราชมหามุนี (วลิาศ  ญาณวโร)     พระเมธี ธรรมมาภรณ์ 
(ประยรู  ธมมจิตโต)         หลวงวจิิตรวาทการ               พนัเอกป่ิน  มุทุกนัต ์ อาจารย์
สุชีพ ปุญญานุภาพ  อาจารยจ์  านงค ์ทองประเสริฐ  อาจารยเ์สถียร โพธินนัทะ  
อาจารยว์ศิน  อินทรสระ  อาจารยแ์สง จนัทร์งาม และอาจารยเ์สฐียรพงษ ์ วรรณปก  
เป็นตน้ 

 
1523501 คริสตธรรมและพธีิกรรม                  3(3-0) 
  Christianity and Rite 
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   ศึกษาประวติั องคป์ระกอบ  และการแบ่งเป็นนิกายต่าง ๆ ของศาสนาคริสต์
คมัภีร์ไบเบิล    และค าสอนของนิกายส าคญัในศาสนาคริสต ์        ความรู้เร่ืองศรัทธา     
ความเขา้ใจเก่ียวกบัพิธีกรรม       และแนวทางการด าเนินชีวติของคริสตศาสนิกชน  
ศาสนาคริสตใ์นประเทศไทย 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1524201 ธรรมวจิารณ์                   2(2-0) 
  Dhamma Criticism 
   ศึกษาและน าหลกัค าสอนส าคญัและหลกัธรรมต่าง   ๆ    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติ 
  ประจ าวนัมาวเิคราะห์และวจิารณ์ตามแนวเหตุผลใหเ้ขา้ใจความหมาย  ความมุ่งหมาย  
  และคุณค่าโดยสัมพนัธ์กบัหลกัธรรมอ่ืน ๆ   และการน าไปปฏิบติั     พร้อมทั้งผลดี

ผลเสียของการปฏิบติัท่ีถูกหรือผดิ ซ่ึงมีผลต่อชีวติและสังคม 
 
1524202 การฝึกสมาธิส าหรับผู้สูงอายุ                 2(1-2) 
  Meditation Training for the Elderly 
   ศึกษาความหมาย       ประเภท       และหลกัการของการฝึกสมาธิ  สมาธิใน

พุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน    การปรับสภาวะร่างกายและจิตใจในการฝึกสมาธิ     
วธีิการฝึกสมาธิแบบต่าง ๆ   การฝึกสมาธิและการทดสอบ  สมาธิกบัชีวติประจ าวนั
ของผูสู้งอาย ุ     ประโยชน์(อานุภาพ) ของสมาธิกบัผูสู้งอาย ุ

 
1524203 การฝึกสมาธิ                   2(2-0) 
  Meditation Practice 
   ศึกษาความหมาย  หลกัการ  ล าดบัขั้นของการฝึกสมาธิ  กลวธีิฝึกสมาธิแบบ 
  ต่าง   ๆ    ประเภทประโยชน์ของการฝึกสมาธิ  ฝึกปฏิบติั     การฝึกสมาธิโดยเนน้ 

 การน าประโยชน์ของสมาธิมาใชใ้นชีวติประจ าวนั   
 
1524204 ศึกษาเปรียบเทยีบเถรวาทกบัอาจริยวาท                2(2-0) 
  Comparative Study on Theravada and Acariyavada 
   ศึกษาประวติัความเป็นมาของเถรวาทและอาจริยวาท (มหายาน)  โดยสังเขป 



 205 

  ขอ้แตกต่างและเหมือนกนัระหวา่งนิกายทั้งสอง        เปรียบเทียบค าสอนพื้นฐานการ 
    ตีความพุทธธรรม  วรรณกรรม และการปฏิบติัธรรม 
 
 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1524205 การให้ค าปรึกษาและการแนะแนวตามหลกัพระพุทธศาสนา              2(2-0) 
  Buddhist Counselling and Guidance 
   ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของพระพุทธศาสนา    ในการพฒันามนุษย ์        ซ่ึงมี

ไตรสิกขาเป็นหลกัการส าคญัของการพฒันา       ขอ้ควรสังเกตเก่ียวกบัการพฒันาใน
ระดบัพฤติกรรม    ความส าคญัของรุ่งอรุณของการศึกษา หรือแสงเงินแสงทองของ
ชีวติ 7      กลัยาณมิตรธรรม 7    ธรรมเทศกธรรม 5      ลีลาครู 4       หลกัตรวจสอบ
ประสิทธิผลของครู 3   หนา้ท่ีครูต่อศิษย ์5   และใหผู้ศึ้กษาน าหลกัธรรมเหล่าน้ีมาใช้
ในการใหค้  าปรึกษาและการแนะแนวในภาคปฏิบติั 

 
1524206 พระพุทธศาสนากบัส่ิงเหนือธรรมชาติ                2(2-0) 
  Buddhism and Supernatural 
   ศึกษาฐานะของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเทวฤทธ์ิปาฏิหาริย ์  และวตัถุมงคลในพระพุทธ 
  ศาสนา       หลกัการเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเหล่าน้ีอยา่งถูกตอ้งตามหลกัพระพุทธศาสนา  

ความเช่ือเก่ียวกบัพระโพธิสัตวท่ี์ถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้ง       พระอริยะกบัผูว้เิศษตาม
หลกัพระพุทธศาสนา         พระพุทธศาสนากบัปริจิตวทิยา และการคน้ควา้ทาง
วทิยาศาสตร์เก่ียวกบัส่ิงเหนือธรรมชาติต่าง ๆ 

 
1524207 สารนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาองักฤษ 2               2(2-0) 
  Selected Texts on Buddhism 2 
   ศึกษาต าราเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาในภาคภาษาองักฤษ      ท่ีเขียนโดย

นกัวชิาการผูมี้ช่ือเสียงของโลก  ในเร่ืองพุทธปรัชญา  พุทธรัฐศาสตร์ และพุทธ
ศึกษาศาสตร์       ใหผู้ศึ้กษาฝึกการเขียนและพดูธรรมะดงักล่าวในภาษาองักฤษ 
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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     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1524401 อสิลามธรรมและพธีิกรรม                 3(3-0) 
  Islamism and Rite 
   ศึกษาประวติั องคป์ระกอบและการแบ่งเป็นนิกายต่าง ๆ ของศาสนาอิสลาม 
  คมัภีร์อลั-กุรอาน       และค าสอนของนิกายส าคญัในศาสนาอิสลาม        ความรู้และ

ความเขา้ใจเก่ียวกบัศรัทธา    พิธีกรรม    วฒันธรรม       และแนวทางการด าเนินชีวติ
ของชาวมุสลิม ศาสนาอิสลามในประเทศไทย 

 
1524901 สัมมนาพระพุทธศาสนา                  2(1-2) 
  Seminar in Buddhism 
   การท าความเขา้ใจและอธิบายหลกัพุทธธรรมในทศันะ      และบริบทต่าง ๆ   

การเลือกกรณีตวัอยา่ง     หรือปัญหาของสังคมมาวเิคราะห์ เพื่อหาทางอธิบาย   หรือ
แกปั้ญหาตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 

 
1524902 การศึกษาเอกเทศด้านพระพุทธศาสนา                2(2-0) 
  Independent Study in Buddhism 
   ศึกษา  ปฏิบติั หรือทดลอง  เฉพาะกรณีในเร่ืองท่ีสนใจเพื่อท าโครงการใน 
  ขอบข่ายของพระพุทธศาสนา  ภายใตก้ารนิเทศของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
 
1524903 การท าภาคนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนา                2(2-0) 
  Writing a Term Paper in Buddhism  
   ศึกษา คน้ควา้ วจิยั เพื่อท าภาคนิพนธ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา 
  ภายใตก้ารนิเทศของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
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หมู่วชิา ภาษาศาสตร์  
(153) 

 
 

 หมู่วชิาภาษาศาสตร์ ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิามนุษยศาสตร์ ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
 1. ทฤษฎี / หลกัการ          (153-1--) 
 2. การประยกุต ์          (153-2--) 
 3.           (153-3--) 
 4.           (153-4--) 
 5.           (153-5--) 
 6.           (153-6--) 
 7.           (153-7--) 
 8. การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ          (153-8--) 

10. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์  
โครงการศึกษาเอกเทศ   การสัมมนาและการวจิยั          (153-9--) 
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หมู่วชิาภาษาศาสตร์ (153) ในหมวดวชิามนุษยศาสตร์ 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 

1531101 - ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ 2(1-2) 
1531102 - โครงสร้างภาษาไทย 2(2-0) 
1531103 - ภาษาศาสตร์ 2(1-2) 
1531104 - สัทศาสตร์ 2(1-2) 
1531201 2622310 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอนภาษา 2(2-0) 
1531202 1531202 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอนภาษาไทย 2(2-0) 
1531203 - ภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอนภาษาฝร่ังเศส 2(2-0) 
1531204 - ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ส าหรับครูประถมศึกษา 2(2-0) 
1532101 - ระบบเสียงภาษาไทย 2(2-0) 
1532102 - ระบบค าและระบบกลุ่มค าภาษาไทย 2(2-0) 
1532201 2622309 สัทศาสตร์เพื่อการใช ้ 2(1-2) 
1533101 2622309 สรวทิยา 3(3-0) 
1533102 2623304 วากยสัมพนัธ์องักฤษ 1 2(1-2) 
1533103 - วากยสัมพนัธ์องักฤษ 2 3(3-0) 
1533104 - ภาษาศาสตร์เชิงประวติั 2(2-0) 
1533105 - วากยสัมพนัธ์ภาษาฝร่ังเศส 2(1-2) 
1534101 - อรรถศาสตร์ 3(3-0) 
1534102 - ลกัษณะภาษาศาสตร์เชิงสังคมในภาษาองักฤษ 3(3-0) 
1534103 2624903 ปฏิบติันิยม 3(3-0) 
1534104 - ภาษาถ่ินไท 2(2-0) 
1534105 - อรรถศาสตร์เบ้ืองตน้ 2(2-0) 
1534201 - ภาษาศาสตร์ประยกุต ์ 3(3-0) 
1534202 - ภาษาศาสตร์กบัการเรียนภาษา 2(2-0) 
1534901 - สัมมนาภาษาศาสตร์ประยกุต ์ 3(3-0) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาเฉพาะด้าน 

 
รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1531101 ภาษาศาสตร์เบือ้งต้น                  2(1-2) 
  Introduction  to  Linguistics 

 ความหมายของวชิาภาษาศาสตร์  สาขาต่าง ๆ ของวชิาภาษาศาสตร์  ลกัษณะ
ของภาษา  สัญลกัษณ์ของเสียงตามระบบสากล  ระบบเสียง ระบบค าและระบบ
กลุ่มค า  การวเิคราะห์ภาษาตามทฤษฎีภาษาศาสตร์ 

 
1531102 โครงสร้างภาษาไทย                  2(2-0) 
  Thai  Structure 

 ศึกษาเสียงและระบบเสียงภาษาไทย   โครงสร้างของพยางค ์  การสร้างค า  
ชนิดและหนา้ท่ีของค า  ชนิด  หนา้ท่ีและโครงสร้างของวลี  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     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1531104 สัทศาสตร์                   2(1-2) 
  Phonetics 

 ศึกษาเกณฑ์พื้นฐานของระบบเสียงพยญัชนะ  และสระในภาษาฝร่ังเศส 
สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนเสียงในภาษาฝร่ังเศส  ฝึกออกเสียงภาษาฝร่ังเศสใหถู้กตอ้ง 

 
1531201 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอนภาษา                 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 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอนภาษาไทย                2(2-0) 
  Linguistics  for  Teachers of  Thai 

 ศึกษาความหมาย  ความเป็นมาและขอบข่ายของวิชาภาษาศาสตร์  ศึกษา
ระบบเสียง  ระบบค า  และระบบกลุ่มค า  การวิเคราะห์ภาษาตามวิธีการทาง
ภาษาศาสตร์  การประยกุตใ์ชค้วามรู้และวธีิการทางภาษาศาสตร์ในการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
 

1531203 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอนภาษาฝร่ังเศส                2(2-0) 
  Linguisties  for  French  Teachers 

 ศึกษาขอบข่ายของภาษา  การรับรู้ทางภาษา  สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ต่าง 
ๆ เช่น ภาษาศาสตร์เชิงสังคมศาสตร์  จิตวิทยาภาษา และภาษาศาสตร์ประยุกต ์ เพื่อ
น าไปใชใ้นการสอนภาษาฝร่ังเศส 
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รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1531204             ภาษาศาสตร์เบือ้งต้นส าหรับครูประถมศึกษา                                       2(2-0) 
               Linguistics for Elementary School Teachers 
                               หลกัของกฎเกณฑ์เก่ียวกบัภาษา แบบสร้างของค า  กลุ่มค า  ประโยค และ

ส านวนในภาษาไทย  ไตรยางค ์ การผนัอกัษร    การใชค้  าราชาศพัท ์ และค าสุภาพใน
โอกาสต่าง ๆ   ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับว ัฒนธรรม ลักษณะภาษาไทย   
หลกัเกณฑ์การอ่านและการเขียนค าไทย และค าในภาษาอ่ืน  ระบบเสียง  ระบบค า
และกลุ่มค า  การประยุกตใ์ชค้วามรู้ทางภาษาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอน และเพื่อ
การแกไ้ขขอ้บกพร่องทางการใชภ้าษาของเด็ก  การใชพ้จนานุกรมภาษาไทย 

    Principles of language rules, morphological, syntactic and idiomatic 
construction in Thai.  Consonants, consonantal tones, the use of royal language and 
linguistics; choices.  Relationship between language and culture.  Characteristics of 
the Thai language.  Reading and writing strategies for words in Thai and in other 
languages.  Phonology, morphology and syntax.  The application of linguistics in 
language teaching and learning and in language remedial programs for young 
learners.  The use of Thai dictionaries. 

 
1532101 ระบบเสียงภาษาไทย                  2(2-0) 
  Thai  Phonology 

 การออกเสียงในภาษา   การหาหน่วยเสียง  หน่วยเสียงและระบบเสียง
ภาษาไทย   พยางคแ์ละโครงสร้างพยางค์ในภาษาไทย    การเปล่ียนแปลงของเสียง
เม่ือประกอบเป็นพยางค ์

 
1532102 ระบบค าและระบบกลุ่มค าภาษาไทย                2(2-0) 
  Thai  Morphology  and  Syntax 

 ระบบค าในภาษาไทย  การประกอบหน่วยค า  ระบบกลุ่มค า  ทฤษฎี   และ
หลกัเกณฑใ์นการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของค าในประโยค 
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รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1532201 สัทศาสตร์เพือ่การใช้                  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 สรวทิยา                    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 วากยสัมพนัธ์องักฤษ 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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รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1533103 วากยสัมพนัธ์องักฤษ 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 ภาษาศาสตร์เชิงประวตัิ                  2(2-0) 
  Historical Linguistics 

 ววิฒันาการของภาษาศาสตร์เชิงประวติั การจ าแนกตระกูลภาษา หลกัเกณฑ์
การเปรียบเทียบภาษาเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษา  ขอ้สันนิษฐานลกัษณะของ
ค าในภาษาดั้งเดิม  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกบัภาษาถ่ินในตระกลูเดียวกนั 

 
1533105 วากยสัมพนัธ์ภาษาฝร่ังเศส                 2(1-2) 
  French  Syntax 

 ศึกษาระบบค าและระบบประโยคในภาษาฝร่ังเศส    เพื่อให้นกัศึกษาคุน้เคย
กบัระบบค า  โครงสร้างและหลกัเกณฑ์ของระบบประโยคในภาษาฝร่ังเศส ฝึกการ
สร้างค าและประโยคใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
 
 
 
 
 
 
 



 214 

รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
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 ลกัษณะภาษาศาสตร์เชิงสังคมในภาษาองักฤษ                                       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                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1534104 ภาษาถิ่นไท                   2(2-0) 
  Tai Dialects 

 ความหมายและหลักเกณฑ์การแบ่งภาษาถ่ิน  ภาษาตระกูลไท  ภาษาถ่ิน  
ตระกูลไทท่ียงัมีใช้ในปัจจุบนั  ไดแ้ก่  ภาษาไทในประเทศจีน  อินเดีย  พม่า  ลาว 
และไทย 

 
1534105 อรรถศาสตร์เบือ้งต้น                  2(2-0) 
  Introduction  to Semantics 

 ทฤษฎีอรรถศาสตร์  ศึกษาความหมายของค า ประโยคและข้อความ  
ต่อเน่ือง 
 

1534201 ภาษาศาสตร์ประยุกต์                  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 ภาษาศาสตร์กบัการเรียนภาษา                 2(2-0) 
  Linguistics and Language Learning 

 กระบวนการในการเรียนภาษาทั้งการเรียนภาษาแม่และภาษาอ่ืน ๆ  ทฤษฎี
ภาษาศาสตร์กบัแนวทางการเรียนภาษา  วิธีการและเทคนิคการเรียนภาษาแบบต่าง ๆ  
องคป์ระกอบทางภาษาและองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนภาษา 
 
 
 



 216 

รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1534901 สัมมนาภาษาศาสตร์ประยุกต์                 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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หมู่วชิาภาษาไทย 
(154) 

 
  

หมู่วชิาภาษาไทย  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิามนุษยศาสตร์ ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
1. หลกัการ          (154-1--) 
2. การใชภ้าษา          (154-2--) 
3. อกัษรและการจารึก  (154-3--) 
4. วรรณคดีและวรรณกรรมวจิารณ์  (154-4--) 
5. การคน้ควา้และแบบเรียน  (154-5--) 
6. การประยกุตใ์ช ้  (154-6--) 
7. ด  (154-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  (154-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวจิยั  (154-9--) 
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หมู่วชิาภาษาไทย  ในหมวดวชิามนุษยศาสตร์(154) 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 

1541101 - ค าและส านวนไทย 2 (2-0) 
1541102 - กวนิีพนธ์ไทย 2 (2-0) 
1541103 - ภาษาเขมรในภาษาไทย 2 (2-0) 
1541104 - ภาษาบาลี 1 2(2-0) 
1541105 - ภาษาสันสกฤต 1 2 (2-0) 
1541106 - ภาษาเขมร 1 2(2-0) 
1541201 - การเขียนรายงานจากการคน้ควา้ 2(2-0) 
1541202 2611206 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 3(2-2) 
1541203 - ภาษาไทยธุรกิจ 3(3-0) 
1541204 - การเขียน 3(3-0) 
1541205 - การพดูเพื่อสังคม 2(2-0) 
1541206 - การอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ 2(2-0) 
1541207 - การอ่านตีบท 2(2-0) 
1541208 1540202 วาทการ 2(2-0) 
1541209 - การเขียนเพื่อการส่ือสาร 2(2-0) 
1541401 2611401 วรรณกรรมศึกษา 3(3-0) 
1541402 - ประวติัวรรณคดีไทย 2(2-0) 
1541403 - แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม 2(2-0) 
1541404 - วรรณกรรมสุโขทยั 2(2-0) 
1541405 - วรรณกรรมอยธุยา 2(2-0) 
1541406 - วรรณกรรมธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 2(2-0) 
1541407 - พฒันาการของวรรณคดีไทย 2(2-0) 
1541408 - ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัวรรณคดีไทย 3(3-0) 
1542101 - หลกัภาษาไทย 3(3-0) 
1542102 - ภาษาบาลี 2 2(2-0) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 

1542103 - ภาษาสันสกฤต 2 2(2-0) 
1542104 - ภาษาเขมร 2 2(2-0) 
1542105 - พฒันาการของภาษาไทย 2(2-0) 
1542201 - การอ่านเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ 2(2-0) 
1542202 - การเขียนทัว่ไป 2(2-0) 
1542203 - การเขียนเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ 3(2-2) 
1542204 - ศิลปะการอ่านออกเสียง 2(1-2) 
1542205 - การเขียนภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์ 2(2-0) 
1542206 - การเขียนกวนิีพนธ์ 2(2-0) 
1542207 - การเขียนสารคดี 2(2-0) 
1542208 - การอ่านเพื่ออุดมคติ 2(2-0) 
1542209 - หสัคดีศึกษา 2(2-0) 
1542210 - การพดูในท่ีชุมชน 3(2-2) 
1542301 - อกัษรไทย 2(2-0) 
1542302 - อกัษรไทย 1 2(2-0) 
1542303 - อกัษรไทย 2 2(2-0) 
1542401 - วรรณกรรมวจิารณ์ 3(3-0) 
1542402 - วรรณคดีนิราศ 2(2-0) 
1542403 - วรรณกรรมประวติัศาสตร์ 2(2-0) 
1542404 - คีตวรรณกรรมศึกษา 2(2-0) 
1542503 - ผลงานการศึกษาคน้ควา้ทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(2-0) 
1542801 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาและ

วรรณกรรม 1 
 

2(90) 
1542802 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาและวรรณกรรม 1 3(250) 
1543101 - หลกัการอ่านและเขียนค าไทย 2(2-0) 
1542102 - ลกัษณะค าประพนัธ์ไทย 2(2-0) 
1543103 - ภาษาถ่ิน 2(2-0) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 

1543104 - ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 2(2-0) 
1543105 - การศึกษาภาษาไทยเชิงสังคมวทิยา 2(2-0) 
1543201 - ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 2(2-0) 
1543202 - ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรม 2(2-0) 
1543203 - ความคิดสร้างสรรคท์างภาษาไทย 2(2-0) 
1543204 - การพดู การฟัง เพื่อสัมฤทธิผล 3(2-2) 
1543205 - การพดูเป็นหมู่คณะ 2(2-0) 
1543207 - ภาษาเฉพาะกิจ 2(2-0) 
1543208 - การเขียนบนัเทิงคดี 2(2-0) 
1543209 - การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 3(2-2) 
1543210 - การเขียนในหนา้หนงัสือพิมพ ์ 3(2-2) 
1543211 - การเขียนบท 2(2-0) 
1543212 - การเขียนเชิงธุรกิจ 2(2-0) 
1543213 - การแปล 2(2-0) 
1543214 - เทคนิคการบรรณาธิการกิจ 2(2-0) 
1543215 - การยอ่ความ 2(2-0) 
1543216 - การเขียนข่าวและบทความ 2(2-0) 
1543217 - การอ่านเพื่อพฒันาชีวติและสังคม 2(2-0) 
1543218 - การอ่านการเขียนเพื่อใชใ้นงานธุรกิจ 2(2-0) 
1543219 - การฟัง การพดูเพื่อใชใ้นงานธุรกิจ 2(2-0) 
1543306 - อกัษรและเอกสารโบราณ 2(2-0) 
1543307 - อกัษรและเอกสารโบราณในทอ้งถ่ิน 2(2-0) 
1543401 - วรรณกรรมปัจจุบนั 2(2-0) 
1543402 - วรรณคดีการละคร 2(2-0) 
1543403 - วรรณกรรมสดุดี 2(2-0) 
1543404 - สังคมการเมืองและวรรณกรรม 2(2-0) 
1543405 - วรรณกรรมลายลกัษณ์ 2(1-2) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 

1543406 - วรรณกรรมเอกของไทย 2(2-0) 
1543407 - วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 2(2-0) 
1543408 - คติชนวทิยา 3(2-2) 
1543410 - วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 2(2-0) 
1543411 - วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 2(2-0) 
1543412 - วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกลา้เจา้อยูห่วั 2(2-0) 
1543413 - วรรณกรรมสุนทรภู่ 2(2-0) 
1543414 - วรรณกรรมสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส 2(2-0) 
1543415 - วรรณกรรมกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ 2(2-0) 
1543416 - วรรณกรรมกรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ ์ 2(2-0) 
1543417 - วรรณกรรมชิต บุรทตั 2(2-0) 
1543418 - วรรณกรรมเจา้พระยาพระคลงั (หน) 2(2-0) 
1543419 - วรรณกรรมเจา้พระยาธรรมศกัด์ิมนตรี 2(2-0) 
1573420 - วรรณกรรมตะวนัออก 2(2-0) 
1543421 - วรรณกรรมตะวนัตก 2(2-0) 
1543422 - เร่ืองสั้นและนวนิยาย 2(2-0) 
1543423 - วรรณกรรมเด็ก 2(2-0) 
1543424 - วรรณกรรมแปล 2(2-0) 
1543425 - เพลงไทยประกอบบทเรียน 2(2-0) 
1543426 - ภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมจากวรรณกรรมไทย 3(3-0) 
1543501 - การจดัท าหนงัสือส าหรับเด็ก 2(1-2) 
1543503 - ผลงานการคน้ควา้ทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(2-0) 
1543504 - หนงัสือเรียนวชิาภาษาไทย 2(2-0) 
1543801 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาและวรรณกรรม 2 2(90) 
1544102 - ภาษากบัสังคม 2(2-0) 
1544103 - ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 2(2-0) 
1544201 - ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 2(2-0) 



 222 

 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 

1544202 - การอ่านตีความ 2(2-0) 
1544203 - การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 2(2-0) 
1544204 - การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก 2(2-0) 
1544205 - การพดูทางวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 2(2-0) 
1544206 - การสัมภาษณ์ 3(2-2) 
1544401 - วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา 2(2-0) 
1544402 - อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย 2(2-0) 
1544407 - วรรณกรรมทอ้งถ่ินเปรียบเทียบ 2(2-0) 
1544408 - คติชนวทิยาเปรียบเทียบ 2(2-0) 
1544409 - วรรณคดีเอกของไทย 2(2-0) 
1544410 - วรรณกรรมมุขปาฐะ 2(2-0) 
1544411 - นิทานพื้นบา้น 2(2-0) 
1544601 - พื้นฐานคอมพิวเตอร์กบังานเอกสารภาษาไทย 2(1-2) 
1544602 - การจดัการฐานขอ้มูลภาษาไทยดว้ยคอมพิวเตอร์ 2(1-2) 
1544603 - การจดัระบบการสืบคน้ขอ้มูลภาษาไทยดว้ยคอมพิวเตอร์ 2(1-2) 
1544604 - การวเิคราะห์สารภาษาไทยดว้ยคอมพิวเตอร์ 2(1-2) 
1544605 - การน าเสนอสารภาษาไทยดว้ยคอมพิวเตอร์ 2(1-2) 
1544801 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาไทย 3 2(90) 
1544802 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาไทย 3 5(350) 
1544803 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาและวรรณกรรม 3 2(90) 
1544804 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาและวรรณกรรม 3 5(450) 
1544805 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาและวรรณกรรม 2 3(250) 
1544901 - การวจิยัทางภาษาไทย 3(3-0) 
1544902 - สัมมนาภาษาไทย 3(2-2) 
1544903 - สัมมนานกัเขียนไทย 2(2-0) 
1544904 - การศึกษาเอกเทศ 3(2-2) 
1544905 - สัมมนาร้อยแกว้ ร้อยกรอง 3(2-2) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 

1544906 - การวจิยัทางภาษาไทย 3(2-2) 
1544907 1544905 สัมมนาภาษาและวรรณกรรม 3(2-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาภาษาไทย    (154) 

 
รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1541101 ค าและส านวนไทย                  2(2-0) 
  Words  and  Idioms  in  Thai 

 ลักษณะและ ท่ีมาของถ้อยค าส านวน  โวหาร   ค าพัง เพย   ภา ษิต           
ความหมาย  และการน าไปใช ้

 
1541102 กวนิีพนธ์ไทย                   2(2-0) 
  Thai  Poetry 

 ท่ีมา รูปแบบและเน้ือหาของกวนิีพนธ์ไทยทั้งกวนิีพนธ์แบบฉบบั  กวีนิพนธ์
ทอ้งถ่ิน    และเป็นกวีนิพนธ์สมยัใหม่     ศึกษาภาษาวรรณศิลป์  การวิเคราะห์
เปรียบเทียบและประเมินคุณค่าของกวีนิพนธ์   ฝึกแต่งค าประพนัธ์ส่งเสริมความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคข์องแต่ละบุคคล 

 
1541103 ภาษาเขมรในภาษาไทย                  2(2-0) 
  Khmer  in  Thai 

 เปรียบเทียบภาษาเขียนและระบบเสียงระหวา่งภาษาไทยกบัภาษาเขมร การ
สร้างค าในภาษาเขมร  วธีิการรับค าภาษาเขมรเขา้มาใชใ้นภาษาไทย การกลายเสียง
และการกลายความหมายการน าภาษาเขมรมาใชใ้นวรรณคดี  ราชาศพัทแ์ละใน
ชีวติประจ าวนั    หลกัการสังเกตค าภาษาเขมรในภาษาไทย 

 
1541104 ภาษาบาล ี 1                   2(2-0) 
  Pali  I 

 ไวยากรณ์บาลี ระบบเสียง ระบบค า  การสร้างศพัท์ กิตสมาส  ตทัธิต  การ
สนธิ  ชนิดของค า  การแจกรูปกริยา  นาม  ระบบประโยค   การแต่งประโยค  และ
การแปล 
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รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1541105 ภาษาสันสกฤต 1                   2(2-0) 
 Sanskrit  I 

 ไวยากรณ์สันสกฤต  ตวัอกัษร  ระบบเสียง  ระบบค า  การสร้างศพัท์  กิตก ์ 
สมาส  ตทัธิต  การสนธิ  ชนิดของค า  การแจกรูปกริยา  นาม   ระบบประโยค  การ
แต่งประโยค  และการแปล 

 
1541106 ภาษาเขมร  1                   2(2-0) 
 Khmer  1 

 โครงสร้างของภาษาเขมร  ระบบเสียง  ระบบค า  ระบบประโยค  ตวัอกัษร  
และอกัขร วธีิการอ่าน  การเขียน  และการแปลภาษาเขมร 

 
1541201 การเขียนรายงานจากการค้นคว้า                 2(2-0) 
 Report Writing form Reference Materials 

 ฝึกการเขียนรายงานการคน้ควา้ เร่ิมดว้ยการตีความหมายของหวัขอ้เร่ือง การ
วางโครงเร่ือง วิธีค้นควา้หรือวิธีการรวบรวมข้อมูลจากการอ่าน การเรียบเรียง
เน้ือความ การใช้ถ้อยค า ท่ี มีน ้ าหนัก การอ้างเหตุผล เชิงอรรถ ดรรชนีและ
บรรณานุกรม 

 
1541202 ภาษาเพือ่การส่ือสาร                  3(2-2) 
 Languages  for Cammunication 

 หลักการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั  หลักการใช้ถ้อยค า  
ส านวนตามลกัษณะทกัษะ  ฟัง  พูด   อ่าน  เขียน  ศึกษาศิลปะและทกัษะทัว่ไป  เพื่อ
โน้มน้าวใจ  เพื่อการตีความและเพื่อจุดประสงคอ่ื์น ๆ ลกัษณะการใช้ภาษาทางการ
ส่ือสารมวลชนและภาษาต่างประเทศท่ีน ามาใชใ้นการส่ือสาร 
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รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1541203 ภาษาไทยธุรกจิ                   3(3-0) 
 Usage of Thai Language in Business 

 การใชภ้าษา   ส านวนและค าพูดท่ีเหมาะสมในการติดต่อส่ือสารทาง
ธุรกิจตามกาลเทศะ  บุคคล  และเคร่ืองมือส่ือสาร  การใชโ้ทรศพัท ์ การจดขอ้ความ
ตามค าสั่ง  การกรอกแบบฟอร์ม  การสัมภาษณ์   การเขียนค าอวยพร  การเขียนข่าว
แจก (Press Releass)  การประชุมช้ีแจงขอ้เท็จจริง  การประชุมแถลงข่าว  การเขียน
ขอ้คามโฆษณา  และประชาสัมพนัธ์  การเขียนและอ่านเอกสารเผยแพร่ทางธุรกิจ    
เสนอรายงานผลทางวชิาการ  การเขียนและการเสนอรายงานผลการประชุม  รายงาน
ผลการวิจยั  รายงานปกติ  รายงานความกา้วหน้าและรายงานอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในวงการ
ธุรกิจ 

 
1541204 การเขียน                    3(3-0) 
 Writing 

 การล าดบัความคิด  การวางโครงเร่ือง  การเขียนยอ่หนา้   การเขียนบทความ  
การเขียนข่าว  การเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ การเขียนเรียงความ  การเขียนสรุป
ความจากการฟังและการอ่าน 

 
1541205 การพูดเพือ่สังคม                  2(2-0) 
 Social  Speaking   

 หลกัการและเทคนิคการพูดเพื่อสังคม  ไดแ้ก่  การพูดติดต่อธุรกิจ   การพูด
จูงใจ    การพดูในฐานะเป็นโฆษก     พิธีกร     การประชาสัมพนัธ์      การออกค าสั่ง  
การปราศรัย  สุนทรพจน์   โอวาท     การกล่าวสดุดี    กล่าวไวอ้าลยั    กล่าวเปิดปิด
งาน     กล่าวตอ้นรับ     กล่าวขอบคุณ    กล่าวอวยพร  กล่าวมอบส่ิงของ  และกล่าว
แนะน า 
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รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1541206   การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ                 2(2-0) 
 Efficiency Reading 

 ศึกษาหลักการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้แก่  การเข้าใจศัพท์  วลี  
โครงสร้างและส านวนภาษา  การจบัใจความ  การสังเขปความ  และ  สรุปความ 

 
1541207 การอ่านตีบท                   2(2-0) 
 Script  Reading 

 การอ่านส่ือความหมายทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง  การออกเสียงให้ถูกตอ้ง
ตามอกัขรวิธีและฉันทลกัษณ์  การแบ่งวรรคตอน  การเน้นเสียงหลกัเบา  อ่านให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและอารมณ์ในเร่ือง 
 

1541208 วาทการ                    2(2-0) 
 Speech 

 ความมุ่งหมายของการดูแล  หลกัการพูด  การสร้างบุคลิกภาพในการพูด  
การใชเ้สียง  กิริยาท่าทาง  การสร้างความมัน่ใจในการพดู  การใชภ้าษาและกลวิธีการ
พูด  การเตรียมการพูด  การประเมินผลและการปรับปรุงการพูด  หลกัการฝึกพูดใน
ชีวิตประจ าวนั และการพูดในท่ีชุมชน  เน้นการฝึกพูดอธิบาย  อภิปราย   การกล่าว   
รายงาน  การกล่าวสรุป  การกล่าวแนะน า  และขอบคุณวิทยากร  การพูดจูงใจ  การ
พดูโนม้นา้วใจ 

 

1541209 การเขียนเพือ่การส่ือสาร                  2(2-0) 
 Writing  Communication 

 ศึกษา รูปแบบการเ ขียนเพื่ อการ ส่ือสาร  ลักษณะต่าง  ๆ   ท่ี ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั  ฝึกการเขียนเพื่อการส่ือสารอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการใน
โอกาสต่าง ๆ  การเขียนจดหมายและการเขียนเพื่อบนัทึกรูปแบบต่าง ๆ การเขียน
ค าตอบ     ค  าถามในแบบทดสอบ  การเขียนเพื่อช้ีแจงขอ้เท็จจริง  การเขียนเพื่อแสดง
ความคิดเห็น  การเขียนเพื่อโนม้นา้วจูงใจ  การเขียนเอกสิทธ์ิและสัญญาต่าง ๆ ตาม
กฎหมายท่ีมีใชอ้ยูใ่นชีวติประจ าวนั 
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รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1541401 วรรณกรรมศึกษา                  3(3-0) 
 Thai Literary Works 

 ลกัษณะและวิวฒันการของวรรณกรรมไทยในด้านเน้ือหา  รูปแบบและ
แนวคิด  ความสัมพนัธ์ของวรรณกรรมกบัศิลปวฒันธรรม  ฝึกวิเคราะห์วรรณกรรม
จากตวัอย่างท่ีตดัตอนมาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมหรือวรรณคดีท่ี
ลึกซ้ึงต่อไป 

 
1541402 ประวตัิวรรณคดีไทย                  2(2-0) 
 History of Thai Literature     

 ยคุสมยัของวรรณคดีไทย สภาพสังคมและการเมืองท่ีมีผลต่อวรรณคดีแต่ละ
สมยั วรรณคดีส าคญัของไทยเชิงประวติัและเชิงคุณค่า ตั้งแต่สมยัสุโขทยัจนถึงสมยั
รัชกาลท่ี 6 

 
1541403 แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม                2(2-0) 
 Thoughts  from  Literature 

 ศึกษาวรรณกรรมและวรรณคดีบางตอนท่ีมีแนวต่าง ๆ กัน  ศึกษาด้าน 
ปรัชญา  ความคิด  ภาษา  และอรรถรส  ตลอดจนกลวิธีการแสดงออกของ
แนวความคิดนั้น ๆ  สังเกตอิทธิพลของสังคมท่ีมีต่อวรรณกรรม  หรืออิทธิพลของ
วรรณกรรมท่ีมีต่อสังคม  แง่คิดท่ีไดรั้บจากวรรณคดีและวรรณกรรมในดา้นต่าง ๆ 
เช่น  ดา้นสังคม  การเมือง  วฒันธรรม  ปรัชญา  ศาสนา ฯลฯ 

 

1541404 วรรณกรรมสุโขทยั                  2(2-0) 
 Sukhothai  Literature 

 วรรณกรรมสมยัสุโขทยั  ลกัษณะและคุณค่าของวรรณกรรมทั้งในส่วนท่ี
เป็นสากล  ส่วนท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  และในฐานะท่ีเป็นการแสดงออกซ่ึง
อจัฉริยภาพส่วนบุคคล  อิทธิพลทางสังคมท่ีมีต่อวรรณกรรมสมยัน้ีและอิทธิพลของ
วรรณกรรมสุโขทยัท่ีมีต่อวรรณกรรมสมยัต่อมา 
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รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1541405 วรรณกรรมอยุธยา                  2(2-0) 
 Ayudthya  Literature 

 วรรณกรรมสมยัอยธุยา  ลกัษณะและคุณค่าทางวรรณกรรมทั้งในส่วนท่ีเป็น
สากล  ในส่วนท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  และในฐานะท่ีเป็นการแสดงออกซ่ึง
อจัฉริยภาพส่วนบุคคล  อิทธิพลทางสังคมท่ีมีต่อวรรณกรรมความเปล่ียนแปลงทาง
วรรณกรรมสมยัอยธุยา  และอิทธิพลท่ีมีต่อวรรณกรรมสมยัต่อมา 

 
1541406 วรรณกรรมธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น                                     2(2-0)  
 Dhonburi and Early Rattanakosin Literature 

              วรรณกรรมสมยัธนบุรีและสมยัรัตนโกสินทร์ จนกระทัง่ถึงรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั  ลกัษณะและคุณค่าของวรรณกรรมทั้งใน
ส่วนท่ีเป็นสากล ในส่วนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาติและในฐานะท่ีเป็นการแสดงออก
ซ่ึงอจัฉริยภาพส่วนบุคคล อิทธิพลของสังคมท่ีมีต่อวรรณกรรม 

 
1541407 พฒันาการของวรรณคดีไทย                 2(2-0) 
 Development  of Thai Literature 

 ศึกษาพฒันาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมยัสุโขทยัถึงสมยัรัชกาลท่ี 6 ใน
ด้านรูปแบบ  เน้ือหา  แนวความคิด  อารมณ์  จินตนาการ  กลวิธีการประพนัธ์  
จ  าแนกประเภทของวรรณคดีไทย  ลกัษณะเฉพาะของวรรณคดี  คุณค่า  โลกทศัน์  
ปรัชญา  ความเช่ือ  และค่านิยม  สภาพสังคมและการเมืองท่ีมีผลต่อวรรณคดีแต่ละ
สมยั  วรรณคดีส าคญัของไทยเชิงประวติัและคุณค่า 
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รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1541408 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัวรรณคดีไทย                3(3-0) 
 Fundamental of Thai Literature 

 การศึกษาลักษณะทั่วไปและวิวฒันาการของวรรณคดีไทย การจ าแนก
ประเภทของวรรณคดีไทย  ลกัษณะเฉพาะของวรรณคดีไทย  คุณค่าของวรรณคดี  
โลกทศัน์ปรัชญา  ความเช่ือ  และค่านิยมท่ีปรากฏในวรรณคดีไทย  วรรณคดีกับ
วฒันธรรมและสังคม  ความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณคดีแบบฉบบัและวรรณกรรม  
เน้นผูเ้รียนตระหนักในคุณค่าของวรรณคดี  ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและ 
วฒันธรรม 

 
1542101 หลกัภาษาไทย                   3(3-0) 
 Grammar  of  Thai 

 ศึกษาความหมายและขอบข่ายของหลกัภาษาไทย ศึกษาลกัษณะภาษาไทย
ในดา้นเสียง พยางค ์ค า วลี ประโยค ลกัษณะประโยค หลกัเกณฑ์การอ่านการเขียน 
ค าไทย ค าราชาศพัท์ ค  าสุภาพ และสามารถใช้ภาษาให้ถูกตอ้งตามความนิยมของ
สังคมไทย 

 
1542102 ภาษาบาล ี 2                                                       2(2-0) 
 Pali  II 

 รายวชิานีต้้องเรียนมาก่อน  :  1541104 ภาษาบาล ี 1   
 การแต่งประโยคและการแปลในระดบัท่ีสูงข้ึนจากภาษาบาลี 1 

 
1542103 ภาษาสันสกฤต 2                                                                                          2(2-0) 
 Sanskrit  2 

 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  1541105  ภาษาสันสกฤต 1  
 การแต่งประโยค  และการแปลในระดบัท่ีสูงข้ึน  จากภาษาสันสกฤต 1 
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รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1542104 ภาษาเขมร  2                                                             2(2-0) 
 Khmer 2 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   1541106  ภาษาเขมร  1   

 ภาษาเขมรในชีวิตประจ าวนั การใช้ภาษาเขมรในดา้น ฟัง พูด อ่าน  เขียน   
เพื่อการน าไปใช ้

 
1542105 พฒันาการของภาษาไทย   2(2-0) 
 Development  of  Thai  Language 

 ศึกษาพัฒนาการของนโยบายรัฐเก่ียวกับการศึกษา ความสัมพันธ์ของ
พฒันาการทางสังคมกับพัฒนาการของภาษา  การท านุบ ารุงภาษา  มาตรฐาน  
หลกัการและวิธีการบญัญติัศพัท์  และการสร้างมาตรฐานทางภาษาของหน่วยทาง
ภาษาของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ปัญหาและแนวทางแกไ้ขในการอนุรักษ ์ และ
พฒันาภาษาไทย  ศพัทบ์ญัญติัในแขนงวชิาต่าง ๆ  ท่ีน ามาใชใ้นระบบการศึกษา  

 
1542201 การอ่านเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ                 2(2-0) 
 Reading  for  Special  Purpose 

 วธีิต่าง ๆ ในการอ่านเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ  ไดแ้ก่  การอ่านอยา่ง ผา่น ๆ ใน
การอ่านข่าวและคอลมัน์ในหนงัสือพิมพร์ายวนั นิตสาร  วารสาร  และวรรณกรรม
ต่าง ๆ  เพื่อประเทืองสติปัญญาและความคิด  การอ่านเพื่อน าความรู้ไปใช้  การอ่าน
เพื่อวเิคราะห์  วนิิจสาร  วจิารณ์และประเมินค่างานประพนัธ์ชนิดต่าง ๆ การอ่านเพื่อ
จบัใจความส าคญั  วเิคราะห์เปรียบเทียบหาอตัลกัษณ์ของผูป้ระพนัธ์ 

 
1542202 การเขียนทัว่ไป                   2(2-0) 
 Writing 

 การเขียนสรุปบทความท่ีได้อ่านหรือได้ฟัง  การเขียนเล่าเร่ือง  การเขียน
แสดงความรู้สึก  ความคิดเห็น  การเขียนอภิปราย  เน้นการฝึกเขียนมีผลงานอย่าง
นอ้ยสัปดาห์ละ 1 เร่ือง  ประเมินผลงานเขียนตลอดภาคเรียน 
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รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1542203 การเขียนเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ                 3(2-2) 
 Writing Special Purpose 

 วิธีการต่าง ๆ ในการเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ  ได้แก่  การเขียนแสดง
ความรู้ อธิบายวิธีการท างานหรือวิธีประกอบส่ิงของ  บอกทิศทาง  อธิบาย ความรู้
เฉพาะวิชา  การจดบนัทึกขอ้ความท่ีมีผูส่้งไวใ้ห้บอกแก่ผูอ่ื้น  การเขียนแสดงความ
คิดเห็น  การเขียนจูงใจ  การเขียนโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์  และโฆษณาชวนเช่ือ  
บนัทึกของทางราชการ  หนงัสือราชการ  การเขียนทางธุรกิจ  การดดัแปลงขอ้ความ
ใหย้าวหรือสั้นลงเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ  การเขียนบทวิทยุ  บทโทรทศัน์  ฯลฯ  เนน้
การฝึกปฏิบติั  มีผลงานอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  ประเมินผลงานเขียนตลอดภาค
เรียน 

 
1542204 ศิลปะการอ่านออกเสียง                  2(1-2) 
 Reading  Technique 

 ฝึกการอ่านท านองเสนาะ  ค าประพนัธ์ไทยทุกชนิดท่ีปรากฏในหนงัสือเรียน
ภาษาไทย  ทั้ งระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  ฝึกอ่านออกเสียงให้ชัดเจน
ถูกตอ้ง ตามกฎขอ้บงัคบัของค าประพนัธ์และถูกตอ้งตามลีลา  ท่วงท านองอนัเป็น
ลกัษณะเฉพาะของค าประพนัธ์แต่ละชนิด  รวมทั้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของเน้ือหา  
ฝึกอ่านบทร้อยแก้ว  ร้อยกรอง  เพื่อให้ผูฟั้งเกิดความซาบซ้ึงและเกิดอารมณ์คลอ้ย
ตาม 

 
1542205 การเขียนภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์                2(2-0) 
 Academic Writing 

 หลกัการเขียนภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์   ส่วนประกอบของภาคนิพนธ์และ
สารนิพนธ์  การเลือกเร่ือง  การวางโครงเร่ือง  การส ารวจและการรวบรวมขอ้มูล  
การบนัทึกขอ้มูล  การวเิคราะห์ขอ้มูล  การเขียนเชิงอรรถ และบรรณานุกรม 
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รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1542206 การเขียนกวนิีพนธ์                  2(2-0) 
 Poetry Writing 

 ความหมายและรูปแบบต่าง ๆ ของกวนิีพนธ์  ทั้งกวีนิพนธ์  แบบฉบบั  และ
กวนิีพนธ์สมยัใหม่ศึกษากวนิีพนธ์ท่ีแต่งดี  ฝึกเขียนกวีนิพนธ์ตามรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึง  หรือหลายแบบ  สร้างสรรค์กลวิธีการน าเสนอ  วรรณศิลป์ความลุ่มลึกของ
เน้ือหา  และความแหลมคมของความคิด 

 
1542207 การเขียนสารคดี                                           2(2-0) 
 Feature Writing 

 ลักษณะ รูปแบบและกลวิธีการเขียนสารคดี ฝึกเขียนสารคดี
รูปแบบต่าง ๆ  

 
1542208 การอ่านเพือ่อุดมคติ                  2(2-0) 
 Reading  for  Opinions 

 การสร้างนิสัยรักการอ่าน  การอ่านงานเขียนท่ีก่อให้เกิด      มโนทศัน์และ
ส านึกท่ีดีงาม  อนัจะท าให้เกิดพลงัทางปัญญา  การแสวงหา  และการสร้างสรรค์
คุณค่าของชีวติตามอุดมการณ์แห่งตน 

 
1542209 หัสคดีศึกษา                                2(2-0) 
 Humouristic  Folklore 

 ความหมายและประเภทของหัสคดี หลักการสร้างอารมณ์ในวฒันธรรม
อารมณ์ขนัของไทยจากวรรณกรรมลายลกัษณ์และวรรณกรรมมุขปาฐะกลวิธีการ
สร้างเร่ือง  การใชรู้ปแบบการใชว้จันภาษาและอวจันภาษาส่ือ อารมณ์ขนั 
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รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1542210 การพูดในทีชุ่มชน                                                                                        3(2-2) 
 Speech for Public 

 การพดูในชีวติประจ าวนั ความมุ่งหมายของการพดู และหลกัการฝึก การ
สร้างบุคลิกภาพ การใชเ้สียง ความมัน่ใจ ตลอดจนลีลาการด าเนินเร่ือง และการใช้
ภาษา การพดูอธิบาย พรรณานาและเล่าเร่ืองในสภาวะและจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดข้ึน 
การใชจิ้ตวทิยาเพื่อจูงใจผูฟั้ง  รูปแบบต่าง ๆ  ของการพดูในท่ีชุมชน และการฝึก
ปฏิบติั   

 
1542301 อกัษรไทย                                                                                                 2(2-0) 
 Thai  Alphabet 

 ศึกษาท่ีมาของอกัษรไทย  วิวฒันาการของตวัอกัษรไทยตั้งแต่สมยัพ่อขุน
รามค าแหง  จนถึงปัจจุบนัโดยให้ฝึกอ่านและเขียนได ้ ศึกษาลกัษณะอกัษรไทยใน
ทอ้งถ่ินและเปรียบเทียบกบัอกัษรไทยปัจจุบนั 

 
1542302 อกัษรไทย  1                                                                                                2(2-0) 
 Thai Alphabet I 

 ประวติัและวิวฒันาการอกัษรไทย รวมทั้งอกัษรแบบต่าง ๆ  ท่ีปรากฏใน
ประเทศไทย เช่น อกัษรมอญ อกัษรขอม   การปริวรรตเป็นอกัษรไทยปัจจุบนั 

 
1542303 อกัษรไทย  2                                                          2(2-0) 
 Thai Alphabet II 

 อกัษรไทยโบราณของท้องถ่ินต่าง ๆ เช่น อกัษรล้านนา อักษรไทยน้อย  
อกัษรธรรม ฯลฯ การปริวรรตเป็นอกัษรไทยปัจจุบนั 
 

1542401 วรรณกรรมวจิารณ์                                          3(3-0) 
 Literary Criticism 
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 ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม ศึกษาบทวิจารณ์วรรณกรรมทั้งในอดีตและ
ปัจจุบนั ฝึกเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมทั้งประเภทร้อยแกว้และร้อยกรอง 

รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1542402 วรรณคดีนิราศ                                          2(2-0) 

 Niras (a form of Poetry) 
 ความหมายและลกัษณะวรรณคดีนิราศ ศึกษาในดา้นจุดประสงคใ์นการแต่ง
เน้ือหา  ธรรมเนียมหรือขนบ   ลีลาการเขียน   แรงบนัดาลใจใหก้วสีร้างสรรค ์
วรรณดคีนิราศ  อ่านวรรณคดีนิราศอยา่งนอ้ย 3 เร่ือง เลือกไดต้ั้งแต่สมยัอยุธยาจนถึง
ปัจจุบนั โดยใหมี้ลกัษณะค าประพนัธ์ต่าง ๆ กนั 

 
1542403 วรรณกรรมประวตัิศาสตร์                                          2(2-0) 

 Thai Historical Literature 
 ลกัษณะ ความมุ่งหมายและสาเหตุท่ีเกิดวรรณกรรมประวติัศาสตร์ในแต่ละ
สมยั   วิเคราะห์เปรียบเทียบกบัเหตุการณ์ทางดา้นประวติัศาสตร์ ภาพสะทอ้นและ
คุณค่าของวรรณกรรมประวติัศาสตร์ 

 
1542404 คีตวรรณกรรมศึกษา                  2(2-0) 
 A Study of Thai Songs 

 ศึกษาวรรณกรรมเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากลทั้งด้านเน้ือหาและ
ความคิดท่ีสะทอ้นสังคมและวฒันธรรม   วเิคราะห์กลวธีิการแต่ง และปริบทของ
ความนิยม 

 
1542503 ผลการศึกษาค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย                                               2(2-0) 
 A Study  of  Research  Work  in  Thai 

 ศึกษาระเบียบวิธีวิจยัโดยสังเขป  ศึกษาผลงานคน้ควา้วิจยัและวิธีการท่ีใช้
กบังานนั้น  การน าผลหรือขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัไปประยุกตใ์ชใ้นการสอนและ
พฒันาองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ  ศึกษางานวิจยัไม่น้อยกว่า 3 เร่ือง ให้
ครอบคลุมสาขาวรรณคดี  หลกัภาษาและการใชภ้าษา 
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รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1542801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาและวรรณกรรม 1                                2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Language and Literary Works 1 

 จัดให้มี กิจกรรมเพื่อ เตรียมความพร้อมของนัก ศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในดา้นการรับรู้ ลกัษณะ และโอกาส ของการประกอบอาชีพ 
การพฒันาตัวนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกบัวชิาชีพ โดยเนน้ท่ีทกัษะขั้นพี้นฐานและระดบัสูงภาคปฏิบติัในงานและ
กิจกรรมส าหรับฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาและวรรณกรรม 
 

1542802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาและวรรณกรรม 1                                         3(250) 
 Field  Experience  in  Language  and  Literary  Work  1 

 จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพภาษาและวรรณกรรม ในองคก์าร
หรือหน่วยงาน เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ ทกัษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพ และน า
ผลจากการฝึกงานมาวิเคราะห์ สรุปในรูปของการสัมมนา นิทรรศการ หรือภาค
นิพนธ์ 
 

1543101 หลกัการอ่านและการเขียนค าไทย                                         2(2-0) 
 Reading and Writing Systems in Thai 

 ศึกษาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียนค าไทย ความจ าเป็นและ
ประโยชน์ของการเรียนวิชาน้ี   ฝึกการอ่านและการเขียน เก็บรวบรวมค าท่ีมกัเขียน
หรืออ่านผดิเพี้ยนไปจากกฏเกณฑเ์ท่าท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั วเิคราะห์และวจิยัขอ้มูลเหตุท่ี
ท าให้เกิดการอ่านและเขียนอย่างนั้น เปรียบเทียบค าท่ีอ่านและเขียนผิดกบัค าท่ีอ่าน
และเขียนตามกฏเกณฑ์อภิปรายและสรุปผลเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนั 
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รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1543102 ลกัษณะค าประพนัธ์ไทย                                          2(2-0) 

 Characteristies   of  Thai  Poetry 
 ท่ีมาและแบบแผนการแต่งค าประพนัธ์ไทยและค าประพนัธ์ในท้องถ่ิน 
กลวิธีในการใชถ้อ้ยค า การใชโ้วหาร วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และประเมินคุณค่าฝึก
แต่งค าประพนัธ์ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องแต่ละบุคคล 
 

1543103 ภาษาถิ่น                    2(2-0) 
 Dialectology 

 ศึกษาความหมายของภาษาถ่ิน  การจ าแนกภาษาไทยถ่ินในประเทศไทย  
ความแตกต่างของภาษาไทยถ่ินในดา้นเสียง ค า ประโยค ความหมาย  ฝึกเก็บขอ้มูล
และวิเคราะห์ภาษาไทยถ่ินประยุกตใ์ช้ความรู้วิชาภาษาถ่ินในการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย 

 
1543104 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา                 2(2-0) 
 Thai Language for Elementary School Teachers 

 หลักเกณฑ์เก่ียวกับภาษา แบบสร้างค า กลุ่มค าประโยคและส านวนใน
ภาษาไทย ไตรยางค์ การผนัอกัษร การใช้ราชาศพัท์ และค าสุภาพในโอกาสต่าง ๆ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรม ลกัษณะภาษาไทย หลกัเกณฑ์การอ่าน
และเขียนค าไทย การอ่านท านองเสนาะ การใช้พจนานุกรม ศึกษาหลักการ 
รายละเอียดและเน้ือหาภาษาไทย ในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
1543105 การศึกษาภาษาไทยเชิงสังคมวทิยา                                                               2(2-0) 
 Sociological  Aspect  of  the  Thai  Language 

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาไทยกบัสังคม  วิเคราะห์การใช้ภาษาท่ี
สัมพนัธ์กบักาลเทศะ  และบุคคลต่าง ๆ  การใช้ภาษาในอาชีพและสังคมท่ีแตกต่าง
กนั  ศึกษาสังเกตพฒันาการ  และความเปล่ียนแปลงของภาษาถ่ินหน่ึงไปสู่ภาษาถ่ิน
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หน่ึงในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อภาษาและการเรียนการสอนภาษาใน
โรงเรียน 

รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1543201 ภาษาบาลแีละสันสกฤตในภาษาไทย                                        2(2-0) 

 Pali and Sanskrit in Thai 
 ประวติัความเป็นมาของภาษาบาลีและสันสกฤตโดยสังเขปเปรียบเทียบ
ลกัษณะของภาษาบาลีและสันสกฤตกบัภาษาไทย   การน าค าภาษาบาลีสันสกฤตมา
ใช้ในภาษาไทย ในลักษณะต่าง ๆ  การกลายเสียง กลายความหมายของค าบาลี
สันสกฤตท่ีใชใ้นภาษาไทย  อิทธิพลของภาษาบาลีสันสกฤตท่ีมีต่อภาษาไทย 

 
1543202 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรม                2(2-0) 
 Language  amd  Culture  Relationship 

 ศึกษาการใชภ้าษาท่ีสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมและวถีิชีวติ  ทั้งในดา้นการ 
ส่ือสารท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะ  บุคคล  สถานการณ์  สุนทรียภาพ  ความคิด
สร้างสรรค์  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรมทุกสาขา  รวมทั้ง
วฒันธรรมต่างชาติ  ศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเห็นความส าคญั
ของภาษาในการสืบทอดวฒันธรรมไทย  โดยฝึกและพฒันาทกัษะการใชภ้าษาท่ีมีใช้
ในอดีตทุกระดบั เนน้การน ามาใชไ้ดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ สามารถสร้างสรรคง์านใหม่
ได ้
 

1543203 ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย                 2(2-0) 
 Creative  Thinking  in  Thai 

 ศึกษาความหมาย  กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์  ศิลปะการใช้ถ้อยค า  
ส านวนโวหาร  เร่ืองราว  และรูปแบบท่ีแสดงความคิดสร้างสรรค์ทั้งในการพูดและ
การเขียนจากวรรณกรรมและส่ือมวลชนท่ีแสดงการสร้างสรรคท์างภาษา   ส่งเสริม
การสร้างความคิดสร้างสรรคโ์ดยใชแ้นวคิดท่ีไดจ้ากการศึกษา 
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รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1543204 การพูด การฟังเพือ่สัมฤทธิผล                 3(2-2) 
 Speaking  and  Listening  for  Achievement 

                 ฝึกทกัษะการพูด การฟังจากการจดักิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรม
บนัเทิงต่าง ๆ ฝึกพูดแสดงความคิดเห็นจากส่ิงท่ีไดฟั้ง  ฝึกการฟังแลว้สรุปใจความ
ส าคญั ฝึกทกัษะการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกฟังเร่ืองราวจากท่ีต่าง ๆ แลว้ส่ือสาร
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดด้ว้ยการพูดอยา่งสัมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมายเนน้การฝึกปฏิบติัทั้งใน
และนอกชั้นเรียน 
 

1543205 การพูดเป็นหมู่คณะ                                          2(2-0) 
 Group Speaking 

 หลกัเกณฑ์และวิธีการพูดเพื่อให้ผูฟั้งเขา้ใจเหตุผล การเสนอความคิดเห็น
การแถลงหลกัการ การสนทนา การสัมภาษณ์ การประชุม การอภิปราย  การสัมมนา 
และการโตว้าที 

 
1543207 ภาษาเฉพาะกจิ                                           2(2-0) 

 Thai for Specific purposes 
                   รูปแบบการใชภ้าษาเขียนเฉพาะกิจ เช่น ภาษาธุรกิจ ภาษาส่ือสารมวลชน 
ภาษาเพื่อการณรงคแ์ละจูงใจ ภาษาประชาสัมพนัธ์และโฆษณาภาษาการแสดง ภาษา
กฎหมาย ภาษาราชการ 

 
1543208 การเขียนบันเทงิคดี                                  2(2-0) 

 Fiction Writing 
 ลกัษณะ รูปแบบของบนัเทิงคดี การเขียนบนัเทิงคดีประเภทเร่ืองสั้ น  นว
นิยาย บทละคร และการฝึกปฏิบติัการเขียน 
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รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 

 
1543209 การเขียนเพือ่การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์                                    3(2-2) 

 Writing for Advertising and Public Relations 
 ลักษณะของส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ หลักการเขียนโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ ฝึกการเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ท่ีใชก้บัส่ือต่าง ๆ 

 
1543210 การเขียนในหน้าหนังสือพมิพ์                                     3(2-2) 

 Journalistic Writing 
 รูปแบบของงานเขียนท่ีปรากฏในหนา้หนงัสือพิมพศึ์กษาวิเคราะห์ทั้งดา้น
เน้ือหา วธีิการน าเสนอ วธีิการใชถ้อ้ยค ารูปประโยคท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

 
1543211 การเขียนบท                                               2(2-0) 

 Script Writing 
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ด้านการ
ออกอากาศ ศึกษาบทวิทยุและโทรทัศน์ การเขียนบทและเสนอผลงาน เพื่อการ
ออกอากาศ เพื่อการแสดงและเผยแพร่ 

 
1543212 การเขียนเชิงธุรกจิ                                 2(2-0) 

 Business Writing 
 การใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการส่ือสารธุรกิจ การเขียนหนงัสือติดต่อ
ราชการ การเขียนจดหมายธุรกิจต่าง ๆ การเขียนจดหมายแสดงไมตรีจิต    

 
1543213 การแปล                                             2(2-0) 
 Translation and Interpretation 

 หลกัเกณฑ์และกลวิธีในการแปลความ และถอดความภาษาต่างประเทศ   
ทั้งร้อยแกว้ และร้อยกรอง เป็นภาษาไทย และขอ้ควรค านึงในการแปล 
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รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1543214 เทคนิคบรรณาธิการกจิ                                    2(2-0) 
 Editorial Technique 

 ประเภทของส่ิงพิมพ ์บทบาทและหน้าท่ีของบรรณาธิการ หลกัการพิสูจน์
อกัษร กฎหมายเก่ียวกบัการพิมพ ์

  
1543215 การย่อความ                               2(2-0) 
 Summary 

 การจบัใจความส าคญัจากการฟังและการอ่าน  ความส าคญัและเทคนิคการ
เขียนย่อความรูปแบบต่าง ๆ เช่น การย่อเร่ือง  การย่อค าพิพากษา  การเขียน
สารสังเขป   การเขียนบทตดัตอน (Extract)    การสรุปความ   การสรุปข่าว   การ
สรุปรายงาน  เป็นตน้ 

 
1543216 การเขียนข่าวและบทความ                 2(2-0) 
 News  and  Ariting  

 หลกัเกณฑ์และกลวิธีเขียนข่าวและบทความในส่ือส่ิงพิมพ ์ ศึกษาวิเคราะห์
ดา้นเน้ือหา  วธีิการน าเสนอและการใชภ้าษา 

 
1543217 การอ่านเพือ่พฒันาชีวติและสังคม                 2(2-0) 
 Reading  for life  and  Society  Development 

 ศึกษาหลักและวิธีการอ่านเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต  การอ่านงานเขียนท่ี
ส่งเสริมความคิดและอุดมคติในการเป็นพลเมืองท่ีดี  มีมโนทศัน์และจิตส านึกท่ี
สร้างสรรคคุ์ณค่าของชีวติเพื่อพฒันาสังคม อ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ ทั้งร้อยแกว้
และร้อยกรอง 
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รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1543218 การอ่านการเขียนเพือ่ใช้ในงานธุรกจิ                2(2-0) 
 Reading  and  Writing  for  Business  Activities 

 ศึกษาทฤษฎีการส่ือสารดา้นการอ่านการเขียนท่ีใชใ้นธุรกิจ ฝึกการอ่านท่ีใช้
ในงานธุรกิจ เช่น การฝึกอ่านเร็ว การอ่านเอกสารเผยแพร่ทางธุรกิจ เช่น ข่าว  
บทความและบทวิเคราะห์ แยกแยะขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น และแนววิเคราะห์วิจารณ์
ฝึกคิดและฝึกวิเคราะห์เร่ืองท่ีอ่านเพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์และคิดแกปั้ญหา ฝึก
การเขียนท่ีใชใ้นธุรกิจ เช่น จดหมายธุรกิจ การจดขอ้ความตามสั่ง การสร้างและการ
ออกแบบฟอร์ม การเขียนข่าวแจก การเขียนค าอวยพร การเขียนขอ้ความ โฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ และการเขียนรายงานธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

1543219 การฟัง การพูดเพือ่ใช้ในงานธุรกจิ                 2(2-0) 
 Listening  and  Speaking  for  Business  Activites 

 ศึกษาทฤษฎีการส่ือสารดา้นการฟัง การพูดท่ีใชใ้นงานธุรกิจ ฝึกทกัษะการ
ฟังท่ีใช้ในงานธุรกิจ  เช่น  การฟังเพื่อจบัประเด็นส าคญั  ฟังเพื่อแยกข้อเท็จจริง
ขอ้คิดเห็นและอารมณ์ความรู้สึก ฟังเพื่อหาเหตุผลโต้แยง้หรือคล้อยตาม ฟังเพื่อ
ความคิดสร้างสรรค ์ฝึกการพดูเพื่อช้ีแจงขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น การพูดรายงานใน
ท่ีประชุม การพูดโน้มน้าวใจในท่ีชุมชน เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดี การพูดวิงวอน
หรือต่อรองเพื่อขอความเห็นใจ  เพื่อประสิทธิภาพทางการส่ือสารทางธุรกิจ  

 
1543306 อกัษรและเอกสารโบราณ                  2(2-0) 
 Paleography and Ancient Documentary 

 ศึกษาเอกสารโบราณยุคต่าง ๆ ของไทย ตั้ งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ ในดา้นท่ีมา ลกัษณะอกัษร อกัขรวิธี วิวฒันาการของตวัอกัษร วสัดุท่ี
ใช้ในการเขียนตลอดจนการอ่านเอกสารโบราณ การคดัลอก การเก็บรักษาอย่างถูก
วธีิ  
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รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1543307 อกัษรและเอกสารโบราณในท้องถิ่น                2(2-0) 
 Local Paleography and Ancient Documentary 

 ศึกษาลกัษณะอกัษรและเอกสารโบราณในทอ้งถ่ิน จากศิลาจารึก สมุดข่อย
ใบลาน ฯลฯ ในดา้นรูปแบบ  อกัขรวิธี  ภาษา  เน้ือหา  การท าส าเนาจารึก การอ่าน
และการตีความเอกสารโบราณ การปริวรรตตวัอกัษร (เนน้ทอ้งถ่ิน) 

 
1543401 วรรณกรรมปัจจุบัน                  2(2-0) 
 Contemporary Literature 

 ศึกษาวรรณกรรมไทยทั้งประเภทสารัตถคดี  (Non – Fiction)  บนัเทิง 
(Fiction)  โดยเนน้ลกัษณะท่ีเป็นนวกรรมในทางวรรณศิลป์  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
การเปล่ียนแปลงทางสังคมกับวิว ัฒนาการของวรรณกรรมและบทบาทของ
วรรณกรรมในการเสริมสร้างความเจริญงอกงามทางปัญญาของบุคคลในสังคม 

  

1543402 วรรณคดีการละคร                  2(2-0) 
 Thai Dramatic Literature 

 ความหมายของค าวา่  นาฏกรรม  และนาฏวรรณคดี  ก าเนิดรรณคดีการ
ละคร  ทั้งฝ่ายตะวนัตกหรือกรีก  และฝ่ายตะวนัออก- อินเดีย  ความหมายและเร่ือง
นาภูการ  ละครโศกหรือ Tragedy  ละครร่ืนรมยห์รือ  Comedy ละครตลก  หรือ  
force   ความเป็นมาและลกัษณะของละครไทย  ละครร า  ละครใน  ละครนอก  ละคร
ดึกด าบรรพ ์  ละครร้อง  ละครพดูหรือพฒันาการของละครกบัศิลปะสาขาอ่ืน เช่น 
ดนตรี  นาฏศิลป์  จิตรกรรมและประติมากรรม  คุณค่าของวรรณคดีการละครอ่าน
วรรณคดีการละครอยา่งนอ้ย  3  เร่ือง 
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รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1543403 วรรณกรรมสดุดี                   2(2-0) 
 Panegyric Literature 

 ศึกษาวรรณคดีสดุดี  ตั้ งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน  โดยศึกษาด้าน
ลกัษณะโครงสร้าง  กลวิธีการเสนอเร่ือง  ลกัษณะค าประพนัธ์  การใช้ถ้อยค าและ
โวหาร  กการสอดแทรกข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์  โดยศึกษา
เทียบเคียงกบัประวติัศาสตร์ของแต่ละยคุ 

 
1543404 สังคมการเมืองและวรรณกรรม                 2(2-0) 
 Social  and  Political  Literature 

 ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของสังคมและการเมืองลักษณะของ
วรรณกรรมทางสังคมและการเมือง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบัสังคมและ
การเมือง  วิเคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะของสังคมการเมือง วฒันธรรม  ความเช่ือ  
เศรษฐกิจ  การปกครอง  และค่านิยมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเทียบเคียงกับ
ประวติัศาสตร์ในแต่ละยคุ 

 

1543405 วรรณกรรมลายลกัษณ์                 2(1-2) 
 Literary  Inscription 

 วรรณกรรมลายลกัษณ์ในทอ้งถ่ินท่ีบนัทึกลงในหนงัสือโบราณทุกชนิด  
(เช่น   สมุดข่อย  ใบลาน)  โดยศึกษาในเชิงประวติัวรรณกรรมความสัมพนัธ์กบั
สังคม  วธีิเก็บรวบรวม  วธีิวเิคราะห์และตีความวรรณกรรมเบ้ืองตน้ 

 
1543406 วรรณกรรมเอกของไทย                  2(2-0) 
 Prominent  Literary / Thai Masterpieces of Literary works 
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 วรรณคดีท่ีส าคญัและไดรั้บยกยอ่งจากวรรณคดีสโมสรในแง่ประวติัการแต่ง
คุณค่าและอิทธิพลท่ีมีต่อกวรุ่ีนหลงั  เช่น  งานเขียนของเจา้ฟ้ากุง้  รัชกาลท่ี  2  สุนทร
ภู่  เป็นตน้ 

 
 
 
รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1543407 วรรณกรรมท้องถิ่น                  2(2-0) 
 Thai Folk  Literature 

 ศึกษาความหมาย  ประเภท  ลักษณะร่วม  และลักษณะเฉพาะของ
วรรณกรรมทอ้งถ่ิน  วรรณกรรมทอ้งถ่ินท่ีส าคญั  ความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรม
ทอ้งถ่ินกบัวรรณกรรมแบบฉบบั  ฝึกอ่านและวเิคราะห์วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 

 
1543408 คติชนวทิยา                            3(2-2) 
 Thai  Folklore 

 ศึกษาความหมาย  ประวติัความเป็นมา  ประเภท  และคุณค่าของ 
คติชนวิทยา  ศึกษาระเบียบวิธีการรวบรวม  การจ าแนกและการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วย
การใชเ้ทคโนโลย ี แสวงหาและถ่ายทอดขอ้มูล  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
คติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาภูมิปัญญาไทย
เปรียบเทียบกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ในดา้นคุณค่าของการสร้างสรรคพ์ฒันา  และสืบ
ทอดภูมิปัญญาต่อวถีิชีวติไทย  เนน้การฝึกปฏิบติัภาคสนาม 

 
1543410 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหล้านภาลยั              2(2-0) 
 Literary  works  of  King  Buddhalertlar 
  พระราชประวติั  ลกัษณะเฉพาะคุณค่าของบทประพนัธ์ 
 

1543411 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว              2(2-0) 
 Literary  Works  of  King  Chulalongkorn 

 พระราชประวติั  ลกัษณะเฉพาะและคุณค่าของบทพระราชนิพนธ์ 
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1543412 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว              2(2-0) 
 Literary  Works  of  King  Vajiravudh 

 พระราชประวติั  ประเภท ลกัษณะเฉพาะ  และคุณค่าของบทพระราชนิพนธ์ 
 
 
 
รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1543413 วรรณกรรมสุนทรภู่                  2(2-0) 
 Literary  Works  of  Sunthon  Phu 

 ประวติั  ผลงาน  ลกัษณะเฉพาะ  คุณค่า  และอิทธิพลท่ีมีต่อร้องกรองสมยั
ต่อมา 
 

1543414 วรรณกรรมสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส               2(2-0) 
 Literary  Works  of  Prince  Paramanuchitchinoros 
  พระประวติั  ลกัษณะเฉพาะและคุณค่าของบทพระนิพนธ์ 
 
1543415 วรรณกรรมกรมหมื่นพทิยาลงกรณ์                2(2-0) 
 Literary  Works  of  Prince  Bidyalongkorn 
  พระประวติั  ลกัษณะเฉพาะและคุณค่าของบทพระนิพนธ์ 
 
1543416 วรรณกรรมกรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ์                2(2-0) 
 Literary  Works  of  Prince  Narathipprapanpong 
  พระประวติั  ลกัษณะเฉพาะ  และคุณค่าของบทพระนิพนธ์ 
 
1543417 วรรณกรรมชิต  บุรทตั                  2(2-0) 
 Literary  Works  of  Chit  Burathat 
  ประวติั  ลกัษณะเฉพาะ  และคุณค่าของผลงาน 
 

1543418 วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลงั  (หน)                2(2-0) 
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 Literary  Works  of  Chao  Phraya  Phra  Khlang (Hon) 
  ประวติั  ลกัษณะเฉพาะ  และคุณค่าของผลงาน 
 

1543419 วรรณกรรมเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี                2(2-0) 
 Literary  Works  of  Chao  Phraya  Dhammasakmontri 
  ประวติั  ลกัษณะเฉพาะ  และคุณค่าของผลงาน 
 
รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1543420 วรรณกรรมตะวนัออก                  2(2-0) 
 Eastern Literature 

 ลักษณะวรรณกรรมตะวนัออกในด้านรูปแบบ วิธีการแต่งเน้ือเร่ืองและ
แนวความคิดท่ีแฝงอยู ่

 
1543421 วรรณกรรมตะวนัตก                  2(2-0) 
 Western Literature 

 ลกัษณะวรรณกรรมตะวนัตกในด้านรูปแบบ  วิธีการแต่งเน้ือเร่ือง  และ
แนวความคิดท่ีแฝง 

 
1543422 เร่ืองส้ันและนวนิยาย                  2(2-0) 
 Short  Stories  and  Novels 

 ลกัษณะวิวฒันาการของเร่ืองสั้ นและนวนิยาย  ศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการ
เขียนแนวความคิดในเร่ืองสั้ นและนวนิยายประเภทต่าง ๆ  ทั้ งของไทยและ
ต่างประเทศ 

 
1543423 วรรณกรรมเด็ก                   2(2-0) 
 Children's  Literature 

 ประวติัความเป็นมาของนิยาย  นิทาน  เร่ืองเล่า  บทเพลงส าหรับเด็กตั้งแต่
โบราณจนถึงปัจจุบนั  ทั้งไทยและต่างประเทศ  ศึกษาเปรียบเทียบจุดมุ่งหมายในการ
แต่ง  ท่วงท านองการเขียน    การสร้าง     โครงเร่ือง  ฯลฯ   
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1543424 วรรณกรรมแปล                   2(2-0) 
 Translated Works 

 ศึกษาวรรณกรรมแปลจากต่างประเทศท่ีมีเน้ือหา  แนวคิด และกลวธีิ 
การแต่งซ่ึงสะทอ้นคุณค่าต่อวถีิชีวติและการสร้างสรรคว์รรณกรรมไทย 

 
 
รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1543425 เพลงไทยประกอบบทเรียน                 2(2-0) 
 Thai Songs for Lessons 

 ศึกษาลกัษณะ  แบบแผน  ท านอง  ทฤษฎีการขบัร้องเพลงไทยสมยัต่าง ๆ 
การใช้ภาษาส่ือความคิดและอารมณ์  เน้นเน้ือเพลงไทยเดิมท่ีมีในแบบเรียนวิชา
ภาษาไทย  ระดับมธัยมศึกษา  รวมทั้งเลือกศึกษาเพลงไทยลูกทุ่ง  และเพลงไทย
สากลท่ีส าคญั  เพื่อประยกุตใ์ชป้ระกอบบทเรียน 

 
1543426 ภาพสะท้อนทางวฒันธรรมจากวรรณกรรมไทย               3(3-0) 
 Cultural Reflection From Thai Literary Works 

 ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของสังคมไทยในด้านความเช่ือ ค่านิยมการ
ปกครอง ขนบประเพณีต่าง ๆ  การประกอบอาชีพ  และการบริโภคจากวรรณกรรม
ไทยโดยทัว่ไป 

 
1543501 การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก                 2(1-2) 
 Writing Children 

 ศึกษาความหมาย  จุดมุ่งหมาย  ประเภทและพฒันาการของหนงัสือส าหรับ
เด็ก  หลกัการสร้างหนงัสือส าหรับเด็ก  โดยพิจารณาดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้  เทคนิค
การเลือกสร้างเร่ือง  สอดแทรกคุณธรรมภาพประกอบ  การเลือกขนาดอกัษร  และ
การจดัรูปเล่ม  ส ารวจหนงัสือและนิตยสารส าหรับเด็ก  การวิเคราะห์และประเมินค่า
หนงัสือส าหรับเด็ก  ฝึกท าหนงัสือและนิตยสารส าหรับเด็กอย่างน้อยประเภทละ 1 
เล่ม 
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1543503 ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย               2(2-0) 
 A  Study  of  Research  Work  in  Thai 

     ศึกษาระเบียบวธีิวจิยัโดยสังเขป  ศึกษาผลงานคน้ควา้วิจยัและวิธีการท่ีใช้
กบังานนั้น  การน าผลหรือขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัไปประยุกตใ์ชใ้นการสอนและ
พฒันาองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ศึกษางานวิจยัไม่น้อยกว่า  3  เร่ือง  ให้
ครอบคลุมสาขาวรรณคดี  หลกัภาษาและการใชภ้าษา 

รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1543504 หนังสือเรียนวชิาภาษาไทย                 2(2-0) 
 Thai Text Books 

 ศึกษาพฒันาการของหนงัสือเรียนภาษาไทยพอสังเขป และศึกษาหนงัสือเรียน
ภาษาไทยในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในปัจจุบนั  ทั้งหนงัสือเรียน  หนงัสือ
อ่านประกอบและหนงัสืออ่านเพิ่มเติมตามรายช่ือหนงัสือท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด
ไว ้ทั้งดา้นเน้ือหา กิจกรรมและแบบฝึก รวมถึงศึกษาคู่มือวิชาภาษาไทยควบคู่กนั เพื่อ
วเิคราะห์ความคิดหลกัและความคิดเสริม ส าหรับเป็นแนวทางในการวางแผนจดัการเรียน
การสอน  และแสวงหากลวธีิสอนตามความเหมาะสม 

 
1543801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาและวรรณกรรม 2                 2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Language and Literary Works 2 

 จัดให้มี กิจกรรมเพื่ อ เต รียมความพร้อมของนัก ศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในดา้นการรับรู้ ลกัษณะ และโอกาส ของการประกอบอาชีพ 
การพฒันาตัวนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกบัวชิาชีพโดยเนน้ท่ีทกัษะขั้นพื้นฐานและระดบัสูงภาคปฏิบติัในงานและ
กิจกรรมส าหรับฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาและวรรณกรรม 

 
1544102 ภาษากบัสังคม                   2(2-0) 
 Language  and  Society 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัสังคม  อิทธิพลของสภาพสังคมและอาชีพท่ี
มีต่อภาษา  การเปล่ียนแปลงของภาษาในสภาวการณ์ต่าง ๆ 
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1544103 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ                 2(2-0) 
 Thai for Foreigners 

 ศึกษาวเิคราะห์ปัญหาของโครงสร้างภาษาไทยท่ีมีผลต่อความเขา้ใจของชาว
ต่างประเทศ  ในเร่ืองการออกเสียง  การใชค้  า  การใชป้ระโยคการส่ือความหมาย  
และแนวทางการแกปั้ญหา  การส่ือสารในปริบทของสังคมไทย 

  
รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1544201 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                 2(2-0) 
 Foreign Loanwords in Thai 

 ประวติัการติดต่อกบัชนชาติต่าง ๆ ไดแ้ก่ เขมร จีน ชวา มลาย ูองักฤษ ฯลฯ 
สาเหตุท่ีไทยรับค าภาษาต่างประเทศมาใช้ ลกัษณะของภาษาต่างประเทศท่ีเขา้มา
ปะปนในภาษาไทย หลกัแห่งการยืมค า  การสร้างค า  การเปล่ียนแปลงค ายืมในดา้น
เสียงและความหมาย  การน าค ายืมมาใช้ในวรรณคดี ราชาศพัท์  และภาษาไทยใน
ชีวิตประจ าวนั  ประมวลค าภาษต่างประเทศในภาษาไทย และหลักการสังเกตค า
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

 
1544202 การอ่านตีความ                   2(2-0) 

Reading Text  for  Interpretation 
 ความหมาย  หลกัการ  และกระบวนการอ่านเพื่อการตีความ   ฝึกอ่านตีความ
วรรณกรรมทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง 

 
1544203 การเขียนเชิงสร้างสรรค์                  2(2-0) 
 Creative  Writing 

 ศึกษาหลกัการเขียนและศิลปะการเขียนทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง  โดยใช้
กระบวนการสร้างสรรค ์ ฝึกเขียนเร่ืองจากความคิดและจินตนาการ  ทั้งสารคดีและ
บนัเทิงคดีโดยค านึงถึงความถนดั  ความคิดสร้างสรรคเ์ฉพาะตน 

 

1544204 การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก                 2(2-0) 
 Writing  of  Childern's  Literature 
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 หลกัการเขียนเร่ืองส าหรับเด็กวยัต่าง ๆ  การสร้างเร่ืองการใชถ้อ้ยค า  การใช้
ภาพประกอบ  การเลือกตวัอยา่ง  และการจดัรูปเล่ม 

 
 
 
 
รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1544205 การพูดทางวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์               2(2-0) 
 Speaking  on  Broadcasting 

 หลกัการและวิธีการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ในฐานะ
โฆษก  พิธีกร  ผูจ้ดัรายการ  การอ่านตามบท  การอ่านข่าว  ตลอดจนการบรรยายทาง
วทิยกุระจายเสียงและวทิยุโทรศพัท ์ ความรู้เก่ียวกบัการสอบเป็นผูป้ระกาศของกรม
ประชาสัมพนัธ์ 

 
1544206 การสัมภาษณ์                  3(2-2) 
 Interview Techniques 

 หลกัการสัมภาษณ์  การให้สัมภาษณ์  การจดัการสัมภาษณ์  ศึกษาลกัษณะ
ส่ือท่ีใชป้ระกอบการสัมภาษณ์ 

 
1544401 วรรณคดีขนบประเพณแีละศาสนา                2(2-0) 
 Literature  on  Thai  Customs 

 ลกัษณะทัว่ไปของวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา  วรรณศิลป์  ปรัชญา
ความเช่ือท่ีปรากฏในวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความเช่ือ  ศาสนาพิธีกรรมกบัวรรณคดี  ศึกษาทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม 

 
1544402 อทิธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย              2(2-0) 
 Influence  of  Foreign  Literature  on  Thai  Literature 
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 ศึกษาอิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศท่ีส าคัญทั้ งตะวนัออกและ
ตะวนัตกท่ีมีวรรณกรรมไทยตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบนัในดา้นเน้ือหา    แนวคิด  ภาษา  
และรูปแบบ 

 
 
 
 
 
รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1544407 วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทยีบ                                                                   2(2-0) 
 Comparative Local Literature 

 ศึกษาลกัษณะ รูปแบบ กลวิธีในการแต่งวรรณกรรมทอ้งถ่ินต่าง ๆ สามารถ
วิเคราะห์ในเชิงวรรณศิลป์  ศึกษาวิธีอ่านและฉันทลักษณ์ของค าประพนัธ์ของ
ทอ้งถ่ิน ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมและค าประพนัธ์ระหวา่งทอ้งถ่ินต่าง ๆ 

 
1544408 คติชนวทิยาเปรียบเทยีบ                                                                              2(2-0) 
 Comparative Folklore   
 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 1543408 คติชนวทิยา 

 ศึกษาเปรียบเทียบมติของทอ้งถ่ินในดา้นต่าง ๆ เช่น ประเภท  คุณค่า ฯลฯ  
ตลอดจนความสัมพนัธ์และความแตกต่างของคติชน  และให้มีภาคปฏิบติัในการเก็บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิา 
 

1544409 วรรณคดีเอกของไทย                                                                                   2(2-0) 
 Prominent  Lirerature 

 ศึกษาลกัษณะของวรรณคดีส าคญัของแต่ละยุคทั้งร้อยแกว้และร้อยกรองใน
แง่ประวติั  กลวธีิการแต่ง  คุณค่าและอิทธิพลท่ีมีต่อการสร้างสรรคง์านของนกัเขียน
รุ่นหลงั  ศึกษาวรรณคดีท่ีไดรั้บยกยอ่งในรูปแบบต่าง ๆ จากอดีตสู่ปัจจุบนั  เช่น ลิลิต
พระลอ  ก าสรวลศรีปราชญ ์ กาพยเ์ห่เรือ      อิเหนา  สามก๊ก  ขุนช้างขุนแผน  พระ
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อภยัมณี  ฯลฯ  เนน้การศึกษา วรรณคดีเพื่อความซาบซ้ึงในคุณค่าดา้นต่าง ๆ และเพื่อ
ประโยชน์ในการสอนวชิาภาษาไทย  ทั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

 
1544410 วรรณกรรมมุขปาฐะ                  2(2-0) 
  Verbal Literature 

 ศึกษาวรรณกรรมมุขปาฐะประเภทเพลงพื้นบา้น      และการละเล่นพื้นบา้น
(โดยเนน้ในแต่ละภาค เช่น เพลงร้องเรือ เพลงบอก หนงัตะลุง โนรา) ศึกษาประวติั
วธีิการร้องและ  หรือวธีิการอ่าน  ขนบนิยม  การสะทอ้นสภาพสังคมเนน้การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์เน้ือหาเบ้ืองตน้ 

รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1544411 นิทานพืน้บ้าน                   2(2-0) 
  Folk  Tales 

ศึกษาความหมาย  ประเภท ความเป็นมาของนิทานแต่ละประเภทรูปแบบ 
เน้ือหา และคุณค่าท่ีปรากฏในนิทาน  ใหรู้้จกัวเิคราะห์  วจิารณ์  โครงเร่ือง  
โครงสร้าง  แนวคิด  และปรัชญญาทางจิตวทิยาและสังคม ตลอดจนลกัษณะสากล
ของนิทานพื้นบา้น 

 
1544601 พืน้ฐานคอมพวิเตอร์กบังานเอกสารภาษาไทย               2(1-2) 
 Basic Computer Word Processing for Thai Document  

ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการจดัท าเอกสารภาษาไทย  รูปแบบ
หนงัสือราชการและเอกสารท่ีใชส่ื้อสารในองคก์าร  รูปแบบงานเอกสารทางวชิาการ   
ฝึกปฏิบติัการจดัท าเอกสารภาษาไทย   

 
 

1544602 การจัดการฐานข้อมูลภาษาไทยด้วยคอมพวิเตอร์              2(1-2) 
 Computer  Database  Management  in  the  Thai  Language   

             ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการจดัท าฐานขอ้มูล โครงสร้างฐาน   ขอ้มูล
และประเภทฐานขอ้มูลภาษาไทย  การใชภ้าษาในฐาน  ฝึกปฏิบติัการสร้างฐาน   
ขอ้มูลภาษาไทยทั้งท่ีเป็นตวัอกัษร  ภาพ  และเสียง 
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1544603 การจัดระบบการสืบค้นข้อมูลภาษาไทยด้วยคอมพวิเตอร์                           2(1-2) 

         Computer Data Storage  and  Manipulation  in  the  Thai Language 
ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้ในการจัดท าระบบการสืบค้น หมวดหมู่  

ขอ้มูลภาษาวฒันธรรม  การก าหนดรหัสการสืบคน้  ฝึกปฏิบติัการจดัท าระบบการ   
สืบคน้ขอ้มูลภาษาวฒันธรรมไทยดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 
 
 

รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 

1544604 การวเิคราะห์สารภาษาไทยด้วยคอมพวิเตอร์                 2(1-2) 
Computer  Analysis  of  the  Thai  Language 

  ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูป      ท่ีใช้ในการวิเคราะห์สารทางภาษาไทย  การ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ     การวิเคราะห์เชิงปริมาณทั้งท่ีเป็นตวัเลขและแผนภูมิ  การ
สร้างสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์  ฝึกปฏิบติัการสร้างแบบวเิคราะห์สารภาษาไทย
ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 
1544605 การน าเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพวิเตอร์              2(1-2) 

The Thai  Language  Presentation by  Computer    
ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้ในการน าเสนอสารภาษาไทย  ภาษาท่ีใช้ใน

การน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์  การจดัท าบทเพื่อการน าเสนอ  ฝึกปฏิบติัสร้างส่ือ
ประสมเพื่อการน าเสนอสารภาษาไทย  การประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข 

 
1544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาไทย 3                                                   2(90) 
 Preparation for Professional Experiences  in  Thai 3 

 ฝึกทกัษะออกเสียงสระ  พยญัชนะ  วรรณยุกตใ์ห้ถูกตอ้งตามฐานท่ีเกิดและ
ลกัษณะการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐาน การออกเสียงค าไทยให้ชดัเจนถูกตอ้งตาม
อกัขรวธีิ  และออกเสียงขอ้ความตามส าเนียงมาตรฐาน  การอ่าน  เขียนค าให้ถูกตอ้ง
ตามอกัขรวิธี  การอ่านอยา่งมีลีลา  จงัหวะ   วรรคตอน  การอ่านท านองเสนาะ  การ
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จบัใจความส าคญั  การเรียบเรียง   ถอ้ยค าให้สละสลวย  และส่ือความได้ตรงตาม
ความตอ้งการ 

 
1544802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาไทย  3                 5(350) 
 Field Experience  in  Thai  3 

 ฝึกงานในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือธุรกิจเอกชน โดยน าความรู้
ภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ีไดศึ้กษาไปใชใ้น     สถานการณ์จริง 

 
 
รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1544803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาและวรรณกรรม 3               2(90) 

Preparation  for  Professional  Experience in Language and Literary Works 3
 จัดให้มี กิจกรรมเพื่ อ เต รียมความพร้อมของนัก ศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในดา้นการรับรู้ ลกัษณะ และโอกาส ของการประกอบอาชีพ 
การพฒันาตัวนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกบัวชิาชีพ โดยเนน้ท่ีทกัษะขั้นพื้นฐานและระดบัสูงภาคปฏิบติัในงานและ
กิจกรรมส าหรับฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาและวรรณกรรม 

 
1544804 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาและวรรณกรรม 3                             5(450) 
 Field  Experience  in  Language  and  Literary  Works  3 

  จดัให้นกัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วิชาชีพภาษาและวรรณกรรม ในองคก์ร
หรือหน่วยงาน เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ ทกัษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพ และน า
ผลจากการฝึกงานมาวิเคราะห์ สรุปในรูปของการสัมมนา นิทรรศการหรือภาค
นิพนธ์ 

 
1544805 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาและวรรณกรรม  2               3(250) 
 Field  Experience  in  Language  and  Literary  Works  2 
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 จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพภาษาและวรรณกรรม ในองคก์าร
หรือหน่วยงาน เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ ทกัษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพ และน า
ผลจากการฝึกงานวเิคราะห์ สรุปในรูปของการสัมมนา นิทรรศการ หรือภาคนิพนธ์ 

 
1544901 การวจัิยทางภาษาไทย                  3(3-0) 
 Research  Work  in  Thai  

 วธีิและรูปแบบการวจิยัทางภาษาไทย  การเลือกหวัขอ้  และการเขียนเคา้
โครงการวิจยั  การก าหนดวตัถุประสงค์และกรอบความคิด  วิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลแบบต่าง ๆ การจ าแนก  วเิคราะห์และการตีความ  ขอ้มูล  การเขียนรายงานการ
วจิยั 
 
 

รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1544902 สัมมนาภาษาไทย                  3(2-2) 
 Seminar  on  Thai  Language 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักระบวนการศึกษาคน้ควา้          วิธีการ จดั
สัมมนา     ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ในการใช้ภาษาไทยจาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  ตลอดจนรวบรวมค า  ส านวนภาษา      และประโยคท่ีใชใ้น
ปัจจุบนั  ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน    อภิปรายถึงผลดีและผลเสียของการใช้ค  า 
ส านวน และประโยค สรุปเป็นกฎเกณฑ์เพื่อน าไปพฒันาการเรียนการสอนให้
ได้ผลดีรวมทั้งการศึกษาหาความรู้จากเอกสารต าราภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  
ตลอดจนวทิยากรและผูเ้ช่ียวชาญเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการใชภ้าษาไทย 

 
1544903 สัมมนานักเขียนไทย       2(2-0) 
 Seminar on Thai Writer 

 งานของนักเขียนไทยบางท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนั  ศึกษาเพื่อให้เห็น
แนวความคิดและกลวธีีการเขียนของนกัเขียนแต่ละท่าน 

 
1544904 การศึกษาเอกเทศ                  3(2-2) 
 Independent Study 
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เลือกศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีสนใจในขอบข่ายของวชิาภาษาไทย และ
น าเสนอในรูปแบบภาคนิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

 
1544905 สัมมนาร้อยแก้ว ร้อยกรอง                                                                           3(2-2) 
  Seminar Thai Prose Poetry 

ศึกษาคน้ควา้งานเขียนร้อยแกว้ และร้อยกรองท่ีมีคุณค่าในดา้น
สุนทรียภาพพฒันาการทางแนวคิดและกลวธีิในการสร้างสรรคง์านเขียนดว้ยการ
สัมมนา  เลือกผลงานศึกษาท่ีจะเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาไทยทั้ง
ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

 
 
รหัส                                     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป) 
 
1544906 การวจัิยทางภาษาไทย                  3(2-2) 
 Seminar  on  Thai  Language  and  Literature 

 เลือกปัญหาหรือประเด็นท่ีส าคญัทางภาษาและวรรณกรรมมาวิเคราะห์โดย
ละเอียด ศึกษาถึงทศันะและความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาหรือประเด็นเหล่านั้นโดย
การอภิปรายและสัมมนา    

 
1544907 สัมมนาภาษาและวรรณกรรม                 3(3-0) 
  Seminar on Thai Language and Literature 

เลือกปัญหาหรือประเด็นท่ีส าคญัทางภาษาและวรรณกรรมมาศึกษา
วเิคราะห์โดยละเอียด ศึกษาถึงทศันะและความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาหรือประเด็น
เหล่านั้น  โดยการอภิปรายและสัมมนา 
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หมู่วชิาภาษาองักฤษ 
(155) 

 
 หมู่วชิาภาษาองักฤษ  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิามนุษยศาสตร์ ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 

1. ทกัษะภาษา (155-1--) 
2. การแปล (155-2--) 
3. วรรณคดี (155-3--) 
4. ภาษาและวฒันธรรม (155-4--) 
5. การฝึกหดัครู (155-5--) 
6. ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ (155-6--) 
7. ด (155-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (155-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวจิยั (155-9--) 
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หมู่วชิาภาษาองักฤษ ในหมวดวชิามนุษยศาสตร์ (155) 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1551101 
1551102 
1551103 
1551104 
1551105 
1551106 
1551107 
1551108 

 
 

1551109 
 
 

1551110 
 
 

1551111 
1551601 
1551602 
1551603 
1551604 
1551605 
1551606 
1551607 
1551608 
1551609 

2621207 
2621210 
2621205 
2621228 
2621230 
2622232 
2612211 

- 
1550101 
2621101 

- 
1550102 
2621111 

- 
1550103 
2621103 
1551108 
2621601 
2621602 
2621603 
2621612 
2621610 
2621611 
2621613 
2621614 
2621642 

การฟังและพดู 1  
การฟังและพดู 2  
กลวธีิการอ่านอนุเฉท 
การเช่ือมโยงองคป์ระกอบในการอ่าน 
รูปและการใชภ้าษาองักฤษสมยัใหม่ 1 
รูปและการใชภ้าษาองักฤษสมยัใหม่ 2 
การเขียนตามรูปแบบ 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
ทกัษะพฒันาเพื่อการส่ือสารภาษาองักฤษ 
ทกัษะพฒันาเพื่อการส่ือสาร 
ทกัษะพฒันาเพื่อการส่ือสาร 
การอ่านภาษาองักฤษทัว่ไป 
การอ่านภาษาองักฤษทัว่ไป 
การอ่านภาษาองักฤษทัว่ไป 
ทกัษะบูรณาการ 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 1 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 2 
ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้เพื่อการท่องเท่ียว 
ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม 1 
ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 
ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 
ภาษาองักฤษเพื่องานเลขานุการ 1 
ภาษาองักฤษเพื่อการตลาด 1 
ภาษาพดูทางธุรกิจ 

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) 



 259 

 
รหัสวชิา 

ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1551610 
1551611 
1551612 
1552101 
1552102 
1552103 
1552104 
1552105 
1552106 
1552107 
1552201 
1552301 
1552302 
1552303 
1552304 
1552401 

 
1552501 
1552601 
1552602 
1552603 
1552604 
1552605 
1552606 
1552607 
1552608 
1552609 

2621643 
2621645 
2623221 
2622216 
2622213 
2623219 
2623233 
2622315 
2622616 
2623217 
2622413 

- 
2622406 

 
2622402 

 
2622502 
2621616 
2621617 
2621618 
2622621 
2622622 
2622623 
2622324 
2622625 
2622635 
2622626 

การอ่านองักฤษธุรกิจ 
การติดต่อทางธุรกิจ 
ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์ 
การเรียนภาษาดว้ยการแสดง 
รูปแบบการเขียนอนุเฉท 
ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน 1 
การฟังและพดู 3 
การอ่านและการตีความ 
วาทการ 
การพดูภาษาองักฤษในท่ีชุมชน 
การแปล 1  
ภาษาวรรณคดี 
วรรณคดีเบ้ืองตน้ 
วรรณคดีส าหรับเด็ก 
วรรณกรรมเพื่อชั้นเรียนภาษา 
ภูมิหลงัทางสังคมและวฒันธรรมของประเทศเจา้ของ
ภาษาองักฤษ 
การประเมินและการใชส่ื้อการสอนภาษา 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 3 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 4 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 5 
ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 1 
ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 2 
ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 3 
ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 4 
ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 5 
ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 6 

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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รหัสวชิา 

ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1552610 
1552611 
1552612 
1552613 
1552614 
1552615 
1552616 
1552617 
1552618 
1552619 
1552620 
1552621 
1552622 
1552623 
1552624 
1552625 
1552626 
1552801 
1552802 
1553101 
1553102 
1553103 
1553104 
1553105 
1553106 
1553301 
1553302 

2662263 
2622634 
2622633 

 
2622634 
2622612 
2622627 
2622628 
2622629 
2622630 
262631 

2622635 
 
 
 
 
 

2622801 
2622802 
2623228 
2623309 
2623234 
2623235 
2624225 
2623220 
2623410 
2623415 

ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม 2 
ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม 3 
ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม 4 
ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวและธุรกิจโรงแรม 1 
ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวและธุรกิจโรงแรม 2 
ภาษาองักฤษธุรกิจ 3  
ภาษาองักฤษเพื่องานเลขานุการ 2 
ภาษาองักฤษเพื่อการตลาด 2 
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
ภาษาองักฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 1 
ภาษาองักฤษเพื่อการบริการภตัตาคาร 1 
ภาษาองักฤษเพื่อการบริการภตัตาคาร 2 
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางวฒันธรรม 1 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางวฒันธรรม 2 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษธุรกิจ 1 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษธุรกิจ 1 
การฟังและพดู 4 
การศึกษาภาษาเชิงวเิคราะห์ 
การอ่านเพื่อความเขา้ใจความคิดเห็นและเจตคติ 
ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขียนขอ้ความ 
การเขียนเชิงริเร่ิมสร้างสรรค ์
ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน 2 
ร้อยกรองภาษาองักฤษ 
ร้อยแกว้ภาษาองักฤษ 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1553303 
1553304 
1553305 
1553401 
1553402 
1553403 
1553501 
1553502 
1553503 
1553504 
1553505 
1553506 
1553507 
1553508 
1553601 
1553602 
1553603 
1553604 
1553605 
1553606 
1553607 
1553608 
1553609 

 
 

1553801 
1553803 
1553901 

2622405 
2622404 
2624412 
2622403 

 
 

2623804 
2623503 
2623505 

- 
- 
- 
- 
- 

2623637 
2623642 
2623650 
2623651 
2623652 
2623653 
2623655 
2623656 

- 
1550601 
2623633 
2622801 
2622804 

- 

วรรณคดีอเมริกนั 1 
วรรณคดีองักฤษ  1 
วรรณกรรมของเช็คสเปียร์ 
ไทยศึกษา 
ไทยคดีศึกษา 
วฒันธรรมไทยศึกษา 
หลกัและวธีิการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
การจดัการหอ้งเรียนส าหรับครูภาษา 
ภาษาองักฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
ความรู้เบ้ืองตน้ในการใชส่ื้อเพื่อสอนภาษา 
การผลิตและปรับส่ือเพื่อใชส้อนภาษา 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางวชิาการ 
การอ่านเพื่อการพฒันาการสอนภาษา 
การใชค้อมพิวเตอร์ในการสอนภาษา 
ภาษาองักฤษส าหรับงานเลขานุการและงานส านกังาน 1 
การเขียนภาษาองักฤษเฉพาะกิจ 
การวเิคราะห์ภาษาองักฤษท่องเท่ียว 
การวเิคราะห์ภาษาองักฤษธุรกิจบริการ 
การวเิคราะห์ภาษาองักฤษการตลาด 
การวเิคราะห์ภาษาองักฤษเลขานุการ 
ภาษาองักฤษการตลาด 3 
ภาษาองักฤษเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ 
ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ 
ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษธุรกิจ 3 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษ 3 
การวจิยัเบ้ืองตน้ในชั้นเรียน 

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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รหัสวชิา 

ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1553904 
1554101 
1554102 
1554201 
1554202 
1554203 
1554301 
1554302 
1554303 
1554304 
1554305 
1554501 
1554601 
1554602 
1554801 
1554803 
1554804 
1554901 
1554902 
1554903 
1554904 
1554905 

- 
2624306 
2624226 
2624224 
2624227 
2624654 
2623408 
2623407 
2624416 
2524417 
2624411 
2623504 
2624635 
2624638 
2624801 
2622804 

- 
2624901 

- 
- 
- 
 

ค่ายภาษาเพื่อพฒันาทกัษะ 
ภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ  
การอภิปรายและการโตว้าทีภาษาองักฤษ 
การแปล 2 
การแปล 3 
การแปลแบบล่าม 
วรรณคดีอเมริกนั 2 
วรรณคดีองักฤษ 2 
นวนิยายและสังคม 
วรรณกรรมเอเชีย 
การละครองักฤษและอเมริกนัเบ้ืองตน้ 
การทดสอบและการวดัผลส าหรับครูภาษา 
ภาษาองักฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 2 
ภาษาองักฤษส าหรับงานเลขานุการและงานส านกังาน 2 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษธุรกิจ 3 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษ 3 
การฝึกอบรมต่างประเทศ 
การศึกษาเอกเทศ 
การศึกษาภาษาองักฤษในประเทศท่ีพดูภาษาองักฤษ 
การสัมมนาการสอนภาษาองักฤษ     
ภาษาองักฤษเพื่อการบริการภตัตาคาร 1 
ภาษาองักฤษเพื่อการบริการภตัตาคาร 2 

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) 

 
 

 
 
 



 263 

ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาภาษาองักฤษ (155) 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             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 spoken-
discourse 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 กลวธีิการอ่านอนุเฉท       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     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
   
1551104 การเช่ือมโยงองค์ประกอบในการอ่าน     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 รูปและการใช้ภาษาองักฤษสมัยใหม่ 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 รูปและการใช้ภาษาองักฤษสมัยใหม่ 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     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 

1551107 การเขียนตามรูปแบบ       2(1-2) 
  Controlled and Formulaic Writing  

  Practical  study of everyday written, communicative English :  messages (for 
notice boards) and written greetings (postcards, etc.), note-taking, form-filling and 
conventions of  letter-writing, both formal and informal : letters of invitation, polite 
refusals, replies to advertisements, job applications, etc. 

 
1551108 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร      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 ทกัษะพฒันาเพือ่การส่ือสารภาษาองักฤษ     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 การอ่านภาษาองักฤษทัว่ไป      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     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
   
1551111 ทกัษะบูรณาการ        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 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิ 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 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิ 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 ภาษาองักฤษเบือ้งต้นเพือ่การท่องเทีย่ว     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     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
   
1551604 ภาษาองักฤษเพือ่การโรงแรม 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 ภาษาองักฤษธุรกจิ 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 ภาษาองักฤษธุรกจิ 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     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
   
1551607 ภาษาองักฤษเพือ่งานเลขานุการ 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 in-
persan communication or through telephone, telex, and FAX. 

 
1551608 ภาษาองักฤษเพือ่การตลาด 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 ภาษาพูดทางธุรกจิ       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 : consultant-
client, 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     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
   
1551610 การอ่านองักฤษธุรกจิ       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 การติดต่อทางธุรกจิ       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 ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์      2(1-2) 
  English for Science  

ฝึกอ่านขอ้ความและบทความภาษาองักฤษเชิงวชิาการทางวทิยาศาสตร์ 
สาขาวชิาการต่าง ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการปฏิบติัรูปงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ฝึกการใช้
บทความอา้งอิงเชิงวชิาการในสาขาวชิาและเพื่อเตรียมการศึกษาต่อในระดบัสูง
ต่อไป ฝึกเขียนภาษาองักฤษในรูปแบบงานวชิาการ เช่น รายงาน   บทคดัยอ่ เนน้การ
เรียนโดยใชส้ถานการณ์จ าลอง 
  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     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
   
1552101 การเรียนภาษาด้วยการแสดง      2(1-2) 
  Language Learning Through Drama  

  This course is designed to provide language training for students by 
having them act in monologues, dialogues, scenes, and plays. The course stresses 
the potential for  using drama in language teaching; speech  improvement is the 
purpose.  Students will perform improvisation skits, or scenes with their peers as 
well as participate in games and activities with dramatic potential. 

 
1552102 รูปแบบการเขียนอนุเฉท       2(1-2) 
  Formal Paragraph Writing   

  Focus on features of paragraph writing and the necessity for clarity and 
organisation in formal paragraphs of definition, description, exemplification 
classification, comparison, cause and effect, etc. Practice in developing an idea or 
theme at a paragraph level and encouraging writing fluency. 

 
1552103 ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน 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     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             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     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
   
1552107 การพูดภาษาองักฤษในทีชุ่มชน      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     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
   
1552302 วรรณคดีเบือ้งต้น       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 วรรณคดีส าหรับเด็ก       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 วรรณกรรมเพือ่ช้ันเรียนภาษา      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 ภูมิหลงัทางสังคมและวฒันธรรมของประเทศเจ้าของภาษาองักฤษ  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     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
   
1552501 การประเมินและการใช้ส่ือการสอนภาษา     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 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิ 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 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิ 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     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
   
1552603 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิ 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 ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเทีย่ว 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 ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเทีย่ว 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 ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเทีย่ว 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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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
   
1552607 ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเทีย่ว 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 ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเทีย่ว 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 ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเทีย่ว 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 ภาษาองักฤษเพือ่การโรงแรม  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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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
   
1552611 ภาษาองักฤษเพือ่การโรงแรม  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 ภาษาองักฤษเพือ่การโรงแรม  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 ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเทีย่วและธุรกจิโรงแรม 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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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
   
1552614 ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเทีย่วและธุรกจิโรงแรม 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 ภาษาองักฤษธุรกจิ 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 ภาษาองักฤษเพือ่งานเลขานุการ 2      3(3-0) 
  English for the Secretary 2  

This course trains students to deal with social and business 
correspondence, such as filling out forms, completing application forms, and 
writing invitations, itineraries, memos, agendas and minutes of meetings and telex 
messages. 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
   
1552617 ภาษาองักฤษเพือ่การตลาด 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 การอ่านภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร     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 การอ่านภาษาองักฤษเพือ่พฒันาบุคลกิภาพ     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 การอ่านภาษาองักฤษเพือ่การประชาสัมพนัธ์    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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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
   
2552621 ภาษาองักฤษเพือ่การตลาดและการธนาคาร 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 newly-
acquired 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 ภาษาองักฤษเพือ่การบริการภัตตาคาร 1     2(2-0) 
  English for Restaurant 1  

  เป็นการฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพดูและค าศพัท ์เก่ียวกบัอาหารไทยและ
อาหารนานาชาติ  ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การแนะน า
อาหารและเคร่ืองด่ืม การอธิบายส่วนประกอบและวธีิการประกอบอาหารเบ้ืองตน้ 

 
1552623 ภาษาองักฤษเพือ่การบริการภัตตาคาร 2     2(2-0) 
  English for Restaurant 2  

  เป็นการฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพดูและศึกษาค าศพัท ์และส านวนในการ
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อจากภาษาองักฤษเพื่อการบริการ
ภตัตาคาร 1 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
   
1552624 ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ     2(2-0) 
  English for International Business  

 ศึกษาถึงค าศพัทท่ี์ใชใ้นการติดต่อธุรกิจระหวา่งประเทศ การเขียน     
รายงานธุรกิจดว้ยการใหข้่าวทางธุรกิจ การเขียนรายงานการประชุม เอกสาร  การคา้
ระหวา่งประเทศ การเสนอขอ้มูลทางธุรกิจ และการวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ทางธุรกิจ 

 
1552625 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางวฒันธรรม  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 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางวฒันธรรม  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 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษธุรกจิ 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 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษธุรกจิ 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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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
 
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 การศึกษาภาษาเชิงวเิคราะห์      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 การอ่านเพือ่ความเข้าใจความคิดเห็นและเจตคติ    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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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
   
1553104 ลกัษณะองค์ประกอบของการเขียนข้อความ    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 การเขียนเชิงริเร่ิมสร้างสรรค์      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 ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน 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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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
   
1553301 ร้อยกรองภาษาองักฤษ       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 ร้อยแก้วภาษาองักฤษ       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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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
   
1553304 วรรณคดีองักฤษ  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 วรรณกรรมของเช็คสเปียร์      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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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
   
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 วฒันธรรมไทยศึกษา       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 note-
taking, reporting, research and translation. 

 
1553501 หลกัและวธีิการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   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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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
   
1553502 การจัดการห้องเรียนส าหรับครูภาษา     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 ภาษาองักฤษส าหรับครูประถมศึกษา     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 ความรู้เบือ้งต้นในการใช้ส่ือเพือ่สอนภาษา     2(1-2) 
   Introduction to Multimedia in the English Classroom  

This course introduces students to the technological tools that are being 
used in language teaching, such as  the use of audio tape, video, as well as the 
latest advances in computer hardware, software and the internet. 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
   
1553505 การผลติและปรับส่ือเพือ่ใช้สอนภาษา     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 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางวชิาการ     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 การอ่านเพือ่การพฒันาการสอนภาษา     2(2-0) 
  Reading for Pedagogical Purposes  

  This course emphasizes the use of advanced reading skills in order to 
interpret professional ELT journals, surveys, abstracts, theses, etc., which are 
necessary in order for teachers to keep up-to-date in the ELT field. 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
  

1553508 การใช้คอมพวิเตอร์ในการสอนภาษา     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 ภาษาองักฤษส าหรับงานเลขานุการและงานส านักงาน 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 การเขียนภาษาองักฤษเฉพาะกจิ      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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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
   
1553603 การวเิคราะห์ภาษาองักฤษท่องเทีย่ว     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 การวเิคราะห์ภาษาองักฤษธุรกจิบริการ     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 การวเิคราะห์ภาษาองักฤษการตลาด     3(3-0) 
  Text Analysis of Marketing Language  

Text analysis, including translation of materials related to the marketing 
field. Development of translation skills and ability to express oneself effectively in 
English and Thai on marketing related matters, e.g. advertising, data interpretation, 
forecast, reports, etc. 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
   
1553606 การวเิคราะห์ภาษาองักฤษเลขานุการ     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 ภาษาองักฤษการตลาด  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 ภาษาองักฤษเพือ่การประชาสัมพนัธ์     2(2-0) 
  English for Public Relations  

This course examines the special forms of English used in presenting a 
product or service to  the  public. This includes the study of press release material, 
promotional material, and the various ways each of these text types presents its 
messages. The course involves integrated skill exercises in lexical selection, 
reading and preparing samples of written text, and special study of features of 
headings, headlines, slogans and set phrases. 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
   
1553609 ภาษาองักฤษเฉพาะกจิ       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 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษธุรกจิ 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 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษ 3    2(90) 
   Preparation for Professional Experience in English 3  

  This course aims at providing simulated practice in using English in either 
government to private sector where English in used whelther in written or spoken 
form when communication with non-Thai speakers. 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
   
1553901 การวจัิยเบือ้งต้นในช้ันเรียน      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 ค่ายภาษาเพือ่พฒันาทกัษะ       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. 

 
 
 
 



 294 

รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
   
1554101 ภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่าง 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 การอภิปรายและการโต้วาทภีาษาองักฤษ     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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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          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 วรรณคดีองักฤษ 2       3(3-0) 
  English Literature 2  

  This course is a survey of English literature from the Romantic period to 
the present, relating the influences of each period to its literary achievement. 
Emphasis overall is on the Victorian novel, by Dickens, Thackeray, Trollope, and 
Victorian poetry, and the novels by Hardy, Conrad and D.H. Lawrence. 

 
1554303 นวนิยายและสังคม 2       (2-0) 
  The Novel and Society  

The principle of this course is perceiving society through the realistic 
novel.  Students will read three novels, one of which should be a ‘classic’. The 
course is designed to improve reading, expand vocabulary and assist with 
“background studies”. 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
   
1554304 วรรณกรรมเอเชีย       2(2-0) 
   Selected Asian Literary Works  

This course combines literary appreciation and cultural background 
applied to novels, short stories, essays, poems, plays and the works by Asian 
writers translated into English. Sub-literary forms, such as magazines, articles and 
correspondence, are also included. The selected pieces should extend the learner’s 
knowledge of Asian cultures. 

   
1554305 การละครองักฤษและอเมริกนัเบือ้งต้น     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 การทดสอบและการวดัผลส าหรับครูภาษา     2(1-2) 
  Tests and Measurements for Language Teachers  

  A study of current developments in language testing and the role of 
language testing in the classroom : types of test construction for language skills as 
well as language components.  Practical exercises in writing test items and item 
analysis are included. 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
   
1554601 ภาษาองักฤษเพือ่การตลาดและการธนาคาร 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 ภาษาองักฤษส าหรับงานเลขานุการและงานส านักงาน 2                                    3(3-0) 
  English  for Secretaries and Office Management 2  

Further study and practice with text representing spoken and written 
language in general office work, but with more complex situations, and no 
limitations on office/business-related vocabulary.  Spoken practice will comprise a 
large amount of  telephone simulations, and interactions between customers/clients 
in situations where the boss is absent and the learner-secretary has to assume 
responsibility.  For this a particular type of office or business has to be simulated 
and input/information given beforehand and discussed in L1. Emphasis as 
previously on appropriacy.  Writing of short reports, summaries and minutes, for 
the same imaginary business as the spoken work. Further practice in writing formal 
letters, with attention to accuracy and presentation.  Writing from notes and audio 
recordings. 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
   
1554801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษธุรกจิ 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 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษ  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 การฝึกอบรมต่างประเทศ                                                                                  3(250) 
  Overseas Training  

This course allows students to receive either teaching practice or business 
training in an English-speaking country.  Students will be immersed in the English 
language and have opportunities to explore the cultural aspects of the country.  
Two-week overseas  training is required. 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
   
1554901 การศึกษาเอกเทศ                                                                                               3(250) 
  Independent Studies  

This course is divided into 2 parts: classroom-based and period of 
individual study. In the classroom-based period, students will be introduced to 
basic research skills and have the opportunity to practice them in the classroom 
using pair and group work, etc.  The students are encouraged to discuss criteria for 
selection of a topic and present draft plans for their projects.  Research skills 
covered will include extraction of information from textbooks, journals, magazines 
and newspapers; obtaining information from interviews and questionnaires. 
Students will be given opportunity to present/display their work according to their 
own plans (with the 

   
1554902 การศึกษาภาษาองักฤษในประเทศทีพู่ดภาษาองักฤษ                             3(250) 
  Study  Visit in English Speaking Countries  

This course is intended to provide students with experience in an English-
speaking 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 การสัมมนาการสอนภาษาองักฤษ                                                          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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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                          น(ท-ป) 
   
1554904 ภาษาองักฤษเพือ่การบริการภัตตาคาร 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 ภาษาองักฤษเพือ่การบริการภัตตาคาร 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. 
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หมู่วชิาภาษาญีปุ่่น    
(156) 

 

 
หมู่วชิาภาษาญ่ีปุ่นซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิามนุษยศาสตร์   ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิา

ออกเป็นดงัน้ี 
  1.  ทกัษะพื้นฐาน               (156-1--) 
  2.  ทกัษะการอ่าน               (156-2--) 
  3.  ทกัษะการเขียน               (156-3--) 
  4.  ทกัษะการฟัง-พดู               (156-4--) 
  5.  ศิลปวฒันธรรม-วรรณกรรม              (156-5--) 
  6.  วากยสัมพนัธ์และการแปล              (156-6--) 
  7.  ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับวชิาชีพ              (156-7--) 
  8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ              (156-8--) 

9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ 
    โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวจิยั            (156-9--) 
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หมู่วชิาภาษาญีปุ่่น   (156) 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1561101 
1561102 
1561103 
1561104 
1561105 
1561106 
1561107 
1561108 
1562101 
1562102 
1562201 
1562202 
1562203 
1562301 
1562302 
1562401 
1562402 
1562403 
1562404 
1562405 
1562406 
1563201 
1563202 
1563301 
1563302 
1563401 

 
 
 
 
 
 

1560101 
1560102 

ภาษาญ่ีปุ่น 1 
ภาษาญ่ีปุ่น 2 
ภาษาญ่ีปุ่น 3 
ภาษาญ่ีปุ่น 4 
การใชภ้าษาญ่ีปุ่น1 
การใชภ้าษาญ่ีปุ่น 2 
ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้  1  
ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้  2 
ภาษาญ่ีปุ่น 5 
ภาษาญ่ีปุ่น 6 
การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 1 
การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 2 
การศึกษาอกัษรคนัจิ 
การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 1 
การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 2 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นระดบักลาง  1 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นระดบักลาง   2 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2 
การฟังภาษาญ่ีปุ่น 1 
การฟังภาษาญ่ีปุ่น 2 
การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 3 
การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 4 
การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 3 
การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 4 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 3  

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 4 
ญ่ีปุ่นศึกษา 1 
ญ่ีปุ่นศึกษา 2 
ววิฒันาการวรรณกรรมญ่ีปุ่น   
ประวติัวรรณคดีญ่ีปุ่น 1 
ประวติัวรรณคดีญ่ีปุ่น 2 
โครงสร้างภาษาญ่ีปุ่น 1 
โครงสร้างภาษาญ่ีปุ่น 2 
การแปลภาษาญ่ีปุ่น 1 
การแปลภาษาญ่ีปุ่น 2 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาญ่ีปุ่น 3 
การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 5 
การอ่านภาษาญ่ีปุ่น 6 
การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 5 
การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 6 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 5 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 6 
วรรณกรรมญ่ีปุ่นสมยัใหม่ 
การแปลภาษาญ่ีปุ่น 3 
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว 1 
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว 2 
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการเลขานุการ 
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการโรงแรม 
ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 
การสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาญ่ีปุ่น 3 

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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาภาษาญี่ปุ่น (156) 

 
รหัส      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1561101 ภาษาญีปุ่่น                    3(2-2) 
  Japanese 1 

ฝึกทกัษะ  4  อยา่งบูรณาการ  โดยฝึกทกัษะการฟัง การออกเสียง และการ
พดูขั้นพื้นฐานท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั ฝึกทกัษะการเขียนประโยคง่าย ๆ ฝึกทกัษะการ
อ่านขอ้ความสั้น ๆ และศพัทท่ี์ใชใ้นชีวติประจ าวนั  รวมทั้งศึกษาและฝึกฝน
ตวัอกัษรฮิรางานะคาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิระดบัตน้  ประมาณ  40  ตวั 

 
1561102 ภาษาญีปุ่่น 2                    3(2-2) 
  Japanese 2 

ฝึกทกัษะทั้ง  4  อยา่งต่อเน่ืองจากภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ 1 ในแวดวงชีวติท่ี
กวา้งขวางข้ึน ศึกษาและฝึกอกัษรคนัจิเพิ่มเติมอีกประมาณ  80  ตวั  ซ่ึงเม่ือเรียนจบ
แลว้ผูเ้รียนจะมีความรู้ในอกัษรคินจิในระดบัเบ้ืองตน้  อนัจะเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาตวัอกัษรคนัจิในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 

 
1561103 ภาษาญีปุ่่น 3                    3(2-2) 
  Japanese 3 

เพิ่มพนูทกัษะทั้ง 4 ต่อจากภาษาญ่ีปุ่น  2 โดยเนน้หนกัการฝึกทกัษะทั้งใน
ดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ศึกษาไวยกรณ์ในระดบัสูงข้ึน 
ศึกษาและฝึกฝนตวัเองอกัษรคนัจิในระดบัเบ้ืองตน้เพิ่มเติมอีกประมาณ  90  ตวั 
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รหัส      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1561104 ภาษาญีปุ่่น 4                    3(2-2) 
  Japanese 4 

เสริมสร้างความช านาญในการฟัง  พดู  อ่าน  เขียนต่อจากภาษาญ่ีปุ่น  3  
โดยฝึกทกัษะการอ่านการเขียนตวัอกัษรคนัจิเพิ่มเติมจากภาษาญ่ีปุ่น  3  อีกประมาณ  
90  ตวั  ฝึกทกัษะการอ่าน  เขียนประโยค  ท่ีซบัซอ้นข้ึน  ฝึกทกัษะการอ่านขอ้ความ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั เพิ่มพนูประสิทธิภาพการฟังและการพดูใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ศึกษาไวยากรณ์ท่ีซบัซอ้นข้ึนจนจบเน้ือหาความรู้ภาษาญ่ีปุ่น
ระดบัตน้ (Elementary Japanese)  

    
1561105 การใช้ภาษาญีปุ่่น 1                   3(3-0) 
  Japanese Usage 1 

ฝึกทกัษะทั้ง  4  อยา่งบูรณาการ โดยศึกษาหลกัเกณฑรู์ปแบบการใช้
ภาษาญ่ีปุ่นในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อเน่ืองจากภาษาญ่ีปุ่น  4  และเพิ่มพนูความรู้ในการใช้
ภาษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 
1561106 การใช้ภาษาญีปุ่่น 2                   3(3-0) 
  Japanese Usage 2 

เสริมสร้างทกัษะทั้ง  4  ต่อเน่ืองจากการใชภ้าษาญ่ีปุ่น 1  โดยเนน้การใช้
ภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 
1561107 ภาษาญีปุ่่นเบือ้งต้น 1                   3(2-2) 
  Japanese for Beginners 1 
   ส าหรับผูเ้รียนท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญ่ีปุ่นมาก่อน  ฝึกทกัษะทั้งส่ีอยา่ง 

บูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกสนทนาท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนั  ไดแ้ก่ การทกัทาย  การแนะน าตน  การบอกเวลา  การซ้ือของ  เป็น
ตน้  ฝึกการอ่านขอ้ความสั้น ๆ        สามารถสรุปและตอบค าถามได ้การเขียน
ประโยคง่าย ๆ ได ้   
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รหัส      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1561108 ภาษาญีปุ่่นเบือ้งต้น 2                   3(2-2) 
  Japanese for Beginners 2 
   วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  1561107  ภาษาญีปุ่่นเบือ้งต้น 

  ฝึกทกัษะทั้งส่ีอยา่งต่อเน่ืองจากภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้  1  ศึกษาไวยากรณ์และ
รูปประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน ฝึกทกัษะภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีจะน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัใหก้วา้งขวางข้ึน ไดแ้ก่ การชกัชวน การขออนุญาต การบอกเหตุผล 
การให ้การรับ เป็นตน้ โดยเนน้การใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

 
1562101 ภาษาญีปุ่่น 5                    3(2-2) 
  Japanese 5 
   ศึกษาไวยากรณ์  ภาษาญ่ีปุ่นระดบักลาง  ฝึกทกัษะการใชภ้าษาญ่ีปุ่นใน

โอกาสต่าง ๆ  ในรูปประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน รวมทั้งศึกษาอกัษรคนัจิเพิ่มเติมอีก
ประมาณ  200  ตวั 

 
1562102 ภาษาญีปุ่่น 6                    3(2-2) 
  Japanese 6 

ศึกษาไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นระดบักลางต่อเน่ืองจากภาษาญ่ีปุ่น  5  รวมทั้ง
ศึกษาอกัษรคนัจิ  เพิ่มเติมอีกประมาณ  200  ตวั 

 
1562201 การอ่านภาษาญีปุ่่น 1                   3(3-0) 
  Japanese Reading 1 

อ่านขอ้ความ   หรือบทความท่ีมีรูปประโยค  และเน้ือหาท่ีเขา้ใจง่าย    ศึกษา
ค าศพัท ์    และส านวนต่าง ๆ โดยใชค้วามรู้ภาษาญ่ีปุ่นท่ีเรียนมาใหเ้ขา้ใจภาษาญ่ีปุ่น
ไดดี้ข้ึน 
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รหัส      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1562202 การอ่านภาษาญีปุ่่น 2                   3(3-0) 
  Japanese Reading 2 

อ่านขอ้ความ   หรือบทความท่ีมีรูปประโยค  และเน้ือหาท่ีเขา้ใจง่าย ศึกษา
ค าศพัท ์  และส านวนต่าง ๆ โดยใชค้วามรู้ภาษาญ่ีปุ่นท่ีเรียนมาใหเ้ขา้ใจภาษาญ่ีปุ่น
ไดดี้ข้ึน 

 
1562203 การศึกษาอกัษรคันจิ                   2(2-0) 
  Study of Kanji 
   ศึกษาความเป็นมา ลกัษณะโครงสร้างและการใชอ้กัษรคนัจิ   
 
1562301 การเขียนภาษาญีปุ่่น 1                   3(3-0) 
  Japanese Writing 1 

ฝึกทกัษะการเขียนประโยคภาษาญ่ีปุ่นท่ีเรียนมาแลว้  โดยเนน้ความถูกตอ้ง
ตามหลกัไวยากรณ์ 

 
1562302 การเขียนภาษาญีปุ่่น 2                   3(3-0) 
  Japanese Writing 2 

ฝึกทกัษะการเขียนความเรียงภาษาญ่ีปุ่นสั้น ๆ  ท่ีมีรูปประโยคซบัซอ้น  โดย
ใชภ้าษาญ่ีปุ่นท่ีไดเ้รียนมาใชส้อนภาษาญ่ีปุ่น ไดดี้ข้ึนกวา่การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 1 

 
1562401 การสนทนาภาษาญีปุ่่นระดับกลาง 1                 3(3-0) 
  Intermediate Japanese Conversation 1 

ฝึกทกัษะในการฟัง และการพดูในภาษา ส านวนท่ีใชใ้นการบริหารและ
สนทนากบันกัท่องเท่ียว 
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รหัส      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1562402 การสนทนาภาษาญีปุ่่นระดับกลาง 2                 3(3-0) 
  Intermediate Japanese Conversation  2 

ฝึกทกัษะในการฟัง  และการพดูในสถานการณ์จ าลองในการปฏิบติังาน ทั้ง
ในโรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียว ท่าอากาศยาน ร้านขายของท่ีระลึก เป็นตน้ 

 
1562403 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 1                   3(3-0) 
  Japanese Conversation 1 

ฝึกทกัษะในการฟัง  และการพดูในบทสนทนาง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั
โดยใชภ้าษาญ่ีปุ่นท่ีเรียนมา 

 
1562404 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 2                   3(3-0) 
  Japanese Conversation 2 

ฝึกทกัษะในการฟัง  และการพดูในบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เก่ียวกบัชีวติประจ าวนัโดยใชภ้าษาญ่ีปุ่นท่ีเรียนมาในระดบัท่ีสูงข้ึน 

 
1562405 การฟังภาษาญีปุ่่น 1                   2(2-0) 
  Listening Comprehension 1 

ฝึกทกัษะการผงั และความเขา้ใจ รวมทั้งจบัใจความส าคญัในสถานการณ์
ต่าง ๆ จากเทปและวดีีโอ เป็นตน้ 

 
1562406 การฟังภาษาญีปุ่่น 2                   2(2-0) 
  Listening Comprehension 2 

ฝึกทกัษะการฟัง  และความเขา้ใจ  รวมทั้งจบัใจความส าคญัในสถานการณ์
ท่ียากข้ึน  
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รหัส      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1563201 การอ่านภาษาญีปุ่่น 3                   3(3-0) 
  Japanese Reading 3 

 ฝึกทกัษะการอ่านขอ้เขียนท่ีมีเน้ือหาหลากหลาย ฝึกตอบค าถามเพื่อทดสอบ
ความเขา้ใจ ฝึกใชพ้จนานุกรมเพื่อช่วยการอ่านดว้ยตนเอง  

 
1563202 การอ่านภาษาญีปุ่่น 4                   3(3-0) 
  Japanese Reading 4 

ฝึกทกัษะการอ่านบทความ เร่ืองสั้น  หรือเร่ืองท่ีคดัออกมาจากวารสาร  
นิตยสาร และหนงัสือพิมพ ์ในระดบัภาษาท่ียากข้ึน ฝึกสรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ี
อ่าน 

 
1563301 การเขียนภาษาญีปุ่่น 3                   3(3-0) 
  Japanese Writing 3 

ฝึกทกัษะการเขียนบนัทึกขอ้ความสั้น ๆ จดหมายส่วนตวัและการเขียน
เรียงความ 

 
1563302 การเขียนภาษาญีปุ่่น 4                   3(3-0) 
  Japanese Writing 4 

ฝึกทกัษะการเขียนบรรยายเร่ืองต่าง ๆ ในระดบัภาษาท่ีสูงข้ึน    โดยให้
สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองประกอบ  

 
1563401 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 3                   3(3-0) 
  Japanese Conversation 3 

ฝึกทกัษะการฟังและการพดู พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอด  ขอ้ความหรือสรุป
เน้ือหาของบทสนทนา 

 
 
 



 310 

รหัส      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1563402 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 4                   3(3-0) 
  Japanese Conversation 4 

ฝึกทกัษะการฟัง การพดูและการแสดงความคิดเห็นใน  หวัขอ้ท่ีก าหนดให้
จาก  ข่าว บทความ วดีิทศัน์ ภาพยนตร์ เป็นตน้ 

 
1563501 ญีปุ่่นศึกษา 1                    3(3-0) 
  Japanese Studies 1 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัประเทศญ่ีปุ่นในแง่ต่าง ๆ อาทิ ประวติัศาสตร์  
ภูมิศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจและวฒันธรรม 

 
1563502 ญีปุ่่นศึกษา 2                    3(3-0) 
  Japanese Studies 2 
   ศึกษาเก่ียวกบัประเทศญ่ีปุ่นเพิ่มเติมจากญ่ีปุ่นศึกษา 1 
 
1563503 ววิฒันาการวรรณกรรมญีปุ่่น                  3(3-0) 
  Survey of Japanese Literary Works 

ศึกษารูปแบบวรรณกรรมญ่ีปุ่นในสมยัต่าง ๆ ตลอดจนประวติัความเป็นมา
และอิทธิพลของสังคม การเมือง การปกครองในสมยันั้น ๆ ท่ีมีต่อวรรณกรรมโดย
บรรยายเป็นภาษาไทย 

 
1563504 ประวตัิวรรณคดีญีปุ่่น 1                   3(3-0) 
  History of Japanese Literature 1 
   ศึกษาผลงานวรรณกรรมท่ีดีเด่น ตั้งแต่สมยันาระจนถึงสมยัมุโรมาชิ 
 
1563505 ประวตัิวรรณคดีญีปุ่่น 2                   3(3-0) 
  History of Japanese Literature 2 
   ศึกษาผลงานวรรณกรรมท่ีดีเด่นสมยัเอโดะ 
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รหัส      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1563601 โครงสร้างภาษาญีปุ่่น 1                   3(3-0) 
  Structure of Japanese Language 1 
   ศึกษา วเิคราะห์ชนิดและหนา้ท่ีของค าในประโยคต่าง ๆ 
 
1563602 โครงสร้างภาษาญีปุ่่น 2                   3(3-0) 
  Structure of Japanese Language 2 
   ศึกษาและวเิคราะห์โครงสร้าง รวมทั้งหนา้ท่ีของประโยค ต่าง ๆ 
 
1563603 การแปลภาษาญีปุ่่น 1                   3(3-0) 
  Japanese Translation 1 

ศึกษาหลกัการแปล  ปัญหาและวธีิการแกปั้ญหา ฝึกแปลประโยคท่ีมี
โครงสร้างง่าย ๆ ไปจนถึงประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน ทั้งจากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย
และจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่น 

 
1563604 การแปลภาษาญีปุ่่น 2                   3(3-0) 
  Japanese Translation 2 

ฝึกแปลบทความจากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย  และจากภาษาไทยเป็น
ภาษาญ่ีปุ่นรวมทั้งศึกษาส านวนต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งและใชอ้ยูเ่ป็นประจ าในการแปล 

 
1563801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาญีปุ่่น 3                 2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Japanese Language 3 

จดักิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน  ก่อนออกฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ และพฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ  และคุณลกัษณะท่ี
เหมาะสมกบัวชิาชีพภาษาญ่ีปุ่น โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบังานท่ีใชภ้าษาญ่ีปุ่น 
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รหัส      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1564201 การอ่านภาษาญีปุ่่น 5                   3(3-0) 
  Japanese Reading 5    

ฝึกอ่านขอ้เขียน หรือบทประพนัธ์ เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมาย เจตนารมณ์ 
ทศันคติของผูเ้ขียน ใหส้ามารถรวบรวมล าดบัความคิดและสรุปสาระส าคญัของเร่ือง
ได ้

 
1564202 การอ่านภาษาญีปุ่่น 6                   3(3-0) 
  Japanese Reading 6 

ฝึกอ่านบทความประเภทต่าง ๆ ในระดบัท่ียากข้ึน  และสามารถสรุป
ใจความส าคญัได ้

 
1564301 การเขียนภาษาญีปุ่่น 5                   3(3-0) 
  Japanese Writing 5 

ฝึกการเขียนบทความในหวัขอ้ต่าง ๆ โดยสามารถจดัล าดบัความผดิ เขียน
โครงร่างและเขียนเรียงเป็นภาษาเขียนท่ีถูกตอ้งสละสลวย 

 
1564302 การเขียนภาษาญีปุ่่น 6                   3(3-0) 
  Japanese Writing 6 
   ฝึกการเขียนรายงานและจดหมายประเภทต่าง ๆ  
 
1564401 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 5                   3(3-0) 
  Japanese Conversation 5 

ฝึกการบรรยายหรือเล่าเร่ืองในหวัขอ้ท่ีก าหนดจากข่าว บทความ วดีิทศัน์  
ภาพยนตร์  ท่ีมีรูปประโยคซบัซอ้นข้ึน 

 
1564402 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 6                   3(3-0) 
  Japanese Conversation 6 
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ฝึกการรายงานและอภิปรายในหวัขอ้ท่ีก าหนด ฝึกทกัษะการพดูชั้นสูง เช่น 
การเสนอรายงาน การอภิปรายกลุ่ม เป็นตน้ 

รหัส      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1564501 วรรณกรรมญีปุ่่นสมัยใหม่                  3(3-0) 
  Modern  Japanese Literary Works 

ศึกษาการเขียนตั้งแต่สมยัเมจิ จนถึงปัจจุบนั พร้อมทั้งศึกษาภูมิหลงัของ
สังคมท่ีมีอิทธิพลต่อแนวการเขียน 

 
1564601 การแปลภาษาญีปุ่่น 3                   3(3-0) 
  Japanese Translation 3 

 ฝึกการแปลบทความและข่าวจากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่น 

 
1564701 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การท่องเทีย่ว 1                  3(3-0) 
  Japanese for Tourism 1 

ฝึกทกัษะในดา้นการฟังและพดูในภาษาส านวนท่ีใชใ้นการบริการ และ
สนทนากบันกัท่องเท่ียว โดยจดัสถานการณ์จ าลองในการปฏิบติังาน เช่น สนามบิน 
โรงแรม ภตัตาคาร ร้านคา้ เป็นตน้ 

 
1564702 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การท่องเทีย่ว 2                  3(3-0) 
  Japanese for Tourism 2 

ศึกษาและฝึกการใชภ้าษาต่อจากภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว 1 ในการ
ปฏิบติังานในสถานท่ีต่าง ๆ เช่น สถานบริการ  สถานท่ีท่องเท่ียว  บริษทัน าเท่ียว  
ตลอดจนฝึกพดูโทรศพัทใ์นธุรกิจท่องเท่ียว เป็นตน้ 

 
1564703 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การเลขานุการ                 3(3-0) 
  Japanese for Secretary 
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ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นส าหรับงานเลขานุการ เนน้การใชภ้าษาในการ
ติดต่อส่ือสาร เช่น บนัทึกขอ้ความ  โทรศพัทท่ี์ติดต่อภายในและภายนอกบริษทั 
พร้อมทั้งศึกษาศพัทเ์ทคนิค และส านวนท่ีจ าเป็นในงานเลขานุการ 

 
รหัส      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1564704 ภาษาญีปุ่่นเพือ่การโรงแรม                  3(3-0) 
  Japanese for Hotel 

ฝึกทกัษะในดา้นการฟัง พดู ส านวนภาษาท่ีใชใ้นการบริการในโรงแรม ใช้ 
สถานการณ์จ าลองและฝึกปฏิบติัในโรงแรม เช่น งานส่วนหนา้ ภตัตาคาร บาร์ ร้าน
ขายของท่ีระลึก เป็นตน้ 

 
1564705 ภาษาญีปุ่่นธุรกจิ                    3(3-0) 
  Business Japanese 

ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นวงการธุรกิจ โดยใชส้ถานการณ์จ าลอง
และใหค้วามรู้ในเร่ืองวธีิปฏิบติัตนในการติดต่อธุรกิจกบัชาวญ่ีปุ่น 

 
1564706 การสอนภาษาญีปุ่่นในฐานะภาษาต่างประเทศ                3(3-0) 
  Teaching Japanese as Foreigner Language 

ศึกษาวธีิการสอนภาษาญ่ีปุ่นดา้นทฤษฎีและปฏิบติั  เพื่อใหส้ามารถสอน
ภาษาญ่ีปุ่นใหแ้ก่นกัเรียนไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
1564801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาญีปุ่่น 3                 5(350) 
  Field Experience in Japanese Language 3 

จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพดา้นภาษาญ่ีปุ่นในหน่วยงาน 
สถานประกอบการท่ีมีการใชภ้าษาญ่ีปุ่น ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยนิ์เทศก ์และ
ผูบ้ริหารกิจการโดยจดัใหมี้การปฐมนิเทศก่อนฝึก และมีการอภิปราย  วเิคราะห์และ
สรุปผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
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หมู่วชิา ภาษาจนี  
(157) 

 
หมู่วชิาภาษาจีนซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิามนุษยศาสตร์ ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาเอกเป็น 

ดงัน้ี 
1.  ทกัษะพื้นฐาน              (157-1--) 
2.  ทกัษะการฟัง – พดู              (157-2--) 
3.  ทกัษะการอ่าน                       (157-3--) 
4.  ทกัษะการเขียน              (157-4--) 
5.  ศิลปวฒันธรรม – วรรณกรรม             (157-5--) 
6.  วาทยสัมพนัธ์และการแปล             (157-6--) 
7.  ภาษาจีนส าหรับวชิาชีพ             (157-7--) 
8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ             (157-8--) 
9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ 
     โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา และการวจิยั           (157-9--) 
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หมู่วชิาภาษาจนี   (157) 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
   1571101 - ภาษาจีน 1 3(3-0) 

1571102 - ภาษาจีน 2 3(3-0) 
1571103 - ภาษาจีน 3 3(3-0) 
1571104 - ภาษาจีน 4 3(3-0) 
1571105 - ภาษาจีน 5 3(3-0) 
1571106 - ภาษาจีน 6 3(3-0) 
1571107 - ภาษาจีนระดบัตน้ 1 3(2-2) 
1571108 - ภาษาจีนระดบัตน้ 2 3(2-2) 
1571109 - ระบบเสียงภาษาจีนกลาง  2(1-2) 

   1571110  ระบบเสียงภาษาจีน 2(2-0) 
   1571111 1570101 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 1 2(1-2) 
   1571112 1570102 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 2 2(1-2) 
   1571201 1573201 การฟังและการพดูภาษาจีน 1 2(1-2) 

1571202 1573202 การฟังและการพดูภาษาจีน 2 2(1-2) 
1571203  การฟังภาษาจีน 1 2(2-0) 
1571204  การฟังภาษาจีน 2 2(2-0) 
1572101 - ภาษาจีนระดบัตน้ 3 3(3-0) 
1572102 - ภาษาจีนระดบัตน้ 4 3(3-0) 
1572201 - การฟังและการพดูภาษาจีน 3 2(1-2) 
1572301 1571301 การอ่านภาษาจีน 1 2(2-0) 
1572302 1572301 การอ่านภาษาจีน 2 2(2-0) 
1572401 - การเขียนภาษาจีน 1 3(3-0) 
1572501  วฒันธรรมจีน 3(3-0) 
1573101 - ภาษาจีนระดบักลาง 1 3(3-0) 
1573102 - ภาษาจีนระดบักลาง 2 3(3-0) 
1573202 1572202 สนทนาภาษาจีน 2(2-0) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1573301 - การอ่านหนงัสือพิมพจี์น 1 3(3-0) 
1573302 1572302 การอ่านภาษาจีน 3  2(2-0) 
1573401 - การเขียนภาษาจีน 2 3(3-0) 
1573402  เรียงความภาษาจีน 1 2(2-0) 
1573502 - นิทานสุภาษิตจีน 3(3-0) 
1573503 1573501 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณคดีจีน 3(3-0) 
1573504 1573504 วรรณคดีจีน 1 3(3-0) 
1573505 1573505 วรรณคดีจีน 2 2(2-0) 
1573601 1573601 การแปลภาษาจีน 1 3(3-0) 
1573602 1573602 หลกัภาษาจีน 3(3-0) 
1573701  ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 3(3-0) 
1573702  ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ 3(3-0) 
1573703  ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 3(3-0) 
1573704  ภาษาจีนธุรกิจ 3(3-0) 
1573801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาจีน 3 2(90) 
1573802  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาจีน 3 5(450) 
1573901  บทอ่านคดัเลือกทางสังคมศาสตร์ 1 2(2-0) 
1573902  บทอ่านคดัเลือกทางสังคมศาสตร์ 2 3(3-0) 
1574101  ภาษาจีนระดบัสูง 3(3-0) 
1574301 1573303 การอ่านภาษาจีนโบราณ 3(3-0) 
1574302 1573302 การอ่านหนงัสือพิมพจี์น 2 3(3-0) 
1574401 1574401 การเขียนรายงานภาษาจีน 3(3-0) 
1574402  เรียงความภาษาจีน 2 3(3-0) 
1574501 1574501 เร่ืองสั้นจีน  3(3-0) 
1574502  นวนิยายจีน 3(3-0) 
1574503  วรรณกรรมจีนสมยัใหม่และร่วมสมยั 3(3-0) 
1574601 1574601 การแปลภาษาจีน 2 3(3-0) 
1574602  การแปลภาษาจีน 3 3(3-0) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1574701 1573701 หนงัสือแบบเรียนภาษาจีน 3(3-0) 
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ค าอธิบายรายวชิา  
หมู่วชิาภาษาจนี   (157) 

       
รหัส                  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา        น(ท-ป) 
 
1571101 ภาษาจีน 1                    3(3-0) 
 Chinese 1 

ศึกษาเน้นในด้านการฟังและพูดภาษาจีนเบ้ืองตน้ ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใช้
ภาษาน้ีในการท างาน     บทเรียนจะประกอบด้วยรูปแบบการสนทนาใน
ชีวติประจ าวนัอยา่งง่าย 

 
1571102 ภาษาจีน 2                                                                                              3(3-0) 
 Chinese 2 

 ศึกษาต่อเน่ืองจากวิชาภาษาจีน 1    โดยเนน้ในดา้นการฟัง  และการพูด
 นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝน   ให้ใช้ภาษาจีนในขอบข่ายท่ีกวา้งข้ึน   ฝึกสนทนา
 ภาษาจีนในวชิาชีพอยา่งง่าย ๆ  และท่ีใชอ้ยูเ่สมอ 

 
1571103 ภาษาจีน 3                    3(3-0) 
 Chinese 3 

 ฝึกทกัษะในดา้นการฟังและการพดู   บทเรียนจะประกอบดว้ยภาษา 
 ส านวนท่ีใชใ้นการบริการและสนทนากบันกัท่องเท่ียว 

 
1571104 ภาษาจีน 4                    3(3-0) 
 Chinese 4 

 ฝึกทกัษะในดา้นการฟังและการพูด    ในสถานการณ์จ าลองในการปฏิบติั
 งานทั้งในโรงแรมและสถานท่ี 

 
 
 
 



 320 

รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                              น(ท-ป) 
 
1571105       ภาษาจีน 5                    3(3-0) 
 Chinese 5 

 ฝึกทกัษะในด้านการอ่านและการเขียน   การอ่านบทความประเภทต่าง ๆ 
 อ่านหนงัสือ   บทความทางวชิาการ และการเขียนจดหมายธุรกิจ  และรายงาน 
 ประเภทต่าง  ๆ  

 
1571106 ภาษาจีน 6                         3(3-0) 
 Chinese 6 

 ฝึกทกัษะชั้นสูง  ดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสรุปใจความส าคญัได ้
การเสนอรายงาน   การอภิปรายกลุ่ม  เป็นตน้ 

   
1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1                      3(2-2) 
 Basic Chinese 1 

ศึกษาระบบสัทศาสตร์อกัษรภาษาจีนกลาง  และหลกัเบ้ืองตน้ของตวัอกัษร
จีน ฝึกอ่านศพัท ์  วลี  ประโยคและขอ้ความอยา่งง่าย     ศึกษาและฝึกเขียนโครงสร้าง
พื้นฐานของรูปประโยคท่ีสั้นและง่าย ตลอดจนศึกษาและฝึกการใชพ้จนานุกรมจีน-
ไทย และไทย-จีน 

 
1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2        3(2-2) 
                    Basic Chinese 2 

ฝึกทกัษะดา้นฟัง  พูด  อ่านและเขียน  ฝึกการอ่านศพัท ์ วลี ท่ียากข้ึน   อ่าน   
 ประโยคและขอ้ความท่ียาวข้ึน   เพื่อท าความเขา้ใจและใชไ้ดถู้กตอ้ง    ศึกษาลกัษณะ  
 โครงสร้างของรูปประโยคทั้งในภาษาพดูและภาษาเขียนเพื่อการส่ือสาร   เนน้ เ ร่ื อ ง
การออกเสียงจีนกลางใหไ้ดม้าตรฐาน 
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รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                              น(ท-ป) 
 
1571109 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง                    2(1-2) 
 Sound System of Chinese 

     ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลางทั้ งหน่วยเสียงพยญัชนะ  สระ    และ     
 วรรณยุกต์  วิเคราะห์ปัญหาในการออกเสียง  โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบ    
 เสียงภาษาไทย ฝึกเสียงภาษาจีนท่ีเป็นส าหรับ ผูเ้รียนไทยและแกไ้ขออกเสียง   ให้
ถูกตอ้ง 

 
1571110 ระบบเสียงภาษาจีน                   2(2-0) 
  Sound System of Chinese 

ศึกษาสัทศาสตร์และระบบเสียงภาษาจีน  เพื่อฟังและวเิคราะห์ปัญหาในการ
ออกเสียง  ส ารวจและฝึกออกเสียงภาษาจีนท่ีเป็นปัญหาส าหรับคนไทย และแกไ้ข
การออกเสียงใหถู้กตอ้ง  

 
1571111 ภาษาจีนเบือ้งต้น 1                   2(1-2) 
  Chinese for Beginners I 
   ส าหรับผู้เรียนทีไ่ม่มีพืน้ฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน 

 ฝึกทกัษะทั้ง  4  อยา่งบูรณาการส าหรับทกัษะการฟัง และพดู  ผูเ้รียนไดฝึ้ก
ทกัษะขั้นพื้นฐานท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั ไดแ้ก่ การทกัทาย การแนะน า การขอบคุณ 
การขอโทษ เป็นตน้ ทกัษะการเขียน ฝึกเขียนตามค าบอกและเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้
ทกัษะการอ่าน ฝึกอ่านเน้ือหาขอ้ความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได ้

 
1571112 ภาษาจีนเบือ้งต้น 2                   2(1-2) 
  Chinese for Beginners II 
   รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 1571111  ภาษาจีนเบือ้งต้น 1 

 ฝึกทกัษะทั้ง 4 อยา่งบูรณาการต่อเน่ืองจากภาษาจีนเบ้ืองตน้ 1 ศึกษา
ไวยากรณ์และรูปประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน  ฝึกทกัษะภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
กวา้งขวางและเนน้การใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
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รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                              น(ท-ป) 
 
1571201 การฟังและการพูดภาษาจีน 1                                                      2(1-2) 
 Chinese Listening and Speaking   1 

ฝึกการฟังบทสนทนา  การเล่าเร่ือง  การอธิบายอย่างง่าย  ฝึกสนทนาเร่ือง
ทัว่ไปในชีวติประจ าวนั เพื่อใชภ้าษาจีนไดค้ล่องแคล่ว โดยเนน้ความสามารถการฟัง
และการพดู 

 
1571202 การฟังและการพูดภาษาจีน 2                  2(1-2) 
 Chinese Listening and Speaking  2 

ศึกษาหลกัการ วิธีการ ในการฟังและการพูดภาษาจีนต่อเน่ืองจากการฟัง  
และการพดู 1 ฝึกฟังและพดูในรูปแบบของการสนทนา ในหวัขอ้ท่ีก าหนด ฝึกพูดใน
กลุ่ม    ฝึกพูดในหัวขอ้ท่ีก าหนด ฝึกพูดในท่ีประชุม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ความสา
รถและทกัษะในการฟังและพดูยิง่ข้ึน 

 
1571203 การฟังภาษาจีน 1                              2(2-0) 
 Chinese Listening 1 

ฝึกการฟังบทสนทนา การเล่าเร่ือง การอภิปรายง่าย ๆ ฝึกการฟังและสนทนา
เร่ืองทัว่ไปในชีวติประจ าวนั  เพื่อใชภ้าษาจีนไดค้ล่องแคล่ว  โดยเนน้ความสารถใน
การฟังใหเ้ขา้ใจ 
  

1571204 การฟังภาษาจีน 2                                            2(2-0) 
 Chinese Listening 2 

ฝึกการฟังบทสนทนาเร่ืองต่าง ๆ การเล่าเร่ือง  การอธิบาย การบรรยายสั้น ๆ 
เพื่อจบัใจความ  และสามารถสรุปใจความส าคญัได ้  
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รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                              น(ท-ป) 
 
1572101 ภาษาจีนระดับต้น 3               3(3-0) 
 Basic Chinese  3 

ศึกษาการใช้ค  าและหน้าท่ีของค า ความสัมพนัธ์ของค าต่างๆ ในวลีและ
ประโยคอยา่งง่าย เพื่อให้สามารถเรียบเรียงขอ้ความ ทั้งในการพูดและการเขียน ได้
อยา่งถูกตอ้งตามหลกัภาษาและความนิยม 

 
1572102 ภาษาจีนระดับต้น 4                3(3-0) 
 Basic Chinese  4 

ศึกษาวลีและหนา้ท่ีของวลีในประโยค   ศึกษารูปแบบประโยคต่างๆ เพื่อ
สามารถเรียบเรียงขอ้ความทั้งในการพดูและการเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม หลกัภาษา
และความนิยม 

 
1572201 การฟังและการพูดภาษาจีน 3                                   2(1-2) 
 Chinese Listening and Speaking   3 

 ศึกษาการฟังและการพูดต่อเน่ืองจากการฟังและการพูดภาษาจีน 2   โดย
 เนน้การฝึกทกัษะการฟังและพดูในท่ีชุมชน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ความสามารถและ
ทกัษะการฟังและการพดู 

 
1572301 การอ่านภาษาจีน 1                                 2(2-0) 
 Chinese Reading  1 

     ฝึกอ่านงานเขียนขนาดสั้ นประเภทต่างๆ เช่น ประกาศ อนุเฉท การ                        
 บรรยาย เรียงความอย่างง่าย  จดหมายและบทความขนาดสั้น  ฝึกความเร็วในการ
อ่าน  โดยจบัใจความส าคญัและวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียนได ้
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                    น(ท-ป) 
 
1572302 การอ่านภาษาจีน 2                   2(2-0) 
 Chinese Reading  2 

   ฝีกความเร็วในการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆท่ียากและยาวข้ึน  เช่น  
 การบรรยาย  เรียงความ  บทความ สามารถจบัใจความไดดี้ยิ่งข้ึน   และเขียนสรุป
 เน้ือหาของบทอ่านท่ีอ่านและยอ่เร่ืองบทอ่านนั้น ๆ ได ้

 
1572401 การเขียนภาษาจีน 1                   3(3-0) 
 Chinese Writing  1 

ฝึกเขียนขอ้ความอย่างง่าย เก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั  เช่น   จดหมายส่วนตวั    
บนัทึกประจ าวนั เพื่อฝึกให้สามารถใช้ค  าศพัท์ต่างๆ ท่ีเรียนแลว้มาส่ือความหมาย
ของตนใหผู้อ่ื้นทราบได ้

 
1572501 วฒันธรรมจีน                       3(3-0) 
 Chinese Culture 

   ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของวฒันธรรมจีนขนบธรรมเนียมประเพณีความเช่ือ 
ค่านิยม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และมรรยาทของจีนโดยสังเขป 

 
1573101 ภาษาจีนระดับกลาง 1                   3(3-0) 
 Intermediate Chinese  1 

      ฝึกการฟัง พดู อ่าน และเขียน ในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาซบัซ้อนข้ึน โดย
เน้นการวิเคราะห์เน้ือหาสาระ และการใช้ภาษาส่ือความหมายได้ถูกต้องรวดเร็ว 
กะทดัรัด  และศึกษาอกัษรตวัยอ่และค าศพัทส์มยัปัจจุบนั 

 
1573102 ภาษาจีนระดับกลาง 2                   3(3-0) 
 Intermediate Chinese  2 

    ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียนในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาซับซ้อนยิ่งข้ึน โดย
เน้นความเขา้ใจและทกัษะในการใช้ภาษาท่ีกะทดัรัดและสละสลวยไดถู้กตอ้งกบั
เน้ือหาและความคิด 
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รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                              น(ท-ป) 
 
1573202 สนทนาภาษาจีน                    2(2-0) 
 Chinese Conversation 

       ฝึกการสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการพูดปากเปล่า และส าเนียงท่ีเป็น
มาตรฐาน การออกเสียงให้ถูกตอ้งชดัเจน การใช้ถอ้ยค าให้เหมาะสมกบัเหตุการณ์
และสภาพแวดลอ้ม 

 
1573301 การอ่านหนังสือพมิพ์จีน 1                  3(3-0) 
 Reading of Chinese Newspaper  1 

    ฝึกการอ่านข่าวและบทความต่างๆ ในหนงัสือพิมพ ์  เช่น ข่าวทัว่ไปทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศบทความเชิงวจิารณ์  บทความทางการเมือง บทบรรณาธิการ  
โดยเนน้การเขา้ใจศพัท ์ส านวนท่ีใชใ้นภาษาหนงัสือพิมพ ์

 
1573302 การอ่านภาษาจีน 3                   2(2-0) 
 Chinese Reading  3 

   อ่านขอ้ความประเภทต่างๆ และวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ ทั้งบนัเทิงคดี  
และสารคดี โดยเนน้การตีความและสามารถถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจจากขอ้ความ
ท่ีอ่าน     สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวจิารณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน        และสามารถสรุป
ใจความโดยสังเขปได ้

 
1573401 การเขียนภาษาจีน 2                          3(3-0) 
 Chinese Writing  2 

   ฝึกเขียนขอ้ความตามประเพณีนิยม   เช่น  จดหมายธุรกิจ   บตัรเชิญบตัร
อวยพร ตลอดจนบทความขนาดสั้น     ทั้งน้ีเพื่อฝึกใหส้ามารถน าศพัทต่์างๆ    ท่ี
เรียนแลว้มาแสดงความประสงคข์องตนไดถู้กตอ้งตามยคุสมยัและประเพณีนิยม 
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รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                              น(ท-ป) 
 
1573402 เรียงความภาษาจีน 1                        2(2-0) 
 Chinese Writing 1 

ฝึกเขียนขอ้ความง่าย ๆ เก่ียวกบัชีวติประจ าวนั  เช่น  จดหมายถึงเพื่อนฝงู พอ่
แม่ ตลอดจนบนัทึกประจ าวนั  เป็นตน้  ทั้งน้ีเพื่อฝึกใหส้ามารถใชค้  าศพัทต่์าง ๆ ท่ี
เรียน แลว้มาเพื่อความหมายของตนใหผู้อ่ื้นทราบได ้
  

1573502 นิทานสุภาษิตจีน                            3(3-0) 
 Chinese Proverbial Tales 

ศึกษานิทานสุภาษิตท่ีมีช่ือเสียงของจีน เน้นคติธรรมและปรัชญาชีวิตและ
รู้จกัใชสุ้ภาษิตจีนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
1573503 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัวรรณคดีจีน                          3(3-0) 
 Introduction to Chinese Literature 

  ศึกษาลกัษณะทัว่ไปและรูปแบบการประพนัธ์ต่างๆท่ีส าคญัของวรรณคดี
จีน  ตั้งแต่ก่อนสมยัก่อนราชวงศ์ฉินจนถึงปัจจุบนัอย่างสังเขป    โดยคดัเลือกจาก   
วรรณคดีจีนท่ีส าคญัในแต่ละสมยั 

 
1573504 วรรณคดีจีน 1                              3(3-0) 
 Chinese Literature 1 

 ศึกษาลกัษณะทัว่ไป และรูปแบบการประพนัธ์ต่าง ๆ ท่ีส าคญัของวรรณคดี
จีน  ตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงราชวงศถ์งั  โดยคดัเลือกจากวรรณคดีจีนท่ีส าคญัในแต่
ละสมยั 

 
1573505 วรรณคดีจีน 2                             2(2-0) 
 Chinese Literature 2 

 ศึกษาลกัษณะทัว่ไป และรูปแบบการประพนัธ์ต่าง ๆ ท่ีส าคญัของวรรณคดี
จีน  ตั้งแต่ราชวงศ์ถงัจนถึงปัจจุบนั  โดยคดัเลือกจากวรรณคดีจีนท่ีส าคญัในแต่ละ
สมยั 
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รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                              น(ท-ป) 
 
1573601 การแปลภาษาจีน 1                   3(3-0) 
 Chinese Translations  1 

ศึกษาหลกัและวธีิการแปลภาษาไทยใหเ้ป็นภาษาจีน และภาษาจีนใหเ้ป็น
ภาษาไทย   ตั้งแต่การแปลประโยคจนถึงการแปลขอ้ความ   บทสนทนา และ
บทความขนาดสั้น 

 
1573602 หลกัภาษาจีน                        3(3-0) 
 Chinese Grammar 

ศึกษาลกัษณะโครงสร้างของภาษาจีน  ศึกษาและวเิคราะห์ชนิด  ความหมาย 
และหนา้ท่ีของหน่วยค า ระบบการสร้างค า ระบบการใชค้  า วเิคราะห์   รูปประโยค
และฝึกการเขียนประโยคภาษาจีน ใหถู้กตอ้งตามหลกัภาษา 

 
1573701 ภาษาจีนเพือ่การท่องเทีย่ว                  3(3-0) 
 Chinese for Tourism 

ฝึกทกัษะในดา้นการฟัง  และพดูในภาษาส านวนท่ีใชใ้นการบริการ และ
แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย   โดยจดัสถานการณ์จ าลองในการ
 ปฏิบติังาน  เช่น  สนามบิน โรงแรม  ภตัตาคาร  ร้านคา้  เป็นตน้ 

 
1573702 ภาษาจีนเพือ่การเลขานุการ                  3(3-0) 
 Chinese for Secretarial Science 

ศึกษาภาษาจีนส าหรับงานเลขานุการ  เนน้การใชภ้าษาในการติดต่อ
 ส่ือสารเช่น บนัทึกขอ้ความ   โทรศพัทท่ี์ติดต่อภายในและภายนอกบริษทั  
พร้อมทั้งศึกษาศพัทเ์ทคนิค และส านวนท่ีจ าเป็นในงานเลขานุการ 
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รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                              น(ท-ป) 
 
1573703 ภาษาจีนเพือ่การโรงแรม                   3(3-0) 
 Chinese for Hotel 

ฝึกทกัษะในดา้นการฟัง พดู ส านวนภาษาท่ีใชใ้นการบริการในโรงแรมโดย
ใชใ้นการณ์จ าลอง  และฝึกปฏิบติัในโรงแรม  เช่น งานล่วงหนา้  ภตัตาคารบาร์ ร้าน
ขายของท่ีระลึก  เป็นตน้ 

 
1573704 ภาษาจีนธุรกจิ                        3(3-0) 
 Business Chinese 

ศึกษาภาษาจีนท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นวงการธุรกิจ โดยใชส้ถานการณ์จ าลองและ
ใหค้วามรู้ในเร่ืองวธีิปฏิบติัตนในการติดต่อธุรกิจกบัชาวจีน  

 
1573801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาจีน 3                  2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Chinese 3 

จดัใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัโดยใชส้ถานการณ์จ าลอง ในสถานประกอบการ
ภาคธุรกิจ   เช่น  โรงแรม  บริษทัจดัน าเท่ียว  ส านกังาน ฯลฯ  ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ 

 
1573802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาจีน 3                 5(450) 
 Full Time Professional Experience in Chinese 3 

จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพดา้นภาษาจีนในหน่วยงาน สถาน
ประกอบการท่ีมีการใชภ้าษาจีน  ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยนิ์เทศ และผูบ้ริหาร
กิจการ  โดยจดัใหมี้การปฐมนิเทศก่อนฝึก  และมีการอภิปราย วเิคราะห์และสรุปผล
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

 
1573901 บทอ่านคัดเลอืกทางสังคมศาสตร์ 1                 2(2-0) 
 Selective Reading Passages in Social Science 1 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัประเทศจีนในแง่ต่างๆ อาทิประวติัศาสตร์
ภูมิศาสตร์ การเมือง  และเศรษฐกิจจากบทอ่านคดัเลือกทางสังคมศาสตร์ 
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รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                              น(ท-ป) 
 
1573902 บทอ่านคัดเลอืกทางสังคมศาสตร์   2                 3(3-0) 
 Selective Reading Passages in Social Science 2 

ศึกษาวเิคราะห์สถานการณ์ประเทศจีนในปัจจุบนัและการสร้าง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในภูมิภาคเอเชีย จากบทอ่านคดัเลือกทางสังคมศาสตร์  

 
1574101 ภาษาจีนระดับสูง                      3(3-0) 
 Advanced Chinese 

ศึกษางานเขียนต่างๆ ทั้งบนัเทิงคดี     และสารคดี      จดบนัทึก     ยอ่ความ      
ขยายความ    แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดอ่้าน  ไดพ้บ   ไดเ้ห็นและฟัง  เพื่อให้
สามารถจบัใจความหลกัและพลความได ้

 
1574301 การอ่านภาษาจีนโบราณ                   3(3-0) 
 Classical Chinese Reading 

ศึกษาภาษาจีนโบราณจากบทคดัสรร        เพื่อใหเ้ขา้ใจลกัษณะโครงสร้าง
ไวยากรณ์ และความหมาย โดยเฉพาะขอ้แตกต่างในดา้นการใชศ้พัทแ์ละ  หลกัภาษา  
ระหวา่งภาษาจีนโบราณกบัภาษาจีนปัจจุบนั 

 
1574302 การอ่านหนังสือพมิพ์จีน 2                  3(3-0) 
 Reading of Chinese Newspaper 2 

 ฝึกการอ่านเชิงวเิคราะห์      และวจิารณ์ข่าว     และบทความต่าง ๆ ใน
หนงัสือพิมพ ์ โดยศึกษาลีลาการเขียน ตลอดจนวตัถุประสงคแ์ละทศันะของ   ผูเ้ขียน 

 
1574401 การเขียนรายงานภาษาจีน                   3(3-0) 
 Chinese Report Writing 

 ฝึกการเขียนรายงานการคน้ควา้เป็นภาษาจีน การตีความหมายหวัขอ้เร่ือง
วางโครงเร่ือง  วธีิรวบรวมขอ้มูลจากการอ่าน การเรียบเรียงเน้ือความ    การใชถ้อ้ยค า
ท่ีมีน ้าหนกั การอา้งเหตุผล เชิงอรรถ ดรรชนีและบรรณานุกรม 
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รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                              น(ท-ป) 
 
1574402 เรียงความภาษาจีน 2                   3(3-0) 
 Chinese Essay  2 

ฝึกหดัเขียนขอ้ความตามประเพณีนิยม เช่น จดหมายธุรกิจ  บตัรเชิญ  บตัร
อวยพร ตลอดจนบทความสั้น ๆ  ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถน าศพัทต่์าง ๆ  ท่ีเรียนมาแลว้
มาแสดงความประสงคข์องตนใหถู้กตอ้งตามประเพณีนิยม 

 
1574501 เร่ืองส้ันจีน                              3(3-0) 
 Chinese Short Stories 

ศึกษาเร่ืองสั้นร่วมสมยัของจีน เพื่อสามารถจบัใจความจากเร่ืองท่ีอ่านและ
สรุปได ้

 
1574502 นวนิยายจีน                               3(3-0) 
 Chinese Novels 

ฝึกทกัษะการอ่านและวเิคราะห์บทคดัเลือกจากนวนิยายจีนสมยัราชวงศห์มิง  
ชิงและสมยัใหม่ 

 
1574503 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย                 3(3-0) 
 Contemporary and Modern Chinese Literature 

 ฝึกทกัษะและวเิคราะห์บทคดัเลือกจากวรรณกรรมสมยัใหม่และร่วมสมยั
ของจีน  
 

1574601 การแปลภาษาจีน 2                    3(3-0) 
 Chinese Translation II 

ศึกษาหลกัและวธีิการในการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย  และภาษาไทยเป็น
ภาษาจีน        ฝึกแปลขอ้ความและบทความท่ียากข้ึน        ฝึกแปลบทความเอกสาร 
สุนทรพจน์ และจดหมายประเภทต่าง ๆ 
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รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                              น(ท-ป) 
 

1574602 การแปลภาษาจีน 3                   3(3-0) 
 Chinese Translation 3 

ศึกษาหลกัและวธีิการแปลภาษาไทยใหเ้ป็นภาษาจีน และภาษาจีนใหเ้ป็น
ภาษาไทยในระดบัสูงข้ึนจากการแปลภาษาจีน 2โดยเนน้การแปลบทคดัยอ่ เอกสาร
ทางวชิาการ   เร่ืองสั้น นวนิยาย บทประพนัธ์และเอกสารราชการ 

 
1574701 หนังสือแบบเรียนภาษาจีน                   3(3-0) 
 Chinese  Instructional Materials 

ศึกษาแบบเรียนภาษาจีนในระดบัต่าง ๆ วเิคราะห์แบบเรียนนั้น ๆ เพื่อ
น าไปใชใ้นการทดลองสอน และการศึกษาต่อไป  ฝึกการสร้างแบบเรียนท่ีสอดคลอ้ง
กบัจุดมุ่งหมาย และการสร้างแบบฝึกท่ีเพิ่มเติม 
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หมู่วชิาภาษามาเลย์ 
(158) 

 

 
หมู่วชิาภาษามาเลย ์ ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิามนุษยศาสตร์  ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิา

ออกเป็นดงัน้ี 
  1.  ทกัษะพื้นฐาน               (158-1--) 
  2.  ทกัษะการฟัง-พดู               (158-2--) 
  3.  ทกัษะการอ่าน               (158-3--) 
  4.  ทกัษะการเขียน               (158-4--) 
  5.  ศิลปวฒันธรรม-วรรณกรรม              (158-5--) 
  6.  วากยสัมพนัธ์และการแปลง              (158-6--) 
  7.  ภาษามาเลยส์ าหรับวชิาชีพ              (158-7--) 
  8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ              (158-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั            (158-9--) 
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หมู่วชิาภาษามาเลย์   (158) 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1581101 
1581102 
1581103 
1581104 
1581105 
1581106 

 ภาษามาเลยเ์บ้ืองตน้ 1 
ภาษามาเลยเ์บ้ืองตน้ 2 
ภาษามาเลย ์1 
ภาษามาเลย ์2 
ภาษามาเลย ์3 
ภาษามาเลย ์4 

3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาภาษามาเลย์  (158) 

 
รหัส                                 ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1581101 ภาษามาเลย์เบือ้งต้น  1                   3(3-0) 
                            Malay for Beginners  1  

      ส าหรับผู้เรียนทีไ่ม่มีพืน้ฐานความรู้ภาษามาเลย์มาก่อน 
              ควรฝึกทกัษะทั้ง 4    อยา่งบูรณาการ     ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์
พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั   ไดแ้ก่    การทกัทาย  การแนะน า
ตน การบอกเวลา การซ้ือของ  เป็นตน้ การฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ    สามารถสรุปและ
ตอบค าถามได ้  การเขียนประโยคง่าย ๆ  ได ้  
 

  1581102 ภาษามาเลย์เบือ้งต้น 2                   3(3-0) 
                           Malay for  Beginners 2  

วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 1581101   ภาษามาเลย์เบือ้งต้น 1 
โดยการฝึกทกัษะทั้ง 4   อยา่งบูรณาการ   ต่อเน่ืองจากภาษามาเลยเ์บ้ืองตน้ 1                           

ศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน    ฝึกทกัษะภาษาในสถานการณ์ต่าง  ๆ 
ท่ีกวา้งขวางข้ึน และเนน้การใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

 
1581103 ภาษามาเลย์ 1                    3(3-0) 
                            Malay  1  

      ศึกษาเนน้ในดา้นการฟัง และการพดูภาษามาเลยเ์บ้ืองตน้    ในกรณีท่ี
จ าเป็นตอ้งใชภ้าษาน้ีในการท างาน   บทเรียนจะประกอบดว้ยรูปแบบการสนทนาใน
ชีวติประจ าวนั  
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รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                              น(ท-ป) 
 
1581104 ภาษามาเลย์ 2                          3(3-0) 
                            Malay 2   

  ศึกษาต่อเน่ืองจากวชิาภาษามาเลย์  1    โดยเน้นในด้านการฟังและการพูด  
    นกัศึกษาไดรั้บการฝึกฝน      ใหใ้ชว้ชิาภาษามาเลยใ์นขอบข่ายท่ีกวา้งข้ึน    
ฝึกทกัษะในดา้นการฟังและพดู         บทเรียนจะประกอบดว้ยภาษาส านวนท่ีใช้ใน
การบริการและสนทนากบันกัท่องเท่ียว  
 

1581105 ภาษามาเลย์  3                        3(3-0) 
        Malay  3  

 ฝึกทกัษะในดา้นการฟังและพดู     บทเรียนจะประกอบดว้ยภาษาส านวนท่ี
ใชใ้นการบริการและสนทนากบันกัท่องเท่ียว  

 
1581106 ภาษามาเลย์ 4                    3(3-0) 
                   Malay  4  

ฝึกทกัษะในดา้นการฟังและพดู   ในสถานการณ์จ าลองในการปฏิบติังานทั้ง
ในโรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียว  
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หมู่วชิาภาษาฝร่ังเศส   
(159) 

 
  หมู่วชิาภาษาฝร่ังเศส  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิามนุษยศาสตร์  ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาทางวชิา
ออกเป็น  ดงัน้ี 

1. ทกัษะพื้นฐาน              (159-1---) 
2. ทกัษะการฟัง – พดู              (159-2---) 
3. ทกัษะการอ่าน                  (159-3---) 
4. ทกัษะการเขียน               (159-4---) 
5. ศิลปวฒันธรรม – วรรณกรรม             (159-5---) 
6. วากยสัมพนัธ์และการแปล             (159-6---) 
7. ภาษาฝร่ังเศสส าหรับวชิาชีพ             (159-7---) 
8. การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ             (159-8---) 
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์   

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวจิยั           (159-9---) 
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หมู่วชิาภาษาฝร่ังเศส   (159) 
                                 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1591101  ภาษาฝร่ังเศส 1 3(3-0) 
1591102  ภาษาฝร่ังเศส 2 3(3-0) 
1591103  ภาษาฝร่ังเศส 3 3(3-0) 
1591104  ภาษาฝร่ังเศส 4 3(3-0) 
1591105  ภาษาฝร่ังเศส 5 3(3-0) 
1591106  ภาษาฝร่ังเศส 6 3(3-0) 
1591107  รูปและการใชภ้าษาฝร่ังเศสสมยัใหม่ 1                     3(3-0) 
1591108  รูปและการใชภ้าษาฝร่ังเศสสมยัใหม่ 2                     3(3-0) 
1591109   1590101 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 1 2(1-2) 
1591110   1590102 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 2 2(1-2) 
1591201  ความเขา้ใจดา้นการฟัง-การพดูภาษาฝร่ังเศส 1             3(3-0) 
1591202  ความเขา้ใจดา้นการฟัง-การพดูภาษาฝร่ังเศส 2             3(3-0) 
1591301  เทคนิคการอ่าน 1                           3(3-0) 
1591302  เทคนิคการอ่าน 2 3(3-0) 
1592201  สนทนาภาษาฝร่ังเศส 1 3(3-0) 
1592301  การอ่านภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 3(3-0) 
1592401  การเขียนภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1                   3(3-0) 
1592402  การเขียนภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 2                   3(3-0) 
1592701  ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 1 3(3-0) 
1592702  ภาษาฝร่ังเศสในส่ือมวลชน 1                            3(3-0) 
1593201  สนทนาภาษาฝร่ังเศส 2 3(3-0) 
1593202  สนทนาภาษาฝร่ังเศส 3 3(3-0) 
1593301  การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพื่อการตีความ                      3(3-0) 
1593401  การเขียนภาษาฝร่ังเศสเชิงริเร่ิมสร้างสรรค ์                3(3-0) 
1593501  ฝร่ังเศสศึกษา 3(3-0) 
1593502  วรรณคดีฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 3(3-0) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 

1593503  การเรียนภาษาฝร่ังเศสดว้ยการละคร                      2(1-2) 
1593701  ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานเลขานุการ 1                       3(3-0) 
1593702  ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 2               3(3-0) 
1593703  การเขียนภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 3                   3(3-0) 
1593704  ภาษาฝร่ังเศสในส่ือมวลชน 2                            3(3-0) 
1593705  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียว 1                        3(3-0) 
1593706  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการโรงแรม 1 3(3-0) 
1593707  การสอนภาษาฝร่ังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ           2(1-2) 
1593801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 3     2(90) 
1594201  สนทนาภาษาฝร่ังเศส 4 3(3-0) 
1594501  ภูมิหลงัทางสังคมและวฒันธรรมของคนฝร่ังเศส 3(3-0) 
1594502  วรรณคดีส าหรับเด็ก 2(2-0) 
1594503  ร้อยกรองภาษาฝร่ังเศส 2(2-0) 
1594601  การแปลภาษาฝร่ังเศส 1 3(3-0) 
1594602  การแปลภาษาฝร่ังเศส 2 3(3-0) 
1594701  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียว 2 3(3-0) 
1594702  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการโรงแรม 2 3(3-0) 
1594703  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ 3(3-0) 
1594704  ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานเลขานุการ 2 3(3-0) 
1594705  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการตดัเยบ็และออกแบบทรงผม 3(3-0) 
1594706  การทดสอบและการวดัผลส าหรับครูภาษาฝร่ังเศส 2(1-2) 
1594707  ความสัมพนัธ์ทางดา้นธุรกิจกบัประเทศฝร่ังเศส 3(3-0) 
1594801  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 3 5(350) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาภาษาฝร่ังเศส (159) 

 
 รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                น(ท-ป) 
 
1591101 ภาษาฝร่ังเศส 1                    3(3-0) 
       French 1 

ศึกษาเน้นในด้านการฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองต้น  ในกรณีท่ี
จ าเป็นตอ้งใชภ้าษาน้ีในการท างาน  บทเรียนจะประกอบดว้ยรูปแบบการสนทนาใน
ชีวติประจ าวนัแบบง่าย 

 
1591102     ภาษาฝร่ังเศส 2                    3(3-0) 
      Franch 2 

ศึกษาต่อเน่ืองจากวิชาภาษาฝร่ังเศส 1  โดยเนน้หนกัในดา้นการฟังและพูด
นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้ใช้ภาษาฝร่ังเศสในขอบเขตท่ีกวา้งข้ึน  เช่น การ
บริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
1591103     ภาษาฝร่ังเศส 3                    3(3-0) 
      French 3 

ฝึกทกัษะในดา้นการฟังและพูด  บทเรียนจะประกอบดว้ยภาษา  ส านวนท่ี
ใชใ้นการบริการและสนทนากบันกัท่องเท่ียว 

 
1591104     ภาษาฝร่ังเศส 4                    3(3-0) 
      French 4 

ฝึกทกัษะในดา้นการฟังและการพดู  ในสถานการณ์จ าลองในการปฏิบติังาน
ทั้งในโรงแรม  และสถานท่ีท่องเท่ียว 
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รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1591105     ภาษาฝร่ังเศส 5                    3(3-0) 
      French 5 

ฝึกทกัษะในด้านการอ่านและการเขียน  การอ่านบทความประเภทต่าง ๆ   
อ่านหนงัสือพิมพ ์ บทความทางวิชาการ  และการเขียนจดหมายธุรกิจ และรายงาน
ประเภทต่าง ๆ 

 
1591106     ภาษาฝร่ังเศส 6                    3(3-0) 
       French 6 

 ฝึกทกัษะชั้นสูงดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสรุปใจความส าคญัได ้ 
การเสนอรายงาน  การอภิปรายกลุ่ม  เป็นตน้ 

 
1591107     รูปและการใช้ภาษาฝร่ังเศสสมัยใหม่ 1                                    3(3-0) 
                    Forms and Usage in Modern French 1 

ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ใน
ประโยคระดบัภาษาท่ีไม่ซบัซอ้น 

 
1591108     รูปและการใช้ภาษาฝร่ังเศสสมัยใหม่ 2                                    3(3-0) 

        Forms and Usage in Modern French 2 
                    Prerequisite: 1591107 Forms and Usage in Modern French 1 

 ศึกษาโครงสร้างของภาษาพูดและเขียน  วิเคราะห์ภาษา  โครงสร้างของ
ประโยคและกฎทางไวยากรณ์ซ่ึงตดัตอนมาจากเอกสารต่าง ๆ ในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 

1591109 ภาษาฝร่ังเศสเบือ้งต้น 1                   2(1-2) 
  French for Beginners 1 
   ส าหรับผู้ทีไ่ม่มีพืน้ฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศสมาก่อน 

 ฝึกทกัษะทั้ง 4 อยา่ง       บูรณาการในขั้นพื้นฐานส าหรับทกัษะการฟังและ
การพดู  ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั ไดแ้ก่ การทกัทาย การแนะน า
ตนเองและแนะน าผูอ่ื้น การขอบคุณ การขอโทษ การอ าลา การอวยพร การบอกเวลา 
ทกัษะการเขียน ฝึกเขียนตามค าบอกและเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้ทกัษะการอ่าน ฝึก
อ่านเน้ือหาขอ้ความสั้น ๆ และตอบค าถามสั้น ๆ ได ้ 

 
1591110 ภาษาฝร่ังเศสเบือ้งต้น 2       2(1-2) 
  French for Beginners 2 
   รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 1591109 ภาษาฝร่ังเศสเบือ้งต้น 1 

ฝึกทกัษะทั้ง 4 อยา่งต่อเน่ืองจากภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 1      ในขอบข่ายท่ี
กวา้งข้ึน   โดยใชศ้พัทส์ านวนไวยากรณ์ท่ีซบัซอ้นข้ึน และใหรู้้จกัวฒันธรรมฝร่ังเศส
ในดา้นต่าง ๆ เช่น การด าเนินชีวติประจ าวนั อาหาร การกีฬา วนัหยดุ เป็นตน้ 

 
1591201     ความเข้าใจด้านการฟัง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 1                            3(3-0) 

       Listening and Speaking 1 
ฝึกฟัง-พดูจากส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย ุ โทรทศัน์  ภาพยนตร์  วดีิทศัน์  เป็นตน้ 

 
1591202     ความเข้าใจด้านการฟัง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 2                            3(3-0) 

        Listening and Speaking 2 
                     Prerequisite: 1591201  Listening and Speaking 1 
              ฝึกฟังเพื่อจบัใจความหลกัหรือแก่นของเร่ือง สามารถรายงานปากเปล่า  

สรุปใจความส าคญัจากส่ิงท่ีฟังได ้
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รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1591301     เทคนิคการอ่าน 1                                                    3(3-0) 

       Paragraph Reading Strategies 1 
ศึกษาหลกัการอ่านเบ้ืองตน้  รวมทั้งการตีความประโยคและเน้ือความจาก

บริบท  ตลอดจนทักษะในการเดาค าศัพท์ใหม่  อ่านเพื่อจับใจความส าคัญและ
รายละเอียดต่าง ๆ ในระดบัขอ้ความได้อย่างเขา้ใจและสามารถโตต้อบเป็นภาษา
ฝร่ังเศสได ้ อนัเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะการพดู  อ่านและเขียน       

                           
1591302     เทคนิคการอ่าน 2                                                    3(3-0) 

       Processes in Reading Continuous Texts 2 
ศึกษาทัว่ไปเก่ียวกบัการอ่านศึกษาศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั         

ในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 
1592201     สนทนาภาษาฝร่ังเศส 1                                               3(3-0) 

        Conversation 1 
              ศึกษาบทสนทนาในชีวิตประจ าวนั  ฝึกทกัษะดา้นการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  

เพื่อการส่ือสารเบ้ืองต้น  สามารถโต้ตอบแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองราวใน
ชีวติประจ าวนัได ้

 
1592301     การอ่านภาษาฝร่ังเศสธุรกจิ                                                         3(3-0) 

       Reading Business French 
              ฝึกอ่านเอกสารท่ีเก่ียวกบัธุรกิจประเภทต่างๆให้อ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

โดยสามารถยอ่ความส่ิงท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง                
 
1592401     การเขียนภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร 1                                  3(3-0) 

       Communicative Writing 1 
            ศึกษาการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ รวมทั้งการเขียนประวติัยอ่ของบุคคลแนว
ปฏิบติัในการเขียนจดหมายธุรกิจ  ส านวนจดหมายเฉพาะแบบฝึกเขียนและตอบรับ  
ตอบปฏิเสธบตัรเชิญต่าง ๆ 
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 รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1592402     การเขียนภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร 2                                  3(3-0) 

       Communicative Writing 2 
                    Prerequisite: 1592401  Communicative Writing 1 
              ฝึกเขียนเรียงความสั้น ๆ ใหไ้ดใ้จความสละสลวย                 
 
1592701     ภาษาฝร่ังเศสธุรกจิ 1                                                 3(3-0) 

       Business French 1 
              พฒันาทกัษะต่าง ๆ ของผูเ้รียน ไดแ้ก่ การฟัง  การพดู  การอ่านและ 

การเขียนดา้นต่าง ๆ ทางธุรกิจ  เพื่อการส่ือสารอยา่งเหมาะสม 
 
1592702     ภาษาฝร่ังเศสในส่ือมวลชน 1                                           3(3-0) 

       Mass Media French 1 
              ศึกษาโดยการอ่านและเขียน  ศึกษาหลกัเกณฑ์และรูปแบบของส่ือประเภท 

ส่ิงพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์รายวนั นิตยสาร คู่มือ และโฆษณาต่าง ๆ เน้น เร่ือง
ไวยากรณ์และความหมายของค าศพัท์  บทความ  จดหมายข่าว  การโฆษณา และ
ประกาศแจง้ความ  ในระดบัเบ้ืองตน้                                 

 
1593201     สนทนาภาษาฝร่ังเศส 2                                                3(3-0) 

       Conversation 2 
                    Prerequisite: 1592201  Conversation 1 
              ศึกษาบทสนทนา  แสดงความคิดเห็นและโตต้อบต่อข่าวสารทนัสมยัและ 

เหตุการณ์ต่าง ๆ ของโลกปัจจุบนั 
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รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1593202     สนทนาภาษาฝร่ังเศส 3                                                3(3-0) 

       Conversation 3 
                    Prerequisite: 1593201  Conversation 2 
              ฝึกการพดูใหข้อ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัส่วนหนา้ของโรงแรม  ส านกังาน

ภตัตาคาร บริษทัธุรกิจท่องเท่ียวและร้านขายของท่ีระลึก  การพดูแสดงความคิดเห็น
ในระดบัท่ีสูงข้ึน เป็นตน้ 

 
1593301     การอ่านภาษาฝร่ังเศสเพือ่การตีความ                                     3(3-0) 

       Reading and Interpretation of Texts 
              ศึกษาการอ่านขอ้เขียนประเภทต่าง ๆ       ในระดบัภาษาท่ีซบัซอ้นข้ึนฝึกให้

ผูเ้รียนวเิคราะห์ขอ้เขียนอยา่งมีเหตุผล    ฝึกแสดงความคิดเห็นต่อขอ้เขียน   สามารถ
ตีความ  สรุปความอา้งอิง  บอกความหมายของขอ้เขียนและทศันคติของผูเ้ขียนได ้

 
1593401     การเขียนภาษาฝร่ังเศสเชิงริเร่ิมสร้างสรรค์                               3(3-0) 

       Creative Writing 
              ศึกษากฎเกณฑก์ารเขียนเรียงความ  การเลือกหวัขอ้  การวางโครงเร่ือง และ 

ฝึกเขียนเรียงความทั้งเร่ือง  บทประพนัธ์  โคลง  กลอนต่าง ๆ และภาษาโฆษณา 
 
1593501     ฝร่ังเศสศึกษา                                                       3(3-0) 

       French Studies 
              ศึกษาเก่ียวกบัภูมิศาสตร์  ประวติัศาสตร์  ศาสนา  วฒันธรรมและ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี   วถีิชีวติ  ค่านิยม  ความเช่ือท่ีคนฝร่ังเศสยดึถือและปฏิบติั
รวมทั้งความสัมพนัธ์ทาง เศรษฐกิจและการคา้ระหวา่งไทยและฝร่ังเศส 
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รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1593502     วรรณคดีฝร่ังเศสเบือ้งต้น                                              3(3-0) 

       Introduction to French Literary Work 
            ความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมและประวติัวรรณคดีพร้อม
ทั้งดา้นลีลาการประพนัธ์  ความหมาย  ความคิดหรือปรัชญาของผูแ้ต่งรวมทั้งศพัท์
เฉพาะดา้นวรรณกรรมเพื่อใหเ้กิดความรู้และความเขา้ใจเบ้ืองตน้ในวรรณกรรมและ
ประวติัวรรณคดีฝร่ังเศส                                    

 
1593503     การเรียนภาษาฝร่ังเศสด้วยการละคร                  2(1-2) 
       French Language Learning through Drama 
   ฝึกการใชภ้าษาในการแสดงบทละครสั้น ๆ   นกัศึกษาจะเรียนรู้วิธีปรับปรุง 

การพดูและการเปล่งเสียงใหถู้กตอ้ง  สามารถก ากบับทละครสั้น ๆ เป็นภาษาฝร่ังเศส 
 
1593701     ภาษาฝร่ังเศสเพือ่งานเลขานุการ 1                                      3(3-0) 

       French for the Secretary I 
              ฝึกการใช้ภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกับงานเลขานุการ  เน้นการใช้ภาษาเพื่อการ

ส่ือสารดา้นธุรกิจ 
 
1593702     ภาษาฝร่ังเศสธุรกจิ 2                                                 3(3-0) 

       Business French 2 
                    Prerequisite: 1592701  Business French 1 
              วิชาน้ีเน้นการส่ือสารด้านการพูดและการเขียนในวงการธุรกิจต่าง ๆ เช่น

การธนาคาร   โครงการทางดา้นธุรกิจและการส่งเสริมการลงทุน  เงินทุนและสินคา้
อุปโภค บริโภค   
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รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1593703     การเขียนภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร 3                                  3(3-0) 

       Communicative Writing 3 
                    Prerequisite: 1592402  Communicative Writing 2 
              ศึกษาการเขียนเพื่อการส่ือสาร    นอกเหนือจากการโตต้อบจดหมายธุรกิจ

ต่าง ๆ  นั้นแลว้  ตวัอยา่งเช่น  การเขียนแผ่นพบัในเร่ืองเก่ียวกบัการเดินทางเพื่อการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรมการเขียนบรรยายและพรรณาถึงสถานท่ีบุคคลหรือส่ิงท่ี
ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว ฯลฯ 

 
1593704     ภาษาฝร่ังเศสในส่ือมวลชน 2                                           3(3-0) 

       Mass Media French 2 
                    Prerequisite: 1592702  Mass Media French 1 

            เนน้การฝึกอ่านและเขียนขอ้ความจากส่ิงพิมพท่ี์เป็นปัจจุบนั  ภาษาท่ีใชท้าง
วทิย ุโทรทศัน์ ฝึกผูเ้รียนใหส้ามารถตีความในการอ่านและเขียน ฝึกอภิปราย ฝึกแยก
ขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากสาระ ข่าว  บทความ ฯลฯ  และศึกษาลกัษณะเฉพาะ
ของภาษาท่ีใชก้บัส่ือต่าง ๆ 

 
1593705     ภาษาฝร่ังเศสเพือ่การท่องเทีย่ว 1                                       3(3-0) 

       French for Tourism 1 
              ศึกษาการใชภ้าษาฝร่ังเศสในธุรกิจการท่องเท่ียวในสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อม

ทั้งทศันศึกษานอกสถานท่ี 
 
1593706     ภาษาฝร่ังเศสเพือ่การโรงแรม 1                                        3(3-0) 

       French for Hotel Management 1 
ฝึกการใชภ้าษาฝร่ังเศสในธุรกิจการโรงแรมในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมแผนก  

อาหารและเคร่ืองด่ืม  
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รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1593707     การสอนภาษาฝร่ังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ                2(1-2) 
       Didactic of French as Second languge 
   ศึกษาหลกัสูตรแบบเรียนและคู่มือของแบบเรียนท่ีใชใ้นระดบัมธัยมศึกษา 

ตอนปลาย ประเมินขอ้ดีและขอ้เสียของแบบเรียนในดา้นเน้ือหาโครงสร้างและการท่ี
จะสามารถน าเน้ือหาต่าง ๆ  ไปใชใ้นการเรียนการสอน  ประเมินแบบเรียน เช่น 
สามารถใหผู้เ้รียนมีความรู้  สามารถสร้างและใชส่ื้อการสอนภาษาฝร่ังเศส          

 
1593801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาฝร่ังเศสธุรกจิ  3                             2(90) 
  Preparation  for  Professional  Experience  in  Japanese  Language 3 
   จดักิจกรามเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์

วชิาชีพและพฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลกัษณะท่ี
เหมาะสมกบัวชิาชีพภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ  โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบ
ต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวกบังานท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศสธุรกิจ 

 
1594201     สนทนาภาษาฝร่ังเศส 4                                                3(3-0) 

     Conversation 4 
                  Prerequisite: 1593202  Conversation 3 

            นกัศึกษาไดรั้บการฝึกใหแ้สดงความคิดเห็นในหวัขอ้ต่าง ๆ  สามารถวจิารณ์
เสนอแนะและชกัชวน 

 
1594501     ภูมิหลงัทางสังคมและวฒันธรรมของคนฝร่ังเศส                              3(3-0) 

        Sociocultural Background of French People 
วิชาน้ีศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์  วิถีทางการด าเนินชีวิตของคน ฝร่ังเศส

เน้ือหาวิชาน้ีจะครอบคลุมดา้นประวติัศาสตร์  ภูมิศาสตร์  ศาสนา  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  เนน้การวิเคราะห์เน้ือหาและการอภิปรายแสดงความคิดเห็น เช่น  รายการ    
ทีว ี วดีิทศัน์  และหนงัสือพิมพภ์าษาฝร่ังเศสเพื่อพฒันาทกัษะต่าง ๆ 
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รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1594502     วรรณคดีส าหรับเด็ก                               2(2-0) 
      Children’s Literature 

   ศึกษาวรรณคดีส าหรับเด็กประเภทต่าง ๆ  เช่น  นิทานพื้นบา้น  เทพนิยาย   
บทเพลงกล่อมเด็ก  บทร้อยกรองส าหรับเด็ก  และนิทานส าหรับเด็ก เป็นตน้  ผูเ้รียน
ตอ้งอ่านงานวรรณกรรมช้ินเอกส าหรับเด็กอยา่งนอ้ยหน่ึงเร่ือง 

 
1594503     ร้อยกรองภาษาฝร่ังเศส                   2(2-0) 
      French Poetry Selections 
   ศึกษาร้อยกรองภาษาฝร่ังเศส  โดยพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัความสนใจของ 

ผูเ้รียนไทย  ศึกษางานกวนิีพนธ์ท่ีมีช่ือเสียงและงานของกวร่ีวมสมยัเพื่อเพิ่มพนู
ความรู้เก่ียวกบัภูมิหลงัและพฒันาการของกวนิีพนธ์  ศึกษาภาษาและลีลาการ
ประพนัธ์ของกวเีพื่อใหผู้เ้รียนสามารถวเิคราะห์และประเมินคุณค่าของบทกวนิีพนธ์
ต่าง ๆ  ได ้

 
1594601     การแปลภาษาฝร่ังเศส 1                                              3(3-0) 

      Translation 1 
            ศึกษาการแปล   ฝึกแปลขอ้ความและเร่ืองราวสั้น ๆ  จากภาษาไทยเป็นภาษา
ฝร่ังเศส   และจากภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาไทย  ฝึกการใชพ้จนานุกรม 

 
1594602     การแปลภาษาฝร่ังเศส 2                                               3(3-0) 

       Translation 2 
                    Prerequisite: 1594601 Translation 1 
              ฝึกทกัษะการแปลในระดบัท่ียากข้ึนจากขอ้ความต่าง ๆ  รายงานบทตดัตอน

มาจากความรู้ในสาขาต่าง  ๆ  สุนทรพจน์และบทตดัตอนจากวรรณกรรมเนน้การฝึก
แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาฝร่ังเศส  และจากภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาไทยในระดบัท่ี
ยากข้ึน 
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รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1594701     ภาษาฝร่ังเศสเพือ่การท่องเทีย่ว 2                                       3(3-0) 

      French for Tourism 2 
                   Prerequisite: 1593705  French for Tourism 1 
              ผูเ้รียนจะเรียนค าศพัทแ์ละส านวนภาษาท่ีใชใ้นสถานการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวกบั

การท่องเท่ียวมากข้ึน 
 
1594702     ภาษาฝร่ังเศสเพือ่การโรงแรม 2                                        3(3-0) 

      French for Hotel Management 2 
                    Prerequisite: 1593706  French for Hotel Management 1 
              ศึกษาศพัทแ์ละส านวนภาษาท่ีใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ มากข้ึนของธุรกิจการ

โรงแรม  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม                                 
 
1594703     ภาษาฝร่ังเศสเพือ่การติดต่อทางธุรกจิ                                     3(3-0) 

       Business French Correspondence 
              ศึกษาและฝึกการเขียนโตต้อบจดหมายธุรกิจแบบต่าง ๆ เช่น จดหมายส่ง

ของจดหมายตอบรับและตอบปฏิเสธ  จดหมายแนะน าสินคา้  จดหมายเสนอสินคา้ 
รวมทั้งช้ีแจงและแสดงความไม่พอใจในสินคา้และบริการ  เป็นตน้ 

 
1594704     ภาษาฝร่ังเศสเพือ่งานเลขานุการ 2                                      3(3-0) 

       French for the Secretary 2 
                    Prerequisite: 1593701  French for the Secretary 1 
              ผูเ้รียนศึกษาศพัทส์ านวนท่ีใชใ้นการส่ือสารดา้นธุรกิจมากข้ึน  วชิาน้ีฝึก

ผูเ้รียนใหส้ามารถรับข่าวสารและจดัส่งข่าวสารในแบบส่ือสารตรงทางโทรศพัทแ์ละ
ทางโทรสาร 
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รหัส          ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1594705     ภาษาฝร่ังเศสเพือ่การตัดเยบ็และออกแบบทรงผม                             3(3-0) 

      French for Clothing and Hair Design                  
              ศึกษาภาษาฝร่ังเศสท่ีใชเ้ก่ียวกบัการออกแบบเส้ือผา้และแบบผมการบรรยาย

แฟชัน่  เส้ือผา้และแบบผมต่าง ๆ เป็นตน้ 
 
1594706     การทดสอบและการวดัผลส าหรับครูภาษาฝร่ังเศส                2(1-2) 
        Tests and Measurements for French Language Teachers 
   ศึกษาและสามารถสร้างขอ้สอบเป็นภาษาฝร่ังเศส  สามารถวเิคราะห์ขอ้สอบ

และวดัผลไดต้รงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
1594707     ความสัมพนัธ์ทางด้านธุรกจิกบัประเทศฝร่ังเศส                              3(3-0) 

       Commercial relation with France     
              ศึกษาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศฝร่ังเศส 

ดา้นกฎหมายและเศรษฐกิจ  รวมทั้งระเบียบและวธีิการน าเขา้และส่งออกสินคา้ 
 
1594801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาฝร่ังเศสธุรกจิ 3                                        5(350) 
  Field  Experience  in  Business  French  3 
   ฝึกการใชภ้าษาฝร่ังเศสในงานธุรกิจ 
 
 



 351 

หมู่วชิาภาษาเยอรมัน    (161) 

 
 

  หมู่วชิาภาษาเยอรมนั  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิามนุษยศาสตร์ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิา 
ออกเป็น ดงัน้ี 
  1.  ทกัษะพื้นฐาน      (161-1--) 
  2.  ทกัษะการฟัง-พดู      (161-2--) 
  3.  ทกัษะการอ่าน      (161-3--) 
  4.  ทกัษะการเขียน      (161-4--) 
  5.  ศิลปวฒันธรรม-วรรณกรรม     (161-5--) 
  6.  วากยสัมพนัธ์และการแปลง     (161-6--) 
  7.  ภาษาเยอรมนัส าหรับวชิาชีพ     (161-7--) 
  8.  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (161-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั   (161-9--) 
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หมู่วชิาภาษาเยอรมัน   (161) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
1611101 
1611102 
1611103 
1611104 
1611105 
1611106 

 ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ 1 
ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ 2 
ภาษาเยอรมนั 1 
ภาษาเยอรมนั 2 
ภาษาเยอรมนั 3 
ภาษาเยอรมนั 4 

2(1-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาภาษาเยอรมัน  (161) 

 
รหัส                                                              ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                     น(ท-ป) 
 
1611101         ภาษาเยอรมันเบือ้งต้น  1                                                                                      2(1-2) 
                       German for Beginners 1 
                                   ส าหรับผูเ้รียนท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาเยอรมนัมาก่อน       

        ควรฝึกทกัษะทั้ง  4        อยา่งบูรณาการ    ส าหรับทกัษะการฟังและการพดู    
                        ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะขั้นพื้นฐานท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั  ไดแ้ก่  การทาย  การแนะน า 
                       การขอบคุณ  การขอโทษ เป็นตน้     ทกัษะการเขียน        ฝึกเขียนตามค าบอก และ   
                       เขียนประโยคง่าย ๆ ได ้ ทกัษะการอ่านฝึกอ่าน-เน้ือหา   ขอ้ความสั้น ๆ   สามารถสรุป               
                       และตอบค าถามได ้
 
1611102          ภาษาเยอรมันเบือ้งต้น 2                                                                                        2(1-2)  
                        German  for  Beginners 2 
                                       วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1611101   ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ 1 

            โดยการฝึกทกัษะทั้ง    4      อยา่งบูรณาการ   ต่อเน่ืองจากภาษาเยอรมนั 
                        เบ้ืองตน้ 1    ศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน          ฝึกทกัษะภาษาใน 
                       สถานการณ์ต่าง  ๆ ท่ีกวา้งขวางข้ึน  และเนน้การใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 
1611103             ภาษาเยอรมัน 1                                                                                                 3(3-0)  
                           German 1 

               ศึกษาเนน้ในดา้นการฟัง และการพดูภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ ในกรณีท่ี 
จ าเป็นตอ้งใชภ้าษาน้ีในการท างาน บทเรียนจะประกอบดว้ย   รูปแบบการสนทนาใน
ชีวติประจ าวนั 
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รหัส                                                              ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                      น(ท-ป) 
 
1611104             ภาษาเยอรมัน 2                                                                                                3(3-0) 
                           German 2 

             ศึกษาต่อเน่ืองจากวชิาภาษาเยอรมนั  1      โดยเนน้หนกัในดา้นการฟัง และ
พดู  นกัศึกษาจะไดรั้บการฝึกฝนใหใ้ชภ้าษาเยอรมนั  ในขอบข่ายท่ีกวา้งข้ึน        ฝึก
ทกัษะในดา้นการฟังและพดู          บทเรียน  จะประกอบดว้ย ภาษา ส านวนท่ีใชใ้น
การบริการ  และสนทนากบันกัท่องเท่ียว 

 
1611105      ภาษาเยอรมัน  3                                                                                               3(3-0) 
                            German  3  

ฝึกทกัษะในดา้นการฟังและพดู บทเรียน จะประกอบดว้ย  ภาษา  ส านวนท่ี
ใชใ้นการบริการและสนทนากบันกัท่องเท่ียว  

 
1611106     ภาษาเยอรมัน  4                                                                                                 3(3-0) 
                            German  4  

                  ฝึกทกัษะในดา้นการฟังและพดูในสถานการณ์จ าลองในการปฏิบติังาน
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หมู่วชิาภาษาอติาเลีย่น    (162) 

 
 

  หมู่วชิาภาษาอิตาเล่ียน  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิามนุษยศาสตร์ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิา
ออกเป็น  ดงัน้ี 
  1.  ทกัษะพื้นฐาน      (162-1--) 
  2.  ทกัษะการฟัง-พดู      (162-2--) 
  3.  ทกัษะการอ่าน      (162-3--) 
  4.  ทกัษะการเขียน      (162-4--) 
  5.  ศิลปวฒันธรรม-วรรณกรรม     (162-5--) 
  6.  วากยสัมพนัธ์และการแปลง     (162-6--) 
  7.  ภาษาอิตาเล่ียนส าหรับวชิาชีพ     (162-7--) 
  8.  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (162-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั   (162-9--) 
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หมู่วชิาภาษาอติาเลีย่น    (162) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
1621101 
1621102 
1621103 
1621104 
1621105 
1621106 

 ภาษาอิตาเล่ียนเบ้ืองตน้ 1 
ภาษาอิตาเล่ียนเบ้ืองตน้ 2 
ภาษาอิตาเล่ียน 1 
ภาษาอิตาเล่ียน 2 
ภาษาอิตาเล่ียน 3 
ภาษาอิตาเล่ียน 4 

2(1-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาภาษาอติาเลีย่น (162) 

 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                          น(ท-ป) 
 
1621101 ภาษาอติาเลีย่นเบือ้งต้น  1       2(1-2) 
                            Italian for Beginners 1     

ส าหรับผูเ้รียนท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอิตาเล่ียนมาก่อนควรฝึกทกัษะ
ทั้ง 4                       อยา่งบูรณาการ     ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน    
เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัไดแ้ก่การทกัทาย  การแนะน าตน การบอก
เวลา การซ้ือของ  เป็นตน้ การอ่านฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบ
ค าถามได ้ การเขียนประโยคง่าย ๆได ้  

 
 1621102 ภาษาอติาเลีย่นเบือ้งต้น 2        2(1-2) 

Italian for Beginners 2  
วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1621101   ภาษาอิตาเล่ียนเบ้ืองตน้ 1 
โดยการฝึกทกัษะทั้ง 4   อยา่งบูรณาการ   ต่อเน่ืองจากภาษาอิตาเล่ียน

เบ้ืองตน้ 1    ศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน  ฝึกทกัษะภาษาใน
สถานการณ์ต่าง  ๆ ท่ีกวา้งขวางข้ึน และเนน้การใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

  
1621103 ภาษาอติาเลีย่น 1        3(3-0) 

Italian 1  
ใหศึ้กษาระบบเสียงตวัอกัษร ฝึกการใชป้ระโยค ซ่ึงใชใ้นชีวติประจ าวนั 

แบบง่าย ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์เบ้ืองตน้ เนน้ทกัษะการพดู การฟัง ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งสั้น 
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รหัส                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                              น(ท-ป) 
 
1621104 ภาษาอติาเลีย่น 2             3(3-0) 

Italian 2  
ฝึกทกัษะทางภาษา และโครงสร้างทางไวยากรณ์ต่อจากวชิาภาษา

อิตาเล่ียน 1  เนน้การฝึกทกัษะการฟัง การพดู และเพิ่มเติมลกัษณะการอ่านและ
เขียนเพื่อการส่ือสารโตต้อบในระดบัง่าย 

  
1621105 ภาษาอติาเลีย่น 3         3(3-0) 

Italian   3  
ฝึกทกัษะในดา้นการฟังและพดู  บทเรียนจะประกอบดว้ยภาษา  ส านวนท่ี

ใชใ้นการบริการและสนทนากบันกัท่องเท่ียว         
  
1621106 ภาษาอติาเลีย่น 4         3(3-0) 
                           Italian   4  

ฝึกทกัษะในดา้นการฟังและการพดู  ในสถานการณ์จ าลองในการ
ปฏิบติังานทั้งในโรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียว               
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หมู่วชิาบรรณารักษ์และสารนิเทศ (163) 
 
  

หมู่วชิาบรรณารักษแ์ละสารนิเทศ ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิามนุษยศาสตร์ ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิา
ออกเป็นดงัน้ี 
 1.  ลกัษณะงานทัว่ไปและงานเทคโนโลยสีารนิเทศ    (163-1--) 
 2.  งานเทคนิค        (163-2--) 
 3.  งานบริการ        (163-3--) 
 4.   การจดัการและบริหารงานหอ้งสมุด     (163-4--) 
 5.   วรรณกรรมแหล่งพิมพต่์าง ๆ       (163-5--) 
 6.           (163-6--) 
 7.           (163-7--) 
 8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์    (163-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์  
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั    (163-9--) 
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หมู่วชิาบรรณารักษ์และสารนิเทศ (163) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1631101 - ความรู้เบ้ืองตน้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 2(1-2) 
1631102 - สารนิเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้ 2(2-0) 
1631202 - การพฒันาทรัพยากรสารนิเทศ 2(1-2) 
1631301 - บริการของหอ้งสมุดและศูนยส์ารนิเทศ 2(1-2) 
1631302 - บริการวสัดุพิเศษ 2(1-2) 
1631303 - บริการอา้งอิงและสารนิเทศ 1 2(1-2) 
1631304 - บริการอา้งอิงและสารนิเทศ 2 2(1-2) 
1631401 - การจดัการหอ้งสมุด 1 2(2-2) 
1631404 - หอ้งสมุดและการประชาสัมพนัธ์ 2(2-0) 
1632201 - การจดัหมู่ 1 2(1-2) 
1632202 - การท ารายการ 1 3(2-2) 
1632203 - การผลิตอุปกรณ์และครุภณัฑห์อ้งสมุด 2(1-2) 
1632301 - การบริการทางบรรณานุกรม 2(1-2) 
1632302 - หุ่นและละครส าหรับเด็ก 2(1-2) 
1632303 - บรรณานุกรม ดรรชนี  และสาระสังเขป 3(2-2) 
1632304 - การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 3(2-2) 
1632305 - จริยธรรมในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และ 

สารนิเทศศาสตร์ 
2(2-0) 

1632306 - สารนิเทศเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 2(2-0) 
1632307 - หอ้งสมุดและสังคมการเรียนรู้ 2(2-0) 
1632308 - สารนิเทศเพื่อศิลปกรรม 2(2-0) 
1632401 - หอ้งสมุดกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน 2(1-2) 
1632501 - ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรม 3(3-0) 
1632502 
1632503 

- 
- 

ธุรกิจส่ิงพิมพ ์
บริการส่ือสารนิเทศ 

2(1-2) 
2(1-2) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1632504 - ธุรกิจจ าหน่ายส่ิงพิมพ ์ 2(1-2) 
1632505 - วรรณกรรมส าหรับวยัรุ่น 2(2-0) 
1632607 - สารนิเทศเพื่อส่ือสารมวลชน 2(2-0) 
1632608 - ตวัแทนจ าหน่ายสารนิเทศ 2(2-0) 
1632801 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์ 1 2(90) 
1632802 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์ 1 3(250) 
1632901 - การวจิยัเบ้ืองตน้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 2(1-2) 
1633101 - การจดัเก็บและการคน้คืนสารนิเทศ 3(2-2) 
1633102 - ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยสีารนิเทศ 2(2-0) 
1633103 - ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัระบบสารนิเทศ 2(2-0) 
1633104 - แหล่งสารนิเทศทางธุรกิจไทย 2(2-0) 
1633105 - ไทยสารนิเทศ 2(2-0) 
1633106 - การเผยแพร่สารนิเทศดว้ยเทคโนโลยสีารนิเทศ 3(2-2) 
1633107 - การจดัการฐานขอ้มูล 2(1-2) 
1633108 - ความร่วมมือในการใชท้รัพยากรสารนิเทศ 2(2-0) 
1633109 - ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั 3(3-0) 
1633110 - เทคโนโลยสีารนิเทศและการประยกุตใ์ช ้ 3(2-2) 
1633111 - ระบบการจดัเก็บและการคน้คืนสารนิเทศ 3(2-2) 
1633112 - แหล่งและการจดัการสารนิเทศทางธุรกิจ 2(2-0) 
1633113 - การตลาดและการเผยแพร่สารนิเทศ 3(2-2) 
1633201 - การจดัหมู่ 2 2(1-2) 
1633202 - การท ารายการ 2 2(1-2) 
1633301 - การอ่านส าหรับผูใ้หญ่ 2(2-0) 
1633302 - ดรรชนีและสาระสังเขป 2(1-2) 
1633303 - สารนิเทศเพื่อการศึกษา 2(2-0) 
1633304 - แหล่งสารนิเทศชุมชน   2(2-0) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1633305 - สารนิเทศเพื่อบรรดิการ 2(2-0) 
1633306 - กฤตภาคและดรรชนี         2(1-2) 
1633307 - บริการอา้งอิงและสารนิเทศ 3(2-2) 
1633401 - หนงัสือประกอบหลกัสูตรโรงเรียน 2(2-0) 
1633402 - การจดัการหอ้งสมุด 2 2(2-0) 
1633403 - หอ้งสมุดโรงเรียน 3(3-0) 
1633404 - หอ้งสมุดเด็กเล็ก 2(2-0) 
1633405 - หอ้งสมุดประชาชน  2(2-0) 
1633406 - แหล่งสารนิเทศและอา้งอิง 2(2-0) 
1633407 - ส่ือสารนิเทศเพื่อการเรียนการสอน 2(2-0) 
1633408 - การจดัการหอ้งสมุด 3(2-2) 
1633501 - วรรณกรรมส าหรับเด็ก 2(2-0) 
1633502 - วรรณกรรมส าหรับผูใ้หญ่ 2(2-0) 
1633503 - วารสารและหนงัสือพิมพ ์ 2(1-2) 
1633504 - หนงัสือและการพิมพ ์ 2(2-0) 
1633505 - เทคนิคการอ่าน 2(1-2) 
1633506 - ขอ้มูลทอ้งถ่ิน 2(1-2) 
1633801 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และ 

สารนิเทศศาสตร์ 2 
2(90) 

 
1633802 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และ 

สารนิเทศศาสตร์ 3 
2(90)  

 
1633803 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์ 2 2(90) 
1633804 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์ 3 2(90) 
1633901 - สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 2(1-2) 
1634101 - ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบงานหอ้งสมุด 3(2-2) 
1634102 - การวเิคราะห์และการออกแบบระบบ 3(3-0) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1634301 - สารนิเทศเพื่อธุรกิจ 2(2-0) 
1634401 - หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 2(2-0) 
1634402 - หอ้งสมุดเฉพาะ 2(2-0) 
1634403 - หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 2(2-0) 
1634501 - ศูนยส่ื์อส าหรับเยาวชน 2(1-2) 
1634502 - สารนิเทศทางมนุษยศาสตร์ 2(2-0) 
1634503 - สารนิเทศทางสังคมศาสตร์ 2(2-0) 
1634504 - สารนิเทศทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2(2-0) 
1634505 - ส่ิงพิมพรั์ฐบาลและจดหมายเหตุ 2(2-0) 
1634506 - การจดัท าหนงัสือส าหรับเด็ก 2(1-2) 
1634507 - การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 1 2(2-0) 
1634508 - การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 2 2(2-0) 
1634509 - จดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุ 2(2-0) 
1634801 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และ 

สารนิเทศศาสตร์ 2 
  

3(250) 
1634802 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และ 

สารนิเทศศาสตร์ 3 
5(450)  

 
1634803 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์ 2 3(250) 
1634804 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์ 3 5(450) 
1634901 - การท าภาคนิพนธ์ 2(1-2) 
1634902  การศึกษาเอกเทศดา้นบรรณารักษศาสตร์และ 

สารนิเทศศาสตร์ 
3(2-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาบรรณารักษ์และสารนิเทศ (163) 

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
1631101  ความรู้เบือ้งต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

Information to Library and Information Science 
2(2-0) 

               ความหมาย ความส าคญั ประวติัและววิฒันาการของวชิาบรรณารักษศาสตร์ 
และสารนิเทศศาสตร์ องคป์ระกอบทางสารนิเทศ บทบาท ความส าคญัและ
ประโยชน์ของการใชเ้ทคโนโลยสีารนิเทศ 
 

1631102 สารนิเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า 
Information for Study Skills and Research 

    2(1-2) 

 
 
 
 
 

1631201 

ความหมาย  ความส าคญัของสารสนเทศ    แหล่งสารนิเทศในการศึกษา
คน้ควา้ภายในสถาบนัการศึกษาและแหล่งสารนิเทศอ่ืน ๆ วธีิการแสวงหาและ
รวบรวมสารนิเทศมาใชเ้พื่อการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  และวธีิการน าเสนอผล
การศึกษาคน้ควา้ตามรูปแบบ และขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 

 
งานเทคนิคของห้องสมุด                                                                                    2(1-2)  
Technical  Service  of  Library 

 ความหมาย  ขอบเขตของงานเทคนิคของหอ้งสมุด การเตรียม การ 
จดัเก็บ การรักษา ศิลปะการซ่อมบ ารุง การส ารวจหนงัสือและวสัดุอุปกรณ์หอ้งสมุด
ต่าง ๆ การจดัเก็บสถิติของงานเทคนิค 

   
1631202  การพฒันาทรัพยากรสารนิเทศ                           

Development of Information Resources         
2(1-2) 
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 ความหมาย ขอบเขต หลกัการเลือกทรัพยากรสารนิเทศ การประเมินค่า 
วธีิการจดัหาเคร่ืองมือในการเลือกซ้ือ ความเคล่ือนไหวในวงการทรัพยากร    
สารนิเทศ             
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

1631301  บริการของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ                     
Library and Information Center Services        

2(1-2) 

  งานบริการของหอ้งสมุดและศูนยส์ารนิเทศ การจดับริการภายในหอ้งสมุด  
การท าคู่มือการใชห้อ้งสมุดและศูนยส์ารนิเทศ กิจกรรมและการใหบ้ริการดว้ย
เทคโนโลยสีารนิเทศแก่ผูใ้ชน้อกหอ้งสมุด และศูนยส์ารนิเทศเพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาคน้ควา้ การเก็บสถิติและการประเมินผลบริการของหอ้งสมุดและศูนย์
สารนิเทศ 

   
1631302  บริการวสัดุพเิศษ                                   

Service for Special Collection                
2(1-2) 

  ความหมาย ความส าคญัของบริการวสัดุพิเศษ ประเภทของวสัดุพิเศษ ซ่ึง
หมายถึงวสัดุไม่ตีพิมพ ์ รวมของตวัอยา่งในทอ้งถ่ิน วธีิการจดัเก็บศิลปะการ
บ ารุงรักษา และการใหบ้ริการ 

   
1631303 บริการอ้างองิและสารนิเทศ 1                          

Reference and Information Services 1     
2(1-2) 

  ความหมาย ลกัษณะ ประเภท ประโยชน์ การประเมินค่า การเลือก การศึกษา
ความตอ้งการดา้นการใช ้และการจดับริการอา้งอิงและบริการสารนิเทศ      

   
1631304 บริการอ้างองิและสารนิเทศ 2                          

Reference and Information Services 2     
2(1-2) 

  เทคโนโลยสีารนิเทศ การจดัเก็บ การคน้ การเผยแพร่และบริการงาน
สารนิเทศ ช่วยงานสารนิเทศ สารนิเทศกบัสังคม                            
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

1631401 การจัดการห้องสมุด 1                                
Library Management 1                      

2(1-2) 

  ศึกษาเก่ียวกบังานในส านกังาน แนวการจดัส านกังาน งานสารบรรณ 
โตต้อบหนงัสือราชการ จดหมายธุรกิจ บนัทึกการประชุม การจดัเก็บเอกสาร
ระเบียบและสถิติ วธีิใชแ้ละวธีิการรักษาเคร่ืองใชส้ านกังาน การท าบญัชีและการเงิน     
ปัญหาการด าเนินงานในส านกังาน  การท าบญัชีและการเงิน ปัญหาการด าเนินงาน
ในส านกังาน 

   
1631404 ห้องสมุดและการประชาสัมพนัธ์                          

Library and Public Relations          
2(2-0) 

  ความหมาย ความส าคญัและวตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ต่องาน
หอ้งสมุด หลกัการ การวางแผน และวธีิด าเนินงานการประชาสัมพนัธ์     ทั้งภายในและ
ภายนอกหอ้งสมุด การใชส่ื้อและเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการประชาสัมพนัธ์ 

   
1632201 การจัดหมู่ 1                                      

Classification 1                     
2(1-2) 

  ความหมาย ความส าคญัประโยชน์ของการวเิคราะห์หนงัสือ หลกัเกณฑ์
ทัว่ไปในการจดัหมู่หนงัสือ การจดัหมู่หนงัสือระบบต่าง ๆ การจดัหมู่หนงัสือตาม
ระบบทศนิยมของดิวอ้ี การวเิคราะห์เลขหมู่ การก าหนดหวัเร่ือง และการก าหนดเลข
เรียกหนงัสือ 

   
1632202 การท ารายการ 1                                   

Cataloging  1                     
3(2-2) 
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  ความหมาย ประโยชน ์   และความส าคญัของการท ารายการ หลกัเกณฑ์
เบ้ืองตน้ในการท ารายการหนงัสือภาษาไทย และหนงัสือภาษาต่างประเทศ  การท า
รายการหนงัสือภาษาไทยอยา่งละเอียด    รายละเอียดท่ีจะบนัทึกลงในรายการ 
บตัรรายการชนิดต่าง ๆ การเรียงบตัรรายการภาษาไทยและต่างประเทศ 

   
รหัส 

 
ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
1632203 การผลติอุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้องสมุด                      

Production of Library Equipments and Supplies 
2(1-2) 

 ความส าคญั ความจ าเป็น และประโยชน์ของการผลิตอุปกรณ์และ 
ครุภณัฑห์อ้งสมุด ดว้ยการใชว้สัดุท่ีหาง่าย ราคาถูก และเป็นวสัดุในทอ้งถ่ินประเภท
ของอุปกรณ์และครุภณัฑห์อ้งสมุด การออกแบบ การผลิต วธีิการผลิต อุปกรณ์และ
ครุภณัฑห์อ้งสมุดบางประเภท โดยการประยกุตใ์ชว้สัดุทอ้งถ่ิน ศิลปะการซ่อม
บ ารุงรักษาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรคอ์าชีพอิสระ 
 

   
1632301 การบริการทางบรรณานุกรม                        

Bibliographical Services              
2(1-2) 

  ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของบรรณานุกรม การควบคุมทาง
บรรณานุกรม วธีิการรวบรวมบรรณานุกรมจากแหล่งขอ้มูลประเภทต่าง ๆ การท า
บรรณานุกรมทั้งในระบบเดิมและดว้ยระบบเทคโนโลยสีมยัใหม่ รวมทั้งการ
ใหบ้ริการทางบรรณานุกรม 

   
1632302 หุ่นและละครส าหรับเด็ก                            

Puppet and Role Play                 
2(1-2) 

  หุ่นและลกัษณะของหุ่นประเภทต่าง ๆ ความส าคญัของหุ่นท่ีมีต่อเด็ก การ
ประดิษฐหุ่์นจากวสัดุต่าง ๆ การเขียนบทละครหุ่นอยา่งง่าย ๆ การเชิด การพากย ์การ
สร้างฉากเวที เพลงส าหรับเด็ก รวมทั้งการเล่นละครอยา่งง่าย ๆ  
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1632303 บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป 
Bibliographic  Indexing  and  Abstracting  Services 

3(2-2) 

                การจดัหา  การจดัท า  การจดัเก็บ  การใชแ้ละการใหบ้ริการ  บรรณานุกรม  
ดรรชนีและสารสังเขป 

   
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
1632304 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน                     

Reading and Reading Promotion        
3(2-2) 

  ความหมาย ความส าคญัของการอ่าน กระบวนการทางการอ่าน ระดบัการ
อ่าน  
จิตวทิยาการอ่านของเด็กและผูใ้หญ่ ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาการอ่าน องคก์รท่ี
สร้างสังคมการอ่าน กิจกรรมและวธีิจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

   
1632305 จริยธรรมในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์     

Professional Moral in Library and Information Science 
2(2-0) 

  ความหมาย ความส าคญัของจริยธรรม บทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ 
จรรยาบรรณและจริยธรรมส าหรับบรรณารักษ ์    และนกัเอกสารสนเทศ ปัญหา  
เก่ียวกบัจรรยาบรรณในวชิาชีพ การส่งเสริมและพฒันาจริยธรรมและค่านิยม  

   
1632306 สารนิเทศเพือ่ส่ิงแวดล้อม                          

Information for Environment        
2(2-0) 

  การจดัหา การจดัเก็บ การเพิ่มคุณค่าสารนิเทศเพื่อส่ิงแวดลอ้ม แหล่ง
ทรัพยากรสารนิเทศและฐานขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม การบริการและการเผยแพร่ขอ้มูล  

   
1632307 ห้องสมุดและสังคมการเรียนรู้                          

Library and Learning Society       
2(2-0) 
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  ความส าคญัและความจ าเป็นของหอ้งสมุดท่ีมีต่อสังคมการเรียนรู้ของบุคคล 
ชุมชน ลกัษณะประเภทของสังคมการอ่าน สภาพการใช ้ การใหบ้ริการ   สารนิเทศ 
การใหบ้ริการสารนิเทศ การสร้างเสริมวฒันธรรมการอ่านและการใช ้ สารนิเทศแก่
บุคคลและชุมชน รวมทั้งปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหา 

   
 
 
 

  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

1632308 สารนิเทศเพือ่ศิลปกรรม                              
Fine Art Information              

2(2-0) 

  การจดัหา การจดัเก็บ การคน้คืนสารนิเทศทางดา้นศิลปะและ       
วฒันธรรมการเพิ่มคุณค่าสารนิเทศ ฐานขอ้มูลทางดา้นศิลปกรรมในระบบ     
เครือข่ายระยะใกล ้ระยะไกล การแพร่กระจายสารนิเทศ     

   
1632401 ห้องสมุดกบัการพฒันาท้องถิ่น                         

Library for Local Development      
2(1-2) 

  บทบาทของหอ้งสมุดกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน แหล่งสารนิเทศของทอ้งถ่ิน 
การน าทฤษฎีบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์มาประยกุตเ์พื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวติของบุคลากรในทอ้งถ่ิน  

   
1632501 ความรู้พืน้ฐานทางวรรณกรรม                         

Information to Literary Work       
3(3-0) 

  ความหมาย ความส าคญั ประเภทของวรรณกรรมและอิทธิพลของ 
วรรณกรรม วรรณกรรมในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี
วรรณกรรมร่วมสมยั วรรณกรรมในรูปส่ือสมยัใหม่ แหล่งวรรณกรรม บุคลากร 
ผูผ้ลิตและผูเ้ก่ียวขอ้ง      

   
1632502 ธุรกจิส่ิงพมิพ์                     2(1-2) 
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Business in Printing              
  ความหมาย ความส าคญั ประเภท องคป์ระกอบของการด าเนินธุรกิจการ

พิมพ ์คุณสมบติัและจริยธรรมของผูด้  าเนินงานธุรกิจการพิมพ ์บรรณาธิการ ลกัษณะ
ของส่ิงพิมพท่ี์จะด าเนินธุรกิจ ขั้นตอนการด าเนินงานเก่ียวกบัธุรกิจการพิมพ ์ การ
ดูแลและคืนก าไรใหส้ังคม  

   
 
 

  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

1632503 บริการส่ือสารนิเทศ                          
Medias Service                     

2(1-2) 

  ความหมาย ประเภท และรูปแบบของส่ือสารนิเทศท่ีน ามาใชใ้นการ
ใหบ้ริการในหอ้งสมุด การจดัหา การจดัเก็บ การพฒันาและการบริการ            ส่ือ
สารนิเทศ คู่มือการใชส่ื้อ การประเมินคุณค่าของส่ือสารนิเทศในการใหบ้ริการ 

   
1632504 ธุรกจิจ าหน่ายส่ิงพมิพ์                           

Business  in Publishing           
2(1-2) 

 
 
 
 
 

 

 ความหมาย ความส าคญั ประเภทของส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
คุณสมบติัและจรรยาบรรณของพนกังานขาย ความรู้เก่ียวกบัส่ิงพิมพ ์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ บุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายส่ิงพิมพ ์ ตลอด
ส่ิงพิมพ ์ ขั้นตอนการด าเนินงานธุรกิจส่ิงพิมพ ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  กระบวนการ 
ขาย การตลาด การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 

   
1632505 วรรณกรรมส าหรับวยัรุ่น                              

Literature for Adolescents         
2(2-0) 
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  ความตอ้งการ ความสนใจในการอ่านของวยัรุ่น ประเภทของวรรณกรรม 
วรรณกรรมแบบฉบบั วรรณกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยัรุ่น นกัเขียน นกัแปล นกัวาด
ภาพ และหน่วยงานท่ีผลิต การเผยแพร่ และส่งเสริมวรรณกรรมส าหรับวยัรุ่นในรูป
ส่ือสมยัใหม่  

   
1632607 สารนิเทศเพือ่ส่ือสารมวลชน                          

Information for Mass Communication  
2(2-0) 

  ศึกษาวเิคราะห์ความตอ้งการของส่ือสารมวลชนแขนงต่าง ๆ   การวเิคราะห์
ข่าวและเหตุการณ์เพื่อน ามาสืบคน้การนิเทศ กระบวนการและองคป์ระกอบของการ
คดัเลือก การรวบรวม การจดัเก็บ การคน้คืน การเผยแพร่     สารนิเทศท่ีหลากหลาย
รูปแบบเพื่อสนองความตอ้งการของส่ือสารมวลชนแขนง ต่าง ๆ  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

1632608 ตัวแทนจ าหน่ายสารนิเทศ                           
Information Brokering              

2(2-0) 

  ความหมาย ความส าคญั ประเภทของตวัแทนจ าหน่ายสารนิเทศ การ
จ าหน่ายสารนิเทศ แหล่งผลิตและแหล่งจ าหน่าย การจดัการ การพฒันาบริการ 
กฎหมายลิขสิทธ์ิ รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการแพร่กระจายสารนิเทศ ตลอดจน      
แนวโนม้ของอุตสาหกรรมสารนิเทศ  

   
1632801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์ 1     

Preparation for Professional Experience in Library Science 1 
2(90 ) 

  จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพทางบรรณารักษศาสตร์ ในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลกัษณะ เหมาะสมกบัวชิาชีพ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ 
โดยเตรียมฝึกงานหอ้งสมุดทั้งในดา้นงานเทคนิค งานบริการและงานธุรการ 

   
1632802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์ 1         

Library and Learning Society  1    
3(250) 
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  ความส าคญัและความจ าเป็นของหอ้งสมุดท่ีมีต่อสังคมการเรียนรู้ของบุคคล 
ชุมชน ลกัษณะประเภทของสังคมการอ่าน สภาพการใช ้ การใหบ้ริการ   สารนิเทศ 
การใหบ้ริการสารนิเทศ การสร้างเสริมวฒันธรรมการอ่านและการใช ้ สารนิเทศแก่
บุคคลและชุมชน รวมทั้งปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหา 

   
 
 
 
 
 
 

  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

1632901 การวจัิยเบือ้งต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
Research in Library and Information Science 

2(1-2) 

  ความหมาย ความมุ่งหมาย หลกัการ ประโยชน์ ระเบียบ วธีิของการวจิยั
เทคนิคและการวจิยัรูปแบบต่าง ๆ การเลือกปัญหา การตั้งจุดมุ่งหมาย เคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูล การประเมินผล การเขียนเคา้
โครงการวจิยั การเขียนรายงานการวจิยั การประเมินผลการวจิยั และการน า
ผลการวจิยัไปประยกุตใ์ช ้

   
1633101 การจัดเกบ็และการค้นคืนสารนิเทศ                      

Information Storage and Retrieval 
3(2-2) 

  ววิฒันาการทางการส่ือสาร การจดัเก็บและเผยแพร่ การควบคุม      
สารนิเทศ การใชป้ระโยชน์จากสารนิเทศ การใชป้ระโยชน์จากการออกแบบ
แฟ้มขอ้มูล ยทุธวธีิในการเลือกคน้ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

   
1633102 ความรู้พืน้ฐานทางเทคโนโลยสีารนิเทศ                    

Information to Information Technology 
2(2-0) 
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 ความหมายของเทคโนโลยสีารนิเทศ พฒันาการของเทคโนโลยสีาร 
นิเทศตั้งแต่สงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึงปัจจุบนั ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เทคโนโลยสีารนิเทศกบัระบบการผลิตและการใชส้ารนิเทศ บทบาทของ
คอมพิวเตอร์ และการส่ือสารขอ้มูลดา้นต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ  

  
  

 
 
 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

1633103 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัระบบสารนิเทศ                    
Introduction to Information System 

2(2-0) 

  ความหมายและพฒันาการของระบบสารนิเทศ บทบาทของระบบ 
สารนิเทศในองคก์ร การจดัองคก์รระบบสารนิเทศ การพฒันาและออกแบบระบบ
สารนิเทศ เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง การเลือกระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ การติดตั้งระบบ 
การติดตามและประเมินผล 

   
1633104 แหล่งสารนิเทศทางธุรกจิไทย                          

Information Sources in Thai Business 
2(2-0) 

  ส ารวจและศึกษาแหล่งสารนิเทศทางธุรกิจในสาขาวชิาต่าง ๆ เนน้ 
แหล่งสารนิเทศในประเทศไทย ตลอดจนศึกษาเทคนิคในการจดัเก็บ และการน า
สารนิเทศทางธุรกิจไปใชป้ระโยชน์              

   
1633105 ไทยสารนิเทศ                                    

Information About Thailand         
2(2-0) 



 374 

  การศึกษาเก่ียวกบัสารนิเทศของไทย และสารนิเทศส าคญัท่ีเก่ียวกบัไทยทั้ง
ท่ีเป็นส่ิงพิมพแ์ละส่ือในรูปอ่ืน ๆ การสร้างฐานขอ้มูลไทยสารนิเทศ การรวบรวม 
การจดัเก็บ การปรับแต่งเพื่อเพิ่มศกัยภาพการบริการ และการเผยแพร่กระจาย
สารนิเทศ 

   
1633106 การเผยแพร่สารนิเทศด้วยเทคโนโลยสีารนิเทศ       

Technology Information Services    
3(2-2) 

  พฒันาการในการใชเ้ทคโนโลยสีารนิเทศ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอด
สารนิเทศทั้งในระบบหน่วยงานและการขยายวงกวา้งออกไปสู่สังคม แนวโนม้ทาง
เทคโนโลยใีนวงการบริการสารนิเทศประเภทต่าง ๆ และผลกระทบในการ
ด าเนินงานขององคก์ร ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยเีหล่าน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารสารนิเทศ 

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
1633107 การจัดการฐานข้อมูล                               

Data Base Management             
2(1-2) 

  ศึกษาเก่ียวกบัฐานขอ้มูลต่าง ๆ ทฤษฎีเบ้ืองตน้และการประยกุตใ์ช ้  
ไมโครคอมพิวเตอร์ การเลือกและประเมินผลฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ การใช ้  
ซอฟแวร์ส าเร็จรูปท่ีเหมาะสมกบังานแต่ละประเภท การส ารวจทรัพยากร       
สารนิเทศเพื่อการจดัการฐานขอ้มูล และการออกแบบฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อ  การ
ปฏิบติังาน            

   
1633108 ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ         

Coperation and Sharing Information Resources  
2(2-0) 

  ความจ าเป็นและพฒันาการของการใชท้รัพยากรสารนิเทศร่วมกนั ความ
ร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดและสถาบนับริการสารนิเทศ องคป์ระกอบและ   กิจกรรม
ของความร่วมมือในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาคและระดบัสากล 

   
1633109 ระบบห้องสมุดอตัโนมัติ                             3(3-0) 
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Automated Library Systems       
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัประเภทต่าง ๆ การวางแผน

การน าระบบมาใชใ้นหอ้งสมุดและศูนยส์ารนิเทศในประเทศไทย รวมทั้งปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้ง     

   
1633110 เทคโนโลยสีารนิเทศและการประยุกต์ใช้          

Information Technology and Application 
3(2-2) 

  ความหมาย ความส าคญัและประเภทของเทคโนโลยสีารนิเทศ เนน้ทกัษะ
เบ้ืองตน้ในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารนิเทศ    และโปรแกรมพื้นฐานรูปแบบ
ต่าง ๆ ในดา้นเก่ียวกบัโครงสร้าง การประมวลผล การคน้คืน     และการน าเสนอ
สารนิเทศ 

 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

1633111 ระบบการจัดเกบ็และการค้นคืนสารนิเทศ           
 Information Storage and Retrieval System 

3(2-2) 

  ความหมาย  ความส าคญัและประเภทของระบบการจดัเก็บและการคน้คืน
สารนิเทศ องคป์ระกอบและโครงสร้างของระบบ หลกัเกณฑส์ารนิเทศของระบบ 
กลยทุธ์การคน้คืนสารนิเทศในระบบเครือข่ายระยะใกลแ้ละระยะไกล       

   
1633112 แหล่งและการจัดการสารนิเทศทางธุรกจิ               

Information Sources and Management on Business 
2(2-0) 

  ความหมาย ความส าคญัและประเภทของแหล่งสารนิเทศทางธุรกิจ แหล่ง
บริการสารนิเทศทางธุรกิจในประเทศ และต่างประเทศ ฐานขอ้มูลทางธุรกิจ การ
รวบรวม การจดัเก็บ การปรับแต่งเพื่อเพิ่มศกัยภาพการบริการและการน าสารนิเทศ
ทางธุรกิจไปใชป้ระโยชน์ 
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1633113 การตลาดและการเผยแพร่สารนิเทศ               
Marketing and Information Distribution 

3(2-2) 

  ความหมาย ความส าคญัของการตลาด การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการตลาดเพื่อ
การเผยแพร่และใหบ้ริการสารนิเทศ ทั้งในระบบหน่วยงานและขยายวงกวา้งออก
ไปสู่สังคม การศึกษากลุ่มผูใ้ชส้ารนิเทศ วเิคราะห์ความตอ้งการและพฤติกรรมของ
ผูใ้ช ้ รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์และการเพิ่มคุณค่าของสารนิเทศ ตลอดจนปัญหา
และแนวโนม้การใชส้ารนิเทศในอนาคต 

   
   
   

 
 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

1633201 การจัดหมู่ 2                                     
Classification 2                   

2(1-2) 

  หลกัการจดัหมู่หนงัสือและทรัพยากรสารนิเทศอ่ืน ๆ เนน้การจดัหมู่
ทรัพยากรสารนิเทศภาษาต่างประเทศตามระบบทศนิยมดิวอ้ี และการจดัหมู่ระบบ
อ่ืน ๆ อีก 1 ระบบ และการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการจดัหมู่ ตลอดจนการจดัเก็บ
สารนิเทศประเภทต่าง ๆ  

   
1633202 การท ารายการ  2                                  

Cataloging 2                       
2(1-2) 

  หลกัเกณฑก์ารท ารายการหนงัสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอยา่ง
ละเอียด และการท ารายการทรัพยากรสารนิเทศอ่ืน ๆ มาตรฐานการจดัระบบ และ
การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการท ารายการ 
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1633301 การอ่านส าหรับผู้ใหญ่                                
Adult Reading                       

2(2-0) 

  ความตอ้งการ ความสนใจและปัญหาในการอ่านของผูใ้หญ่ วรรณกรรมท่ี
เหมาะสมกบัผูใ้หญ่ การใหบ้ริการทางการอ่านส าหรับผูใ้หญ่       กิจกรรมการอ่าน
และการส่งเสริมการอ่านส าหรับผูใ้หญ่  

   
1633302 ดรรชนีและสาระสังเขป                             

Indexing and Abstracting Service 
2(1-2) 

  ความหมาย ความส าคญั ประโยชน์และลกัษณะของดรรชนีและ
สาระสังเขปทั้งทางดา้นวทิยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การจดัหา       
การจดัท า การจดัเก็บ การใชแ้ละการใหบ้ริการ   

 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

1633303 สารนิเทศเพือ่การศึกษา                         
Information for Education          

2(2-0) 

  การจดัหา การจดัเก็บ การเพิ่มคุณค่าสารนิเทศ ฐานขอ้มูลการศึกษา 
ฐานขอ้มูลในระบบเครือข่ายระยะใกลแ้ละระยะไกล การแพร่กระจายสารนิเทศ  

   
1633304 แหล่งสารนิเทศชุมชน                               

Community Information Center        
2(2-0) 

  การจดัตั้ง การด าเนินการ และการใหบ้ริการสารนิเทศชุมชน ส ารวจ 
รวบรวมแหล่งสารนิเทศท่ีส าคญัในชุมชนเพื่อน าไปใชแ้ละใหบ้ริการ  

   
1633305 สารนิเทศเพือ่บรรดิการ                            

Remedial Information                 
2(2-0) 



 378 

  ความหมาย  ลกัษณะ   ประเภท ความตอ้งการและความสนใจของกลุ่มคน
ดอ้ยโอกาส การจดัหา การจดัเก็บสารนิเทศ วสัดุอุปกรณ์พิเศษและการใช ้ บริการ
เฉพาะกลุ่ม  การดดัแปลง   การผลิตและการเผยแพร่สารนิเทศเพื่อบรรดิการ 

   
1633306 กฤตภาคและดรรชนี                               

Current Clipping and Indexing       
2(1-2) 

  ความหมาย ความส าคญั ประเภทและลกัษณะของกฤตภาคและดรรชนี    
การคดัเลือกหวัขอ้ข่าวสารนิเทศ   และเหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีอยูใ่นความสนใจ การ
ก าหนดค าคน้ การจดัเก็บ การแพร่กระจาย การตลาด กลยทุธ์การจดัจ าหน่าย และ
การประชาสัมพนัธ์ 

 
 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

1633307 บริการอ้างองิและสารนิเทศ                      
Reference and Information Services  

3(2-2) 

  ความหมาย และประเภทของบริการอา้งอิงและสารนิเทศ การประเมินค่า
การเลือกและการใชห้นงัสืออา้งอิง และส่ือสารนิเทศอ่ืน ๆ ในงานบริการอา้งอิงและ
สารนิเทศ การศึกษาความตอ้งการดา้นการใช ้ การวเิคราะห์ค าถาม ค าตอบ ประเภท
ของค าถามอา้งอิง วธีิการคน้คืนสารนิเทศดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ     
และนวตักรรมดา้นการบริการสารนิเทศ 

   
1633401 หนังสือประกอบหลกัสูตรในโรงเรียน             

Materials for School Library        
2(2-0) 

  หลกัสูตรโรงเรียนประถมศึกษา และมธัยมศึกษา หนงัสือท่ีใชใ้นหลกัสูตร 
ตามค าสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ การใชแ้ละควบคุมการใชห้นงัสือในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา วธีิเลือก การประเมินค่า การจดัหาและการใหบ้ริการ                                                                                     
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1633402 การจัดการห้องสมุด 2                             

Library Management 2               
2(2-0) 

  ทฤษฎีและหลกัการบริหาร การจดัองคก์ร การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีและ
หลกัการในการบริหารและด าเนินงานขององคก์ร     

   
1633403 ห้องสมุดโรงเรียน                             

School Library                      
3(3-0) 

  ลกัษณะและความส าคญัของหอ้งสมุดโรงเรียนในฐานะศูนยส่ื์อการศึกษา  
นโยบาย  วตัถุประสงค ์  หนา้ท่ี  มาตรฐาน การบริหาร การด าเนินงาน การน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นหอ้งสมุด เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ความร่วมมือระหวา่ง
บรรณารักษแ์ละบุคคลอ่ืน ๆ  

 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

1633404 ห้องสมุดเด็กเลก็                              
Children Library                     

2(2-0) 

  ความหมาย ความส าคญั นโยบาย วตัถุประสงค ์ ขอบเขตและรูปแบบของ
การด าเนินงานหอ้งสมุดเด็กเล็ก การเลือกการจดัและการใหบ้ริการส่ิงพิมพข์องเล่น 
โสตทศันวสัดุ เกมและบทเรียนจากเทคโนโลยสีมยัใหม่ ความร่วมมือระหวา่งครู 
ผูป้กครอง บรรณารักษ ์ และบุคลากรอ่ืน ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมทางการเรียนการ
อ่าน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

   
1633405 ห้องสมุดประชาชน                             

Public Library                     
2(2-0) 
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  ความหมาย ความส าคญั ความเป็นมาของหอ้งสมุดประชาชน      มาตรฐาน
การบริหารงาน การด าเนินงานในระบบเดิมและระบบเทคโนโลยสีมยัใหม่ การ
ด าเนินงานในระบบเดิมและระบบเทคโนโลยสีมยัใหม่ ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์
หอ้งสมุด  

   
1633406 แหล่งสารนิเทศและอ้างองิ                       

Reference and Information Sources  
2(2-0) 

  แหล่งสารนิเทศและแหล่งอา้งอิง ซ่ึงช่วยเพิ่มพนูประสิทธิภาพการใหบ้ริการ
ของหอ้งสมุด ครอบคลุมถึงคู่มือสืบคน้ ประเภทสาระสังเขป ดรรชนีบรรณานุกรม
และฐานขอ้มูลในสาขาวชิาต่าง ๆ รวมทั้งบริการท่ีเป็นระบบท าดว้ยมือ และระบบท่ี
ใชเ้ทคโนโลย ีเนน้การศึกษาแบบรูป วธีิการ เทคนิคและการบริการ 

   
1633407 ส่ือสารนิเทศเพือ่การเรียนการสอน                  

Teaching and Learning Medias         
2(2-0) 

  ศึกษานโยบายการศึกษา หลกัสูตร โรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
หนงัสือท่ีใชใ้นหลกัสูตรตามค าสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ การจดัการใชห้นงัสือ
และส่ือสารสารนิเทศในโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ตลอดจนการ
ใหบ้ริการ                                                                                       

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

1633408 การจัดการห้องสมุด                               
Library Management                   

3(2-2) 

  ทฤษฎี หลกัการบริหาร การจดัองคก์าร งานในส านกังาน           แนวการ
จดัระบบสารนิเทศเพื่อการจดัการ วธีิใชแ้ละการรักษาเคร่ืองใชส้ านกังาน การท า
บญัชีและการเงิน ปัญหาการด าเนินงานในส านกังานและการแกไ้ข            

   
1633501 วรรณกรรมส าหรับเด็ก                            

Literature for Children            
2(2-0) 



 381 

  ความตอ้งการ ความสนใจในการอ่านของเด็ก ประเภทของวรรณกรรม 
วรรณกรรมแบบฉบบั วรรณกรรมท่ีเหมาะส าหรับเด็ก    นกัเขียน นกัแปล นกัวาด
ภาพ บุคลากรและหน่วยงานท่ีผลิต เผยแพร่ และส่งเสริมวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
วรรณกรรมท่ีไดรั้บรางวลัและวรรณกรรมส าหรับเด็กในรูปส่ือสมยัใหม่   

   
1633502 วรรณกรรมส าหรับผู้ใหญ่                          

Literature for Adults                
2(2-0) 

  ความหมาย ความส าคญั ประวติั ลกัษณะ และประเภทของวรรณกรรม
ส าหรับผูใ้หญ่ วรรณกรรมท่ีดี การเขียนและการจดัท าวรรณกรรมส าหรับผูใ้หญ่ใน
รูปส่ือสมยัใหม่  

   
1633503 วารสารและหนังสือพมิพ์                     

Periodicals and Newspapers         
2(1-2) 

  ความหมาย ความส าคญั ลกัษณะ ประเภทของวารสารและหนงัสือพิมพ ์
นโยบายการผลิตและแหล่งผลิต การจดัหา การเตรียม การจดัเก็บ การใหบ้ริการและ
หนงัสือพิมพ ์รวมทั้งการบริการในระบบเครือข่ายระยะใกลแ้ละระยะไกล 

 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

1633504 หนังสือและการพมิพ์                           
Books and Printing             

2(2-0) 

  บทบาทของการพิมพท่ี์มีต่อสังคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจ ประวติัศาสตร์
และววิฒันาการของการพิมพต์วัอกัษร เทคนิคการพิมพเ์บ้ืองตน้ และการพิมพด์ว้ย
เทคโนโลยสีมยัใหม่ วสัดุการพิมพ ์ กระบวนการผลิตส่ิงพิมพ ์ กฎหมายเก่ียวกบัการ
พิมพ ์ 

   
1633505 เทคนิคการอ่าน                               2(1-2) 
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Reading Techniques                  
  ความหมาย ความส าคญัของเทคนิคการอ่าน การสร้างทกัษะ และวธีิการฝึก

ทกัษะในการอ่าน เทคนิคการอ่าน ทรัพยากรสารนิเทศประเภทต่าง ๆ การอ่านเพื่อ
จุดมุ่งหมายทัว่ไป  และจุดมุ่งหมายเฉพาะอยา่ง  การอ่านเร็ว     การอ่านตีความ การ
อ่านเพื่อจบัใจความส าคญั การอ่านเพื่อการวเิคราะห์และวนิิจสาร การศึกษางานวจิยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน  

   
1633506 ข้อมูลท้องถิ่น                       

Local Information                    
2(1-2) 

  การจดัตั้ง การด าเนินงาน การส ารวจและการรวบรวม การเพิ่มพนู   คุณค่า   
การจดัเก็บ   แหล่งสารนิเทศท่ีส าคญัในชุมชน   การใหบ้ริการสารนิเทศชุมชนและ
วสัดุพิเศษทุกประเภท รวมทั้งของตวัอยา่งในทอ้งถ่ิน ตลอดจนศิลปะ การบ ารุงรักษา        

 
 
 
 
 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

1633801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และ 
สารนิเทศศาสตร์ 2 
Preparation for Professional Experience in Library and 
Information Science 2 

2(90) 
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  จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน ก่อนออกฝึก 
ประสบการณ์วชิาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ในดา้นการรับรู้
ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทกัษะ 
เจตคติ แรงจูงใจและคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ โดยการกระท าใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ  โดยใหเ้ตรียมฝึกงานหอ้งสมุดและงานสารนิเทศ ทั้ง
ในดา้นงานเทคนิค งานบริการและงานธุรการ (เป็นการฝึกภายในหอ้งสมุด หรือศูนย์
วทิยบริการของสถานศึกษา หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาจเป็นการเตรียมฝึกงานเป็น
ชัว่โมงหรือเตรียมฝึกงานเฉพาะงานก็ได)้ 

   
1633802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และ 

สารนิเทศศาสตร์ 3 
Preparation for Professional Experience in Library and 
Information Science 3 

2(90) 

  จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ใหด้า้นการรับรู้
ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทกัษะ 
เจตคติ แรงจูงใจและคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ โดยการกระท าใน
สถานการณ์ หรือรูปแบบต่างๆ  โดยใหเ้ตรียมฝึกงานหอ้งสมุดและงานสารนิเทศ ทั้ง
ในดา้นงานเทคนิค งานบริการและงานธุรการ  

 
 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

1633803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์  2 
Preparation for Professional Experience in Library Science 2 

2(90) 
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  จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน ก่อนออกฝึก 
ประสบการณ์วชิาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ใหด้า้นการรับรู้
ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทกัษะ 
เจตคติ แรงจูงใจและคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ โดยการกระท าใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ  โดยใหเ้ตรียมฝึกงานหอ้งสมุดและงานสารนิเทศ ทั้ง
ในดา้นงานเทคนิค งานบริการและงานธุรการ (เป็นการฝึกภายในหอ้งสมุด หรือศูนย์
วทิยบริการของสถานศึกษา หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาจเป็นการเตรียมฝึกงานเป็น
ชัว่โมงหรือเตรียมฝึกงานเฉพาะงานก็ได)้ 

   
1633804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์  3 

Preparation for Professional Experience in Library Science 3 
2(90) 

  จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน ก่อนออกฝึก 
ประสบการณ์วชิาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ใหด้า้นการรับรู้
ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทกัษะ 
เจตคติ แรงจูงใจและคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ โดยการกระท าใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ  โดยใหเ้ตรียมฝึกงานหอ้งสมุดและงานสารนิเทศ ทั้ง
ในดา้นงานเทคนิค งานบริการและงานธุรการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

1633901 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  
Seminar in Library and Information Sciences 

2(1-2) 
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  การสัมมนาวเิคราะห์ปัญหา   และแนวโนม้ของการด าเนินงานดา้นวชิาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ตลอดจนการเสนอแนวทางในการ
แกปั้ญหาเชิงวทิยาศาสตร์        

   
1634101 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัระบบงานห้องสมุด 

Introduction to Library System   
3(2-2) 

  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบงานหอ้งสมุด ววิฒันาการและการ 
เปรียบเทียบระบบงานหอ้งสมุดและศูนยส์ารสนเทศเบ้ืองตน้ เนน้การน าไปใช ้        

   
1634102 การวเิคราะห์และการออกแบบระบบ       

System Analysis                      
3(3-0) 

 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวเิคราะห์และการออกแบบงานหอ้งสมุด และศูนย์
สารนิเทศ เนน้การน าไปใช ้       

   
1634301 สารนิเทศเพือ่ธุรกจิ                 

Information for Business             
2(2-0) 

  ความหมาย ความส าคญั ลกัษณะ ประเภท พฒันาการ แหล่งและ     บทบาท
ของสารนิเทศเพื่อธุรกิจการจดัการสารนิเทศเพื่อธุรกิจ ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อ
ธุรกิจ การตลาด กลยทุธ์การจ าหน่าย การโฆษณาประชาสัมพนัธ์             

   
1634401 ห้องสมุดมหาวทิยาลยั                 

University Library                   
2(2-0) 

 ความหมาย  ความส าคญั  นโยบาย วตัถุประสงค ์ความเป็นมาของหอ้งสมุดวทิยาลยั
หรือมหาวทิยาลยั และศูนยว์ทิยบริการ มาตรฐานการบริหารงาน การด าเนินงานและ
ประชาสัมพนัธ์หอ้งสมุดและศูนยว์ทิยบริการ   ปัญหาต่าง ๆ  ของหอ้งสมุดและศูนย์
วทิยบริการ วธีิการแกปั้ญหา 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

1634402 ห้องสมุดเฉพาะ                     
Special Library                      

2(2-0) 
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 ความหมาย   ความส าคญั นโยบาย วตัถุประสงค ์ ความเป็นมาของ
หอ้งสมุดเฉพาะและศูนยส์ารนิเทศ มาตรฐาน การบริหารงาน การด าเนินงานการ
ประชาสัมพนัธ์หอ้งสมุดเฉพาะ  และศูนยส์ารนิเทศ ปัญหาต่าง ๆ  ของ 
หอ้งสมุดเฉพาะ ศูนยส์ารนิเทศและวธีิการแกปั้ญหา 

   
1634403 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา              

Academic Library                    
2(2-0) 

  ความหมาย  ความส าคญั นโยบาย วตัถุประสงค ์ความเป็นมาของ หอ้งสมุด
วทิยาลยัและมหาวทิยาลยั มาตรฐาน การบริหารงาน การด าเนินงานและ การ
ประชาสัมพนัธ์หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา  ปัญหาต่าง ๆ ของหอ้งสมุด
สถาบนัอุดมศึกษา และวธีิการแกปั้ญหา 

   
1634501 ศูนย์ส่ือส าหรับเยาวชน                  

Media Center for Youth     
2(1-2) 

  ความหมาย ความสนใจ ความตอ้งการของเยาวชนและความหมาย 
ความส าคญั นโยบาย หนา้ท่ี ความเป็นมาของศูนยส่ื์อส าหรับเยาวชน การบริหาร 
การด าเนินงาน   และการประชาสัมพนัธ์ ศูนยส่ื์อส าหรับเยาวชน          

   
1634502 สารนิเทศทางมนุษยศาสตร์             

Humanities Information                
2(2-0) 

  ความหมาย ขอบเขต ประวติัและววิฒันาการของวชิามนุษยศาสตร์
สารนิเทศท่ีส าคญัในวชิามนุษยศาสตร์ บุคคล สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ทางมนุษยศาสตร์     

 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

1634503 สารนิเทศทางสังคมศาสตร์             
Social Science Information                

2(2-0) 
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  ความหมาย ขอบเขต ประวติัและววิฒันาการของวชิามนุษยศาสตร์
สารนิเทศท่ีส าคญัในวชิาสังคมศาสตร์ บุคคล สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ทางสังคมศาสตร์     

   
1634504 สารนิเทศทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                       

Science and Technology Information                
2(2-0) 

  ความหมาย ขอบเขต ประวติัและววิฒันาการของวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี สารนิเทศท่ีส าคญัในวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี บุคคล สถาบนัท่ี
เก่ียวขอ้ง  

   
1634505 

 
ส่ิงพมิพ์รัฐบาลและจดหมายเหตุ      
Government Publication Archives       

2(2-0) 

  ความหมาย ความส าคญั ประวติัส่ิงพิมพรั์ฐบาลและจดหมายเหตุ ประเภท 
และองคก์รผลิตทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ จดหมายเหตุท่ีส าคญั จดหมาย
เหตุแห่งชาติ การจดัหา การเลือกซ้ือ การจดัเก็บ ศิลปะการบ ารุงรักษา การใหบ้ริการ 
การใชป้ระโยชน์จากส่ิงพิมพรั์ฐบาล และจดหมายเหตุ 

   
1634506 การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก       

Preparation of Books for Children     
2(1-2) 

  ศึกษาทฤษฎีเบ้ืองตน้ ฝึกการจดัท าหนงัสือส าหรับเด็กในดา้นเน้ือหา 
ส านวน ภาษา ตวัอกัษร การจดัหนา้ ภาพประกอบ รูปเล่ม และการออกแบบปก                   

 
 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

1634507 การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 1 
Reading in Library and Information Science 1 

2(2-0) 
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  การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ศึกษาศพัทเ์ฉพาะทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์         

   
1634508 การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 2 

Reading in Library and Information Science 2               
2(2-0) 

  การอ่านวรรณกรรมและงานวจิยัทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ             การอ่านเพื่อเลือกขอ้มูลไปประยกุตใ์ชก้บังาน
บริการดา้นสารนิเทศ 

   
1634509 จดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุ               

Archives                                                   
2(2-0) 

  ความหมายและคุณค่าของจดหมายเหตุ ความแตกต่างและความสัมพนัธ์
ระหวา่งหอ้งสมุดและหอจดหมายเหตุ ประวติัและงานจดหมายเหตุในประเทศไทย
และต่างประเทศ หน่วยงานจดหมายเหตุท่ีส าคญัในประเทศไทย การบริหารและการ
ด าเนินงานจดหมายเหตุ 

   
1634801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 2 

Field Experience in Library  and  Information Science 2        
3(250) 

  ฝึกงานดา้นงานเทคนิค งานบริการ งานบริหารหอ้งสมุด และฝึกงาน
สารนิเทศในศูนยว์ทิยบริการ ศูนยส์ารนิเทศหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

  
 
 
 
 
 

 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

1634802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 3 
Field Experience in Library  and   Information Science 3 

5(450) 
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  ฝึกงานดา้นงานเทคนิค งานบริการ งานบริหารหอ้งสมุด  และงานดา้น
สารนิเทศศาสตร์                                         

   
1634803 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์  2 

Field Experience in Library  Science 2 
3(250) 

  ฝึกงานดา้นบริหาร บริการ งานบริหารเทคนิคของหอ้งสมุด  
   

1634804 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์  3 
Field Experience in Library  Science 3 

5(450) 

 ฝึกงานดา้นบริหาร บริการ งานบริหารเทคนิคของหอ้งสมุด   
   

1634901 การท าภาคนิพนธ์                         
Writing a Term Paper          

2(1-2) 

  ความหมายของภาคนิพนธ์ แบบรูปและขั้นตอน การรวบรวม วเิคราะห์       
และเรียบเรียงเอกสาร การอา้งอิงและการเขียนเอกสารอา้งอิง 

   
1634902 การศึกษาเอกเทศด้านบรรณารักษศาสตร์   และสารนิเทศศาสตร์ 

Independent Study in Library and Information Science 
3(2-2) 

  ศึกษา ปฏิบติั หรือทดลองเร่ืองท่ีน่าสนใจเพื่อท าโครงการในขอบข่ายทางวชิา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ โดยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ภายใตก้าร
นิเทศของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

 
 
 
 
 

หมู่วชิาประวตัศิาสตร์ (164) 
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 หมู่วชิาประวติัศาสตร์   ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิามนุษยศาสตร์  ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็น
ดงัน้ี 
 1.  ประวติัศาสตร์ไทยและประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน    (164-1--) 
 2.  ประวติัศาสตร์โลก       (164-2--) 
 3.  ประวติัศาสตร์เอเชียและออสเตรเลีย     (164-3--) 
 4.   ประวติัศาสตร์ยโุรป                      (164-4--) 
 5.   ประวติัศาสตร์อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้    (164-5--) 
 6.   ประวติัศาสตร์แอฟริกา      (164-6--) 
 7.   วธีิการทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี    (164-7--) 
 8.   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ       (164-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์  
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั    (164-9--) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่วชิาประวตัศิาสตร์ (164) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1641101 - ประวติัศาสตร์ไทยก่อนสมยัอยธุยา 2(2-0) 
1641102 - ประวติัศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(3-0) 
1641103 - ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย 3(3-0) 
1641104 - ไทยศึกษา      2(2-0) 
1641201 - อารยธรรมตะวนัออกและตะวนัตก 2(2-0) 
1641202 - อารยธรรมตะวนัออก 2(2-0) 
1641203 - อารยธรรมตะวนัตก 2(2-0) 
1641204 - อารยธรรม                    2(2-0) 
1641205 - เหตุการณ์โลกปัจจุบนั                   2(2-0) 
1641301 - ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ก่อนคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 
 

3(3-0) 
1642101 - ประวติัศาสตร์ไทยสมยัอยธุยา 2(2-0) 
1642102 - ประวติัศาสตร์ไทย 3(3-0) 
1642103 - ประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 2(2-0) 
1642104 - ประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 1 2(2-0) 
1642301 - ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออก 3(3-0) 
1642302 - ประวติัศาสตร์เอเชียใต ้ 2(2-0) 
1642303 - ประวติัศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีน 2(2-0) 
1642304 - ประวติัศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 2(2-0) 
1642305 - ประวติัอารยธรรมญ่ีปุ่น 3(3-0) 
1642306 - ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใตส้มยัใหม่ 3(3-0) 
1642401 - ประวติัศาสตร์รัสเซีย 2(2-0) 
1642501 - ประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกา 2(2-0) 
1642701 - โบราณคดี 3(2-2) 
1642702 - การศึกษาเอกสารและหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 3(2-2) 
1642703 - การจดัระบบขอ้มูลทางวฒันธรรม 2(2-0) 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1642704 
1642705 

- 
- 

ความรู้เก่ียวกบัโบราณวตัถุโบราณสถานในทอ้งถ่ิน 
โบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในประเทศไทย 

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

1642706 - โสตทศันูปกรณ์ในพิพิธภณัฑ์ 3(2-2) 
1642801 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพพิพิธภณัฑศึ์กษา 1 2(90) 
1642802 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพพิพิธภณัฑศึ์กษา 1 3(250) 
1642803 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพประวติัศาสตร์ 

ศิลปะและโบราณคดี  1 
2(90) 

1642804 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพประวติัศาสตร์ศิลปะ 
และโบราณคดี 1 

3(250) 

1643101 - ประวติัศาสตร์สมยัธนบุรีและรัตนโกสินทร์ 3(3-0) 
1643102 - ประวติัศาสตร์การเมืองการปกครองไทยสมยัใหม่ 2(2-0) 
1643103 - ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน                3(3-0) 
1643104 - ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทย     3(3-0) 
1643105 - ประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 2 3(3-0) 
1643201 - ประวติัศาสตร์สิทธิมนุษยชน 2(2-0) 
1643202 - ประวติัศาสตร์สันติภาพ           2(2-0) 
1643203 - ประวติัศาสตร์พฒันาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2(2-0) 
1643204 - ประวติัศาสตร์โลกเชิงส ารวจ 3(3-0) 
1643301 - ประวติัศาสตร์ลทัธิการเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 3(3-0) 
1643401 - ประวติัศาสตร์ยโุรปก่อน ค.ศ.1815       3(3-0) 
1643501 - ประวติัศาสตร์ละตินอเมริกา         3(3-0) 
1643601 - ประวติัศาสตร์แอฟริกา     3(3-0) 
1643701 - ความรู้เก่ียวกบัโบราณวตัถุสถานในทอ้งถ่ิน 2(2-0) 
1643702 - พิพิธภณัฑสถานวทิยา            3(2-2) 
1643703 - ประวติัศาสตร์นิพนธ์           3(2-2) 
1643704 - ปรัชญาและระเบียบวธีิวจิยัประวติัศาสตร์ 3(3-0) 
1643706 - หลกัการจดันิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ 3(3-0) 
1643707 - การอนุรักษโ์บราณวตัถุและโบราณสถาน 3(2-2) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
1643708 - โบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ในประเทศไทย 1 3(2-2) 
1643709 - โบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ในประเทศไทย 2 3(2-2) 
1643710 - โบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในเอเชีย 2(2-0) 
1643801 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพพิพิธภณัฑศึ์กษา 3 2(90) 
1643802 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพพิพิธภณัฑศึ์กษา 3 5(450) 
1643803 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพประวติัศาสตร์ศิลปะ 2(90) 

  และโบราณคดี  3  
1643804 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพประวติัศาสตร์ศิลปะ 5(450) 

  และโบราณคดี  3  
1643805 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพพิพิธภณัฑศึ์กษา 2 2(90) 
1643806 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพประวติัศาสตร์ศิลปะ  

  และโบราณคดี 2 2(90) 
1644101 - สตรีกบัสังคมไทย               2(2-0) 
1644201 - ประวติัศาสตร์บทบาทของชาติมหาอ านาจหลงัสงครามโลก 

คร้ังท่ี 2 
3(3-0) 

 
1644202 - เหตุการณ์โลกปัจจุบนั 2 2(2-0) 
1644301 - ประวติัศาสตร์ตะวนัออกกลางและอิทธิพลของศาสนาอิสลาม 2(2-0) 
1644401 - ประวติัศาสตร์ยโุรปสมยัใหม่ 3(3-0) 
1644701 - การซ่อมสงวนโบราณวตัถุสถาน 3(2-2) 
1644703 - การบริหารงานโบราณคดี 3(3-0) 
1644801 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพพิพิธภณัฑศึ์กษา  2 3(250) 
1644802 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพประวติัศาสตร์ศิลปะ 3(250) 

  และโบราณคดี 2  
1644901 - สัมมนาประวติัศาสตร์ 2(2-0) 
1644902 - สัมมนาพิพิธภณัฑ ์ 3(2-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา  
หมู่วชิาประวตัศิาสตร์ (164) 

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                       น(ท-ป) 
 
1641101 ประวตัิศาสตร์ไทยก่อนสมัยอยุธยา                                                                      2(2-0) 
 Thai History before Ayudhaya  

ศึกษาประวติัศาสตร์ของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมมีหลกัฐาน แนวคิดเก่ียวกบั
ถ่ินก าเนิดของคนไทย การก่อตวัของชุมชนและอาณาจกัรต่าง ๆ ในดินแดนประเทศ
ไทยก่อนสมยัสุโขทยั ลา้นนา ประวติัศาสตร์สมยัสุโขทยั ในดา้นการเมือง การ 

                        ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ ฯลฯ 
   
1641102 ประวตัิศาสตร์การเมืองการปกครองไทย                                                              3(3-0) 
 History of Thai Politics  

พฒันาการและความสัมพนัธ์ของบ้านเมืองและอาณาจักรในดินแดน
ประเทศไทย ตั้งแต่เร่ิมแรก จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป ลกัษณะส าคญัของการ
วางรูปแบบการปกครอง และการปรับปรุงการปกครองของสุโขทยั อยุธยา        และ
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการรับแนวความคิดทางการเมืองตาม
แนวตะวนัตก การเปล่ียนแปลงทางการเมือง  การปกครอง พ.ศ. 2475 

   
1641103 ประวตัิศาสตร์เศรษฐกจิและสังคมไทย                                                                 3(3-0) 
 Thai Economic and Social History  

ศึกษาวิว ัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ ตั้ งแต่สุโขทัยจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจไทย  อันเป็นผลจาก
ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ นโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจของไทย ตั้งแต่สมยัหลงั 
พ.ศ. 2475  จนถึงสมยัปัจจุบนั  อิทธิพลทางเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย
และความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของไทยปัจจุบนั 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                       น(ท-ป) 
 
1641104 ไทยศึกษา                                                                                                              2(2-0) 
 Thai Studies  

ศึกษา เ ร่ืองทั่วไป เ ก่ี ยวกับประ เทศไทย  เพื่ อ เ ป็นพื้ นฐานทั้ งด้าน
ประวติัศาสตร์และความเป็นมาของกลุ่มชนในประเทศไทย สภาวะทางกายภาพและ
ส่ิงแวดล้อม        ท่ีก่อให้เกิดความแตกต่างของพฒันาการดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปวฒันธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ท่ีนบัเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 

   
1641201 อารยธรรมตะวนัออกและตะวนัตก                                                                       2(2-0) 
 Eastern and Western Civilization  

ศึกษาอารยธรรมของจีน   อินเดีย  และญ่ีปุ่น   เปรียบเทียบความแตกต่าง 
และความสัมพนัธ์ของอารยธรรมทั้งสามแหล่ง  รวมทั้งอิทธิพลท่ีแผก่ระจายไปยงัส่วน
ต่าง ๆ  ของโลก เพื่อน าไปเปรียบเทียบกบัอารยธรรมอียิปต ์  เมโสโปเตเมีย   กรีก และ 
โรมนั ศึกษาตน้ก าเนิดของศาสนาคริสต ์ระบบศกัดินาสวามิภกัด์ิ  ศาสนาอิสลาม และ
สงครามครูเสด ซ่ึงมีอิทธิพลต่อสังคมและอารยธรรมของชาวตะวนัตก 

   
1641202 อารยธรรมตะวนัออก                                                                                            2(2-0) 
 Eastern Civilization 

ศึกษาความเป็นมาของอารยธรรมตะวนัออก   อารยธรรมอินเดีย โดยเน้น
ถึงอิทธิพลของอารยธรรมตะวนัออกท่ีมีต่อชาติไทยและจีน 

   
1641203 อารยธรรมตะวนัตก                                                                                              2(2-0) 
 Western Civilization  

ศึกษาความเป็นมาของอารยธรรมอียิปต์       เมโสโปเตเมียและดินแดน
ใกลเ้คียง กรีก โรมนั ตั้งแต่ยคุโบราณจนถึงคริสตศ์ตวรรษท่ี 5      โดยเนน้อิทธิพลของ
อารยธรรมท่ีมีต่อโลก 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                       น(ท-ป) 
 
1641204 อารยธรรม                                                                                                             2(2-0) 
 Civilization 

ศึกษาก าเนิดและวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัออก และอารยธรรม
ตะวนัตก ในช่วงสมยัต่าง ๆ โดยเนน้ศึกษารากฐานของความคิด ปรัชญา ศาสนา ลทัธิ
ความเช่ือต่าง ๆ และศิลปวิทยาการ ท่ีเกิดข้ึนแต่ละยุคสมัย ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบระหวา่งโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ของสังคมตะวนัออก
และตะวนัตกท่ีก่อใหเ้กิดปัญหา และความคิดสร้างสรรคใ์นรูปแบบต่าง ๆ        รวมทั้ง
การแลกเปล่ียนกนัระหวา่งอารยธรรมตะวนัออก    และอารยธรรมตะวนัตก   อิทธิพล
ของอารยธรรมทั้งสองท่ีมีต่อสังคม    และ 

 วฒันธรรมไทย  
   
1641205 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                                                                                           2(2-0) 
 Contemporary World Affairs  

ศึกษาความเคล่ือนไหวและเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนหลงัสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 จากความขดัแยง้ทางอุดมการณ์ต่าง ๆ   ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ซ่ึง
ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตในส่วนต่าง ๆ ของโลก  รวมทั้งความพยายามในอนัท่ีจะธ ารง
รักษาสันติภาพ ตลอดจนการรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกนัแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ระหวา่งประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มในแต่ละภูมิภาค  เพื่อใชเ้ป็น
อ านาจต่อรองทางการเมืองระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบนัทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ  

 
1641301 ประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ก่อนคริสต์ศตวรรษที ่19                          3(3-0) 
 History of Southeast Asia before the Nineteen Cert  

ศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้   นับตั้ งแต่การก่อตั้ งอาณาจักร
โบราณอิทธิพลของวฒันธรรม  จีน  อินเดีย  อิสลาม  วิวฒันาการทางการเมือง   
เศรษฐกิจ  สังคม ของประเทศต่าง ๆ ก่อนการเขา้ยดึครองของชาติตะวนัตก  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                       น(ท-ป) 
 
1642101 ประวตัิศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา                                                                              2(2-0) 
 History of Ayudhaya  

ศึกษาประวติัศาสตร์สมยัอยุธยาในด้านปกครอง    การเมือง   เศรษฐกิจ  
สังคม ศิลปวฒันธรรมและความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ รวมทั้งทางอ่ืน ๆ  ท่ีพิจารณา
เห็นเหมาะสม ให้มีความรู้ความเขา้ใจสมยัอยุธยา ตั้งแต่ก่อนก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา เม่ือ 
พ.ศ. 1893 ไปจนถึงการเสียกรุงศรีอยธุยาเม่ือ พ.ศ. 2310 และความสัมพนัธ์กบัประเทศ
ใกลเ้คียงและประเทศตะวนัตกท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง   โดยศึกษาช่วงตั้งแต่    พ.ศ. 1893 ถึง 
พ.ศ. 1991 เพียงเป็นพื้นฐานความรู้ และศึกษาช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 1991 ถึง พ.ศ. 2310 (รัช
สมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ถึงรัชสมยัสมเด็จพระท่ีนั่งสุริยามรินทร์) และ
สถานการณ์ตั้งแต่ก่อนสงครามจนถึงภายหลงัการเสียกรุงโดยละเอียด และให้รู้จกัแนว
สร้างความคิดสรุปเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัของสมยัอยธุยา 

   
1642102 ประวตัิศาสตร์ไทย                                                                                                3(3-0) 
 Thai History  

ศึกษาประวติัศาสตร์ไทยก่อนสมยัสุโขทยั  ลกัษณะการปกครองเศรษฐกิจ 
สังคม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี   จนถึง
รัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยสังเขป การปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่นับ ตั้ งแต่ รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทั้งดา้นการเมือง การ ปกครอง เศรษฐกิจ และ
สังคม จนถึงปัจจุบนั 

 
1642103 ประวตัิศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย                                                                     2(2-0) 
 Art History of Thailand  

ศึกษาความหมายของวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ และความเก่ียวพนัระหวา่ง
ประวติัศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี ความรู้เร่ืองประวติัศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี และ
ลักษณะศิลปะในประเทศไทย ตั้ งแต่ก่อนสมยัประวติัศาสตร์  สมยัประวติัศาสตร์ 
จนถึงสมยัปัจจุบนั ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหวา่งประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี
ไทยกบัประเทศขา้งเคียง 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                       น(ท-ป) 
 
1642104 ประวตัศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 1                                                                  2(2-0) 
 History  of Thai Arts I 

ศึกษาความเป็นมาและวิวฒันาการศิลปะของไทย โดยเน้นอิทธิพลความ
เช่ือ  และแนวคิดของการสร้างสรรคง์าน    นบัตั้งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์     ทวารวดี  
ศรีวชิยัและลพบุรี 

 
1642301 ประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออก                                                                             3(3-0) 
 History of East Asia  

 ศึกษาอารยธรรมจีนตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงสมยัปฏิวติั ใน ค.ศ. 1911 เนน้
ให้เห็นปัจจยัต่าง ๆ อนัสนบัสนุนให้อารยธรรมจีนไดช่ื้อว่าเด่นท่ีสุดในเอเชียตลอดมา 
ความสัมพนัธ์ระหว่างจีนกับชนชาติอ่ืน ๆ ในเอเชียและชนชาติตะวนัตก  ปัญหา
การเมือง   สังคมและเศรษฐกิจอนัก่อใหเ้กิดการปฏิวติั   บทบาทของจีนในสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 ความขดัแยง้ภายในจีน อนัเป็นผลใหเ้กิดการแยกประเทศ  และบทบาทของจีน
ทั้งสองในปัจจุบนั 

   ลักษณะทั่วไปของอารยธรรมญ่ีปุ่นสมัยโบราณ  เน้นความคิดทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมดั้งเดิมของญ่ีปุ่นก่อนรับอิทธิพลจากภายนอก การ
ปรับปรุงประเทศภายหลงัจากไดรั้บอิทธิพลตะวนัตก  อนัเป็นผลให้ญ่ีปุ่นเป็นประเทศ
มหาอ านาจ  วิวฒันาการทางสังคม  การเมือง  และเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นก่อนและหลงั
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 นโยบายในการเป็นผูน้ ากลุ่มเอเชีย  ญ่ีปุ่นหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 
2 และบทบาทในการเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

     ประวติัศาสตร์สังเขปของเกาหลี  ความสัมพนัธ์กบัจีน  ญ่ีปุ่น และ 
                        บทบาทของเกาหลีหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

  
1642302 ประวตัิศาสตร์เอเชียใต้                                                                                         2(2-0) 
 History of South Asia  

ศึกษาภูมิภาคเอเชียใตส้มยัโบราณโดยสังเขป   เนน้ความส าคญัตั้งแต่    การ
แผ่อิทธิพลของจกัรวรรดินิยมตะวนัตก  การเรียกร้องเอกราช ปัญหาของเอเชียใต ้
ภายหลงัไดรั้บเอกราช บทบาทและนโยบายต่างประเทศของกลุ่มเอเชียใตใ้นปัจจุบนั 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                       น(ท-ป) 
 
1642303 ประวตัิศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีน                                                                2(2-0) 
 History of The People’s Republic of China  

 ศึกษาสาเหตุเบ้ืองต้นของการเปล่ียนแปลงระบบการเมือง เศรษฐกิจ  
สังคมและวฒันธรรมของจีน  ตั้งแต่ผลกระทบของสงครามฝ่ิน การปฏิวติั  ค.ศ. 1911 
ความลม้เหลวของการปกครองระบอบสาธารณรัฐตามแนวของ  ดร.ซุนยดัเซ็น ความ
แตกแยกระหว่างเหมาเจ๋อตุงและเจียงไคเช็ค  จนท าให้จีนแยกออกเป็น 2 ฝ่าย เน้น
ศึกษาเก่ียวกบัสภาพการปกครอง  สังคม  และเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
บทบาทและนโยบายต่างประเทศในปัจจุบนัของสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อประเทศ
ต่าง ๆ 

   
1642304 ประวตัิศาสตร์ออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์                                                            2(2-0) 
 History of Australia and New Zealand  

ศึกษาการส ารวจและการตั้งถ่ินฐานของชาวองักฤษในออสเตรเลีย    และ
นิวซีแลนด์ ปัญหาการผสมผสานกบัชาวพื้นเมือง การสร้างชาติ และความสัมพนัธ์กบั
ประเทศ อังกฤษ  การได้รับเอกราช    บทบาทของประเทศทั้ งสองในระหว่าง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 บทบาทใหม่ของประเทศทั้งสองในวถีิทางการเมืองของเอเชียและ
ของโลก 

  
1642305 ประวตัิอารยธรรมญีปุ่่น                                                                                        3(3-0) 
 History of Japanese Civilization  

ศึกษาประวติัศาสตร์อารยธรรมญ่ีปุ่นในดา้นแนวความคิด   ปรัชญา ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรมตลอดจนถึงวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวญ่ีปุ่น 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                       น(ท-ป) 
 
1642306 ประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้สมัยใหม่                                                   3(3-0) 
 History of Modern Southeast Asia  

ศึกษาอิทธิพลของลทัธิจกัรวรรดินิยมท่ีมีต่อภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 19   ในดา้นการเมือง  เ ศรษฐกิจ  และสังคม   ขบวนการ
ชาตินิยม  การเรียกร้องเอกราช การยดึครองของญ่ีปุ่นในระหวา่งสงครามโลก  คร้ังท่ี 2 
ปัญหาและสภาพของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ตั้งแต่ไดรั้บเอกราชจนถึงปัจจุบนั ความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศในภูมิภาค 

 
1642401 ประวตัิศาสตร์รัสเซีย                                                                                            2(2-0) 
 History of Russia  

ศึกษาประวติัศาสตร์สังเขปรัสเซีย  การสร้างประเทศให้เป็นมหาอ านาจ 
การหมดอ านาจของราชวงศโ์รมานอฟ การปฏิวติัของพรรคบอลเชวิค บทบาทของเล
นิน และ สตาลิน สถานภาพของรัสเซียในโลกตะวนัตกและโลกตะวนัออกภายหลงั
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 การล่มสลายของสหภาพโซเวยีต และสถานภาพปัจจุบนั 

 
1642501 ประวตัิศาสตร์สหรัฐอเมริกา                                                                                 2(2-0) 
 History of The United States of America  

ศึกษาประวติัการตั้งอาณานิคมในอเมริกา อาณานิคมอเมริกนั การประกาศ         
อิสรภาพ ลทัธิมอนโร (ค.ศ. 1823) สงครามกลางเมือง สงครามระหว่างสเปนกบั
สหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1898) อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในละตินอเมริกา การพฒันาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ ไปจนถึงการเขา้ร่วม
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 โดยสังเขป 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                       น(ท-ป) 
 
1642701 โบราณคดี                                                                                                              3(2-2) 
 Archaeology 

ศึกษาความหมายของค าว่า  วิชา “โบราณคดี” ประวติั ประโยชน์ และ
ประเภทของวิชาโบราณคดี   ความสัมพนัธ์ของวิชาโบราณคดีกบัวิชาการแขนงอ่ืน  
ศึกษาหลักและสังกัปของวิชาโบราณคดีสมัย ก่อนประวัติศาสตร์และสมัย
ประวติัศาสตร์ กฎหมายคุม้ครองโบราณคดี  ศิลปวตัถุสถาน  และพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ  การวางแผน  การบริหาร การประชาสัมพันธ์ และการฝึกปฏิบัติงาน
โบราณคดี 

  
1642702 การศึกษาเอกสารและหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์                                                3(2-2) 
 Expost Facto Studies  

ศึกษาปรัชญา และแนวความคิดส าคญัทางประวติัศาสตร์ ส านึกความคิด
ทางประวติัศาสตร์ วิวฒันาการของปรัชญาประวติัศาสตร์ตะวนัตก วิวฒันาการของ
ปรัชญาประวติัศาสตร์ไทย จากอดีตถึงปัจจุบนั ระเบียบวิธีวิจยัประวติัศาสตร์ เพื่อเป็น
พื้นฐานส าหรับการศึกษาวเิคราะห์เอกสารและหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ เนน้การฝึก
ปฏิบติัควบคู่กบัการเรียนภาคทฤษฎี 

 
1642703 การจัดระบบข้อมูลทางวฒันธรรม                                                                        2(2-0) 
 Cultural Data System  

ศึกษาความหมาย ประโยชน์ และความส าคัญของการจัดระบบและ
วเิคราะห์หมวดหมู่ของขอ้มูลทางวฒันธรรม หลกัเกณฑ์ทัว่ไปในการจดัหมวดหมู่ ของ
ขอ้มูลทางวฒันธรรม หลกัเกณฑใ์นการจดัท าบตัรรายการและบตัรเช่ือมโยงขอ้มูลและ
การท าบรรณานุกรมขอ้มูลทางวฒันธรรม 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                       น(ท-ป) 
 
1642704 ความรู้เกีย่วกบัโบราณวตัถุ โบราณสถานในท้องถิ่น                                             2(2-2) 
 Knowledge  of   the  Local  Ancient  Places 

มุ่งศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  ประวติัความเป็นมาเก่ียวกับวตัถุ  
โบราณสถานในท้องถ่ิน  ความเก่ียวเน่ืองของท้องถ่ินกับโบราณสถาน  การใช้
ประโยชน์โบราณวตัถุสถานอย่างถูกวิธี  การสร้างจิตใต้ส านึก  ให้เห็นคุณค่าและ
ความส าคญัของโบราณวตัถุสถานในทอ้งถ่ิน 

 
1642705 โบราณคดีสมัยก่อนประวตัิศาสตร์ในประเทศไทย                                               3(2-2) 
 Archaeology before Historical Period in Thailand 

ศึกษาลักษณะการเป็นเอกลักษณ์ของวฒันธรรมและสภาพชีวิตความ
เป็นอยูข่องกลุ่มชนในสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในประเทศไทย  ตั้งแต่เร่ิมมีมนุษยอ์าศยั
อยู่บนผืนแผ่นดินไทย  ได้รู้จกัใช้เคร่ืองมือหิน  จนกระทัง่ถึงยุคท่ีรู้จกัใช้เคร่ืองมือ
โลหะ   ศึกษาเปรียบเทียบวฒันธรรมสมัยก่อนประวติัศาสตร์ในประเทศไทยกับ
ประเทศใน 

 เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ รวมทั้งใหส้ ารวจศึกษาในสถานท่ีจริง 
 
1642706 โสตทศันูปกรณ์ในพพิธิภัณฑ์                                                                               3(2-2) 
 Audio –Visual  for  Musuem  Works 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้ในงาน
พิพิธภณัฑ์  การดูแลรักษา  วิธีการใช้ท่ีถูกตอ้งเหมาะสบกบังาน  ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบั
โสตทศันูปกรณ์  แต่ละแผนกในพิพิธภณัฑ ์ การฝึกปฏิบติังานเก่ียวกบัโสตทศันูปกรณ์  
เช่นการเขียนสคริปต ์ การวางแผนในการใช ้ โสตทศันูปกรณ์เพื่อการเสนอความรู้  ใน
รูปแบบใหม่  ไม่วา่จะเป็นเสียง  สี  แสง  ประกอบเพื่อกระตุน้ความสนใจของผูเ้ขา้ชม  
การฝึกปฏิบติั  ถา้ในทอ้งถ่ินท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ไม่มีพิพิธภณัฑ์การฝึกงานให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานศึกษาและอาจารย์ผู ้สอน  โดยจะต้องค านึงถึงความพร้อม  
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ทุก ๆ ฝ่าย 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                       น(ท-ป) 
 
1642801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพพพิธิภัณฑ์ศึกษา 1                                           2(90) 
 Preparation  for  Professional  Experience  in  Museum  Works 1 

จดัให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน  ก่อนออกฝึกประสบการณ์
วชิาชีพใหรั้บรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  พฒันาตวัผูเ้รียนให้มีความรู้  
ทกัษะเจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  ศึกษาดูงานตาม
พิพิธภณัฑ์  ฝึกปฏิบติังานในพิพิธภณัฑ์  หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานพิพิธภณัฑ์  เช่น  
การจดัเก็บขอ้มูลทะเบียนศิลปวตัถุ  งานแสดงนิทรรศการ  งานศึกษาคน้ควา้  และน า
ชมพิพิธภณัฑ ์

 
1642802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพพพิธิภัณฑ์ศึกษา 1                                                   3(250) 
 Field  Experience  in  Museum  Works  1 

ศึกษาและปฏิบัติในวิธีการอันถูกต้องเก่ียวกับวตัถุในพิพิธภัณฑ์  งาน
ทะเบียน  การดูแลรักษาความปลอดภยัในพิพิธภณัฑ์  ท าความเข้าใจ  ตลอดจนฝึก
ภาคปฏิบติังานอนัเก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑ์  การศึกษาดูงานพิพิธภณัฑ์ต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกทอ้งถ่ิน  ฝึกจดันิทรรศการ  ฝึกใชภ้าษาต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์และฝึกน า
ชมพิพิธภณัฑ ์

 
1642803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ประวตัิศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 1            2(90) 
 Preparation for  Professional Experience  in  Art  History and Archaeology 1 

จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา  ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ  ในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การ
พฒันาตวันกัศึกษาให้มีความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
กบัวิชาชีพ  โดยเน้นการฝึกทกัษะขั้นพื้นฐาน  และระดบัสูง  ภาคปฏิบติัในงานและ
กิจกรรมส าหรับฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                       น(ท-ป) 
 
1642804 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพประวตัิศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 1                      3(250) 
 Field  Experience  in  Art  History  and  Archaeology 1 

จดัให้นกัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วิชาชีพดา้นศิลปะและโบราณคดี  ใน
องคก์ารหรือหน่วยงาน  เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้  ทกัษะ  เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพ   
และน าผลจากการฝึกงานมาวิเคราะห์  สรุป  เสนอในรูปของการสัมมนาหรือภาค
นิพนธ์ 

 
1643101 ประวตัิศาสตร์สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์                                                          3(3-0) 
 History of Dhonburi and Rattanakosin  

ศึกษาการปราบดาภิเษกและการสถาปนากรุงธนบุรี   เหตุการณ์ต่าง ๆ  
ภายในประเทศและความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ   ลกัษณะส าคญัของสมยักรุงธนบุรี 
(พ.ศ. 2311 - 2325) กรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้    (พ.ศ. 2325 -2394) สมยัเปล่ียนแปลง
เขา้สู่ยคุใหม่  (พ.ศ. 2394 - 2475) จนถึงสมยัปัจจุบนัโดยละเอียด 

  
1643102 ประวตัิศาสตร์การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่                                               2(2-0) 
 History of Modern Thai Politics  

ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   การปกครอง พ.ศ.2475   โดยสังเขป 
การปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ   บทบาทของรัฐบาลชุดต่าง ๆ   ท่ีปกครอง
ประเทศ   ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบนั  

   
1643103 ประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น                                                                                          3(3-0) 
 Local History  

ศึกษาประวติัศาสตร์ท้องถ่ินสมยัต่าง ๆ หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ใน
ทอ้งถ่ิน    ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิดความเช่ือของทอ้งถ่ิน อิทธิพลของอารย
ธรรมต่าง ๆ ท่ีมีต่อท้องถ่ิน โดยจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับท้องถ่ินของ
สถาบนัการศึกษา 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                      น(ท-ป) 
 
1643104 ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมไทย                                                                        3(3-0) 
 Thai History and Culture  

ศึกษาเก่ียวกับประวติัความเป็นมาของไทย เมืองส าคญั สถานท่ีส าคัญ 
บุคคลส าคญั ของไทย ประวติัศาสตร์และต านานทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมของคนไทย
โดย ส่วนรวมและของทอ้งถ่ิน การละเล่นในทอ้งถ่ินต่าง ๆ ของไทยวิวฒันาการการ
ด ารงชีวิตของคนไทย ให้มีความรู้ในส่ิงเหล่าน้ีจนสามารถอธิบายความเป็นมา           
แสดงความคิดเห็นและใหท้ศันวจิารณ์ได ้

 
1643105 ประวตัิศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 2                                                                  3(3-0) 
 History  of  Thai  Arts II 

ศึกษาความเป็นมาและววิฒันาการศิลปะของไทยโดยเนน้อิทธิพลความเช่ือ  
และแนวคิดของการสร้างสรรคง์านนบัตั้งแต่ยคุสุโขทยั  อยธุยาและรัตนโกสินทร์  และ
ศึกษาเก่ียวกบัรูปเคารพต่าง ๆ ในประเทศไทย 

 
1643201 ประวตัิศาสตร์สิทธิมนุษยชน                                                                                2(2-0) 
 History of Human Rights  

ศึกษาความหมายของสิทธิมนุษยชน ความส าคญัของสิทธิมนุษยชนต่อ
สังคมมนุษย์ สังคมมนุษย์กับสิทธิมนุษยชนในแต่ละยุคสมัย ขบวนการต่อสู้เพื่อ
เรียกร้องสิทธิมนุษยชนในส่วนต่าง ๆ  ของโลก บทบาทของสันนิบาตชาติ องค์การ
สหประชาชาติ และองคก์รอ่ืนในการรักษาสิทธิมนุษยชน ขบวนการต่อสู้เรียกร้องเพื่อ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย      แนวทางศึกษาและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในปัจจุบนั 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                       น(ท-ป) 
 
1643202 ประวตัิศาสตร์สันติภาพ                                                                                        2(2-0) 
 History of Peace  

ความหมายของสันติภาพ ความส าคญัของสันติภาพต่อสังคมมนุษย ์
 สันติภาพกบัสังคมมนุษยใ์นยุคต่าง ๆ ขบวนการสร้างสันติภาพของโลก บทบาทของ
สันนิบาตชาติและสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพของโลก ความพยายามสร้าง
สันติภาพในสังคมไทย แนวทางการศึกษาและรักษาสันติภาพของโลกปัจจุบนั 

 

1643203 ประวตัิศาสตร์พฒันาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                                   2(2-0) 
 History of Modern Science and Technology  

ศึกษาพฒันาการในดา้นต่าง ๆ   ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตั้งแต่
ช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นต้นมา และผลกระทบของความเจริญในทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่ต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม ในประเทศท่ีก าลัง
พฒันาทั้ งในทวีปเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา    ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ  
การศึกษา การแพทย ์การทหาร การส่ือสาร คมนาคม และอ่ืน ๆ 

การต่ืนตวัและความพยายามของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคดงักล่าว ต่อการ
รับความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากประเทศท่ีพฒันาแล้วมาประยุกต์
และปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัการพฒันาประเทศตน 

   
1643204 ประวตัิศาสตร์โลกเชิงส ารวจ                                                                                3(3-0) 
 A Survey of World History  

ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของทวีปออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกา
ใต ้และกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง ในดา้นสภาพภูมิศาสตร์ การตั้งถ่ินฐานและการ
แผข่ยายของลทัธิจกัรวรรดินิยมในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16-20  การปกครองอาณานิคม การ
ไดรั้บเอกราช และสภาพทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง   ภายหลงัการไดรั้บเอกราช
จนถึงปัจจุบนั 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                       น(ท-ป) 
 
1643301 ประวตัิศาสตร์ลทัธิการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                                       3(3-0) 
 History of Political Ideology in Southeast Asia  

ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ         
วฒันธรรมของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การเขา้มาของลทัธิการเมืองท่ีส าคญัในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้บทบาทและผลกระทบจากการขยายอิทธิพลของชาติมหาอ านาจท่ีมี
ต่อเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ทั้ งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบนั 

 

1643401 ประวตัิศาสตร์ยุโรปก่อน ค.ศ. 1815                                                                      3(3-0) 
 History of Europe before 1815 A.D.  

ศึกษาการฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา และอิทธิพลอ่ืนท่ีท าให้
สังคมยโุรปเปล่ียนแปลง การปฏิวติัอุตสาหกรรมและผลต่อการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ  
ศึกษาสภาพของประเทศส าคญัในยุโรประหวา่งคริสตศ์ตวรรษ ท่ี 16-18  การปฏิวติั
ฝร่ังเศส      ค.ศ. 1789 สงครามนโปเลียน คองเกรสแห่งเวียนนา แนวคิดต่าง ๆ ท่ี
น าไปสู่การก าเนิดรัฐชาติ (Nation  States)  โดยละเอียด  

 
1643501 ประวตัิศาสตร์ละตินอเมริกา                                                                                 3(3-0) 
 History of Latin America  

ศึกษาความเป็นมาของการจดัตั้งประเทศต่าง ๆ ในละตินอเมริกา หลงัการ
ประกาศเอกราช การเปล่ียนแปลงและพฒันาการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 
และสังคม บทบาทของมหาอ านาจในละตินอเมริกา และสภาพของละตินอเมริกาใน
ปัจจุบนั 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                       น(ท-ป) 
 
1643601 ประวตัิศาสตร์แอฟริกา                                                                                          3(3-0) 
 History of Africa  

ศึกษาสภาพโดยทัว่ไปในทวีปแอฟริกา วิวฒันาการของรัฐ นครรัฐ และ
อาณาจกัรต่าง ๆ ในแอฟริกา การขยายอ านาจของชาวยุโรป และลทัธิจกัรวรรดินิยม
และผลท่ีมีต่อการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ของแอฟริกา แอฟริกา ภายหลงั
ไดรั้บเอกราช การรวมกลุ่มประเทศ และปัญหาของแอฟริกาในปัจจุบนั 

 

1643701 ความรู้เกีย่วกบัโบราณวตัถุสถานในท้องถิ่น                                                          2(2-0) 
 Knowledge of the Local Ancient Places  

ศึกษาความหมายของโบราณวตัถุสถาน ประวติัความเป็นมา ความส าคญั 
ตลอดจนถึงความงามทางด้านทัศนศิลป์ของโบราณวตัถุสถานในประเทศไทย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใหเ้นน้ทอ้งถ่ินท่ีสถานศึกษานั้นเปิดสอน 

 
1643702 พพิธิภัณฑสถานวทิยา                                                                                          3(2-2) 
 Museumology 

ศึกษาประวติัศาสตร์และวิวฒันาการของพิพิธภณัฑสถานทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ การจดัพิพิธภณัฑสถานแบบต่าง ๆ การจดัระบบวตัถุของพิพิธภณัฑสถาน 
การน าชม และการแต่งหนงัสือน าชม การจดัแสดงชัว่คราว การน าส่ิงของไปแสดงนอก
พิพิธภณัฑ์ การเขียนป้ายประจ าวตัถุ   การรักษาความปลอดภยั            การซ่อมสงวน
รักษาศิลปวตัถุ การประชาสัมพนัธ์         การบริหารพิพิธภณัฑสถานฝึกปฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัพิพิธภณัฑสถาน การจดัแสดงโบราณวตัถุ หรือศิลปวตัถุฯลฯ 

 
1643703 ประวตัิศาสตร์นิพนธ์                                                                                            3(2-2) 
 Historiography  

ศึกษาวิวฒันาการ การบันทึกและแนวคิดทางประวติัศาสตร์ของโลก
ตะวนัออกและโลกตะวนัตก งานเขียนประวติัศาสตร์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
อิทธิพลของส านึกความคิดประวติัศาสตร์ท่ีมีต่องานเขียนประวติัศาสตร์ของไทย  ฝึก
การคน้ควา้ การเขียน และเรียบเรียงงานดา้นประวติัศาสตร์ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                       น(ท-ป) 
 
1643704 ปรัชญาและระเบียบวธีิวจัิยประวตัิศาสตร์                                                            3(3-0) 
 Philosophy of History and Historical Method  

ศึกษาแนวคิด  ความหมาย  ความส า คัญ  ของประวัติศาสตร์นัก
ประวติัศาสตร์  ส านกัความคิดทางประวติัศาสตร์ ทั้งของต่างประเทศและไทย ศึกษา
ระเบียบวธีิวจิยัประวติัศาสตร์ 

 
1643706 หลกัการจัดนิทรรศการในพพิธิภัณฑ์                                                                   3(3-0) 
 Principles  of  Cultural  Exhibition  in  a  Museum 

ศึกษาถึงความส าคญัของการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์  หน้าท่ีหลกัของพิพิธภณัฑ ์ 
โดยเน้นท่ีพิพิธภณัฑ์ทางมานุษยวิทยา  วฒันธรรม  และชาติพนัธ์ุวิทยา  ซ่ึงสามารถ
น ามาจดัแสดงในรูปนิทรรศการประจ าและนิทรรศการพิเศษ  โดยมุ่งเน้นส่งเสริม
ความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรม  ความเช่ือ  ชีวิตความเป็นอยู่  ประเพณี  พิธีกรรมใน
ส่วนรวมและระดบัทอ้งถ่ินต่างๆ ศึกษาองค์ประกอบของการจดันิทรรศการ  เทศนิคต
ลอดจนหลกัเกณฑ์ในการจดัแสดง  วิธีการและทฤษฎีเก่ียวกบัการเก็บวสัดุ  ขอ้มูลทาง
วฒันธรรม  ขอ้มูลจากภาคสนาม  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นภาคสนาม 

 
1643707 การอนุรักษ์โบราณวตัถุและโบราณสถาน                                                              3(2-2) 
                  Conservation of the Local Ancient Places     

ศึกษาอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม  ท่ีมีต่อโบราณวตัถุ  และโบราณสถาน  
สาเหตุของการเส่ือมสภาพของโบราณวตัถุโบราณสถาน       การอนุรักษศิ์ลป
โบราณวตัถุ  อินทรียแ์ละอนินทรีย ์ การอนุรักษแ์ละเก็บรักษาโบราณวตัถุ  ขณะท า
การขดุคน้ 

 
 
 
 
 
 



 410 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                       น(ท-ป) 
 
1643708 โบราณคดีสมัยประวตัิศาสตร์ในประเทศไทย 1                                                    3(2-2) 
 Archaeology of Historical Period in Thailand 1 

ศึกษาหลักฐานและข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการศึกษาวิชาโบราณคดี  สมัย
ประวติั-ศาสตร์  ศึกษาร่องรอยของการอยูอ่าศยั  และการพฒันาของชุมชน  ในสมยัยุค
แรกของประวติัศาสตร์ เช่น ชุมชนวฒันธรรมทวารดี ศรีวิชัย  และลพบุรี  โดยการ
พิจารณาและแปลความหมายจากหลกัฐานทางเอกสารและโบราณคดี  รวมทั้งจาก
หลกัฐานท่ีคน้พบใหม่ ๆ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
1643709 โบราณคดีสมัยประวตัิศาสตร์ในประเทศไทย 2                                                    3(2-2) 
  Archaeology of Historical Period in Thailand 2 

ศึกษาร่องรอยการอยูอ่าศยัและวฒันธรรมของชุมชนสมยัเชียงแสน  ลา้นนา  
สุโขทยั  อยธุยา  และรัตนโกสินทร์  โดยการพิจารณาและแปลความหมายจาก
หลกัฐานทางเอกสารและโบราณคดี  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
1643710 โบราณคดีสมัยก่อนประวตัิศาสตร์ในเอเชีย                                                          2(2-0) 
                Archaeology before Historical Period in Asia 

ศึกษาสภาพภูมิประเทศและส่ิงแวดล้อมของเอเชีย  ท่ีเป็นปัจจยัให้เกิด
วฒันธรรมของมนุษยใ์นสมยัก่อนประวติัศาสตร์   

ศึกษาลกัษณะวฒันธรรมและกลุ่มชนของมนุษยใ์นสมยัก่อนประวติัศาสตร์  
ตั้งแต่เร่ิมมีมนุษยเ์ขา้มาอาศยัในทวีปเอเชีย    จนถึงกลุ่มชนท่ีรู้จกัน าโลหะมาประดิษฐ์
เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นบริเวณเอเชียตะวนัตก  เอเชียใต ้ และเอเชียตะวนัออกไกล 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                       น(ท-ป) 
 
1643801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพพพิธิภัณฑ์เอเชีย 3                                           2(90) 
 Preparation  for  Professional  Experience  in  Museum  Works 3 

จดัให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน  ก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  ให้รับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  พฒันาตวัผูเ้รียนให้มี
ความรู้ ทกัษะเจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพ  ศึกษาดูงานตาม
พิพิธภณัฑ์  ฝึกปฏิบติังานในพิพิธภณัฑ์  หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานพิพิธภณัฑ์  เช่น  
การจดัเก็บขอ้มูลทะเบียนศิลปวตัถุ  งานแสดงนิทรรศการ  งานศึกษาคน้ควา้  และน า
ชมพิพิธภณัฑ ์

 
1643802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพพพิธิภัณฑ์ศึกษา 3                                                   5(450) 
 Field  Experience  in  Museum  Works 3 

ศึกษาปฏิบติัในวิธีการอนัถูกตอ้งเก่ียวกบัวตัถุในพิพิธภณัฑ์  งานทะเบียน  
การดูแลรักษาความปลอดภยัในพิพิธภณัฑ ์ ท าความเขา้ใจ  ตลอดจนฝึกภาคปฏิบติังาน
อนัเก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์  การศึกษาดูงานตามพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งในและนอก
ทอ้งถ่ิน  ฝึกจดันิทรรศการ  ฝึกใชภ้าษาต่างประเทศ  ท่ีเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์และฝึกน าชม
พิพิธภณัฑ ์

 
1643803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ประวตัิศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 3             2(90) 
 Preparation for  Professional  Experience  in  Art History  
 and Archaeology 3 

จัดให้มี กิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ  ในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การ
พฒันาตวันกัศึกษาใหมี้ความรู้  ทกัษะ   เจตคติ    แรงจูงใจ  และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
กบัวิชาชีพ  โดยเน้นการฝึกทกัษะขั้นพื้นฐาน  และระดบัสูง  ภาคปฏิบติัในงานและ
กิจกรรมส าหรับฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                       น(ท-ป) 
 

1643804 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพประวตัิศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 3                      5(450) 
 Field  Experience  in  Art  History  and  Archaeology 3 

จดัให้นกัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วิชาชีพดา้นศิลปะและโบราณคดี  ใน
องคก์ารหรือหน่วยงาน  เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้  ทกัษะ  เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพ  
และน าผลจากการฝึกงานมาวิเคราะห์  สรุป  เสนอในรูปของการสัมมนาหรือภาค
นิพนธ์ 

 
1643805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพพพิธิภัณฑ์ศึกษา 2                                           2(90) 
 Preparation  for  Professional  Experience  in  Museum  Works 2 

จดัให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน  ก่อนออกฝึกประสบการณ์
วชิาชีพใหรั้บรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  พฒันาตวัผูเ้รียนให้มีความรู้  
ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  ศึกษาดูงานตาม
พิพิธภณัฑ์  ฝึกปฏิบติังานในพิพิธภณัฑ์  หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานพิพิธภณัฑ์ เช่น  
การจดัเก็บขอ้มูลทะเบียนศิลปวตัถุ  งานแสดงนิทรรศการ  งานศึกษาคน้ควา้  และน า
ชมพิพิธภณัฑ ์

 
1643806 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ประวตัิศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 2            2(90) 
 Preparation  for  Professional  Experience  in  Art  History   
 and  Archaeology 2 

จัดให้มีกิจกรรม  เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา  ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ    ในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ   
การพฒันาตวันักศึกษา ให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกบัวิชาชีพ  โดยเนน้การฝึกทกัษะขั้นพื้นฐาน  และระดบัสูง  ภาคปฏิบติัใน
งานและกิจกรรมส าหรับฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ประวติัศิลปะและโบราณคดี 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                       น(ท-ป) 
 
1644101 สตรีกบัสังคมไทย                                                                                                  2(2-0) 
 Woman and Thai Society  

สถานะ สิทธิและหนา้ท่ีของสตรีในสังคมไทย นบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
ความส าคญั และการเปล่ียนแปลงบทบาทของสตรีไทย ท่ีมีต่อเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคม   องคก์รสตรีท่ีส าคญัในสังคมไทยปัจจุบนั 

 
1644201 ประวตัิศาสตร์บทบาทของชาติมหาอ านาจหลงัสงครามโลกคร้ังที ่2                    3(3-0) 
 History of the Role of the Great Powers after World War 2  

ศึกษาภูมิหลังของประเทศมหาอ านาจ สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต   
สาธารณรัฐประชาชนจีน และญ่ีปุ่น สภาพของประเทศ และบทบาทของประเทศ
มหาอ านาจหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึงปัจจุบนั 

   
1644202 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 2                                                                                        2(2-0) 
 Contemporary World Affairs 2  

ศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
โดยเนน้ดา้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อมุ่งส่งเสริมนกัศึกษาให้เกิดความสนใจ   รู้จกั
อภิปรายและติดตามศึกษาเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึน 

 
1644301 ประวตัิศาสตร์ตะวนัออกกลางและอทิธิพลของศาสนาอสิลาม                             2(2-0) 
 History of the Middle East and Islamism  

ศึกษาอิทธิพลของศาสนาอิสลาม การตั้งจกัรวรรดิอาหรับ การด้ินรนเพื่อ       
เอกราชของชาติอาหรับ ผลของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีมีต่อตะวนัออกกลาง ปัญหาใน
กลุ่มประเทศอาหรับ ปัญหาคลองสุเอช บทบาทขององค์การสหประชาชาติและ
มหาอ านาจตะวนัตกในตะวนัออกกลาง 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                       น(ท-ป) 
 
1644401 ประวตัิศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่                                                                                3(3-0) 
 History of  Modern  Europe  

ศึกษาสภาพการณ์ด้านสังคมและการเมืองของยุโรปหลงัปี ค .ศ. 1815 
อิทธิพลของลทัธิชาตินิยมท าให้เกิดการรวมประเทศอิตาลีและเยอรมนี บทบาทของ
ประเทศทั้งสองหลงัการรวมประเทศจนน าไปสู่วกิฤติการณ์ต่าง ๆ     ก่อนสงครามโลก
คร้ังท่ี 1  ความส าคญัของสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมยุโรป 
ก าเนิดลทัธิฟาสซิสตแ์ละนาซี ความสัมพนัธ์ของประเทศต่าง ๆ   ก่อนเกิดสงครามโลก
คร้ังท่ี 2  และความร่วมมือของนานาประเทศก่อนสงครามยติุ 

 
1644701 การซ่อมสงวนโบราณวตัถุสถาน                                                                           3(2-2) 
 Conservation  Studies  

ศึกษาวธีิการซ่อมโบราณวตัถุสถาน ทั้งสมยัก่อนประวติัศาสตร์   และสมยั
ประวติัศาสตร์ ดว้ยวิธีการทางโบราณคดี ให้ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบติังานการซ่อมสงวน
โบราณวตัถุสถาน 

 
1644703 การบริหารงานโบราณคดี                                                                                      3(3-0) 
           Archaeological  Management   

ศึกษาโครงสร้างงาน  ระเบียบปฏิบติัและการจดัการท่ีเก่ียวข้องกับงาน
โบราณคดี  หลกัการบริหารทัว่ไป   กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานทางโบราณคดี  
และวธีิการประชาสัมพนัธ์งานโบราณคดีต่อมวลชน 

 
1644408 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพพพิธิภัณฑ์ศึกษา 2                                                   3(250) 
 Field  Experience  in  Museum  Works 2 

ศึกษาและปฏิบัติในวิธีการอันถูกต้องเก่ียวกับวตัถุในพิพิธภัณฑ์  งาน
ทะเบียน  การดูแลรักษาความปลอดภยัในพิพิธภณัฑ์  ท าความเข้าใจ  ตลอดจนฝึก
ภาคปฏิบติังานอนัเก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑ ์ การศึกษาดูงานตามพิพิธภณัฑ์ต่าง ๆ  ทั้งใน
และนอกทอ้งถ่ิน  ฝึกจดันิทรรศการ  ฝึกใชภ้าษาต่างประเทศ  ท่ีเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์และ
ฝึกน าชมพิพิธภณัฑ์ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                       น(ท-ป) 
 

1644802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพประวตัิศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 2                      3(250) 
 Field  Experience  in  Art  History  and  Archaeology 2 

จดัให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านศิลปะและโบราณคดีใน
องคก์ารหรือหน่วยงาน  เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ ทกัษะ  เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพ  
และน าผลจาการฝึกงานมาวเิคราะห์  สรุป  เสนอในรูปของการสัมมนาหรือภาคนิพนธ์ 

 
1644901 สัมมนาประวตัิศาสตร์                                                                                           2(2-0) 
 The Historical Seminar  

ศึกษาวเิคราะห์ประเด็นท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ทัว่โลก การศึกษาทศันะ
ของส านึกความคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเด็นนั้น ๆ โดยโยงเน้ือหาท่ีตรงกบัวิชาสังคม
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลายมาอภิปรายในรายละเอียด 

 
1644902 สัมมนาพพิธิภัณฑ์                                                                                                 3(2-2) 
 Seminar  in  Museum  Works 

ฝึกให้นกัศึกษาสามารถน าความรู้เก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ ทั้งท่ีไดจ้ากชั้นเรียน  
นอกชั้นเรียน  การอ่านจากนิตยสาร  บทความ  เอกสารวิชาการเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์มา
วเิคราะห์  วจิารณ์  แสดงความคิดเห็น  และน าเสนอ  เช่นเดียวกบัวิทยานิพนธ์  เพื่อให้
นักศึกษาเกิดจรรยาบรรณเก่ียวกับงานพิพิธภัณฑ์  และตระหนักถึงหน้าท่ีความ
รับผดิชอบในการท าหนา้ท่ีในอนาคต 
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หมู่วชิาภาษารัสเซีย   
(165) 

 

 

 
  หมู่วชิาภาษารัสเซีย   ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิามนุษยศาสตร์ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิา 
ออกเป็น ดงัน้ี 
  1.  ทกัษะพื้นฐาน      (165-1--) 
  2.  ทกัษะการฟัง-พดู      (165-2--) 
  3.  ทกัษะการอ่าน      (165-3--) 
  4.  ทกัษะการเขียน      (165-4--) 
  5.  ศิลปวฒันธรรม-วรรณกรรม     (165-5--) 
  6.  วากยสัมพนัธ์และการแปลง     (165-6--) 
  7.  ภาษารัสเซียส าหรับวชิาชีพ     (165-7--) 
  8.  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (165-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั   (165-9--) 
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หมู่วชิาภาษารัสเซีย  (165) 
 

รหสัวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหสัใหม่ รหสัเก่า   
1651101 
1651102 
1651103 
1651104 
1651105 
1651106 

1650101 
1650102 

ภาษารัสเซียเบ้ืองตน้ 1 
ภาษารัสเซียเบ้ืองตน้ 2 
ภาษารัสเซีย 1 
ภาษารัสเซีย  2 
ภาษารัสเซีย 3 
ภาษารัสเซีย 4 

2(1-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาภาษารัสเซีย (165) 

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

 
1651101 ภาษารัสเซียเบือ้งต้น  1 

Russia for Beginners 
2(1-2) 

                 วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  1651101  ภาษารัสเซียเบ้ืองตน้  1  
 ส าหรับผูเ้รียนท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษารัสเซียมาก่อน 

ควรฝึกทกัษะทั้ง 4     อยา่งบูรณาการ   ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์
พื้นฐาน  เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั ไดแ้ก่ การทกัทาย การแนะน าตน  
การบอกเวลา การซ้ือของ เป็นตน้ การอ่านฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ          สามารถสรุป
และตอบค าถามได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ  ได ้
 

1651102 ภาษารัสเซียเบือ้งต้น 2 
Russia for Beginners 2 

2(1-2) 

 ฝึกทกัษะทั้ง 4  อยา่งบูรณาการต่อเน่ืองจากภาษารัสเซียเบ้ืองตน้ 1  ศึกษา
ไวยากรณ์ และรูปประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน ฝึกทกัษะภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
กวา้งขวางข้ึน และเนน้การใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 

1651103 ภาษารัสเซีย 1 
Russia 1 

3(3-0) 

 ฝึกทกัษะทางภาษา ดา้นการฟังและการพดู บทเรียนจะประกอบดว้ยภาษา 
ส านวนท่ีใชใ้นการบริการและสนทนากบันกัท่องเท่ียว 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 

1651104 ภาษารัสเซีย 2        
Russia 2               

3(3-0) 

 ฝึกทกัษะในดา้นการฟังและการพดู ในสถานการณ์จ าลองในการ
ปฏิบติังาน ทั้งในโรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียว          
 

1651105 ภาษารัสเซีย 3               
Russia  3 

3(3-0) 

 ฝึกทกัษะในดา้นการอ่านและการเขียน การอ่านบทความ 
ประเภทต่าง ๆ อ่านหนงัสือพิมพ ์ บทความทางวชิาการ และการเขียน 
จดหมายธุรกิจ และรายงานประเภทต่าง   
 

1651106 ภาษารัสเซีย  4        
Russia  4            

3(3-0) 

 ฝึกทกัษะชั้นสูง ดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียน สามารถสรุปใจความ
ส าคญัได ้การเสนอรายงาน การอภิปรายกลุ่ม เป็นตน้ 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 420 

หมู่วชิาภาษาเกาหล ี  
(166) 

 
 

 
  หมู่วชิาภาษาเกาหลี   ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิามนุษยศาสตร์ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิา 
ออกเป็นดงัน้ี 
  1.  ทกัษะพื้นฐาน      (166-1--) 
  2.  ทกัษะการฟัง-พดู      (166-2--) 
  3.  ทกัษะการอ่าน      (166-3--) 
  4.  ทกัษะการเขียน      (166-4--) 
  5.  ศิลปวฒันธรรม-วรรณกรรม     (166-5--) 
  6.  วากยสัมพนัธ์และการแปลง     (166-6--) 
  7.  ภาษาเกาหลีส าหรับวชิาชีพ     (166-7--) 
  8.  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (166-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั   (166-9--) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 421 

หมู่วชิาภาษาเกาหล ี (166) 
 

รหสัวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหสัใหม่ รหสัเก่า   
1661101 
1661102 
1661103 
1661104 
1661105 
1661106 

1660101 
1660102 

 

ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ 1 
ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ 2 
ภาษาเกาหลี 1 
ภาษาเกาหลี  2 
ภาษาเกาหลี 3 
ภาษาเกาหลี 4 

2(1-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาภาษาเกาหล ี(166) 

 
     รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
  
1661101 ภาษาเกาหลเีบือ้งต้น 1       2(1-2) 
  Korean for Beginners 1 
   ส าหรับผู้เรียนทีไ่ม่มีพืน้ฐานความรู้ภาษาเกาหลมีาก่อน 

ฝึกทกัษะทั้ง   4    อยา่งบูรณาการ    ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน
เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั  ไดแ้ก่     การทกัทาย  การแนะน าตน   การ
บอกเวลา   การซ้ือของ   เป็นตน้  การอ่านฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ     สามารถสรุปและ
ตอบค าถามได ้  การเขียนประโยคง่าย  ๆ  ได ้

 
1661102 ภาษาเกาหลเีบือ้งต้น 2       2(1-2) 
  Korean for Beginners 2 
   วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  1661101  ภาษาเกาหลเีบือ้งต้น 1 

 ฝึกทกัษะทั้ง 4 อยา่งบูรณาการต่อเน่ืองจากภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ 1     ศึกษา
ไวยากรณ์  และรูปประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน  ฝึกทกัษะภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
กวา้งขวางข้ึน  และเนน้การใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 
1661103 ภาษาเกาหล ี1        3(3-0) 
  Korean 1 

          ศึกษาเนน้ในดา้นการฟังและพดูภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้  ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใช้
ภาษาน้ีในการท างาน  บทเรียนจะประกอบดว้ยรูปแบบการสนทนาในชีวติประจ าวนั
แบบง่าย 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
1661104 ภาษาเกาหล ี2        3(3-0) 
  Korean 2 

ศึกษาต่อเน่ืองจากวชิาภาษาเกาหลี 1  โดยเนน้ในดา้นการฟังและการพดู  
นกัศึกษาจะไดรั้บการฝึกฝนใหใ้ชภ้าษาเกาหลีในขอบข่ายท่ีกวา้งข้ึน      ฝึกสนทนา
ภาษาเกาหลีในวชิาชีพอยา่งง่าย ๆ  และท่ีใชอ้ยูเ่สมอ 

 
1661105 ภาษาเกาหล ี3        3(3-0) 
  Korean 3 

ฝึกทกัษะในดา้นการฟังและการพดู  บทเรียนจะประกอบดว้ยภาษาส านวนท่ี
ใชใ้นการบริการและสนทนากบันกัท่องเท่ียว 

 
1661106 ภาษาเกาหล ี4        3(3-0) 
  Korean 4 

ฝึกทกัษะในดา้นการฟังและการพดู ในสถานการณ์จ าลองในการปฏิบติังาน  
ทั้งในโรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียว 
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หมู่วชิาภาษาลาว   
 (167) 

 
 

  หมู่วชิาภาษาลาว       ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิามนุษยศาสตร์ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิา 
ออกเป็น  ดงัน้ี 
  1.  ทกัษะพื้นฐาน      (167-1--) 
  2.  ทกัษะการฟัง-พดู      (167-2--) 
  3.  ทกัษะการอ่าน      (167-3--) 
  4.  ทกัษะการเขียน      (167-4--) 
  5.  ศิลปวฒันธรรม-วรรณกรรม     (167-5--) 
  6.  วากยสัมพนัธ์และการแปลง     (167-6--) 
  7.  ภาษาลาวส าหรับวชิาชีพ     (167-7--) 
  8.  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (167-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั   (167-9--) 
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หมู่วชิาภาษาลาว  (167) 
 

รหสัวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหสัใหม่ รหสัเก่า   
1671101 
1671102 

 

1670101 
1670102 

ภาษาลาวเบ้ืองตน้ 1 
ภาษาลาวเบ้ืองตน้ 2 
 

2(1-2) 
2(1-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาภาษาลาว (167) 

 
     รหัส       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
  
1671101 ภาษาลาวเบือ้งต้น 1                    2(1-2) 
  Laos  for Beginners 1 
   ส าหรับผูเ้รียนท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาลาวมาก่อน 

 ฝึกทกัษะทั้ง 4 อยา่งบูรณาการ    ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  
เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั     ไดแ้ก่     การทกัทาย   การแนะน าตน    
การบอกเวลา  การซ้ือของ  เป็นตน้    การอ่านฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ        สามารถ
สรุปและตอบค าถามได ้  การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้

 
1671102 ภาษาลาวเบือ้งต้น 2        2(1-2) 
  Laos for Beginners 2 
   วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  1671101  ภาษาลาวเบ้ืองตน้ 1 

 ฝึกทกัษะทั้ง 4 อยา่งบูรณาการต่อเน่ืองจากภาษาลาวเบ้ืองตน้ 1      ศึกษา
ไวยากรณ์และรูปประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน     ฝึกทกัษะภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
กวา้งขวางข้ึน   และเนน้การใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
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หมู่วชิาภาษาเขมร  
 (168) 

 
 

 
 

  หมู่วชิาภาษาเขมร   ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิามนุษยศาสตร์ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิา 
ออกเป็น  ดงัน้ี 
  1.  ทกัษะพื้นฐาน      (168-1--) 
  2.  ทกัษะการฟัง-พดู      (168-2--) 
  3.  ทกัษะการอ่าน      (168-3--) 
  4.  ทกัษะการเขียน      (168-4--) 
  5.  ศิลปวฒันธรรม-วรรณกรรม     (168-5--) 
  6.  วากยสัมพนัธ์และการแปลง     (168-6--) 
  7.  ภาษาเขมรส าหรับวชิาชีพ     (168-7--) 
  8.  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (168-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั   (168-9--) 
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หมู่วชิาภาษาเขมร  (168) 
 

รหสัวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหสัใหม่ รหสัเก่า   
1681101 
1681102 

 

1680101 
1680102 

ภาษาเขมรเบ้ืองตน้ 1 
ภาษาเขมรเบ้ืองตน้ 2 
 

2(1-2) 
2(1-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาภาษาเขมร (168) 

 
     รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                น(ท-ป) 
  
1681101 ภาษาเขมรเบือ้งต้น 1       2(1-2) 
  Cambodian for Beginners 1 
   ส าหรับผูเ้รียนท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาเขมรมาก่อน 

 ฝึกทกัษะทั้ง 4 อยา่งบูรณาการ      ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน
เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั  ไดแ้ก่  การทกัทาย  การแนะน าตน  การ
บอกเวลา  การซ้ือของ  เป็นตน้  การอ่านฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ     สามารถสรุปและ
ตอบค าถามได ้  การเขียนประโยคง่าย   ๆ   ได ้

 
1681102 ภาษาเขมรเบือ้งต้น 2       2(1-2) 
  Cambodian for Beginners 2 
   วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  1681101  ภาษาเขมรเบ้ืองตน้ 1 

 ฝึกทกัษะทั้ง 4 อยา่งบูรณาการต่อเน่ืองจากภาษาเขมรเบ้ืองตน้ 1       ศึกษา
ไวยากรณ์และรูปประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน  ฝึกทกัษะภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
กวา้งขวางข้ึน  และเนน้การใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
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หมู่วชิาภาษาพม่า   
(169) 

 
 
 

 

  หมู่วชิาภาษาพม่า       ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิามนุษยศาสตร์ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิา 
ออกเป็นดงัน้ี 
  1.  ทกัษะพื้นฐาน      (169-1--) 
  2.  ทกัษะการฟัง-พดู      (169-2--) 
  3.  ทกัษะการอ่าน      (169-3--) 
  4.  ทกัษะการเขียน      (169-4--) 
  5.  ศิลปวฒันธรรม-วรรณกรรม     (169-5--) 
  6.  วากยสัมพนัธ์และการแปลง     (169-6--) 
  7.  ภาษาพม่าส าหรับวชิาชีพ     (169-7--) 
  8.  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (169-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั   (169-9--) 
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หมู่วชิาภาษาพม่า  (169) 
 

รหสัวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหสัใหม่ รหสัเก่า   
1691101 
1691102 

 

1690101 
1690102 

ภาษาพม่าเบ้ืองตน้ 1 
ภาษาพม่าเบ้ืองตน้ 2 
 

2(1-2) 
2(1-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาภาษาพม่า (169) 

 
     รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
  
1691101 ภาษาพม่าเบือ้งต้น 1       2(1-2) 
  Myanmar for Beginners 1 
   ส าหรับผูเ้รียนท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาพม่ามาก่อน 

 ฝึกทกัษะทั้ง 4 อยา่งบูรณาการ      ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน
เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั  ไดแ้ก่  การทกัทาย  การแนะน าตน  การ
บอกเวลา  การซ้ือของ  เป็นตน้  การอ่านฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ     สามารถสรุปและ
ตอบค าถามได ้  การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้

 
1691102 ภาษาพม่าเบือ้งต้น 2       2(1-2) 
  Myanmar for Beginners 2 
   วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :  1691101  ภาษาพม่าเบ้ืองตน้ 1 

 ฝึกทกัษะทั้ง  4  อยา่งบูรณาการต่อเน่ืองจากภาษาพม่าเบ้ืองตน้ 1      ศึกษา
ไวยากรณ์  และรูปประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน  ฝึกทกัษะภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
กวา้งขวางข้ึน  และเนน้การใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
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หมู่วชิาภาษาเวยีดนาม   
(171) 

 
 
 
 

 

  หมู่วชิาภาษาเวยีดนาม  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิามนุษยศาสตร์ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิา
ออกเป็น  ดงัน้ี 
  1.  ทกัษะพื้นฐาน      (171-1--) 
  2.  ทกัษะการฟัง-พดู      (171-2--) 
  3.  ทกัษะการอ่าน      (171-3--) 
  4.  ทกัษะการเขียน      (171-4--) 
  5.  ศิลปวฒันธรรม-วรรณกรรม     (171-5--) 
  6.  วากยสัมพนัธ์และการแปลง     (171-6--) 
  7.  ภาษาเวยีดนามส าหรับวชิาชีพ     (171-7--) 
  8.  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (171-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั   (171-9--) 
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หมู่วชิาภาษาเวยีดนาม  (171) 
 

รหสัวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหสัใหม่ รหสัเก่า   
1711101 
1711102 
1711103 
1711104 
1711105 
1711106 

1710101 
1710102 

ภาษาเวยีดนามเบ้ืองตน้ 1 
ภาษาเวยีดนามเบ้ืองตน้ 2 
ภาษาเวยีดนาม 1 
ภาษาเวยีดนาม 2 
ภาษาเวยีดนาม 3 
ภาษาเวยีดนาม 4 

2(1-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาภาษาเวยีดนาม   (171) 

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 

 
น(ท-ป) 

1711101      ภาษาเวยีดนามเบือ้งต้น  1 
Vietnamese for Beginners 1 

2(1-2) 

 ส าหรับผูเ้รียนท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาเวยีดนามมาก่อน 
ควรฝึกทกัษะทั้ง 4   อยา่งบูรณาการ   ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์ 

การแนะน าตน  การบอกเวลา  การซ้ือของ  เป็นตน้  การอ่าน  ฝึกอ่านขอ้ความสั้น 
ๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้
 

  1711102 ภาษาเวยีดนามเบือ้งต้น 2 
Vietnamese for Beginners 2 

2(1-2) 

                 วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1711101 ภาษาเวยีดนาม
เบ้ืองตน้ 1 
                 โดยการฝึกทกัษะทั้ง 4     อยา่งบูรณาการ   ต่อเน่ืองจาก
ภาษาเวยีดนามเบ้ืองตน้ 1  ศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคท่ี
ซบัซอ้นข้ึน  ฝึกทกัษะภาษาในสถานการณ์ต่าง  ๆ ท่ีกวา้งขวางข้ึน 
และเนน้การใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 

 

1711103 ภาษาเวยีดนาม  1 
Vietnamese 1 

3(3-0) 

 ฝึกทกัษะทางภาษาเวยีดนาม             ดา้นการฟังและการพดู บทเรียน
จะประกอบดว้ยภาษา   ส านวนท่ีใชใ้นการบริการและสนทนากบันกัท่องเท่ียว 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น(ท-ป) 

1711104       ภาษาเวยีดนาม  2 
Vietnamese 2 

3(3-0) 

 ฝึกทกัษะในดา้นการฟังและการพดู ในสถานการณ์จ าลองในการ
ปฏิบติังาน ทั้งในโรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียวศึกษา  
 

1711105       ภาษาเวยีดนาม  3 
Vietnamese 3 

3(3-0) 

 ฝึกทกัษะในดา้นการอ่าน  และการเขียน  การอ่านบทความประเภท
ต่าง ๆ  อ่านหนงัสือพิมพ ์บทความทางวชิาการ และการเขียนจดหมายธุรกิจ และ
รายงานประเภทต่าง ๆ 
 

1711106      ภาษาเวยีดนาม  4 
Vietnamese 4 

3(3-0) 

 ฝึกทกัษะชั้นสูง  ดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียน สามารถสรุป ใจความส าคญัได ้ 
การเสนอรายงาน การอภิปรายกลุ่ม เป็นตน้ 
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หมู่วชิาภาษาสเปน 
  (172) 

 
 
 

 

  หมู่วชิาภาษาสเปน  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิามนุษยศาสตร์ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิา 
ออกเป็น  ดงัน้ี 
  1.  ทกัษะพื้นฐาน      (172-1--) 
  2.  ทกัษะการฟัง-พดู      (172-2--) 
  3.  ทกัษะการอ่าน      (172-3--) 
  4.  ทกัษะการเขียน      (172-4--) 
  5.  ศิลปวฒันธรรม-วรรณกรรม     (172-5--) 
  6.  วากยสัมพนัธ์และการแปลง     (172-6--) 
  7.  ภาษาสเปนส าหรับวชิาชีพ     (172-7--) 
  8.  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (172-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั   (172-9--) 
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หมู่วชิาภาษาสเปน  (172) 
 

รหสัวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหสัใหม่ รหสัเก่า   
1721101 
1721102 
1721103 
1721104 
1721105 
1721106 

1720101 
1720102 

ภาษาสเปนเบ้ืองตน้ 1 
ภาษาสเปนเบ้ืองตน้ 2 
ภาษาสเปน 1 
ภาษาสเปน 2 
ภาษาสเปน 3 
ภาษาสเปน 4 

2(1-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาภาษาสเปน   (172) 

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 

 
น(ท-ป) 

1721101 ภาษาสเปนเบือ้งต้น  1 
Spanish for Beginners 1 

2(1-2) 

 ส าหรับผูเ้รียนท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาสเปนมาก่อน 
ควรฝึกทกัษะทั้ง 4    อยา่งบูรณาการ     ศึกษารูปประโยคและ

ไวยากรณ์พื้นฐาน    เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั       ไดแ้ก่  
การทกัทาย  การแนะน าตน การบอกเวลา การซ้ือของ  เป็นตน้ การอ่านควรฝึก
อ่านขอ้ความสั้น ๆ      สามารถสรุปและตอบค าถามได ้การเขียนควรฝึกการเขียน
ประโยคง่าย ๆ  ได ้
 

 1721102 ภาษาสเปนเบือ้งต้น 2 
Spanish  for Beginners 2 

2(1-2) 

 วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1721101 ภาษาสเปนเบ้ืองตน้ 1 
                 โดยการฝึกทกัษะทั้ง 4    อยา่งบรูณาการ    ต่อเน่ืองจากภาษาสเปน
เบ้ืองตน้ 1     ศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน     ฝึกทกัษะภาษาใน
สถานการณ์ต่าง  ๆ ท่ีกวา้งขวางข้ึน และเนน้การใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 

1721103 ภาษาสเปน  1 
Spanish 1 

3(3-0) 

 ศึกษาเนน้ในดา้นการฟัง และการพดูภาษาสเปนเบ้ืองตน้ในกรณีท่ี 
จ าเป็นตอ้งใชภ้าษาน้ีในการท างาน บทเรียนจะประกอบดว้ยรูปแบบการสนทนา
ในชีวติประจ าวนั 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น(ท-ป) 

1721104 ภาษาสเปน  2        
Spanish 2          

3(3-0) 

 ศึกษาต่อเน่ืองจากวชิาภาษาสเปน 1    โดยเนน้ในดา้นการฟังและพดู 
นกัศึกษาจะไดรั้บการฝึกฝนใหใ้ชว้ชิาภาษาสเปนในขอบข่ายท่ีกวา้งข้ึน ฝึก
สนทนาภาษาสเปน ในวชิาชีพอยา่งง่าย ๆ และท่ีใชอ้ยูเ่สมอ 
 

1721105 ภาษาสเปน   3      
Spanish 3 

3(3-0) 

 ฝึกทกัษะในดา้นการฟังและพดู บทเรียนจะประกอบดว้ยภาษาส านวน
ท่ีใชใ้นการบริการและสนทนากบันกัท่องเท่ียว 
 

1721106 ภาษาสเปน  4     
Spanish  4 

3(3-0) 

 ฝึกทกัษะในดา้นการฟังและพดู ในสถานการณ์จ าลองในการ
ปฏิบติังานทั้งในโรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียว 
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หมู่วชิาภาษาอาหรับ   
(173) 

 
 
 
 

  หมู่วชิาภาษาอาหรับ   ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิามนุษยศาสตร์ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิา 
ออกเป็น  ดงัน้ี 
  1.  ทกัษะพื้นฐาน      (173-1--) 
  2.  ทกัษะการฟัง-พดู      (173-2--) 
  3.  ทกัษะการอ่าน      (173-3--) 
  4.  ทกัษะการเขียน      (173-4--) 
  5.  ศิลปวฒันธรรม-วรรณกรรม     (173-5--) 
  6.  วากยสัมพนัธ์และการแปลง     (173-6--) 
  7.  ภาษาอาหรับส าหรับวชิาชีพ     (173-7--) 
  8.  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (173-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั   (173-9--) 
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หมู่วชิาภาษาอาหรับ  (173) 
 

รหสัวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหสัใหม่ รหสัเก่า   
1731101 
1731102 
1731103 
1732201 
1732202 
1732401 
1732402 
1733201 
1733202 
1733601 
1733602 
1733701 
1733702 
1733703 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ภาษาอาหรับทัว่ไป 
ภาษาอาหรับ 1 
ภาษาอาหรับ 2 
การอ่าน 1 
การอ่าน 2 
การเขียนและการแปล 1 
การเขียนและการแปล 2 
การฟัง - การพดู 1 
การฟัง - การพดู 2 
หลกัภาษา 1 
หลกัภาษา 2 
ภาษาอาหรับเพื่อการท่องเท่ียว 1 
ภาษาอาหรับเพื่อการท่องเท่ียว 2 
ภาษาอาหรับในส่ือมวลชน 
 

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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาภาษาอาหรับ (173) 

 
     รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                น(ท-ป) 
  
1731101 ภาษาอาหรับทัว่ไป         3(2-2) 
  General Arabic           
  ส าหรับผู้เรียนทีไ่ม่มีพืน้ฐานความรู้ภาษาอาหรับมาก่อน 

 ศึกษาอกัษรภาษาอาหรับ  ฝึกการออกเสียง  การทกัทาย  การแนะน า  การพดู
ขอบคุณ  ขอโทษ  การเขียนท่ีถูกตอ้ง  หลกัการผสมค า    การสร้างค า    ตลอดจน
ประโยคพื้นฐานและวธีิการเช่ือมประโยค 

 
1731102 ภาษาอาหรับ 1           3(2-2) 
  Arabic 1 

ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียน  ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

 
1731103 ภาษาอาหรับ 2        3(2-2) 
  Arabic 2 

ฝึกทกัษะการฟัง  พดู อ่าน และเขียน  ศึกษาประโยคชนิดต่าง ๆ ต่อเน่ืองจาก
ภาษาอาหรับ 1 

 
1732201 การอ่าน 1        2(2-0) 
  Reading 1 

ฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงท่ีถูกตอ้ง  ฝึกการอ่านเพื่อความเขา้ใจเร่ืองทัว่ ๆ 
ไป ในชีวติประจ าวนั 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                น(ท-ป) 
 
1732202 การอ่าน 2        2(2-0) 
  Reading 2 

ฝึกทกัษะการอ่าน       โดยเนน้การอ่านจบัใจความส าคญัและความเขา้ใจ
รายละเอียดของขอ้ความ  บทความ และข่าว 

 
1732401 การเขียนและการแปล 1       2(2-0) 
  Writing and Translation 1 
  ฝึกการเขียนและการแปลขอ้ความง่าย ๆ เก่ียวกบัชีวติประจ าวนั  เพื่อใหส้ามารถใช ้
  ค าศพัท ์ และโครงสร้างต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
1732402 การเขียนและการแปล 2       2(2-0) 
  Writing and Translation 2 
  ฝึกการเขียนและแปลขอ้ความ        เพื่อพฒันาความสามารถในการใชค้  าศพัทแ์ละ 
    โครงสร้างต่าง ๆ  ในการผกูประโยคและการเรียบเรียงขอ้ความ 
 
1733201 การฟัง - การพูด 1       2(1-2) 
  Listening - Speaking 1 
  ฝึกทกัษะการฟังและการพดูในชีวติประจ าวนั       โดยเนน้การออกเสียงใหถู้กตอ้ง 

ชดัเจน  การใชถ้อ้ยค าใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์  สภาพแวดลอ้ม และวฒันธรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์นั้น ๆ  โดยใชค้  าศพัทแ์ละโครงสร้างในระดบัพื้นฐาน      
ตลอดจนการฟังเพื่อความเขา้ใจจากส่ือประเภทต่าง ๆ  

 
1733202 การฟัง -  การพูด 2       2(1-2) 
  Listening - Speaking 2 

ฝึกทกัษะการฟังและการพดู  ในสถานการณ์ท่ีซบัซอ้นข้ึน  โดยเนน้การใชถ้อ้ยค า
และประโยคท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมตามสถานการณ์ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                น(ท-ป) 
 
1733601 หลกัภาษา 1        3(3-0) 
  Structure 1 

ศึกษาชนิดของค า รากศพัทข์องค า ประเภทของค ากริยา และโครงสร้างของประโยค 
 
1733602 หลกัภาษา 2        3(3-0) 
  Structure 2 
  ศึกษาการใชค้  าตามหนา้ท่ี  กาล  มาลา  วาจา และการกในประโยค 
 
1733701 ภาษาอาหรับเพือ่การท่องเทีย่ว 1      2(2-0) 
  Arabic for Tourism 1 

 ฝึกการสนทนาเก่ียวกบัการท่องเท่ียว     โดยเนน้การอธิบายเก่ียวกบัสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่าง ๆ  ในประเทศไทย 

 
1733702 ภาษาอาหรับเพือ่การท่องเทีย่ว 2      2(2-0) 
  Arabic for Tourism 2 

 ฝึกการสนทนา    การใชถ้อ้ยค าและประโยคท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว        
โดยเนน้การบรรยายเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ   ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมในสังคมไทย 

 
1733703 ภาษาอาหรับในส่ือมวลชน      2(2-0) 
  Arabic in Mass Media 

 ศึกษาการใชภ้าษาจากส่ือมวลชน  โดยเนน้ส่ิงพิมพ ์ และส่ือโทรคมนาคม  
เพื่อใหเ้กิดทกัษะการใชภ้าษาในรูปแบบต่าง ๆ  
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หมวดวชิาศิลปกรรมศาสตร์ 
(รหัส  200-249) 

 

หมวดวชิาศิลปกรรมศาสตร์  ไดจ้ดัหมู่วชิาดงัน้ี 
รหสั หมู่วชิา 
200 หมู่วชิาท่ีไม่สามารถจดัเขา้หมู่วชิาใดไดใ้นหมวดวชิาศิลปกรรมศาสตร์ 
201 หมู่วชิาทฤษฎีหลกัการและความเขา้ใจทางศิลปกรรม 
202 หมู่วชิาวจิิตรศิลป์ 
203 หมู่วชิาประยกุตศิ์ลป์ออกแบบ 2 มิติ 
204 หมู่วชิาประยกุตศิ์ลป์ออกแบบ 3 มิติ 
205 หมู่วชิานาฏศิลป์และการแสดง 
206 หมู่วชิาดุริยางคศิลป์ 
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หมู่วชิาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วชิาใดได้   
ของหมวดวชิาศิลปกรรมศาสตร์ 

(200) 

  

หมู่วชิาท่ีไม่สามารถจดัเขา้หมู่วชิาใด ๆ ในหมวดวชิาศิลปกรรมศาสตร์ ไดจ้ดั 
ลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
 1.  หลกัการและทฤษฎีทัว่ไป      (200-1--) 
 2.           (200-2--) 
 3.           (200-3--) 
 4.           (200-4--) 
 5.           (200-5--) 
 6.           (200-6--) 
 7.           (200-7--) 
 8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ           (200-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์  
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั    (200-9--) 
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หมู่วชิาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วชิาใดได้ ของหมวดวชิาศิลปกรรมศาสตร์  (200) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2000102 - สุนทรียภาพของชีวติ 3(3-0) 
2001101 - ทฤษฎีการรับรู้ทางทศันศิลป์ 2(1-2) 
2001102 - สุนทรียภาพศึกษา 1 2(1-2) 
2001103 - ทฤษฎีสี 1 2(1-2) 
2001104 - ศิลปะไทย 1 3(2-2) 
2001105 - ทฤษฎีศิลปะ 2(1-2) 
2001106 - วสัดุศิลป์ 1 2(1-2) 
2001108 - ศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2) 
2001109 - วสัดุศิลป์ 2 2(1-2) 
2001110 - เทคนิคศิลป์ 1 2(1-2) 
2001111 - เทคนิคศิลป์ 2 2(1-2) 
2001112 - สุนทรียทางทศันศิลป์ 2(2-0) 
2002101 - ทฤษฎีสี 2 3(2-2) 
2002102 - การออกแบบส่ือสาร 2(1-2) 
2002301 - การพิมพร์ะบบซิลคส์กรีน 2(1-2) 
2002801 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ 1 2(90) 
2002802 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ 1 3(260) 
2002803 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 1 2(90) 
2002804 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 1 3(260) 
2002805 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบพาณิชยศิลป์ 1 2(90) 
2002806 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบพาณิชยศิลป์ 1 3(260) 
2002807 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปะการพิมพ ์1 2(90) 
2002808 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปะการพิมพ ์ 1 3(260) 
2002809 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาพพิมพ ์1 2(90) 
2002810 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาพพิมพ ์1 3(260) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2002901 - การพิมพเ์ฉพาะบุคคล 2(1-3) 
2002902 - โครงการศึกษาศิลปะส่วนบุคคล 4(2-4) 
2002903 - การน าเสนอผลงาน 3(2-2) 
2003101 - ศิลปะไทย 2 2(1-2) 
2003102 - การจดักิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กประถมศึกษา 2(1-2) 
2003103 - ค่ายศิลปะ 3(2-2) 
2003801 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาพพิมพ ์ 3 2(90) 
2003802 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปกรรม 3 2(90) 
2003901 - เทคนิคการน าเสนอรูปแบบการออกแบบ 3(2-2) 
2004101 - ศิลปะไทย 3 2(1-2) 
2004102 - สุนทรียภาพศึกษา 2 2(1-2) 
2004103 - พิพิธภณัฑศิ์ลป์ 2(1-2) 
2004801 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาพพิมพ ์3 5(350) 
2004802 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปกรรม  3 5(350) 
2004902 - ปัญหาศิลปะร่วมสมยั 2(1-2) 
2004903 - การน าเสนอผลงานออกแบบนิเทศศิลป์ 2(1-2) 
2004904 - ศิลปะนิพนธ์ 3(2-2) 
2004905 - สัมมนาการออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 3(2-2) 
2004906 - โครงการพิเศษศิลปะการพิมพ ์ 4(2-4) 
2004907 - โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์ 4(2-4) 
2004908 - การน าเสนอผลงานชั้นสูง 3(2-2) 
2004909 - การน าเสนอผลงานออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 2(1-2) 
2004910 - โครงการพิเศษออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 4(2-4) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วชิาใดได้ของหมวดวชิา 

ศิลปกรรมศาสตร์(200) 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2000102 สุนทรียภาพของชีวติ    
Aesthetic Appreciation     

3(3-0) 

                ศึกษาและจ าแนกขอ้ต่างในศาสตร์ทางความงาม ความหมายของ 
สุนทรียศาสตร์เชิงการคิดกบัสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความส าคญัของ
การรับรู้กบัความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น (The Art of Imagery) ศาสตร์ทางการ
ไดย้นิ (The Art of Sound) และศาสตร์ทางการเคล่ือนไหว (The Art of Movement) สู่
ทศันศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง (Performing 
Arts) ผา่นขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจาก (1) ระดบัการร าลึก (Recognitive) (2) ผา่น
ขั้นตอนความคุน้เคย (Acquantive) และ (3) น าเขา้สู่ขั้นความซาบซ้ึง (Appreciative) 
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประสบการณ์ของความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ (Aesthetic 
Appreciation)  

   
2001101 ทฤษฎกีารรับรู้ทางทศันศิลป์ 

Perception Theory of Visual Arts 
2(1-2) 

                ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัทฤษฎีการรับรู้ในการมองเห็นและคน้ควา้     เก่ียวกบั
ประสบการณ์ทัว่ไปของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีลกัษณะกระทบต่อการรับรู้ และการมองเห็น
ของมนุษย ์ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัความคิดทางรูปแบบท่ีมีการ      เปล่ียนแปลงในงาน
ทศันศิลป์ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
2001102 สุนทรียภาพศึกษา 1 

Aesthetic Education I 
2(1-2) 

                 ศึกษาสมมติฐาน ค านิยม และความหมายของสุนทรียภาพ       ทฤษฎีการรับรู้
ในการมองเห็นของมนุษย ์ปรากฎการณ์ทัว่ไปของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อการรับรู้ 
การพฒันาศกัยภาพของการรับรู้ ค่าสุนทรียภาพท่ีปรากฏจากสุนทรียวตัถุ โดยเฉพาะท่ี
เก่ียวกบัความคิดทางรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงในงานทศันศิลป์  

   
2001103 ทฤษฎสีี 1              

Theory of Colour 1              
2(1-2) 

               ศึกษาและคน้ควา้เก่ียวกบัความเป็นมาของทฤษฎีสีในงานศิลปกรรม และ 
งานช่าง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เปรียบเทียบขอ้แตกต่างของทฤษฎีแต่ละวธีิและ
ประโยชน์ในการน ามาใช ้ 

   
2001104 ศิลปะไทย  1           

Thai Arts  1                    
3(2-2) 

                ศึกษาความหมายของศิลปะไทย ท่ีมาของลายไทยและภาพไทย สามารถ
ประยกุตแ์ละสร้างสรรค ์ เพื่อน ามาใชใ้นแนวทางอนุรักษ ์ อีกทั้งสามารถจ าแนกแบบ
และชนิดของภาพไทยและลายไทยได ้ ฝึกฝนและปฏิบติัเก่ียวกบัการออกแบบลายไทย
และภาพไทย 

   
2001105 ทฤษฎศิีลปะ              

Art Theory  
2(1-2) 
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                ศึกษาใหเ้ขา้ใจส่วนประกอบมูลฐาน การใชสี้ และการจดัองคป์ระกอบอนัจะ
น าไปสู่การสร้างสรรคง์านทางทศันศิลป์ทั้งสองและสามมิติ    
 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2001106 วสัดุศิลป์  1 
Art Media 1  

2(1-2) 

                ศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัชนิดและคุณสมบติัเฉพาะของวสัดุท่ี
น ามาใชง้านศิลปะและนิเทศศิลป์ โดยเนน้การคน้ควา้ทดลอง เทคนิคและวสัดุใหม่ 
ๆ เพื่อการเลือกน ามาใชส้ร้างสรรคง์านศิลปะ และนิเทศศิลป์อยา่งมีคุณค่า 

   
2001108 ศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา 

Arts  for Elementary School Teachers 
2(1-2) 

               ความส าคญัของศิลปศึกษา พฒันาการทางศิลปะของเด็กไทยวยั
ประถมศึกษา หลกัการเขียนภาพและระบายสี การพิมพภ์าพ ภาพปะติด การป้ันและ
แกะสลกั งานสาน ถกั และทอ งานสร้างสรรคแ์ละงานประดิษฐ ์ หลกัการจดั
องคป์ระกอบทางศิลปะ การวจิารณ์ผลงานศิลปศึกษาของเด็ก 

   
2001109 วสัดุศิลป์ 2            

Art Media 2                   
2(1-2) 

               ศึกษาวสัดุสังเคราะห์ เพื่อน ามาใชใ้นงานทศันศิลป์ การแกปั้ญหาและ
วเิคราะห์ความงามท่ีเกิดข้ึน โดยเนน้ความคิดสร้างสรรค ์ 

   
2001110 เทคนิคศิลป์ 1 

Art Techniques 1                
2(1-2) 

               ศึกษาการแกปั้ญหาในรูปแบบท่ีตอ้งการแสดงออก ความชดัเจนของเส้น 
รูปทรง พื้นผวิ แสงเงา จากส่ือประเภทต่าง ๆ หลายรูปแบบ  
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2001111 เทคนิคศิลป์ 2 

Art Techniques 2   
2(1-2) 

               ศึกษาใชก้ารแสดงออกอยา่งปรากฎเร่ืองราว และรูปแบบพิเศษในงาน
ทศันศิลป์ใหส้ัมพนัธ์กบัความหลากหลายของส่ือท่ีน ามาใชป้ฏิบติัจริง  

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
2001112 สุนทรียทางทศันศิลป์ 

Aesthetics of Visual Arts 
2(2-0) 

                 ความหมายของสุนทรียภาพ มนุษยแ์ละประสบการณ์ทางความงาม การ
พฒันาประสาทสัมผสัและเลือกสรรค่าของความงามจากทศันศิลป์ อนัสนองความ
ตอ้งการและความรู้สึกทางอารมณ์และจิต เพื่อน ามาปลูกฝังและพฒันาตนเองให้
เจริญงอกงามไปสู่คุณค่า  และความหมายของความเป็นมนุษย ์

   
2002101 ทฤษฎสีี 2 

Theory of Colour 2  
3(2-2) 

                ศึกษาทฤษฎีสีท่ีน ามาใชใ้นงานทศันศิลป์ โดยการปฏิบติั วเิคราะห์ และ
ทดสอบทางจิตวทิยา  

   
2002102 การออกแบบส่ือสาร 

Communication Design 
2(1-2) 

               ศึกษาแนวคิดในการออกแบบเพื่อการส่ือความหมายโดยใชภ้าพและ
สัญลกัษณ์ต่างๆ ประกอบเขา้ดว้ยกนั ทั้งรูปแบบงาน 2 มิติ และงาน 3 มิติ 

   
2002301 การพมิพ์ระบบซิลค์สกรีน 

Silk Screen Printing 
2(1-2) 

                ความส าคญัของการพิมพซิ์ลคส์กรีนต่อการผลิตส่ือ หลกัการและการพิมพ์
ดว้ยระบบซิลคส์กรีน เทคนิควสัดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการพิมพซิ์ลคส์กรีน  ฝึก
ปฏิบติัการผลิตส่ือดว้ยการพิมพร์ะบบซิลคส์กรีน 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2002801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ 1 
Preparation for Professional Experience in Visual 

2(90) 

                จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบั
วชิาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบังานในวชิาชีพนั้น ๆ  

   
2002802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ 1 

Filed Experience in Visual Communication Design 1 
3(260) 

               นกัศึกษาฝึกปฏิบติังานตามแขนงและสาขาท่ีนกัศึกษามีความถนดัและ
สนใจเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์วชิาชีพใหมี้ประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถน าผลจากการฝึกปฏิบติังานไปใชใ้นการประกอบอาชีพได ้

   
2002803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1 

Preparation for Professional Experience in Creative Design & 
Products 1 

2(90) 

                จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึก   
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบั
วชิาชีพออกแบบประยกุตศิ์ลป์ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบังานในวชิาชีพนั้น ๆ  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2002804 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1 
Field Experience in Creative Design & Products 1 

3(260) 

                 การฝึกปฏิบติังานเก่ียวกบัศิลปะประยกุตภ์ายนอกและภายในสถานศึกษา 
เช่น ปฏิบติังานในโรงงานเอกชน และหน่วยงานราชการ หรือจดัฝึกเอง  

   
2002805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบพาณชิยศิลป์ 1 

Preparation for Professional Experience in Commercial Art 1  
2(90) 

                 จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึก   
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะ  เจตคติ แรงจูงใจและคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบั
วชิาชีพออกแบบพาณิชยศิลป์ 

   
2002806 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพออกแบบพาณชิยศิลป์ 1 

Field Experience in Commercial Art 1 
3(260) 

                  นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งหาประสบการณ์จากสถานประกอบการหรือ
รัฐวสิาหกิจก็ได ้ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของสถานศึกษา คร้ังละ 260 ชัว่โมงเป็น        อยา่ง
นอ้ยก่อนฝึกงานจะตอ้งมีการปฐมนิเทศใหก้บันกัศึกษาก่อน การประเมินผล การ
ปฏิบติั จ  านวนบุคลากรของสถานประกอบการนั้น ๆ    จะประเมินผลของ     นกัศึกษา
ร่วมกบัอาจารยนิ์เทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรง ภายหลงัจากเสร็จจากการ
ฝึกงานตอ้งมีการสัมมนาปัญหาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนั การปัจฉิมนิเทศ
ควรจดัใหมี้ข้ึนภายหลงัการฝึกงานช่วงหลงัแลว้ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2002807 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปะการพมิพ์ 1 
Preparation for Professional Experience in Applied Graphics 1 

2(90) 

                  จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบั
วชิาชีพออกแบบประยกุตศิ์ลป์ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบังานในวชิาชีพนั้น ๆ  

   
2002808 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปะการพมิพ์  1 

Field Experience in Applied Graphics 1 
3(260) 

                การฝึกในสถานประกอบการทางดา้นวชิาชีพศิลปะ เช่น แหล่งปฏิบติังาน
ของศิลปิน โรงพิมพข์องเอกชนและหน่วยราชการต่าง ๆ   

   
2002809 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาพพมิพ์ 1 

Preparation for Professional Experience in Print Making 1 
2(90) 

                จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึก   
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบั
วชิาชีพออกแบบประยกุตศิ์ลป์ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบังานในวชิาชีพนั้น ๆ  
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2002810 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาพพมิพ์ 1 
Field Experience in Print Making 1 

3(260) 

                การฝึกในสถานประกอบการทางดา้นวชิาชีพภาพพิมพ ์ เช่น แหล่ง
ปฏิบติังานในหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการหรือจดัฝึกเอง              

  
 
 

 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2002901 การพมิพ์เฉพาะบุคคล             
Individual Printing Project        

2(1-3) 

                 เสนอโครงการพิมพเ์ฉพาะบุคคล การฝึกปฏิบติัหาความช านาญ การพิมพ์
ชนิดใดชนิดหน่ึงใหส้มบูรณ์ตามโครงการ                         

   
2002902 โครงการศึกษาศิลปะส่วนบุคคล     

Individual  Art  Project           
4(2-4) 

                ผูเ้รียนเสนอโครงการท่ีตนสนใจต่อคณะกรรมการ เพื่อศึกษาและ    คน้ควา้
ในวชิาท่ีตอ้งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่ออาชีพของตน 

   
2002903                                          การน าเสนอผลงาน 

Art Presentation  
3(2-2) 

                เม่ือนกัศึกษาไดเ้ล่ือนขั้นศึกษาในเทอมสุดทา้ยของการเรียน จะไดมี้การ
วเิคราะห์สัมมนาและประเมินผลสะสมของแต่ละบุคคล หลงัจากนั้นจึงท าการแกไ้ข
ปรับปรุง หรือท างานเพิ่มเติมจนกวา่ผลงานจะอยูใ่นระดบั 

   
2003101 ศิลปะไทย 2 

Thai Art 2                         
2(1-2) 

                ศึกษาและฝึกปฏิบติัศิลปะการช่างไทย  โดยประยกุตล์ายไทยและ
ภาษาไทยใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน                              
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2003102 การจัดกจิกรรมศิลปะส าหรับเด็กประถมศึกษา 
Art Program for Elementary Children 

2(1-2) 

                ศึกษาธรรมชาติและพฒันาการทางดา้นศิลปะ ตลอดจนแนวคิดในการ
สร้างงานของเด็กประถมศึกษา การจดักิจกรรมทางศิลปะในโรงเรียนประถมศึกษา 
ศึกษาการตีความ การพดู การเขียน เพื่อพิจารณ์งานศิลปะของเด็กประถมศึกษา การ
วดัและประเมินผลงานศิลปะ ตลอดจนการจดันิทรรศการงานศิลปะของเด็ก
ประถมศึกษา 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาพพมิพ์ 3 
Preparation for Professional Experience in Print Making 3 

2(90) 

                จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึก   
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบั
วชิาชีพออกแบบประยกุตศิ์ลป์ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบังานในวชิาชีพนั้น ๆ  

   
2003802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปกรรม 3 

Preparation for Professional Experience in Fine and Applied 
Arts 3 

2(90) 

                จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึก   
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบั
วชิาชีพออกแบบประยกุตศิ์ลป์ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบังานในวชิาชีพนั้น ๆ  

   
2003901                                          เทคนิคการน าเสนอรูปแบบการออกแบบ 

Design Present Project 
3(2-2) 
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                ศึกษาทฤษฎีการร่างแบบ ขั้นตอนการเขียนบทสไลด ์ ภาพยนตร์และ
วดีีโอเทป การท า Animation การออกแบบวสัดุประกอบการ การใหแ้สง ทฤษฎีแสง 
อุปกรณ์ในการใหแ้สงในการละคร ภาพยนตร์และโทรทศัน์ และฝึกปฏิบติัการ
ออกแบบ 

   
2004101                                          ศิลปะไทย 3     

Thai Art 3    
2(1-2) 

                ศิลปะไทยทางดา้นสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และศิลปะการ
ช่างเชิงวเิคราะห์และการอนุรักษ ์        

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2004102                                          สุนทรียภาพศึกษา 2 
Aesthetic Education 2   

2(1-2) 

                ใหมี้ความรู้และความเขา้ใจ จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ตรงทางสุนทรียภาพ การปฏิบติัการเรียนรู้วธีิมองกบัสุนทรียวตัถุ การรู้จกัหาค่า
สุนทรียภาพจากปรากฏการณ์ในการรับรู้ การน าค่าของสุนทรียภาพมาเป็น
ประสบการณ์ทางความงามส าหรับตนเอง และสามารถน าไปสู่การสอนความรู้เชิง
คุณค่าทางศิลปะได ้

   
2004103                                          พพิธิภัณฑ์ศิลป์  

Museum of Art     
2(1-2) 

                ศึกษาบทบาทและความส าคญัของการพิพิธภณัฑ ์ ศูนยว์ฒันธรรม 
พิพิธภณัฑศิ์ลปะ และสถานท่ีแสดงผลงานศิลปะท่ีมีต่อสังคม โดยเนน้ระบบและ
การด าเนินงาน การบริหารและองคก์ร รูปแบบการจดัและการเสนอผลงานเพื่อให้
บริการต่อชุมชน 

   
2004801                                          การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาพพมิพ์ 3 

Field Experience in Print Making 3 
5(350) 

                ฝึกงานในสถานประกอบการทางดา้นวชิาชีพศิลปะ เช่น แหล่งปฏิบติังาน
ของศิลปิน โรงพิมพเ์อกชน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ       
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2004802                                          การฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปกรรม 3 

Field Experience in Fine and Applied Art 3 
5(350) 

                นกัศึกษาฝึกปฏิบติังานตามแขนงและสาขาท่ีนกัศึกษามีความถนดัและ
สนใจเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์วชิาชีพใหมี้ประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถน าผลจากการฝึกปฏิบติังานไปใชป้ระกอบอาชีพได ้       

 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2004902                                          ปัญหาศิลปะร่วมสมัย 
Problems in Contemporary Art 

2(1-2) 

               ศึกษาใหรู้้และเขา้ใจ อิทธิพล บทบาท ปัญหารูปแบบ รวมทั้งแนวคิดและ
แนวโนม้ ซ่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อการเคล่ือนไหวของศิลปะในสังคม  

   
2004903                                          การน าเสนอผลงานออกแบบนิเทศศิลป์  

Art Presentation : Visual Communication Design 
2(1-2) 

               ศึกษา วเิคราะห์ สัมมนา และประเมินผลสะสมงานของแต่ละบุคคล 
หลงัจากนั้นใหมี้การแกไ้ข ปรับปรุง หรือท างานเพิ่มเติมจนกวา่ผลงานจะอยูใ่น
ระดบั  

   
2004904                                          ศิลปะนิพนธ์   

Art Thesis        
3(2-2) 

              ศึกษาขอ้มูลและคน้ควา้ในวชิาท่ีศึกษามาโดยตรงตามท่ีผูเ้รียนแต่ละคนเลือก    
หรือสนใจ  เพื่อใหผู้เ้รียนในวชิาเอกแต่ละสาขาไดท้  าการคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 
ภายใตก้ารนิเทศของอาจารยใ์หส้าขาวชิานั้น ๆ ใหต่้อเน่ืองกบัวชิาท่ีไดเ้รียนมาแลว้ 

   
2004905                                          สัมมนาการออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

Seminar in Applied Arts 
3(2-2) 
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             ใหศึ้กษาคน้ควา้และส ารวจขอ้มูลดา้นการออกแบบประยกุตศิ์ลป์อยา่งมี
ระบบ เพื่อน าเสนอและอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

 
 
 
 
 
 

 

  
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

  
2004906 โครงการพเิศษศิลปะการพมิพ์                                                                          4(2-4)                                                                                       

Special Project in Applied Graphics 
              ใหน้กัศึกษาเลือกหวัขอ้เร่ือง เพื่อปฏิบติังานศิลปะการพิมพท่ี์สมบูรณ์ ซ่ึงจะ

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและตดัสินโครงการพิเศษ ผา่นการ
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนท่ีคณะกรรมการก าหนดใหจ้นกวา่ผลงานจะแลว้
เสร็จ และตอ้งผา่นการตรวจสอบของคณะกรรมการ และตอ้งจดันิทรรศการผลงาน
ใหผู้ส้นใจไดช้ม 

   
2004907                                          โครงการพเิศษออกแบบนิเทศศิลป์ 

Special Projection in Applied Arts 
4(2-4) 

                นกัศึกษาเลือกหวัขอ้เร่ืองเพื่อปฏิบติังานออกแบบนิเทศศิลป์ท่ีสมบูรณ์    
ซ่ึงจะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและตดัสินโครงการพิเศษ ส่วน
การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนท่ีคณะกรรมการก าหนดใหจ้นกวา่    จะแลว้
เสร็จ และตอ้งผา่นการตรวจสอบของคณะกรรมการและตอ้งจดันิทรรศการผลงาน
ใหผู้ส้นใจไดช้ม 

   
2004908                                          การน าเสนอผลงานช้ันสูง 

Advanced Technique Presentation    
3(2-2) 
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                 การวเิคราะห์ สัมมนา และประเมินผลงานสะสมของแต่ละบุคคล ท าการ
แกไ้ขปรับปรุงหรือท างานเพิ่มเติม จนกวา่ผลงานจะอยูใ่นระดบัท่ีจะน าไปประกอบ
อาชีพ หรือเป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ีอยูใ่นวงการออกแบบนิเทศศิลป์ การเตรียมตวั
เพื่อเขา้รับการสัมภาษณ์ การน าเสนอผลงานสะสมและการใช ้    ชีวติจริงในการเร่ิม
เขา้ท างาน 

   
 
 
 
 

  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2004909                                          การน าเสนอผลงานออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
Applied Arts Presentation 

2(1-2) 

                เม่ือนกัศึกษาไดเ้ล่ือนชั้นศึกษาในเทอมสุดทา้ยของการเรียน จะไดมี้การ
วเิคราะห์สัมมนาและประเมินผลสะสมของแต่ละบุคคล หลงัจากนั้นจึงท าการแกไ้ข
ปรับปรุง หรือท างานเพิ่มเติมจนกวา่ผลงานจะอยูใ่นระดบั 

   
2004910                                          โครงการพเิศษออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

Special Projection  in Applied Arts 
4(2-4) 

 นกัศึกษาเลือกหวัขอ้เร่ืองเพื่อปฏิบติังานศิลปะการพิมพท่ี์สมบูรณ์    ซ่ึงจะ
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและตดัสินโครงการพิเศษ ส่วนการ
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนท่ีคณะกรรมการก าหนดใหจ้นกวา่    จะแลว้เสร็จ 
และตอ้งผา่นการตรวจสอบของคณะกรรมการและตอ้งจดันิทรรศการผลงานให้
ผูส้นใจไดช้ม 
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หมู่วชิาทฤษฎ ีหลกัการและความเข้าใจทางศิลปกรรม   
(201) 

 
 

 หมู่วชิาทฤษฎี หลกัการและความเขา้ใจทางศิลปกรรม ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาศิลปกรรมศาสตร์  
ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
 1.  ปรัชญาและวฒันธรรมทางศิลปะ     (201-1--) 
 2.  ประวติัศาสตร์ศิลป์       (201-2--) 
 3.  หลกัการ ทฤษฎีทางศิลปะและการวจิารณ์ศิลปะ    (201-3--) 
 4.           (201-4--) 
 5.           (201-5--) 
 6.           (201-6--) 
 7.           (201-7--) 
 8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      (201-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์  
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั    (201-9--) 
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หมู่วชิาทฤษฎหีลกัการและความเข้าใจทางศิลปกรรม (201)  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2011101 - สุนทรียศาสตร์ 2(1-2) 
2011102 - ศิลปะพื้นบา้น 1 2(1-2) 
2011103 - ศิลปะพื้นบา้น 2 2(1-2) 
2011104 -  ศิลปะพื้นบา้น 3 2(1-2) 
2011201 - ประวติัศาสตร์ศิลป์  2(1-2) 
2011203 - ประวติัศาสตร์ศิลป์ตะวนัตก 2(1-2) 
2011204 - ประวติัศาสตร์ศิลป์ 1 3(2-2) 
2011301 - ศิลปะในชีวติประจ าวนั    2(2-0) 
2012102 - สุนทรียศาสตร์ 1    2(1-2) 
2012103 - ศิลปกรรมพื้นเมือง 3(3-0) 
2012104 - ศิลปหตัถกรรมทอ้งถ่ิน 3(3-0) 
2012105 - ศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 3(3-0) 
2012106 - วสัดุและเทคนิคศิลปะ 2(1-2) 
2012107 -  ศิลปะพื้นบา้น 4 2(1-2) 
2012108 -  ศิลปะพื้นบา้น 5 2(1-2) 
2012109 -  ศิลปะพื้นบา้น 6 2(1-2) 
2012201 - ประวติัศาสตร์ศิลป์ 2    2(1-2) 
2012202 
2012204 

- 
- 

ประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศใกลเ้คียง 
ประวติัศาสตร์ศิลป์เปรียบเทียบ 

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

2012301 - การจดักิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั 1(1-0) 
2013101 -  ศิลปะพื้นบา้น 7 2(1-2) 
2013102 -  ศิลปะพื้นบา้น 8 2(1-2) 
2013103 -  ศิลปะพื้นบา้น 9 2(1-2) 
2013104 - สุนทรียศาสตร์  2       2(1-2) 
2013112 - การออกแบบรูปแบบไทย 3(2-2) 
2013201 - ประวติัศาสตร์ศิลป์ 3 2(1-2) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2014101 - สุนทรียศาสตร์เบ้ืองตน้    2(1-2) 
2014102 - ออกแบบ 25    2(1-2) 
2014103 - สุนทรียศาสตร์ 3 3(2-2) 
2014104 - ศิลปะไทย 4 3(3-0) 
2014105 - ปรัชญาศิลปะ   2(2-0) 
2014106 - ศิลปกรรมไทย 2(1-2) 
2014107 -  ศิลปะพื้นบา้น 10 2(1-2) 
2014108 -  ศิลปะพื้นบา้น 11 2(1-2) 
2014109 -  ศิลปะพื้นบา้น 12 2(1-2) 
2014110 -  ศิลปะพื้นบา้น 13 2(1-2) 
2014111 - หลกัการปฏิบติัวชิาชีพ 2(1-2) 
2014201 - ประวติัศาสตร์ศิลป์ 4 2(1-2) 
2014202 - ประวติัศาสตร์ศิลป์ 5   2(1-2) 
2014203 - ศิลปกรรมร่วมสมยั  2(2-0) 
2014302 - ศิลปะวจิารณ์ 1         2(2-0) 
2014303 - ศิลปะวจิารณ์ 2         2(1-2) 
2014304 - ศิลปะวจิารณ์ 3         2(1-2) 
2014305 - ศิลปศึกษาเบ้ืองตน้ 2(2-0) 
2014306 - ทศันศิลป์ส่ือสาร 2(1-2) 
2014307 
2014308 

- 
- 

การวจิารณ์ศิลปะ      
ความคิดสร้างสรรค ์

3(2-2) 
2(1-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาทฤษฎ ีหลกัการและความเข้าใจทางศิลปกรรม (201) 

 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2011101 สุนทรียศาสตร์        
Aesthetics                  

2(1-2) 

             ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ โครงสร้างของความงามท่ีมีอยู่ใน
ธรรมชาติและศิลปกรรมตามแนวปรัชญาท่ีมีอยูใ่นขบวนการของวิวฒันาการสังคม 
ทั้งโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตก     

   
2011102 ศิลปะพืน้บ้าน 1       

Folk Arts 1               
2(1-2) 

            ศึกษาเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของศิลปะและหัตถกรรมในชุมชนไทย 
เนน้ลกัษณะวสัดุ วธีิการ ประโยชน์ใชส้อย ความเช่ือหรือเหตุผลท่ีปรากฏในรูปแบบ
ของศิลปะพื้นบา้น       

   
2011103 ศิลปะพืน้บ้าน 2    

Folk Arts 2               
2(1-2) 

           ศึกษาลกัษณะ รูปแบบของศิลปะพื้นบา้นตามแหล่งต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน ศึกษา
เชิงวเิคราะห์      

   
2011104 ศิลปะพืน้บ้าน 3    

Folk Arts 3              
2(1-2) 

           ศึกษาถึงสาระ วิธีการอนุรักษ ์และวิธีการเผยแพร่ศิลปะทอ้งถ่ินพื้นบา้นในสาขา
ต่าง ๆ ของแต่ละทอ้งถ่ิน 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2011201 ประวตัิศาสตร์ศิลป์  
History of Arts             

2(1-2) 

           ศึกษาประวติัศาสตร์ศิลปะโดยสังเขป ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึง
สมยัปัจจุบนั โดยเน้นเร่ืองการพฒันาการและการเปล่ียนแปลงของความเช่ือและ
แบบอยา่งงานศิลปะโดยล าดบั 

   
2011203 ประวตัิศาสตร์ศิลป์ตะวนัตก 

History of Western Arts     
2(1-2) 

           ศึกษาประวติัความเป็นมาของงานศิลปกรรมตะวนัตก เนน้ความสัมพนัธ์ของ
สภาพสังคม ศาสนา ปรัชญา ความเช่ือและรูปแบบของงานศิลปกรรมในแง่ของ
สุนทรียศาสตร์ ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงปัจจุบนั 

   
2011204 ประวตัิศาสตร์ศิลป์ 1 

History of Arts 1         
3(2-2) 

           ศึกษาประวติัศาสตร์ศิลปะโดยสังเขปเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตะวนัตก
และตะวนัออก ท่ีมีอิทธิพลต่อศิลปะในสาขาต่าง ๆ และศิลปะไทย ในดา้นรูปแบบ
และเน้ือหาในอดีตถึงปัจจุบนั โดยเน้นคติความเช่ือและศิลปะการช่างท่ีส าคญัของ
ไทยและสากล 

   
2011301 ศิลปะในชีวติประจ าวนั 

Functional Arts             
2(2-0) 

            ศึกษาเก่ียวกบัความส าคญัของรสนิยมท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค องคป์ระกอบทางศิลปะ
และหลกัการออกแบบ โครงสร้างและการตกแต่ง การน าเอาศิลปะและการออกแบบ
มาใช้กับการจดัการเร่ืองเส้ือผา้ อาหาร การตกแต่งบ้านเรือน  และการปรับปรุง
บุคลิกภาพ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2012102 สุนทรียศาสตร์ 1   
Aesthetics 1               

2(1-2) 

           ความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีความงาม ปรัชญาศิลปะ ความงามในศิลปะของเด็ก 
การวจิารณ์ศิลปะท่ีมองเห็น                                                 

   
2012103 ศิลปกรรมพืน้เมือง 

Local Arts                  
3(3-0) 

                ศึกษาความเป็นมา   รูปแบบ  ววิฒันาการ   เทคนิคในการผลิต         
ประโยชน์ใชส้อยและสุนทรียภาพของศิลปกรรมพื้นเมือง                อิทธิพลของ
สังคมและวฒันธรรมท่ีมีต่องานศิลปกรรมพื้นเมือง   การอนุรักษ ์พฒันาและส่งเสริม
ศิลปกรรมพื้นเมืองแต่ละประเภท 

   
2012104 ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น 

Native Craft                
3(3-0) 

           ศึกษารูปแบบลกัษณะ ความเป็นมา อิทธิพลท่ีท าให้เกิดศิลปหตัถกรรมประจ า
ถ่ิน ศึกษาว ัสดุวิธีการและแนวการพัฒนาส่งเสริมศิลปหัตถกรรมแต่ละอย่าง       
ศึกษาปัญหาของงานศิลปหัตถกรรมประจ าถ่ิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ
แกปั้ญหา และบงัเกิดผลทางเศรษฐกิจแก่ทอ้งถ่ิน 

   
2012105 ศิลปะและวฒันธรรมท้องถิ่น 

Local Arts and Culture      
3(3-0) 

           ศึกษาเก่ียวกับศิลปะ ว ัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น หัตถกรรม กีฬา 
ตลอดจนวรรณกรรม                                                                  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2012106 วสัดุและเทคนิคศิลปะ 
Materials and Techniques 

2(1-2) 

           ศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัชนิดและคุณสมบติัเฉพาะของวสัดุท่ีน ามาใช้
งานศิลปะ โดยเน้นการค้นควา้ทดลองเทคนิคใหม่ เพื่อการเลือกน าไปใช้ในการ
สร้างสรรคง์านศิลปะอยา่งมีคุณค่า 

   
2012107 ศิลปะพืน้บ้าน 4    

Folk Arts 4             
2(1-2) 

             ศึกษาวิธีการประยุกต์ และกระบวนการในการจัดการเพื่อการตลาด             
และการอุตสาหกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคมปัจจุบนั                                      

   
2012108 ศิลปะพืน้บ้าน 5    

Folk Arts 5         
2(1-2) 

           ศึกษา ภู มิสภาพ  ขนบธรรม เ นียมประ เพณี  ความ เ ช่ือ  ฯลฯ รวมทั้ ง
ลกัษณะเฉพาะของวสัดุ วิธีการ รูปแบบ ประเภท และประโยชน์ใชส้อยของศิลปะ
พื้นบา้นในภูมิภาค ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

   
2012109 ศิลปะพืน้บ้าน 6    

Folk Arts 6         
2(1-2) 

           ศึกษา ภู มิสภาพ  ขนบธรรม เ นียมประ เพณี  ความ เ ช่ือ  ฯลฯ รวมทั้ ง
ลกัษณะเฉพาะของวสัดุ วิธีการ รูปแบบ ประเภท และประโยชน์ใชส้อยของศิลปะ
พื้นบา้นในภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย 

   
2012201 ประวตัิศาสตร์ศิลป์ 2 

History of Art 2 
2(1-2) 

               ศึกษาความเป็นมาและวิวฒันาการศิลปะของไทย โดยเน้นอิทธิพล ความ
เช่ือและแนวคิดของการสร้างสรรค์งาน นับตั้งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์จนถึง
ปัจจุบนัโดยสังเขป              
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2012202 ประวตัิศาสตร์ศิลปะในประเทศใกล้เคียง 
History of Neighbor Arts 

2(2-0) 

                  ศึกษาศิลปะอินเดีย  ลงักา  ชวา  พม่า  มอญ และเขมรสมยัต่าง ๆ  และ
อิทธิพลของศิลปะต่างชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะในประเทศไทย   เนน้เป็นพิเศษใน
เร่ืองศิลปะอินเดีย  โดยการศึกษาศิลปะอินเดียตั้งแต่อารยธรรมลุ่มแม่น ้าสินธุ ศิลปะ
อินเดียแบบทมิฬและศิลปอินเดียทางภาคเหนือ และความสัมพนัธ์ระหวา่งศิลปะ
อินเดียกบัศิลปะไทย 

  
2012204 ประวตัิศาสตร์ศิลป์เปรียบเทยีบ                                                                        2(1-2) 

Comparative History of Arts 
           ศึกษาความหมายของวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ ความเก่ียวพนัระหวา่ง

ประวติัศาสตร์ศิลปะกบัโบราณคดี ความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ศิลปะ โปราณคตดี
และลกัษณะศิลปะตะวนัตกและไทย ตั้งแต่ก่อนสมยัประวติัศาสตร์จนถึงสมยั
ปัจจุบนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งประวติัศาสตร์ศิลปะ    และโบราณคดีไทยกบัของ
ประเทศขา้งเคียง 

  
2012301 การจัดกจิกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั 

Art Program for Pre-School Children 
1(1-0) 

           ใหมี้ความรู้และเขา้ใจธรรมชาติของววิฒันาการของศิลปะทั้งภาคการรับรู้และ
การแสดงออกของเด็กปฐมวยั ศึกษาความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองของการแสดงออกทาง
ศิลปะ 2 มิติและ 3 มิติ สามารถตีความ (Interpretation) และการวิเคราะห์ ตลอดจน
การวดัผลและประเมินผลทางศิลปะของเด็กปฐมวยัได ้   รวมทั้งการจดันิทรรศการ
ผลงานศิลปะของเด็กทั้งในและนอกชั้นเรียน 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2013101 ศิลปะพืน้บ้าน 7    
Folk Arts 7       

2(1-2) 

           ศึกษา ภู มิสภาพ  ขนบธรรม เ นียมประ เพณี  ความ เ ช่ือ  ฯลฯ รวมทั้ ง
ลกัษณะเฉพาะของวสัดุ วิธีการ รูปแบบ ประเภท และประโยชน์ใชส้อยของศิลปะ
พื้นบา้นในภูมิภาค ภาคอีสานเหนือของประเทศไทย 

   
2013102 ศิลปะพืน้บ้าน 8    

Folk Arts 8     
2(1-2) 

           ศึกษา ภู มิสภาพ  ขนบธรรม เ นียมประ เพณี  ความ เ ช่ือ  ฯลฯ รวมทั้ ง
ลกัษณะเฉพาะของวสัดุ  วธีิการ  รูปแบบ          ประเภท  และประโยชน์ใชส้อยของ
ศิลปะพื้นบา้นในภูมิภาค ภาคอีสานใตข้องประเทศไทย 

   
2013103 ศิลปะพืน้บ้าน 9    

Folk Arts 9 
2(1-2) 

 
 
 

          ศึกษาภูมิสภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ฯลฯ รวมทั้ง
ลกัษณะเฉพาะของวสัดุ   วธีิการ    รูปแบบ         ประเภท และประโยชน์ใชส้อยของ
ศิลปะพื้นบา้นในภูมิภาค ภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

   
2013104 สุนทรียศาสตร์ 2    

Aesthetics 2      
2(1-2) 

           ศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีสุนทรียศาสตร์       โครงสร้างของความงามท่ีมีอยู่ใน
ธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของความงามท่ีผกูพนักบัสัจธรรม จริยธรรมตามปรัชญาความ
เช่ือซ่ึงมีอยู่ในกระบวนการวิวฒันาการแห่งสังคม        ทั้งโลกตะวนัตกและโลก
ตะวนัออก    โดยเน้นการเทียบเคียงระหว่างปรัชญาความงาม จิตนิยมกบัปรัชญา 
ความงามวตัถุนิยม 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2013112 การออกแบบรูปแบบไทย 
Thaistyle for Design 

3(2-2) 

             ศึกษาศิลปะไทย ทั้งในดา้นรูปแบบและเน้ือหาเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบ 2 มิติ  และการออกแบบ 3 มิติ พร้อมทั้งฝึกปฏิบติั 

   
2013201 ประวตัิศาสตร์ศิลปะ 3 

History of Art 3 
2(1-2) 

           ศึกษาความเป็นมาและวิวฒันาการของศิลปะตามปรัชญาตะวนัออก โดยเน้น
เฉพาะประเทศใดประเทศหน่ึง เช่น อินเดีย ทิเบต ลงักา พม่า ลาว เขมร อินโดนีเซีย 
จีน หรือญ่ีปุ่น   

   
2014101 สุนทรียศาสตร์เบือ้งต้น 

Introduction to Aesthetics 
2(1-2) 

           ศึกษาความเป็นมา ความหมาย ขอบข่ายของความรู้สุนทรียศาสตร์ และเขา้ใจ
แนวคิด ค านิยม ตลอดจนค าอธิบายศพัท์ ทั้งน้ีเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้สุนทรียศาสตร์
เชิงการคิด (Conceptual Aesthetics) และสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม (Psychological 
Aesthetics) 

   
2014102 ออกแบบ 25    

Design 25          
2(1-2) 

 
 
 

ศึกษาและวเิคราะห์ประวติันกัออกแบบ ผลงานท่ีส าคญัใน
อดีตจนถึงปัจจุบนั ทั้งตะวนัตกและตะวนัออก   

 

2014103 สุนทรียศาสตร์ 3   
Aesthetics 3     

3(2-2) 

           ศึกษาและเปรียบเทียบปรัชญาความงาม จิตนิยมกบัปรัชญาความงาม วตัถุนิยม 
โดยเนน้และวเิคราะห์                                                                  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2014104 ศิลปะไทย 4      
Thai Arts 4     

3(3-0) 

           ศึกษาประวติัความเป็นมาและเปรียบเทียบววิฒันาการและรูปแบบของศิลปะ
ไทยในเชิงทศันศิลป์ คือ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม งานประณีตศิลป์ 
ตลอดจนความรู้พื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกบัศิลปะพื้นบา้น อนัเก่ียวกบัชีวติความเป็นอยู ่
การด ารงชีพ   ความเช่ืออนัเป็นพื้นฐานซ่ึงถือวา่เป็นมรดก หรือเอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมไทย โดยเฉพาะใหเ้นน้ความรู้ทางศิลปวฒันธรรมในทอ้งถ่ินเป็นส าคญั
ดว้ย 

   
2014105 ปรัชญาศิลปะ      

Philosophy of Arts  
2(2-0) 

           ศึกษาความหมาย ความเช่ือและหลกัการส าหรับการสร้างแบบของความงาม 
ววิฒันาการของแนวคิดกบัการพฒันาเพื่อถ่ายทอดสู่การสร้างสรรคข์องแต่ละชุมชน
ในสังคม ตามวฒันธรรมท่ีส าคญัระดบัสากล ระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ิน 

   
2014106 ศิลปกรรมไทย    

Thai Arts           
2(1-2) 

           ศึกษาศิลปกรรมไทยสมยัต่าง ๆ ทั้งทางดา้นลวดลาย ภาพจิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม สามารถจ าแนกแบบและชนิด พร้อมทั้งฝึกฝนและ
ปฏิบติัเก่ียวกบัศิลปกรรมไทยได ้              

  
2014107 ศิลปพืน้บ้าน 10   

Folk Arts 10   
2(1-2) 

           ศึกษาภูมิสภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ฯลฯ รวมทั้ง
ลกัษณะเฉพาะของวสัดุ วธีิการ รูปแบบ ประเภท และประโยชน์ใชส้อยของศิลปะ
พื้นบา้นในภูมิภาค ภาคตะวนัตกของประเทศไทย 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2014108 ศิลปะพืน้บ้าน 11   
Folk Arts 11        

2(1-2) 

           ศึกษาภูมิสภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ฯลฯ รวมทั้ง
ลกัษณะเฉพาะของวสัดุ วธีิการ รูปแบบ ประเภท และประโยชน์ใชส้อยของศิลปะ
พื้นบา้นในภูมิภาค ภาคกลางของประเทศไทย 

   
2014109 ศิลปะพืน้บ้าน 12 

Folk Arts 12        
2(1-2) 

           ศึกษาภูมิสภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ฯลฯ รวมทั้ง
ลกัษณะเฉพาะของวสัดุ วธีิการ รูปแบบ ประเภท และประโยชน์ใชส้อยของศิลปะ
พื้นบา้นในภูมิภาค ภาคใตข้องประเทศไทย 

   
2014110 ศิลปะพืน้บ้าน 13   

Folk Arts 13    
2(1-2) 

           ศึกษาภูมิสภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ฯลฯ รวมทั้ง
ลกัษณะเฉพาะของวสัดุ วิธีการ รูปแบบ ประเภท และประโยชน์ใชส้อยและวธีิการ
ประยกุตเ์พื่อการตลาด การอุตสาหกรรมของศิลปะพื้นบา้นในประเทศแถบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

   
2014111 หลกัการปฏิบัติวชิาชีพ 

Professional Practice in Fine and Applied Arts 
2(1-2) 

           ศึกษาเก่ียวกบัส่ิงท่ีควรรู้ในงานศิลปกรรม   ทศันคติของวชิาชีพ และ
วรรณกรรมในวชิาชีพ 

   
2014201 ประวตัิศาสตร์ศิลป์ 4 

History fo Arts 4  
2(1-2) 
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             ศึกษาความเป็นมา บทบาท และอิทธิพลของศิลปะตะวนัตกท่ี
มีต่อศิลปะของไทย รวมทั้งศิลปะร่วมสมยัทั้งของไทยและสากล                         

 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2014202 ประวตัิศาสตร์ศิลป์ 5 
History of Arts 5  

2(1-2) 

           ศึกษาและเปรียบเทียบ ความสัมพนัธ์และการพฒันาศิลปะระหวา่งของไทย
กบัประเทศใกลเ้คียง ทั้งสมยัประวติัศาสตร์และสมยัปัจจุบนั            

   
2014203 ศิลปกรรมร่วมสมัย    

Contemporary Art   
2(2-0) 

           ศึกษาแนวคิดและแบบอยา่งของงานศิลปกรรมร่วมสมยัของไทยและสากล
โดยเนน้ในเร่ืองอิทธิพลท่ีมีต่อกนั                                    

   
2014302 ศิลปะวจิารณ์ 1       

Art Criticism 1   
2(2-0) 

           ศึกษาและเรียนรู้ภาษา การส่ือความหมายของงานดา้นทศันศิลป์ เพื่อน าไปใช้
ในการแยกแยะ เปรียบเทียบแบบอยา่ง รวมทั้งคุณค่าอนัสืบเน่ืองไปสู่การเรียนรู้ขั้น
พื้นฐานทางการวจิารณ์งานศิลปะ 

   
2014303 ศิลปะวจิารณ์ 2       

Art Criticism 2    
2(1-2) 

          ศึกษาบทบาท รวมทั้งความส าคญั ความหมาย ค านิยาม สมมติฐานของทฤษฎี
การวจิารณ์      รวมทั้งกระบวนการวจิารณ์งานดา้นทศันศิลป์เบ้ืองตน้ใน
หอ้งปฏิบติัการหรือในชั้นเรียน 

   
2014304 ศิลปะวจิารณ์ 3       

Art Criticism 3 
2(1-2) 



 476 

           ปฏิบติัการตามกระบวนการวจิารณ์ โดยการรวบรวมขอ้มูล ตั้งสมมติฐานบท
พรรณนา การตีความ   แปลความหมาย และสอบทางเชิงประวติัศาสตร์อยา่ง
วเิคราะห์ เพื่อเป็นขอ้มูลบ่งช้ีคุณค่าของผลงานทศันศิลป์ 

  
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
2014305 ศิลปศึกษาเบือ้งต้น    

Introduction to Art Education 
2(2-0) 

           ศึกษาประวติัความเป็นมา และการพฒันาศิลปศึกษา ปัญหาของศิลปศึกษากบั
ลกัษณะการเรียนรู้ศิลปะในสถาบนัการศึกษา     บทบาทและความส าคญัของ
ศิลปศึกษากบัสังคม ศิลปศึกษากบัการพฒันาการอาชีพ รวมทั้งการถ่ายทอดมรดก
ทางวฒันธรรมของชาติ 

   
2014306 ทศันศิลป์ส่ือสาร     

Vision and Communication 
2(1-2) 

           ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัโครงสร้างแห่งการมองเห็น และปัญหาในการส่ือ
ความหมายท่ีปรากฏในงานทศันศิลป์ ตลอดจนมีความสามารถวเิคราะห์ และ
สังเคราะห์ถึงความแตกต่างของส่ือความหมายต่าง ๆ ท่ีปรากฏในงานทศันศิลป์แต่
ละสาขาได ้

   
2014307 การวจิารณ์ศิลปะ 

Art Criticism      
3(2-2) 

           ศึกษาแนวคิดในการสร้างงานของศิลปะต่าง ๆ แต่ละยคุ แต่ละสมยั และ
สามารถพดูและเขียนแสดงออกในเชิงวจิารณ์ศิลปะไดโ้ดยอิสระและ      เป็นกลาง 

   
2014308 ความคิดสร้างสรรค์  

Creative Thinking  
2(1-2) 

            ศึกษาความหมาย ความส าคญัของความคิดสร้างสรรค ์   กระบวนการของ
ความคิดสร้างสรรค ์ พฒันาการทางความคิดสร้างสรรคข์องมนุษย ์ การส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรคข์องเด็กดว้ยกิจกรรมศิลปศึกษา 
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หมู่วชิาวจิติรศิลป์  
(202) 

 
 
  

หมู่วชิาวจิิตรศิลป์  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาศิลปกรรมศาสตร์  ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็น 
ดงัน้ี 
 1.  จิตรกรรม                      (202-1--) 
 2.  ภาพพิมพ ์             (202-2--) 
 3.  ประติมากรรม                             (202-3--) 
 4.           (202-4--) 
 5.           (202-5--) 
 6.           (202-6--) 
 7.           (202-7--) 
 8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      (202-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์  
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั    (202-9--) 
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หมู่วชิาวจิติรศิลป์ (202) ในหมวดวชิาศิลปกรรมศาสตร์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2021101        - หลกัการเขียนภาพ  3(2-2) 
2021102        -  จิตรกรรม 1 2(1-2) 
2021103        - การวาดเส้น 3(2-2) 
2021105        - วาดเส้น 1 3(2-2) 
2021106        - วาดเส้นสร้างสรรค ์ 3(2-2) 
2021107        - กายวภิาค 3(2-2) 
2021108        - จิตรกรรมไทย 1 2(1-2) 
2021109        - จิตรกรรมไทย 2 3(2-2) 
2021110 - จิตรกรรมไทย 3 3(2-2) 
2021111 - จิตรกรรมไทย 4 3(2-2) 
2021112        - ภาพทิวทศัน์ 3(2-2) 
2021113        - จิตรกรรมพื้นฐาน 3(2-2) 
2021114        - หุ่นน่ิง 3(2-2) 
2021115 - คนเหมือน 3(2-2) 
2021116 - จิตรกรรมสร้างสรรค ์ 3(2-2) 
2021117 - การวาดเส้นทศันศิลป์ 2(1-2) 
2021201        - ภาพพิมพพ์ื้นฐาน 3(2-2) 
2021202        -  ภาพพิมพ ์1 2(1-2) 
2021203        -  การพิมพซิ์ลคส์กรีนเบ้ืองตน้ 3(2-2) 
2021204        -  การพิมพซิ์ลคส์กรีนบนพื้นราบ 3(2-2) 
2021205        -  การพิมพเ์ส้นและลวดลาย 3(2-2) 
2021206        -  ออกแบบภาพพิมพ ์1 2(2-0) 
2021207        -  ออกแบบภาพพิมพ ์2 3(2-2) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
2021208        - การพิมพร่์องลึก 2(1-2) 

 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2021209        -  การสร้างส่ือประสมทางการพิมพช์ั้นสูง 3(2-2) 
2021210 - การพิมพผ์า่นตะแกรงบนวสัดุ 2 มิติ 3(2-2) 
2021211        -  การพิมพซิ์ลคส์กรีนสร้างสรรค ์ 3(2-2) 
2021212        -  การพิมพนู์น 3(2-2) 
2021213        2021206 ประวติัภาพพิมพ ์1 2(2-0) 
2021214 - ภาพพิมพป์ระยกุต ์ 3(2-2) 
2021301 - ประติมากรรมพื้นฐาน 3(2-2) 
2021302        - ประติมากรรมไทย 1 2(2-0) 
2021303        - ประติมากรรม 1 2(1-2) 
2021304        - ประติมากรรม 2 2(2-0) 
2021305        - การป้ัน-การหล่อ 3(2-2) 
2021306        - การแกะสลกั 3(2-2) 
2021308        - ประติมากรรม 3 2(1-2) 
2022101        - จิตรกรรม 2 2(1-2) 
2022102 - กิจกรรมศิลปะ 2 มิติส าหรับเด็กปฐมวยั 1(0-2) 
2022103        - จิตรกรรม 3 2(1-2) 
2022104        - จิตรกรรม 4 2(1-2) 
2022105        - จิตรกรรม 5 2(1-2) 
2022106        - จิตรกรรม 6 2(1-2) 
2022107        - การระบายสีน ้า 2(1-2) 
2022108 - จิตรกรรมประยกุต ์ 2(1-2) 
2022109 - วเิคราะห์จิตรกรรม 3(2-2) 
2022110        -  จิตรกรรมไทย 2(1-2) 
2022111        -  เทคนิคการเขียนภาพคน 1 2(1-2) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
2022201        -  ศิลปะลายไทย 2(1-2) 
2022202        -  ภาพพิมพ ์2 2(1-2) 

 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2022203        - ภาพพิมพ ์3 2(1-2) 
2022204 - ปัญหาทางการพิมพ ์1 2(1-2) 
2022205 - ศิลปะภาพพิมพ ์ 3(2-2) 
2022206 - ศิลปะภาพพิมพ ์2 2(1-2) 
2022207        -  การพิมพซิ์ลคส์กรีนบนผา้ 2(1-2) 
2022208        -  การพิมพซิ์ลคส์กรีนบนวสัดุ 3 มิติ 2(1-3) 
2022209        - ซิลคส์กรีน 1 3(2-2) 
2022210        - ซิลคส์กรีน 2 3(2-2) 
2022211        -  ออกแบบภาพพิมพ ์3 3(2-2) 
2022212        -  ออกแบบภาพพิมพ ์4 3(2-2) 
2022213        - การสร้างส่ือประสมทางการพิมพ ์ 3(2-2) 
2022214        -  การท าแม่พิมพต์รายาง 2(1-2) 
2022215        -  การท าแม่พิมพต์ราโลหะ 2(1-3) 
2022216        -  การท าแม่พิมพโ์ลหะและตรายาง 3(2-2) 
2022217        - ภาพพิมพผ์วินูน 3(2-2) 
2022218        -  ปัญหาการพิมพ ์2 3(2-2) 
2022301        - ประติมากรรม 4 2(1-2) 
2022302        - ประติมากรรม 5 2(1-2) 
2022303        - ประติมากรรม 6 2(1-2) 
2022304        -  ประติมากรรม 7 2(1-2) 
2022305        -  ประติมากรรมสร้างสรรค ์ 3(2-2) 
2022306        -  ประติมากรรมประยกุต ์ 2(1-2) 
2022307        -  การท าหุ่นจ าลอง 2(1-2) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
2022308        -  เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 3(2-2) 
2022309        -  การหล่อพลาสติก 2(1-2) 
2022310        -  ประติมากรรมโครงสร้าง 2(1-2) 
2023101        -  จิตรกรรม 7 2(1-2) 

 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2023102        -  จิตรกรรม 8 2(1-2) 
2023103 -  จิตรกรรม 9 2(1-2) 
2023104        -  จิตรกรรม 10 2(1-2) 
2023105        - เทคนิคการเขียนภาพคน 2 2(1-2) 
2023106 - กิจกรรมศิลปะ 2 มิติ ส าหรับเด็กประถมศึกษา 1(0-2) 
2023201        - ภาพพิมพ ์4 2(1-2) 
2023202        - ภาพพิมพ ์5 2(1-2) 
2023203        - ภาพพิมพ ์6 2(1-2) 
2023204        - ภาพพิมพ ์7 2(1-2) 
2023205        - ซิลคส์กรีน 3 3(2-2) 
2023206        - การพิมพร่์องลึกเบ้ืองตน้ 3(2-2) 
2023207 - การพิมพร่์องลึกขั้นสูง 3(2-2) 
2023208        - การพิมพห์นงัสือและส่ิงพิมพ ์ 3(2-2) 
2023209 - การพิมพนู์นขั้นสูง 3(2-2) 
2023210        - ศิลปะวจิารณ์ภาพพิมพ ์ 3(2-2) 
2023301        - ประติมากรรม 8 2(1-2) 
2023302        - ประติมากรรม 9 2(1-2) 
2023303        - ประติมากรรม 10 2(1-2) 
2023304        - ประติมากรรม 11 2(1-2) 
2023305        - ประติมากรรม 12 2(1-2) 
2023306        - ประติมากรรม 13 2(1-2) 
2023307 - กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ ส าหรับเด็กประถมศึกษา 1(0-2) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
2024101        - จิตรกรรม 11 2(1-2) 
2024102        - จิตรกรรม 12 2(1-2) 
2024201        - นิทรรศการภาพพิมพ ์ 3(2-2) 
2024202        - การพิมพพ์ื้นฐาน 3(2-2) 
2024203        - ภาพพิมพ ์8 2(1-2) 
2024204        - ภาพพิมพ ์9 2(1-2) 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2024205        -  ภาพพิมพ ์10 2(1-2) 
2024206        -  ภาพพิมพ ์11 2(1-2) 
2024207        -  ภาพพิมพ ์12 2(1-2) 
2024301        -  ประติมากรรม 14 2(1-2) 
2024302        -  ประติมากรรม 15 2(1-2) 
2024303        -  ประติมากรรม 16 2(1-2) 
2024304        -  ประติมากรรม 17 2(1-2) 
2024305 -  กิจกรรมศิลปะ 3 มิติส าหรับเด็กปฐมวยั 1(0-2) 
2024306        -  ประติมากรรมตกแต่ง 3(2-2) 
2024307        -  ประติมากรรมไทย 2 2(1-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาวจิติรศิลป์ (202) 

 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2021101 หลกัการเขียนภาพ      
Principles of Drawing       

3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบติังานดา้นการเขียนภาพ โดยใหมี้ประสบการณ์ในการใชว้สัดุ 
เคร่ืองมือและเทคนิควธีิการต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างงานวชิาชีพทางศิลปะ
ต่อไป                

   
2021102 จิตรกรรม 1         

Painting 1                          
2(1-2) 

  ศึกษาประวติังานดา้นจิตรกรรมสีน ้าและอ่ืน ๆ ดว้ยวธีิการและเน้ือหาท่ีมี
ประโยชน์ต่อการพฒันาชีวติและสังคม     

   
2021103 การวาดเส้น         

Drawing                             
3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบติัการวาดเส้น ถ่ายทอดรูปแบบจากธรรมชาติแวดลอ้ม  ออกมาใน
ลกัษณะ 2 มิติ   และ 3 มิติ  ท่ีเนน้ดา้นลายเส้นชนิดต่าง  ๆ รวมไปถึงรูปทรง แสง เงา 
พื้นผวิ ระยะใกล-้ไกล ตลอดจนการแกปั้ญหาทางดา้นเทคนิค วสัดุอุปกรณ์ให้
เหมาะสมกบัเร่ืองราว สภาพแวดลอ้ม 
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2021105 วาดเส้น 1         

Drawing 1                          
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการเขียนภาพคน โดยเนน้สัดส่วน การเคล่ือนไหวดว้ย
ความคิดรูปแบบ การแสดงออก ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวสัดุและวธีิการถ่ายทอด 

 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2021106 วาดเส้นสร้างสรรค์ 
Creative Drawing                    

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการเขียนภาพดว้ยเทคนิคและกรรมวธีิต่าง ๆ   ตามความมุ่ง
หมายและเน้ือหา โดยความเห็นชอบจากอาจารยป์ระจ าวชิา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
น าไปใชใ้นสาขานิเทศศิลป์ 

   
2021107 กายวภิาค           

Anatomy                             
3(2-2) 

  ศึกษาหลกักายวภิาคของคน สัตว ์ ใหเ้ขา้ใจในโครงสร้างส่วนใหญ่ในแต่ละ
วยั ศึกษาถึงลกัษณะของกระดูก กลา้มเน้ือ ท่าทาง การทรงตวั การเคล่ือนไหวดว้ย
ความเขา้ใจในรูปแบบ เน้ือหา การแกปั้ญหาดว้ยวสัดุต่าง ๆ ทั้งการเขียนและการป้ัน 
โดยเนน้ลกัษณะความงามและความถูกตอ้งเป็นส่ิงส าคญั 

   
2021108 จิตรกรรมไทย 1      

Thai Painting 1                          
2(1-2) 

  ศึกษาประวติัความเป็นมาของจิตรกรรมในสมยัต่างๆ แนวความคิดในการ 
สร้างสรรคง์านจิตรกรรมไทย ทั้งรูปแบบ เน้ือหาและการฝึกปฏิบติังานจิตรกรรม
ไทยพื้นฐาน        

   
2021109 จิตรกรรมไทย 2         3(2-2) 
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Thai Painting 2                          
  ศึกษาประวติังานจิตรกรรมไทยเก่ียวกบัการเขียนภาพคน ทิวทศัน์ 

ส่ิงก่อสร้าง การผกูลวดลาย และงานประณีตศิลป์ เนน้การวเิคราะห์รูปแบบ เน้ือหา 
ตลอดจนโครงสร้างของงานจิตรกรรมไทย            

  
 
 
 

 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2021110 จิตรกรรมไทย 3         
Thai Painting 3                          

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการผกูลายประกอบภาพ กนก นารี กระบ่ี คช พร้อมทั้ง
ออกแบบลายตกแต่งต่าง ๆ              

   
2021111 จิตรกรรมไทย 4         

Thai Painting 4                          
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการเขียนภาพคน ทิวทศัน์ ส่ิงก่อสร้าง และภาชนะ 
เคร่ืองใชต้ามแบบอยา่งจิตรกรรมไทย    

   
2021112 ภาพทวิทศัน์             

Views                         
3(2-2) 

 ศึกษาปฏิบติังานดา้นทศันียภาพ การแกปั้ญหาทางดา้นองคป์ระกอบของ
ภาพทิวทศัน์ โดยศึกษาทิวทศัน์หลายรูปแบบ เช่น ทิวทศัน์ป่า ทะเล ส่ิงก่อสร้าง 
 รวมไปถึงการผสมผสาน เช่น ดอกไม ้ นก ฯลฯ ศึกษาส่วนประกอบ เช่น สี 
บรรยากาศ แสงเงา พื้นผวิ ระยะใกล-้ไกล ดว้ยความคิด เทคนิค เน้ือหาดว้ยวสัดุ
เคร่ืองมือต่าง ๆ  

   
2021113 จิตรกรรมพืน้ฐาน         

Basic Painting  
3(2-2) 
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  ศึกษาปฏิบติังานทางดา้นจิตรกรรมสากลในหลกัการเขียนภาพ และทฤษฎีสี
ดว้ยเทคนิควธีิการเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ต่อการพฒันาชีวติและสังคม 

   
2021114 หุ่นน่ิง               

Stillight                                
3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบติังานเก่ียวกบัรูปทรง แสงเงา พื้นผวิ ระยะใกล-้ไกลของวสัดุ 
เนน้บรรยากาศการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการจดัองคป์ระกอบของหุ่นดว้ยวสัดุอุปกรณ์
แบบต่าง ๆ  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   
2021115 คนเหมือน              

Portrait                                  
3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบติัการวาดภาพ โดยศึกษาในลกัษณะความถูกตอ้งของ      กายวภิาค 
(Anatomy) เนน้ส่วนประกอบท่ีส าคญั เช่น ความใกลเ้คียงกบัหุ่น    การแสดงอารมณ์ 
บรรยากาศ แสงเงา ท่าทางของคน พื้นผวิ เส้ือผา้ ชนิดต่าง ๆ ของการจดัองคป์ระกอบ
ในภาพ รวมไปถึงการแกปั้ญหาเร่ืองวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ดินสอเครยอง สีชอลก์ 
และเนน้ทกัษะการประสานกนัระหวา่งมือกบัสายตา 

   
2021116 จิตรกรรมสร้างสรรค์    

Creative Painting                         
3(2-2) 

  ศึกษารวบรวมพื้นฐานทางดา้นการถ่ายทอดรูปแบบต่าง ๆ     จากวชิาพื้นฐาน
มาสร้างสรรค ์ รูปแบบของศิลปกรรม เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบของจิตรกรรมท่ีแปลกใหม่
อยา่งน่าท่ึง มีความงามและเสรีภาพ 

   
2021117 การวาดเส้นทศันศิลป์ 

Drawing  in  Visual  Arts 
2(1-2) 

  ศึกษาปฏิบติัการวาดเส้น  ถ่ายรูปแบบในลกัษณะ  2 มิติ  ท่ีเนน้รูปแบบ
ศิลปกรรม  ทั้งจิตรกรรม  ประติมากรรม  และสถาปัตยกรรม  ของศิลปกรรมในแต่ละ
ยคุสมยั 
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2021201 ภาพพมิพ์พืน้ฐาน          
Basic Print                              

3(2-2) 

  ศึกษาความเป็นมาของภาพพิมพ ์ ประเภท รูปแบบ กรรมวธีิ คุณสมบติัของ
การท างาน การเก็บรักษาเนน้พื้นฐานของการพิมพท์ัว่ไปและปฏิบติัการพิมพเ์บ้ืองตน้ 
เพื่อใหเ้ขา้ใจคุณลกัษณะทัว่ไปของภาพพิมพ ์ ศึกษาและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัเทคนิค
ศิลปะภาพพิมพเ์บ้ืองตน้ ประเภทต่าง ๆ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพิมพแ์ต่ละ
ประเภท 

  
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
2021202 ภาพพมิพ์ 1            

Print 1                                
2(1-2) 

  ศึกษาและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัเทคนิคศิลปะภาพพิมพเ์บ้ืองตน้ ประเภทต่าง ๆ 
และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพิมพแ์ต่ละประเภท          

   
2021203 การพมิพ์ซิลค์สกรีนเบือ้งต้น 

Principles of Silkscreen               
3(2-2) 

  ศึกษากรรมวธีิการใชว้สัดุ อุปกรณ์ในการพิมพผ์า่นตะแกรงไหม เพื่อน าไปใช้
ในการปฏิบติังานสร้างแม่พิมพ ์และพิมพผ์า่นตะแกรงไหมเบ้ืองตน้ 

   
2021204 การพมิพ์ซิลค์สกรีนบนพืน้ราบ 

Silkscreen on Plane Surface              
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติังานพิมพผ์า่นตะแกรงไหมบนวสัดุพื้นราบชนิดต่าง ๆ เช่น 
กระดาษ กระจก พลาสติก ฯลฯ  

   
2021205 การพมิพ์เส้นและลวดลาย   

Linear Printing                          
3(2-2) 

  ศึกษาและออกแบบลวดลายต่าง ๆ ทั้งไทยและสากล เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้น
การพิมพ ์โดยเนน้หนกัการจดัองคป์ระกอบสมยัใหม่ 
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2021206 ออกแบบภาพพมิพ์ 1        
Graphic Design 1                

2(2-0) 

  ศึกษาประวติัศิลป์ ภาพพิมพ ์ วสัดุอุปกรณ์ เทคนิค วธีิการด าเนินงานเก่ียวกบั
วชิาศิลปภาพพิมพ ์ ทุกกระบวนการ ซ่ึงไดแ้ก่ ภาพพิมพจ์ากส่วนนูนของแม่พิมพ ์
ผลงานศิลปะ ภาพพิมพข์องศิลปินท่ีส าคญั การรักษาเคร่ืองมือท่ีใชแ้ละงานภาพพิมพ ์
การจดัหอ้งปฏิบติังานศิลปภาพพิมพ ์ ตลอดจนการก าหนดจ านวนและล าดบัเลขหมาย
ของผลงานศิลปภาพพิมพ ์
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
2021207 ออกแบบภาพพมิพ์ 2        

Printmaking  2             
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติังานศิลปภาพพิมพด์ว้ยเทคนิคต่าง ๆ เช่น แม่พิมพแ์กะไม ้
แม่พิมพโ์ลหะ แม่พิมพผ์า้ไหม เป็นตน้ ตามความเหมาะสมกบัผลงานนั้นโดยจะตอ้ง
เป็นผลงานท่ีน าไปใชป้ระโยชน์อ่ืน ๆ ในชีวติประจ าวนัได ้ เช่น ท าภาพประกอบเร่ือง 
ภาพสัญลกัษณ์ เป็นตน้       

   
2021208 การพมิพ์ร่องลกึ           

Techniques for Intaglio   
2(1-2) 

  ศึกษาประวติัความเป็นมา วสัดุอุปกรณ์และกรรมวธีิของการพิมพ ์ Etching, 
Dry Point, Line Engraving, Mezzotint, Aquatint และการปฏิบติังาน แม่พิมพด์ว้ยกรด 
(Working with Acids) โมเทคนิค Soft ground และ Hand ground เพื่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจเทคนิคและกรรมวธีิต่าง ๆ        

   
2021209 การสร้างส่ือประสมทางการพมิพ์ช้ันสูง 

Advanced Calligraphy      
3(2-2) 

  ศึกษาต่อเน่ืองจาก 2022213 การสร้างส่ือประสมทางการพิมพ ์ โดยเนน้ขนาด
และเทคนิคท่ีซบัซอ้นยิง่ข้ึน       

   
2021210 การพมิพ์ผ่านตะแกรงบนวสัดุ 2 มิติ 

Silkscreen on Two Dimension Material  
3(2-2) 
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  ศึกษากรรมวธีิการใชว้สัดุอุปกรณ์ในการพิมพผ์า่นตะแกรงไหม เพื่อน าไป
ปฏิบติังานท าแม่พิมพ ์ ผา่นตะแกรงไหม เพื่อพิมพบ์นวสัดุต่าง ๆ เช่น ผา้ กระดาษ 
หนงั พลาสติก ฯลฯ         

   
2021211 การพมิพ์ซิลค์สกรีนสร้างสรรค์ 

Creative Silkscreen       
3(2-2) 

  ศึกษาการพิมพซิ์ลคส์กรีนชั้นสูง โดยเนน้ความคิดสร้างสรรคค์วามซบัซอ้น
ของเทคนิคเพื่อแสดงเร่ืองราวและรูปทรงท่ีมีคุณค่าทางศิลปกรรม          

  
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

 
2021212 การพมิพ์นูน              

Woodcut                    
3(2-2) 

  ศึกษากรรมวธีิการพิมพแ์ม่พิมพนู์นในเทคนิคขั้นพื้นฐานทั้งสีเดียวและหลาย
สี พร้อมทั้งการออกแบบและคิดคน้วธีิการต่าง ๆ ในการปฏิบติังานพิมพ ์   

   
2021213 ประวตัิภาพพมิพ์ 1        

History of Printingmaking Typography 1   
2(2-0) 

  ศึกษาประวติัศาสตร์ภาพพิมพ ์ เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงวสัดุ อุปกรณ์ เทคนิค วธีิ
ด าเนินงานเก่ียวกบัวชิาภาพพิมพทุ์กกระบวนการ อนัไดแ้ก่ ภาพพิมพจ์ากส่วนนูนของ
แม่พิมพ ์ ผลงานศิลปะภาพพิมพข์องศิลปินท่ีส าคญั การรักษาเคร่ืองมือท่ีใชแ้ละงาน
ภาพพิมพ ์การจดัหอ้งปฏิบติังานศิลปภาพพิมพ ์ตลอดจนการก าหนดจ านวนและล าดบั
หมายเลขของผลงานศิลปภาพพิมพ ์

   
2021214 ภาพพมิพ์ประยุกต์       

Applied Print                            
3(2-2) 

  ศึกษาและฝึกปฏิบติั วสัดุ อุปกรณ์ เทคนิค วธีิการทางภาพพิมพไ์ปประยกุต์
ใหเ้ป็นภาพประดบัตกแต่งและประยกุตใ์ชร่้วมกบัเทคนิคการผลิตมิติใหม่  

   
2021301 ประติมากรรมพืน้ฐาน    3(2-2) 
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Basic Sculpture                         
  กรรมวธีิของงานประติมากรรมโดยเนน้ความคิดสร้างสรรค ์ เทคนิควธีิการใน

การปฏิบติังาน เนน้ความรู้เก่ียวกบัประติมากรรมเบ้ืองตน้ ลกัษณะและ   คุณค่าของ
วสัดุแต่ละชนิดท่ีน ามาสร้างงานประติมากรรม ตลอดจนการเตรียมการใชเ้คร่ืองมือให้
เหมาะสมกบัประเภทของงานประติมากรรม การออกแบบ         ทางประติมากรรม การ
ป้ัน การท าแม่พิมพ ์การหล่อ การป้ันนูนสูง นูนต ่าและลอยตวั 

  
 

 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 

2021302 ประติมากรรมไทย 1    
Thai Sculpture 1                        

2(2-0) 

  ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะความเป็นมาของประติมากรรมในพระพุทธศาสนาใน
ลทัธิต่าง ๆ   โดยเร่ิมจากการรับเอาอิทธิพลทางการช่างและศาสนาเบ้ืองแรกมา จน
ศึกษาววิฒันาการของประติมากรรมในแต่ละสมยั โดยศึกษาถึงเทคนิคและกรรมวธีิ 
รูปแบบความเช่ือ อิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้ม 

   
2021303 ประติมากรรม 1    

Sculpture 1                        
2(1-2) 

  ศึกษาลกัษณะและกรรมวธีิของประติมากรรม ทดลองฝึกปฏิบติังาน
ประติมากรรมดว้ยเคร่ืองมือและวสัดุต่าง ๆ          

   
2021304 ประติมากรรม 2    

Sculpture 2                        
2(2-0) 

  ประวติัความเป็นมาของประติมากรรมทั้งของตะวนัตกและของตะวนัออก 
ความเช่ือและอิทธิพลของส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีต่อการสร้างผลงานประติมากรรม หลกั
สุนทรียศาสตร์ของประติมากรรมทุกยคุทุกสมยั รวมไปถึงการวเิคราะห์ผลงาน
ประติมากรรมในแง่มุมต่าง ๆ  

   
2021305 การป้ัน-การหล่อ    3(2-2) 
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Molding and Casting                
  ศึกษาปฏิบติังานเก่ียวกบัวธีิการ การจดัองคป์ระกอบ           ความคิด

สร้างสรรคเ์ทคนิคการท างานป้ัน การหล่อพิมพแ์บบนูนสูง นูนต ่า ลอยตวั ทั้งไทยและ
สากลประสานกบัสรรหาเร่ืองราวท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติและความตอ้งการ
ของ ทอ้งถ่ิน 

 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   
2021306 การแกะสลกั  

Carving                         
3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบติังานเก่ียวกบัวธีิการ   การจดัองคป์ระกอบ ความคิดสร้างสรรค ์
เทคนิคการแกะสลกัแบบนูนสูง นูนต ่า ลอยตวั ทั้งไทยและสากลประสานกบั    การ
สรรหาเร่ืองราวท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติและความตอ้งการของทอ้งถ่ินศึกษาถึง
วสัดุท่ีจะน ามาสร้างสรรคง์านและการใชเ้คร่ืองมือแกะสลกัอยา่งถูกวธีิ 

   
2021308 ประติมากรรม 3 

Sculpture 3                     
2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบติังานประติมากรรมดว้ยเทคนิคและวสัดุชนิดต่าง ๆ ตามความ
มุ่งหมายและเน้ือหาท่ีก าหนดให ้ หรือนกัศึกษาเป็นผูก้  าหนดความมุ่งหมายและเน้ือหา
โดยความเห็นชอบจากอาจารยป์ระจ าวชิา เพื่อใหไ้ดผ้ลสอดคลอ้งกบัการน าไปใชโ้ดย
เป็นการส่งเสริมสุนทรียภาพใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม    

   
2022101 จิตรกรรม 2  

Painting 2                      
2(1-2) 

  ศึกษารูปแบบการแสดงออกและลกัษณะเฉพาะของจิตรกรรมไทย การ
ปฏิบติังานตามขั้นตอนของจิตรกรรมไทย ศึกษาท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ี
ใชใ้นงานจิตรกรรมไทย เพื่อดดัแปลงใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน  
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2022102 กจิกรรมศิลปะ 2 มิติ ส าหรับเด็กปฐมวยั 
2 Dimensional Art Program for Pre-School Children 

1(0-2) 

  ฝึกปฏิบติัสร้างสรรคง์านศิลปะ 2 มิติ และรู้วธีิสอนส าหรับเด็กปฐมวยัดว้ย
วสัดุและวธีิการต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเขียนภาพดว้ยมือและน้ิว (Fingers and Hand 
Printing) การเขียนภาพดว้ยสีเทียน ปากกาปลายสักหลาด สีฝุ่ น การพิมพภ์าพดว้ยมือ 
(Hand Printing) และวสัดุต่าง ๆ ฝึกปฏิบติัภาพปะติด   (Collage)  เช่น กระดาษ ผา้ 
ใบไม ้ฯลฯ และการจดันิทรรศการงาน 2 มิติของเด็ก 

  
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
2022103 จิตรกรรม 3  

Painting 3                      
2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการเขียนภาพดว้ยเทคนิคและกรรมวธีิต่าง ๆ ตามความมุ่ง
หมายและเน้ือหาท่ีก าหนดให ้ หรือนกัศึกษาเป็นผูก้  าหนด ความมุ่งหมายและเน้ือหา
โดยความเห็นชอบจากอาจารยป์ระจ าวชิา เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีสอดคลอ้งกบัการ
น าไปใชเ้พื่อเป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริมสุนทรียภาพใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม 

   
2022104 จิตรกรรม 4  

Painting 4                      
2(1-2) 

  ศึกษาปัญหาและการแกปั้ญหาในการเขียนภาพดว้ยน ้าและอ่ืน ๆ โดยค านึงถึง
ลกัษณะเฉพาะตวัในการสร้างสรรค ์   

   
2022105 จิตรกรรม 5  

Painting 5                      
2(1-2) 

  ศึกษาทดลองและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัเทคนิควธีิการใชสี้ชนิดต่าง ๆ  
นอกเหนือจากสีน ้ามนั ตามสภาพทอ้งถ่ิน 

   
2022106 จิตรกรรม 6  

Painting 6                      
2(1-2) 
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  ศึกษาการเขียนดว้ยภาพเส้นชั้นสูง ซ่ึงเนน้ถึงลกัษณะส่วนบุคคลเป็นส าคญั จดั
องคป์ระกอบในภาพ รวมไปถึงการแกปั้ญหาเร่ืองวสัดุอุปกรณ์ชนิด   ต่าง ๆ  เช่น ดินสอ
เครยอง สีชอลก์ ฯลฯ และเนน้ทกัษะความประสานกนัระหวา่งมือกนั 

   
2022107 การระบายสีน า้  

Water Colour                  
2(1-2) 

  ศึกษาวสัดุ เคร่ืองมือและการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับเขียนสีน ้า ตลอดจนศึกษา
และปฏิบติัการเก่ียวกบัเทคนิคการเขียนสีน ้า เคยผา่นส่ือถ่ายทอดท่ีเป็นส่ิงของ คน 
สัตว ์       และธรรมชาติแวดลอ้ม 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2022108 จิตรกรรมประยุกต์ 
Applied Painting                

2(1-2) 

  ศึกษาวสัดุอุปกรณ์ เทคนิควธีิการเขียนลายลงบนวสัดุเคร่ืองใชต่้าง ๆ เช่น ผา้ 
กระจก กระดาษ ไม ้ ก ามะหยี ่ และอ่ืน ๆ ออกแบบลวดลายและน าไปปฏิบติัใหเ้กิค
ความช านาญ 

   
2022109 วเิคราะห์จิตรกรรม 

Analitical Painting             
3(2-2) 

  ศึกษาและวเิคราะห์ลทัธิทางศิลปะ ประวติัจิตรกร ผลงานในอดีต รวมทั้ง
จิตรกรรมแบบตะวนัตก และตะวนัออก ศึกษาคน้ควา้ประวติัจิตรกรท่ีมีช่ือเสียงทั้งใน
อดีตและปัจจุบนั ลกัษณะผลงานทั้งในอดีตและปัจจุบนั โดยศึกษาจากความเช่ือ 
อิทธิพลจากสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสภาพภูมิศาสตร์ 

   
2022110 จิตรกรรมไทย 

Thai Painting                      
2(1-2) 

  ศึกษารูปแบบการแสดงออกและลกัษณะเฉพาะของจิตรกรรมไทย การ
ปฏิบติังานตามขั้นตอนของจิตรกรรมไทย ศึกษาท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ี
ใชใ้นงานจิตรกรรมไทย เพื่อดดัแปลงใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน 
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2022111 เทคนิคการเขียนภาพคน 1 
Technique for Figure 1          

2(1-2) 

  ศึกษากายวภิาค ท่าทางและการเคล่ือนไหวของคน เปรียบเทียบลกัษณะความ
แตกต่างของเพศและวยั         

   
2022201 ศิลปะลายไทย  

Thai Ornament                
2(1-2) 

  ศึกษาประวติัความเป็นมา ลกัษณะ และรูปแบบของศิลปะลายไทย   โดยฝึก
ปฏิบติัและออกแบบลายไทย โดยน าไปใชใ้นศิลปการพิมพ ์

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2022202 ภาพพมิพ์ 2   
Print 2                    

2(1-2) 

  ศึกษากรรมวธีิการพิมพแ์ผน่ฉลุ (Stencil)  ทั้งสีเดียวและหลายสี   พร้อมทั้ง
ออกแบบคิดคน้   ปฏิบติังานพิมพ ์ประสานกบัการสรรหาเร่ืองราวท่ีสร้างสรรค ์

   
2022203 ภาพพมิพ์ 3   

Relief Printing Process      
2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการพิมพด์ว้ยเทคนิคของกระบวนการพิมพนู์น (Relief 
Process) ทั้งสีเดียวและหลายสี พร้อมทั้งการออกแบบคิดคน้ปฏิบติังานพิมพ ์ประสาน
กบัการสรรหาเร่ืองราวท่ีสร้างสรรค ์โดยค านึงถึงวสัดุเคร่ืองมือและการด าเนินงานเป็น
ขั้นตอน 

   
2022204 ปัญหาทางการพมิพ์ 1 

Problem for Printmaking 1    
2(1-2) 

  ศึกษาทฤษฎีและกรรมวธีิเบ้ืองตน้ต่าง ๆ ของศิลปภาพพิมพ ์ ปฏิบติังานพิมพ์
ภาพ โดยสร้างผลงานในลกัษณะประณีตศิลป์และประยกุต์     โดยเนน้การแกปั้ญหา
การพิมพบ์นวสัดุต่าง ๆ    ใหส้อดคลอ้งกบัเร่ืองราวหรือจุดมุ่งหมายของเน้ือหา 

   
2022205 ศิลปะภาพพมิพ์  3(2-2) 
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Applied Silkscreen           
  ศึกษาทฤษฎีและกรรมวธีิเบ้ืองตน้ต่าง ๆ ของศิลปภาพพิมพแ์ละปฏิบติังาน

พิมพ ์ โดยสร้างผลงานในลกัษณะประณีตศิลป์       และศิลปประยกุตต์ามความมุ่ง
หมายในเน้ือหาท่ีก าหนดใหแ้ละจากจินตนาการของนกัศึกษา โดยเนน้การพิมพ์
ตะแกรงไหม 

 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2022206 ศิลปะภาพพมิพ์ 2 
Techniques Printmaking 2     

2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบติังานพิมพด์ว้ยเทคนิคและกรรมวธีิต่าง ๆ ตามความ    มุ่ง
หมายและเน้ือหาท่ีก าหนดไวห้รือผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดตามความเห็นชอบจากอาจารย์
ประจ าวชิา 

   
2022207 การพมิพ์ซิลค์สกรีนบนผ้า 

Silkscreen                   
2(1-2) 

  ศึกษากระบวนการ การพิมพผ์า้ชนิดต่าง ๆ ออกแบบลวดลาย เพื่อน าไปฝึก
ปฏิบติัการพิมพต์ะแกรง โดยเนน้ทกัษะ ความคิดสร้างสรรค ์รูปแบบผลงานการพิมพ ์ 

   
2022208 การพมิพ์ซิลค์สกรีนบนวสัดุ 3 มิติ 

3 Dimensional Silkscreen     
2(1-3) 

  ศึกษากระบวนการพิมพผ์า่นตะแกรงบนวสัดุ 3  มิติ รวมทั้งการออกแบบ
ลวดลาย ท าแม่พิมพเ์พื่อน าไปฝึกปฏิบติัการพิมพบ์นวสัดุ 3 มิติ   

   
2022209 ซิลค์สกรีน 1 

Silkscreen 1                
3(2-2) 
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  ศึกษาประวติัความเป็นมา วสัดุอุปกรณ์   และกรรมวธีิการพิมพซิ์ลคส์กรีน
เบ้ืองตน้ เช่น วธีิตดักระดาษระบบเคลือบ วธีิตดัฟิลม์เคลือบ  

   
2022210 ซิลค์สกรีน 2 

Silkscreen 2                
3(2-2) 

  ศึกษาวธีิการพิมพซิ์ลคส์กรีนดว้ยการถ่ายภาพจากการอดัส าเนาส าหรับงาน
พิมพก์ระดาษดว้ยสีเดียวและหลายสี โดยเนน้รูปแบบการแสดงออก 

 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2022211 ออกแบบภาพพมิพ์ 3 
Printing Factory           

3(2-2) 

  ศึกษาเทคนิคการสร้างแม่พิมพท่ี์ใชใ้นวงการอุตสาหกรรมการพิมพ ์  เช่น     
แม่พิมพอ์อฟเซ็ท   แม่พิมพโ์ลหะ   แม่พิมพส์เตนซิล  แม่พิมพนู์น เป็นตน้   และ
ปฏิบติัการออกแบบงานพิมพอุ์ตสาหกรรมเพื่อใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ  

   
2022212 ออกแบบภาพพมิพ์ 4 

Graphic Design 4            
3(2-2) 

  ศึกษาประเภทและเทคนิคการสร้างแม่พิมพต์รายาง และฝึกปฏิบติัการออกแบบ
เพื่อใชใ้นความมุ่งหมายต่าง ๆ เช่น เคร่ืองหมาย หรือขอ้ความประทบัตรา ฯลฯ 

   
2022213 การสร้างส่ือประสมทางการพมิพ์ 

Multi-Media Print          
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัเทคนิคการพิมพต่์าง ๆ โดยเนน้ความคิดสร้างสรรคค์วาม
ซบัซอ้นของเทคนิคเพื่อแสดงเร่ืองราวและรูปทรงท่ีมีคุณค่าของศิลปกรรม 

   
2022214 การท าแม่พมิพ์ตรายาง 

Rubber Stamp                
2(1-2) 
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  ศึกษา  และท าความเขา้ใจวสัดุ อุปกรณ์ กระบวนการท าแม่พิมพย์างออกแบบ
และปฏิบติัการท าแม่พิมพย์างใหเ้กิดความช านาญ           

   
2022215 การท าแม่พมิพ์ตราโลหะ 

Metal Stamp                
2(1-3) 

  ศึกษาและท าความเขา้ใจวสัดุ อุปกรณ์ กระบวนการพิมพ ์ การท าแม่พิมพ ์
โลหะเบ้ืองและทดลองท าแม่พิมพโ์ลหะใหเ้กิดความช านาญ 

 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2022216 การท าแม่พมิพ์โลหะและตรายาง 
Relief Metal and Rubber Stamp 

3(2-2) 

  ศึกษาและท าความเขา้ใจวสัดุ อุปกรณ์ กระบวนการพิมพ ์ การท าแม่พิมพ ์
โลหะตรายางพื้นฐานออกแบบทดลองปฏิบติัการท าแม่พิมพโ์ลหะและแม่พิมพ ์ ตรายาง
ใหเ้กิดความช านาญ 

   
2022217 ภาพพมิพ์ผวินูน             

Relief Making Printing        
3(2-2) 

  ศึกษาประวติัความเป็นมา อุปกรณ์ และกรรมวธีิของการพิมพ ์ แกะไม ้ การ
พิมพแ์กะยาง การพิมพโ์ลหะ การพิมพว์สัดุและการพิมพต์ะแกรงไหม  

   
2022218 ปัญหาการพมิพ์ 2            

Problem Printmaking 2          
3(2-2) 

  ศึกษาทฤษฎีและกรรมวธีิเบ้ืองตน้ต่าง ๆ ของศิลปการพิมพ ์ ปฏิบติังาน 
พิมพภ์าพ โดยสร้างผลงานในลกัษณะงานประณีตศิลป์ และศิลปประยกุต ์ เนน้การ
แกปั้ญหาการพิมพ ์ การพิมพบ์นวสัดุชนิดต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัเร่ืองราว หรือ
จุดมุ่งหมายของเน้ือหา 
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2022301 ประติมากรรม 4           
Sculpture 4 

2(1-2) 

  ศึกษากรรมวธีิของงานประติมากรรม  ป้ัน แกะสลกั หล่อ โดยเนน้ความคิด
สร้างสรรค ์เทคนิค วธีิการในการปฏิบติังาน 

   
2022302 ประติมากรรม 5           

Sculpture 5 
2(1-2) 

  ศึกษาท่ีมาของประติมากรรมไทย    ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัลวดลายไทย ภาพไทย
เบ้ืองตน้ ทั้งภาพนูนสูงและนูนต ่า  

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
2022303 ประติมากรรม 6           

Sculpture 6 
2(1-2) 

  ศึกษาทดลองและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัเทคนิค วธีิการใชว้สัดุชนิดต่าง ๆ โดยใหมี้
ความเหมาะสมกบัคุณลกัษณะของผลงาน 

   
2022304 ประติมากรรม 7           

Sculpture 7 
2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัเพื่อฝึกการสร้างสรรคง์านประติมากรรมใหส้ัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น   ความสัมพนัธ์ระหวา่งประติมากรรมกบัสถาปัตยกรรม   
ประติมากรรมกบัธรรมชาติในทอ้งถ่ิน 

   
2022305 ประติมากรรมสร้างสรรค์   

Creative Sculpture 
3(2-2) 

  ปฏิบติัการสร้างสรรค ์ ประติมากรรมทั้งแบบท่ีเนน้โครงสร้างจากวสัดุลวด
เหล็กเส้น ไม ้ เหล็กแผน่ สังกะสี อะลูมิเนียม และแบบท่ีเนน้รูปทรงจากวสัดุปูนพลา
สเตอร์ ปูนซีเมนต ์ดิน ข้ีเล่ือย ผา้ กระดาษ ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรคแ์ละ
พฒันางานประติมากรรมพื้นบา้น 
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2022306 ประติมากรรมประยุกต์      
Applied Sculpture 

2(1-2) 

  ศึกษาวสัดุอุปกรณ์ เทคนิควธีิการทางประติมากรรม เพื่อน าไปประยกุตใ์ชเ้ป็น
เคร่ืองประดบัตกแต่งหรือของใช ้    

   
2022307 การท าหุ่นจ าลอง             

Model         
2(1-2) 

  ศึกษารูปแบบ และวธีิการสร้างหุ่นจ าลองแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัจริง เนน้การท าหุ่นจ าลองแบบ 3 มิติ ส าหรับเป็นส่ือความเขา้ใจ 

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
2022308 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง       

Technical method of Model 
3(2-2) 

  ศึกษาวธีิการท าหุ่นจ าลองวสัดุประเภทต่าง ๆ เช่น ท าจากปูนพลาสเตอร์ 
พลาสติก ไม ้ไฟเบอร์กลาส โลหะผสม กระดาษ ฯลฯ ตลอดจนการผลิตหุ่นจ าลองชนิด
สามารถถอดออกไดแ้ละประกอบได ้และฝึกปฏิบติัการออกแบบหุ่นจ าลอง 

   
2022309 การหล่อพลาสติก           

Plastic Casting  
2(1-2) 

  ศึกษาอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ เทคนิควธีิการและปฏิบติัการหล่อพลาสติก
เบ้ืองตน้                         

   
2022310 ประติมากรรมโครงสร้าง     

Structural Sculpture 
2(1-2) 

  ศึกษาปฏิบติังานเก่ียวกบัโครงสร้างรูปทรง ความสัมพนัธ์เก่ียวกบัท่าทางการ
เคล่ือนไหว ลกัษณะพื้นผวิ เนน้ความคิดสร้างสรรค ์เร่ืองราว รูปทรง 

   
2023101 จิตรกรรม 7              

Printing 7  
2(1-2) 
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  ศึกษาประวติังานทางดา้นจิตรกรรมสีน ้ามนัและสีอ่ืน ๆ โดยเนน้ความคิด
สร้างสรรค ์และการน าไปใชป้ระโยชน์ต่อชุมชน 

   
2023102 จิตรกรรม 8              

Printing 8  
2(1-2) 

  การน าทกัษะจากการใชเ้ส้น สี การออกแบบ จดัองคป์ระกอบภาพจิตรกรรม
ไทย ประเพณีโบราณ มาประยกุตเ์ขียนเป็นภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมยั 

 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2023103 จิตรกรรม 9              
Printing 9  

2(1-2) 

  ศึกษาประวติังานจิตรกรรมท่ีมีผลต่อสังคมโดยมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบั 
ส่ิงแวดลอ้มในชีวติประจ าวนั             

   
2023104 จิตรกรรม 10             

Printing 10 
2(1-2) 

  ศึกษาลทัธิศิลปะ   ประวติัจิตรกร ผลงานในอดีตรวมทั้งจิตรกรรมร่วมสมยัทั้ง
ตะวนัตกและตะวนัออก 

   
2023105 เทคนิคการเขียนภาพคน 2    

Technique for Portrait 2 
2(1-2) 

  ศึกษาการเขียนภาพคนเหมือน ภาพคนทั้งคน โดยเนน้ในเร่ืองสี แสง เงา 
บรรยากาศ อารมณ์ และความรู้สึกของหุ่น ทั้งภาพท่ีเหมือนจริง ภาพท่ีลดสะกดัตดัทอน
ดว้ยวสัดุท่ีคงทนและมีคุณภาพ 

   
2023106 กจิกรรมศิลปะ 2 มิติ ส าหรับเด็กประถมศึกษา 

2 Dimensional Art Program for Children 
1(0-2) 
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  ฝึกปฏิบติัสร้างสรรคง์านศิลปะ 2 มิติ และวธีิสอนส าหรับเด็กประถมศึกษา
ดว้ยวสัดุ และวธีิการต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเขียนภาพดว้ยมือและน้ิวมือ (Fingers and 
HandPrinting) และวสัดุต่าง ๆ ฝึกปฏิบติัภาพปะติด (Collage) เช่น กระดาษ ผา้ ใบไม ้
ฯลฯ และการจดันิทรรศการงาน 2 มิติของเด็กประถมศึกษา 

   
2023201 ภาพพมิพ์ 4               

Relief Printmaking  
2(1-2) 

  ศึกษาและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการท าแม่พิมพนู์น และแม่พิมพล์ายฉลุแนวบวก
และแนวลบ โดยวธีิกดั แกะ เซาะ ฯลฯ เนน้การปฏิบติัดว้ยมือและแท่นพิมพ ์

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
2023202 ภาพพมิพ์ 5               

Applied Silkscreen 
2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบติักรรมวธีิของการพิมพต์ะแกรงไหม (Silkscreen)       แบบต่าง 
ๆ ทั้งสีเดียวและหลายสี โดยค านึงถึงวสัดุเคร่ืองมือ และการด าเนินงานเป็นขั้น ๆ พร้อม
ทั้งการออกแบบคิดคน้ ปฏิบติังานพิมพป์ระสานกบัการสรรหาเร่ืองราวท่ีสร้างสรรค ์

   
2023203 ภาพพมิพ์ 6             

Problem Relief Process       
2(1-2) 

  ศึกษาปัญหาและการแกไ้ข การสร้างสรรคภ์าพพิมพด์ว้ยกระบวนการ    
แม่พิมพนู์น (Relief Process) โดยค านึงถึงลกัษณะเฉพาะตนในการสร้างสรรค ์

   
2023204 ภาพพมิพ์ 7             

Printmaking              
2(1-2) 

  ศึกษาประวติัความเป็นมาของภาพพิมพไ์ทย-สากล โดยสังเขปและทฤษฎีการ
พิมพแ์บบต่าง ๆ  

   
2023205 ซิลค์สกรีน 3            

Silkscreen 3                 
3(2-2) 
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  กรรมวธีิของการพิมพต์ะแกรงไหม (Silkscreen) แบบต่าง ๆ ทั้งสีเดียวและ
หลายสี พร้อมทั้งการออกแบบคิดคน้ปฏิบติังานพิมพป์ระสานกบัการสรรหาเร่ืองราวท่ี
สร้างสรรค ์

   
2023206 การพมิพ์ร่องลกึเบือ้งต้น  

Introduction to Intaglio    
3(2-2) 

  ศึกษากรรมวธีิของการพิมพแ์ม่พิมพร่์องลึกในเทคนิคขั้นพื้นฐาน ทั้งสีเดียว
และหลายสี   พร้อมทั้งการออกแบบคิดคน้ปฏิบติังานพิมพใ์นวธีิต่าง ๆ   ท่ีสอดคลอ้ง
กบัเร่ืองราวในการสร้างสรรค ์
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2023207 การพมิพ์ร่องลกึข้ันสูง         
Advanced Intaglio            

3(2-2) 

  ศึกษากรรมวธีิของการพิมพแ์ม่พิมพร่์องลึก ทั้งสีเดียวและหลายสีในเทคนิคท่ี
สูงข้ึน รวมทั้งการออกแบบสร้างสรรค ์ และปฏิบติังานพิมพ ์ เพื่อใหป้ระสานกบัการ
สรรหา เร่ืองราวท่ีสร้างสรรค ์ ปรับปรุงความคิดสร้างสรรคใ์ห ้   สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสังคม 

   
2023208 การพมิพ์หนังสือและส่ิงพมิพ์    

Printing                     
3(2-2) 

  ศึกษาและท าความเขา้ใจในการพิมพ ์ส่ิงพิมพร์ะบบต่าง ๆ สามารถ    ออกแบบ
จดัรูปเล่มหนงัสือ เขา้ใจลกัษณะตวัอกัษร และเทคนิคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบักระบวนการ
พิมพ ์ตลอดจนเขา้ใจถึงธุรกิจดา้นการพิมพ ์ 

   
2023209 การพมิพ์นูนข้ันสูง            

Advanced Relief Printing 2   
3(2-2) 

  ศึกษากรรมวธีิของการพิมพแ์ม่พิมพนู์น  ในเทคนิคท่ีสูงข้ึน รวมทั้งออกแบบ
สร้างสรรคแ์ละปฏิบติังานพิมพ ์ เพื่อใหป้ระสานกบัการสรรหาเร่ืองราว     สร้างสรรค์
ปรับปรุงความคิดสร้างสรรคใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม  
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2023210 ศิลปะวจิารณ์ภาพพมิพ์         

Print Making Criticism       
3(2-2) 

  ศึกษาแนวคิดในการสร้างงานการพิมพแ์ขนงต่าง ๆ ของแต่ละยคุ แต่ละสมยั 
และสามารถพดู เขียนและวเิคราะห์ไดโ้ดยอิสระและเป็นกลาง  

   
2023301 ประติมากรรม 8            

Sculpture 8                  
2(1-2) 

                ศึกษาและปฏิบติังานเก่ียวกบัวธีิการ เทคนิค การท างานป้ัน การท าพิมพ ์ การ
หล่อแบบร่องลึก นูนต ่า นูนสูง และลอยตวั  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2023302 ประติมากรรม 9            
Sculpture 9                  

2(1-2) 

                 ศึกษาปัญหาและการแกปั้ญหาในการสร้างสรรคป์ระติมากรรมจากไม ้ การ
แสดงออก การแกปั้ญหารูปทรง และลกัษณะเฉพาะตวัแต่ละบุคคล 

   
2023303 ประติมากรรม 10           

Sculpture 10                 
2(1-2) 

                 การสร้างสรรคป์ระติมากรรมโลหะ การทดลองคน้ควา้ การแกปั้ญหา การใช้
วสัดุเคร่ืองมือต่าง ๆ            

   
2023304 ประติมากรรม 11           

Sculpture 11                 
2(1-2) 

                 ศึกษาและปฏิบติังานประติมากรรมโครงสร้าง โดยเนน้ความคิด สร้างสรรค ์                        
   

2023305 ประติมากรรม 12            
Sculpture 12                 

2(1-2) 
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                ศึกษาและปฏิบติังานตามลกัษณะประติมากรรมไทย เจตคติทางความงาม 
ตลอดจนววิฒันาการในแต่ละสมยั โดยปฏิบติังานทางอนุรักษแ์ละประยกุตใ์ห้
สอดคลอ้งกบัสภาพของสังคมอยา่งเหมาะสม 

   
2023306 ประติมากรรม 13           

Sculpture 13                 
2(1-2) 

                ศึกษาลทัธิศิลปะ ประวติัประติมากรรม และผลงานในอดีต รวมทั้ง
ประติมากรรมร่วมสมยัทั้งตะวนัตกและตะวนัออก 

 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2023307 กจิกรรมศิลปะ 3 มิติ ส าหรับเด็กประถมศึกษา 
3 Dimensional Art Program for Children 

1(0-2) 

               ฝึกปฏิบติัสร้างสรรคง์านศิลปะ 3 มิติ และวธีิสอนส าหรับเด็กประถมศึกษา
ดว้ยวสัดุและวธีิการต่าง ๆ ส าหรับเด็กประถมศึกษา ไดแ้ก่ การป้ันดว้ยดินและดิน
เหนียว ทั้งวธีิสังเคราะห์และวเิคราะห์ การเคลือบและเผาอยา่งง่าย ๆ การแกะสลกัดว้ย
วสัดุและรูปแบบต่าง ๆ การสร้างภาพ 3 มิติ จากวสัดุต่าง ๆ เช่น กล่อง แท่งไม ้ เศษ
วสัดุ 3 มิติ  ฯลฯ ดว้ยการผกู การมดั และอ่ืน ๆ และการจดันิทรรศการงานศิลปะ 3 มิติ 
ของเด็กประถมศึกษา 

   
2024101 จิตรกรรม 11              

Painting 11                  
2(1-2) 

                ศึกษาและปฏิบติังานดา้นทศันียภาพ การจดัภาพ สี แสง เงา ฯลฯ ภาพนก ภาพ
ทะเล ภาพส่ิงก่อสร้างและอ่ืน ๆ ดว้ยความคิดดา้นเน้ือหา รูปแบบและเทคนิค 

   
2024102 จิตรกรรม 12              

Painting 12                  
2(1-2) 
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                 รูปแบบและเทคนิคต่าง ๆ ในการเขียนภาพ โดยใหศึ้กษาและคน้หาลกัษณะ
ใหม่เฉพาะตวั  

   
2024201 นิทรรศการภาพพมิพ์          

Print Making Exhibition      
3(2-2) 

                  ศึกษาการวางแผนด าเนินการจดันิทรรศการอยา่งมีระบบ ถูกตอ้งตามหลกั
วชิา โดยลงมือปฏิบติัจริง                                             

   
2024202 การพมิพ์พืน้ฐาน           

Photolithography             
3(2-2) 

                 ศึกษาประวติัความเป็นมา วสัดุ อุปกรณ์และกรรมวธีิของการพิมพหิ์น 
(Lithography) และการพิมพอ์อฟเซท (Metal Plane)                  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2024203 ภาพพมิพ์ 8              
Print 8                      

2(1-2) 

               ศึกษาและปฏิบติังานพิมพด์ว้ยกระบวนการแม่พิมพร่์องลึก(Intaglio Process) 
แบบต่าง ๆ ทั้งสีเดียวและหลายสี โดยค านึงถึงวสัดุ เคร่ืองมือและการด าเนินงานเป็น
ขั้นตอน พร้อมทั้งการออกแบบ คิดคน้ ปฏิบติังานพิมพป์ระสานกบัการสรรหาเร่ืองราว
ท่ีสร้างสรรค ์

   
2024204 ภาพพมิพ์ 9              

Print 9                      
2(1-2) 

               ศึกษาและปฏิบติังานดว้ยกระบวนการแม่พิมพพ์ื้นราบ (Planographic Process) 
แบบต่าง ๆ ทั้งสีเดียวและหลายสี โดยค านึงถึงวสัดุ เคร่ืองมือและการด าเนินงานเป็น
ขั้นตอน พร้อมทั้งการออกแบบ คิดคน้ ปฏิบติังานพิมพป์ระสานกบัการสรรหาเร่ืองราว
ท่ีสร้างสรรค ์

   
2024205 ภาพพมิพ์ 10             

Print 10                     
2(1-2) 
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               ศึกษาและปฏิบติังานพิมพด์ว้ยกรรมวธีิ Calligraphy ทั้งสีเดียวและหลายสี โดย
ค านึงถึงวสัดุเคร่ืองมือ และการด าเนินงานเป็นขั้น ๆ พร้อมทั้งการออกแบบ คิดคน้
ปฏิบติังานพิมพป์ระสานกบัการสรรหาเร่ืองราวท่ีสร้างสรรค ์

   
2024206 ภาพพมิพ์ 11             

Print 11                     
2(1-2) 

                 การวเิคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในการถ่ายทอดรูปแบบ และเทคนิคในการพิมพ์
ของศิลปภาพพิมพป์ระเภทต่าง ๆ ตามความสนใจของแต่ละบุคคล   

 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2024207 ภาพพมิพ์ 12             
Applied Silkscreen 12 

2(1-2) 

             ออกแบบและสร้างงานผลิตภณัฑ ์เคร่ืองใช ้เคร่ืองประดบั ของช าร่วย งานพิมพ์
ตะแกรงไหม ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด   

   
2024301 ประติมากรรม 14         

Sculpture 14                 
2(1-2) 

             ศึกษาและปฏิบติังานประติมากรรมท่ีมีผลต่อสังคม โดยมีเน้ือหา        สอดคลอ้ง
กบัส่ิงแวดลอ้มในชีวติประจ าวนั  

   
2024302 ประติมากรรม 15         

Sculpture 15                
2(1-2) 

               ศึกษารูปแบบและเทคนิคต่าง ๆ     ในงานประติมากรรม โดยคน้หาลกัษณะ
ใหม่เฉพาะตวั  

   
2024303 ประติมากรรม 16         2(1-2) 
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Sculpture 16                
               ศึกษาและปฏิบติังานเก่ียวกบักรรมวธีิการป้ัน การหล่อ เผาและเคลือบ โดยเนน้

ความคิดสร้างสรรคด์า้นรูปแบบและเน้ือหา 
   

2024304 ประติมากรรม 17         
Sculpture 17                

2(1-2) 

               ศึกษาและวเิคราะห์ลทัธิศิลปะ ประวติัประติมากรรม ผลงานท่ีส าคญัในอดีต 
รวมทั้งประติมากรรมร่วมสมยัทั้งตะวนัตกและตะวนัออก 

 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2024305 กจิกรรมศิลปะ 3 มิติ ส าหรับเด็กปฐมวยั  
3 Dimensional Art Program for Pre-school Children 

1(0-2) 

              ฝึกปฏิบติังานสร้างสรรคง์านศิลปะ 3 มิติ   และรู้วธีิสอนดว้ยวสัดุและวธีิการ
ต่าง ๆ ส าหรับการปฐมวยั ไดแ้ก่ การป้ันดว้ยดินและดินเหนียว ทั้งวธีิสังเคราะห์และวธีิ
วเิคราะห์ การเคลือบและเผาอยา่งง่าย ๆ การป้ันดินและดินเหนียวประกอบดว้ยเศษวสัดุ
ต่าง ๆ การสร้างภาพ 3 มิติ จากวสัดุต่าง ๆ เช่น กล่อง แท่งไม ้เศษวสัดุ 3 มิติ ฯลฯ ดว้ย
การผกูมดัและอ่ืนๆ  และการจดันิทรรศการงานศิลปะ 3 มิติของเด็ก 

   
2024306 ประติมากรรมตกแต่ง       

Decorative Sculpture 
3(2-2) 

              ศึกษาปฏิบติังานเก่ียวกบัองคป์ระกอบของศิลปะ ระหวา่งรูปทรงและเร่ืองราวท่ี
อ านวยประโยชน์ต่อการพฒันาตวัเอง ปัญหาสังคม ทั้งศิลปะไทยและศิลปะสากล โดย       
ศึกษาความเป็นมาของประติมากรรมและส่ือประสมส าหรับตกแต่ง บทบาทของ
ประติมากรรมและส่ือประสมส าหรับตกแต่งท่ีมีอิทธิพลในแต่ละยคุ  แต่ละสมยั ศึกษา
คุณลกัษณะของวสัดุและการเลือกใช ้ การตกแต่งภายในและภายนอก     การตกแต่ง
บริเวณ 
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2024307 ประติมากรรมไทย 2       

Thai Sculpture 2                
2(1-2) 

              ศึกษาปฏิบติังานตามลกัษณะประติมากรรมไทย ทศันคติทางความงาม 
ตลอดจนววิฒันาการในแต่ละสมยั โดยปฏิบติังานทางอนุรักษ ์ และประยกุตใ์ห้
สอดคลอ้งกบัสภาพของสังคมอยา่งเหมาะสม รวมทั้งเนน้จิตส านึกแห่งชาตินิยม 

 
 
 
 
 

 
 

 
หมู่วชิาประยุกต์ศิลป์ออกแบบ 2 มิต ิ(203) 

 
 

 หมู่วชิาประยกุตศิ์ลป์ออกแบบ 2 มิติ ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาศิลปกรรมศาสตร์ไดจ้ดัลกัษณะ 
เน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
 1.  ออกแบบ เขียนแบบ              (203-1--) 
 2.  ออกแบบกราฟิกส์        (203-2--) 
 3.  ออกแบบส่ิงทอ                           (203-3--) 
 4.  ออกแบบภาพถ่าย       (203-4--) 
 5.           (203-5--) 
 6.           (203-6--) 
 7.           (203-7--) 
 8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      (203-8--) 

9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์  
    โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั    (203-9--) 
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หมู่วชิาประยุกต์ศิลป์ออกแบบ  2 มิต ิ(203) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2031101 - การออกแบบตวัอกัษร  2(1-2) 
2031102 - การออกแบบตวัอกัษร 1 3(2-2) 
2031103 - การออกแบบตวัอกัษร 2 3(2-2) 
2031104 - การออกแบบสัญลกัษณ์และเคร่ืองหมาย 3(2-2) 
2031105 - การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 3(2-2) 
2031106 - การออกแบบการพิมพ ์ 3(2-2) 
2031107 - ออกแบบโฆษณา 1 3(2-2) 
2031108 - ออกแบบโฆษณา 2 3(2-2) 
2031109 - ออกแบบโฆษณา 3 3(2-2) 
2031110 - ออกแบบโฆษณา 4 3(2-2) 
2031111 - ออกแบบโฆษณา 5 3(2-2) 
2031112 - ออกแบบส่ือโฆษณากลางแจง้ 3(2-2) 
2031113 - ออกแบบโฆษณา 7 3(2-2) 
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หมู่วชิาประยุกต์ศิลป์ออกแบบ  2 มิต ิ(203) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
2031114 - การเขียนภาพประกอบ 1 3(2-2) 
2031115 - หลกัการผลิตงานโฆษณา 3(2-2) 
2031116 - การเขียนเพื่อการออกแบบ 3(2-2) 
2031201 - เทคนิคการยอ้มสี 3(2-2) 
2031202 - บาติก 1 3(2-2) 
2031203 - บาติก 2 3(2-2) 
2031204 - บาติก 3 3(2-2) 
2031205 - บาติก 4 3(2-2) 
2031207 - การทอผา้พื้นเมือง 1 3(2-2) 
2031208 - การทอผา้พื้นเมือง 2 3(2-2) 
2031209 - การทอผา้พื้นเมือง 3 3(2-2) 
2031210 - การออกแบบลวดลาย 3(2-2) 
2031211 - เทคนิคการออกแบบลายผา้ 3(2-2) 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2031401 - หลกัการออกแบบศิลปกรรม 3(2-2) 
2031402 - เขียนแบบพื้นฐาน 3(2-2) 
2031403 - จิตวทิยาการออกแบบ 3(2-2) 
2031404 - การออกแบบผลิตภณัฑ ์2 มิติ 3(2-2) 
2031405 - ออกแบบ 2 มิติ 1 2(1-2) 
2031406 - ออกแบบ 2 มิติ 2 2(1-2) 
2031407 - ออกแบบ 1 2(1-2) 
2031408 - ออกแบบ 2 2(1-2) 
2032101 - เทคนิคการเขียนภาพประกอบ 3(2-2) 
2032102 - เทคนิคการสร้างส่ือภาพและเสียง 3(2-2) 
2032103 - การออกแบบนิเทศศิลป์ 2 3(2-2) 
2032104 - การออกแบบนิเทศศิลป์ 3 3(2-2) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
2032105 - หลกัการออกแบบขั้นสูง 2(1-2) 
2032106 - การออกแบบตวัอกัษรเพื่อการพิมพ ์ 3(2-2) 
2032201 - ออกแบบ 14 2(1-2) 
2032202 - การถ่ายภาพ 2(1-2) 
2032401 - การออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง 3(2-2) 
2032402 - การออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร์  3(2-2) 
2032403 - การวเิคราะห์ขอ้มูลการออกแบบ 3(2-2) 
2032404 - เทคนิคการถ่ายภาพ 1 3(2-2) 
2032405 - เทคนิคการถ่ายภาพ 2 3(2-2) 
2032406 - เทคนิคการถ่ายภาพ 3 3(2-2) 
2032407 - เทคนิคการถ่ายภาพ 4 3(2-2) 
2032408 - เทคนิคการถ่ายภาพ 5 3(2-2) 

 
 

  
 
 
 

 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2032409 - การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศิลป์ 3(2-2) 
2033101 - การออกแบบนิเทศศิลป์ 4 3(2-2) 
2033102 - ตวัอกัษรและการเรียงพิมพ ์ 2(1-2) 
2033103 - การเขียนภาพประกอบ 2 3(2-2) 
2033104 - เทคนิคการสร้างสรรคส่ื์อภาพและเสียง 3(2-2) 
2033105 - การออกแบบนิเทศศิลป์ 5 3(2-2) 
2033201 - ออกแบบ 4 2(1-2) 
2033202 - ออกแบบ 7 2(1-2) 
2033203 - ออกแบบ 9 2(1-2) 
2033204 - ออกแบบ 16 2(1-2) 
2033205 - การออกแบบส่ิงพิมพข์ั้นสูง 2(1-2) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
2033301 - ออกแบบผลิตภณัฑผ์า้ 3(2-2) 
2033401 - ออกแบบ 6 2(1-2) 
2033402 - ออกแบบ 15 2(1-2) 
2033404 - การถ่ายภาพส าหรับงานพิมพ ์ 3(2-2) 
2033410 - เทคโนโลยเีพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ 3(2-2) 
2034101 - ออกแบบ 20 2(1-2) 
2034102 - ออกแบบ 21 2(1-2) 
2034103 - ออกแบบ 23 2(1-2) 
2034104 - การออกแบบนิเทศศิลป์ 6 3(2-2) 
2034105 - การออกแบบนิเทศศิลป์ 7 3(2-2) 
2034301 - ออกแบบ 24 2(1-2) 
2034401 - เทคนิคการถ่ายภาพ 6 3(2-2) 
2034411 - โปรแกรมประยกุตด์า้นกราฟิกเพื่องานนิเทศศิลป์ 3(2-2) 
2034412 - โปรแกรมประยกุตง์านผสมหลายส่ือ 3(2-2) 

 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาประยุกต์ศิลป์ออกแบบ  2 มิต ิ (203) 

 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2031101 การออกแบบตัวอกัษร 
Lettering Design           

2(1-2) 

  ประวติัและววิฒันาการของตวัอกัษร รูปแบบตวัอกัษรทั้งไทยและสากล 
ศึกษาและปฏิบติัการออกแบบและจดัตวัอกัษร รวมทั้งการน าเอาวสัดุ   ต่าง ๆ มา
ประดิษฐเ์ป็นตวัอกัษรใหส้ัมพนัธ์กบัภาพ เร่ืองราวและวชิาชีพ 

   
2031102 การออกแบบตัวอกัษร 1 3(2-2) 
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Lettering Design 1         
  ศึกษาทฤษฎี   และปฏิบติัการสร้างสรรคต์วัอกัษรดว้ยวสัดุ อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือต่าง ๆ ตลอดจนการเรียนรู้วธีิการเก็บรักษาดูแลเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 
   

2031103 การออกแบบตัวอกัษร 2 
Lettering Design 2  

3(2-2) 

  ศึกษาและฝึกปฏิบติัการประดิษฐต์วัอกัษรให้สัมพนัธ์กบัภาพหรือเร่ืองราว 
โดยค านึงถึงความกลมกลืนขององคป์ระกอบศิลป์   

   
2031104 การออกแบบสัญลกัษณ์และเคร่ืองหมาย 

Logo                      
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการออกแบบเก่ียวกบัรูปแบบ   สัญลกัษณ์  เคร่ืองหมาย 
อนัเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้ ตราประจ าหน่วยต่าง ๆ โดยเนน้
ความสัมพนัธ์ของเร่ืองราวและรูปแบบ ตลอดทั้งการจดัองคป์ระกอบทางศิลปะให้
เกิดความสวยงาม 

 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2031105 การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 
Visual Communication Design 1 

3(2-2) 

  ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นมาและววิฒันาการของนิเทศศิลป์ กระบวนการและ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของนิเทศศิลป์    การด าเนินงานนิเทศศิลป์อยา่งมี        
ประสิทธิภาพเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ การแกไ้ขความลม้เหลวท่ีเกิดในระหวา่ง
การปฏิบติังานนิเทศศิลป์ และความสัมพนัธ์ระหวา่งงานนิเทศศิลป์     กบังานดา้น
ต่าง ๆ ศึกษาหลกัการออกแบบและการออกแบบส่ิงพิมพป์ระเภท ต่าง ๆ  

   
2031106 การออกแบบการพมิพ์  

Printing Design             
3(2-2) 
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  ศึกษาการวางแผนงาน  และกระบวนการด าเนินการส่ิงพิมพทุ์กชนิด อยา่งมี
ระบบ ขั้นตอนสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

   
2031107 ออกแบบโฆษณา 1     

Advertising 1         
3(2-2) 

 ศึกษาวเิคราะห์แบบตวัอกัษรประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งปฏิบติัการน า
ตวัอกัษรมาจดัในขอบเขตท่ีก าหนดใหเ้กิดความงาม ความเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์ตามจุดประสงคท่ี์วางไว ้ เช่น งานออกแบบแผน่ปลิว ป้ายโฆษณา    ปก
หนงัสือ และงานกราฟิกต่าง ๆ  

   
2031108 ออกแบบโฆษณา 2     

Advertising 2         
3(2-2) 

  ศึกษาระบบการพิมพแ์บบต่าง ๆ ในเชิงพาณิชย ์ ฝึกปฏิบติัการออกแบบจดั
รูปเล่มหนงัสือและส่ิงพิมพต่์าง ๆ  

 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2031109 ออกแบบโฆษณา 3 
Advertising 3         

3(2-2) 

  ศึกษาหาขอ้มูลแลว้น ามาปฏิบติั โดยน าเอาลกัษณะงานทางดา้นวจิิตรศิลป์มา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบังานโฆษณา การออกแบบภาพประกอบเร่ือง การเขียน
การ์ตูน การออกแบบปกหนงัสือ การออกแบบสัญลกัษณ์ การจดัรูปเล่ม ฯลฯ พร้อมทั้ง
การออกแบบตามแนวความคิดสร้างสรรค ์พร้อมทั้งการจดันิทรรศการ 

   
2031110 ออกแบบโฆษณา 4 

Advertising 4         
3(2-2) 
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  ปฏิบติัการออกแบบเขียนแบบผลิตภณัฑภ์ายในบา้น   ส านกังาน    อาคาร
สาธารณะ ตูโ้ชว ์ หีบห่อ โดยเนน้การสร้างสรรคด์า้นประโยชน์ใชส้อย พร้อมทั้ง
ปฏิบติัการสร้างหุ่นจ าลอง จากการออกแบบ ตามมาตราส่วนยอ่และเท่าของจริง 
ตลอดจนการจดัตกแต่งภายใน ภายนอก การจดัตกแต่งหนา้ร้าน 

   
2031111 ออกแบบโฆษณา 5     

Advertising 5         
3(2-2) 

  ศึกษาประวติัความเป็นมาและปฏิบติัการออกแบบเคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์
ต่าง ๆ โดยเนน้รูปแบบท่ีเขา้ใจไดง่้ายเพื่อน าไปใช ้ เช่น เคร่ืองหมายจราจร 
เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ในท่ีสาธารณะ เคร่ืองหมายการคา้  

   
2031112 ออกแบบส่ือโฆษณากลางแจ้ง 

Out Door Advertising  
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัขั้นตอนของการออกแบบโฆษณาดว้ยแผน่ป้ายโฆษณาท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีติดตั้งภายนอกอาคาร ดว้ยเทคนิคและรูปแบบท่ีแตกต่าง โดยเนน้ถึง
ความเหมาะสมของความคิดกบัส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณา  

 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2031113 ออกแบบโฆษณา 7 
Advertising 7         

3(2-2) 

  ศึกษาประวติัความเป็นมาและหลกัการออกแบบภาพประกอบเร่ือง     ภาพ
การ์ตูนประเภทต่าง ๆ ฝึกปฏิบติัการออกแบบภาพประกอบเร่ืองและภาพการ์ตูน เพื่อ
น าไปใชใ้นงานต่าง ๆ   

   
2031114 การเขียนภาพประกอบ 1 

Mustration 1        
3(2-2) 
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  ศึกษาและปฏิบติัการเขียนภาพในลกัษณะเหมือนแบบจริง หรือจาก
จินตนาการเพื่อน ามาประกอบเร่ืองประเภทต่าง ๆ เช่น นวนิยาย สารคดี หนงัสือ
แบบเรียนและหนงัสืออ่านประกอบส าหรับเด็กทุกชนิด ทั้งน้ีจะตอ้งศึกษาถึงลกัษณะ
และวธีิการแสดงออก  เพื่อใหผ้ลงานสอดคลอ้งหรือส่งเสริมกนัในเร่ือง 
ดงักล่าว 

   
2031115 หลกัการผลติงานโฆษณา 

Principles of Advertising  
3(2-2) 

  ศึกษาถึงประวติั และววิฒันาการของการโฆษณาโดยสังเขป การโฆษณา
ประเภทต่าง ๆ และกรรมวธีิของการโฆษณา ซ่ึงรวมถึงโครงสร้างและวธีิเขียน   

   
2031116 การเขียนเพือ่การออกแบบ 

Writing for Advertising 
3(2-2) 

  ศึกษาการใชภ้าษาและการเขียนค าโฆษณาเพื่อใชป้ระกอบในการออกแบบ
ส่ือชนิดต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการส่ือสาร  

 
 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2031201 เทคนิคการย้อมสี    
Dyeing Techniques     

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการยอ้มสีแบบต่าง ๆ วสัดุชนิดต่าง ๆ การออกแบบลาย
ยอ้มใหเ้หมาะสมกบัสมยันิยม   

   
2031202 บาติก 1            

Batik 1         
3(2-2) 
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  ศึกษาประวติัความเป็นมาในการท าบาติก ขั้นตอน ขบวนการและวสัดุ
อุปกรณ์ในการท าบาติก การเลือกผา้ หลกัการผสมเทียน ผสมสี การพิมพ ์ การยอ้ม 
และตกแต่งผวิ   

   
2031203 บาติก 2            

Batik 2         
3(2-2) 

  ปฏิบติัการท าบาติกแบบใชแ้ม่พิมพ ์วธีิการพิมพ ์การต่อลาย การ     ทบัลาย 
การผสมเทียน การผสมสี และการยอ้ม แบบสองชั้น สามชั้น และการแตม้สีลวดลาย   

   
2031204 บาติก 3            

Batik 3         
3(2-2) 

  ศึกษาบาติกของอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบาติกพื้นเมือง ออกแบบลาย
บาติกปฏิบติัการท าแม่พิมพป์ะเตะ๊แบบง่าย ๆ    

   
2031205 บาติก 4            

Batik 4         
3(2-2) 

  ปฏิบติัการออกแบบลาย และการท าแม่พิมพท่ี์ใชก้บัผา้เพื่อประโยชน์ใช้
สอยต่าง ๆ ออกแบบลายเส้น ออกแบบลายทึบ การท าแม่พิมพเ์ปิด แม่พิมพปิ์ด   

 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2031207 การทอผ้าพืน้เมือง 1 
Folk Textile 1 

3(2-2) 

  ศึกษาประวติัความเป็นมาของการทอผา้พื้นเมืองโดยสังเขป วสัดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใชใ้นการทอผา้พื้นเมือง การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ
ในการทอผา้พื้นเมือง ฝึกวธีิใชเ้คร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ ฝึกการทอผา้ขั้นพื้นฐาน 

   
2031208 การทอผ้าพืน้เมือง 2   3(2-2) 
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Folk Textile 2  
  ศึกษาปฏิบติัการออกแบบลายผา้อยา่งง่าย ฝึกหดัตั้งดา้ยทอกบัเคร่ืองทอผา้

พื้นเมือง ฝึกยอ้มสีดา้ยทอ ฝึกลวดลายอยา่งง่ายขั้นพื้นฐาน เป็นของใชห้รือของท่ี
ระลึก 

   
2031209 การทอผ้าพืน้เมือง 3   

Folk Textile 3  
3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบติัการออกแบบลวดลายยอ้มสีดา้ยทอ ทอผา้ดว้ยการสอดสีดา้ย
ทอมากกวา่ 2 สี การทดลองลวดลายใหพ้ฒันา โดยเนน้เอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน พื้นเมือง
ใหมี้คุณค่าดา้นความงามและสัมพนัธ์กบัประโยชน์ใชส้อย  

   
2031210 การออกแบบลวดลาย   

Decorative Design  
3(2-2) 

  ศึกษาท่ีมาและแนวคิดในการออกแบบลวดลายประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการ
ผกูลายเพื่อน าไปใชใ้นการออกแบบ และฝึกปฏิบติัการออกแบบลวดลายประเภท
ต่าง ๆ  

 
 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2031211 เทคนิคการออกแบบลายผ้า 
Technical Textile Design 

3(2-2) 

  ศึกษาประเภทและหลกัการออกแบบลายผา้ประเภทต่าง ๆ และฝึก
ปฏิบติัการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัสมยันิยม โดยเนน้ความงาม ประโยชน์ใชส้อย
และความตอ้งการของตลาด และน าไปใชใ้นการผลิตลายผา้ดว้ยวธีิการ   ต่าง ๆ เช่น 
การทอ ยอ้ม พิมพ ์ฯลฯ 
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2031401 หลกัการออกแบบศิลปกรรม  
Principles of Design 

3(2-2) 

  ศึกษาทฤษฎีองคป์ระกอบศิลปะและทฤษฎีสี เพื่อใหเ้ป็นแนวทาง
สร้างสรรคง์านออกแบบ และฝึกปฏิบติัการออกแบบทั้งประเภท 2 มิติและ 3 มิติ          

   
2031402 เขียนแบบพืน้ฐาน         

Drafting  
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติังานเขียนแบบ โดยเนน้ใหรู้้จกัวธีิการใชเ้คร่ืองมือ เพื่อ
เขียนแบบรูปพื้นฐานต่าง ๆ ตลอดจนฝึกการเขียนแบบ               

   
2031403 จิตวทิยาการออกแบบ      

Psychological Design  
3(2-2) 

  ศึกษาลกัษณะความรู้ของการออกแบบในเชิงจิตวทิยาเก่ียวกบัการมองเห็น
และการรับรู้โดยมุ่งเนน้เน้ือหาและรูปแบบเป็นตวัแปรท่ีท าใหเ้กิดค่าเชิง พฤติกรรม
ใหป้รากฏต่อสังคม 

 
 
 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2031404 การออกแบบผลติภัณฑ์ 2 มิติ 
2 Dimensional Product Design 

3(2-2) 

  ศึกษาวธีิออกแบบ 2 มิติ โดยเนน้เร่ืองเส้น รูปทรง รูปร่าง สี โดยเนน้
ความคิดสร้างสรรค ์ เพื่อน าไปประกอบการออกแบบผลิตภณัฑ ์ เช่น การ       
ออกแบบบตัร ปฏิทิน เป็นตน้ 

   
2031405 ออกแบบ 2 มิติ 1         2(1-2) 
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2-Dimension Design 1 
  ศึกษาโครงสร้างของรูปแบบ 2 มิติ โดยเนน้หนกัเร่ืององคป์ระกอบท่ี

สัมพนัธ์กบัรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัวสัดุ          
   

2031406 ออกแบบ 2  มิติ 2       
2-Dimension Design 2  

2(1-2) 

  วเิคราะห์โครงสร้างของรูปแบบท่ีมองเห็นในงานสองมิติ       โดยเนน้หนกั
ในการจดัองคป์ระกอบท่ีน าไปใชใ้นการทศันศิลป์           

   
2031407 ออกแบบ 1             

Design 1           
2(1-2) 

  ความเป็นมาของการออกแบบ ส่วนประกอบของการออกแบบ หลกัการ
ออกแบบโดยเนน้ทางความงามและประโยชน์ใชส้อย           

   
2031408 ออกแบบ 2             

Design 2           
2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการออกแบบ เขียนแบบ จากความคิดสร้างสรรคด์ว้ย
เทคนิควธีิการจากรูปแบบชนิดต่าง ๆ           

 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2032101 เทคนิคการเขียนภาพประกอบ 
Illustration       

3(2-2) 

  ศึกษาประวติัความเป็นมาและฝึกปฏิบติัการเขียนภาพประกอบดว้ยลกัษณะ
วธีิต่าง ๆ เช่น ภาพการ์ตูน ภาพลอ้เลียนและภาพประกอบเร่ือง ใหรู้้จกัน าเอา
ภาพประกอบไปใช ้การออกแบบงานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   
2032102 เทคนิคการสร้างส่ือภาพและเสียง 3(2-2) 
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Scenic and Sound Techniques 
  ศึกษาวธีิการและเทคนิคการสร้างส่ือภาพ การใหแ้สงเสียงอยา่งมีศิลปะ

เหมาะสมกบัการแสดงประเภทต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคการจดัภาพของเหตุการณ์และการ
แสดงประเภทต่าง ๆ  

   
2032103 การออกแบบนิเทศศิลป์ 2    

Visual Communication Design 2 
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติังานการออกแบบเคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ ท่ีใชใ้น
กิจกรรมและสถานท่ีต่าง ๆ โดยค านึงถึงหลกัการและการส่ือสารท่ีจ าแนกตาม
ลกัษณะการสัมผสั รวมทั้งโสตทศันวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสาร 

   
2032104 การออกแบบนิเทศศิลป์ 3  

Visual Communication Design 3 
3(2-2) 

 ศึกษาและท าความเขา้ใจในการพิมพ ์ ส่ิงพิมพร์ะบบต่าง ๆ การออกแบบ
และการจดัท าตน้ฉบบัส าหรับงานพิมพ ์ เช่น การเลือกแบบตวัอกัษร การก าหนด
คอลมัน์และภาพประกอบ การก าหนดสีส าหรับงานส่ิงพิมพ ์ตลอดจนท าความเขา้ใจ
ในธุรกิจการพิมพ ์
                ตอ้งเรียนรายวชิา 2031105 การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 มาก่อน 

  
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2032105 หลกัการออกแบบข้ันสูง      
Advanced Theory of Design 

2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการเนน้หนกัทางดา้นองคป์ระกอบของการออกแบบทั้ง 2 
มิติและ 3 มิติ ใหส้อดคลอ้งกบังานออกแบบนิเทศศิลป์ในแต่ละสาขา  

   
2032106 การออกแบบตัวอกัษรเพือ่การพมิพ์ 

Lettering Typography Design  
3(2-2) 
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  ศึกษาและวเิคราะห์รูปแบบตวัอกัษรทั้งไทยและสากลประเภทต่าง ๆ  
ปฏิบติัการออกแบบตวัอกัษรโดยเนน้ถึงรูปแบบและความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัอกัษร
ท่ีใชก้บัส่ือท่ีจะน าไปประกอบเขา้ดว้ยกนัภายในขอบเขตและรูปร่างท่ีก าหนดให ้

   
2032201 ออกแบบ 14             

Design 14          
2(1-2) 

  ศึกษาและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการจดันิทรรศการตามความมุ่งหมาย   ต่าง ๆ 
ของสังคม ประเภทการโฆษณา การจดัสถานท่ี และการน าเอาวชิาการออกแบบไป
ประยกุตใ์หส้ัมพนัธ์กบัวชิาอ่ืน  เพื่อใหเ้กิดผลดีต่อสังคม  

   
2032202 การถ่ายภาพ             

Photography         
2(1-2) 

  ศึกษากลอ้งถ่ายภาพ หลกัการจดัภาพ และกรรมวธีิในการถ่ายภาพประเภท
ต่าง ๆ ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนกรรมวธีิในการลา้ง อดั ขยายและกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปเป็นประโยชน์ในการออกแบบส่ิงพิมพ ์

 
 
 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2032401 การออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง 
Structural Design  

3(2-2) 

  ศึกษาประวติัและววิฒันาการรูปแบบ  รูปทรง สัดส่วนของการใช้
โครงสร้างในงานประติมากรรม และสถาปัตยกรรมสมยัต่าง ๆ โดยสังเขป 
ปฏิบติังานออกแบบ เขียนแบบโครงสร้างต่าง ๆ  การท าหุ่นจ าลอง โดยการ
สร้างสรรครู์ปแบบ สัดส่วน กรรมวธีิ การใชว้สัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือใหไ้ดท้ั้ง
ความสวยงามและประโยชน์ใชส้อย 
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2032402 การออกแบบด้วยคอมพวิเตอร์ 

Design by Computer 
3(2-2) 

  ศึกษาหลกัการและวธีิใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการเขียนกราฟรูป
เรขาคณิตและโทโปโลย ี แผนภูมิสถิติ รูปลายเส้น ภาพการ์ตูน และฝึกปฏิบติัการ
ออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

   
2032403 การวเิคราะห์ข้อมูลการออกแบบ 

Analitical Design  
3(2-2) 

  ศึกษาหลกัการรวบรวมขอ้มูลและวธีิการรวบรวมขอ้มูล   เพื่อน ามาใช้
วเิคราะห์หาขอ้สรุป ในการออกแบบงานประเภทต่าง ๆ  และเทคนิคการวเิคราะห์
ขอ้มูลอยา่งง่าย                           

   
2032404 เทคนิคการถ่ายภาพ 1 

Photography 1      
3(2-2) 

  ศึกษาประวติัการถ่ายภาพ ประโยชน์ของการถ่ายภาพ หลกัการท างานของ
กลอ้งถ่ายภาพ ชนิด ส่วนประกอบของกลอ้ง อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้ การเก็บรักษา 
ชนิดของฟิลม์ เทคนิคต่าง ๆ ในการถ่ายภาพ เคร่ืองวดัแสง การปฏิบติังานในหอ้งมืด 
กระบวนการลา้ง อดั ขยายรูป และฝึกปฏิบติัการถ่ายภาพเบ้ืองตน้ 

 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2032405 เทคนิคการถ่ายภาพ 2     
Photography 2      

3(2-2) 

  ศึกษาหลกัการถ่ายภาพ 2 มิติ การถ่ายภาพแบบ 3 มิติ โดยใชก้ลอ้งถ่ายและ
อุปกรณ์ประกอบ การจดัแสง การวดัแสง การใชแ้วน่กรองแสง แท่นกอปป้ีและ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ในการถ่ายภาพ และฝึกปฏิบติัการถ่ายภาพชั้นสูง 

   
2032406 เทคนิคการถ่ายภาพ 3     3(2-2) 
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Photography 3      
  ศึกษาหลกัการ กระบวนการ และเทคนิคการผลิตวสัดุฉาย ประเภทภาพน่ิง

ต่าง ๆ เช่น สไลด ์ ฟิลม์สตริป แผน่ภาพโปร่งใสและแผน่ภาพทึบแสง เป็นตน้ และ
ฝึกปฏิบติัการออกแบบการสร้างภาพน่ิง      

   
2032407 เทคนิคการถ่ายภาพ 4     

Photography 4      
3(2-2) 

  ศึกษาประวติัภาพยนตร์ ประโยชน์ของภาพยนตร์ ประเภท หลกัการของ
ภาพยนตร์   ศพัทเ์ทคนิคต่าง ๆ    ท่ีใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตร์  ชนิดและ      
ส่วนประกอบของกลอ้ง การเลือกฟิลม์ เทคนิคในการถ่ายท า การเขียนบท การตดัต่อ 
การบนัทึกเสียง และฝึกปฏิบติัการออกแบบถ่ายท าภาพยนตร์ 

   
2032408 เทคนิคการถ่ายภาพ 5     

Photography 5      
3(2-2) 

  ศึกษาทฤษฎีและหลกัการสร้างภาพยนตร์ขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ เทคนิคการ
ท า Animation  และฝึกปฏิบติัการสร้างภาพยนตร์ขนาดเล็ก  

 
 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2032409 การถ่ายภาพเพือ่งานนิเทศศิลป์ 
Photography for Visual Communication Design 

3(2-2) 

  ศึกษากลอ้งถ่ายภาพ หลกัการจดัภาพและกรรมวธีิในการถ่ายภาพประเภท
ต่าง ๆ ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนกรรมวธีิในการสร้าง อดั ขยาย และกระบวนการอ่ืนท่ี
ต่อเน่ืองกบัการถ่ายภาพทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ การใชอุ้ปกรณ์ การจดัแสง แวน่ กรอง
แสง แท่นก๊อปป้ี และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ในการถ่ายภาพและฝึกปฏิบติัการถ่ายภาพเพื่อ
งานออกแบบนิเทศศิลป์  
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2033101 การออกแบบนิเทศศิลป์ 4   

Visual Communication Design 4 
3(2-2) 

  ศึกษาวธีิออกแบบโฆษณา และฝึกปฏิบติัใหเ้กิดความช านาญในการ
แกปั้ญหา  และกระบวนการผลิตเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการโฆษณาทั้งในและนอกสถานท่ี 

   
2033102 ตัวอกัษรและการเรียงพมิพ์  

Lettering & Typography 
2(1-2) 

  ศึกษาคน้ควา้ ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัอกัษรท่ีใชก้บังานส่ิงพิมพ ์
(Typography) โดยการวเิคราะห์แยกแยะถึงหนา้ท่ีและประโยชน์ใชส้อยทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ เนน้เป็นพิเศษเก่ียวกบัเทคโนโลยใีหม่ทางดา้นตวัอกัษรท่ีใชใ้น
การเรียงพิมพด์ว้ยเคร่ืองคอมพิวกราฟิก และตวัอกัษรลอกท่ีมีบทบาทอยูใ่นวงการ
ธุรกิจการพิมพใ์นยคุปัจจุบนั  

   
2033103 การเขียนภาพประกอบ 2   

Mustration 2       
3(2-2) 

 ศึกษาท าความเขา้ใจและปฏิบติังานภาพประกอบหลาย ๆ ชนิด เช่น ภาพเหมือน 
การ์ตูน และภาพจินตนาการท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัเน้ือหาทางดา้นนวนิยาย 
บทความ หรือวรรณกรรมวจิารณ์ และอภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบั   กิจกรรม
ภาพประกอบทางดา้นความคิดและส่ือท่ีใช ้ แสดงออกใหส้ัมพนัธ์กบัความคิดท่ี
สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได ้

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2033104 เทคนิคการสร้างสรรค์ส่ือภาพและเสียง 
Audio Visual Communication 

3(2-2) 
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  ศึกษาความหมายและภาวะของการคิดสร้างสรรค ์ ลกัษณะของภาวะ
สร้างสรรค ์ การฝึกความคิดสร้างสรรคเ์พื่อการออกแบบใหม่ ๆ ศึกษาทฤษฎีและ
แนวคิดในการท า Special Effect  การขยายรูปวธีิใหม่ ๆ การยอ้มสีภาพ การท าภาพ
โปสเตอร์ การท าภาพโซลาไรเซลัน่ การซอ้นภาพ การแต่งภาพ การแต่งเนกกาตีฟ 
การถ่ายดว้ยฟิลม์อินฟราเรด การใชแ้สง day light, x-ray, infrared เสียง on fade การ
ผสมเสียง การบนัทึกเสียง เทคนิคการถ่ายท าดว้ยกลอ้งเทคนิคใน     หอ้งมืด  Special 
Effect           ในภาพยนตร์และโทรทศัน์ฝึกปฏิบติัการออกแบบ 

   
2033105 การออกแบบนิเทศศิลป์ 5   

Visual Communication Design 5 
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัวธีิการออกแบบบนแผน่ฟิลม์และภาพเคล่ือนไหวใน
ลกัษณะของงานออกแบบ 2 มิติ เพื่อใชก้บัการถ่ายท าภาพเคล่ือนไหว ตลอดจน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งงานออกแบบ วสัดุ เคร่ืองมือ และกรรมวธีิการผลิต 

   
2033201 ออกแบบ 4              

Design 4                      
2(1-2) 

  ศึกษาและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นการออกแบบลวดลาย ดว้ย
กรรมวธีิดั้งเดิมและสมยัใหม่ โดยค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยและความงาม 

   
2033202 ออกแบบ 7              

Design 7                      
2(1-2) 

  ศึกษากระบวนการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้างของเคร่ืองประดบั รวมทั้งการ
เช่ือม การหลอมยา การเจียรไน การท าเคร่ืองเขิน     และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม 

 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 

2033203 ออกแบบ 9             
Design  9                    

2(1-2) 
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  ศึกษาและฝึกปฏิบติัการเขียนแบบเคร่ืองแต่งกาย โดยการเขียนเป็นภาพ
ลายเส้น ขาวด าและสี  

   
2033204 ออกแบบ 16             

Design 16                     
2(1-2) 

  ปัญหาในการออกแบบ การแกปั้ญหาในการออกแบบและการเขียนแบบ 
ผูเ้รียนเลือกโครงการงานดา้นศิลปะตกแต่ง และการออกแบบตามความ    สนใจและ
ความถนดั 

   
2033205 การออกแบบส่ิงพมิพ์ข้ันสูง    

Advanced Graphic Design       
2(1-2) 

  ศึกษาคน้ควา้ ท าความเขา้ใจและปฏิบติังานการออกแบบส่ิงพิมพ ์    เก่ียวกบั
หีบห่อท่ีใชใ้นการขนส่ง แผน่พบั จุลสาร วารสารและนิตยสาร ส ารวจและแยกแยะ
ความใกลเ้คียงและความแตกต่างกนัทางดา้นรูปแบบและเน้ือหาของส่ิงพิมพป์ระเภท
เดียวกนั เนน้การแกปั้ญหาในการท าเลยเ์อาท ์(Lay out) ใน       ชั้นเรียน สังเกตและดู
งานจากผูมี้ประสบการณ์ทางดา้นวชิาการในสาขาน้ี และเสนอโครงงานการออกแบบ
ส่ิงพิมพต์ามความสนใจและความถนดัเป็นรายบุคคล 

   
2033301 ออกแบบผลติภัณฑ์ผ้า                        

Garment Design                
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการออกแบบผลิตภณัฑจ์ากผา้ โดยเนน้ท่ีความคิด 
สร้างสรรคเ์ฉพาะตน ปฏิบติังานทั้งดา้นเขียนแบบและการสร้างผลงานจริง ศึกษาใน
เร่ืองรูปแบบ รูปทรง สี ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือผา้ท่ีใชแ้ละรูปแบบของการ         น าไปใช ้

 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 

2033401 ออกแบบ 6             
Design 6                     

2(1-2) 
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  ศึกษาและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการออกแบบ ส่วนประกอบของการออกแบบ 
หลกัการออกแบบ ความเหมาะสมในการออกแบบและการแตกต่าง ความส าคญัของ
ประโยชน์ใชส้อย ความคิดสร้างสรรคแ์ละความงาม วสัดุท่ีจ  าเป็นในการออกแบบให้
สามารถแกปั้ญหาในการออกแบบได ้

   
2033402 ออกแบบ 15             

Design 15                     
2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการเขียนภาพประกอบและการจดัท ารูปเล่มหนงัสือ เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาและการสอน  

   
2033404 การถ่ายภาพส าหรับงานพมิพ์   

Photography for Print Making  
3(2-2) 

  ศึกษาการถ่ายภาพลายเมด็กรัด การขยาย-ยอ่เพื่อน าไปใชใ้นการพิมพด์ว้ยสูตร
น ้ายาชนิดต่าง  ๆ  

   
2033410 เทคโนโลยเีพือ่การออกแบบนิเทศศิลป์  

Visual  Communication Technology 
3(2-2) 

  ศึกษาการใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยต่ีาง ๆ   เพื่อใชใ้นการสร้างสรรคง์าน
นิเทศศิลป์  

   
2034101 ออกแบบ 20             

Design 20                     
2(1-2) 

  การเขียนตวัอกัษรดว้ยอุปกรณ์และวธีิต่าง ๆ การประดิษฐต์วัอกัษร และการใช้
ตวัอกัษรในการออกแบบต่าง ๆ ใหเ้หมาะสม                     

 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
 

2034102 ออกแบบ 21             
Design 21                     

2(1-2) 
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  ศึกษาและฝึกปฏิบติัการออกแบบโฆษณาประเภทต่าง ๆ ประวติัการโฆษณา 
เทคนิคในทางโฆษณา การส ารวจความตอ้งการ การประเมินผล การเลือกสถานท่ี 
ตลอดจนการประเมินผลการโฆษณา 

   
2034103 ออกแบบ 23             

Design 23                     
2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการเขียนภาพประกอบและการจดัท ารูปเล่มหนงัสือ เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาและการสอน                                

   
2034104 การออกแบบนิเทศศิลป์ 6    

Visual Communication Design 6 
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการในการออกแบบส่ิงพิมพบ์นบรรจุภณัฑเ์พื่อ
ผลทางด้านประสิทธิภาพความปลอดภยั และความประหยดัในการผลิต           
การบรรจุ การขนส่ง การจ าหน่ายและการบริโภค เนน้การฝึกหดัการออกแบบ 2  มิติ 

   
2034105 การออกแบบนิเทศศิลป์ 7    

Visual Communication Design 7 
3(2-2) 

  ศึกษาท าความเขา้ใจและปฏิบติังานเก่ียวกบัชุดโครงงานการออกแบบ
โฆษณา เนน้การวางแผนกลยทุธ์ การสร้างสรรคแ์ละการน าเสนอ  

   
2034301 ออกแบบ 24             

Design 24                     
2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการถ่ายภาพ การลา้งฟิลม์ การยอ่
ภาพถ่ายดว้ยวธีิการและเทคนิคต่าง ๆ ไดแ้ก่ แบบเนกกาทีฟและแบบฮาลฟ์โทนเพื่อ
น าไปใชใ้นการท างานศิลปะ 

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
2034401 เทคนิคการถ่ายภาพ 6      

Photography 6                 
3(2-2) 
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  ศึกษาวธีิการผลิตรายการโทรทศัน์ การท ารายการ การเขียนบทความ ความรู้
เก่ียวกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานโทรทศัน์ เช่น การใชเ้คร่ืองมือ การตดัต่อ การ
บนัทึกเสียง การใหแ้สง การท า Caption การใช ้Special Effect และฝึก ปฏิบติัการผลิต
รายการโทรทศัน์ 

   
2034411 โปรแกรมประยุกต์ด้านกราฟิกเพือ่งานนิเทศศิลป์ 

Advanced Computer Graphic Design 
3(2-2) 

  ศึกษาหลกัการและวธีิใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการท างานกราฟิกเพื่อ
งานนิเทศศิลป์ ฝึกปฏิบติัออกแบบและผลิตกราฟิกประเภทต่าง ๆ          

   
2034412 โปรแกรมประยุกต์งานผสมหลายส่ือ 

Multimedia                   
3(2-2) 

  ศึกษาหลกัการและวธีิใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการท างานผสมหลายส่ือ 
ฝึกปฏิบติัออกแบบและผลิตงานผสมหลายส่ือประเภทต่าง ๆ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่วชิาประยุกต์ศิลป์ออกแบบ 3  มิต ิ  
(204) 
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 หมู่วชิาประยกุตศิ์ลป์ออกแบบ 3 มิติ ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาศิลปกรรมศาสตร์ ไดจ้ดัลกัษณะ
เน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
 1.  ออกแบบผลิตภณัฑ ์               (204-1--) 
 2.  ออกแบบบรรจุภณัฑ ์       (204-2--) 
 3.  ออกแบบส่ิงแวดลอ้ม                     (204-3--) 
 4.  ออกแบบตกแต่ง        (204-4--) 
 5.  ออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา      (204-5--) 
 6.  ออกแบบแฟชัน่       (204-6--) 
 7.           (204-7--) 
 8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      (204-8--) 

9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์  
    โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั    (204-9--) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่วชิาประยุกต์ศิลป์ออกแบบ  3 มิต ิ(204) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
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หมู่วชิาประยุกต์ศิลป์ออกแบบ  3 มิต ิ(204) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
2041101 -  ทฤษฎีการออกแบบผลิตภณัฑ์ 2(1-2) 
2041102 -  วสัดุผลิตภณัฑ ์ 2(1-2) 
2041103 -  การออกแบบผลิตภณัฑ ์3 มิติ 3(2-2) 
2041104 -  การออกแบบสร้างสรรคเ์ศษวสัดุ 3(2-2) 
2041105 -  ผลิตภณัฑพ์ื้นบา้น 3(2-2) 
2041106 -  ออกแบบเคร่ืองใชใ้นชีวติประจ าวนั 3(2-2) 
2041107 -  ออกแบบผลิตภณัฑไ์ม ้ 3(2-2) 
2041108 -  ผลิตภณัฑจ์กัสาน 3(2-2) 
2041109 -  ออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองรัก 3(2-2) 
2041110 -  ออกแบบผลิตภณัฑก์ระดาษ 3(2-2) 
2041111 -  ออกแบบ 3 มิติ 1 2(1-2) 
2041301 - ศิลปะกบัส่ิงแวดลอ้ม 2(1-2) 
2041401 -  ทฤษฎีการออกแบบตกแต่ง 3(2-2) 
2041402 -  ออกแบบตกแต่งสถานท่ี  3(2-2) 
2041403 -  การออกแบบตกแต่งภายใน 3(2-2) 
2041404 -  การออกแบบงานตั้งแสดง 3(2-2) 
2041405 -  เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ 3(2-2) 
2041406 - การออกแบบตกแต่งภายนอก 3(2-2) 
2041407 -  เทคโนโลยทีางการออกแบบ 3(2-2) 
2041601 -  การออกแบบเคร่ืองประดบั 2(1-2) 
2041602 -  เทคนิคการออกแบบเคร่ืองประดบั 3(2-2) 
2042101 -  ปูนป้ัน 3(2-2) 
2042102 -  ออกแบบผลิตภณัฑ ์1 3(2-2) 
2042103 -  ออกแบบผลิตภณัฑ ์2 3(2-2) 
2042104 -  การออกแบบของท่ีระลึก 3(2-2) 
2042105 -  ผลิตภณัฑจ์ากสารเคมี 1 3(2-2) 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2042106 -  ผลิตภณัฑจ์ากสารเคมี 2 3(2-2) 
2042107 - ผลิตภณัฑจ์ากสารเคมี 3 3(2-2) 
2042108 - ผลิตภณัฑจ์ากสารเคมี 4 3(2-2) 
2042109 - ออกแบบเคร่ืองป้ันดินเผา 1 3(2-2) 
2042110 - ออกแบบเคร่ืองป้ันดินเผา 2 3(2-2) 
2042111 - ออกแบบเคร่ืองป้ันดินเผา 3 3(2-2) 
2042112 - ออกแบบเคร่ืองป้ันดินเผา 4 3(2-2) 
2042113 - เคร่ืองป้ันดินเผา 2(1-2) 
2042114 - เทคนิคการท าเคร่ืองป้ันดินเผา 3(2-2) 
2042115 - ผลิตภณัฑจ์ากเปลือกหอย 1 2(1-2) 
2042116 - ผลิตภณัฑจ์ากเปลือกหอย 2 3(2-2) 
2042117 - ผลิตภณัฑจ์ากเปลือกหอย 3 3(2-2) 
2042118 - ผลิตภณัฑจ์ากเปลือกหอย 4 3(2-2) 
2042119 - ออกแบบโลหะภณัฑ ์1 3(2-2) 
2042120 - ออกแบบโลหะภณัฑ ์2 3(2-2) 
2042121 - ออกแบบโลหะภณัฑ ์3 3(2-2) 
2042122 - ออกแบบเคร่ืองหนงั 1 3(2-2) 
2042123 - ออกแบบเคร่ืองหนงั 2 3(2-2) 
2042124 - ออกแบบเคร่ืองหนงั 3 2(1-2) 
2042125 - ออกแบบผลิตภณัฑ ์ 3(2-2) 
2042126 - ออกแบบ 3 มิติ 2 2(1-2) 
2042201 - การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ 3(2-2) 
2042202 - ออกแบบ 3 2(1-2) 
2042403 - การออกแบบท่ีตั้งแสดงสินคา้ 3(2-2) 
2042404 - จิตรกรรมและภาพพิมพต์กแต่ง 3(2-2) 
2042602 - การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 2(1-2) 
2043101 - ออกแบบ 5 2(1-2) 
2043102 -  ออกแบบ 10 2(1-2) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2043103 -  ออกแบบ 11 2(1-2) 
2043104 -  ออกแบบ 12 2(1-2) 
2043105 -  ออกแบบ 13 2(1-2) 
2043201 -  ออกแบบ 8 2(1-2) 
2043401 -  ออกแบบ 17 2(1-2) 
2043402 -  ออกแบบ 18 2(1-2) 
2043403 -  ออกแบบ 19 2(1-2) 
2043404 -  ศิลปะการจดัและตกแต่งสถานท่ี 3(3-0) 
2044401 -  ออกแบบ 22 2(1-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาประยุกต์ศิลป์ออกแบบ 3 มิต ิ(204) 

 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2041101 ทฤษฎกีารออกแบบผลติภัณฑ์ 
Theory of Product  Design  

2(1-2) 

  ศึกษาวธีิการออกแบบเบ้ืองตน้   เพื่อปฏิบติัใหเ้กิดความช านาญ    โดย
ค านึงถึงโครงสร้างวสัดุ วธีิการผลิตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสัดส่วนของผูใ้ช ้

   
2041102 วสัดุผลติภัณฑ์  

Product Media           
2(1-2) 

  ศึกษาเร่ืองวสัดุพื้นฐานของทอ้งถ่ินในการออกแบบผลิตภณัฑ ์ เช่น ศึกษา
โครงสร้าง รูปทรง ลกัษณะพื้นผวิ ตลอดจนวธีิการประกอบเขา้ดว้ยกนัของผา้ ไม ้
ดิน กระดาษ พลาสติก แกว้ โลหะ เป็นตน้ เพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการ    ออกแบบ
ผลิตภณัฑต่์อไป 

   
2041103 การออกแบบผลติภัณฑ์ 3 มิติ  

3 Dimensional Product Design 
3(2-2) 

  ศึกษากรรมวธีิและเทคนิคการออกแบบประดิษฐเ์ศษวสัดุ เพื่อเป็นของใช้
ประดบัและฝึกปฏิบติัการออกแบบ โดยเนน้คุณค่าในดา้นความคิดสร้างสรรค ์ทั้งใน
ดา้นรูปแบบและวธีิการ 

   
2041104 การออกแบบสร้างสรรค์เศษวสัดุ 

Collage Design          
3(2-2) 

  ศึกษากรรมวธีิและเทคนิคการออกแบบประดิษฐเ์ศษวสัดุเพื่อเป็น  ของใช ้ 
ของประดบัและฝึกปฏิบติัการออกแบบ   โดยเนน้คุณค่าในดา้นความคิด สร้างสรรค ์
ทั้งในดา้นรูปแบบ  และวธีิการ  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2041105 ผลติภัณฑ์พืน้บ้าน         
Folk Art Product        

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการออกแบบผลิตภณัฑจ์ากวสัดุในทอ้งถ่ิน โดยเนน้ท่ี
ความคิดสร้างสรรคเ์ฉพาะตน ปฏิบติังานทั้งดา้นเขียนแบบและการสร้าง       ผลงาน
จริง ศึกษาในเร่ืองรูปแบบ รูปทรง และสีใหเ้หมาะสมกบัคุณสมบติัของวสัดุท่ีใช ้   
และรูปแบบของการน าไปใชง้าน 

   
2041106 ออกแบบเคร่ืองใช้ในชีวติประจ าวนั 

Functional Design       
3(2-2) 

  ศึกษาประวติัความเป็นมา รูปแบบ คุณลกัษณะของวสัดุและการใช้
เคร่ืองมือ การออกแบบเคร่ืองเรือน เพื่อมุ่งประโยชน์การประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของสังคม โดยเนน้ความงามและความเหมาะสมกบัการใชง้าน 

   
2041107 ออกแบบผลติภัณฑ์ไม้           

Wood Product Design   
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการออกแบบผลิตภณัฑไ์ม ้ โดยเนน้ท่ีความคิดสร้างสรรค์
เฉพาะตน ปฏิบติังานทั้งดา้นเขียนแบบและการสร้างผลงานจริง ศึกษาในเร่ือง
รูปแบบ รูปทรง สี ใหเ้หมาะสมกบัคุณสมบติัของเน้ือไมท่ี้ใชแ้ละรูปแบบของการ
น าไปใชง้าน 

   
2041108 ผลติภัณฑ์จักสาน             

Weaving Product      
3(2-2) 

  ศึกษารูปแบบและลกัษณะงานจกัสานท่ีใชว้สัดุต่าง ๆ เช่น ไมไ้ผ ่หวาย ใบ
ลาน ใบตาล เป็นตน้     และฝึกปฏิบติัการออกแบบโดยมุ่งทั้งดา้นประโยชน์ใชส้อย    
และการสร้างสรรครู์ปแบบใหม่ ๆ  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2041109 ออกแบบผลติภัณฑ์เคร่ืองรัก      
Lacquer Ware         

3(2-2) 

  ศึกษากรรมวธีิและเทคนิคการออกแบบเคร่ืองรักประเภทต่าง ๆ เช่น การ
ท าลายรดน ้า การประดบัดว้ยวสัดุต่าง ๆ การเขียนรักสี การท าภาชนะ และฝึก
ปฏิบติัการออกแบบใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการในปัจจุบนั 

   
2041110 ออกแบบผลติภัณฑ์กระดาษ  

Paper Card Product    
3(2-2) 

  ศึกษารูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ ของผลิตภณัฑก์ระดาษใน    ทอ้งถ่ิน 
เพื่อน ามาใชเ้ป็นพื้นฐานในการออกแบบเคร่ืองใช ้ เคร่ืองตกแต่งท่ีผลิตดว้ยกระดาษ
ในรูปและวธีิการแตกต่างกนั เนน้ในเร่ืองความงามของรูปทรงลกัษณะของวสัดุ 
วธีิการประกอบและการเสนอความคิดใหม่ทั้งรูปแบบและประโยชน์ใชส้อย 

   
2041111 ออกแบบ 3 มิติ 1        

3-Dimensional Design 1 
2(1-2) 

  ศึกษาโครงสร้างรูปแบบของ 3 มิติ โดยเนน้หนกัในเร่ืององคป์ระกอบท่ี
สัมพนัธ์กนั จากวสัดุเบ้ืองตน้ท่ีเปล่ียนแปลงรูปทรงไดง่้าย  

   
2041301 ศิลปะกบัส่ิงแวดล้อม       

Art and Environment     
2(1-2) 

  ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  สามารถช้ีแนะในการใชศิ้ลปะ
ของการวางผงั การตกแต่งท่ีอยูอ่าศยัของชุมชน โดยมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมตามหนา้ท่ี
ประโยชน์ใชส้อยท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพของเศรษฐกิจ      สังคม        วฒันธรรม   ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อมนุษยท์ั้งร่างกายและจิตใจ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2041401 ทฤษฎกีารออกแบบตกแต่ง 
Theory of Decorative Design 

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัขั้นตอนของการเขียนแบบตกแต่งทั้งภายในและ  ภายนอก
เรียนรู้ในเร่ืองการใชม้าตราส่วนสากลในการระบุแบบ การวดัเน้ือท่ี  การออกแบบ
เคร่ืองเรือน ตลอดจนการเลือกใชสี้ วสัดุและเคร่ืองเรือนใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

   
2041402 ออกแบบตกแต่งสถานที ่    

Exterior Design        
3(2-2) 

  ศึกษาทฤษฎีและปฏิบติัการตกแต่งภายนอกสถานท่ี ตลอดทั้งการออกแบบ
ตกแต่งบริเวณใหเ้หมาะสมกบัความจ าเป็นของการใชง้านต่าง ๆ  

   
2041403 การออกแบบตกแต่งภายใน 

Interior Design         
3(2-2) 

  ศึกษาหลกัการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายในการจดัวางกลุ่มสี วสัดุ
ครุภณัฑ ์ ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของหอ้ง รวมทั้งการตกแต่งในโอกาสพิเศษ เช่น 
การตกแต่งเวทีภายในอาคาร ปฏิบติัการออกแบบตกแต่งภายใน โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกบัสังคมปัจจุบนั 

   
2041404 การออกแบบงานตั้งแสดง  

Display Design        
3(2-2) 

  ศึกษาหลกัการออกแบบงานตั้งแสดงประเภทต่าง ๆ เช่น การจดัมุม  ตั้ง
แสดงตูโ้ชวห์นา้ร้าน การจดัตั้งแสดงแบบลอยตวั (Island Display) การจดัแผน่ป้าย 
(Board Display) เป็นตน้ และฝึกปฏิบติัการออกแบบงานตั้งแสดง  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2041405 เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ 
Technical Design of Exhibition 

3(2-2) 

  ศึกษาทฤษฎีและหลกัการออกแบบ การจดันิทรรศการประเภทต่าง ๆ โดย
เนน้การก าหนดรูปแบบ แผนผงับริเวณ ต าแหน่ง ทิศทาง ฯลฯ และปฏิบติัการ
ออกแบบ การจดัและตกแต่งนิทรรศการตามความมุ่งหมายต่าง ๆ  

   
2041406 การออกแบบตกแต่งภายนอก 

Exterior Design        
3(2-2) 

  ศึกษาหลกัการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายนอก   อาคารประเภทต่าง 
ๆ รวมทั้งการจดัเวทีกลางแจง้และการจดับริเวณตามความมุ่งหมาย และโอกาสต่าง 
ๆ ปฏิบติัการออกแบบตกแต่งภายนอก โดยค านึงถึงความคิด สร้างสรรคท์ั้งในดา้น
ความงามและวสัดุ  ศึกษาทฤษฎีและปฏิบติัการออกแบบตกแต่งภายนอกอาคาร และ
การออกแบบภูมิสถาปัตย ์ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกลมกลืนของพนัธ์ุไมบ้ริเวณ
และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง เช่น แสงไฟ การรักษาดูแลเพื่อใหก้ารออกแบบสมบูรณ์ 

   
2041407 เทคโนโลยทีางการออกแบบ 

Technological Design   
3(2-2) 

  ศึกษาระบบต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการสัมผสัของมนุษย ์ เร่ือง แสง เสียง ความ
ร้อน ความเยน็ การถ่ายเทอากาศ ความปลอดภยั เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการออกแบบ
ตกแต่งใหส้มบูรณ์ โดยค านึงถึงความสะดวกสบาย ประโยชน์ใชส้อย และความงาม
เป็นส าคญั 

   
2041601 การออกแบบเคร่ืองประดับ     

Jewelry Design        
2(1-2) 

              ศึกษาถึงลกัษณะแบบอยา่งและประวติัความเป็นมาในการพฒันาดา้นวสัดุ
และสีของเคร่ืองประดบั ทฤษฎีการออกแบบเคร่ืองประดบัและปฏิบติัการออกแบบ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2041602 เทคนิคการออกแบบเคร่ืองประดับ 
Technical Design of Ornament 

3(2-2) 

                 ศึกษารูปแบบเคร่ืองประดบัตกแต่งภายในแต่ละยคุสมยั ทั้งไทยและสากล 
เช่น หมวก แวน่ตา ผา้พนัคอ สร้อยคอ ก าไล แหวน เขม็ขดั กระเป๋าถือ ฯลฯ เพื่อ
น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบัตกแต่งกาย โดยค านึงถึงความ
สวยงาม ความเหมาะสม การเลือกใชว้สัดุและโอกาสใชง้าน 

   
2042101 ปูนป้ัน  

Plaster Modeling              
3(2-2) 

  ศึกษากรรมวธีิและเทคนิคของงานปูนประเภทต่าง ๆ เช่น การหล่อปูนพลา
สเตอร์ การหล่อปูนซีเมนต ์ การผสมปูนโขลกเพื่อใชใ้นงานป้ัน โดยเนน้ ส่วนผสม
ขั้นตอนการผสม การข้ึนรูป ตลอดจนการป้ันลวดลายต่าง ๆ   และฝึกปฏิบติัการ
ออกแบบงานปูน   

   
2042102 ออกแบบผลติภัณฑ์ 1 

Product Design 1          
3(2-2) 

  ศึกษาวเิคราะห์รูปแบบผลิตภณัฑใ์นทอ้งถ่ิน เพื่อน ามาประยกุตรู์ปทรงให้
สวยงาม เหมาะสมตามสมยันิยมและปฏิบติัการออกแบบผลิตภณัฑใ์นทอ้งถ่ิน โดย
เนน้การพฒันารูปแบบ ลวดลาย ขนาดของเคร่ืองป้ันดินเผา เพื่อใหน้ าไปใชป้ระโยชน์
ไดม้ากข้ึน 

   
2042103 ออกแบบผลติภัณฑ์ 2 

Product Design 2         
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการออกแบบเก่ียวกบัส่ิงประดิษฐ ์ของเล่น   เคร่ืองประดบั  
ของช าร่วย หรือของท่ีระลึกท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน โดยเป็นการน าวสัดุในทอ้งถ่ินมาใช้
ประโยชน์และการน าวสัดุสังเคราะห์มาประยกุตใ์หเ้กิดความสวยงามเหมาะสมกบั
การใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึน 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2042104 การออกแบบของทีร่ะลกึ 
Souvenir Design  

3(2-2) 

  ศึกษาการผลิตของช าร่วย ศึกษาและปฏิบติั วสัดุ   และอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่น
ทอ้งถ่ิน เพื่อน ามาประกอบกนัเขา้เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ดว้ยรูปแบบ และวธีิการท่ี
แตกต่างกนั เนน้ในดา้นการใชเ้ศษวสัดุใหเ้กิดประโยชน์ เช่น การประดิษฐด์อกไมจ้าก
ผา้ ตุก๊ตาพวงกุญแจ ฯลฯ 

   
2042105 ผลติภัณฑ์จากสารเคมี 1 

Chemical Product 1       
3(2-2) 

  ศึกษาเทคนิควธีิการ วสัดุอุปกรณ์ของงานชุบ หล่อ โลหะ พลาสติก   และไฟ
เบอร์กลาส ตลอดจนการปฏิบติัการชุบหล่อเบ้ืองตน้  

   
2042106 ผลติภัณฑ์จากสารเคมี 2 

Chemical Product 2              
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการออกแบบสร้างงานชุบโลหะ งานชุบพลาสติก และงาน
ชุบวสัดุธรรมชาติ  

   
2042107 ผลติภัณฑ์จากสารเคมี 3 

Chemical Product 3              
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการออกแบบสร้างงานผลิตภณัฑง์านหล่อโลหะ หล่อ
พลาสติก ไฟเบอร์กลาส ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งตลาด 

   
2042108 ผลติภัณฑ์จากสารเคมี 4 

Chemical Product 4              
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการออกแบบเคร่ืองประดบัตกแต่ง และสร้างผลิตภณัฑจ์าก
โลหะ พลาสติก ไฟเบอร์กลาส และวสัดุธรรมชาติ  

 
 

 



 542 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2042109 ออกแบบเคร่ืองป้ันดินเผา 1 
Pottery Design 1                

3(2-2) 

  ศึกษาประวติัเคร่ืองป้ันดินเผาสมยัต่าง ๆ ท่ีส าคญัในเอเซียและฝึกปฏิบติั
เก่ียวกบังานดินเบ้ืองตน้ เช่น การคดัเลือกดิน การเตรียมดิน และการป้ันดว้ยวธีิการ
พื้นฐาน โดยเนน้ความงามและความเหมาะสมกลมกลืนตามหลกัการทางศิลปะ 

   
2042110 ออกแบบเคร่ืองป้ันดินเผา 2 

Pottery Design 2                
 

3(2-2) 

  ศึกษาและออกแบบประติมากรรม การออกแบบงานเคร่ืองป้ันดินเผาขนาด
เล็ก โดยค านึงถึงความเหมาะสมของวธีิการ รูปแบบ วสัดุ ความคิด        สร้างสรรค ์
และประโยชน์ใชส้อยเชิงพาณิชยศิลป์  

   
2042111 ออกแบบเคร่ืองป้ันดินเผา 3 

Pottery Design 3                
3(2-2) 

  ศึกษาและฝึกปฏิบติัการออกแบบงานเคร่ืองป้ันดินเผาดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น 
วธีิการบีบ วธีิบด วธีิแผ ่วธีิใชแ้ป้นหมุน โดยใหเ้ป็นรูปทรงต่าง ๆ ทั้งรูปทรงเรขาคณิต 
รูปทรงธรรมชาติ และในรูปแบบของผลิตภณัฑ ์ เช่น ชาม แจกนั ฯลฯ และฝึกการ
ตกแต่งดว้ย 

   
2042112 ออกแบบเคร่ืองป้ันดินเผา 4 

Pottery Design 4                
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการออกแบบเคร่ืองป้ันดินเผาดว้ยวธีิการสร้างตน้แบบดว้ย
วสัดุต่าง ๆ เช่น ปูนพลาสเตอร์ พิมพย์าง การหล่อดว้ยน ้ามนัดิน หล่อตนั ฯลฯ 
ตลอดจนการศึกษาปฏิบติัการเก่ียวกบักรรมวธีิการป้ัน หล่อ เผา และเคลือบ โดยเนน้
ความคิดสร้างสรรคด์า้นรูปธรรมและเน้ือหา 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2042113 เคร่ืองป้ันดินเผา   
Ceramics                        

2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบติังานเก่ียวกบักรรมวธีิ การข้ึนรูป การหล่อ เผาและเผาเคลือบ
โดยเนน้การสร้างสรรค ์  เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใชใ้นโอกาส
ต่าง ๆ              

   
2042114 เทคนิคการท าเคร่ืองป้ันดินเผา  

Ceramics Techniques         
3(2-2) 

  ศึกษาประวติัความเป็นมา ประโยชน์และกรรมวธีิเบ้ืองตน้ของ     
เคร่ืองป้ันดินเผา ตลอดทั้งวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการสร้างงาน
เคร่ืองป้ันดินเผา ฝึกปฏิบติัการผลิตงานเบ้ืองตน้ดว้ยวธีิการกด รีด ขด หล่อ การป้ัน 
โดยใชแ้ป้นหมุน และเผา-เคลือบ 

   
2042115 ผลติภัณฑ์จากเปลอืกหอย  1   

Producing Shells 1     
2(1-2) 

  ศึกษาลกัษณะทางชีววทิยา แหล่งท่ีมาของเปลือกหอยและสัตวท์ะเลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑจ์ากเปลือกหอย   พร้อมทั้งศึกษาวสัดุอุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ ของ
เปลือกหอย และสัตวท์ะเลท่ีน ามาใชใ้นงานผลิตภณัฑ ์ 

   
2042116 ผลติภัณฑ์จากเปลอืกหอย  2   

Producing Shells 2     
3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบติัการตดั เจียร กรีดลาย ในลกัษณะต่าง ๆ รูปแบบผลิตภณัฑจ์าก
เปลือกหอย และสัตวท์ะเลทั้งของไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งออกแบบผลิตงาน
ผลิตภณัฑแ์ละออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสม 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2042117 ผลติภัณฑ์จากเปลอืกหอย  3   
Producing Shells 3     

3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบติัการสร้างผลิตภณัฑจ์ากเปลือกหอยและสัตวท์ะเลทั้ง    แปรรูป
และไม่แปรรูปในลกัษณะต่าง ๆ  

   
2042118 ผลติภัณฑ์จากเปลอืกหอย  4   

Producing Shells 4     
3(2-2) 

  ศึกษาวธีิการด าเนินการธุรกิจผลิตภณัฑจ์ากเปลือกหอยทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ พร้อมทั้งปฏิบติัการออกแบบจดัมุม จดัตูโ้ชว ์ และการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์                           

   
2042119 ออกแบบโลหะภัณฑ์ 1        

Metal Ware Design 1    
3(2-2) 

  ศึกษาคุณสมบติัต่าง ๆ ของโลหะท่ีใชใ้นงานสลกัดุน กรรมวธีิในการท าให้
โลหะอ่อนตวั การออกแบบ ร่างแบบและถ่ายแบบ การยดึ การแผโ่ลหะ การท าแท่น
รองส าหรับดุน การใชค้อ้น การใชส่ิ้งสลกั การดุนลาย วธีิการและเทคนิคในการข้ึน
รูปและการสลกัดุน การผสมชนั การฉลุลาย กรรมวธีิต่าง ๆ ในการสลกัดุน การเตรียม
งาน และการท าความสะอาดโลหะดุน 

   
2042120 ออกแบบโลหะภัณฑ์ 2        

Metal Ware Design 2    
3(2-2) 

  ศึกษางานโลหะรูปพรรณทัว่ไป ศึกษาเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ้การบ ารุงรักษาเคมีภณัฑแ์ละการใชง้าน หลกัการออกแบบ รูปทรง  
ลวดลาย การเขียนแบบงานโลหะพรรณ กระบวนการผลิต คุณสมบติัของโลหะทองค า 
เงิน ทองแดง การใชค้วามร้อน อุณหภูมิของโลหะ การผสม การเตรียม และการ
ปฏิบติัการเก่ียวกบัการข้ึนรูป การสลกัลาย การใชส่ิ้งสลกัแบบง่าย ๆ  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2042121 ออกแบบโลหะภัณฑ์ 3        
Metal Ware Design 3    

3(2-2) 

  ศึกษาลกัษณะชนิดและประเภทของเคร่ืองถมท่ีมีใชอ้ยูท่ ัว่ไป ชนิดของโลหะ
ท่ีน ามาใชเ้ป็นตวัโครงการเตรียมวสัดุท่ีจะน ามาท าถม กรรมวธีิและเทคนิคในการท า 
การออกแบบเคร่ืองถมเพื่อท าเป็นเคร่ืองประดบั เคร่ืองใช ้ ของช าร่วย  อ่ืน ๆ    โดย
ค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยและคุณค่าในทางศิลปะ การขดัท าความสะอาด และการ
ถนอมรักษาเคร่ืองถมตามกรรมวธีิท่ีถูกตอ้ง 

   
2042122 ออกแบบเคร่ืองหนัง 1  

Leather  Design 1    
3(2-2) 

  ศึกษาประวติัความเป็นมาของผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงัโดยสังเขป วสัดุ และ
เคร่ืองมือ จกัรเยบ็ ในการท าการผลิตเคร่ืองหนงั ประเภทของเคร่ืองหนงั ฝึกวธีิใช้
เคร่ืองมืออุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ในการใชต้ดัเยบ็ ตอกดุนเคร่ืองหนงั เป็นตน้  

   
2042123 ออกแบบเคร่ืองหนัง 2  

Leather  Design 2    
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการออกแบบเคร่ืองใช ้ ของท่ีระลึก ฝึกออกแบบ   ลวดลาย 
ฝึกเทคนิค ทกัษะในการตดั เจาะดุน ยอ้มสี และการเยบ็หนงั  

   
2042124 ออกแบบเคร่ืองหนัง 3  

Leather  Design 3    
2(1-2) 

  ศึกษาและฝึกปฏิบติัออกแบบลวดลาย การท าแม่พิมพ ์ การตดัรูปแบบให้
สัมพนัธ์กบัประโยชน์ใชส้อย ความงาม รสนิยม คิดคน้ ประยกุต ์ การยอ้มสี การเยบ็ 
การซ่อม ใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบและการใชส้อย  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2042125 ออกแบบผลติภัณฑ์ 
Weaving and Dye  

3(2-2) 

  ศึกษากระบวนการถกั ทอ ยอ้ม วธีิต่าง ๆ และปฏิบติัการออกแบบถกั ทอ 
ยอ้ม โดยค านึงถึงเทคนิคใหม่ ๆ   และความเหมาะสมกบัความตอ้งการ         ของตลาด                                                  

   
2042126 ออกแบบ 3 มิติ 2     

3-Dimensional Design 2 
2(1-2) 

  ศึกษาในการสร้างรูปแบบท่ีมองเห็นในงานสามมิติ โดยเนน้โครงสร้างของ
องคป์ระกอบอยา่งซบัซอ้น จากวตัถุต่างชนิดท่ีน ามาใชร่้วมกนัอยา่งมีส่ือความหมาย   

   
2042201 การออกแบบบรรจุภัณฑ์  

Package Design        
3(2-2) 

  ศึกษาทฤษฎีและววิฒันาการของการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ ส าหรับการบรรจุ
ผลิตภณัฑทุ์กประเภท ดว้ยวสัดุชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และฝึกปฏิบติัการ
ออกแบบ โดยค านึงถึงขนาด น ้าหนกั รูปทรง และชนิดของผลิตภณัฑ ์ รวมทั้งการ
ขนส่ง 

   
2042202 ออกแบบ 3          

Design 3    
2(1-2) 

  ศึกษาความรู้และประสบการณ์ในเทคนิคการออกแบบโฆษณาหีบห่อสินคา้ 
การออกแบบตวัอกัษรและเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ    ใหเ้รียน   เนน้หนกั
ทางพาณิชยศิลป์  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
2042403 การออกแบบทีต่ั้งแสดงสินค้า 

Display Design        
3(2-2) 

  ศึกษาวธีิการจดัแสดงสินคา้ประเภทต่าง ๆ ตลอดจนกรรมวธีิในการติดตั้ง 
ปฏิบติัการออกแบบ การจดัสินคา้เพื่อการจ าหน่ายและศิลปะท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ตวัอกัษร 
และเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการโฆษณาของบริษทั หา้งร้าน รัฐวสิาหกิจ และหน่วยงาน
ของราชการ 

   
2042404 จิตรกรรมและภาพพมิพ์ตกแต่ง 

Decorative Painting and Graphic 
3(2-2) 

  ศึกษาทฤษฎีและวธีิการสร้างงานจิตรกรรมและภาพพิมพ ์ส าหรับใช ้  ในงาน
ตกแต่งทัว่ไป รวมทั้งวธีิการแกปั้ญหาต่าง ๆ ในดา้นวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้าง
งานจิตรกรรมและภาพพิมพ ์ปฏิบติัการออกแบบเพื่อการตกแต่ง      ใหเ้หมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้ม 

   
2042602 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย        

Fashion  Design     
2(1-2) 

  ศึกษาถึงลกัษณะแบบอยา่ง และประวติัความเป็นมาในการพฒันาทางดา้น
วสัดุสีของเคร่ืองแต่งกาย ทฤษฎีการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงเหมาะสมกบัยคุสมยั   

   
2043101 ออกแบบ 5           

Design 5    
2(1-2) 

  ศึกษาทฤษฎี ปฏิบติัการเขียนตวัอกัษร   และฝึกออกแบบตวัอกัษรดว้ย
เคร่ืองมือชนิดต่าง ๆ ตลอดจนเรียนรู้ถึงวธีิการเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 

   
2043102 ออกแบบ 10          

Design 10   
2(1-2) 

  ศึกษาเก่ียวกบัการออกแบบประจ าชาติ ดว้ยการรู้จกัน าศิลปะประจ าชาติมา
ประยกุต ์ โดยเนน้ความคิดสร้างสรรครู์ปแบบ เน้ือหา การน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสมกบั
สังคมและวฒันธรรมไทย 

   
2043103 ออกแบบ 11         

Design 11   
2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบติัการออกแบบโฆษณาประเภทต่างๆ เทคนิคในการโฆษณา 
การส ารวจความตอ้งการ การประเมินราคา การเลือกสถานท่ี ตลอดจน การประเมิน 

   
2043104 ออกแบบ 12          

Design 12   
2(1-2) 

  ปัญหาการตกแต่งภายใน การออกแบบและการตกแต่งอาคาร เนน้ 
ประสบการณ์ในการแกปั้ญหาใหเ้หมาะสมกบัสังคมปัจจุบนั       

   
2043105 ออกแบบ 13          

Design 13   
2(1-2) 

  ศึกษาสภาพความเป็นจริงของสังคมและปฏิบติัการออกแบบ การจดับริเวณ 
การจดัสวนโดยใชพ้นัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบัและวสัดุอ่ืน ๆ   ตามสภาพทอ้งถ่ิน 

   
2043201 ออกแบบ 8           

Design 8    
2(1-2) 

  ศึกษาและฝึกปฏิบติัการออกแบบผลิตภณัฑ ์ โดยเนน้รูปแบบและลวดลาย
เพื่อใหส้ามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้  



 549 

 
 

 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2043401 ออกแบบ 17          
Design 17   

2(1-2) 

  ศึกษาและวเิคราะห์ประวติันกัออกแบบ ผลงานท่ีส าคญัในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
ทั้งตะวนัตกและตะวนัออก  

   
2043402 ออกแบบ 18          

Design 18   
2(1-2) 

  ศึกษาสภาพความเป็นจริงของส่ิงแวดลอ้ม และปฏิบติัการออกแบบ การจดั
บริเวณ การจดัสวนโดยใชพ้นัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบัและวสัดุอ่ืน ๆ ตามสภาพดว้ย 

   
2043403 ออกแบบ 19          

Design 19   
2(1-2) 

  ปัญหาในการออกแบบ การแกปั้ญหาในการออกแบบและการเขียนแบบ 
ผูเ้รียนเลือกโครงงานทางดา้นศิลปะตกแต่ง และการออกแบบตามความสนใจ    และ
ความถนดั 

   
2043404 ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่ 

Interior Decoration 
3(3-0) 

  ความหมายและความส าคญัของการจดัสถานท่ี ความสัมพนัธ์ระหวา่งความ
ตอ้งการของมนุษยก์บับรรยากาศของสถานท่ี ความสัมพนัธ์ของการจดัระบบงาน 
การเคล่ือนไหวของมนุษยก์บัการจดัสถานท่ีและบรรยากาศท่ีท าการออกแบบ การ
ตกแต่งอาคารสถานท่ี เพื่อประกอบการต่าง ๆ หลกัและการจดัแต่งอาคารสถานท่ี 
การฝึกปฏิบติัการจดัตกแต่งอาคารสถานท่ีท่ีใชก้บังานต่าง  ๆ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
   

2044401 ออกแบบ 22          
Design 22   

2(1-2) 

  ศึกษาและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการจดันิทรรศการตามความมุ่งหมายต่างๆ ของ
สังคม ประเภทการโฆษณา การจดัสถานท่ีและการน าเอาวชิาการออกแบบไปประยกุต์
ใหส้ัมพนัธ์กบัวชิาอ่ืนเพื่อใหเ้กิดผลดีต่อสังคม 
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หมู่วชิานาฏศิลป์และการแสดง 
(205) 

 
 

  หมู่วชิา นาฏศิลป์และการแสดง  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาศิลปกรรมศาสตร์ ไดจ้ดัลกัษณะ 
เน้ือหาวชิานาฏศิลป์และการแสดง  ออกเป็นดงัน้ี 

1.   โขน - ละคร                                (205-1--) 
2.   ระบ า ร า ฟ้อน (205-2--) 
3.   เพลง (205-3--) 
4.   หุ่น (205-4--) 

 5.  นาฏศิลป์สากล (205-5--) 
 6.  เทคนิคดา้นการแสดงละครเวที  โทรทศัน์  และละครเด็ก (205-6--) 

7.  เน้ือหาทัว่ไปทางดา้นนาฏศิลป์ (205-7--) 
8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (205-8--) 
9. โครงการวจิยั ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ  (205-9--) 
     การสัมมนา  และการวจิยั 
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หมู่วชิานาฏศิลป์และการแสดง  (205)  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
2051101 
2051103 
2051105 
2051106 
2051107 
2051108 
2051201 
2051202 
2051203 
2051204 
2051205 
2051206 
2051207 
2051208 
2051301 
2051302 
2051304 
2051401 
2051402 
2051404 
2051405 
2051501 
2051601 

2050101 
 

สุนทรียะทางนาฎศิลป์ไทย 
พิธีไหวค้รูนาฏศิลป์ไทย 
โขน 
ประวติัการละครตะวนัออก 
ประวติัการละครไทยและบุคคลส าคญัในวงการละครไทย 
การแต่งกาย 1 
นาฏศิลป์ไทย 
ร าพื้นฐาน  1 
ลีลาของนาฎศิลป์ไทย 
กิจกรรมฟ้อนร า  1 
ร าพื้นฐาน  2 
ระบ าเบด็เตล็ด  1 
ระบ าเบด็เตล็ด  2 
พื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย 
เพลงไทย  1 
ดนตรีเพื่อการละคร 
ละครส าหรับเด็ก 
การแสดงหุ่น 
การแสดงหุ่น  1 
นาฏศิลป์และการละครส าหรับเด็ก 
หุ่นส าหรับเด็ก 
ละครตะวนัออก 
การแต่งกายและแต่งหนา้  1 
 

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 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 จิตวทิยาเพื่อการละคร 
ศิลปะเพื่อการละคร 
การแสดง 1 
การก ากบัการแสดง 1 
องคป์ระกอบของการสร้างละครและงานบนเวที 
การเคล่ือนไหวบนเวที 
การพดูและการฝึกเสียง 1 
ละครใบ ้
การแสดงศิลปป้องกนัตวั 
บ่อเกิดรามเกียรต์ิ 
ประวติัตวัละครและสถานท่ีส าคญัในเร่ืองรามเกียรต์ิ 
การเขียนบทและการตดัต่อบทละคร 
วาทศิลป์การละคร 
กิจกรรมสร้างละคร 1 
ประวติัการละครตะวนัตก 
การเขียนบทละคร 1 
หนา้พาทย ์1 
กิจกรรมฟ้อนร า  2 
กิจกรรมฟ้อนร า  3 
นาฏศิลป์พื้นเมือง  1 
นาฏศิลป์พื้นเมือง  2 
นาฏศิลป์ส าหรับครูประถมศึกษา 
นาฏศิลป์ส าหรับครูประถม  1 
นาฏศิลป์ส าหรับครูประถม  2 
เพลงไทย  2 
เพลงไทย  3 

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) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 เพลงและการขบัร้องเพื่อการแสดง 
ละครตะวนัตก 
บลัเล่ต ์ 1 
นาฏศิลป์พื้นเมืองตะวนัออก 
นาฏศิลป์พื้นเมืองตะวนัตก 
เทคนิคการสร้างฉาก  แสง  สี  เสียง 
การแต่งกายแต่งหนา้และอุปกรณ์การแสดง 
การออกแบบฉากและแสง  1 
การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  1 
การแต่งหนา้  1 
การแสดง  2 
การพดูและการฝึกเสียง  2 
การอ่านตีความบทละคร 
ละครสร้างสรรค์ 
ละครและการแสดงส าหรับเด็ก  1 
หลกัการประพนัธ์บทละคร 
ววิฒันาการของศิลปะการละครตะวนัออกและตะวนัตก  : 
 การศึกษาในเชิงวเิคราะห์ 
วรรณกรรมการละครไทย 
มหรสพและการละเล่นของหลวง 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์และการละคร  1 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพนาฏศิลป์และการละคร  1 
นารายณ์สิบปาง 
หลกัการสร้างละคร 
การแสดงและการก ากบัการแสดง 
การแสดงเป็นชุดเป็นตอน 

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) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 การเขียนบทละคร  2 
การสร้างละครร า 
การสร้างละครร้อง 
ฉุยฉาย 
ประดิษฐท์่าร าเตน้  1 
กิจกรรมฟ้อนร า  4 
การจดัการแสดงวพิิธทศันา 
วพิิธทศันา 
เพลงและการละเล่นพื้นบา้น 
การบนัทึกท่าร าเตน้ 
การแสดงหุ่น  2 
บลัเล่ต ์ 2 
โมเดิร์นดานซ์  1 
บลัเล่ต ์ 3 
นาฏศิลป์เอเชีย 
ละครวทิยแุละวทิยโุทรทศัน์ 
การแต่งกายและการแต่งหนา้  2 
การก ากบัการแสดง  2 
การแต่งหนา้  2 
การก ากบัเวที 
การเขียนบทละครส าหรับเด็ก 
ประวติัภาพยนตร์  ละครวทิยแุละละครวทิยโุทรทศัน์ 
ทฤษฎี  เทคนิควทิยโุทรทศัน์ 
การแสดง  3 
หลกัการวเิคราะห์บทละคร  
การอ่านและแปลบทละคร  1 

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) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 ละครภาพยนตร์และนวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทียบ 
หลกัการวเิคราะห์และวจิารณ์การละคร 
วรรณกรรมการละครตะวนัตก 
นาฏศิลป์และการละครเพื่อการศึกษา 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์และการละคร  3 
กิจกรรมสร้างละคร  2 
นาฏศิลป์เปรียบเทียบ 
การวจิารณ์นาฏศิลป์และละคร 
การเขียนบทละครไทย 
ลิเก 
หนา้พาทย ์ 2 
ระบ าเบด็เตล็ด  3 
กิจกรรมฟ้อนร า  5 
ประดิษฐท์่าร าเตน้  2 
ดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบา้น 
ระบ านานาชาติ 
ร าอาวธุ 
เพลงไทย  4 
เพลงไทย  5 
การแสดงหุ่น  3 
นาฏศิลป์สากล 
โมเดิร์นดานซ์  2 
บลัเล่ต ์ 4 
การแต่งกายละครไทย 
ละครและการแสดงส าหรับเด็ก  2 
การเขียนบทละครวทิยแุละวิทยโุทรทศัน์ 

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) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
2054606 
2054701 
2054702 
2054704 
2054705 
2054801 
2054901 
2054903 
2054904 
2054906 
2054907 
2054908 
2054909 
2054910 
2054911 
2054912 

 

 การก ากบัการแสดงละครวทิยโุทรทศัน์ 
การละครสมยัใหม่ในองักฤษ  ยโุรป  และอเมริกา 
วรรณกรรมการละครสากล 
บทบาทของดนตรีและนาฏศิลป์ในละครเอเชีย 
หลกัการวเิคราะห์และวจิารณ์การละครไทย 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพนาฏศิลป์และการละคร  3 
ผลงานคน้ควา้ริเร่ิมทางดา้นนาฏศิลป์หรือศิลปะการละคร 
การแสดงทอ้งถ่ิน 
สรีระวทิยาของผูแ้สดงนาฏศิลป์ 
ร าวง 
การใชค้อมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานในงานนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์เพื่อชีวติ 
การวจิยัดา้นนาฏศิลป์และการละคร 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารดา้นนาฏศิลป์และการละคร 
การจดัการนาฏศิลป์เชิงธุรกิจ 
การวดัผลและประเมินผลนาฏศิลป์และการละคร 
 

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) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิา  นาฏศิลป์และการแสดง  (205) 

 
รหัสวชิา    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
2051101 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย 2(2-0) 
 Aesthetics  of  Dramatic  Arts 
  ศึกษาประวติัการฟ้อนร า  ลกัษณะและชนิดของการแสดง  ระบ า     

ร าฟ้อน  ละคร โขน  วพิิธทศันา  มหรสพ  การละเล่นของหลวง   
เพลงพื้นเมือง  และการแสดงพื้นเมือง  วเิคราะห์ลกัษณะท่ีนิยมวา่ดีในดา้น
ลีลา  ท่าร า ท่วงท านองเพลง  จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาความ
เหมาะสม 

 
2051103 พธีิไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย 2(1-2) 
 Ceremonies  for  Drama  Teachers 
  ศึกษาท่ีมาและความส าคญัของนาฏศิลป์ไทย หลกันาฏศิลป์เบ้ืองตน้ 
 วตัถุประสงค ์ และพิธีกรรมในการไหวค้รู  ครอบรับมอบโขนละคร 
 ฝึกร าเพลงชา้ เพลงเร็ว  การร าในพิธิไหวค้รู  จดัพิธีไหวค้รู 
 
2051105 โขน  2(1-2) 
 Khon 
  ศึกษาประวติัความเป็นมาและววิฒันาการ  เร่ืองท่ีแสดง  วงดนตรี 
 ประกอบการแสดง  คนพากษ ์เจรจา หวัโขน  โอกาสท่ีแสดง และวธีิดูโขน 
 ฝึกปฏิบติัโขนตามความเหมาะสม 
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รหัสวชิา    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
2051106 ประวตัิการละครตะวนัออก 2(2-0) 
 A  Survey  to the  History  of  Oriental  Theatre 
  ศึกษาการละครของชาติต่าง ๆ ในตะวนัออก  ไดแ้ก่  อินเดีย  ชวา 
 จีน  ญ่ีปุ่น  และชาติต่าง ๆ  ท่ีไดรั้บอิทธิพลทางการละครจากชาติเหล่าน้ี   
                                    ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
 
2051107 ประวตัิการละครไทยและบุคคลส าคัญในวงการละครไทย 2(2-0) 
 Thai  Drama  History  and  Artists 

 ศึกษาประวติัละครไทย  แนวคิดและผลงานของบุคคลส าคญัใน
วงการละครไทย  ตั้งแต่สมยัสุโขทยัจนถึงปัจจุบนั 

 
2051108 การแต่งกาย 1 2(1-2) 
 Costume 1 

 ศึกษาประวติัการแต่งกายในยคุสมยัต่าง ๆ ของไทยและต่างชาติ 
อิทธิพลของเคร่ืองแต่งกายท่ีมีต่อละคร ฝึกแต่งกายละครในรูปแบบต่าง ๆ 

 
2051201 นาฏศิลป์ไทย 2(1-2) 
 Thai  Dramatic  Arts 
  ศึกษาความส าคญัและท่ีมาของนาฏศิลป์ไทย  พิธีไหวค้รูนาฏศิลป์   
 หลกันาฏศิลป์เบ้ืองตน้ นาฏยศพัท ์ ฝึกเพลงชา้  เพลงเร็ว  ร าแม่บทเล็ก   

ร าเด่ียว  ร าคู่  ร าหมู่  ร าอาวธุ  ฟ้อนเซ้ิง  ฯลฯ     (เลือกปฏิบติัตามความ
เหมาะสม) 
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รหัสวชิา    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
2051202 ร าพืน้ฐาน  1 2(1-2) 
 Basic  Thai  Dancing 

 ศึกษานาฏศพัทท่ี์ใชใ้นการร าพื้นฐาน  ฝึกร าเพลงชา้  เพลงเร็ว   ร า
แม่บทเล็ก  ร าวงมาตรฐาน 

 
2051203 ลลีานาฏศิลป์ไทย 2(1-2) 
 Nature of Thai Dramatic Arts 

 ศึกษานาฏศพัทท่ี์ใชใ้นการ าพื้นฐาน ฝึกร าเพลงชา้ เพลงเร็ว ร า
แม่บทเล็กร าวงมาตรฐาน 
 

2051204 กจิกรรมฟ้อนร า  1 2(1-2) 
 Thai  Dancing   1 

 ศึกษาประวติัความเป็นมา  เคร่ืองแต่งกาย  จงัหวะ  ลีลา  เพลง
ประกอบในชุดท่ีฝึกร า  ฝึกร าสีนวล  ระบ านกเขา  ระบ าไก่  ระบ าดอกบวั  
ระบ ามา้ มยรุาภิรมย ์ เชิญพระขวญั  ร าอธิษฐาน  ร าโคม  เพลงปลุกใจ 

 
2051205 ร าพืน้ฐาน  2 2(1-2) 
 Basic  Thai  Dancing  2 
  ศึกษานาฏยศพัทท่ี์ใชใ้นการร าเพิ่มเติมจากร าพื้นฐาน1  ฝึกร าแม่บท 

ใหญ่  18  ค า    และศึกษาท่าร าระหวา่งแม่บทเล็กกบัแม่บทใหญ่ในเชิง
เปรียบเทียบ 
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รหัสวชิา    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
2051206 ระบ าเบ็ดเตลด็ 1 2(1-2) 
 Miscellaneous  Dance  1 
  ศึกษาประวติัการแสดงระบ าเบด็เตล็ดท่ีน ามาฝึกหดัในดา้นเน้ือร้อง 

เพลงดนตรี  เพลงขบัร้อง  เคร่ืองแต่งกาย  โอกาสและสถานท่ีแสดง  ฝึก
ปฏิบติัระบ าต่าง ๆ เช่น  ระบ าชุมนุมเผา่ไทย   ฟ้อนมาลยั  ระบ านกยงู  ระบ า
นกเขามะราปี  ระบ าเริงอรุณ  พม่าร าขวาน  พม่าเปิงมาง  ระบ าส่ีภาค  ฯลฯ  
และชุดนาฏศิลป์ในกลุ่มสร้างเสริมลกัษณะนิสัยในระดบัประถมศึกษา  เช่น  
ร าเชิญพระขวญั ร าอธิษฐาน  ร าโคม  ฯลฯ 

 
2051207 ระบ าเบ็ดเตลด็ 2 2(1-2) 
 Miscellaneous  Dance  2 
  ศึกษาประวติัการแสดงระบ าเบด็เตล็ดท่ีน ามาฝึกหดัในดา้นเน้ือร้อง 

เพลงดนตรี  เพลงขบัร้อง  เคร่ืองแต่งกาย  โอกาสและสถานท่ีแสดง  ฝึก
ปฏิบติัระบ าต่าง ๆ  เช่น  ระบ ากฤษดาอภินิหาร  ระบ าเทพบนัเทิง  ระบ า
พรหมมาสต ์ ระบ านพรัตน์  ระบ าโบราณคดี  ระบ าสวสัดิรักษา  ฟ้อนม่านมุ้
ยเชียงตา  ฯลฯ 

  

2051208 พืน้ฐานทางนาฏศิลป์ไทย 2(1-2) 
 Fundamental  for  Dramatic  Arts 

 ศึกษานาฏยศพัท ์  และภาษาท่าทางนาฏศิลป์โดยละเอียด  ฝึกร า
เพลงชา้เพลงเร็ว  ฝึกร าแม่บทเล็ก 
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รหัสวชิา    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
2051301 เพลงไทย  1 2(1-2) 
 Thai  Music  1 

 ศึกษาชนิดของเพลงไทย  เช่น  เพลงสามชั้น เพลงเถา  เพลงตบั 
ศึกษาประเภทของการขบัร้อง  เช่น  ร้องอิสระ  ร้องประกอบดนตรี  ร้อง
ประกอบการแสดง  ศึกษาศพัทส์ังคีตท่ีใชใ้นการขบัร้อง  ศึกษาจงัหวะของ
เพลงไทย มารยาทในการขบัร้องและมารยาทในการฟัง  ฝึกร้องเพลง
ประกอบการแสดง   ระบ า  ฟ้อน  ละคร  โขน  พร้อมทั้งเพลงออกภาษา   
ฝึกขบัเสภาต่าง ๆ ฝึกอ่าน 

 ท านองเสนาะตามลกัษณะค าประพนัธ์  ฝึกเห่เรือ  และสวดโอเ้อว้หิารร้าย 
 ท านองต่าง ๆ  
 
2051302 ดนตรีเพือ่การละคร 2(2-0) 
 Music  for  Drama 

 ความส าคญัของดนตรีในการละคร  ยคุสมยัต่าง ๆ ของดนตรีท่ีมี
บทบาทต่อละครไทย  และละครตะวนัตก  คีตกวท่ีีมีบทบาทส าคญัต่อการ
ละคร  เช่น หลวงประดิษฐไ์พเราะ  ดร.คุณหญิงช้ิน  ศิลปบรรเลง   
ดร.มนตรี  ตราโมทมอนเทอเวอดีสเตราส์และปุชชินี 

 
2051304 ละครส าหรับเด็ก 2(1-2) 
 Drama  for  Children 

 ศึกษาประวติัและท่ีมาของนาฏศิลป์ไทยโดยสังเขป  ศึกษา
พฒันาการและความตอ้งการ  ลกัษณะของเด็กวยัต่าง  ๆ  เช่น  เกม  การ
แสดงประกอบภาพน่ิง  การแสดงประกอบเพลง  บทบาทสมมุติ  ละครใบ ้ 
ละครปริศนาและนิทานเพลง 
 ศึกษาหลกัการจดัการส าหรับเด็ก  หลกัการเขียนบทละครส าหรับ
เด็ก  ฝึกเขียนบทละครส าหรับเด็ก  ฝึกเขียนบทใหส้ัมพนัธ์กบัวชิาต่าง ๆ 
ตามหลกัสูตรระดบัประถม  ฝึกความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  ฝึกแสดงความคิด
จากแรงบนัดาลใจต่าง ๆ  ฝึกกิจกรรมการเคล่ือนไหว 
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2051401 การแสดงหุ่น 2(1-2) 
 Puppet  Show 

 ศึกษาความเป็นมาของหุ่นในประเทศตะวนัออก  และประเทศ
ตะวนัตก ศึกษาการสร้างอุปกรณ์ส าหรับแสดงหุ่น  ไดแ้ก่  โรงหุ่น  ฉาก  
แสง  สี  เสียง  เคร่ืองแต่งกาย  และเพลง  ศึกษาการประดิษฐต์วัหุ่นจากวสัดุ
ต่าง ๆ หรือวสัดุท่ีมีในทอ้งถ่ิน  ศึกษาการเขียนบทละครหุ่นจากจินตนาการ  
นิทานและวรรณคดี  ฝึกการเขียนบท  การเชิดหุ่นมือ และการแสดง  หุ่นคน
ฝึกพากษ ์ ฝึกการจดัการแสดงละครหุ่น 

 
2051402 การแสดงหุ่น 1 2(1-2) 
 Puppet  Show  1 

 ศึกษาความเป็นมาของหุ่นในประเทศตะวนัออกและตะวนัตก  โรง
หุ่น  ฉาก  อุปกรณ์  แสง  สี  เสียง  บทหุ่น  การเลือกบท  การเขียนบทจาก
จินตนาการจากนิทานพื้นบา้นและจากวรรณคดี 
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2051404 นาฏศิลป์และละครส าหรับเด็ก 2(1-2) 
 Drama  and  Play  for  Children 

 ศึกษาความหมายและความส าคญัของนาฏศิลป์และละครส าหรับ
เด็กพฒันาการและความตอ้งการ  ลกัษณะกิจกรรมของเด็กในวยัต่าง ๆ เช่น 
เกมการแสดง  ภาพน่ิงประกอบเพลง  บทบาทสมมติ  ละครใบ ้  นิทาน  
เพลงหุ่น  ระบ า  ร า  ฟ้อน  การแสดงกลางแจง้  ละครปริศนา  ศึกษาประวติั
ความเป็นมาของหุ่นในประเทศตะวนัออก  และตะวนัตกเก่ียวกบัโรงหุ่น  
ฉาก  อุปกรณ์  แสง  สี  เสียง  การเลือกบท  การเขียนบทจากจินตนาการ  
จากนิทานพื้นบา้นและวรรณคดี  ศึกษาโครงสร้าง  หลกัการเขียนบทละคร
ส าหรับเด็ก  หลกัการจดัละครส าหรับเด็ก  ฝึกแสดงความคิดจากแรงบนัดาล
ใจต่าง ๆ เช่น เพลงนิทานประกอบรูปภาพ  วสัดุฝึกกิจกรรมการเคล่ือนไหว  
ฝึกการแต่งเร่ืองสั้นและการเขียนบทละครส าหรับเด็ก  ฝึกการเขียนให้
สัมพนัธ์กบัวชิาต่าง ๆ ตามหลกัสูตรแต่ละระดบั ฝึกการจดัแสดงละคร  ฝึก
เชิดหุ่น  ฯลฯ  ส าหรับเด็ก 

  
2051405 หุ่นส าหรับเด็ก 2(1-2) 
 Children  Puppetry 
  ศึกษาชนิดและลกัษณะของหุ่นประเภทต่าง ๆ ความส าคญัและ 

ประโยชน์ของหุ่นท่ีมีต่อเด็ก  รู้จกัประดิษฐ์หุ่นจากวสัดุต่าง ๆ หลกัการแต่ง
บทละครหุ่น  ฝึกการเขียนบท  การเชิด  การพากย ์  การสร้างฉาก  การสร้าง
โรงหุ่น การประดิษฐ์อุปกรณ์  

 
2051501 ละครตะวนัออก 2(1-2) 
 Oriental  Dramatic  Arts 

 ศึกษาความเป็นมาของการละครในประเทศตะวนัออก  ไดแ้ก่  
อินเดีย  จีน  ญ่ีปุ่น  ไทย  พม่า  อินโดนีเซีย  ฯลฯ  และเลือกฝึกปฏิบติัการ
แสดงของชาติต่าง ๆ ในเอเซียตามความเหมาะสม 
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2051601 การแต่งกายและแต่งหน้า  1 2(1-2) 
 Character  Costume  and  Make-up  1 
  ศึกษาประวติัความเป็นมาของการแต่งกายสมยัต่าง ๆ   ทวารวดี   

ศรีวชิยั  ลพบุรี  เชียงแสน  สุโขทยั  อยธุยา  รัตนโกสินทร์  ฝึกปฏิบติัวธีิการ
แต่งกาย  ละครร ายนืเคร่ืองพนัทาง  พื้นเมือง  เบด็เตล็ด  ฝึกความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละประดิษฐเ์คร่ืองแต่งกายท่ีเลียนแบบของจริง  ศึกษาลกัษณะ
และวธีิการแต่งหนา้ละครร า  ละครพดู  ฝึกแต่งหนา้  ละครร า  ละครพดู 

 
2051602 จิตวทิยาเพือ่การละคร 2(2-0) 
 Psychology  for  Theatre 

 ศึกษาจิตวทิยาเพื่อการละครในฐานะท่ีเป็นพื้นฐานในการเขา้ใจ
พฤติกรรมของมนุษยอ์นัจะเป็นประโยชน์ในการแสดง  การก ากบัการแสดง  
การเขียนและแปลบทละคร 
 ศึกษาพฤติกรรมของมนุษยใ์นเชิงจิตวทิยา  ไดแ้ก่  แรงจูงใจ  
อารมณ์ การรับรู้  การเรียนรู้บุคลิกภาพ  การคิดและการแกปั้ญหาพฤติกรรม
ทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม  แรงผลกัดนั  ความขบัขอ้งใจ  ทฤษฎีการ
ตดัสินใจ  ทฤษฎีแรงจูงใจ  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด ์  และนกัจิต
วเิคราะห์อ่ืน ๆ  

 
2051603 ศิลปะเพือ่การละคร 2(2-0) 
 Arts  for  Drama 
  ศึกษาววิฒันาการและอิทธิพลของศิลปะท่ีมีต่อการออกแบในละคร 

ศึกษาประวติัศาสตร์ในยคุต่าง ๆ   และแนวคิดเชิงศิลปะของละครในยคุ
เดียวกนั 
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2051604 การแสดง 1 2(1-2) 
 Acting  1 
  ศึกษาการแสดงเบ้ืองตน้  การเคล่ือนไหว  ภาษากาย  การเปล่งเสียง 

การแสดงสด  การตีความ  การแสดงเด่ียว  การแสดงเป็นคู่  การแสดงฉาก
สั้น ๆ 

 
2051605 การก ากบัการแสดง 1 2(1-2) 
 Directing 1 

 ศึกษาหนา้ท่ีและบทบาทของผูก้  ากบัการแสดง  หลกัการก ากบัการ
แสดง การวเิคราะห์บทละคร  การพฒันาบทบาทนกัแสดง  ปัญหาในการ
ก ากบัการแสดงและวธีิแกไ้ข  ฝึกก ากบัการแสดงฉากสั้น  ๆ  ละครสั้นองค์
เดียวจบ 

 
2051606 องค์ประกอบของการสร้างละครและงานบนเวที 2(1-2) 
 Fundamental  Play  Production  and  Stagecraft 

 ศึกษาและวเิคราะห์การสร้างละคร  หนา้ท่ีของบุคลากรต่าง ๆ ใน
การจดัการแสดงและศึกษาการเคล่ือนไหวบนเวที  ศึกษาหนา้ท่ีและ
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของการสร้างละคร  ทฤษฎี  เทคนค
และศิลปะเก่ียวกบัองคป์ระกอบของเวที  ฉาก  แสง  เสียง  เคร่ืองแต่งกาย  
เพลงและขนบของละคร  ฝึกปฏิบติังานบนเวที 

 
2051607 การเคลือ่นไหวบนเวที 2(1-2) 
 Stage  Movement 

 ศึกษาและฝึกการเคล่ือนไหวบนเวที การใชภ้าษากายส่ือความหมาย 
 การเคล่ือนไหวท่ีบ่งถึงนิสัย  ฐานะทางสังคมยคุสมยัของตวัละคร 
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รหัสวชิา    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
2051608 การพูดและการฝึกเสียง 1 2(1-2) 
 Speech  and  Voice  Training  1 

 ศึกษาทฤษฎีการพดู  การฝึกเสียง  การหายใจ  การออกเสียง  การ
เปล่งเสียง 

 
2051609 ละครใบ้  2(1-2) 
 Mime 

 ศึกษาท่ีมาของละครใบ ้  หลกัการแสดงละครใบ ้  ฝึกการแสดง
ละครใบ ้

 
2051610 การแสดงศิลปะป้องกนัตัว 2(1-2) 
 Thai  Fencing 
  ศึกษาประวติัความเป็นมา  ประเพณีการแสดง  การถวายบงัคม   
 ข้ึนพรหม  ร าไม ้ ร าลดล่อ  ตีลูกไม ้ ตีแข่งขนั  ตีลูกไมต่้าง ๆ ในการต่อสู้ 
 ฝึกการต่อสู้  เช่น  ดาบสองมือ  ดาบเขน  ดาบดั้ง  ดาบโล่  พลองต่อพลอง 
 พลองกบัไมส้ั้น  กระบ่ี  ทวน  มวย  (เลือกฝึกปฏิบติัตามความเหมาะสม) 
 
2052101 บ่อเกดิรามเกยีรติ์ 2(1-2) 
 The  Origins  of  Ramkian 
  ศึกษาท่ีมาของเร่ืองรามเกียรต์ิโดยกวา้งขวาง 
 
2052102 ประวตัิตัวละครและสถานที่ส าคัญในเร่ืองรามเกียรติ์ 2(2-0) 
 Characters  and  Places  in  Ramkian 
  ศึกษาเน้ือเร่ืองรามเกียรต์ิ  ประวติัตวัละคร  สถานท่ีส าคญัในเร่ือง 
 รามเกียรต์ิพงศต่์าง ๆ  ในเร่ืองรามเกียรต์ิโดยละเอียด 
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รหัสวชิา    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
2052103 การเขียนบทละครและการตัดต่อบทละคร 2(1-2) 
 Drama  Writing  and  Narrating 
  ศึกษาฉนัทลกัษณ์ในบทละคร  เช่น  ฉบงั  ร่ายดั้น  ร่ายยาว  ฯลฯ 
 ค าเฉพาะท่ีใชใ้นบทละครทั้งบท เช่น  ฉายาตวัละคร  ค าข้ึนตน้บทกลอน 
 สรรพนาม  ค าพื้นเมืองท่ีใชใ้นบทละครและศึกษาหลกัการเขียนบท  และ 
 การตดัต่อบทละครและฝึกปฏิบติั 
 

2052104 วาทศิลป์การละคร 2(1-2) 
 Dramatic  Speech 

 ศึกษาลกัษณะของนกัพดูท่ีดีและความแตกต่างของการพูดแบบ
ละครร า และละครพดู  และฝึกปฏิบติัการพดูตามบุคลิกของตวัละครแบบ
ต่าง ๆ เช่น การพดูตามวยั  การพดูในอารมณ์ต่าง ๆ การพดูส าเนียงภาษาท่ี
ใชใ้นละครร า 

 
2052105 กจิกรรมสร้างละคร  1 2(1-2) 
 Drama  Production 1 
  ศึกษาขนบของละครไทย รูปแบบการสรัางละครไทยและฝึกปฎิบติั 
 
2052106 ประวตัิการละครตะวนัตก 2(2-0) 
 A  Survey  to  the  History  of  Western  Theatre 

 ศึกษาประวติัการละครตะวนัตก เร่ิมตั้งแต่อียปิตโ์บราณยคุคลาสสิค 
ยคุกลาง  ยคุฟ้ืนฟูในอิตาลี  ฝร่ังเศส  องักฤษ  สเปน  ศตวรรษท่ี  17 ศตวรรษ
ท่ี 18  ศตวรรษท่ี 19  และศตวรรษท่ี 20 

 
2052107 การเขียนบทละคร  1 2(1-2) 
 Playwriting 1 

 ศึกษาหลกัเบ้ืองตน้ของการแต่งบทละคร  วเิคราะห์ละครเพื่อเป็น
แนวทางการเขียนบทละคร  ฝึกหดัเขียนบทละครสั้น  ๆ 
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2052201 หน้าพาทย์ 1 2(1-2) 
 Nah  Paht 1 

 ศึกษาความหมาย    ชนิดของหนา้พาทยแ์ละโอกาสท่ีใช ้  เช่น  
กลองโยนโคมเวยีน  ตระนิมิตร  โลม  ตระนอน   ฯลฯ 

 
2052202 กจิกรรมฟ้อนร า 2 2(1-2) 
 Thai  Dancing  2 

 ศึกษาประวติัความเป็นมา  เคร่ืองแต่งกาย  จงัหวะ  เพลงประกอบ
ในชุดท่ีฝึกร า  ฝึกระบ าดาวดึงส์  กฤษดาภินิหาร  ยอ่งหงิด  เทพบนัเทิง  
พรหมมาสตร์  ส่ีบทและระบ าชุดท่ีปรับปรุงข้ึน  เช่น  ระบ านพรัตน์  ระบ า
ไกรลาศส าเริง  ชุมนุมเผา่ไทย  ฯลฯ 

 
2052203 กจิกรรมฟ้อนร า 3 2(1-2) 
 Thai Dancing  3 

 ศึกษาประวติัความเป็นมา เคร่ืองแต่งกาย จงัหวะ ลีลา เพลง
ประกอบในชุดท่ีฝึกร า ฝึกร าพระไวยตรวจพล   กราววรีสตรี   กราววีรชยั       
คุณหญิงมุก คุณหญิงจนัทร์ ตรวจผลและกราวอาสา 

 
2052204 นาฏศิลป์พืน้เมือง 1 2(1-2) 
 Thai  Folk  Dance 1 
  ศึกษาลกัษณะเฉพาะของนาฏศิลป์แต่ละภาค  อนัเป็นผลจากสภาพ 

ภูมิศาสตร์  ศาสนา  ประเพณี  และค่านิยม  ศึกษาการแสดงพื้นเมืองแต่ละ
ชุดในดา้นประวติัการแต่งกาย  เพลง  ลีลา  ท่าร า  และอุปกรณ์การแสดง   
ฝึกร านาฏศิลป์พื้นเมืองของทุกภาค 
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2052205 นาฏศิลป์พืน้เมือง 2 2(1-2) 
 Thai  Folk  Dance 2 

 ศึกษาประวติัความเป็นมา  เคร่ืองแต่งกายและวธีิแสดง  บทเพลง
และท านองเพลงของการแสดงแต่ละภาค  ฝึกปฏิบติันาฏศิลป์พื้นเมืองแต่ละ
ภาคท่ีไม่ซ ้ ากบันาฏศิลป์พื้นเมือง 1 

 
2052206 นาฎศิลป์ส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2) 
 Drama for Elementary school Teachers 

 ศึกษาท่ีมาของนาฎศิลป์ ประเภทของนาฏศิลป์  นาฎยศพัท ์ การ
ละคร ส าหรับเด็ก การปฏิบติันาฎศิลป์ไทยและการละเล่นพื้นเมือง นาฎศิลป์
ของชาติใกลเ้คียง หลกัในการชมนาฎศิลป์ 

 
2052207 นาฏศิลป์ส าหรับครูประถม 1 2(1-2) 
 Drama for Elementary School Teachers 1 

 ศึกษาท่ีมาของเพลง  จงัหวะ  ลีลาและเคร่ืองแต่งกายในชุดท่ีฝึกร า
ตามความเหมาะสม ฝึกร าเพลงในน ้ามีปลาในนามีขา้ว  ร าโคม(ส าหรับเด็ก)  
ร าอธิษฐาน จีนร าพดั (ส าหรับเด็ก) และเพลงประกอบท่าร าอยา่งง่ายส าหรับ
เด็ก เช่น นกนอ้ย  มา้วิง่  ลาวต่อนก  เพลงร าวงในท่าอิสระ  เช่น  ช่อมาลี  
ใกลเ้ขา้ไปอีกนิด  เพลงปลุกใจ ฯลฯ 

 
2052208 นาฏศิลป์ส าหรับครูประถม 2 2(1-2) 
 Drama for Elementary School Teachers 2 

 ศึกษาท่ีมาของเพลง  จงัหวะ  ลีลาและเคร่ืองแต่งกายภายในชุดท่ีฝึก
ร า ตามความเหมาะสม  ฝึกร าวงมาตรฐาน  10  เพลง    กุลาตีไม ้ ฟ้อนเล็บ     
(ส าหรับเด็ก) ร าเชิญขวญั  ระบ าไก่  ร าหยอ่ย  เตน้ก าร าเคียว  รองเง็ง  เซ้ิง
กระติบขา้ว 
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2052301 เพลงไทย 2 2(1-2) 
 Thai  Music  2 

 ศึกษาประวติัและผลงานเพลงท่ีใชใ้นการขบัร้องของคีตกวไีทย  
เช่น  พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรา
นุวดัติวงศ ์  กรมหม่ืนพิชยัมหินทรโรตม  หลวงประดิษฐ์ไพเราะ  (ศร  ศิลป
บรรเลง)  ดร.มนตรี  ตราโมท  ดร.อุทิศ  นาคสวสัด์ิ  ดร.คุณหญิงช้ิน  ศิลป
บรรเลง  ฯลฯ 
 ศึกษาเพลง 2 ชั้น  เพลงระบ า  และเพลงตบั     เร่ืองปฏิบติัตบั  เร่ือง 
นางซินเดอเรลลา  เร่ืองราชาธิราชตอนสมิงพระรามหนี      เร่ืองพระร่วง
ตอนขอมด าดิน   เร่ืองววิาหพระสมุทร  ฯลฯ 

 
2052302 เพลงไทย 3 2(1-2) 
 Thai  Music  3 

 ศึกษาลกัษณะเพลงไทยประเภทเพลงเถา   และเพลงสามชั้น          
ทั้งท่วงท านอง ลีลา  การร้อง  จงัหวะ  ตลอดจนวธีิการขยายอตัรา  และตดั
อตัราจงัหวะ  ปฏิบติัเพลงเถาและเพลงสามชั้น  เช่น  เพลงพม่าเห่เถา  เพลง
โสมส่องแสงเถา  เพลงเขมรละออองคเ์ถา  ฯลฯ  เพลงสามชั้น  เช่น เพลง
นางคราญสามชั้น  เพลงถอนสมอสามชั้น  เพลงแสนค านึงสามชั้น  

 
2052303 เพลงและการขับร้องเพือ่การแสดง 2(1-2) 
 Singing  Practice  for  Stage 

 ศึกษาหลกัการเลือกเพลง  ศึกษาจงัหวะ  ลีลา  วธีิการขบัร้องเพลง
ในอารมณ์และความรู้สึกเฉพาะท่ีใชก้บัการร้องประกอบการแสดงของไทย  

 ฝึกขบัร้องเพลงท่ีใชป้ระกอบการแสดงละครของไทย 
  
 
 
 



 570 

รหัสวชิา    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
2052501 ละครตะวนัตก 2(1-2) 
 Western  Drama 

 ศึกษาความหมายและชนิดของการละครตะวนัตก  ศึกษาและ
วจิารณ์ลกัษณะส าคญัของการละครยคุกลาง  และยคุฟ้ืนฟูของกรีกและ
โรมนั  ววิฒันาการของโรงละคร  บทละคร  และนกัประพนัธ์ท่ีส าคญั  
เทคนิคและรูปแบบการแสดง  ความสัมพนัธ์ของศิลปะการละครกบัศาสนา  
ศิลปวฒันธรรม  ปรัชญา 
 ศึกษาบทละคร       และแนวการเขียนของนกัประพนัธ์ท่ีส าคญัของ
ยโุรป บุคคลส าคญัในแขนงต่าง ๆ   ของศิลปะการละคร  ตลอดจน
สภาพแวดลอ้มของสังคม  ปรัชญาและส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อศิลปะและ
วรรณคดีการละครของยโุรปสมยัปัจจุบนั 

 
2052502 บัลเล่ต์ 1 2(1-2) 
 Ballet 1 
  ศึกษาศพัทเ์ทคนิคต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการเตน้บลัเล่ต ์ และฝึกการเตน้ 
 บลัเล่ตข์ั้นพื้นฐาน  เช่น  ลีลาการใชแ้ขน  ขา 
 
2052505 นาฏศิลป์พืน้เมืองตะวนัออก 2(1-2) 
 Eastern  Folk  Dance 

 ศึกษาความเป็นมาของนาฏศิลป์ตะวนัออก  ในดา้นความเหมือน
และความแตกต่างทั้งทางทฤษฎีและปฏิบติั  ฝึกนาฏศิลป์พื้นเมืองตะวนัออก
  

2052506 นาฏศิลป์พืน้เมืองตะวนัตก 2(1-2) 
 Western  Folk  Dance 
  ศึกษาความเป็นมาของนาฏศิลป์ตะวนัตก  ในดา้นความเหมือนและ 
 ความแตกต่างทั้งทางทฤษฎีและปฏิบติั  ฝึกนาฏศิลป์พื้นเมืองตะวนัตก 
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2052601 เทคนิคการสร้างฉาก  แสง  สี  เสียง 2(1-2) 
 Set  and  Light  Design 
  ศึกษาเวทีและส่วนประกอบของเวทีแบบต่าง ๆ 

แบบ PROSENEUM.S.    (หมายถึงกรอบเวที)     แบบ  APRON  S.  (เวที
ลดหลัน่  แบบ  AREANA  S.   (เวทีวงกลม)  แบบ  THRUST  S.  (เวทีเขา้
ไปหาคนดู)  แบบ  AVENUE  S. (ยกใหสู้งหรือก าหนดเวทีเป็นทางยาว)  
แบบ  OPEN  S. (เวทีเปิดตลอด)   
 ศึกษาหลกัการออกแบบไฟ  การใชเ้สียงประกอบการแสดง  
หลกัการสร้างฉากและฉากจ าลอง  ฝึกสร้างฉากจริง  และฉากจ าลอง 
ออกแบบการใชแ้สงและเสียงประกอบการแสดง 

 
2052602 การแต่งกายแต่งหน้าและอุปกรณ์การแสดง 2(1-2) 
 Costumes,  Make-up  and  Props 
  ศึกษาประวติัความเป็นมาของการแต่งกายสมยัต่าง ๆ เช่น  ทวารวดี 

ศรีวชิยั  ลพบุรี  เชียงแสน  สุโขทยั  อยธุยา  รัตนโกสินทร์  ฝึกปฏิบติัการ
แต่งกายยนืเคร่ืองละครร า  ระบ าพื้นเมือง  เบด็เตล็ด  ฝึกประดิษฐส์ร้าง
เคร่ืองแต่งกายศิราภรณ์เคร่ืองประดบัอุปกรณ์การแสดงละคร  ศึกษาวธีิการ
แต่งหนา้แบบสวยงาม  และแบบพิศดาร  ทั้งทางดา้นละครร า  และละครเวที  
ฝึกออกแบบสร้างเคร่ืองแต่งกาย  อุปกรณ์ประกอบการแสดง  ฝึกปฏิบติัการ
แต่งหนา้  ทั้งแบบธรรมดาและแบบพิศดาร 

 
2052603 การออกแบบฉากและแสง  1 2(1-2) 
 Set  and  Light  Design 1 

 ศึกษาหนา้ท่ีและความส าคญัของฉากในละคร  ความสัมพนัธ์ของ
ฉากแสงและการแสดง  หลกัการออกแบบ  ฉากและแสงขั้นพื้นฐาน  ทฤษฎี
สี การเขียนแผนผงัเทว ี  การท าฉากจ าลอง  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัไฟฟ้า  
การวางแผนผงัแสง  ฝึกออกแบบฉาก 
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2052604 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  1 2(1-2) 
 Costume  Design  1 
  ศึกษาหนา้ท่ีและความส าคญัของเคร่ืองแต่งกายท่ีมีต่อละคร  ความรู้ 
 เบ้ืองตน้เก่ียวกบัผา้และการตดัเยบ็  หลกัการออกแบบเส้ือผา้ละคร  ฝึกออก 
 แบบเคร่ืองแต่งกาย  ละครร่วมสมยั 
 
2052605 การแต่งหน้า  1 2(1-2) 
 Make-up 1 

 ศึกษาความส าคญัของการแต่งหนา้ในละคร   หลกัการแต่งหนา้
เบ้ืองตน้  การแต่งหนา้เพื่อเนน้และพรางส่วนต่าง ๆ ของใบหนา้ในการ
แสดง  แต่งหนา้ตามบุคลิกและวยัของตวัละคร  หลกัการแต่งหนา้ส าหรับ
ละครไทย  ฝึกปฏิบติัแต่งหนา้แบบละครร า  ละครพดู 

 
2052606 การแสดง 2 2(1-2) 
 Acting 2 
  ศึกษาและฝึกการแสดงบทบาทตวัละครท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน 

แสดงเป็นฉากแสดงละครองคเ์ดียวจบ     หรือละครสั้นความยาวไม่เกิน 1 
ชัว่โมง เนน้ท่ีการวเิคราะห์ตวัละครในเชิงจิตวทิยา 

 
2052607 การพูดและการฝึกเสียง  2 2(1-2) 
 Speech  and  Voice  Training  2 
  ศึกษาและฝึกพดูและการออกเสียงท่ีใชใ้นละครแนวต่าง ๆ  
 
2052608 การอ่านตีความบทละคร 1 2(1-2) 
 Oral  Interpretation  1  

 ศึกษาทฤษฎีการอ่านตีความ  ฝึกการอ่านบทละครในเชิงตีความ  
และแสดงออกโดยการใชเ้สียงและท่าทาง  เนน้ท่ีการวเิคราะห์ตวัละครใน
เชิงจิตวทิยา 
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2052609 ละครสร้างสรรค์ 2(1-2) 
 Creative  Children  Theatre 

 ศึกษาพฒันาการและความตอ้งการของเด็กในวยัต่าง ๆ ฝึก
จินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค ์  ภาษากาย  การท างานเป็นกลุ่ม  ฝึกสร้าง
ละครสร้างสรรค์ 

 
2052610 ละครและการแสดงส าหรับเด็ก  1 2(1-2) 
 Chidern Theatre 1 

 ศึกษาละครและการแสดงประเภทต่าง ๆ ส าหรับเด็ก จิตวทิยาของ
เด็กในวยัต่าง ๆ  เพลง ระบ า การเล่าเร่ือง ละครเวที ฝึกสร้างละครเวที
ส าหรับเด็ก 

 
2052701 หลกัการประพนัธ์บทละคร 2(1-2) 
 Principles  of  Play  Writing 
  ศึกษารูปแบบฉนัทลกัษณ์ของกลอนแปด  ค าไวพจน์  ค  าราชาศพัท์ 

และส านวนท่ีใชใ้นกลอนละครร า  ฝึกหดัแต่งบทกลอนแปดทัว่ ๆ ไป โดย
ใชส้ัมผสัเสียงใหถู้กตอ้ง ฝึกหดัแต่งบทอวยพรและเน้ือร้องในชุดระบ าอ่ืน ๆ  

 แต่งกลอนบทละครสั้น ๆ ตามศกัด์ิของตวัละครและลีลาตวัละคร 
 
2052702 ววิฒันาการของศิลปะการละครตะวนัออกและตะวนัตก  :      2(2-0) 
                                         ศึกษาในเชิงวเิคราะห์ 

Critical  Studies  to  the  Development  of  Theatre  Art : East  and  
West 

  ศึกษาในเชิงวเิคราะห์ถึงวิวฒันาการของศิลปะการละครตะวนัออก 
 ตะวนัตก  และละครไทย  โดยค านึงถึงสภาพสังคม การเมือง  ศาสนา   
 วฒันธรรม  อนัจะมีผลกระทบต่อการละครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
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2052704 วรรณกรรมการละครไทย 2(2-0) 
 Thai  Dramatic  Literature 
  ศึกษาวรรณกรรมและละครท่ีดีเด่นของไทย  ตั้งแต่สมยัอยุธยมถึง 
 ปัจจุบนัในดา้นลกัษณะพฒันาการทางดา้นศิลปะ  คุณค่าทางศิลปะต่อวงการ 
 ละคร 
 
2052705 มหรสพและการละเล่นของหลวง 2(1-2) 
 Entertainments  in  Royal  Festivities 
  ศึกษาประวติัท่ีมาและววิฒันาการ  เช่น  วธีิการแสดง  สถานท่ี 
 โอกาสท่ีแสดงของการแสดงแต่ละชนิด  ฝึกปฏิบติัมหรสพ  และการละเล่น 
 ของหลวง 
 
2052801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์และการละคร 1 2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Dance and Drama 1 

 จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ  การพฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และ
คุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ  โดยการกระท าในสถานการณ์หรือ
รูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานในวชิาชีพนั้น   

 
2052802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพนาฏศิลป์และการละคร 1 3(250) 
 Training  in  Dance  and  Drama 1 
  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพกบัหน่วยงานธุรกิจท่ีผลิตผลงานการแสดง 
 ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยนิ์เทศกแ์ละผูป้ระกอบการ 
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2053101 นารายณ์สิบปาง 2(2-0) 
 The  Ten  Reincarnations  of  Narai 
  ศึกษาประวติัท่ีมาและเน้ือเร่ืองนารายณ์สิบปาง 
 
2053102 หลกัการสร้างละคร 2(2-0) 
 Principles  of  Play  Organizing 
  ศึกษาและวเิคราะห์การสร้างละคร  หน้าท่ีของบุคลากรต่าง ๆ  
 ในการจดัการแสดงและศึกษาการเคล่ือนไหวบนเวที 
 
2053103 การแสดงและการก ากบัการแสดง 2(1-2) 
 Acting  and  Directing 
  ศึกษาหลกัการแสดงเบ้ืองตน้  การวเิคราะห์ตวัละครในเชิงจิตวทิยา 
 ฝึกการแสดงเบ้ืองตน้  การแสดงฉากสั้น ๆ ศึกษาหลกัการก ากบัการแสดง 
 เบ้ืองตน้  การวิเคราะห์บทละคร  ฝึกก ากบัการแสดงฉากสั้น ๆ 
 
2053105 การแสดงเป็นชุดเป็นตอน 2(1-2) 
 Production of Dramatic Excerpts 

 ศึกษาประวติัและความเป็นมาของการแสดง  ท่ีน ามาจดัแสดงเป็น
ชุด เป็นตอนจากบทละครในดา้นเน้ือเร่ือง  เคร่ืองแต่งกาย  ลีลา  ท่าทาง  
จงัหวะ และท านองเพลง  ฝึกปฏิบติั  เช่น  ชุดพระลอลงสวน  พระลอตาม
ไก่  พระสุธนเลือกคู่  พระไวยเก้ียวนางวนัทองแปลง 

 
2053106 การเขียนบทละคร 2 2(2-0) 
 Play  Writing  2 
  ฝึกหดัเขียนบทละครท่ีมีโครงเร่ือง  และตวัละครท่ีซบัซอ้นมากข้ึน 
 ความยาว 1-2 ชัว่โมง  เน้ือหามากกวา่การเขียนบทละคร 1 
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2053107 การสร้างละครร า 2(1-2) 
 Dance and Drama Workshop 
  ศึกษาบทละครร าชนิดต่าง ๆ และเลือกน ามาสร้างโดยพิจารณาเพลง 
 เคร่ืองแต่งกาย  ฉาก  ใหเ้หมาะสม  คดัเลือกตวัละครและผูรั้บผดิชอบหนา้ท่ี 
 ต่าง ๆ ปฏิบติังานสร้างละครร า 
 
2053108 การสร้างละครร้อง 2(1-2) 
 Thai  Musical  Theatre 
  ศึกษาประวติัลกัษณะรูปแบบละครร้อง  ฝึกเขียนบทละครร้องและ 
 ปฏิบติังานสร้างละคร 
 
2053201 ฉุยฉาย  2(1-2) 
 Chui  Chai 
  ศึกษาประวติั  ความเป็นมา  และฝึกชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 เช่น  ฉุยฉายพราหมณ์  ฉุยฉายวนัทอง  ฉุยฉายเบญกาย  ฉุยฉายสถาบนั 
 
2053202 ประดิษฐ์ท่าร าเต้น 1 2(1-2) 
 Choreography 1 

 ศึกษาหลกัการประดิษฐท์่าร าเตน้ส าหรับเด็ก  ศึกษาหลกัการจดัแถว  
การออกแบบเคร่ืองแต่งกายในชุดสร้างสรรค ์ประดิษฐท์่าจากเพลงไทยและ 

 เพลงสากลอยา่งง่าย  ๆ 
 
2053203 กจิกรรมฟ้อนร า 4 2(1-2) 
 Thai  Dancing  4 

 ศึกษาประวติัความเป็นมา  เคร่ืองแต่งกาย  จงัหวะ  ลีลา  เพลง
ประกอบในชุดท่ีฝึก  ฝึกร าพระลอชมสวน  พระลอตามไก่  พระสุธนเลือกคู่  
พระไวย เก้ียวนางวนัทอง  รจนาเส่ียงพวงมาลยั  รามสูร  เมขลา  บุษบาเส่ียง
เทียน  พลายบวัเก้ียวนางตานี  ฯลฯ 
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2053204 การจัดการแสดงวพิธิทัศนา 2(1-2) 
 Variety  Show 
  ศึกษาความหมายและหลกัการจดัวพิิธทศันา  การเลือกชุดการแสดง 

ในโอกาสและสถานท่ีต่าง ๆ การเลือกตวัแสดง  การฝึกซอ้ม  การเตรียม
เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดงฝึกปฏิบติัการแสดงวพิิธทศันา 

 
2053205 วพิธิทศันา 2(1-2) 
 Reviews 

 ศึกษาความหมายและหลกัการจดัวพิิธทศันา  การเลือกชุดการแสดง
ในโอกาสต่าง ๆ การเลือกตวัแสดง  การฝึกซอ้ม  การเตรียมเคร่ืองแต่งกาย 
อุปกรณ์การแสดง  ฝึกร าชุดต่าง ๆ เช่น  โบราณคดี  5 ชุด  ญวนร ากระถาง  
ร าก่ิงไมเ้งินทอง  และการแสดงชุดอ่ืน ๆ  

 
2053207 เพลงและการละเล่นพืน้บ้าน 2(1-2) 
 Theory  and  Practice  of  Folk  Dance 
  ศึกษาลกัษณะของเพลงและการละเล่นพื้นบา้นของภาคต่าง ๆ เช่น 
 เพลงกล่อมเด็ก  เพลงส าหรับเด็กและการละเล่นของเด็ก  เพลงปฏิพากยแ์ละ 

การละเล่นของหนุ่มสาว  เพลงประกอบพิธีกรรม  ฯลฯ  ศึกษาค าประพนัธ์
และการใชภ้าษา  ท่วงท านองเพลง  วธีิเล่นโอกาสท่ีแสดงและฝึกปฏิบติั 

 
2053208 การบันทกึท่าร าเต้น 2(1-2) 
 Dance  Notation 
  ศึกษาประวติัความเป็นมา  ความส าคญัของการบนัทึกท่าร าเตน้  
 คุณลกัษณะของโน๊ตนาฏศิลป์แบบต่าง ๆ ฝึกการเขียนโนต้ตามหลกัของ 
 Labanotation 
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2053401 การแสดงหุ่น 2 2(1-2) 
 Puppetry 2 

 ศึกษาความหมาย ขอบเขต ประเภท  และประโยชน์ของหุ่น การ
สร้างหุ่นชนิดต่าง ๆ เทคนิคการเขียนบท  และการเชิดหุ่น  ฝึกการเชิดหุ่น  
สร้างฉากและอุปกรณ์  ฝึกการเขียนบท  การพากย ์ และการจดัการแสดง 

 
2053501 บัลเล่ต์ 2 2(1-2) 
 Ballet 2 
  ศึกษาประวติัความเป็นมาของระบ าบลัเล่ต ์ และฝึกการเตน้บลัเล่ตท่ี์ 
 ราวเกาะและท่ีกลางหอ้ง 
   
2053502 โมเดิร์นดานซ์ 1 2(1-2) 
 Modern Dance 1 

 ศึกษาประวติัความเป็นมาของโมเดิร์นดานซ์  ฝึกการเตน้โมเดิร์น
ดานซ์ เช่น  การใชก้ลา้มเน้ือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  การใชเ้ทา้ทั้งท่ีราว
เกาะ  และกลางหอ้ง 

 
2053503 บัลเล่ต์ 3 2(1-2) 
 Ballet  3 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  2053501 บัลเล่ต์ 2 
  ฝึกการเตน้บลัเล่ตท่ี์ราวเกาะท่ีกลางหอ้ง  ฝึกระบ าชุดสั้น ๆ 
   
2053504 นาฏศิลป์เอเชีย 2(1-2) 
 Asia  Dances 

 ศึกษาลกัษณะ  ลีลา  เพลงและการแต่งกายของระบ าและการแสดง
ในประเทศทางภาคพื้นเอเชีย      ฝึกลีลาการแสดงของกลุ่มประเทศทาง
ตะวนัออกตามความเหมาะสม 
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2053601 ละครวทิยุและวทิยุโทรทัศน์ 2(1-2) 
 Drama  Theory  &  Technique  for  Radio  and  T.V. 
  ศึกษาประเภทวทิยแุละโทรทศัน์ท่ีมีต่อผูฟั้งและผูช้ม  ประเภทของ 

รายการของวทิย ุ  โทรทศัน์  ศพัทเ์ทคนิค  หลกัการจดัรายการ  หลกัการ
เขียนบทละครวทิยโุทรทศัน์ หลกัการแสดงวทิยโุทรทศัน์  รวมทั้งลกัษณะ
ของส่ือมวลชน ประเภทวทิยโุทรทศัน์อิทธิพลของส่ือมวลชนท่ีมีต่อผูฟั้ง
และผูช้ม  ฝึกเขียนบทรายการสารคดีทางวทิย ุ  เขียนบทละครวทิยโุทรทศัน์  
ฝึกการแสดงละครวทิย ุ และละครโทรทศัน์ 

 
2053602 การแต่งกายและการแต่งหน้า 2 2(1-2) 
 Character  Costume  &  Make-up  2 

 ฝึกสร้างเคร่ืองแต่งกายละครไทย  พระ-นาง  ฝึกออกแบบเคร่ือง
แต่งกายละครระบ าแบบต่าง ๆ มากข้ึน  ฝึกแต่งหนา้แบบพิศดาร  เช่น  คน
แก่  แผลเป็น  และส่วนพิการบนใบหนา้  แกไ้ขส่วนท่ีบกพร่องบนใบหนา้ 

 
2053604 การก ากบัการแสดง 2 2(1-2) 
 Directing 2 
 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  2051605  การก ากบัการแสดง 1 

 ศึกษาและฝึกก ากบัการแสดงละครองคเ์ดียวจบ  หรือละครสั้นท่ีมี
ความลึกซ้ึงในเน้ือหามากกวา่ระดบัท่ี 1 

 
2053607 การแต่งหน้า 2 2(1-2) 
 Make-up 2 
 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  2052605  การแต่งหน้า  1 

 ศึกษาศิลปะการแต่งหนา้ในระดบัสูง  เช่น  การเติม  การพรางส่วน
ต่าง ๆ  ของใบหนา้  โดยวธีิการท่ีซบัซอ้นกวา่การแต่งหนา้ 1   การแต่งผวิ
ผดิปกติต่าง ๆ  ฝึกแต่งหนา้ตามท่ีไดเ้รียนมา 
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2053608 การก ากบัเวที 2(1-2) 
 Stage  Management 
  ศึกษาหนา้ท่ีและความส าคญัของผูก้  ากบัเวที  การด าเนินงาน  การ 
 ประสานงาน  ปัญหาในการก ากบัเวที  และวธีิแกปั้ญหา ฝึกก ากบัเวที 
 
2053610 การเขียนบทละครส าหรับเด็ก 2(1-2) 
 Playwriting  for  Children 

 ศึกษาหลกัการเขียนบทละครส าหรับเด็ก  ฝึกการเขียนบทละคร
ส าหรับเด็กในวยัต่าง  ๆ 

 
2053611 ประวตัิภาพยนตร์ ละครวทิยุ และละครวทิยุโทรทศัน์ 2(2-0) 
 History  of  Film,  Radio  and  Techniques 
  ศึกษาประวติัภาพยนต ์ ละครวทิย ุ และละครวทิยโุทรทศัน์ 
 
2053612 ทฤษฏี  เทคนิควิทยุโทรทัศน์ 2(1-2) 
 Television : Theories and Techniques 

 ศึกษาทฤษฏี และการใชเ้ทคนิคในการจดัการแสดงวทิยโุทรทศัน์ 
ฝึกจดัการแสดงวทิยโุทรทศัน์ 

 
2053613 การแสดง 3 2(1-2) 
 Acting  3 
 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  2052606  การแสดง 2 

 ศึกษาและฝึกการแสดงบทบาทตวัละคร  ท่ีมีความซบัซ้อนลึกซ้ึง
มากกวา่การแสดง 2  แสดงละครเร่ืองยาวเนน้การวิเคราะห์ตวัละครท่ีมี
ลกัษณะซบัซอ้นในเชิงจิตวทิยา 
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2053701 หลกัการวเิคราะห์บทละคร 2(2-0) 
 Play  Analysis 

 วเิคราะห์โครงเร่ือง  ตวัละคร  ปรัชญาความคิด  การใชภ้าษา  
วธีิการเขียนบทภาพและเสียงท่ีปรากฎบนเวที  ตลอดจนแนวการแสดงของ
ละครประเภทต่าง ๆ  

 
2053702 การอ่านและแปลบทละคร 1 2(1-2) 
 Play  Reading  and  Translation 1 

 อ่านและแปลบทละครต่างประเทศท่ีดีเด่น  เป็นมาตรฐานท่ีดีของ
การด าเนินเร่ือง การพฒันาตวัละคร ลีลา บทสนทนา  ศึกษาหลกัการอ่าน
และแปลบทละคร  ฝึกการอ่านและแปลบทละคร 

 
2053703 ภาพยนตร์และนวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทยีบ 2(2-0) 
 Theatre, Movies and  Novels  :  Comparative  Arts 

 ศึกษาความสัมพนัธ์ของละคร ภาพยนตร์และนวนิยาย  และอิทธิพล 
 ท่ีศิลปะแต่ละแบบมีต่อกนัจากตน้เร่ืองเดียวกนั 
 
2053704 หลกัการวเิคราะห์และวจิารณ์การละคร 2(1-2) 
 Dramatic  Theories and Criticism 
  ศึกษาวเิคราะห์ทฤษฎีการละคร    และหลกัการวจิารณ์การละคร 
 ในแง่ปรัชญา  ความคิด  จุดมุ่งหมาย  การเสนอเร่ือง  การแสดง  ผูช้ม 
 
2053705 วรรณกรรมการละครตะวนัตก 2(1-2) 
 Western  Dramatic  Literature 
  ศึกษาผลงานวรรณกรรมการละครดีเด่นในการละครตะวนัตกท่ีมี 

ปรากฎเป็นภาษาไทยในดา้นลกัษณะพฒันาการทางศิลปะและคุณค่าทาง
ศิลปะต่อวงการละคร 
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2053706 นาฏศิลป์และการละครเพือ่การศึกษา 2(1-2) 
 Dance and Drama for Educational Purpose 

 ศึกษประวติัความเป็นมาและความส าคญัของการน านาฏศิลป์และ
การละครมาใชเ้พื่อการศึกษา  ขอบเขตและวธีิการท่ีจะน านาฏศิลป์และการ
ละครไปใชเ้พื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ในสาขาวชิาต่าง ๆ  
สร้างสรรคล์ะครเพื่อการศึกษา  หรือสัมพนัธ์กบัวชิาอ่ืน ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม 

 
2053801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์และการละคร 3 2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Dance and Drama 3 

 จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้และโอกาสของการประกอบอาชีพ  
การพฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลกัษณะ
ท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ  โดยศึกษาและสังเกตการปฏบติังานจริงทางการ
แสดง  ทั้งในและนอกสถานท่ี  ฝึกงานดา้นการจดัการแสดงภายใน
สถานศึกษา 

 
2054101 กจิกรรมสร้างละคร 2 2(1-2) 
 Drama  Production 2 

 สร้างละครร า  เช่น  ละครชาตรี  ละครนอก  ละครใน  ละคร 
ดึกด าบรรพ ์  ละครพนัทาง  ละครเสภา  สร้างละครร้องและสร้างละครพดู  
และละครพดูสลบัร า  ละครสังคีต  ละครสมยัใหม่  และหรือการแสดงอ่ืน ๆ  

 
2054102 นาฏศิลป์เปรียบเทยีบ 2(1-2) 
 Comparative  Drama 
  ศึกษาและเปรียบเทียบแนวคิด  ปรัชญา  สภาพภูมิศาสตร์  การเมือง 
 ซ่ึงมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมการละคร  และปฏิบติันาฏศิลป์เปรียบเทียบ 
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รหัสวชิา    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
2054103 การวจิารณ์นาฏศิลป์และละคร 2(2-0) 
 Drama Criticism 
  ศึกษาหลกัการวจิารณ์  วธีิวิจารณ์  หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผู ้
 วจิารณ์ละครท่ีมีต่อผูช้มและสังคม  ฝึกวจิารณ์ละครวทิย ุ ละครโทรทศัน์ 
 ละครเวที  ละครร า  ภาพยนตร์ 
 
2054104 การเขียนบทละครไทย 2(1-2) 
 Thai  Playwriting 

 ศึกษาวธีิเขียนบทละครร า  การตดัต่อบทละคร  การบรรจุเพลงและ
ฝึกเขียนบทละครและบรรจุเพลงร้อง 

 
2054105 ลเิก  2(1-2) 
 Li-Ke 
  ศึกษาประวติัความเป็นมาและองคป์ระกอบของลิเกตั้งแต่อดีตจนถึง 
 ปัจจุบนั  ฝึกร้องและแสดงลิเก 
 
2054201 หน้าพาทย์  2 2(1-2) 
 Nah  Paht  2 

 ฝึกหนา้พาทยช์ั้นสูงท่ีใชป้ระกอบในพิธีไหวค้รูครอบโขนละคร
และประกอบการแสดง  เช่น  สาธุการ  ตระนิมิตร  ตะบองกนั  ช านาญ  
บาทสุณี  คุกพาทย ์รัวสามลา  พราหมณ์เขา้พราหมณ์ออกเชิดฉาน  (พระราม
ตามกวาง) 
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2054202 ระบ าเบ็ดเตลด็  3 2(1-2) 
 Miscellaneous  Dance 3 
  ศึกษาประวติัการแสดงระบ าเบด็เตล็ดท่ีน ามาฝึกในดา้นเน้ือร้อง  

เพลงดนตรี  เพลงขบัร้อง  เคร่ืองแต่งกาย  โอกาสและสถานท่ีแสดง  ฝึก
ปฏิบติัระบ าต่าง ๆ เช่น  ระบ าดาวดึงส์  ระบ าท่ีบท  ระบ ายอ่งหงิด  ร ากริช  
ร าซดัชาตรี   ร ามโนราห์บูชายญั  ฯลฯ 

 
2054203 กจิกรรมฟ้อนร า 5 2(1-2) 
 Thai  Dancing 5 

 ศึกษาและปฏิบติัการแสดงท่ีเป็นชุดเป็นตอนในละครชนิดต่าง ๆ 
เร่ืองสังขท์อง  สังขศิ์ลป์ชยั  แกว้หนา้มา้  ไกรทอง  ขนุชา้งขุนแผน  
ราชาธิราช ฯลฯ 

  
2054204 ประดิษฐ์ท่าร าเต้น 2 2(1-2) 
 Choreography  2 

 การประดิษฐท์่าร าเตน้ชุดใหญ่ทั้งไทยและสากล  การออกแบบลีลา
การแปรแถวท่ียากและแปลกตามากข้ึน  การออกแบบเคร่ืองแต่งกายในชุด
สร้างสรรค ์  ศึกษาจงัหวะ  ลีลาของเพลงไทยและเพลงสากล  แลว้น ามา
ออกแบบประดิษฐท์่า  ตลอดจนการใชจิ้นตนาการเก่ียวกบัการเล่น  แสง  
เสียง   

                                          และการจดัเวที   
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2054205 ดนตรีและนาฏศิลป์พืน้บ้าน 3(2-2) 
 Folk Music Folk Dance 

 ศึกษาลกัษณะ ความเป็นมา ความส าคญั ววิฒันาการเคร่ืองดนตรี 
การประสมวง ท านอง จงัหวะของดนตรีไทย ความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี
กบันาฏศิลป์ ค่านิยมของคนไทย ตลอดจนการส่งเสริม การอนุรักษ ์พฒันา 
ดนตรีไทย การฝึกปฏิบติัเบ้ืองตน้ ศึกษาลกัษณะประวติัความเป็นมา 
ความส าคญั ววิฒันาการของนาฏศิลป์ไทย ในดา้นการแต่งกาย ท่าร า เพลง
ประกอบ และอุปกรณ์การแสดง ความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี        นาฏศิลป์
ไทยกบันาฎศิลป์พื้นบา้น ค่านิยมของคนไทย ตลอดจนการส่งเสริม อนุรักษ ์    
และพฒันานาฏศิลป์ไทย การฝึกปฏิบติัเบ้ืองตน้ 
 

2054206 ระบ านานาชาติ 2(1-2) 
 International  Dance 

 ศึกษาประวติัการแสดงชุดท่ีน ามาฝึกหดัในดา้นเน้ือร้อง  เพลง
ดนตรี เพลงขบัร้อง  เคร่ืองแต่งกาย  โอกาสและสถานท่ีแสดงของชาติต่าง ๆ 
เช่น ญ่ีปุ่น  จีน  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  พม่า  สเปน  อินเดีย  (ทั้ง
เด่ียวและหมู่)  เลือกปฏิบติัตามความเหมาะสม 

 
2054207 ร าอาวุธ  2(1-2) 
 Weapon  Dances 
  ปฏิบติัการใชอ้าวธุ  เช่น  พลอง  (เสนาไทย)  กระบอง  (นางยกัษ)์  

ทวน  (ระตูสิหนากบัอิเหนา)  รบดว้ยศร  (พระ-ยกัษ)์  กริชคู่  ดาบคู่และ
พลอง  เลือกปฏิบติัตามความเหมาะสม 
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2054301 เพลงไทย 4 2(1-2) 
 Thai Music 4 

 ศึกษาประวติัและท่ีมาของเพลงพื้นบา้นภาคกลางท่ีนิยมร้องกนัใน 
เทศกาลต่าง ๆ ศึกษาประวติัและผลงานของพอ่เพลง แม่เพลง ท่ีมีช่ือเสียงอยู่
ในวงการทั้งอดีต และปัจจุบนั ศึกษาลกัษณะค าร้องของเพลงนั้น ๆ ศึกษา
ลีลาการร้องและวธีิแสดงโอกาสท่ีแสดง เคร่ืองแต่งกาย และดนตรีประกอบ 
ฝึกร้องเพลงปฏิพากย ์เช่น เพลงเก่ียวขา้ว เพลงฉ่อย เพลงทรงเคร่ือง เพลงล า
ตดั ฯลฯ 

 
2054302 เพลงไทย 5 2(1-2) 
 Thai Music 5 

 ศึกษาประวติัและท่ีมาของเพลงพื้นบา้นภาคเหนือ ภาคอีสาน และ
ภาคใตท่ี้นิยมร้องกนัในเทศกาลต่าง ๆ ศึกษาประวติัและผลงานของพอ่เพลง 
แม่เพลง ท่ีมีช่ือเสียงอยูใ่นวงการทั้งอดีตและปัจจุบนั ศึกษาลกัษณะค าร้อง
ของเพลงนั้น ๆ ศึกษาลีลาการ้องและวธีิแสดง โอกาสท่ีแสดง เคร่ืองแต่งกาย
และดนตรีประกอบ  ฝึึกร้องเพลงพื้นบา้นของภาคต่าง ๆ  
  

2054401 การแสดงหุ่น 3 2(1-2) 
 Puppetry  3 

 ศึกษาประวติัความเป็นมาของหุ่นตะวนัตกและตะวนัออก  บทบาท
ของหุ่นในการศึกษา  ฝึกเชิดหุ่นไทย  และร้องเพลงประกอบในบทละคร
ไทยบาง ตอน  เช่น  รามเกียรต์ิ  พระอภยัมณี  ฯลฯ 

 
2054501 นาฏศิลป์สากล 2(1-2) 
 Wertern  Drama 
  ศึกษาประวติัความเป็นมาของนาฏศิลป์และความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั 
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นาฏศิลป์สากล  เรียนเทคนิคและการเตน้แบบ  Martha  Graham  เรียนรู้
เทคนิค  และการเตน้แบบ  Free  Style 

รหัสวชิา    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
2054502 โมเดิร์นดานซ์  2 2(1-2) 
 Modern  Dance 2 
 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  2053502  โมเดิร์นดานซ์  1 

 ฝึกการเตน้โมเดิร์นดานซ์ท่ีราวเกาะ และท่ีกลางหอ้ง  ฝึกสร้างสรรค์ 
 ระบ าในแนวโมเดิร์นดานซ์ 
 
2054503 บัลเล่ต์ 4 2(1-2) 
 Ballet  4 
     วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  2053503  บัลเล่ต์  3 

 ฝึกการเตน้บลัเล่ตท่ี์ราวเกาะและท่ีกลางหอ้ง   ฝึกปฏิบติัระบ าชุด
สั้น ๆ  จากท่าต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียนมา 

 
2054602 การแต่งกายละครไทย 2(1-2) 
 Costumes  for  Thai  Stage 

 ศึกษาประวติัและวธีิการแต่งกายของละครไทย  ฝึกแต่งกายและ
สร้างเคร่ืองแต่งกายละครไทย 

 
2054604 ละครและการแสดงส าหรับเด็ก  2 2(1-2) 
 Children  Theatre  2 

 ละครและการแสดงส าหรับเด็กโตและวยัรุ่น จิตวทิยาของเด็กวยัรุ่น  
ฝึกสร้างละครเวทีส าหรับเด็กโตและวยัรุ่น 

 
2054605 การเขียนบทละครวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ 2(1-2) 
 Playwriting  for  Radio  and  Television 

 ศึกษาวธีิการเขียนบทละครวิทย ุ และวทิยโุทรทศัน์   ฝึกเขียนบท
ละครวทิยแุละบทละครวทิยโุทรทศัน์ 
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2054606 การก ากบัการแสดงละครวทิยุโทรทศัน์ 2(1-2) 
 Directing   for  Radio  and  Television 

 ศึกษาหลกัการแสดงและก ากบัละครวทิยโุทรทศัน์  ฝึกเขียนบท
ละครวทิยแุละบทละครวทิยโุทรทศัน์ 

 
2054701 การละครสมัยใหม่ในองักฤษ ยุโรป และอเมริกา 2(2-0) 
 Modern  Drama  and  Theatre  in  England, Europe and America 
  ศึกษาการละครในศตวรรษท่ี  20  ขององักฤษ  ยโุรป  และอเมริกา 
 ในเชิงแนวความคิด  ทฤษฎีและการปฏิบติั 
 
2054702 วรรณกรรมการละครสากล 2(1-2) 
 World  Dramatic  Literature 

 ศึกษาถึงผลงานวรรณกรรมการละครช้ินดีเด่นของโลกท่ีมีปรากฎ
เป็นภาษาองักฤษ  ฝร่ังเศลหรือภาษาไทยในดา้นลกัษณะและพฒันาการทาง
ศิลปะ  คุณค่าทางศิลปะท่ีมีต่อวงการละคร 

 
2054704 บทบาทของดนตรีและนาฏศิลป์ในละครเอเชีย 2(1-2) 
 Dance and Music Theatre of Asia : A Critical Study 

 ศึกษาเชิงวเิคราะห์ถึงบทบาทและความส าคญัของนาฏศิลป์และ
ดนตรีในละครเอเชีย 

 
2054705 หลกัการวเิคราะห์และวจิารณ์การละครไทย 2(1-2) 
 Thai  Classical  Play  Analysis  and Criticism 
  ศึกษาหลกัการวเิคราะห์และหลกัการวจิารณ์ละครไทย  โครงเร่ือง 

ตวัละคร  ปรัชญา  ความคิด  การใชภ้าษา  วธีิการเขียนบท ขนบของการ
แสดงบนเวที  ฝึกวิเคราะห์  บทละครและฝึกวจิารณ์การละครไทย 
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2054801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพนาฏศิลป์และการละคร 2 5(450) 
 Training  in  Dance  and  Drama  2 
  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพกบัหน่วยงานธุรกิจท่ีมีผลิตผลการแสดง 

ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยนิ์เทศกแ์ละผูป้ระกอบการ  และผลิตผลงาน
ทางดา้นการแสดงใหไ้ดม้าตรฐานออกสู่สาธารณชน 

 
2054901 ผลงานค้นคว้าริเร่ิมทางนาฏศิลป์หรือศิลปะการละคร 2(1-2) 
 Selected  Study 
  เขียนผลงานการคน้ควา้ในหวัขอ้ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากภาควชิา 

หรือก ากบัการแสดงท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากภาควชิา 1 เร่ือง     และจดัท า
คู่มือ  ก ากบัการแสดง  สรุปผลงานส่ง  หรือเขียนบทละครเร่ืองยาวท่ีได้
มาตรฐาน 1  เร่ือง รวมทั้งออกแบบฉาก  เคร่ืองแต่งกายแนะแนวทางการ
แสดง  หรือประดิษฐชุ์ดการแสดงท่ีไดม้าตรฐาน  เขียนคู่มือประกอบการ  
แสดงและท าสไลด ์  พร้อมบนัทึกเสียงเพลง  หรือบนัทึกวดีิทศัน์ท่าร า  
(เลือกเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง และตอ้งสอบปากเปล่าดว้ย) 

 
2054903 การแสดงท้องถิ่น 2(1-2) 
  Folk  Performing  Arts 
  ศึกษาความเป็นมาของนาฏศิลป์แต่ละทอ้งถ่ินในประเทศไทยดา้น 

วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  การแต่งกายและการแสดงนาฏศิลป์
ทอ้งถ่ิน 

2054904 สรีระวทิยาของผู้แสดงนาฏศิลป์ 2(2-0) 
 Anatomy  of  Performers   

 ศึกษาระบบ  หนา้ท่ีของสรีระและอวยัวะส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการแสดงนาฏศิลป์  และประโยชน์ของนาฏศิลป์ท่ีมีต่อสรีระ  
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รหัสวชิา    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
2054906 ร าวง  2(1-2)
 Ramwong 

 ศึกษาท่ีมาความหมายของเพลงและวตัถุประสงคข์องการร าวง     
ท่าร า  การแต่งกาย  ท่วงท านองเพลง  จงัหวะท่ีใชใ้นการร า  และโอกาสท่ีใช้
ในการแสดงฝึกร าวงมาตรฐาน 

 
2054907 การใช้คอมพวิเตอร์ข้ันพืน้ฐานในงานนาฏศิลป์ 2(1-2) 
 Basic Computer Application in dramatic Arts 

 ศึกษาการใชค้อมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน  ศึกษาการใชค้อมพิวเตอร์ใน
การบนัทึกขอ้มูลและท่าร าต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนวชิานาฏศิลป์
พร้อมฝึกปฏิบติั 

 
2054908 นาฏศิลป์เพือ่ชีวติ 2(1-2) 
 Dramatic  Arts  for  Daily  Life 

 ศึกษาท่ีมาลกัษณะและชนิดของการแสดง  ระบ า  ร า  ฟ้อน  ละคร 
โขนวพิิธทศันา  มหรสพ  การละเล่นของหลวง  เพลงและการแสดงพื้นเมือง  
ศึกษาความส าคญัของนาฏศิลป์ไทยท่ีมีต่อวถีิชีวติไทย  วเิคราะห์ลกัษณะท่ี
นิยมวา่ดีในดา้นลีลา  ท่าร า  ท่วงท านองเพลง  จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบั
เน้ือหาตามความเหมาะสม 

 
2054909 การวจัิยด้านนาฏศิลป์และการละคร 2(1-2) 
 Dramatic  Arts  Research 
  ลกัษณะของการวจิยัดา้นนาฏศิลป์และการละคร  เทคนิคการเก็บ 
 รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม  การตรวจสอบและวเิคราะห์ขอ้มูล  ฝึกการเขียน 
 รายงานการวิจยั  ขอ้ควรระวงัในการท าวจิยัดา้นนาฏศิลป์และการละคร 
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รหัสวชิา    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
2054910 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารด้านนาฏศิลป์และการละคร 2(1-2) 
 English  for  Dramatic  Arts  Communication 
  ฝึกทกัษะดา้นการฟัง  พดู  อ่าน และเขียนเพื่อการส่ือสารเบ้ืองตน้ 
 ในสถานการณ์ต่าง ๆ และศพัทเ์ทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบันาฏศิลป์และการละคร 
 
2054911 การจัดการนาฏศิลป์เชิงธุรกจิ 2(1-2) 
 Dramatic  Arts Business 
  บทบาทของงานนาฏศิลป์และการละครในสังคมการตลาดและการ 

ด าเนินธุรกิจดา้นนาฏศิลป์  การจดัองคก์ร  จดังบประมาณ กฎหมายท่ี
เก่ียวกบังานนาฏศิลป์และการละคร 

 
2054912 การวดัผลและประเมินผลนาฏศิลป์และการละคร 2(1-2) 
 Test  and  Measurements  in  Dramatic  Arts 
  ศึกษาเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลวชิานาฏศิลป์และการละคร 
 ในทุกสาขา  เช่น  วชิาท่ีปฏิบติัเนน้ทกัษะ  ประวติัและทฤษฎีท่ีเป็นความรู้ 

ความจ า  แบบทดสอบ  แบบประเมินผล   ฝึกสร้างแบบทดสอบแบบ
ประเมินผล 
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หมู่วชิาดุริยางศิลป์ 
(206) 

 
 
 หมู่วชิาดุริยางศิลป์  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิา  ศิลปกรรมศาสตร์ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็น
ดงัน้ี 

 
1. ทฤษฎีประวติัและการประพนัธ์ทางดนตรีไทย    (206-1--) 
2. ปฏิบติัดนตรีไทย       (206-2--) 
3. ทฤษฎี  ประวติั  และการประพนัธ์ทางดนตรีสากล   (206-3--) 
4. ปฏิบติัดนตรีสากล       (206-4--) 
5. ดนตรีวทิยาและมนุษยวทิยาทางดนตรี     (206-5--) 
6. ดนตรีศึกษา        (206-6--) 
7. สนบัสนุนวชิาชีพ       (206-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      (206-8--) 
9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิยั   (206-9--) 
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หมู่วชิาดุริยางศิลป์  (206) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
2061101 - พื้นฐานดนตรีไทย 3(3-0) 

 2061102 ประวติัดนตรีไทย 2(2-0) 
2061103 - การบนัทึกโนต้เพลงไทย 3(3-0) 
2061104 - หนา้ทบัดนตรีไทย 3(3-0) 

 2061105 หลกัการขบัร้องเพลงไทย 2(2-0) 
2061106 - ลกัษณะและประเภทเพลงไทย 3(3-0) 

 2061107 การประสมวงดนตรีไทย 2(2-0) 
2061108 - เคร่ืองดนตรีและการประสมวงดนตรีไทย 3(3-0) 

 2061108 เคร่ืองดนตรีไทย 2(2-0) 
2061109 - ประวติัวรรณกรรมเพลงไทย 3(3-0) 
2061110 - การขบัร้องเพลงไทย 3(3-0) 
2061111 - ขนบประเพณีของดนตรีไทย 3(3-0) 

 2061112 ศพัทส์ังคีตดนตรีไทย 2(2-0) 
 2061113 การดนตรีไทย 2(2-0) 

2061201 - ปฏิบติัพื้นฐานเคร่ืองดีดไทย 2(0-4) 
 2061201 ปฏิบติัพื้นฐานป่ีพาทย ์ 2(0-4) 

2061202 - ปฏิบติัเคร่ืองดีดไทย  1 2(0-4) 
 2061202 ปฏิบติัป่ีพาทย ์ 1 2(0-4) 

2061203 - ปฏิบติัเคร่ืองดีดไทย  2 2(0-4) 
 2061203 ปฏิบติัป่ีพาทย ์ 2 2(0-4) 

2061204 - ปฏิบติัพื้นฐานเคร่ืองสีไทย 2(0-4) 
 2061204 ปฏิบติัพื้นฐานเคร่ืองสายไทย 2(0-4) 

2061205 - ปฏิบติัเคร่ืองสีไทย  1 2(0-4) 
 2061205 ปฏิบติัเคร่ืองสายไทย  1 2(0-4) 
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2061206 - ปฏิบติัเคร่ืองสีไทย 2 2(0-4) 
 2061206 ปฏิบติัเคร่ืองสาย  2 2(0-4) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2061207 - ปฏิบติัพื้นฐานเคร่ืองตีไทย    2(0-4) 

 2061207 ปฏิบติัพื้นฐานขบัร้องเพลงไทย 2(0-4) 
2061208 - ปฏิบติัเคร่ืองตีไทย  1 2(0-4) 

 2061208 ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย 1 2(0-4) 
2061209 - ปฏิบติัเคร่ืองตีไทย  2 2(0-4) 

 2061209 ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย 2 2(0-4) 
2061210 - ปฏิบติัพื้นฐานเคร่ืองเป่าไทย 2(0-4) 

 2061210 ปฏิบติัเพลงตบั 2(0-4) 
2061211 - ปฏิบติัเคร่ืองเป่าไทย  1 2(0-4) 

 2061211 ปฏิบติัเพลงเถา 2(0-4) 
2061212 - ปฏิบติัเคร่ืองเป่าไทย  2 2(0-4) 

 2061212 ปฏิบติัเพลงระบ า  ร า  ฟ้อน 2(0-4) 
2061213 - ปฏิบติัพื้นฐานขบัร้องเพลงไทย 2(0-4) 

 2061213 ปฏิบติัเพลงมอญ 2(0-4) 
2061214 - ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  1 2(0-4) 

 2061214 ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทยตามสมยันิยม 2(0-4) 
2061215 - ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  2 2(0-4) 

 2061215 ปฏิบติัหนา้ทบั 2(0-4) 
2061216 - ปฏิบติัเพลงตบั 2(0-4) 

 2061216 ปฏิบติัดนตรีพื้นบา้นไทยภาคเหนือ  1 2(0-4) 
2061217 - ปฏิบติัเพลงเถา 2(0-4) 

 2061217 ปฏิบติัดนตรีพื้นบา้นไทยภาคอีสาน  1 2(0-4) 
2061218 - ปฏิบติัเพลงระบ า  ร า  ฟ้อน 2(0-4) 

 2061218 ปฏิบติัดนตรีพื้นบา้นไทยภาคกลาง  1 2(0-4) 
2061219 - ปฏิบติัเพลงมอญ 2(0-4) 

 2061219 ปฏิบติัดนตรีพื้นบา้นไทยภาคใต ้ 2(0-4) 
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2061220 - ปฏิบติัองักะลุง 2(0-4) 
 2061220 ปฏิบติัรวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
2061221 - ปฏิบติัดนตรีพื้นบา้นภาคเหนือ  1 2(0-4) 

 2061221 ปฏิบติัองักะลุง 1(0-2) 
2061222 - ปฏิบติัดนตรีพื้นบา้นภาคอีสาน  1 2(0-4) 

 2061222 ปฏิบติัรวมวงดนตรีพื้นบา้นไทย  1 1(0-2) 
2061223 - ปฏิบติัดนตรีพื้นบา้นภาคกลาง  1 2(0-4) 
2061224 - ปฏิบติัดนตรีพื้นบา้นภาคใต ้ 1 2(0-4) 
2061225 - ปฏิบติัหนา้ทบั 2(0-4) 
2061226 - ปฏิบติัหนา้ทบั    กลองแขก  และโทนร ามะนา 2(0-4) 
2061227 - ปฏิบติัหนา้ทบักลองสองหนา้ 2(0-4) 
2061228 - ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทยตามสมยันิยม 2(0-4) 
2061229 - ปฏิบติัขบัร้องเพลงพื้นบา้น  1 2(0-4) 
2061230 - ปฏิบติัรวมวงดนตรีไทย  1 1(0-2) 
2061231 - ปฏิบติัรวมวงดนตรีพื้นบา้นไทย  1 1(0-2) 
2061301 - ทฤษฎีดนตรีสากล  1 3(3-0) 

 2061302 ทฤษฎีดนตรีสากล  2 2(2-0) 
 2061303 การอ่านและการเขียนโน๊ตสากล  1 1(1-0) 
 2061304 การอ่านและการเขียนโน๊ตสากล  2 1(1-0) 
 2061305 ประวติัดนตรีตะวนัตกโดยสังเขป 2(2-0) 
 2061306 องคป์ระกอบดนตรีสากล 2(2-0) 
 2061307 ทฤษฎีดนตรีสากลทัว่ไป 2(1-2) 

2061303 - การอ่านและเขียนโน๊ตสากล  1 1(1-0) 
2061307 - ทฤษฎีดนตรีสากลทัว่ไป 2(1-2) 
2061308 - ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน 3(3-0) 
2061401 - ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้ 1 2(0-4) 
2061402 - ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้ 2 2(0-4) 
2061403 - ปฏิบติัเคร่ืองทองเหลือง  1 2(0-4) 
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2061404 - ปฏิบติัเคร่ืองทองเหลือง  2 2(0-4) 
2061405 - ปฏิบติัเคร่ืองสายสากล  1 2(0-4) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2061406 - ปฏิบติัเคร่ืองสายสากล  2 2(0-4) 
2061407 - ปฏิบติักีตา้ร์  1 2(0-4) 
2061408 - ปฏิบติักีตา้ร์  2 2(0-4) 
2061409 - ปฏิบติัคียบ์อร์ด  1 2(0-4) 
2061410 - ปฏิบติัคียบ์อร์ด  2 2(0-4) 
2061411 - ปฏิบติัขบัร้องสากล  1 2(0-4) 
2061412 - ปฏิบติัขบัร้องสากล  2 2(0-4) 
2061413 - ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ  1 2(0-4) 
2061414 - ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ  2 2(0-4) 

 2061415 การแสดงเคร่ืองดนตรีสากล  1 2(0-4) 
 2061416 การแสดงเคร่ืองดนตรีสากล  2 2(0-4) 
 2061417 ปฏิบติัรวมวงคอมโบ  1  1(0-2) 
 2061418 ปฏิบติัรวมวงเคร่ืองเป่า  1 1(0-2) 
 2061419 ปฏิบติัรวมวงออร์เคสตร้า  1 1(0-2) 
 2061420 ปฏิบติัรวมวงแจส๊  1 1(0-2) 
 2061421 ปฏิบติัรวมวงเล็กหรือวงคอมโบ  1 2(0-4) 
 2061422 ปฏิบติัรวมวงขบัร้องประสานเสียง  1 2(0-4) 
 2061423 ปฏิบติัรวมวงเคร่ืองเป่า  1 1(0-4) 
 2601424 ปฏิบติัรวมวงออร์เคสตร้า 1(0-2) 
 2061425 ปฏิบติัรวมวงแจส๊ 2(0-4) 
 2061426 ปฏิบติัเคร่ืองสายตะวนัตก  1 2(0-4) 
 2061427 ปฏิบติัเคร่ืองสายตะวนัตก  2 2(0-4) 
 2061428 การบรรเลงร่วมวงดนตรีสากล  1 1(0-2) 
 2061429 การบรรเลงร่วมวงดนตรีสากล  2 1(0-2) 

2061501 - การจดัเก็บระบบขอ้มูลดนตรี 3(3-0) 
2061502 - พื้นฐานดนตรีวทิยา 3(3-0) 
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 2061502 ดนตรีวทิยาเบ้ืองตน้ 2(2-0) 
2061503 - มานุษยวทิยาทางดนตรี 3(3-0) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
2061504 - พื้นฐานสังคมวทิยาทางดนตรี 3(3-0) 
2061505 - ดนตรีวจิกัษ ์ 3(3-0) 

 2061505 สีสันและเสียงของเคร่ืองดนตรี 2(2-0) 
2061506 - ดนตรีร่วมสมยั 3(3-0) 
2061701 - คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน 3(2-2) 
2061702 - การซ่อมสร้างเคร่ืองดนตรีไทย 3(2-2) 

 2061702 การซ่อมบ ารุงและรักษาเคร่ืองดนตรีไทย 2(1-2) 
 2062101 องคป์ระกอบของดนตรีไทย 2(2-0) 

2062102 - ทฤษฎีดนตรีไทย 3(3-0) 
2062103 - ดนตรีพื้นบา้นไทย 3(3-0) 

 2062104 ทฤษฎีเพลงเถา 2(2-0) 
2062105 - ศิลปินและนกัประพนัธ์เพลงไทย 3(3-0) 
2062106 - ดนตรีและการแสดง 3(3-0) 

 2062106 ดนตรีประกอบการแสดงของไทย 2(2-0) 
 2062107 พิธีไหวค้รูและครอบดนตรีไทย 2(2-0) 
 2062108 สุนทรียศาสตร์ของดนตรีไทย 2(2-0) 
 2062109 ภูมิศาสตร์ดนตรีไทย 2(2-0) 

2062110 - ดนตรีพื้นบา้นไทยภาคเหนือ 3(3-0) 
2062111 - ดนตรีพื้นบา้นไทยภาคอีสาน 3(3-0) 
2062112 - ดนตรีพื้นบา้นไทยภาคกลาง 3(3-0) 
2062113 - ดนตรีพื้นบา้นไทยภาคใต ้ 3(3-0) 

 2062114 วงป่ีพาทย ์ 2(2-0) 
 2062115 วงเคร่ืองสายไทย 2(2-0) 
 2062116 วงมโหรี 2(2-0) 

2062201 - ปฏิบติัเคร่ืองดีดไทย  3 2(0-4) 
 2062201 ปฏิบติัป่ีพาทย ์ 3 2(0-4) 
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2062202 - ปฏิบติัเคร่ืองดีดไทย  4 2(0-4) 
 2062202 ปฏิบติัป่ีพาทย ์ 4 2(0-4) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
2062203 - ปฏิบติัเคร่ืองสีไทย  3 2(0-4) 

 2062203 ปฏิบติัเคร่ืองสายไทย  3 2(0-4) 
2062204 - ปฏิบติัเคร่ืองสีไทย  4 2(0-4) 

 2062204 ปฏิบติัเคร่ืองสายไทย  4 2(0-4) 
2062205 - ปฏิบติัเคร่ืองตีไทย  3 2(0-4) 

 2062205 ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  3 2(0-4) 
2062206 - ปฏิบติัเคร่ืองตีไทย  4 2(0-4) 

 2062206 ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  4 2(0-4) 
2062207 - ปฏิบติัเพลงส าหรับโขน  ละคร 2(0-4) 

 2062207 ปฏิบติัเพลงส าหรับโขน  ละคร 2(0-4) 
2062208 - ปฏิบติัเพลงในเร่ืองละคร 2(0-4) 

 2062208 ปฏิบติัเพลงในเร่ืองละคร 2(0-4) 
2062209 - ปฏิบติัเพลงเร่ือง 2(0-4) 

 2062209 ปฏิบติัเพลงเร่ือง 2(0-4) 
2062210 - ปฏิบติัเพลงออกภาษาและเพลงสิบสองภาษา 2(0-4) 

 2062210 ปฏิบติัเพลงออกภาษาและเพลงสิบสองภาษา 2(0-4) 
2062211 - ปฏิบติัเพลงประเภทลูกลอ้ลูกขดั 2(0-4) 

 2062211 ปฏิบติัเพลงประเภทลูกลอ้ลูกขดั 2(0-4) 
2062212 - ปฏิบติัเพลงย  ่ามอญ 2(0-4) 

 2062212 ปฏิบติัเพลงย  ่ามอญ 2(0-4) 
2062213 - ปฏิบติัหนา้ทบัตะโพนและกลองทดั  1 2(0-4) 

 2062213 ปฏิบติัหนา้ทบัตะโพนและกลองทดั  1 2(0-4) 
2062214 - ปฏิบติัดนตรีพื้นบา้นภาคเหนือ  2 2(0-4) 

 2062214 ปฏิบติัดนตรีพื้นบา้นภาคเหนือ  2 2(0-4) 
2062215 - ปฏิบติัดนตรีพื้นบา้นภาคอีสาน  2 2(0-4) 

 2062215 ปฏิบติัดนตรีพื้นบา้นภาคอีสาน  2 2(0-4) 



 599 

2062216 - ปฏิบติัดนตรีพื้นบา้นภาคกลาง  2 2(0-4) 
 2062216 ปฏิบติัดนตรีพื้นบา้นภาคกลาง  2 2(0-4) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
2062217 - ปฏิบติัดนตรีพื้นบา้นภาคใต ้ 2 2(0-4) 

 2062217 ปฏิบติัดนตรีพื้นบา้นภาคใต ้ 2 2(0-4) 
2062218 - ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทยส าหรับเด็ก 2(0-4) 
2062219 - ปฏิบติัรวมวงดนตรีไทย  2 1(0-2) 
2062220 - ปฏิบติัรวมวงดนตรีพื้นบา้นไทย  2 1(0-2) 
2062221 - ปฏิบติัขบัร้องเพลงพื้นบา้น  2 2(0-4) 
2062222 - ปฏิบติัเคร่ืองเป่าไทย  3 2(0-4) 
2062223 - ปฏิบติัเคร่ืองเป่าไทย  4 2(0-4) 
2062224 - ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  3 2(0-4) 
2062225 - ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  4 2(0-4) 
2062301 - ทฤษฎีดนตรีสากล  2 3(3-0) 

 2062301 ทฤษฎีดนตรีสากล  3 2(2-0) 
2062302 - ทฤษฎีดนตรีแจส๊ 3(3-0) 
2062303 - การประพนัธ์  1 3(3-0) 
2062304 2062304 การอ่านและการเขียนโนต้สากล  4 1(1-0) 

 2062303 การอ่านและการเขียนโนต้สากล  3 1(1-0) 
2062305 - ดนตรีป็อปปูลาร์เร่ิมตั้งแต่  ค.ศ.  1950 3(3-0) 

 2062305 ดนตรีตะวนัตกก่อนสมยัราโร้ด 2(2-0) 
2062306 - ประวติัดนตรีตะวนัตกตั้งแต่ศตวรรษท่ี  18  ถึงปัจจุบนั 3(3-0) 

 2062306 ดนตรีสมยัราโร้ด 2(2-0) 
2062307 2062307 ดนตรีสมยัโรโคโคและคลาสสิค 2(2-0) 
2062308 - หลกัการโยธวาทิต 3(3-0) 
2062309 - การอ านวยเพลงเบ้ืองตน้ 2(1-2) 
2062310 - การอ านวยเพลงขบัร้องประสานเสียง 2(1-2) 
2062311 - โอเปร่าและละครเพลง 3(3-0) 
2062312 - ประวติัดนตรีตะวนัตก  2 2(2-0) 
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2062313 - คีตปฏิภาณแบบแจส๊  1 3(2-2) 
2062314 - ปรัชญาของดนตรี 3(3-0) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
2062315 - ประวติัดนตรีแจส๊ 3(3-0) 

 2062315 การประพนัธ์  1 2(2-0) 
2062316 - รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรี 2(2-0) 
2062318 - คีตปฏิภาณแบบแจส๊ 2(2-0) 
2062319 - โยฮนัน์  เซบาสเตียน  บาค 2(2-0) 
2062320 - วลูฟ์กงั  อมาดิอุส  โมสาร์ท 2(2-0) 
2062321 - ลุควกิ  ฟาน  เบโธเฟน 2(2-0) 
2062322 - เคร่ืองกระทบส าหรับวงโยธวาทิต 3(2-2) 
2062323 - ดนตรีสนาม 3(2-2) 

 2062323 การประพนัธ์  2 2(2-0) 
2062325 2062325 ดนตรีร่วมสมยั 2(2-0) 
2062326 2062326 การปฏิบติัเฉพาะแนว 2(2-0) 

 2062327 โคลคั  เดบุสซี 2(2-0) 
 2062329 อาโนลด ์ โซนเบิร์ก 2(2-0) 

2062327 2062313 ประวติัดนตรีตะวนัตก  3 2(2-0) 
2062328  อีกอร์   สตราวินสก้ี 2(2-0) 
2062329  การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงแจส๊  2 2(2-0) 
2062401 - ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้ 3 2(0-4) 
2062403 - ปฏิบติัเคร่ืองทองเหลือง  3 2(0-4) 
2062405 - ปฏิบติัเคร่ืองสายสากล  3 2(0-4) 
2062407 - ปฏิบติักีตา้ร์  3 2(0-4) 
2062408 - ปฏิบติักีตาร์  4 2(0-4) 
2062409 - ปฏิบติัคียบ์อร์ด  3 2(0-4) 
2062410 - ปฏิบติัคียบ์อร์ด  4 2(0-4) 
2062411 - ปฏิบติัขบัร้องสากล  3 2(0-4) 
2062412 - ปฏิบติัขบัร้องสากล  4 2(0-4) 
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2062413 - ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ  3 2(0-4) 
    
รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
2062415 - ปฏิบติัรวมวงเล็ก  1 1(0-2) 
2062416 - ปฏิบติัรวมวงเล็ก  2 1(0-2) 
2062417 - ปฏิบติัรวมวงใหญ่  1 1(0-2) 
2062418 - ปฏิบติัรวมวงใหญ่  2 1(0-2) 
2062419 - ปฏิบติัขบัร้องประสานเสียง  1 1(0-2) 
2062420 - ปฏิบติัขบัร้องประสานเสียง  2 1(0-2) 
2062421 - ปฏิบติัเคร่ืองลมไมแ้จส๊  1 2(0-4) 

 2062421 การแสดงเด่ียวดนตรีสากล  3 2(0-4) 
2062422 - ปฏิบติัเคร่ืองลมไมแ้จส๊  2 2(0-4) 

 2062422 การแสดงเคร่ืองดนตรีสากล  4 2(0-4) 
2062423 - ปฏิบติัเคร่ืองทองเหลืองแจส๊  1 2(0-4) 

 2062423 ปฏิบติัรวมวงคอมโบ  2 1(0-2) 
2062424 - ปฏิบติัเคร่ืองทองเหลืองแจส๊  2 2(0-4) 

 2062424 ปฏิบติัรวมวงเคร่ืองเป่า  2 1(0-2) 
2062425 - ปฏิบติัเคร่ืองสายสากลแจส๊  1 2(0-4) 

 2062425 ปฏิบติัรวมวงออร์เคสตร้า  2 1(0-2) 
2062426 - ปฏิบติัเคร่ืองสายสากลแจส๊  2 2(0-4) 

 2062426 ปฏิบติัวงโยธวาฑิต  1 1(0-2) 
2062427 - ปฏิบติักีตา้ร์พาณิชย ์ 1 2(0-4) 

 2062427 ปฏิบติัรวมแจส๊  2 1(0-2) 
2062428 - ปฏิบติักีตา้ร์พาณิชย ์ 2 2(0-4) 

 2062428 ปฏิบติัรวมวงขบัร้องประสานเสียง  2 2(0-4) 
2062429 - ปฏิบติัคียบ์อร์ดแจส๊  1 2(0-4) 
2062430 - ปฏิบติัคียบ์อร์ดแจส๊  2 2(0-4) 
2062431 - ปฏิบติัขบัร้องสากลแจส๊  1 2(0-4) 
2062432 - ปฏิบติัขบัร้องสากลแจส๊  2 2(0-4) 
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2062433 - ปฏิบติัเคร่ืองกระทบแจส๊  1 2(0-4) 
    
รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
 2062433 ปฏิบติัเคร่ืองสายตะวนัตก 3 2(0-4) 

2062434 - ปฏิบติัเคร่ืองกระทบแจส๊  2 2(0-4) 
 2062434 ปฏิบติัเคร่ืองสายตะวนัตก  4 2(0-4) 

2062435 - รวมวงแจส๊หรือป็อปปูลาร์  1 2(0-4) 
 2062435 การแสดงเคร่ืองดนตรีสากล  5 2(0-4) 

2062436 - รวมวงแจส๊หรือป็อปปูลาร์  2 2(0-4) 
 2062436 การแสดงเคร่ืองดนตรีสากล  6 2(0-4) 
 2062437 การขบัร้องหมู่  1 1(0-2) 
 2062438 การขบัร้องหมู่  2 1(0-2) 

2062501 - ประวติัเคร่ืองดนตรี 3(3-0) 
2062502 - ประวติัดนตรีเชิงปฏิบติั 3(3-0) 
2062503 - การศึกษาดนตรีภาคสนาม 3(2-2) 
2062504 - ดนตรีเอเชียตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต ้ 3(3-0) 
2062505 - ดนตรีเอเชียใตแ้ละตะวนัออกกลาง 3(3-0) 
2062506 - ความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีไทยกบัดนตรีตะวนัตก 3(3-0) 
2062507 - การเขียนวจิารณ์ดนตรี 3(3-0) 
2062508 - การเก็บรักษาและการซ่อมเคร่ืองดนตรีเบ้ืองตน้ 3(2-2) 
2062509 - การท าความสะอาดและการปรับเคร่ืองเป่า 3(2-2) 
2062510 - การบนัทึกเสียงเบ้ืองตน้ 2(2-0) 
2062511 - การซ่อมเคร่ืองสายไทย 3(2-2) 
2062512 - การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรี 2(2-0) 
2062513 - การจดัการวงดนตรี 3(3-0) 
2062514 - ดนตรีและการแสดง 1(0-2) 
2062515 - การศึกษาประวติัดนตรีเชิงลึก 3(3-0) 
2062601 - ดนตรีและกิจกรรมการเคล่ือนไหวส าหรับเด็ก 2(1-2) 
2062602 - กระบวนการเรียนดนตรีศึกษา 2(2-0) 
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2062603 - จิตวทิยาและแนะแนวส าหรับครูดนตรี 2(2-0) 
2062604 - จิตวทิยาการสอนดนตรีและกระบวนการเรียนดนตรีศึกษา 3(3-0) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหัสใหม่ รหัสเก่า   
2062701 - พื้นฐานเคร่ืองสังเคราะห์เสียง 3(2-2) 
2062702 - ระบบบนัทึกและประมวลผลขอ้มูลทางดนตรี 3(2-2) 
2062703 - ระบบเสียงดนตรีไทย 2(2-0) 
2062704 - ระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดนตรี 2(2-0) 
2062705 - การปรับและการตั้งเสียงเปียโน 2(2-0) 
2062706 - เทคนิคการใชเ้คร่ืองสังเคราะห์เสียง 2(2-0) 
2062707 - หลกัการแสดงเบ้ืองตน้ 2(2-0) 
2062708 - การสร้างเคร่ืองดนตรีไทย 2(1-2) 
2062709 - ปฏิบติัการบนัทึกเสียงดนตรี  1 3(2-2) 
2062801 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี  1 2(90) 
2062802 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพดนตรี  1 3(250) 
2063101 - สวนศาสตร์ดนตรีไทย 3(3-0) 
2063102 - ท านองเพลงไทย 3(3-0) 
2063103 - การวเิคราะห์เพลงไทย  1 3(3-0) 
2063104 - การวเิคราะห์เพลงไทย  2 3(3-0) 
2063105 - การประพนัธ์เพลงไทย  1 3(3-0) 
2063106 - การประพนัธ์เพลงไทย  2 3(3-0) 
2063107 - หลกัการบรรจุเพลงเพื่อการแสดง 3(3-0) 
2063108 - การวเิคราะห์บทขบัร้องเพลงไทย 3(3-0) 
2063109 - ดนตรีพิธีกรรม 3(3-0) 
2063110 - การปรับวงดนตรีไทย 3(3-0) 
2063201 - ปฏิบติัเคร่ืองดีดไทย  5 2(0-4) 

 2063201 ปฏิบติัป่ีพาทย ์ 5 2(0-4) 
2063202 - ปฏิบติัเคร่ืองดีดไทย  6 2(0-4) 

 2063202 ปฏิบติัป่ีพาทย ์ 6 2(0-4) 
2063203 - ปฏิบติัเคร่ืองสีไทย  5 2(0-4) 
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 2063203 ปฏิบติัเคร่ืองสายไทย  5 2(0-4) 
2063204 - ปฏิบติัเคร่ืองสีไทย   6 2(0-4) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหสัเก่า   
 2063204 ปฏิบติัเคร่ืองสายไทย  6 2(0-4) 

2063205 - ปฏิบติัเคร่ืองตีไทย  5 2(0-4) 
 2063205 ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  5 2(0-4) 

2063206 - ปฏิบติัเคร่ืองตีไทย  6 2(0-4) 
 2063206 ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  6 2(0-4) 

2063207 - ปฏิบติัเพลงหนา้พาทย ์  โขน  ละคร 2(0-4) 
2063208 - ปฏิบติัเพลงโหมโรงกลางวนั 2(0-4) 
2063209 - ปฏิบติัเพลงเด่ียว  1 2(0-4) 
2063210 - ปฏิบติัหนา้ทบัตะโพนและกลองทดั  2 2(0-4) 
2063211 - ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทยในหลกัสูตรมธัยมศึกษา 2(0-4) 
2063212 - ปฏิบติัรวมวงดนตรีไทย  3 1(0-2) 
2063213 - ปฏิบติัเคร่ืองเป่าไทย  5 2(0-4) 
2063214 - ปฏิบติัเคร่ืองเป่าไทย  6 2(0-4) 
2063215 - ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  5 2(0-4) 
2063216 - ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  6 2(0-4) 
2063301 - ทฤษฎีดนตรีสากล  3 3(3-0) 

 2063301 ทฤษฎีดนตรีสากล  4 2(2-0) 
2063302 - ทฤษฎีดนตรีสากล  4 3(3-0) 

 2063304 ทฤษฎีดนตรีสากล  5 2(2-0) 
2063303 - หลกัการประพนัธ์เบ้ืองตน้ 2(2-0) 
2063304 - การเรียบเรียงดนตรีส าหรับเด็ก 3(3-0) 
2063305 - การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับการขบัร้องประสานเสียง 3(3-0) 
2063306 - การเรียงเรียงเสียงประสานส าหรับวงแบนด์ 2(2-0) 
2063307 - การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับดนตรีป็อปปูลาร์ 3(3-0) 
2063308 2063308 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับดนตรีแจส๊ 2(2-0) 

 2063309 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงออร์เคสตา้ 2(2-0) 
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 2063310 สอนศาสตร์เบ้ืองตน้ 2(2-0) 
 2063311 คีตลกัษณ์และการวเิคราะห์  1 2(2-0) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
 2063312 

2063313 
2063314 
2063315 
2063316 

คีตลกัษณ์และการวเิคราะห์  2 
ดนตรีสมยัโรแมนติก 
ดนตรีสมยัศตวรรษท่ี  20 
ประวติัดนตรีแจส๊ 
การอ านวยเพลงวงดนตรี 

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

2063317 - ประวติัดนตรีตะวนัตกตั้งแต่ยคุโบราณถึง  ค.ศ.  1750 3(3-0) 
 2063318 ดนตรีเปรียบเทียบ 2(2-0) 
 2063319 ดนตรีชาติพนัธ์ุวทิยา 2(2-0) 

2063320 - การบริหารวงโยธวาทิต 3(3-0) 
2063321 - การใชค้อมพิวเตอร์ส าหรับดนตรีสนาม 3(2-2) 

 2063323 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงดนตรีในสมยัปัจจุบนั 2(2-0) 
 2063324 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับเพลงแจส๊  1 2(2-0) 

2063325 - การเรียบเรียงดนตรีส าหรับวงดุริยางค์ 3(3-0) 
2063326 - รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวนัตก  1 3(3-0) 
2063327 - คีตปฏิภาณแบบแจส๊  2 3(2-2) 
2063328 - การประพนัธ์ดนตรีแบบแจ๊ดและป็อปปูลาร์ 3(3-0) 
2063329 - การประพนัธ์  2 3(3-0) 
2063330 - การประพนัธ์   3 3(3-0) 
2063401 - ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้ 4 2(0-4) 

 2063401 ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้ 5 2(0-4) 
2063402 - ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้ 5 2(0-4) 

 2063402 ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้ 6 2(0-4) 
2063403 - ปฏิบติัเคร่ืองทองเหลือง  4 2(0-4) 

 2063403 ปฏิบติัเคร่ืองทองเหลือง  5 2(0-4) 
2063404 - ปฏิบติัเคร่ืองทองเหลือง  5 2(0-4) 

 2063404 ปฏิบติัเคร่ืองทองเหลือง  6 2(0-4) 
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2063405 - ปฏิบติัเคร่ืองสายสากล  4 2(0-4) 
 2063405 ปฏิบติัเคร่ืองสายสากล  5 2(0-4) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
2063406 - ปฏิบติัเคร่ืองสายสากล  5 2(0-4) 

 2063406 ปฏิบติัเคร่ืองสายสากล  6 2(0-4) 
 2063407 ปฏิบติักีตา้ร์  5 2(0-4) 

2063408 - ปฏิบติักีตา้ร์  5 2(0-4) 
 2063408 ปฏิบติักีตา้ร์ 6 2(0-4) 
 2603409 ปฏิบติัคียบ์อร์ด  5 2(0-4) 

2063410 - ปฏิบติัคียบ์อร์ด  5 2(0-4) 
 2063410 ปฏิบติัคียบ์อร์ด  6 2(0-4) 

2063412 - ปฏิบติัขบัร้องสากล  5 2(0-4) 
 2063412 ปฏิบติัขบัร้องสากล  6 2(0-4) 

2063413 - ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ  4 2(0-4) 
 2063413 ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ  5 2(0-4) 

2063414 - ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ  5 2(0-4) 
 2063414 ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ  6 2(0-4) 

2063415 - ปฏิบติัรวมวงเล็ก  3 1(0-2) 
2063416 - ปฏิบติัรวมวงเล็ก  4 1(0-2) 
2063417 - ปฏิบติัรวมวงใหญ่  3 1(0-2) 
2063418 - ปฏิบติัรวมวงใหญ่  4 1(0-2) 
2063419 - ปฏิบติัขบัร้องประสานเสียง  3 1(0-2) 
2063420 - ปฏิบติัขบัร้องประสานเสียง  4 1(0-2) 
2063421 - ปฏิบติัเคร่ืองลมไมแ้จส๊  3 2(0-4) 

 2063421 ศิลปะการบรรเลงประกอบการแสดง 2(1-2) 
2063422 - ปฏิบติัเคร่ืองลมไมแ้จส๊  4 2(0-4) 
2063423 - ปฏิบติัเคร่ืองทองเหลืองแจส๊  3 2(0-4) 

 2063423 ปฏิบติัรวมวงคอมโบ ้ 3 1(0-2) 
2063424 - ปฏิบติัเคร่ืองทองเหลืองแจส๊  4 2(0-4) 
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 2063424 ปฏิบติัรวมวงเคร่ืองเป่า  3 2(0-4) 
2063425 - ปฏิบติัเคร่ืองสายสากลแจส๊  3 2(0-4) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
 2063425 ปฏิบติัรวมวงออร์เคสตา้  3 2(0-4) 

2063426 - ปฏิบติัเคร่ืองสายสากลแจส๊  4 2(0-4) 
 2063426 ปฏิบติัรวมวงโยธวาทิต  2 1(0-2) 

2063427 - ปฏิบติักีตา้ร์พาณิชย ์ 3 2(0-4) 
 2063427 ปฏิบติัรวมวงแจส๊  3 1(0-2) 

2063428 - ปฏิบติักีตา้ร์พาณิชย ์ 4 2(0-4) 
 2063428 ปฏิบติัรวมวงขบัร้องประสานเสียงแจส๊  1 1(0-2) 

2063429 - ปฏิบติัคียบ์อร์ดแจส๊  3 2(0-4) 
2063430 - ปฏิบติัคียบ์อร์ดแจส๊  4 2(0-4) 
2063431 - ปฏิบติัขบัร้องสากลแจส๊  3 2(0-4) 
2063432 - ปฏิบติัขบัร้องสากลแจส๊  4 2(0-4) 
2063433 - ปฏิบติัเคร่ืองกระทบแจส๊  3 2(0-4) 
2063434 - ปฏิบติัเคร่ืองกระทบแจส๊  4 2(0-4) 
2063435 - รวมวงแจส๊หรือป็อปปูลาร์  3 2(0-4) 
2063436 - รวมวงแจส๊หรือป็อปปูลาร์  4 2(0-4) 
2063501 - ดนตรีอาฟริกา 3(3-0) 

 2063501 ดนตรีนานาชาติ 2(2-0) 
2063502 - ดนตรีอเมริกาและแปซิฟิค 3(3-0) 

 2063502 ดนตรีกบัการรักษาโรค 2(2-0) 
2063503 - เพลงไทยสากลเชิงประวติั 3(3-0) 
2063504 - ดนตรีและความเก่ียวพนักบัศิลปะแขนงอ่ืน 3(3-0) 
2063505 - สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี 3(3-0) 
2063506 - จิตวทิยาดนตรี 3(3-0) 
2063507 - สวนศาสตร์ทางดนตรี 3(3-0) 
2063508 - ดนตรีบ าบดั 3(3-0) 
2063601 - การสอนเคร่ืองเป่าไทย 3(3-0) 
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2063602 - การสอนเคร่ืองดีดและเคร่ืองสีไทย 3(3-0) 
 2063602 การสอนเคร่ืองสายไทย 2(2-0) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
2063603 - การสอนเคร่ืองตีไทย 3(3-0) 

 2063602 การสอนเคร่ืองตี 2(2-0) 
2063604 - การสอนขบัร้องไทย 3(3-0) 
2063605 - เทคนิคการศึกษาดนตรีประจ าถ่ิน 3(3-0) 
2063606 - การสอนโยธวาทิต 3(3-0) 
2063607 - ดนตรีส าหรับชั้นประถมศึกษา 3(3-0) 
2063608 - ดนตรีส าหรับเด็กปฐมวยั 3(3-0) 
2063609 - ดนตรีส าหรับคนพิการ 3(3-0) 
2063610 - การสอนเคร่ืองคียบ์อร์ด 3(3-0) 
2063611 - การสอนเคร่ืองลมไม ้ 3(3-0) 
2063612 - การสอนเคร่ืองทองเหลือง 3(3-0) 
2063613 - การสอนเคร่ืองสายสากล 3(3-0) 
2063614 - การสอนเคร่ืองกระทบ 3(3-0) 
2063615 - การสอนทฤษฎีดนตรี 3(3-0) 
2063616 - การสอนประวติัดนตรี 3(3-0) 
2063617 - การสอนกีตา้ร์ 3(3-0) 
2063618 - อิทธิพลดนตรีเหนือพฤติกรรม 2(2-0) 
2063619 - การสอนขบัร้องประสานเสียง 3(3-0) 
2063620 - การสอนดนตรีปฏิบติัในชั้นมธัยมศึกษา 3(3-0) 
2063621 - การสอนดนตรีปฏิบติัในชั้นประถมศึกษา 3(3-0) 
2063622 - การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนดนตรี 3(2-2) 
2063623 - การสอนขบัร้องสากล 3(3-0) 
2063624 - กิจกรรมดนตรีส าหรับครูปฐมวยั 3(3-0) 
2063625 - การเล่นเคร่ืองดนตรีส าหรับครูปฐมวยั 3(2-2) 
2063626 - การวดัและประเมินผลวชิาดนตรี 3(3-0) 

 2063626 กระบวนการเรียนดนตรีศึกษา 2(2-0) 
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2063628 - การสร้างส่ือการสอนวชิาดนตรี 3(2-2) 
2063629  ดนตรีตามหลกัสูตรประถมศึกษา 2(2-0) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
2063701 - การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี 3(2-2) 

 2063702 ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ 2(2-0) 
2063703 - ปฏิบติัการบนัทึกเสียงดนตรี  2 3(2-2) 

 2063703 การซ่อมอุปกรณ์ดนตรี  1 2(1-2) 
2063704 - ปฏิบติัดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2) 

 2063704 การซ่อมอุปกรณ์ดนตรี  2 2(1-0) 
2063705 - อุตสาหกรรมการดนตรีเบ้ืองตน้ 3(2-2) 
2063706 - การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรี 3(2-2) 
2063801 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี  3 2(90) 
2063901 - หลกัการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์ 3(3-0) 

 2064101 การวเิคราะห์เพลงไทย  3 2(2-0) 
 2064102 การประพนัธ์เพลงไทย  3 2(2-0) 

2064201 - ปฏิบติัเคร่ืองดีดไทย  7 2(0-4) 
 2064201 ปฏิบติัป่ีพาทย ์ 7 2(0-4) 

2604202 - ปฏิบติัเคร่ืองสีไทย  7 2(0-4) 
 2064202 ปฏิบติัเคร่ืองสายไทย  7 2(0-4) 

2064203 - ปฏิบติัเคร่ืองตีไทย  7 2(0-4) 
 2064203 ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  7 2(0-4) 

2064204 - ปฏิบติัเคร่ืองเป่าไทย  7 2(0-4) 
 2064204 ปฏิบติัหนา้พาทยพ์ิธีกรรม 2(0-4) 

2064205 - ปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  7 2(0-4) 
 2064205 ปฏิบติัเพลงเด่ียว  2 2(0-4) 

2064206 - ปฏิบติัหนา้พาทยพ์ิธีกรรม 2(0-4) 
 2064206 ปฏิบติัดนตรีไทยอิสระ 2(0-4) 

2064207 - ปฏิบติัเพลงเด่ียว  2 2(0-4) 
 2064207 ปฏิบติัรวมวงดนตรีไทย  4 2(0-4) 
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2064208 - ปฏิบติัดนตรีไทยอิสระ 2(0-4) 
2064209 - ปฏิบติัรวมวงดนตรีไทย  4 1(0-2) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
2064301 - เคาน์เตอร์พอยต ์ 3(3-0) 

 2064301 ทฤษฎีดนตรีสากล  7 2(2-0) 
2064302 - ดนตรีสมยัศตวรรษท่ี  21 3(3-0) 

 2064302 ทฤษฎีดนตรีสากล  8 2(2-0) 
2064303 2064303 การประพนัธ์ดนตรีตามแบบแผนดนตรียุโรป 2(2-0) 
2064304 2064304 การประพนัธ์ดนตรีป็อปปูลาร์ 2(2-0) 
2064305 2064305 การประพนัธ์ดนตรีแจส๊ 2(2-0) 
2064306 - การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับดนตรีแจส๊และป็อปปูลาร์ 3(3-0) 

 2064306 การประพนัธ์ดนตรีโดยเสรี 2(2-0) 
2064312 - รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวนัตก  2 3(3-0) 
2064320 - การอ านวยเพลงวงโยธวาทิต 3(2-2) 
2064321 - การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงโยธวาทิต 3(3-0) 
2064401 - ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้ 6 2(0-4) 

 2064401 ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้ 7 2(0-4) 
2064403 - ปฏิบติัเคร่ืองทองเหลือง  6 2(0-4) 

 2064403 ปฏิบติัเคร่ืองสายสากล  7 2(0-4) 
2064405 - ปฏิบติัเคร่ืองสายสากล  6 2(0-4) 

 2064405 ปฏิบติัคีบอร์ด  7 2(0-4) 
2064407 - ปฏิบติักีตา้ร์  6 2(0-4) 

 2064407 ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ  7 2(0-4) 
2064408 2064408 ปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้ 8 2(0-4) 
2064409 - ปฏิบติัคียบ์อร์ด  6 2(0-4) 

 2064409 ปฏิบติัเคร่ืองทองเหลือง  8 2(0-4) 
2064410 2064410 ปฏิบติัเคร่ืองสายสากล   8 2(0-4) 
2064411 - ปฏิบติัขบัร้องสากล  6 2(0-4) 

 2064411 ปฏิบติัคียบ์อร์ด  3 2(0-4) 
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2064412 2064412 ปฏิบติัขบัร้องสากล  8 2(0-4) 
2064413 - ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ  6 2(0-4) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
 2064413 ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ  8 2(0-4) 
 2064414 การแสดงเด่ียวดนตรีสากล  7 2(0-4) 
 2064415 การแสดงเด่ียวดนตรีสากล  8 2(0-4) 
 2064416 ปฏิบติัรวมวงคอมโบ  4 1(0-2) 
 2064417 ปฏิบติัรวมวงเคร่ืองเป่า  4 1(0-2) 
 2064418 ปฏิบติัรวมวงออร์เคสตร้า  4 1(0-2) 
 2064419 ปฏิบติัรวมวงโยธวาทิต  3 1(0-2) 
 2064420 ปฏิบติัรวมวงแจส๊  4 1(0-2) 
 2064421 ปฏิบติัรวมวงขบัร้องประสานเสียงแจส๊  2 1(0-2) 
 2064422 การแสดงเด่ียว 2(0-4) 

2064501 - ดนตรีส าหรับชั้นมธัยมศึกษา 3(3-0) 
2064701 - การผลิตผลงานทางดนตรีดว้ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2) 
2064702 - การเรียบเรียงดนตรีประกอบส่ือ 3(2-2) 
2064801 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพดนตรี  3 5(450) 
2064901 - การศึกษาดนตรีเอกเทศ 3(3-0) 
2064902 2064902 สัมมนาดนตรีไทย 2(2-0) 
2064903 - การเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2) 

 2064903 ดนตรีนิทศัน์ 2(0-4) 
2064904 2064904 การศึกษาหวัขอ้ดนตรีไทยอิสระ 2(0-4) 
2064905 2064905 การสัมมนาการเคล่ือนไหวของดนตรีไทย 2(2-0) 
2064906 - สัมมนาดนตรี 3(3-0) 

 2064907 ปัญหาพิเศษดา้นดนตรี 2(2-0) 
2064908 - สัมมนาการสอนดนตรี 3(3-0) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาดุริยางศิลป์  (206) 

 
รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 

 
2061101 พืน้ฐานดนตรีไทย                                                                                                    3(3-0) 

Fundamental of Thai Music      
 ศึกษาคุณค่า ความส าคญัและประโยชน์ของดนตรีไทย ความสัมพนัธ์ของ

ดนตรีไทยต่อสังคมและวฒันธรรมของไทย วิวฒันาการของดนตรีไทยในยคุสมยัต่าง ๆ 
ตั้งแต่ก่อนสมยัสุโขทยั  สุโขทยั อยธุยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบนั โดยศึกษา
เก่ียวกบัเคร่ืองดนตรี วงดนตรี บทเพลง บุคคลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษส่์งเสริม 
เผยแพร่และพฒันาดนตรีไทย 
 

2061103 การบันทกึโน้ตเพลงไทย                                                                                           3(3-0) 
Thai Notations 

                 ศึกษาความส าคญัและประโยชน์การบนัทึกโนต้เพลงไทย ลกัษณะของโนต้ท่ี
ใชบ้นัทึกเพลงไทย ไดแ้ก่ โนต้  9  ตวั  โนต้น้ิว โนต้อกัษรไทย โนต้สากล โนต้เชอเว 
เป็นตน้ ฝึกโสตประสาท  ฝึกอ่านและบนัทึกโนต้แต่ละประเภท 

  
2061104 หน้าทบัดนตรีไทย                                                                                                    3(3-0) 

Rhythmic Pattem in Thai Music 
                ศึกษาบทบาท วธีิการ และความส าคญัของหนา้ทบัในดนตรีไทย เคร่ืองดนตรี

ท่ีใชบ้รรเลงหนา้ทบั ไมก้ลอง โครงสร้าง และลกัษณะของจงัหวะหนา้ทบัประเภท 
ต่าง ๆ หลกัและวธีิการใชห้นา้ทบัใหส้อดคลอ้งกบัท านองเพลง และวตัถุประสงคข์อง
ผูป้ระพนัธ์ 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

  
2061106 ลกัษณะและประเภทเพลงไทย                                                                                  3(3-0) 

Classification of Thai Music 
               ศึกษาลกัษณะโครงสร้างเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ เพลงโหมโรง เพลง

หนา้พาทย ์เพลงเร่ือง เพลงเถา เพลงลูกลอ้ลูกขดั เพลงลา เพลงลูกหมด เพลงหางเคร่ือง 
เพลงภาษา เพลงพิธีการ 
และเพลงประกอบการแสดง 

  
2061108 เคร่ืองดนตรีและการประสมวงดนตรีไทย                                                                3(3-0) 

Thai  Instrumentation 
                 ศึกษาลกัษณะประเภทของเคร่ืองดนตรีไทย และการผสมวงดนตรีไทยใน

ดา้นประวติั ต านาน ววิฒันาการ บทบาทหนา้ท่ีของเคร่ืองดนตรีและวงดนตรี แนวคิด
และรูปแบบท่ีใชใ้นการผสมวงดนตรีแต่ละประเภทในยคุสมยัต่าง ๆ การใชว้งดนตรี
บรรเลงในโอกาสต่าง ๆ  

  
2061109 ประวตัิวรรณกรรมเพลงไทย                                                                                   3 (3-0) 

History of Thai Music Literature 
                ศึกษาวรรณกรรมเพลงไทยดา้นประวติัความเป็นมา ช่วงเวลาท่ีนกัประพนัธ์ได้

ประพนัธ์บทเพลง อิทธิพลหรือสถานการณ์ดนตรีแต่ละยคุสมยั ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
นกัประพนัธ์เพลง ท านองเพลง บทร้อง ตลอดจนงานริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์เกิดข้ึนใน
วรรณกรรมเพลงไทย 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2061110 การขับร้องเพลงไทย                                                                                                 3(3-0) 
Thai Vocal Music 

                ศึกษาประวติัความเป็นมาของการขบัร้อง ความหมายของคีตศิลป์ หลกัคีต
ศิลป์ ประเภทของเพลงขบัร้องไทย ศพัทส์ังคีตท่ีเก่ียวกบัการร้อง แหล่งก าเนิดเสียง
ระบบการหายใจ การควบคุมการหายใจ การเปล่งเสียงขบัร้อง การควบคุมคุณภาพของ
เสียง การเอ้ือน การออกเสียงใหถู้กอกัขรวธีิ การแบ่งวรรคตอนตามฉนัทลกัษณ์และคีต
ศิลป์ เทคนิคการขบัร้องเพลงไทย ลกัษณะการขบัร้องแบบต่าง ๆ  เช่น การร้องส่งเสภา 
การขบัร้องประกอบการแสดง การใชโ้นต้ ประกอบการขบัร้องเพลงไทย มารยาทใน
การขบัร้อง 
 

2061111 ขนบประเพณีของดนตรีไทย                                                                                    3(3-0) 
The Tradition of Thai Music 

 ศึกษาขนบประเพณีแบบแผนและแนวปฏิบติัในวงการดนตรีไท เช่น ระเบียบ
วธีิการบรรเลง กระบวนการถ่ายทอด เป็นตน้  ความส าคญัของครูซ่ึงเป็นสมมุติเทพและ
ครูผูส้ั่งสอนการดนตรี  การเคารพบูชาครู      ความหมายสาระ     คุณค่าของพิธีไหวค้รู
และครอบครูดนตรีไทย       องคป์ระกอบและกระบวนการของพิธีไหวค้รู   ความส าคญั
และคุณสมบติัของผูป้ระกอบพิธีและผูเ้ขา้ร่วมพิธีไหวค้รู  จรรยาบรรณและจิตพิสัยของ
นกัดนตรีไทยท่ีพึงประสงค ์
 

2061201 ปฏิบัติพืน้ฐานเคร่ืองดีดไทย                                                                                     2(0-4) 
Thai Plucked Fundamental 

 ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองดีดไทยตามความถนดั 1 ช้ิน ฝึกปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีอยา่งถูกตอ้ง ศึกษาท านองและลีลาของบทเพลง ต่อเพลงอตัราจงัหวะสอง
ชั้นและชั้นเดียว ฝึกเคร่ืองหนงัตีหนา้ทบัปรบไก่และหนา้ทบัสองไม ้  หรือฝึกปฏิบติั
เคร่ืองดีดพื้นบา้นตามความเหมาะสม 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 
 

2061202  ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 1                                                                                              2(0-4)       
Thai  Plucked 1 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดีด โดยต่อเพลงตบัตน้เพลงฉ่ิง 3 ชั้น 
เขมรไทรโยค ลาวดวงเดือน ลาวด าเนินทราย แขกต่อยหมอ้เถา ตบัววิาห์พระสมุทร โหม
โรงกระแตไต่ไม ้โหมโรงจอมสุรางคอ์อกสะบดัสะบิ้ง เขมรละออองคเ์ถา หรือฝึกปฏิบติั
เคร่ืองดีดพื้นบา้นโดยผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม 
 

2061203 ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 2                                                                                              2(0-4) 
Thai Plucked 2 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดีดโดยต่อเพลงโหมโรงไอยเรศ,โหม
โรงเยีย่มวมิาน โหมโรงครอบจกัรวาลออกมา้ยอ่ง แป๊ะ 3 ชั้น อาหนูเถา นางครวญเถา 
สุดสงวนเถา พดัชา ลีลากระทุ่ม ครอบจกัรวาล 2 ชั้น การเวกเล็กเถา เขมรปากท่อเถา 
แขกขาวเถา หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองดีดพื้นบา้น    โดยผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตาม
ความเหมาะสม 
 

2061204 
 
 
 
 

ปฏิบัติพืน้ฐานเคร่ืองสีไทย                                                                                       2(0-4) 
Thai String Fundamental 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสีไทยตามความถนดั 1 ช้ิน ฝึกวธีิปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีอยา่งถูกตอ้ง    ศึกษาท านองและลีลาของบทเพลง ต่อเพลงอตัราจงัหวะสอง
ชั้นและชั้นเดียว ฝึกเคร่ืองหนงั ตีหนา้ทบัปรบไก่และสองไม ้    หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองสี
พื้นบา้นตามความเหมาะสม 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

 
2061205 ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 1                                                                                                 2(0-4) 

Thai String 1 
ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสี   โดยต่อเพลงตบัตน้เพลงฉ่ิง    สามชั้น    

ไดแ้ก่  ตน้เพลงฉ่ิง  จระเขห้างยาว  ตวงพระธาตุ  นกขมิ้น  เขมรไทรโยค ลาวดวงเดือน 
ลาวด าเนินทราย แขกต่อยหมอ้เถา ตบัวิวาห์พระสมุทร  โหมโรงกระแตไต่ไม ้ โหมโรง
จอมสุรางคอ์อกสะบดัสะบิ้ง เขมรละออองคเ์ถา  หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองสีพื้นบา้นโดย
ผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม 
 

2061206 ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 2                                                                                                 2(0-4) 
Thai String 2 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสี โดยต่อเพลง     โหมโรงไอยเรศ    
โหมโรงเยีย่มวมิาน โหมโรงครอบจกัรวาลออกมา้ยอ่ง  แป๊ะ 3 ชั้น  อาหนูเถา  นางครวญ
เถา  สุดสงวนเถา  พดัชา  ลีลากระทุ่ม  ครอบจกัรวาล 2 ชั้น  การเวกเล็กเถา เขมรปากท่อ
เถา แขกขาวเถา  หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองสีพื้นบา้นโดยผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตาม
ความเหมาะสม 
 

2061207 ปฏิบัติพืน้ฐานเคร่ืองตีไทย                                                                                       2(0-4)  
Thai Melodic Percussion Fundamental           

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตี วธีิปฏิบติัเคร่ืองดนตรีอยา่งถูกตอ้ง  
ศึกษาท านอง  เน้ือร้องของบทเพลง ต่อเพลงอตัราจงัหวะสองชั้นและชั้นเดียว ฝึกเคร่ือง
หนงัตีหนา้ทบัปรบไก่และหนา้ทบัสองไม ้    หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองตีพื้นบา้นตามความ
เหมาะสม 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2061208 ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 1                                                                                                 2(0-4) 
Thai Melodic Percussion 1 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี โดยต่อเพลงสาธุการ ตบัตน้เพลง
ฉ่ิง   หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองตีพื้นบา้นโดยผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม 
 

2061209 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 2                                                                                                 2(0-4) 
Thai Melodic Percussion  2        

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี โดยต่อเพลง โหมโรงเชา้ โล ้
พระเจา้ลอยถาด กราวร า  หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองตีพื้นบา้น โดยผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ี
ฝึกตามความเหมาะสม 
 

2061210 ปฏิบัติพืน้ฐานเคร่ืองเป่าไทย                                                                                    2(0-4) 
Thai Wind Fundamentals 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่าตามความถนดั 1 ช้ิน ฝึกวธีิปฏิบติั
อยา่งถูกตอ้ง ศึกษาท านองและลีลาของบทเพลง   ต่อเพลงอตัราจงัหวะสองชั้นและชั้น
เดียว ฝึกเคร่ืองหนงัตีหนา้ทบัปรบไก่และสองไมห้รือฝึกปฏิบติัเคร่ืองเป่าพื้นบา้นตาม
ความเหมาะสม 
 

2061211 ปฏิบัติเคร่ืองเป่าไทย 1                                                                                              2(0-4) 
Thai Wind 1       

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเป่า    โดยต่อเพลงสาธุการ    ตบัตน้
เพลงฉ่ิง  หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองเป่าพื้นบา้น โดยผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความ
เหมาะสม 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2061212 ปฏิบัติเคร่ืองเป่าไทย 2                                                                                              2(0-4) 
Thai Wind 2 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเป่า      โดยต่อเพลงโหมโรงเชา้      
โล ้พระเจา้ลอยถาด    กราวร า    หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองเป่าพื้นบา้น  โดยผูส้อนพิจารณาบท
เพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม 

2061213 ปฏิบัติพืน้ฐานขับร้องเพลงไทย                                                                                2(0-4) 
Thai Singing Fundamental 

ฝึกปฏิบติัวธีิการขบัร้องเพลงไทยอยา่งถูกตอ้งไดแ้ก่ ระบบการหายใจ การ
เปล่งเสียง ระดบัเสียง การเอ้ือน การสอดแทรกอารมณ์ในการขบัร้อง จงัหวะ ลีลา การ
แบ่งวรรคตอน อกัขระ ท่าทาง มารยาทในการขบัร้อง เป็นตน้ ต่อเพลงอตัราจงัหวะสอง
ชั้นและชั้นเดียว ฝึกเคร่ืองหนงั ตีหนา้ทบัปรบไก่และหนา้ทบัสองไม ้
 

2061214 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1                                                                                         2(0-4) 
Thai Singing 1 

เพลงชาติ  สรรเสริญพระบารมี  พม่าเขว  2  ชั้น   ลาวต่อนก  2  ชั้น   บูเซ็น
ซ็อค 2 ชั้น  ลาวเส่ียงเทียนชั้นเดียว  โสมส่องแสงชั้นเดียว  ตอ้ยตล่ิง 2 ชั้น  พม่ากลองยาว 
2 ชั้น  เขมรพายเรือ 2 ชั้น  เขมรกล่อมลูก 2 ชั้น  เขมรก าปอ 2 ชั้น  มอญท่าอิฐ 2 ชั้น  แขก
กล่อมเจา้ 2 ชั้น  มอญดูดาว 2 ชั้น  นาคราชชั้นเดียว   ลาวพุงด า 2 ชั้น    แขกบรเทศ 2 ชั้น  
ลาวดวงเดือน   ตบัววิาห์พระสมุทร   แขกต่อยหมอ้เถา  แขกขาวเถา  

 
2061215 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2                                                                                         2(0-4) 

Thai Singing 2 
ตบัตน้เพลงฉ่ิง   3   ชั้น   แป๊ะ  3  ชั้น   ลาวด าเนินทราย  2  ชั้น  ลมพดัชายเขา   

2  ชั้น   นางนาค  2  ชั้น  สามเส้า  2  ชั้น  จีนขิมเล็ก  2  ชั้น  อาหนูเถา   เง้ียวร าลึกเถา  
การเวกเล็กเถา   พดัชา  ลีลากระทุ่ม  ดอกไมไ้ทร 2 ชั้น  นางครวญเถา  สุดสงวนเถา 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2061216 ปฏิบัติเพลงตับ                                                                                                          2(0-4)                                                                                                              
Thai Suite 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัหรือการขบัร้อง ต่อเพลงตบัเพิ่มเติมจากท่ี
เคยต่อมาแลว้ 
 

2061217 ปฏิบัติเพลงเถา                                                                                                          2(0-4) 
Phleng Thao 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัหรือการขบัร้อง ต่อเพลงเถาเพิ่มเติมจากท่ี
เคยเรียนมาแลว้ 
 

2061218 ปฏิบัติเพลงระบ า ร า ฟ้อน                                                                                        2(0-4) 
Thai Dance Music 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัหรือการขบัร้อง ต่อเพลงระบ า ร า ฟ้อน
เพิ่มเติมจากท่ีเคยเรียนมาแลว้ 
 

2061219 ปฏิบัติเพลงมอญ                                                                                                      2(0-4) 
Performance of Phleng-Mon 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัหรือการขบัร้องต่อเพลงมอญท่ีใช้
ประกอบพิธีกรรม และเพลงมอญท่ีใชบ้รรเลงขบัร้องในวงป่ีพาทยม์อญ 
 

2061220 ปฏิบัติองักะลุง                                                                                                          2(0-4)  
 Ang – kalung 

ฝึกปฏิบติัองักะลุง การประสมวงบรรเลง การเลือกบทเพลง การปรับวง
องักะลุง การดูแลรักษาเคร่ืองดนตรี 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2061221 ปฏิบัติดนตรีพืน้บ้านภาคเหนือ 1                                                                             2(0-4) 
Performance of Folk Music in the North 1 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัหรือการขบัร้องต่อเพลงประเภทต่าง  ๆ ท่ี
บรรเลงขบัร้องเพื่อความบนัเทิง การขบักล่อม ประกอบการแสดงหรือประกอบพิธีกรรม
ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพื้นบา้นไทยภาคเหนือ 
 

2061222 ปฏิบัติดนตรีพืน้บ้านภาคอสีาน 1                                                                             2(0-4) 
Performance of Folk Music in the Northeast 1 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัหรือการขบัร้องต่อเพลงประเภทต่าง ๆ ท่ี
บรรเลงขบัร้องเพื่อความบนัเทิง การขบักล่อมประกอบการแสดงหรือประกอบพิธีการ 
ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพื้นบา้นภาคอีสานเหนือหรืออีสานใต ้
 

2061223 ปฏิบัติดนตรีพืน้บ้านภาคกลาง 1                                                                                2(0-4) 
Performance of Folk Music in Central Part 1 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัหรือการขบัร้อง     ต่อเพลงประเภทต่าง 
ๆ  ท่ีบรรเลงขบัร้องเพื่อความบนัเทิง การขบักล่อม ประกอบการแสดงหรือประกอบ
พิธีกรรมซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพื้นบา้นไทยภาคกลาง 
 

2061224 ปฏิบัติดนตรีพืน้บ้านภาคใต้ 1                                                                                  2(0-4) 
Performance of Folk Music in the South 1 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัหรือการขบัร้อง ต่อเพลงประเภท 
ต่าง ๆ ท่ีบรรเลงและขบัร้องเพื่อความบนัเทิง การขบักล่อม  ประกอบการแสดงหรือ
ประกอบพิธีกรรม ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีไทยพุทธหรือไทยมุสลิม 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2061225 ปฏิบัติหน้าทบั                                                                                                          2(0-4) 
Natab Performance 

ฝึกปฏิบติัหนา้ทบัจากกลองแขกหรือโทน – ร ามะนา หรือเคร่ืองหนงัประเภท
อ่ืน   ๆ     ต่อหนา้ทบัปรบไก่   หนา้ทบัสองไม ้  หนา้ทบัแขก   หนา้ทบัเขมร   หนา้ทบั
มอญ   เป็นตน้ 
 

2061226 ปฏิบัติหน้าทบั กลองแขก และโทนร ามะนา                                                              2(0-4)  
Natab Klong Khak-Thon Ramana Performance 

ศึกษาลกัษณะและเสียงของกลองแขก สามารถฟัง  และแยกเสียงกลองแขกตวั
ผูแ้ละตวัเมียได ้ วธีิการตีเป็นเสียงต่าง ๆ ทั้งตวัผูแ้ละตวัเมีย รวมทั้งท่าทางการนัง่ ฝึก
ปฏิบติัหนา้ทบัต่าง ๆ ท่ีใชก้บักลองแขก ตลอดจนหนา้ทบัพิเศษท่ีใชใ้นโอกาสต่าง ๆ  
ศึกษาลกัษณะและเสียงของโทนร ามะนา สามารถฟังและแยกเสียงโทนและร ามะนาได ้
วธีิการตีเป็นเสียงต่าง  ๆ   รวมทั้งท่าทางการนัง่   การจบั ฝึกปฏิบติัหนา้ทบัต่าง ๆ ท่ีใชก้บั
โทนร ามะนา 
 

2061227 
 
 
 
 

ปฏิบัติหน้าทบักลองสองหน้า                                                                                   2(0-4) 
Natab-Songna  Performance 

ศึกษาลกัษณะและส่วนประกอบต่าง ๆ ของกลองสองหนา้ วธีิการแต่งเสียง
กลองสองหนา้ ฝึกการบรรเลงร่วมกบัเพลงประเภทปรบไก่และสองไม ้ รวมทั้งเพลง
เบด็เตล็ดต่าง ๆ 
 

2061228 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม                                                                      2(0-4) 
Thai Popular Song Singing 

ศึกษาวธีิการเตรียมพร้อมร่างกายก่อนขบัร้อง การออกเสียง การหายใจ และฝึก
ขบัร้องเพลงไทยสากลทุกประเภท เช่น เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง เพลงสตริง เป็นตน้ 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2061229 ปฏิบัติขับร้องเพลงพืน้บ้าน 1                                                                                   2(0-4) 
Thai Folk Singing 1 

ฝึกปฏิบติัวธีิการขบัร้องเพลงพื้นบา้นประจ าภาคต่าง  ๆ    อยา่งถูกตอ้งทั้งดา้น 
รูปแบบ      ฉนัทลกัษณ์  ท านอง   การเปล่งเสียง  ระดบัเสียง การเอ้ือน ลีลา ส าเนียง
ทอ้งถ่ิน อกัขระ จงัหวะ วรรคตอน ท่าทาง การสอดแทรกอารมณ์ในการขบัร้อง การร้อง
เขา้กบัดนตรีส าหรับเพลงพื้นบา้นบางประเภท 
 

2061230 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1                                                                                        1(0-2) 
Thai Ensemble 1 

ฝึกปฏิบติัรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝึกซอ้ม การปรับวง
อยา่งถูกตอ้งตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทต่าง  ๆ 
 

2061231 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพืน้บ้านไทย  1                                                                          1(0-2) 
Thai Folk Music Ensemble 1 

ฝึกปฏิบติัรวมวงดนตรีพื้นบา้นไทยภาคต่าง ๆ  การเลือกบทเพลง การ
ฝึกซอ้มการปรับวงอยา่งถูกตอ้งตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีท่ีนิยมใน
สังคมและวฒันธรรมไทย 
 

2061301 ทฤษฏีดนตรีสากล 1              3(3-0) 
Music Theory 1 
 ตรัยด ์ (Triad) คอร์ด (Chord) และการพลิกกลบัของคอร์ด (Inversion) จุดพกั
เพลง (Cadence)  การเคล่ือนท่ีของคอร์ดตรัยด ์ การใชค้อร์ดในรูปพื้นดน้ และการพลิก
กลบั โนต้นอกประสาน การเขียนและวเิคราะห์ท านอง การประสานเสียง  4  แนว การ
ฝึกโสตประสาทให้ 
สอดคลอ้งกบัเน้ิอหาวชิาเรียน 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2061303 การอ่านและเขียนโน้ตสากล 1             1(1-0) 
Solfege and Dictation 1 
 ฝึกอ่านโนต้อยา่งง่าย ๆ ทั้ง Treble  Clef และ Bass Clef ในบนัไดเสียง 
Pentatonic ในอตัราจงัหวะ Simple Time ฝึกโสตประสาทและเขียนโนต้ดนตรีแนวเดียว
จากการฟัง 
 

2061307 ทฤษฏีดนตรีสากลทัว่ไป              2(1-2) 
Introduction Music Theory 
 ศึกษาจงัหวะ อตัราจงัหวะธรรมดาและผสม การจบักลุ่มตวัโนต้ตามจงัหวะ 
ระดบัเสียง  กุญแจประจ าหลกั เคร่ืองหมายแปลงเสียง บนัไดเสียง เมเจอร์ การฝึกอ่าน
โนต้ง่าย ๆ การฝึกโสตประสาท ศพัทส์ังคีต ภาษาอิตาเลียน ขั้นพื้นฐานเก่ียวกบัความเร็ว
ชา้และความหนกัเบา 

 
2061308 

 
ทฤษฎดีนตรีสากลขั้นพืน้ฐาน                                                                                   3(3-0) 
Music Fundamentals 

การบนัทึกโนต้สากล บนัไดเสียง กุญแจ ขั้นคู่ ศพัทส์ังคีตทัว่ไป และการฝึก
โสตประสาทใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาท่ีเรียน 
 

2061401 
 

ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้ 1                                                                                                 2(0-4)    
Woodwind Performance 1 

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม ้  มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีใหเ้ตม็ขีด
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของเคร่ือง
ดนตรี  การหยบิจบัเคร่ืองดนตรี  ท่าทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก ส าเนียง 
(ความเพี้ยนเสียงสูง – ต ่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า  (เทคนิค)  การถ่ายทอด
อารมณ์  บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี  การแสดง  
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2061402 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้ 2                                                                                                2 (0-4) 
Woodwind Performance 2 

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม ้  มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีใหเ้ตม็ขีด
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของเคร่ือง
ดนตรี  การหยบิจบัเคร่ืองดนตรี  ท่าทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก ส าเนียง 
(ความเพี้ยนเสียงสูง – ต ่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอด
อารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี  การแสดง การฝึกในระดบัน้ี
ใหเ้ป็นระดบัท่ีสูงกวา่ในระดบัท่ี 1 
 

2061403 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลอืง 1                                                                                       2(0-4) 
Brass Performance 1      

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลือง  มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีใหเ้ตม็
ขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี  การหยบิจบัเคร่ืองดนตรี  ท่าทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก 
ส าเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต ่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การ
ถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี  การแสดง  
 

2061404 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลอืง 2                                                                                         2(0-4) 
Brass Performance 2 

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลือง  มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีใหเ้ตม็
ขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี  การหยบิจบัเคร่ืองดนตรี  ท่าทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก 
ส าเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต ่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การ
ถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี  การแสดง การฝึก
ในระดบัน้ีให้เป็นระดบัท่ีสูงกวา่ในระดบัท่ี 1 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2061405 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 1                                                                                           2(0-4) 
String Performance 1      

 การเรียนการสอนปฏิบติัเคร่ืองสายสากล มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้
เตม็ขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี การหยบิจบัเคร่ืองมือ    การดูแลรักษา  การข้ึนสาย การตั้งเสียง  ส าเนียง 
(ความเพี้ยนของเสียงสูง - ต ่า)   การใชค้นัชกัและการวางน้ิว  การตั้งเสียงและการเกิด
เสียง     ฝึกเล่นบนัไดเสียง   บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี การ
แสดง         
 

2061406 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล2                                                                                            2(0-4) 
String Performance 2 

การเรียนการสอนปฏิบติัเคร่ืองสายสากล มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้
เตม็ขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี การหยบิจบัเคร่ืองมือ การดูแลรักษา การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง 
(ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต ่า) การใชค้นัชกัและการวางน้ิว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง      
ฝึกเล่นบนัไดเสียง, บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง        
การฝึกปฏิบติั ฝึกในขั้นสูงกวา่ระดบัท่ี 1 
 

2061407 ปฏิบัติกต้ีาร์ 1                                                                                                             2(0-4)  
Guitar  1         

การเรียนปฏิบติักีตา้ร์คลาสสิค มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีใหเ้ตม็ขีด
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของเคร่ือง
ดนตรี การหยบิจบัเคร่ืองดนตรีและการดูแลรักษา การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การ
วางน้ิว เทคนิคการตีคอร์ด การเกากีตา้ร์ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี  การแสดง 
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2061408 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติกต้ีาร์ 2                                                                                                           2(0-4)  
Guitar  2 

 การเรียนปฏิบติักีตา้ร์คลาสสิค    มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีใหเ้ตม็ขีด
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของเคร่ือง
ดนตรี การหยบิจบัเคร่ืองดนตรีและการดูแลรักษา การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การ
วางน้ิว เทคนิคการตีคอร์ด การเกากีตา้ร์ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง การฝึกใหฝึ้กในระดบัท่ีสูงกวา่ระดบั 1 
 

2061409 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1                                                                                                      2(0-4) 
Keyboard Performance 1      

การเรียนการสอนปฏิบติัคียบ์อร์ด มุ่งพฒันาความสามารถของผูเ้รียนใหเ้ตม็ขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี   ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี   การหยบิจบั 
ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่เสียง   บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี   ศิลปะการบรรเลง   
(เทคนิค)   การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง     
 

2091410 ปฏิบัติคีย์บอร์ 2                                                                                                        2(0-4) 
Keyboard Performance 2 

การเรียนการสอนปฏิบติัคียบ์อร์ด มุ่งพฒันาความสามารถของผูเ้รียนใหเ้ตม็ขีด
ความสามารถ   โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี การหยบิจบั 
ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่เสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง   
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์   ปรัชญาของนกัดนตรี   การแสดง ฝึกในระดบัท่ีสูงกวา่
ระดบั 1 
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2061411 ปฏิบัติขับร้องสาก 1                                                                                                2(0-4) 
Voice Performance 1          

การเรียนการสอนปฏิบติัขบัร้องสากล มุ่งพฒันาขีดความสามารถของผูเ้รียน
ใหเ้ตม็ขีดความสามารถ โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี   ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง 
ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี  
ปรัชญา ดนตรีการแสดง 
 

2061412 ปฏิบัติขับร้องสากล                                                                                                   2(0-4) 
Voice Performance  

การเรียนการสอนปฏิบติัขบัร้องสากล มุ่งพฒันาขีดความสามารถของผูเ้รียน
ใหเ้ตม็ขีดความสามารถ โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง 
ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง  การฝึกปฏิบติั ฝึกในขั้นสูงกวา่ระดบัท่ี 1 
 

2061413 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 1                                                                                              2(0-4) 
Percussion Performance 1    

การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ มุ่งพฒันาความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน
ใหเ้ตม็ขีดความสามารถ โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี  ส่วนประกอบ การหยบิจบั ท่าทาง 
การดูแลรักษา บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนกั
ดนตรี การแสดง  
 

2061414 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 2                                                                                              2(0-4) 
Percussion Performance 2 
                  การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ มุ่งพฒันาความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน
ใหเ้ตม็ขีดความสามารถ โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี   ส่วนประกอบ   การหยบิจบั  ท่าทาง 
การดูแลรักษา บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง (เทคนิค)  ปรัชญาของนกั
ดนตรี การแสดง การฝึก ใหฝึ้กปฏิบติัสูงกวา่ในระดบัท่ี 1 
 



 628 

รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2061501 
 

การจัดเกบ็ระบบข้อมูลดนตรี                                                                                 3(3-0) 
Systemization Of Musical Datas 
               ศึกษาวธีิการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลดนตรีภาคสนาม  หลกัมนุษยสัมพนัธ์  
การสังเกต สัมภาษณ์  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี  วธีิการจดัเก็บขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ 
หมวดหมู่   ไดแ้ก่ขอ้มูลจาก  การจดบนัทึก  เทปบนัทึกเสียง  วดีิทศัน์  แผน่เสียง 
โนต้เพลง บตัรรายการ ภาพถ่าย การเช่ือมโยงขอ้มูล  การจดับรรณานุกรมขอ้มูล การน า
คอมพิวเตอร์มาใชเ้พื่อการจดัเก็บขอ้มูล 
 

2061502 พืน้ฐานดนตรีวิทยา                                                                                         3(3-0)    
Introduction to Musicology 

 ศึกษาความเป็นมาและหลกัการของวชิาดนตรีวทิยา  ตลอดจนเน้ือหาและ 
บทบาทของดนตรีวทิยาท่ีมีต่อววิฒันาการของดนตรีทั้งในดา้นวชิาการและ
ศิลปะการแสดง  
 

2061503 มานุษยวทิยาทางดนตรี                                                                                            3(3-0) 
Introduction to Ethnomusicology 
                 ศึกษาความหมายและขอบเขตของมานุษยวทิยา  แนวทางการศึกษาและวธีิการ
ทางมานุษยวทิยา เพื่อใชใ้นการศึกษาดนตรี  สภาพและบทบาทของดนตรีท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อชีวิตมนุษยใ์นสังคมและวฒันธรรม  
 

2061504 พืน้ฐานสังคมวิทยาทางดนตรี                                                                                3(3-0) 
Introduction to Sociology of Music 

ศึกษาเชิงส ารวจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัแบบแผนของสังคม เช่น สังคมเมือง สังคม
ชนบท สังคมอุตสาหกรรม สังคมเกษตร เป็นตน้  กบัศึกษาแบบแผนของดนตรี วงดนตรี 
และการน าเสนอดนตรีในสังคมนั้น  ๆ 
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2061505 ดนตรีวจัิกษ์                                                                                                            3(3-0) 
Introduction To Music   

   ศึกษาถึงความเก่ียวพนัระหวา่งดนตรีกบัศิลปะ   องคป์ระกอบพื้นฐานของ
ดนตรี     เคร่ืองดนตรี   วงดนตรี ดนตรีส าหรับการบรรเลง ดนตรีส าหรับการขบัร้องทั้ง
ดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก 

2061506 
 
 
 
 

ดนตรีร่วมสมัย                                                                                                       3(3-0) 
Contemporary Music    

ศึกษาคน้ควา้และวเิคราะห์ถึงรูปแบบโครงสร้าง    และเทคนิคท่ีใชใ้นบทเพลง 
ร่วมสมยั       ผลงานของคีตกวสี าคญั 

2061701 คอมพวิเตอร์ดนตรีขั้นพืน้ฐาน                                                                               3(2-2) 
Introduction to Music Computer 

ประวติัความเป็นมาของ Music Computer ส่วนประกอบหลกั (Hardware) 
ระบบปฏิบติัการ (Operating System)  การใชโ้ปรแกรมดนตรีแบบต่าง ๆ 
 

2061702 การซ่อมสร้างเคร่ืองดนตรีไทย                                                                               3(2-2)   
Maintenance and Repair of Thai Music Instruments 

ศึกษารูปทรงสัดส่วนและโครงสร้างดา้นกายภาพ วสัดุท่ีใชใ้นการซ่อมสร้าง
เคร่ืองดนตรีไทย คุณภาพเสียงของเคร่ืองดนตรีไทย แหล่งวสัดุและแหล่งจ าหน่ายวสัดุ 
อุปกรณ์การซ่อมและสร้าง เคร่ืองดนตรีไทย ขั้นตอนการผลิต ฝึกการใชเ้คร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ และอุปกรณ์การซ่อม หรือประดิษฐเ์คร่ืองดนตรีไทย อุปกรณ์ท่ีใชก้บัเคร่ือง
ดนตรีไทย เช่น ยางสน วสัดุถ่วงเสียง การปรับแต่งและเทียบเสียงเคร่ืองดนตรีตาม
มาตรฐานเสียงดนตรีไทย การดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีภายหลงัการบรรเลง 
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2062102 ทฤษฎดีนตรีไทย                                                                                                     3(3-0) 
Theory of Thai Music 

 ศึกษาองคป์ระกอบของดนตรีไทยเก่ียวกบั เสียง  มาตราเสียง  ระดบัเสียง  
กลุ่มเสียงท่ีใชใ้นบทเพลง    ส าเนียงภาษาต่าง  ๆ  จงัหวะ   อตัราจงัหวะหนา้ทบัประเภท
ต่าง  ๆ  ท านอง  ท านองหลกั และการแปรท านอง ทางบรรเลงและทางร้อง การประสาน
เสียง  พื้นผวิ  รูปแบบและโครงสร้างของบทเพลงประเภทเพลงเถา    เพลงตบั    เพลง
เร่ือง  เพลงโหมโรง    การแบ่งสัดส่วนบทเพลงออกเป็นท่อน   จบั  ตวั  องค ์   ไม ้  
คุณภาพและ สีสันของเสียง บทบาทหนา้ท่ีของเคร่ืองดนตรีไทย ศพัทส์ังคีตท่ีส าคญั  
 

2062103 ดนตรีพืน้บ้านไทย                                                                                                  3(3-0) 
Thai Folk Music  

ศึกษาดนตรีพื้นบา้น และเพลงพื้นบา้นประจ าภาคต่าง ๆ ของไทย เก่ียวกบั
ประวติัความเป็นมา วงดนตรีและบทเพลง  ขนบประเพณีในการแสดง ความเช่ือ 
พิธีกรรม บทบาทหนา้ท่ีและโอกาสท่ีใช ้ คุณค่าและความส าคญัของดนตรีพื้นบา้นท่ีมีต่อ
สังคม ความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีพื้นบา้นกบัดนตรีไทยแบบแผน ความคล่ีคลายของ
ดนตรีพื้นบา้นในปัจจุบนั แนวทางในการอนุรักษ ์การสืบทอดดนตรีพื้นบา้น 
 

2062105 ศิลปินและนักประพนัธ์เพลงไทย                                                                            3(3-0) 
Thai Artists and Composers 

ศึกษาชีวประวติัและผลงานดา้นดนตรีของศิลปินและนกัประพนัธ์เพลงไทย ท่ี
ไดรั้บการยกยอ่งในแต่ละยคุสมยั 
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2062106 ดนตรีและการแสดง                                                                                                3(3-0) 
Music and Acting 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการแสดงของไทยและสากลภาษาท่านาฎยศพัย ์            
ท่าร าต่าง ๆ การแสดงพื้นบา้น จินตลีลา การเตน้ การน าดนตรีมาใชป้ระกอบการแสดง
ประเภทต่าง   ๆ     ให้เหมาะสมเพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหวา่งดุริยางคศิลป์ วรรณศิลป์
และนาฏศิลป์ 
 

2062110 ดนตรีพืน้บ้านไทยภาคเหนือ                                                                                  3(3-0) 
Folk Music of the Northern part of Thailand 

ศึกษาดนตรีพื้นบา้นและเพลงพื้นบา้นทางภาคเหนือของไทย เก่ียวกบัประวติั
ความเป็นมา วงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเช่ือ พิธีกรรม  
บทบาทหนา้ท่ีและโอกาสท่ีใช ้ คุณค่าและความส าคญัของดนตรีพื้นบา้นภาคเหนือท่ีมีต่อ
สังคม ความคล่ีคลายของดนตรีพื้นบา้นภาคเหนือในปัจจุบนั    แนวทางในการอนุรักษ์
และการสืบทอด 
 

2062111 ดนตรีพืน้บ้านไทยภาคอสีาน                                                                                  3(3-0) 
Folk Music of the Northeast of Thailand           

ศึกษาดนตรีพื้นบา้นและเพลงพื้นบา้นทางภาคอีสานของไทย เก่ียวกบัประวติั
ความเป็นมา วงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเช่ือ พิธีกรรม 
บทบาทหนา้ท่ีและโอกาสท่ีใช ้คุณค่าและความส าคญัของดนตรีพื้นบา้นภาคอีสานท่ีมีต่อ
สังคม ความคล่ีคลายของดนตรีพื้นบา้นภาคอีสานในปัจจุบนั แนวทางในการอนุรักษแ์ละ
การสืบทอด 
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2062112 ดนตรีพืน้บ้านไทยภาคกลาง                                                                                   3(3-0) 
Folk Music of the Central part of Thailand 

ศึกษาดนตรีพื้นบา้นและเพลงพื้นบา้นทางภาคกลางของไทย เก่ียวกบัประวติั
ความเป็นมา วงดนตรีและบทเพลง    ขนบประเพณีในการแสดง    ความเช่ือ   พิธีกรรม 
บทบาทหนา้ท่ีและโอกาสท่ีใช ้ คุณค่าและความส าคญัของดนตรีพื้นบา้นภาคกลางท่ีมีต่อ
สังคม ความคล่ีคลายของดนตรีพื้นบา้นภาคกลางในปัจจุบนั    แนวทางในการอนุรักษ์
และการสืบทอด 
 

2062113 ดนตรีพืน้บ้านไทยภาคใต้                                                                                       3(3-0) 
Folk Music of the Central part of Thailand 

ศึกษาดนตรีพื้นบา้นและเพลงพื้นบา้นทางภาคใตข้องไทยเก่ียวกบัประวติั
ความเป็นมาวงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเช่ือ พิธีกรรม  
บทบาทหนา้ท่ีและโอกาสท่ีใชคุ้ณค่าและความส าคญัของดนตรีพื้นบา้นภาคใตท่ี้มีต่อ
สังคม ความคล่ีคลายของดนตรีพื้นบา้นภาคใตใ้นปัจจุบนัแนวทางในการอนุรักษแ์ละการ
สืบทอด 
 

2062201 ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย3                                                                                             2(0-4) 
Thai Plucked 3 
 ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดีด โดยต่อเพลงโหมโรงรัตนโกสินทร์ 
เพลงฉ่ิงมุล่งชั้นเดียว สุรินทราหู 3 ชั้น  โหมโรงแขกมอญ  แขกมอญ 3 ชั้น  สารถีเถา  
โหมโรงราโค  เต่ากินผกับุง้  แขกมอญบางขนุพรหมเถา  โหมโรงมหาฤกษ ์ พระอาทิตย์
ชิงดวง  ถอนสมอ  มหาฤกษ ์  มหาชยั  หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองดีดพื้นบา้น โดยผูส้อน
พิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม  
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2062202 ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 4                                                                                            2(0-4) 
Thai Plucked 4         

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดีด โดยต่อเพลง โหมโรงมะลิเล้ือย 
พม่าเห่เถา มอญออ้ยอ่ิงเถา โหมโรงสามมา้  (มา้ร า มา้สะบดักีบ มา้ยอ่ง) เขมรป่ีแกว้ 3 ชั้น 
มอญร าดาบเถา โหมโรงคล่ืนกระทบฝ่ัง เขมรป่ีแกว้ทางสักวา ราตรีประดบัดาวเถา โหม
โรงมหาราช   ใบค้ลัง่   เขมรเป่าใบไมเ้ถา  เง้ียวร าลึกเถา   หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองดีด
พื้นบา้น        โดยผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม 
 

2062203 ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 3                                                                                               2(0-4) 
Thai String 3 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสี โดยต่อเพลงโหมโรง 
รัตนโกสินทร์, เพลงฉ่ิงมุล่งชั้นเดียว  สุรินทราหู 3 ชั้น โหมโรงแขกมอญ แขกมอญ 3 ชั้น 
สารถีเถา โหมโรงราโค เต่ากินผกับุง้ แขกมอญบางขนุพรหมเถา  โหมโรงมหาฤกษ ์ พระ
อาทิตยชิ์งดวง ถอนสมอ มหาฤกษ ์ มหาชยั หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองสีพื้นบา้น โดยผูส้อน
พิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม 
 

2062204 ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 4                                                                                               2(0-4) 
Thai String 4       

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสี โดยต่อเพลงโหมโรงมะลิเล้ือย 
พม่าเห่เถา  มอญออ้ยอ่ิงเถา  โหมโรงสามมา้  (มา้ร า มา้สะบดักีบ มา้ยอ่ง)  เขมรป่ีแกว้ 3 
ชั้น  มอญร าดาบเถา  โหมโรงคล่ืนกระทบฝ่ัง เขมรป่ีแกว้ทางสักวา  ราตรีประดบัดาวเถา  
โหมโรงมหาราช  ใบค้ลัง่  เขมรเป่าใบไมเ้ถา   เง้ียวร าลึกเถา หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองสี
พื้นบา้น โดยผูส้อนพิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม 
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2062205  ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 3                                                                                               2(0-4) 
Thai Melodic Percussion 3 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี   โดยต่อเพลง    โหมโรงเยน็    
วาลงสรง เพลงเร่ืองสร้อยสน หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองตีพื้นบา้น โดยผูส้อนพิจารณาบทเพลง
ท่ีฝึกตามความเหมาะสม 
 

2062206 ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 4                                                                                               2(0-4) 
Thai Melodic Percussion 4   

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี   โดยต่อเพลง    เพลงเถาอยา่งนอ้ย   
5   เพลง   เพลงตบัเร่ืองอยา่งนอ้ย  2  ตบั  หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองตีพื้นบา้น  โดยผูส้อน
พิจารณาบทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม 
 

2062207 ปฏิบัติเพลงส าหรับโขน  ละคร                                                                               2(0-4) 
Performance of Theatrical Music 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัหรือการขบัร้องต่อเพลงท่ีใชบ้รรเลง
ประกอบการแสดงโขน ละคร เพิ่มเติมจากท่ีเคยเรียนมาแลว้ 
 

2062208 ปฏิบัติเพลงในเร่ืองละคร                                                                                        2(0-4) 
Performance of Thai Incidental Music 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัหรือการขบัร้อง  ต่อเพลงในเร่ืองละคร  
เช่น  จากเร่ืองอิเหนาตอนประสันตาต่อนก ตดัดอกไมฉ้ายกริช เร่ืองรามเกียรต์ิตอนนาง
ลอย เร่ืองมโนราห์ เร่ืองรถเสน เร่ืองสุวรรณหงส์ เร่ืองคาว ีเร่ืองราชาธิราช เป็นตน้ 
 

2062209 ปฏิบัติเพลงเร่ือง                                                                                                     2(0-4) 
Performance of Thai Suite 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัหรือการขบัร้องต่อเพลงเร่ืองท าขวญั     
เพลงเร่ืองฉ่ิงพระฉนั และอ่ืน ๆ 
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2062210 ปฏิบัติเพลงออกภาษาและเพลงสิบสองภาษา                                                         2(0-4)  
Model Music Performance and Variations 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัหรือการขบัร้อง ต่อเพลงในชุดเพลงออก
ภาษาและเพลงสิบสองภาษา 
 

2062211 ปฏิบัติเพลงประเภทลูกล้อลูกขัด                                                                            2(0-4) 
Imitative Performance and Syncopative 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัต่อเพลงประเภทลูกลอ้ลูกขดัเพิ่มเติมจาก
ท่ีเคยเรียนมาแลว้ 
 

2062212 ปฏิบัติเพลงย า่มอญ                                                                                                2(0-4) 
Mon Suit Performance 
                ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดั ต่อเพลงย  ่ามอญ 
 

2062213 ปฏิบัติหน้าทบัตะโพนและกลองทดั 1                                                                     2(0-4) 
Rhythmic Patterns of Taphon and Klong Tad 1 

ฝึกปฏิบติัหนา้ทบัตะโพนและไมก้ลองเพลงชุดโหมโรงเชา้ โหมโรงเยน็ เพลง
ชา้ เพลงเร็ว และอ่ืนๆ 
 

2062214 ปฏิบัติดนตรีพืน้บ้านภาคเหนือ 2                                                                           2(0-4) 
Folk Music in The North of Thailand 2 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัหรือการขบัร้อง ต่อเพลงประเภทต่าง ๆ 
เพิ่มเติมทั้งท่ีใชบ้รรเลง ขบัร้องเพื่อความบนัเทิง การขบักล่อม ประกอบการแสดงหรือ
ประกอบพิธีกรรม ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพื้นบา้นไทยภาคเหนือ 
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2062215 ปฏิบัติดนตรีพืน้บ้านภาคอสีาน 2                                                                           2(0-4) 
Folk Music in The North East of Thailand 2 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัหรือการขบัร้องต่อเพลงประเภทต่าง ๆ 
เพิ่มเติม ทั้งท่ีใชบ้รรเลงขบัร้องเพื่อความบนัเทิง การขบักล่อม ประกอบการแสดงหรือ
ประกอบพิธีกรรม ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพื้นบา้นไทยอีสานเหนือหรืออีสานใต ้
 

2062216 ปฏิบัติดนตรีพืน้บ้านภาคกลาง 2                                                                            2(0-4) 
Folk Music in The Central Part of Thailand 2 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัหรือการขบัร้อง ต่อเพลงประเภทต่าง ๆ 
เพิ่มเติม ทั้งท่ีใชบ้รรเลง ขบัร้องเพื่อความบนัเทิง การขบักล่อม ประกอบการแสดงหรือ
ประกอบพิธีกรรม ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพื้นบา้นไทยภาคกลาง 
 

2062217 ปฏิบัติดนตรีพืน้บ้านภาคใต้ 2                                                                                2(0-4) 
Folk Music in the South of Thailand 2 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัหรือการขบัร้องต่อเพลงประเภทต่าง  ๆ 
เพิ่มเติม   ทั้งท่ีใชบ้รรเลง  ขบัร้อง   เพื่อความบนัเทิง การขบักล่อมประกอบการแสดง
หรือประกอบพิธีกรรม ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพื้นบา้นไทยพุทธหรือมุสลิม 
 

2062218 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยส าหรับเด็ก                                                                         2(0-4) 
Thai Singing for Children  

ฝึกขบัร้องเพลงไทยส าหรับเด็กปฐมวยั และเพลงในหลกัสูตรระดบั
ประถมศึกษา การเคล่ือนไหวประกอบเพลง และฝึกเล่นเคร่ืองดนตรีประกอบ
เพลงเช่น เคร่ืองดนตรีประเภทเคาะ  คียบ์อร์ด เป็นตน้  
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2062219 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 2                                                                                      1(0-2) 
Thai Ensemble 2 

ฝึกปฏิบติัรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง  การฝึกซอ้ม   การปรับวงอยา่ง 
ถูกตอ้ง ตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ 
 

2062220 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพืน้บ้านไทย 2                                                                         1(0-2) 
Thai Folk Music Ensemble 2 

ฝึกปฏิบติัรวมวงดนตรีพื้นบา้นไทยภาคต่าง  ๆ   การเลือกบทเพลง การฝึกซอ้ม 
การปรับวงอยา่งถูกตอ้งตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีท่ีนิยมในสังคม และ
วฒันธรรมไทยเพิ่มเติม 
 

2062221 ปฏิบัติขับร้องเพลงพืน้บ้าน 2                                                                                 2(0-4) 
Thai Folk Singing 1      

ฝึกปฏิบติัวธีิการขบัร้องเพลงพื้นบา้นประจ าภาคต่าง ๆ ในขั้นท่ีสูงข้ึน สามารถ
ประดิษฐค์  าร้องตามฉนัทลกัษณ์ของเพลงพื้นบา้นได ้ และสามารถจดัแสดงเพลงพื้นบา้น
ไดต้ามความเหมาะสม 
 

2062222 
 
 
 
 

ปฏิบัติเคร่ืองเป่าไทย 3                                                                                            2(0-4) 
Thai Wind 3        

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเป่า โดยต่อเพลง โหมโรงเยน็  
วาลงสรง เพลงเร่ืองสร้อยสน  หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองเป่าพื้นบา้น โดยผูส้อนพิจารณาบท
เพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม 
 

2062223 ปฏิบัติเคร่ืองเป่าไทย 4                                                                                            2(0-4) 
Thai Wind 4       

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเป่า โดยต่อเพลง เพลงเถาอยา่งนอ้ย 5 
เพลง เพลงตบัเร่ืองอยา่งนอ้ย 2 ตบั หรือฝึกปฏิบติัเคร่ืองเป่าพื้นบา้น โดยผูส้อนพิจารณา
บทเพลงท่ีฝึกตามความเหมาะสม 
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2062224 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3                                                                                       2(0-4) 
Thai Singing 3 

ฝึกปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย โดยต่อเพลง ถอนสมอเถา สารถีเถา เขมรพวงเถา 
แขกมอญบางขุนพรหมเถา พระอาทิตยชิ์งดวง แขกมอญ 3 ชั้น  สุรินทราหู 3 ชั้น  พม่าเห่
เถา  แขกลพบุรี 3 ชั้น  ตบัลาวเจริญศรี 
 

2062225 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 4                                                                                       2(0-4)             
Thai Singing 4 

ฝึกปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย โดยต่อเพลง เขมรโพธิสัตวเ์ถา เขมรป่ีแกว้ 3 ชั้น  
ใบค้ลัง่ 3 ชั้น  แขกไทรเถา  แสนค านึงเถา ออกเด่ียว  บุหลนั เถา  ตบันางซิลเดอร์ริลลา 
 

2062301 ทฤษฎดีนตรีสากล 2                                                                                               3(3-0) 
Music Theory 2   

คอร์ดทบ  7  (7th chord)  ทบ  9  (9th chord) ฯลฯ  การยา้ยบนัไดเสียงแบบ  
Diatonic modulation  การใช ้ Secondary dominant  การใช ้ Sequence  การฝึกโสต
ประสาทใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาท่ีเรียน 
 

2062302 ทฤษฎดีนตรีแจ๊ส                                                                                                    3(3-0) 
Jazz Theory    

กล่าวถึงส าเนียงเพลงท่ีเป็นเมเจอร์ ไมเนอร์ และ Modes ต่าง ๆ ลกัษณะของ
การเขียนคอร์ด   การใชค้อร์ดทดแทน   การเคล่ือนท่ีของคอร์ดการใชเ้ปียโน
ประกอบการเรียน 
 

2062303 การประพนัธ์ 1                                                                                                       3(3-0) 
 Composition 1 

                 ศึกษาการประพนัธ์ดนตรีง่าย ๆ ขั้นตน้ ความคิดสร้างสรรคใ์นการประพนัธ์ 
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2062304 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอ่านและการเขียนโน้ตสากล  4                                                                          1(1-0) 
Solfege  and  Dictation  4 

ฝึกอ่าน  ฝึกโสตประสาท  ฝึกเขียนโนต้ดนตรีแนวใดแนวหน่ึงจากการฟัง
หลายแนวฟังและสามารถระบุคอร์ดท่ีซบัซอ้นข้ึน 

2062305 ดนตรีป็อปปูลาร์เร่ิมตั้งแต่ ค.ศ.1950                                                                     3 (3-0) 
Popular musical Culture Since Bill Haley  

ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมดนตรีประชานิยมของอเมริกาเหนือและ    
ยโุรป   ตั้งแต่สมยั   ค.ศ.1950   เป็นตน้มา  กล่าวถึงการเจริญเติบโตความนิยมสมยั Rock’ 
N Roll รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีท าใหด้นตรีในสมยัน้ีเป็นท่ีนิยม 

 
2062306 ประวตัิดนตรีตะวนัตกตั้งแต่ศตวรรษที ่18 ถึงปัจจุบัน                                          3(3-0) 

Music from 1700 to Modern                                                                                
ศึกษาดนตรีสมยัโรโคโค  คลาสสิค  โรแมนติก  และสมยัใหม่  โดย

พิจารณาการเปล่ียนแปลงรูปแบบวงดนตรี  แนวคิดชาตินิยม  ดนตรีระบบ 
Whole Tone  และ Serial Music  ศึกษาผลงานและบุคคลท่ีส าคญั 

 
 

 
 

 
 
 
 

2062307 ดนตรีสมัยโรโคโคและคลาสสิค                                                                              2(2-0) 
Music  in  the  Rococo  and  Classical  Eras 

ศึกษาลกัษณะและรูปแบบดนตรีระหวา่งปี  1730-1820  โดยอาศยัผลงานของ  
ซี.พ.ีอี  บาค,  โฮเดิน,  โมสารทและผลงานในช่วงแรก ๆ ของเบโธเฟนเป็นตวัอยา่ง 
 

2062308 หลกัการโยธวาทติ                                                                                                   3(3-0)     
Principles of Band Music 

ศึกษาประวติัและหนา้ท่ีของวงโยธวาทิตรวมถึงวงดนตรีอ่ืนท่ีมีลกัษณะการจดั
วงคลา้ยคลึงกนั    ศึกษาเทคนิคและหนา้ท่ีของเคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นวงโยธวาทิต    การ
จดัรูปแบบของวงในลกัษณะต่าง   ๆ   บทเพลงท่ีใชป้ระกอบพิธีการ   และบทเพลงอ่ืน  ๆ 
ส าหรับดนตรีโยธวาทิต 



 640 

รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2062309 การอ านวยเพลงเบือ้งต้น                                                                                         2(1-2) 
Introduction to Conducting  

ศึกษาและฝึกการใชไ้มบ้าตอง (Baton) การฝึกซอ้มวง  การเตรียมสกอร์ การ
ถ่ายทอดอารมณ์ 

2062310 การอ านวยเพลงขับร้องประสานเสียง                                                                     2(1-2) 
Choral Conducting 

ศึกษาเทคนิคและฝึกอ านวยเพลงขบัร้องประสานเสียงส าหรับชั้นประถมศึกษา
และมธัยมศึกษา ฝึกฟังและก าหนดความสมดุลของเสียงของคณะนกัร้อง 
 

2062311 โอเปร่าและละครเพลง                                                                                            3(3-0) 
Opera and Musical Comedies 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและความเปล่ียนแปลงของโอเปร่า ตั้งแต่ คศ. 1600 
จนถึงปัจจุบนั โดยอาศยัผลงาน คีตกวรุ่ีนแรก เช่น Peri, Monteverdi จนถึง Wagner, 
Strauss, Puccini และคนอ่ืน  ศึกษาความเป็นมาและโครงสร้างของละครเพลง โดยเนน้
ดนตรีเป็นพิเศษ และใหศึ้กษาจากละครเพลงท่ีมีช่ือเสียง 
 

2062312 ประวตัิดนตรีตะวนัตก  2                                                                                        2(2-0) 
History  of  Western  Music  2 

ประวติัววิฒันาการของดนตรีตะวนัตก  ในสมยั  Classic  ถึงสมยัศตวรรษท่ี  
20  ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งดนตรีกบัศิลปะท่ีเก่ียวขอ้ง  ศึกษารูปแบบคีตลกัษณ์  
เทคนิค  และการประพนัธ์เพลงของคีตกวศึีกษารูปแบบของดนตรีชั้นสูงในสมยัคลาสสิค 
ของกลุ่มเวยีนนา ศึกษา Opera,  Dramatic  ตลอดจนคีตกว ี  คีตวรรณกรรมท่ีส าคญัใน
สมยั  Classic,  Romantic  และศตวรรษท่ี  20 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2062313 คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส 1                                                                                            3(2-2) 
Improvisation 1 

พฒันาความรู้  และเสริมสร้างทกัษะการบรรเลงปฏิภาณ ท่ีอาศยัแนวท านอง
กระสวนจงัหวะ  ส าเนียงหลกัเสียงเดิม  การเคล่ือนตวัจากคอร์ดหน่ึงไปสู่คอร์ดหน่ึง  
โดยค านึงถึงท านองท่ีสร้างข้ึนมาสอดคลอ้งกบัคอร์ดท่ีก าหนดไว ้ 

 
2062314 ปรัชญาของดนตรี                                                                                                   3(3-0) 

Philosophy Of Music  
ดนตรีเป็นปัจจยัท่ีจะปรุงแต่งชีวติใหส้วยสดงดงามจากภายในของ 

มนุษย ์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีกบัชีวติ   ศาสนา  วฒันธรรม  สังคม  การเมือง  
จิตวทิยา การศึกษา ธุรกิจ ศึกษาแนวคิดของนกัปรัชญาท่ีเก่ียวกบัดนตรี 
 

2062315 ประวตัิดนตรีแจ๊ส                                                                                                   3(3-0) 
Jazz History 

ศึกษาความเป็นมาของดนตรีแจส๊แต่ละยคุตั้งแต่ ค.ศ.1890 จนถึงปัจจุบนั 
ศึกษาเพลงงาน และเพลงสปิริช่วล  (spiritual)  ของภาคใตข้องอเมริกา ผา่นแร็กไทม ์ 
บลูส์   และระยะแรกของด๊ิกซีแลนด ์ นิวออร์ลีน สวงิ บีบ๊อบ  คูลแจส๊  จนถึงแจส๊หลาย
รูปแบบในปัจจุบนั 
 

2062316 รูปแบบและการวเิคราะห์ดนตรี                                                                              2(2-0) 
Form  and  Analysis 

วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  2062302  ทฤษฏีดนตรีสากล 4 
ศึกษาถึงโครงสร้างของรูปแบบดนตรีท่ีเร่ิมจากกวลีเพลง  ( Motif )  ไป

จนกระทัง่ถึงการวิเคราะห์รูปแบบของโชนาตา้  ( Sonata)  ลอนโด  ( Londo )  และ
รูปแบบของการแปรท านอง ( Variation  Forms ) 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2062318 คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส                                                                                               2(2-0) 
Jazz  Improvisation 

มุ่งพฒันาความรู้  และเสริมสร้างทกัษะคีตปฏิภาณท่ีอาศยัแนวท านอง  
กระสวนจงัหวะการน าความรู้ไปใช ้  ส าเนียงหลกั  เสียงเดิม  การเคล่ือนจากคอร์ดหน่ึง
ไปสู่อีกคอร์ดหน่ึงและการเช่ือมคอร์ด 
 

2062319 โยฮันน์  เซบาสเตียน  บาค                                                                                      2(2-0) 
Johann  Sebastian  Bach 

ศึกษาถึงชีวติ และผลงานของบาคผลงานท่ีเด่นบางบท เช่น แพสชัน่   
( Passions ) บรานเดนเบอก  คอนแชร์โต ( Brandentburg  Concertos )  แคนตาดา  และ
ผลงานท่ีแต่งส าหรับเคร่ืองคียบ์อร์ด 
 

2062320 วูล์ฟกงั  อมาดิอุส  โมสาร์ท                                                                                     2(2-0) 
Wolfgang  Amadeus  Mozart 

ศึกษาถึงชีวติและผลงานของโมสาร์ท  การพฒันาการประพนัธ์เพลงลีลาและ
รูปแบบดนตรีของโมสาร์ท  วเิคราะห์ผลงานทั้งร้องเพลง  และเพลงบรรเลง 
 

2062321 ลุควกิ  ฟาน  เบโธเฟน                                                                                            2(2-0) 
Ludwig  Van  Beethoven 

ชีวติและผลงานของเขา  เลือกผลงานท่ีดีเด่นบางบทมาศึกษาบทประพนัธ์ท่ียงั
มีรอยลายมือเบโธเฟนอยู ่  การพฒันาลีลารูปแบบเพลงของเขา  ลีลาในการบรรเลง  และ
วฒันธรรมแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2062322 เคร่ืองกระทบส าหรับวงโยธวาทติ                                                                           3(2-2) 
Percussion for Band 

ศึกษาเคร่ืองประกอบจงัหวะทุกชนิดท่ีใชใ้นวงโยธวาทิต เทคนิคการบรรเลง
ทุกระดบัขั้น  การบนัทึกโนต้  การเรียบเรียงเพื่อประกอบการบรรเลง 
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2062323 ดนตรีสนาม                                      3(2-2) 
Marching and Display 
 ศึกษาระเบียบแถว ท่าทางการถือเคร่ืองมือ การจดัขนาดของวงใหเ้หมาะสมกบั
จ านวนนกัดนตรี   การจดัต าแหน่งจุดยนืของเคร่ืองดนตรี   เพื่อใหเ้กิดความสมดุลของ
เสียง    การสร้างแผนภาพ รูปแบบ (Code Design) ส าหรับแปรขบวนแถว (Display) 
การฝึกซอ้มดนตรีสนามทั้งการเดินแถว (Marching) และการแปรขบวน ศึกษาการใชไ้ม้
คทาในการควบคุมวง ฝึกการใชอุ้ปกรณ์ประกอบในการแสดงดนตรีสนาม เช่น ธง 
ริบบิ้น คทาสั้น เป็นตน้ 
 

2062325 
 
 
 
 

ดนตรีร่วมสมัย                                                                                                       3(3-0) 
Contemporary Music    

ศึกษาคน้ควา้และวเิคราะห์ถึงรูปแบบ   โครงสร้าง     และเทคนิคท่ีใชใ้นบท
เพลงร่วมสมยั       ผลงานของคีตกวสี าคญั 

2062326 การปฏิบัติเฉพาะแนว                                                                                             2(2-0) 
Performance  Practices 

ศึกษาถึงการปฏิบติัดนตรีเฉพาะแนว  เฉพาะสมยั  จากคีตวรรณกรรมท่ีปรากฏ 
ทศันคติในทางสุนทรียะ  ทฤษฎีเบ้ืองตน้ของดนตรีปฏิบติัในแต่ละสมยั 
 

2062327 ประวตัิดนตรีตะวนัตก 3                                                                                         2(2-0) 
History  of  Western  Music  3 

ประวติัววิฒันาการดนตรีตะวนัตก  ในสมยัศตวรรษท่ี  19  และศตวรรษท่ี  20  
จนถึงสมยัปัจจุบนั  ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งดนตรีกบัศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งศึกษารูปแบบ 
คีตลกัษณ์ เทคนิคและ  Style  การประพนัธ์เพลงของคีตกวตีลอดจนคีตวรรณกรรมท่ี
ส าคญั  ศึกษารูปแบบของดนตรีสมยัใหม่  การพฒันาดนตรีจากยโุรปสู่อเมริกา  การ
พฒันาดนตรีในปัจจุบนั และในอนาคต  ศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะวงดนตรีในสมยัต่าง ๆ 
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2062328 อกีอร์  สตราวนิสกี ้                                                                                                 2(2-0) 
Egor  Stravinsky 

ศึกษาการพฒันาการผลงานของสตราวินสก้ี  สมยัแรก  สมยักลาง  สมยัปลาย  
ดนตรีชาตินิยม  และคลาสสิคนิยม  ( Neoclassicism) 
 

2062329 
 
 
 
 

การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงแจ๊ส  2                                                                 2(2-0) 
Jazz  Arranging  2 

 ศึกษาต่อจากการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงแจส๊  1  โดยมุ่งการประสาน
เสียงส าหรับวงใหญ่  การเขียนสกอร์  ( Score )  การเรียบเรียงเสียงในแต่ละตระกูล
เคร่ืองดนตรีรวมถึงการปฏิบติัผลงานท่ีเรียบเรียงข้ึน 
 

2062401 
 
 
 
 
 
 
 
 
2062403 

ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้ 3                                                                                               2(0-4) 
Woodwind Performance 3      
การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม ้ มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีใหเ้ตม็ขีดความสามารถ
ของผูเ้รียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี  การ
หยบิจบัเคร่ืองดนตรี  ท่าทาง  การดูแลรักษา การหายใจ  การวางปาก  ส าเนียง   (ความ
เพี้ยนเสียงสูง – ต ่า)  คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า   (เทคนิค)  การถ่ายทอด
อารมณ์  บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี  ปรัชญาของนกัดนตรี   การแสดง     การฝึกใน
ระดบัน้ีใหเ้ป็นระดบัท่ีสูงกวา่ในระดบัท่ี 2 
 
ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลอืง 3                                                                                       2(0-4) 
Brass Performance 3 

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลือง มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีใหเ้ตม็ขีด
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี  ส่วนประกอบของเคร่ือง
ดนตรี  การหยบิจบัเคร่ืองดนตรี  ท่าทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก ส าเนียง 
(ความเพี้ยนเสียงสูง – ต ่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอด
อารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี  การแสดง การฝึกในระดบัน้ี
ใหเ้ป็นระดบัท่ีสูงกวา่ในระดบัท่ี 2 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2062405 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 3                                                                                        2 (0-4) 
String Performance 3                                                                                       

การเรียนการสอนปฏิบติัเคร่ืองสายสากล มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้
เตม็ขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี การหยบิจบัเคร่ืองมือ การดูแลรักษา การข้ึนสาย  การตั้งเสียง ส าเนียง 
(ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต ่า) การใชค้นัชกัและการวางน้ิว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง       
ฝึกเล่นบนัไดเสียง, บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี   การแสดง    
การฝึกปฏิบติั ฝึกในขั้นสูงกวา่ระดบัท่ี 2 

 
2062407 ปฏิบัติกต้ีาร์ 3                                                                                                        2 (0-4) 

Guitar 3          
การเรียนปฏิบติักีตา้ร์คลาสสิค มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีใหเ้ตม็ขีด

ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของเคร่ือง
ดนตรี การหยบิจบัเคร่ืองดนตรีและการดูแลรักษา การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การ
วางน้ิว เทคนิคการตีคอร์ด การเกากีตา้ร์ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง การฝึกใหฝึ้กในระดบัท่ีสูงกวา่ระดบั 2 
 

2062408 ปฏิบัติกต้ีาร์ 4                                                                                                        2 (0-4) 
Guitar 4          

การเรียนปฏิบติักีตา้ร์คลาสสิค มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีใหเ้ตม็ขีด
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของเคร่ือง
ดนตรี การหยบิจบัเคร่ืองดนตรีและการดูแลรักษา การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การ
วางน้ิว เทคนิคการตีคอร์ด การเกากีตา้ร์ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง การฝึกใหฝึ้กในระดบัท่ีสูงกวา่ระดบั 3 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2062409 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 3                                                                                                   2 (0-4) 
Keyboard Performance 3      

การเรียนการสอนปฏิบติัคียบ์อร์ด มุ่งพฒันาความสามารถของผูเ้รียนใหเ้ตม็ขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี การหยบิจบั 
ท่าทาง  การดูแลรักษา     การไล่เสียง   บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง    
(เทคนิค)  การถ่ายทอดอารมณ์  ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง    ฝึกในระดบัท่ีสูงกวา่
ระดบั 2 
 

2062410 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 4                                                                                                   2 (0-4) 
Keyboard Performance 4      

การเรียนการสอนปฏิบติัคียบ์อร์ด มุ่งพฒันาความสามารถของผูเ้รียนใหเ้ตม็ขีด
ความสามารถ โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี การหยบิจบั 
ท่าทาง  การดูแลรักษา     การไล่เสียง   บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง    
(เทคนิค)  การถ่ายทอดอารมณ์  ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง    ฝึกในระดบัท่ีสูงกวา่
ระดบั 3 
 

2062411 ปฏิบัติขับร้องสากล 3                                                                                             2 (0-4) 
Voice Performance 3           

การเรียนการสอนปฏิบติัขบัร้องสากล มุ่งพฒันาขีดความสามารถของผูเ้รียน
ใหเ้ตม็ขีดความสามารถ โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี  ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง 
ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง  การฝึกปฏิบติั ฝึกในขั้นสูงกวา่ระดบัท่ี 2 
 
 
 
 
 
 



 647 

รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2062412 ปฏิบัติขับร้องสากล 4                                                                                              2(0-4) 
Voice Performance 4           

การเรียนการสอนปฏิบติัขบัร้องสากล มุ่งพฒันาขีดความสามารถของผูเ้รียน
ใหเ้ตม็ขีดความสามารถ โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี  ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง 
ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง  การฝึกปฏิบติั ฝึกในขั้นสูงกวา่ระดบัท่ี 3 
 

2062413 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 3                                                                                           2 (0-4) 
Percussion Performance 3    

การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ    มุ่งพฒันาความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน
ใหเ้ตม็ขีดความสามารถ โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบ การหยบิจบั ท่าทาง 
การดูแลรักษา บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง   (เทคนิค)   ปรัชญาของ
นกัดนตรี   การแสดง  การฝึก ใหป้ฏิบติัสูงกวา่ในระดบั 2 
 

2062415 ปฏิบัติรวมวงเลก็ 1                                                                                                 1(0-2) 
Ensemble 1    

ฝึกทกัษะการบรรเลงรวมวง ฝึกความพร้อมเพรียงในการบรรเลงร่วมกนั  
การบรรเลงใหน้ ้าเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกนั ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของ
การบรรเลงในดา้นความถูกตอ้งของเสียงและอารมณ์เพลง 
 
 

2062416 ปฏิบัติรวมวงเลก็ 2                                                                                                 1(0-2) 
Ensemble 2    

ฝึกทกัษะการบรรเลงรวมวง      ฝึกความพร้อมเพรียงในการบรรเลงร่วมกนั      
การบรรเลงใหน้ ้าเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกนั ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของ
การบรรเลงในดา้นความถูกตอ้งของเสียงและอารมณ์เพลง  ฝึกบทเพลงสูงกวา่ในระดบั 1 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2062417 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 1                                                                                              1(0-2)                              
Band Orchestra 1  

ฝึกทกัษะการบรรเลงรวมวง   ฝึกความพร้อมเพรียงในการบรรเลงร่วมกนั  
การบรรเลงใหน้ ้าเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกนั   ศึกษารายละเอียดต่าง  ๆ  ของ
การบรรเลงในดา้นความถูกตอ้งของเสียงและอารมณ์เพลง    ปฏิบติัรวมวงใหญ่ใชผู้ ้
แสดงตั้งแต่   13   คนข้ึนไป 
 

2062418 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 2                                                                                               1(0-2) 
Band Orchestra 2 

ฝึกทกัษะการบรรเลงรวมวง ฝึกความพร้อมเพรียงในการบรรเลงร่วมกนั  
การบรรเลงใหน้ ้าเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกนั ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของ
การบรรเลงในดา้นความถูกตอ้งของเสียงและอารมณ์เพลง ปฏิบติัรวมวงใหญ่ ใชผู้แ้สดง
ตั้งแต่  13  คนข้ึนไป  การปฏิบติัรวมวงใหญ่ในขั้นน้ี ใหฝึ้กบทเพลงในระดบัสูงกวา่
ระดบั 1 
 

2062419 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1                                                                                 1(0-2) 
Chorus Vocal 1      

หาพิสัยความสูงต ่าของเสียงผูร้้อง    จดักลุ่มตามพิสัย    ฝึกการหายใจท่ีถูกตอ้ง    
ฝึกการออกเสียงจากต าแหน่งต่าง  ๆ  ฝึกการใชเ้สียงทุกระดบั ฝึกการออกเสียงสระต่าง ๆ  
ฝึกการเทียบเสียงกบัเคร่ืองดนตรีมาตรฐานยา้ยเสียงข้ึนลง   ใชบ้ทเพลงท่ีค่อนขา้งง่ายไม่
เกิน 3   แนว 
 

2062420 
 
 

ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 2                                                                                 1(0-2) 
Chorus Vocal 2      

ฝึกการออกเสียงท่ียากข้ึน ฝึกการยา้ยเสียง โด ไปในบนัไดเสียงต่าง ๆ  ใชบ้ท
เพลงท่ียากกวา่ในระดบัท่ี 1 และเพิ่มเป็นเพลง 4 แนว 
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2062421 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้แจ๊ส 1                                                                                        2(0-4) 
Jazz Woodwind Performance 1       

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไมป้ระเภทดนตรีแจส๊ มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ือง
ดนตรีใหเ้ตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง 
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บนัไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี-การแสดง 
 

2062422 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้แจ๊ส 2                                                                                        2(0-4) 
Jazz Woodwind Performance 2       

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไมป้ระเภทดนตรีแจส๊ มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ือง
ดนตรีใหเ้ตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง 
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บนัไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี-การแสดง โดยมีล าดบัขั้นของบทฝึกจะตอ้ง
มีเน้ือหาของทกัษะสูงข้ึนกวา่รายวชิาปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้ 1 และสอดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบของมาตรฐานสากล 

 
2062423 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลอืงแจ๊ส 1                                                                                2(0-4) 

Jazz Brass Performance 1       
การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลืองประเภทดนตรีแจส๊  มุ่งพฒันาการปฏิบติั

เคร่ืองดนตรีให้เตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคนโดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี    
ส าเนียง  คุณภาพของเสียง   ศิลปะของการเป่า  การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บนัไดเสียง   
บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี-การแสดง  
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2062424 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลอืงแจ๊ส 2                                                                                2(0-4) 
Jazz Brass Performance 2       

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลืองประเภทดนตรีแจส๊  มุ่งพฒันาการปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีให้เตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี  
ส าเนียง คุณภาพของเสียง  ศิลปะของการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บนัไดเสียง บท
ฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี-การแสดง โดยมีล าดบัขั้นของบทฝึก
จะตอ้งมีเน้ือหาของทกัษะสูงข้ึนกวา่รายวชิาปฏิบติัเคร่ืองทองเหลือง 1 และสอดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบของมาตรฐานสากล 

 
2062425 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากลแจ๊ส 1                                                                                  2(0-4) 

Jass String Performance 1 
                การเรียนการสอนเคร่ืองสายสากลประเภทดนตรีแจส๊ มุ่งพฒันาการปฏิบติั

เคร่ืองดนตรีให้เต็มความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี 
ส าเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการสี การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บนัไดเสียง บท
ฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี – การแสดง 

  
2062426 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติเคร่ืองสายสากลแจ๊ส 2                                                                                  2(0-4) 
Jazz String Performance 2       

การเรียนการสอนเคร่ืองสายสากลประเภทดนตรีแจส๊  มุ่งพฒันาการปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีให้เตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง 
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการสี การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บนัไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี-การแสดง โดยมีล าดบัขั้นของบทฝึกจะตอ้ง
มีเน้ือหาของทกัษะสูงข้ึนกวา่รายวชิาปฏิบติัเคร่ืองสายสากล 1 และสอดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบของมาตรฐานสากล 
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2062427 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติกต้ีาร์พาณิชย์ 1                                                                                             2(0-4) 
Jazz Guitar Performance or Commercial Guitar Performance 1    

การเรียนการสอนการปฏิบติักีตา้ร์แจส๊รวมทั้งกีตา้ร์เบสแจส๊ มุ่งพฒันาการ
ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีใหเ้ตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน   โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี     
ส าเนียง    คุณภาพของเสียง  ศิลปะของการดีด การตีคอร์ด   การถ่ายทอดอารมณ์   ฝึกไล่
บนัไดเสียง  บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนกัดนตรี-การแสดง 
 

2062428 ปฏิบัติกต้ีาร์พาณชิย์ 2                                                                                             2(0-4) 
Jazz Guitar Performance or Commercial Guitar Performance 2    

การเรียนการสอนการปฏิบติักีตา้ร์แจส๊รวมทั้งกีตา้ร์เบสแจส๊ มุ่งพฒันาการ
ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีใหเ้ตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน   โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี   
ส าเนียง    คุณภาพของเสียง  ศิลปะของการดีด การตีคอร์ด  การถ่ายทอดอารมณ์   ฝึกไล่
บนัไดเสียง   บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนกัดนตรี-การแสดง โดยมี
ล าดบัขั้นของการฝึกสูงข้ึนกวา่รายวชิาปฏิบติักีตา้ร์พาณิชย ์1 

 
2062429 ปฏิบัติคีย์บอร์ดแจ๊ส 1                                                                                             2(0-4) 

Jazz Keyboard Performance 1 
                  การเรียนการสอนเคร่ืองคียบ์อร์ดประเภทดนตรีแจส๊ มุ่งพฒันาการปฏิบติั

เคร่ืองดนตรีให้เตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี 
ส าเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการบรรเลง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บนัไดเสียง 
บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี – การแสดง 
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2062430 ปฏิบัติคีย์บอร์ดแจ๊ส 2                                                                                             2(0-4) 
Jazz Keyboard Performance 2       

การเรียนการสอนเคร่ืองคียบ์อร์ดประเภทดนตรีแจส๊  มุ่งพฒันาการปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีให้เตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง 
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการบรรเลง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บนัไดเสียง บทฝึก
และวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี-การแสดง โดยมีล าดบัขั้นของบทฝึก
จะตอ้งมีเน้ือหาของทกัษะสูงข้ึนกวา่รายวชิาปฏิบติัคียบ์อร์ด 1 และสอดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบของมาตรฐานสากล 
 

2062431 ปฏิบัติขับร้องสากลแจ๊ส 1                                                                                       2(0-4) 
Jazz Voice Performance 1    

การเรียนการสอนการปฏิบติัขบัร้องสากลแจส๊ มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ือง
ดนตรีใหเ้ตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง  
คุณภาพของเสียงท่ีขบัร้อง  ศิลปะของการร้องเพลงแจ๊ส ฝึกไล่บนัไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนกัดนตรี-การแสดง 
 

2062432 ปฏิบัติขับร้องสากลแจ๊ส 2                        2(0-4) 
Jazz Voice Performance 2 
 การเรียนการสอนการปฏิบติัขบัร้องสากลแจส๊ มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ือง
ดนตรีใหเ้ตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง 
คุณภาพของเสียงท่ีขบัร้อง ศิลปะของการร้องเพลงแจส๊ ฝึกไล่บนัไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง โดยมีล าดบัขั้นของบทฝึก
จะตอ้งมีเน้ือหาของทกัษะสูงขั้นกวา่รายวชิาปฏิบติัขบัร้องแจส๊ 1 
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2062433 ปฏิบัติเร่ืองกระทบแจ๊ส 1                                                                                        2(0-4) 
Jazz Percussion Performance  1 

                การเรียนการสอนการปฏิบติัขบัร้องสากลแจส๊ มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ือง
ดนตรีใหเ้ตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง  
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการตี บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกั
ดนตรี - การแสดง 
 

2062434 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบแจ๊ส 2                                                                                     2(0-4) 
Jazz Percussion Performance 2    

การเรียนการสอนการปฏิบติัเคร่ืองกระทบแจส๊ มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ือง
ดนตรีใหเ้ตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง  
คุณภาพของเสียง  ศิลปะของการตี บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนกั
ดนตรี-การแสดง โดยมีล าดบัขั้นของบทฝึกจะตอ้งมีเน้ือหาของทกัษะสูงข้ึนกวา่รายวิชา
ปฏิบติัเคร่ืองกระทบแจส๊ 1 
 

2062435 รวมเพลงแจ๊สหรือป๊อปปูล่าร์ 1                                                                               2(0-4) 
Jazz or Popular Ensemble 1 

                   การเรียนการสอนปฏิบติัรวมวงสากลในรูปแบบแจส๊หรือป๊อปปูล่าร์ มุ่ง
พฒันาความสามารถในการบรรเลงรวมวง การปรับตนใหเ้ขา้กบักลุ่มและการฝึก
ระเบียบวนิยัของการบรรเลงร่วม วธีิปฏิบติัตอ้งพบอาจารยผ์ูค้วบคุมก่อนการ
ลงทะเบียน บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมท่ีใชข้ึ้นอยูก่บัอาจารยผ์ูค้วบคุมเป็นผูต้ดัสินใจ
ในการฝึกซอ้ม ลกัษณะวงในระดบัน้ีใหเ้ป็นวงประเภท  Small Band 
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2062436 รวมวงแจ๊สหรือป๊อปปูล่าร์ 2                                                                                   2(0-4) 
Jazz or Popular Ensemble 2 

                   การเรียนการสอนปฏิบติัรวมวงสากลในรูปแบบแจส๊หรือป๊อปปูล่าร์ มุ่ง
พฒันาความสามารถในการบรรเลงรวมวง การปรับตนใหเ้ขา้กบักลุ่มและการฝึก
ระเบียบวนิยัของการบรรเลงร่วม วธีิปฏิบติัตอ้งพบอาจารยผ์ูค้วบคุมก่อนการ
ลงทะเบียน บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมท่ีใชข้ึ้นอยูก่บัอาจารยผ์ูค้วบคุมเป็นผูต้ดัสินใจ
ในการฝึกซอ้ม ลกัษณะวงในระดบัน้ีให้เป็นวงประเภท Small Band ใชบ้ทเพลงท่ี
ซบัซอ้นกวา่ในระดบั 1 
 

2062501 ประวตัิเคร่ืองดนตรี                                                                                               3 (3-0) 
History of Musical Instruments   

ศึกษาววิฒันาการของเคร่ืองดนตรีทุกตระกลูตั้งแต่แรกเร่ิมใชจ้นถึงปัจจุบนั  
ศึกษาบริบทของการสร้างเคร่ืองดนตรี เหตุการณ์ส าคญัในยคุต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อววิฒันาการ
ของเคร่ืองดนตรี 
 

2062502 ประวตัิดนตรีเชิงปฏิบัติ                                                                                         3 (3-0) 
Collegium Music     

ศึกษาเชิงวเิคราะห์วรรณกรรมดนตรีท่ีมิไดอ้ยูใ่นกลุ่มวรรณกรรมดนตรีทัว่ไป  
ศึกษาวธีิปฏิบติัดนตรี  เฉพาะแนวทั้งทางร้องและบรรเลง    ฝึกปฏิบติัรวมวง
ประกอบการเรียน 
 

2062503 การศึกษาดนตรีภาคสนาม                                                                                      3(2-2) 
Introduction to Field Music Research  

ศึกษาและฝึกปฏิบติังานดนตรีภาคสนามเพื่อส ารวจ  วางแผน เก็บรวบรวม 
ขอ้มูล  การจดักระท ากบัขอ้มูล  วเิคราะห์  สังเคราะห์  สรุปผล  และเขียนรายงานผล
การศึกษา  โดยผูศึ้กษาตอ้งผา่นรายวชิาการจดัเก็บระบบขอ้มูลดนตรีมาก่อน  
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2062504 ดนตรีเอเชียตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต้                                                         3(3-0) 
East and Southeast Asian Music 

                ศึกษาดนตรีประเพณีของชาวเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
เก่ียวกบัแบบแผนของดนตรี เคร่ืองดนตรี วงดนตรี และบริบททางสังคมและวฒันธรรม 

  
2062505 ดนตรีเอเชียใต้และตะวนัออกกลาง                                                                         3(3-0) 

South Asian and Middle East Music 
                  ศึกษาดนตรีประเพณีของชาวเอเชียใตแ้ละตะวนัออกกลางเก่ียวกบัแบบแผน

ของดนตรี เคร่ืองดนตรี วงดนตรี และบริบททางสังคมและวฒันธรรม 
  
2062506 ความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรีไทยกบัดนตรีตะวนัตก                                              3(3-0)          

Thai Music related to Western Music 
ศึกษาประวติัดนตรีตะวนัตกท่ีเขา้มามีบทบาทในสังคมและวฒันธรรมไทย  

การน าดนตรีไทยไปสัมพนัธ์กบัดนตรีตะวนัตก การน าดนตรีตะวนัตกเขา้มาสัมพนัธ์กบั
ดนตรีไทย ทั้งในดา้นเคร่ืองดนตรี วงบรรเลง บทเพลงและระบบเสียง 
 

2062507 
 
 
 
 
 

การเขียนวจิารณ์ดนตรี                                                                                          3 (3-0) 
Writing Music Criticism    

ศึกษาการเขียนเชิงศิลปะดนตรีโดยอาศยัความรู้ความเขา้ใจในฐานะผูฟั้งดนตรี    
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียน  การรวบรวมความคิดเชิงวชิาการท่ีถือเอาเหตุผล
สนบัสนุนการเขียน 

2062508 การเกบ็รักษาและการซ่อมเคร่ืองดนตรีเบือ้งต้น                                                    3 (3-0)  
Introduction to Music Instrument Maintenance and Repair 

การหยบิจบัเคร่ืองมือ    การท าความสะอาด    เรียนรู้การก าเนิดเสียงของเคร่ือง
ดนตรีแต่ละชนิด  การปฏิบติัเบ้ืองตน้เพื่อเป็นพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การซ่อมเคร่ืองดนตรี 
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2062509 การท าความสะอาดและการปรับเคร่ืองเป่า                                                            3 (2-2) 
Cleaning and Adjustment of Wind Instruments  
              การถอดเคร่ืองดนตรีท่ีถูกตอ้งมีระเบียบ  การท าความสะอาดและการประกอบสู่
สภาพเดิม  การปรับเคร่ืองขั้นพื้นฐาน  รูลมร่ัว  การหยบิจบัเคร่ืองมือในการซ่อม
 ตอ้งเรียนรายวชิาการเก็บรักษาและการซ่อมเคร่ืองดนตรีเบ้ืองตน้มาก่อน 
 

2062510 การบันทกึเสียงเบือ้งต้น                                                                                          2(2-0) 
Recording  Fundamentals 

ศึกษาถึงวธีิในการบนัทึกเสียงทั้งการบนัทึก  และการบนัทึกแบบตดัต่อระบบ
เสียง การใชไ้มโครโฟน  เทปล าโพง  การควบคุมเสียง  และการผสมเสียง  ธุรกิจของการ
บนัทึกเสียงเท่าท่ีจ  าเป็น 

 
2062511 การซ่อมเคร่ืองสายไทย                                                                                           3(2-2) 

String  Repair 
ความรู้เบ้ืองตน้ในการปฏิบติัเคร่ืองสายความถนดัทางฝีมืองานไมก้ารซ่อม 

รอยแตกร้าว  การเปล่ียนหนงัซอ  ซ่อมคนัชกั  หมอนหนุนสาย  สายซอ  เสาปรับเสียง 
 

2062512 การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรี                                                                                   2(2-0) 
Instrumental  Maintenance  Adjustment  and  Repair 

การซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ือดนตรีตลอดจนการสร้างอุปกรณ์ดนตรีและการ
ปรับเทียบเสียงของเคร่ืองดนตรี 
 

2062513 การจัดการวงดนตรี                                                                                                3(3-0) 
Management of Music Business   

หลกัการบริหารบุคคลในวงดนตรี  วา่ดว้ยต าแหน่งและความรับผดิชอบ 
หลกัการและระเบียบการฝึกซอ้ม  ระเบียบการเก็บเคร่ืองอุปกรณ์ดนตรี  โนต้เพลง  การ
บริหารธุรกิจบนัเทิงดา้นดนตรี  การโฆษณา  การคิดค่าจา้งและค่าตอบแทน 
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2062514 ดนตรีและการแสดง                                                                                                1(0-2) 
Music  and  Drema 

ศึกษาลกัษณะและธรรมชาติของดนตรี  เคร่ืองดนตรีต่าง ๆ  การฝึกเล่นเคร่ือง
ดนตรี  การเล่นดนตรีประกอบเพลงในระดบัง่าย ๆ  การเล่นตามโนต้เลือกตามความถนดั
ดว้ยเคร่ืองดนตรีสากลหรือไทย  เช่นเคร่ืองสายไทยหรือกีตา้ร์เป็นตน้  อยา่งนอ้ย 1 อยา่ง  
และสามารถบรรเลงเพลงง่าย ๆ ได ้
                การแสดงและก ากบัการแสดง  การแสดงละครอยา่งง่าย  ความรู้การ
แสดงลกัษณะต่าง ๆ  หลกัการแสดง  การฝึกบทละครและการเป็นตวัละครในการ
แสดง  ฝึกแสดงและก ากบัการแสดง 
 

2062515 การศึกษาประวตัิดนตรีเชิงลึก                                                                                 3(3-0) 
Music  History  Dtudy  in  Depth 

ศึกษาผลงานดนตรีประเภทใดประเภทหน่ึง  หรือผลงานของคีตกวสี าคญัใน
ดา้นประวติัและการวเิคราะห์  เพื่อน าเสนอเป็นภาคนิพนธ์ 
 

2062601 ดนตรีและกจิกรรมการเคลือ่นไหวส าหรับเด็ก                                                        3(3-0) 
Music and Movement for Children  

ทดลองปฏิบติัพฒันาทกัษะพื้นฐานในองคป์ระกอบดนตรีและทกัษะการสอน
ในแต่ละองคป์ระกอบของทกัษะใหก้บันกัเรียนในระดบัการศึกษาปฐมวยัไดแ้ก่ทกัษะ
การร้อง การฟัง การเล่นเคร่ืองดนตรี การเคล่ือนไหว การสร้างสรรค ์   การอ่าน  ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบของดนตรีและพฒันาการของเด็กอาย ุ 1 - 6  ปี   ฝึกการใช้
วธีิการวดัและประเมินผลทกัษะดนตรีเบ้ืองตน้ในแต่ละทกัษะ   น าบทเพลง       เคร่ือง
ดนตรีและการละเล่นพื้นบา้น ทดลองใชส่ื้อมาตรฐานท่ีนิยมใชเ้ป็นสากล สังเกตการสอน
ดนตรีเด็กปฐมวยัในรูปแบบต่าง   ๆ      ฝึกปฏิบติัเขียนและทดลองใชแ้ผนการสอนให้
เกิดผลตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา                       
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2062602 กระบวนการเรียนดนตรีศึกษา                                                                                2(2-0) 
Principles  of  Learning  in  Music  Education 

ศึกษาการเจริญเติบโตและ และการพฒันาของเด็กท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน
ดนตรีการรับรู้  การเรียนรู้  การพฒันาทางร่างกาย  และความสร้างสรรคเ์ด็ก 
 

2062603 จิตวทิยาและแนะแนวส าหรับครูดนตรี                                                                   2(2-0) 
Psychology  and  Guidance  for  Music  Teacher 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาการจิตวทิยาและการแนะแนวกบัพื้นฐาน
ความถนดัทางดนตรี  พฒันาการทางร่างกายและอารมณ์กบัการรับรู้ดนตรี  ความแตกต่าง
ของบุคคลกบัจิตวทิยา  การฟังดนตรี  อารมณ์และการมีความหมายดนตรี  ท่ีเก่ียวกบัเด็ก
วยัรุ่น 
 

2062604 จิตวทิยาการสอนดนตรีและกระบวนการเรียนดนตรีศึกษา                                   3 (3-0)  
Psychology and Principles of  Learning of Music Education 

ศึกษาพฒันาการของหลกัสูตรและการเรียนการสอนวชิาดนตรีศึกษา ศึกษา
องคป์ระกอบของหลกัสูตร  การใชค้วามรู้และทกัษะทางดนตรีในการเรียนการสอน  
วธีิการพฒันาครูผูส้อนวชิาดนตรี  วธีิการบริหารและจดัการการเรียนการสอนวชิาดนตรี
อยา่งมีมาตรฐาน  ใหส้อดคลอ้งกบัความพร้อมของผูเ้รียนและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  
ศึกษาพฒันาการและจิตวทิยาวนัรุ่น  มาตรฐานในการวดัและประเมินผลทางดนตรี  
 

2062701 พืน้ฐานเคร่ืองสังเคราะห์เสียง                                                                                3 (2-2) 
Introduction to the Sound synthesizer 

พื้นฐานการใชเ้คร่ืองดนตรีอิเล็คทรอนิกส์  การใชเ้คร่ือง Synthesizer ท าให้
เกิดประสบการณ์และการสร้างเสียงใหม่  ตลอดจนเทคนิคการใชอุ้ปกรณ์เก่ียวกบัการ
บนัทึกเสียง 
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2062702 
 
 
 

ระบบบันทกึและประมวลผลข้อมูลทางดนตรี                                                        3(2-2)    
Sequencing and Note Processing   

ศึกษาระบบ MIDI (Musical instrument Digital Interface)  การบนัทึกขอ้มูล
แบบ step  และแบบ  real time  การวเิคราะห์  (Analysis)  แกไ้ขปรับปรุง  (Edit)  และ
การประยกุตใ์ชข้อ้มูล 

 
2062703 ระบบเสียงดนตรีไทย                                                                                              2(2-0) 

Tuning  System  of Thai  Music 
บนัไดเสียงท่ีใชใ้นดนตรีไทย  การตั้งเสียง  เสียงดนตรีไทยกบัลกัษณะ

วทิยาศาสตร์คล่ืนเสียง  เสียงของเคร่ืองดนตรีตระกลูต่าง ๆ  การปรับเสียงของเคร่ือง
ดนตรีใหเ้ขา้ระดบักนั อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปรับเสียง 
   

2062704 ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัธุรกจิดนตรี                                      2(2-0) 
Music  Industry  Law  and  Ethics 

ระเบียบราชการเก่ียวกบัการซ้ือเคร่ืองอุปกรณ์ดนตรีใหก้บัหน่วยราชการ
ดว้ยกนักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรฒดนตรี  กฎหมาย  ลิขสิทธ์ิ  กฎหมายแรงงาน  
กฎหมายการเสียภาษี  การซ้ือขาย  เคร่ืองดนตรี  กฎหมายเก่ียวกบัการตีพิมพแ์ละ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2062705 การปรับและการตั้งเสียงเปียโน                                                                               2(2-0) 
Piano  Tuning  and  Regulation 

ระบบเสียงและระบบการตั้งเสียงเปียโน  การฝึกทั้งทางทฤษฎี  และการปฏิบติั  
โครงสร้างของเปียโนท่ีแตกต่างกนั  การฝึกซอ้มเบ้ืองตน้  และการปรับเสียง 
 

2062706 เทคนิคการใช้เคร่ืองสังเคราะห์เสียง                                                                        2(2-0) 
Synthesizer  Operational  Technique 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเคร่ืองสังเคราะห์เสียง  ล าดบัขั้นตอนการท างาน   
การประยกุตใ์ชใ้นลกัษณะต่าง ๆ การจดัโปรแกรมและการควบคุม 
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2062707 หลกัการแสดงเบือ้งต้น                                                                                            2(2-0) 
Principles  of  Basic  Performance 

ศึกษาจิตวทิยาในการแสดง  วาทศิลป์ท่ีเก่ียวกบัการแสดง  การก ากบัเวที  การ
จดัระบบแสงเสียง  การวางแผนจดัการแสดง  มารยาทของนกัแสดง 
 

2062708 การสร้างเคร่ืองดนตรีไทย                                                                                       2(1-2) 
Thai  Instrument  Making 

ศึกษารูปทรง  สัดส่วนและโครงสร้างของเคร่ืองดนตรีไทยการประดิษฐ ์  การ
ปรับเทียบระบบเสียงของเคร่ืองดนตรี  ฝึกการใชเ้คร่ืองมือ  เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์  ศึกษา
แหล่งวสัดุท่ีใช ้  แหล่งจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์เพื่อสร้างเคร่ืองดนตรีและตลาดเพื่อการคา้
เคร่ืองดนตรีไทย 
 

2062709 ปฏิบัติการบันทกึเสียงดนตรี 1                                                                                3(2-2) 
Studio Recording 1 

การออกแบบหอ้งบนัทึกเสียง (Studio Design) ขนาดรูปร่างโครงสร้างและ
วสัดุอุปกรณ์ในการบนัทึกเสียง (Studio Equipment)  ไมโครโฟน เทปบนัทึกเสียงแบบ
อนาล็อก และดิจิตอล โมนิเตอร์ (Monitor) เคร่ืองตกแต่งเสียง (Signal Processor) เคร่ือง
ผสมเสียง (Mixer)  สายสญัญาณและหวัต่อสายสัญญาณ  การติดตั้งและเช่ือมระบบ 
(Installation and wiring)  การวางล าดบัก่อนหลงัของอุปกรณ์  ระเบียบปฏิบติัและ
ขั้นตอนการปฏิบติังาน  การบ ารุงรักษา 
 

2062801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี  1                                                           2 (90) 
Preparation for Professional Experience in Music 1 

จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วชิาชีพในดา้นการรับรู้  ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพฒันาตวัผูเ้รียน
ใหมี้ความรู้ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ  โดยกระท า
ในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานในวิชาชีพนั้น ๆ  
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2062802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพดนตรี  1                                                                    3 (250) 
Practical Experience in Music 1  

     นกัศึกษาเลือกอยา่งนอ้ย 1 โครงการ  ดงัน้ี  
1.  โครงการศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองท่ีไม่มีสอนในกระบวนการวชิาท่ีเปิดสอนอยูแ่ลว้  
2.  โครงการศึกษาคน้ควา้ให้ละเอียดลึกซ่ึงยิง่ข้ึนในเร่ืองท่ีเปิดสอนอยูแ่ลว้  
3.  โครงการศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  อนัเป็นววิฒันาการล่าสุดในสาขาดนตรี  
4.  โครงการเก่ียวกบัการแสดงดนตรี  เร่ิมตั้งแต่การวางแผนจนถึงการแสดงจริง  
5.  โครงการฝึกปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ  
6.  การฝึกงานในสถานประกอบการ  
7.  การฝึกหรือปฏิบติังานร่วมกบัวงดนตรีอ่ืน ๆ  
8. กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น เป็นผูฝึ้กสอน  เป็นผูส้าธิต  เป็นผูร่้วมงานหรือเป็นผูช่้วย  
       ทางดา้น ดนตรี  หรือธุรกิจ    บนัเทิงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัดนตรี  
 

2063101 
 
 
 
 
 
 
 

สวนศาสตร์ดนตรีไทย                                                                                            3(3-0) 
Acoustic of Thai Music 

ศึกษาการเกิดเสียงของเคร่ืองดนตรีในทางฟิสิกส์ และคุณสมบติัของเสียง 
ไดแ้ก่ ความถ่ี ลกัษณะคล่ืนเสียง ความกงัวาน ความเขม้ ระดบัเสียง คุณภาพของเสียง 
เสียงซอ้น หน่วยวดัเสียงดา้นต่าง ๆ การค านวณเซนต ์ ความกลมกล่อมของเสียง บนัได
เสียงท่ีใชใ้นดนตรีไทย ระดบัเสียงของเคร่ืองดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ การเทียบเสียงของ
เคร่ืองดนตรีไทยใหเ้ขา้กนั อุปกรณ์ท่ีใชเ้พื่อการปรับแต่งเสียง 

2063102 ท านองเพลงไทย                                                                                                     3(3-0) 
Melodic Elements in Thai Music 

ศึกษาท านองเพลงไทยลกัษณะต่าง ๆ ลีลาการด าเนินท านองท่ีสร้างลกัษณะ
เด่นในบทเพลง ท านองกรอ ท านองเก็บ ท านองขยี้ ท  านองลูกลอ้ลูกขดั ความหลากหลาย
ของเพลงท่ีมีหลายส านวน รูปแบบการสร้างท านอง เพลงทางเปล่ียน เปรียบเทียบท านอง
เพลงทางบรรเลงและทางร้อง 
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2063103 การวเิคราะห์เพลงไทย 1                                                                                         3(3-0) 
Form and Analysis of Thai Music 1 

ศึกษาโครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์รูปแบบของบทเพลง 
ในเร่ืองเก่ียวกบัจงัหวะ วรรคเพลง ประโยคเพลง ท่อนเพลง ลูกตก กลุ่มเสียง บนัไดเสียง 
การเคล่ือนท่ีของท านอง มือฆอ้ง การเรียบเรียงมือฆอ้งเป็นบทเพลง กลอนเพลง การ
ข้ึนตน้และจบเพลง การแปรท านองเพลง ลกัษณะท านองเฉพาะท่ีปรากฏในบทเพลง 
 

2063104 การวเิคราะห์เพลงไทย  2                                                                                        3(3-0) 
Form and Analysis of Thai Music 2  

ศึกษาวเิคราะห์โครงสร้างของเพลงไทย  เช่น  เพลงเร่ือง  เพลงตบั  เพลงเถา  
เพลงเด่ียว  เพลงหนา้พาทย ์ ตามความเหมาะสม ต่อจากการวเิคราะห์เพลงไทย 1 ฝึก
วเิคราะห์เปรียบเทียบทางบรรเลงและทางร้องของเพลงเดียวกนัท่ีมีหลายทาง 
 

2063105 
 
 
 
 
 
 
 

การประพนัธ์เพลงไทย 1                                                                                        3(3-0)  
Thai Music Composition 1          

ฝึกการประพนัธ์ท านองเพลงอยา่งง่าย น าเพลงท่ีไดม้าปรุงแต่งใหส้มบูรณ์ข้ึน 
ศึกษาแนวทางการประพนัธ์ท านองเพลงทางเปล่ียนน าเพลงท่ีไดป้ระพนัธ์ไวแ้ลว้สร้าง
ท านองเพลงทางเปล่ียนใหแ้ตกต่างไปจากเดิม ฝึกแนวทางการตดัทอน และยดืขยายบท
เพลงเพื่อเป็นพื้นฐานในการประพนัธ์เพลงเถา     บนัทึกโนต้เพลงท่ีประพนัธ์และน า
เพลงท่ีประพนัธ์มาบรรเลงตามความเหมาะสม 

2063106 การประพนัธ์เพลงไทย 2                                                                                        3(3-0) 
Thai Music Composition 2   

ฝึกการประพนัธ์เพลงโหมโรงเสภา เพลงตบั เพลงภาษา เพลงประกอบการ
แสดง ประพนัธ์บทร้อง ท าบทร้องใหส้อดคลอ้งกบัการบรรเลง บนัทึกโนต้เพลงท่ี
ประพนัธ์และน าเพลงท่ีประพนัธ์บรรเลงเผยแพร่ตามความเหมาะสม ศึกษากฎหมาย
ลิขสิทธ์ิ เพื่อคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2063107 หลกัการบรรจุเพลงเพือ่การแสดง                                                                           3(3-0) 
Principle of Thai Incidental      

ศึกษาเพลงท่ีใชป้ระกอบแสดงประเภทต่าง  ๆ  บทขบัร้อง  บทละคร และบท
เพื่อการแสดง การเลือกใชเ้พลงใหเ้หมาะสมกบัการแสดง ในดา้นลีลา อารมณ์ ส าเนียง
ภาษา และความหมาย ฝึกการบรรจุเพลงส าหรับการแสดงทุกประเภท      ทั้งเพลงหนา้
พาทยแ์ละเพลงขบัร้องให้สอดคลอ้งกบัการแสดงทุกประเภท ฝึกการแต่งบทร้อง
ประกอบการแสดงโอกาสต่าง ๆ และเขียนบทเพื่อการแสดงพร้อมบรรจุท านองเพลงให้
ถูกตอ้งเหมาะสม 
 

2063108 การวเิคราะห์บทขับร้องเพลงไทย                                                                           3(3-0) 
An Analysis of Vocal Stanza 

ศึกษาบทร้องท่ีน ามาบรรจุเพื่อการขบัร้องทั้งบทร้องของระบ า      ร า    ฟ้อน   
บทร้องอวยพร  บทร้องเพลงเถา   เป็นตน้ โดยศึกษาแนวคิดอิทธิพลของวรรณคดีไทยท่ี
เก่ียวขอ้ง การเมืองการปกครอง ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศท่ีส่งผลใหมี้การประพนัธ์
บทร้องเพี่อใชบ้รรเลงขบัร้องหรือเพื่อประกอบระบ า ร า ฟ้อน หรือเพื่อการแสดง 
 

2063109 ดนตรีพธีิกรรม                                                                                                       3(3-0) 
Ritual Music      

ศึกษาดนตรีพิธีกรรมส าหรับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีกรรมท่ี
เก่ียวกบัความเช่ือ  ลทัธิ   ศาสนา   ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล   โดยศึกษาวงดนตรี 
บทเพลง บทร้อง    ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีกบัพิธีกรรม          
 

2063110 การปรับวงดนตรีไทย                                                                                             3(3-0) 
Thai Music Conducting 

ศึกษาท านองเพลง   บทเพลง    จงัหวะ     อารมณ์ของเพลง     เจตนรมณ์ของ 
นกัประพนัธ์เพลงบทบาทหนา้ท่ีในการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นวงดนตรีแต่ละ
ประเภท วธีิการปรับวง ฝึกการปรับวง โดยค านึงถึงหลกัวชิาการดนตรี 
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2063201 ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 5                                                                                            2(0-4) 
Thai Plucked 5          

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดีดโดยต่อเพลงโหมโรงขวญัเมือง 
เขมรโพธิสัตวเ์ถา ตบันิทราชาคริต ตบันางซินเดอเรลลา  โหมโรงกราวนอก  ตบัจูล่ง  
เพลงตบัต่าง ๆ เชิดจีน โหมโรงเทิดสิรินธร ตบัลาวเจริญศรี แขกลพบุรี ขอมเงิน 
 

2063202 ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 6                                                                                            2(0-4) 
Thai Plucked 6          

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดีดโดยต่อเพลงโหมโรงสะบดัสะบิ้ง
เถา  พญาโศก 3 ชั้น เพลงประเภทลูกลอ้ลูกขดั โหมโรงพม่าวดั แขกโอด เขมรราชบุรี 
ทยอยนอก ทยอยใน เชิดจีนทางบางคอแหลม บุหลนัเถา พม่าหา้ท่อน ทยอยญวน เพลง
หนา้พาทยพ์ื้นฐานประกอบการแสดง 
 

2063203 ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 5                                                                                               2(0-4) 
Thai String 5     

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสีโดยต่อเพลงโหมโรงขวญัเมือง 
เขมรโพธิสัตวเ์ถา ตบันิทราชาคริต ตบันางซินเดอเรลลา โหมโรงกราวนอก ตบัจูล่ง เพลง
ตบัต่าง ๆ เชิดจีน โหมโรงเทิดสิรินธร ตบัลาวเจริญศรี แขกลพบุรี ขอมเงิน 
 

2063204 ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 6                                                                                               2(0-4)  
Thai String 6       

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสีโดยต่อเพลงโหมโรง
สะบดัสะบิ้งเถา  พญาโศก    3 ชั้น เพลงประเภทลูกลอ้ลูกขดั โหมโรงพม่าวดั แขก
โอด เขมรราชบุรี ทยอยนอก ทยอยใน เชิดจีนทางบางคอแหลม บุหลนัเถา พม่าหา้
ท่อน ทยอยญวน เพลงหนา้พาทยพ์ื้นฐานประกอบการแสดง 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2063205 ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 5                                                                                               2(0-4) 
Thai Melodic Percussion 5      

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตีโดยต่อเพลงเพลงประเภทยอ่ย       
อยา่งนอ้ย    5   เพลง   เพลงประกอบการแสดงทัว่ ๆ ไป 
 

2063206 ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 6                                                                                               2(0-4) 
Thai Melodic Percussion  6      

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตีโดยต่อเพลงเพลงหนา้พาทยท่ี์ใช้
พิธีไหวค้รูดนตรีไทย โขน  ละคร และหนา้พาทยท่ี์ใชใ้นการแสดง 

 
2063207 ปฏิบัติเพลงหน้าพาทย์  โขน  ละคร                                                                        2(0-4) 

Performance of Napat in Khon and Lakhon 
ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัหรือการขบัร้องต่อเพลงหนา้พาทยท่ี์ใช้

ประกอบการแสดงโขน  ละคร เพิ่มเติมจากท่ีเคยต่อมาแลว้ 
 

2063208 ปฏิบัติเพลงโหมโรงกลางวนั                                                                                   2(0-4) 
Performance of Homerong Klangwan 

 ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดั ต่อเพลงโหมโรงกลางวนั 
 

2063209 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 1                                                                                                  2(0-4) 
Solo Performance 1  
                ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดั ต่อเพลงเด่ียวไม่นอ้ยกวา่ 2 เพลง 
 

2063210 
 
 
 

ปฏิบัติหน้าทบัตะโพนและกลองทดั 2                                                                     2(0-4) 
Rhythmic Patterns of Taphon and Klong Tad 2 

       ฝึกปฏิบติัหนา้ทบัตะโพน และไมก้ลองเพลงหนา้พาทยป์ระเภทต่าง ๆ 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2063211 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยในหลกัสูตรมัธยมศึกษา                                                    2(0-4)                                        
Performance of Thai Vocal Music in Secondary School Curriculum 

ฝึกขบัร้องเพลงไทยท่ีใชใ้นหลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาและเพลงอ่ืน ๆ  
ท่ีเหมาะสม ซ่ึงใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ 
 

2063212 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 3                                                                                      1(0-2) 
Thai Ensemble 3 

ฝึกปฏิบติัรวมวงดนตรีไทย  การเลือกบทเพลง  การฝึกซอ้ม  การปรับวงอยา่ง
ถูกตอ้ง ตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ   
 

2063213 ปฏิบัติเคร่ืองเป่าไทย 5                                                                                            2(0-4) 
Thai Wind 5       

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเป่าโดยต่อเพลงเพลงประเภทยอ่ย     
อยา่งนอ้ย  5 เพลง เพลงประกอบการแสดงทัว่ ๆ ไป 
 

2063214 ปฏิบัติเคร่ืองเป่าไทย 6                                                                                            2(0-4) 
Thai Wind 6      

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเป่าโดยต่อเพลงเพลงหนา้พาทยท่ี์ 
ใชพ้ิธีไหวค้รูดนตรีไทย โขนละคร และหนา้พาทยท่ี์ใชใ้นการแสดง   
 

2063215 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 5                                                                                       2(0-4) 
Thai Singing 5 

ฝึกปฏิบติัขบัร้องเพลงไทยโดยต่อเพลง เขมรใหญ่  ตบัจูล่ง  ตบันิทราชาคริต  
มอญร าดาบเถา  พญาโศก 3 ชั้น  ขอมเงินเถา  เชิดจีน  แขกโอด  พม่าหา้ท่อน 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2063216 
 
 
 
 

ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 6                                                                                       2(0-4) 
Thai Singing 6 

ฝึกปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย  โดยต่อเพลงปลาทองเถา   อกทะเล 3 ชั้น    
นกขมิ้น  3  ชั้น   สารถีเถา   จีนขิมใหญ่   ทยอยเขมร   ทยอยญวน   ตบันางลอย      
 

2063301 ทฤษฎดีนตรีสากล 3                                                                                               3(3-0) 
Music Theory 3 

 ศึกษาการใชค้อร์ดยมื (borrow chord)  โครแมติกคอร์ด (chromatic chord)  
คอร์ดท่ีแปลงเสียง  (alter chord)   การเปล่ียนกุญแจเสียงแบบโครแมติก  (chromatic 
modulation)  การฝึกโสตประสาทใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาท่ีเรียน 
 

2063302 ทฤษฎดีนตรีสากล 4                                                                                               3(3-0) 
Music Theory 4          

 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลในศตวรรษท่ี 21 เช่น parallel harmony  
poly chord bitonal   quartal harmony 
 

2063303 หลกัการประพนัธ์เบือ้งต้น                                                                                      2(2-0) 
Elements  of  Composition 

ศึกษาถึงการประพนัธ์ดนตรีเบ้ืองตน้  เทคนิคในการประพนัธ์    และความคิด
สร้างสรรคใ์นการประพนัธ์ดนตรีอยา่งง่าย 
 

2063304 การเรียบเรียงดนตรีส าหรับเด็ก                                                                              3(3-0)  
Arranging for Children Songs  

ศึกษาค าร้องและท านองเพลงท่ีมีความเหมาะสมกบัเด็กในวยัระดบัต่าง ๆ เพื่อ
น ามาเป็นวตัถุดิบพื้นฐานในการสร้างการเรียบเรียงในลกัษณะต่าง ๆ 
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2063305 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับการขับร้องประสานเสียง                                 3(3-0)         
Arranging for Chorus   

ศึกษาค าร้องและท านองของเพลงท่ีใชใ้นการเรียบเรียง  จากสมยัต่าง ๆ ถึงยคุ
ปัจจุบนัเพื่อน ามาเป็นแบบแผนในการเรียบเรียงเสียงประสานแบบ  2, 3, 4   แนว  และ
มากกวา่ส าหรับคณะนกัร้อง  ชายลว้น , หญิงลว้น , และชายหญิงผสม 
 

2063306 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงแบนด์                                                          2(2-0) 
Arranging for Band 
               ศึกษาถึงเทคนิคของการเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงเคร่ืองเป่า 
วงโยธวาทิต     วงคอนเสิร์ตแบนด ์ การอ่าน  บนัทึก และการวเิคราะห์สะกอร์  (Score) 
 

2063307 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับดนตรีป็อปปูลาร์                                              3(3-0)  
Arranging for Popular Music 

ศึกษาเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาศยัท านองเพลงท่ีเป็นท่ีนิยม  
ฝึกการเรียบเรียงโดยใชค้อร์ดขั้นพื้นฐานและซบัซอ้นมากข้ึน ฝึกการสร้างแบค็กราวน์ด  
การประสานเสียง 2 แนว 3 แนว 4 แนว การปรับประยกุตแ์นวท านอง 
 

2063308 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับดนตรีแจ๊ส         2(2-0) 
Jazz Arranging 
 ศึกษาถึงวธีิการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจส๊ การใชเ้สียงแทนการ
ประสานเสียง ลกัษณะโนต้ท่ีใชใ้นเพลงแจส๊ ลีลาของแจส๊แต่ละประเภท เคร่ืองดนตรี 
และ Transposition chord pattren และ Chord progression รวมทั้ง Bass Line  ประสาน
เสียง 2 แนว 3 แนว 4 แนว และ 5 แนว คีตปฎิภาณ (Improvisation)  การเรียบเรียงในวง
ขนาดต่าง ๆ 
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2063317 ประวตัิดนตรีตะวนัตกตั้งแต่ยุคโบราณถึง ค.ศ.1750                                              3(3-0) 
Music from Antiquity to 1750   

ศึกษาความคิดเก่ียวกบัการเกิดของดนตรีโบราณ ดนตรีสมยักรีก ดนตรีสมยั
กลาง ดนตรีสมยัฟ้ืนฟูศิลปะวทิยา และสมยับาโร้ค  ศึกษาววิฒันาการของรูปแบบต่าง ๆ 
ความคิดใหม่ในดา้นการประสานเสียง  การใชเ้คร่ืองดนตรี  บุคคลส าคญั และผลงาน 
ท่ีส าคญั 

 
2063320 การบริหารวงโยธวาทติ                                                                                           3(3-0) 

Management of Band   
หลกัการบริหารบุคคลในวงดนตรีวา่ดว้ยต าแหน่งและความรับผดิชอบ

หลกัการและระเบียบการฝึกซอ้ม การก าหนดแผนการบริหาร แนวนโยบายและเป้าหมาย
การวางแผนตารางการฝึกซอ้ม ระบบการเก็บเคร่ืองอุปกรณ์ดนตรี โนต้เพลง การคดัเลือก
วรรณกรรมทางดนตรีท่ีมีความเหมาะสมกบัขนาด  และความสามารถของวงดนตรีการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัวงดนตรี 
 

2063321 การใช้คอมพวิเตอร์ส าหรับดนตรีสนาม                                                                  3(2-2)   
Computer for Marching and Display 

 การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในงานดนตรีสนาม  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ดนตรีกบัแผนภาพท่ีสร้างข้ึน โดยสั่งงานผา่นระบบ MIDI การน าแผนภาพท่ีสร้างข้ึนไป
ปฏิบติัใชง้านจริงกบัวงดนตรี 
 

2063325 การเรียบเรียงดนตรีส าหรับวงดุริยางค์                                                                   3(3-0)  
Orchestration     

ศึกษาเคร่ืองดนตรีในตระกลูต่าง ๆ  เทคนิคเฉพาะเคร่ือง  เขียนสกอร์  
เรียบเรียงดนตรีให้เหมาะสมกบัเคร่ืองดนตรีและวงดนตรี  แสดงร่วมกบัเคร่ืองดนตรี 
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รหัส                                                       ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                  น(ท-ป) 
 

2063326 รูปแบบและการวเิคราะห์ดนตรีตะวนัตก 1                                                             3(3-0) 
Forms and Analysis 1    

ศึกษาและวเิคราะห์คีตลกัษณ์ตั้งแต่โมทีฟ วลี   จุดพกั  ประโยค  ของเพลงและ
บทบรรเลงของคีตลกัษณ์พื้นฐาน  เช่น  ทวบิท  (Binary)   ตรีบท   (Ternary)  รอนโด  
(Rondo) 
 

2063327 
 
 
 

คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส 2                                                                                            3(2-2) 
Improvisation 2     

ศึกษาการบรรเลงปฏิภาณท่ีซบัซอ้นมากข้ึน  ใชบ้ทเพลงและการด าเนินคอร์ด
ท่ีสูงกวา่ระดบั 1 
 

2063328 การประพนัธ์ดนตรีแบบแจ๊สและป็อปปูลาร์                                                           3(3-0)   
Jazz and Popular Music Composition   

ศึกษาการประพนัธ์ดนตรีในรูปแบบแจส๊และป็อปปูล่า พื้นฐานท่ีเก่ียวกบั
บนัไดเสียงต่าง ๆ คอร์ดท่ีเกิดจากบนัไดเสียง รวมทั้งคอร์ดแทนศึกษาแบบต่าง ๆ ของ
ดนตรีแจส๊และ  ป็อปปูล่าในยคุต่าง ๆ การสร้างบทน า (introduction)  บทเช่ือม 
(interlude)  และบทจบ (Ending) 
 

2063329 การประพนัธ์  2                                                                                                      3(3-0)  
Composition 2 

ศึกษาเทคนิคการประพนัธ์  ใชรู้ปแบบในการประพนัธ์ดนตรี  ประพนัธ์เพลง
ส าหรับเด่ียวเคร่ืองดนตรีและวงดนตรีวงเล็ก  ผลงานตอ้งแสดงในท่ีสาธารณชนได ้ 
 

2063330 การประพนัธ์ 3                                                                                                       3(3-0)  
Composition 3  

ศึกษาเทคนิคการประพนัธ์ในระดบัสูงใชรู้ปแบบท่ีซบัซอ้น อาจารยท่ี์ปรึกษา
เป็นผูดู้แลผลงาน  งานประพนัธ์ส าหรับเคร่ืองดนตรีมากช้ิน   ผลงานตอ้งแสดงใน 
ท่ีสาธารณชนได ้ 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
2063401 

 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้ 4                                                                                           2 (0-4) 
Woodwind Performance 4      

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม ้  มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีใหเ้ตม็ขีด
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี  การหยบิจบัเคร่ืองดนตรี  ท่าทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก 
ส าเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต ่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การ
ถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี  การแสดง การ
ฝึกในระดบัน้ีให้เป็นระดบัท่ีสูงกวา่ในระดบัท่ี 3 

 
2063402 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้ 5                                                                                              2 (0-4) 

Woodwind Performance 5      
การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม ้  มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีใหเ้ตม็ขีด

ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของเคร่ือง
ดนตรี  การหยบิจบัเคร่ืองดนตรี  ท่าทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก ส าเนียง 
(ความเพี้ยนเสียงสูง – ต ่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอด
อารมณ์   บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี   ปรัชญาของนกัดนตรี  การแสดง การฝึกใน
ระดบัน้ีใหเ้ป็นระดบัท่ีสูงกวา่ในระดบัท่ี 4 
 

2063403 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลอืง 4                                                                                      2 (0-4) 
Brass Performance 4      

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลือง  มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีใหเ้ตม็
ขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี  การหยบิจบัเคร่ืองดนตรี  ท่าทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก 
ส าเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต ่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การ
ถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี  การแสดง การฝึก
ในระดบัน้ีให้เป็นระดบัท่ีสูงกวา่ในระดบัท่ี 3 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
2063404 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลอืง 5                                                                                      2 (0-4) 

Brass Performance 5      
การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลือง  มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีใหเ้ตม็

ขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี  ส่วนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี  การหยบิจบัเคร่ืองดนตรี  ท่าทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก 
ส าเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต ่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การ
ถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี  การแสดง การฝึก
ในระดบัน้ีให้เป็นระดบัท่ีสูงกวา่ในระดบัท่ี 4 
 

2063405 ปฏิบัติเคร่ืองสำยสำกล 4                                                                                        2 (0-4) 
String Performance 4      

การเรียนการสอนปฏิบติัเคร่ืองสายสากล   มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
ใหเ้ตม็ขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบ
ของเคร่ืองดนตรี การหยบิจบัเคร่ืองมือ การดูแลรักษา การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง 
(ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต ่า) การใชค้นัชกัและการวางน้ิว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง 
ฝึกเล่นบนัไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง  
การฝึกปฏิบติั ฝึกในขั้นสูงกวา่ระดบัท่ี 3            
 

2063406 ปฏิบัติเคร่ืองสำยสำกล 5                                                                                        2 (0-4) 
String Performance 5      

การเรียนการสอนปฏิบติัเคร่ืองสายสากล   มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
ใหเ้ตม็ขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบ
ของเคร่ืองดนตรี การหยบิจบัเคร่ืองมือ การดูแลรักษา การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง 
(ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต ่า) การใชค้นัชกัและการวางน้ิว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง  
ฝึกเล่นบนัไดเสียง บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง การ
ฝึกปฏิบติั ฝึกในขั้นสูงกวา่ระดบัท่ี 4 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
2063408 ปฏิบัติกต้ีำร์ 5                                                                                                        2 (0-4) 

Guitar 5          
การเรียนปฏิบติักีตา้ร์คลาสสิค มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้เตม็ขีด

ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของเคร่ือง
ดนตรี การหยบิจบัเคร่ืองดนตรีและการดูแลรักษา การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง การ
วางน้ิว เทคนิคการตีคอร์ด การเกากีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรม
ทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง การฝึกใหฝึ้กในระดบัท่ีสูงกวา่ระดบั 4 
 

2063410 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 5                                                                                                   2 (0-4) 
Keyboard Performance 5      

การเรียนการสอนปฏิบติัคียบ์อร์ด มุ่งพฒันาความสามารถของผูเ้รียนใหเ้ตม็
ขีดความสามารถ โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี   การหยบิ
จบั ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่เสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง    ฝึกในระดบัท่ีสูงกวา่
ระดบั 4 
 

2063412 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติขับร้องสำกล 5                                                                                             2 (0-4) 
Voice Performance 5         

การเรียนการสอนปฏิบติัขบัร้องสากล มุ่งพฒันาขีดความสามารถของผูเ้รียน
ใหเ้ตม็ขีดความสามารถ โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี  ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง 
ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง  การฝึกปฏิบติั ฝึกในขั้นสูงกวา่ระดบัท่ี 4 

2063413 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 4                                                                                           2 (0-4) 
Percussion Performance 4    

การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ มุ่งพฒันาความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน
ใหเ้ตม็ขีดความสามารถ โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบ การหยบิจบั ท่าทาง 
การดูแลรักษา บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของ
นกัดนตรี การแสดง การฝึกใหป้ฏิบติัสูงกวา่ในระดบั 3 
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2063414 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 5                                                                                           2 (0-4) 
Percussion Performance 5    

การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ มุ่งพฒันาความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน
ใหเ้ตม็ขีดความสามารถ โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบ การหยบิจบั ท่าทาง 
การดูแลรักษา บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนกั
ดนตรี การแสดง การฝึก ให้ปฏิบติัสูงกวา่ในระดบั 4 
 

2063415 ปฏิบัติรวมวงเลก็ 3                                                                                                 1(0-2)  
Ensemble 3    

ฝึกทกัษะการบรรเลงรวมวง ฝึกความพร้อมเพรียงในการบรรเลงร่วมกนั  
การบรรเลงใหน้ ้าเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกนั ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของ
การบรรเลงในดา้นความถูกตอ้งของเสียง  และอารมณ์เพลง   ฝึกบทเพลงสูงกวา่ใน
ระดบั 2 
 

2063416 ปฏิบัติรวมวงเลก็ 4                                                                                                 1(0-2)  
Ensemble 4   

ฝึกทกัษะการบรรเลงรวมวง ฝึกความพร้อมเพรียงในการบรรเลงร่วมกนั การ
บรรเลงใหน้ ้าเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกนั ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของการ
บรรเลงในดา้นความถูกตอ้งของเสียงและอารมณ์เพลง   ฝึกบทเพลงสูงกวา่ในระดบั 3 

 
2063417 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 3                                                                                               1(0-2) 

Band Orchestra 3    
ฝึกทกัษะการเล่นรวมวง ฝึกความพร้อมเพรียงในการบรรเลงร่วมกนั การ

บรรเลงใหน้ ้าเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกนั ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของการ
บรรเลงในดา้นความถูกตอ้งของเสียงและอารมณ์เพลง  ปฏิบติัรวมวงใหญ่  ใชผู้แ้สดง
ตั้งแต่   13   คนข้ึนไป   การปฏิบติัรวมวงใหญ่ในขั้นน้ี ใหฝึ้กบทเพลงในระดบัสูงกวา่
ระดบั 2 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
2063418 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 4                                                                                               1(0-2) 

Band Orchestra 4  
ฝึกทกัษะการบรรเลงรวมวง ฝึกความพร้อมเพรียงในการบรรเลงร่วมกนั  

การบรรเลงใหน้ ้าเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกนั ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของ 
การบรรเลงในดา้นความถูกตอ้งของเสียงและอารมณ์เพลง ปฏิบติัรวมวงใหญ่ใชผู้แ้สดง
ตั้งแต่ 13 คนข้ึนไป การปฏิบติัรวมวงใหญ่ในขั้นน้ี  ใหฝึ้กบทเพลงในระดบัสูงกวา่
ระดบั 3 
 

2063419 ปฏิบัติขับร้องประสำนเสียง 3                                                                                 1(0-2) 
Chorus Vocal 3      

ฝึกการออกเสียงท่ียากข้ึน ฝึกการยา้ยเสียง โด ไปในบนัไดเสียงต่าง ๆ  ใชบ้ท
เพลงท่ียากกวา่ในระดบัท่ี 2 และใชบ้ทเพลง 4 แนวมาตรฐาน 
 

2063420 
 
 

ปฏิบัติขับร้องประสำนเสียง 4                                                                                 1(0-2) 
Chorus Vocal 4     

ฝึกการออกเสียงท่ียากข้ึน ฝึกการยา้ยเสียง โด ไปในบนัไดเสียงต่าง ๆ  ใชบ้ท
เพลงท่ียากกวา่ในระดบัท่ี 3  และใชบ้ทเพลง 4 แนวท่ีซบัซอ้นยิง่ข้ึน 
 

2063421 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้แจ๊ส 3                                                                                        2(0-4) 
Jazz Woodwind Performance 3       

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไมป้ระเภทดนตรีแจส๊ มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ือง
ดนตรีใหเ้ตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง  
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บนัไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี-การแสดง โดยมีล าดบัขั้นของบทฝึกจะตอ้ง
มีเน้ือหาของทกัษะสูงข้ึนกวา่รายวชิาปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้2 และสอดคลอ้งกบั 
องคป์ระกอบของมาตรฐานสากล 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
2063422 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้แจ๊ส 4                                                                                       2(0-4) 
Jazz Woodwind Performance 4  

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไมป้ระเภทดนตรีแจส๊ มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ือง
ดนตรีใหเ้ตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง 
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บนัไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรีการแสดง โดยมีล าดบัขั้นของบทฝึก 
จะตอ้งมีเน้ือหาของทกัษะสูงข้ึนกวา่รายวชิาปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้ 3 และสอดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบของมาตรฐานสากล 

2063423 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลอืงแจ๊ส 3                                                                                2(0-4) 
Jazz Brass Performance 3       

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลืองประเภทดนตรีแจส๊  มุ่งพฒันาการปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีให้เตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี 
ส าเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่าการถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บนัไดเสียง บท
ฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี-การแสดง โดยมีล าดบัขั้นของบท
ฝึกจะตอ้งมีเน้ือหาของทกัษะสูงข้ึนกวา่รายวชิาปฏิบติัเคร่ืองทองเหลือง 2           และ
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของมาตรฐานสากล 
 

2063424 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลอืงแจ๊ส   4                                                                              2(0-4) 
Jazz Brass Performance 4       

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลืองประเภทดนตรีแจ๊ส  มุ่งพฒันาการปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีให้เต็มความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปน้ี 
ส าเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บนัไดเสียง  
บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี-การแสดง โดยมีล าดบัขั้นของ
บทฝึกจะตอ้งมีเน้ือหาของทกัษะสูงข้ึนกวา่รายวชิาปฏิบติัเคร่ืองทองเหลือง 3 และ 
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของมาตรฐานสากล 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
2063425 ปฏิบัติเคร่ืองสำยสำกลแจ๊ส 3                                                                                  2(0-4) 

Jazz String Performance 3       
การเรียนการสอนเคร่ืองสายสากลประเภทดนตรีแจส๊  มุ่งพฒันาการปฏิบติั

เคร่ืองดนตรีให้เตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี 
ส าเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการสี การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บนัไดเสียง บท
ฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี-การแสดง โดยมีล าดบัขั้นของบท
ฝึกจะตอ้งมีเน้ือหาของทกัษะสูงข้ึนกวา่รายวชิาปฏิบติัเคร่ืองสายสากล 2 และสอดคลอ้ง
กบัองคป์ระกอบของมาตรฐานสากล 
 

2063426 ปฏิบัติเคร่ืองสำยสำกลแจ๊ส 4                                                                                  2(0-4) 
Jazz String Performance 4       

การเรียนการสอนเคร่ืองสายสากลประเภทดนตรีแจส๊  มุ่งพฒันาการปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีให้เตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี 
ส าเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการสี การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บนัไดเสียง บท
ฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี-การแสดง โดยมีล าดบัขั้นของบท
ฝึกจะตอ้งมีเน้ือหาของทกัษะสูงข้ึนกวา่รายวชิาปฏิบติัเคร่ืองสายสากล 3 และสอดคลอ้ง
กบัองคป์ระกอบของมาตรฐานสากล 
 

2063427 ปฏิบัติกต้ีำร์พำณชิย์ 3                                                                                             2(0-4)  
Jazz Guitar Performance or Commercial Guitar Performance 3    

การเรียนการสอนการปฏิบติักีตา้ร์แจส๊รวมทั้งกีตา้ร์เบสแจส๊ มุ่งพฒันาการ
ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีใหเ้ตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี 
ส าเนียง  คุณภาพของเสียง  ศิลปะของการดีด การตีคอร์ด  การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกไล่
บนัไดเสียง  บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนกัดนตรี   การแสดง โดยมี
ล าดบัขั้นของบทฝึกจะตอ้งมีเน้ือหาของทกัษะสูงข้ึนกวา่รายวชิาปฏิบติักีตา้ร์พาณิชย ์ 2 
และสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของมาตรฐานสากล 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
 

2063428 
 
ปฏิบัติกต้ีำร์พำณชิย์ 4                                                                                             2(0-4) 
Jazz Guitar Performance or Commercial Guitar Performance 4    

การเรียนการสอนการปฏิบติักีตา้ร์แจส๊รวมทั้งกีตา้ร์เบสแจส๊ มุ่งพฒันาการ
ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีใหเ้ตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี 
ส าเนียง  คุณภาพของเสียง  ศิลปะของการดีด การตีคอร์ด  การถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกไล่
บนัไดเสียง  บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนกัดนตรี-การแสดง โดยมี
ล าดบัขั้นของบทฝึกจะตอ้งมีเน้ือหาของทกัษะสูงข้ึนกวา่รายวชิาปฏิบติักีตา้ร์พาณิชย ์ 3 
และสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของมาตรฐานสากล 
 

2063429 ปฏิบัติคีย์บอร์ดแจ๊ส 3                                                                                             2(0-4) 
Jazz Keyboard Performance 3       

การเรียนการสอนเคร่ืองคียบ์อร์ดประเภทดนตรีแจส๊  มุ่งพฒันาการปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีให้เตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี 
ส าเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการบรรเลง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บนัไดเสียง 
บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี-การแสดง โดยล าดบัขั้นของบท
ฝึกจะตอ้งมีเน้ือหาของทกัษะสูงข้ึนกวา่รายวชิาปฏิบติัเคร่ืองคียบ์อร์ด 2 และสอดคลอ้ง
กบัองคป์ระกอบของมาตรฐานสากล 
 

2063430 ปฏิบัติคีย์บอร์ดแจ๊ส 4                                                                                            2(0-4) 
Jazz Keyboard Performance 4       

การเรียนการสอนเคร่ืองคียบ์อร์ดประเภทดนตรีแจส๊  มุ่งพฒันาการปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีให้เตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี 
ส าเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการบรรเลง การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บนัไดเสียง 
บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี-การแสดง โดยมีล าดบัขั้นของ
บทฝึกจะตอ้งมีเน้ือหาของทกัษะสูงข้ึนกวา่รายวชิาปฏิบติัเคร่ืองคียบ์อร์ด 3  
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2063431 ปฏิบัติขับร้องสำกลแจ๊ส 3                                                                                       2(0-4) 
Jazz Voice Performance 3    

การเรียนการสอนการปฏิบติัขบัร้องสากลแจส๊ มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ือง
ดนตรีใหเ้ตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง  
คุณภาพของเสียงท่ีขบัร้อง  ศิลปะของการร้องเพลงแจส๊ ฝึกไล่บนัไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนกัดนตรี-การแสดง โดยล าดบัขั้นของบทฝึกจะตอ้ง
มีเน้ือหาของทกัษะสูงข้ึนกวา่รายวชิาปฏิบติัขบัร้องสากลแจส๊ 2 
 

2063432 ปฏิบัติขับร้องสำกลแจ๊ส 4                                                                                       2(0-4) 
Jazz Voice Performance 4                                                                                 

การเรียนการสอนการปฏิบติัขบัร้องสากลแจส๊ มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ือง
ดนตรีใหเ้ตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง  
คุณภาพของเสียงท่ีขบัร้อง  ศิลปะของการร้องเพลงแจส๊ ฝึกไล่บนัไดเสียง บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนกัดนตรี-การแสดง โดยล าดบัขั้นของบทฝึกจะตอ้ง
มีเน้ือหาของทกัษะสูงข้ึนกวา่รายวชิาปฏิบติัขบัร้องสากลแจส๊ 3 
 

2063433 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบแจ๊ส 3                                                                                     2(0-4) 
Jazz Percussion Performance 3 

การเรียนการสอนการปฏิบติัเคร่ืองกระทบแจส๊ มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ือง
ดนตรีใหเ้ตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง  
คุณภาพของเสียง  ศิลปะของการตี บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกั
ดนตรี  การแสดง โดยล าดบัขั้นของบทฝึกจะตอ้งมีเน้ือหาของทกัษะสูงข้ึนกวา่รายวิชา
ปฏิบติัเคร่ืองกระทบ  แจส๊ 2 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
 

2063434 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบแจ๊ส 4                                                                                     2(0-4) 
Jazz Percussion Performance 4    

การเรียนการสอนการปฏิบติัเคร่ืองกระทบแจส๊ มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ือง
ดนตรีใหเ้ตม็ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส าเนียง  
คุณภาพของเสียง  ศิลปะของการตี บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกั
ดนตรี   การแสดง โดยล าดบัขั้นของบทฝึกจะตอ้งมีเน้ือหาของทกัษะสูงข้ึนกวา่รายวชิา 
ปฏิบติัเคร่ืองกระทบแจส๊ 3 
 

2063435 รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูลำร์ 3                                                                                   2(0-4) 
Jazz or Popular Ensemble 3 

การเรียนการสอนปฏิบติัรวมวงสากลในรูปแบบแจส๊หรือป็อปปูลาร์ มุ่ง
พฒันาความสามารถในการบรรเลงรวมวง การปรับตนใหเ้ขา้กบักลุ่มและการฝึก
ระเบียบวนิยัของการบรรเลงร่วม วธีิปฏิบติัตอ้งพบอาจารยผ์ูค้วบคุมก่อนการ
ลงทะเบียน บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมท่ีใชข้ึ้นอยูก่บัอาจารยผ์ูค้วบคุมเป็นผูต้ดัสินใจ
ในการฝึกซอ้ม ลกัษณะวงในระดบัน้ีใหเ้ป็นวงประเภท Big Band   
 

2063436 
 
 
 
 
 
 

รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูลำร์ 4                                                                                   2(0-4) 
Jazz or Popular Ensemble 4 

การเรียนการสอนปฏิบติัรวมวงสากลในรูปแบบแจส๊หรือป็อปปูลาร์ มุ่ง
พฒันาความสามารถในการบรรเลงรวมวง การปรับตนใหเ้ขา้กบักลุ่มและการฝึก
ระเบียบวนิยัของการบรรเลงร่วม วธีิปฏิบติัตอ้งพบอาจารยผ์ูค้วบคุมก่อนการลงทะเบียน 
บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมท่ีใชข้ึ้นอยูก่บัอาจารยผ์ูค้วบคุมเป็นผูต้ดัสินใจในการ
ฝึกซอ้ม ลกัษณะวงในระดบัน้ีใหเ้ป็นวงประเภท Big Band  บทเพลงท่ีใชใ้หมี้ความ
ซบัซอ้นมากกวา่ในระดบั 3 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
 

2063501 ดนตรีอำฟริกำ                                                                                                         3(3-0)  
Music of Africa 

ศึกษาดนตรีประเพณีของชาวอาฟริกาเหนือ  อาฟริกาใต ้   และแถบ
ทะเลทรายซาฮารา   เก่ียวกบัแบบแผนของดนตรี   เคร่ืองดนตรี  วงดนตรี และบริบท
ทางสังคมและวฒันธรรม  
 

2063502 ดนตรีอเมริกำและแปซิฟิค                                                                                      3(3-0) 
Music of the Americas and the Pacific  

ศึกษาดนตรีประเพณีของชนพื้นเมืองเดิมในทวปีอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง 
อเมริกาใต ้และ ชนเผา่ต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบโปลิเนเซีย เมลาเนเซีย เก่ียวกบั
แบบแผนของดนตรี เคร่ืองดนตรี  วงดนตรี และบริบททางสังคมและวฒันธรรม    
                             

2063503 เพลงไทยสำกลเชิงประวตัิ                                                                                      3 (3-0)    
History of Thai Popular Song  

ศึกษาขอ้มูลท่ีเกียวขอ้งกบัการพฒันาเพลงไทยสากลอยา่งเป็นระบบตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อคล่ีคลายความเป็นมาของเพลงไทยสากลทั้งประเภทเพลงลูกกรุง        
เพลงลูกทุ่ง  (ซ่ึงประกอบดว้ยเพลงปลุกใจ เพลงเพื่อชีวติ)  เพลงสตริง  เพลงร็อค  เพลง
แร็พ  เป็นตน้  เพื่อศึกษาแนวคิดวเิคราะห์ดา้นสังคม  วฒันธรรมของไทยในยคุต่าง ๆ  ท่ี
สอดคลอ้งกบัการพฒันาของดนตรี  
 

2063504 ดนตรีและควำมเกีย่วพนักบัศิลปะแขนงอืน่                                                           3(3-0) 
Relationship with Other Arts  

ศึกษาศิลปะแขนงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวพนักบัดนตรี คือ วรรณศิลป์ ทศันศิลป์ และ
นาฎศิลป์  โดยศึกษาถึงโครงสร้างแนวคิด  สุนทรียศาสตร์  ประวติัของศิลปะนั้น ๆ 
ตลอดจนศึกษาความแตกต่างจากดนตรี  
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
 

2063505 สุนทรียศำสตร์ทำงดนตรี                                                                                        3(3-0) 
Aesthetics of Music  

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัความหมายของความงาม และความส าคญัของดนตรี
ต่อชีวิต สังคม การเมือง และการศึกษาจากนกัปรัชญาสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
โดยตรงและโดยออ้ม รวมทั้งวรรณกรรมทางดนตรีท่ีไดรั้บการยกยอ่ง 
 

2063506 จิตวทิยำดนตรี                                                                                                        3(3-0) 
Psychology of Music  

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาการจิตวทิยา  กบัพื้นฐานความถนดัทาง
ดนตรี ประสาทการรับรู้ดนตรี ความแตกต่างของบุคคลกบัจิตวทิยาการฟังดนตรี 
อารมณ์และการตีความหมายดนตรี  

 
2063507 สวนศำสตร์ทำงดนตรี                                                                                            3(3-0) 

Music Acoustics   
ศึกษาการเกิดเสียงของเคร่ืองดนตรีในทางฟิสิกส์ และคุณสมบติัของเสียง 

ไดแ้ก่ ความถ่ี ลกัษณะคล่ืนเสียง ความกงัวาน ความเขม้  ระดบัเสียง  คุณภาพของเสียง  
เสียงซอ้น  หน่วยวดัเสียงดา้นต่าง ๆ การค านวณเซนต ์  ความกลมกล่อมของเสียง  
บนัไดเสียงรูปแบบต่าง ๆ  สวนศาสตร์ของเคร่ืองดนตรี 
 

2063508 ดนตรีบ ำบัด                                                                                                            3(3-0) 
Music Therapy 

ศึกษาความหมายของดนตรีบ าบดัและประวติัความเป็นมา ทฤษฎีและการ
น าไปใช ้ การน าองคป์ระกอบดนตรีไปใชบ้  าบดัผูป่้วย เทคนิคพื้นฐานในการบ าบดั
ผูป่้วยโดยใชกิ้จกรรมดนตรีบ าบดัเพื่อผูป่้วยทางร่างกาย ผูป่้วยในระบบประสาท ระบบ
กระดูกและระบบทางเดินหายใจ   ผูป่้วยท่ีตอ้งการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย   ตลอดจนเด็กท่ีมี
ปัญหาทางการพูด   การฟัง        การเคล่ือนไหวร่างกาย เป็นตน้ 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
2063601 กำรสอนเคร่ืองเป่ำไทย                                                                                           3(3-0) 

Thai - wind Pedagogy   
เรียนรู้การประดิษฐเ์สียง    การวางปาก   การหายใจ   การระบายลม  ระบบ

น้ิวของขลุ่ย  ป่ี    มีความคุน้เคยในการหยบิจบัเคร่ืองมือ 
 

2063602 กำรสอนเคร่ืองดีดและเคร่ืองสีไทย                                                                        3 (3-0) 
Thai String Pedagogy   

แนะน าการปฏิบติัเคร่ืองสายไทย  การวางน้ิว  ต าแหน่งของน้ิว  คนัชกั  มี
ความรู้ คุน้เคยกบัเคร่ืองดนตรี เช่น ซอ  จะเข ้ เทคนิคท่ีจ าเป็นในการบรรเลง 

 
2063603 กำรสอนเคร่ืองตีไทย                                                                                              3 (3-0) 

Thai percussion and xylophone Pedagogy  
ศึกษาปฏิบติัเคร่ืองเคาะในฐานะครูดนตรี  การวางมือ  เทคนิคปฏิบติั  มี

ความคุน้เคยกบัการหยบิจบัเคร่ืองดนตรี  ระนาด  ฆอ้ง  และเคร่ืองหนงั  
 

2063604 
 
 
 
 

กำรสอนขับร้องไทย                                                                                                3(3-0) 
Thai Voice Pedagogy    

การฝึกใชเ้สียง  อวยัวะของการออกเสียง  การหายใจ  เทคนิคการสอนขบัร้อง
เพลงไทย และคีตวรรณกรรมท่ีจะตอ้งรู้ 
 

2063605 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิคกำรศึกษำดนตรีประจ ำถิ่น                                                                           3(3-0) 
Technique of Folk Music Study  

ศึกษาวเิคราะห์ขนบธรรมเนียม  ประเพณีทอ้งถ่ิน  และอิทธิพลท่ีมีผลกระทบ  
หลกัการและทฤษฎีในการศึกษาและวเิคราะห์การศึกษา  วเิคราะห์ลกัษณะวงดนตรีและ
เคร่ืองดนตรีประจ าถ่ิน  การคน้ควา้  การวเิคราะห์ดนตรีประจ าถ่ินในแง่ต่าง ๆ การหา
แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการคน้ควา้และการวเิคราะห์  วธีิการเรียบเรียงและการน าเสนอ
ขอ้มูล  วธีิการประยกุตใ์ชห้ลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาและวเิคราะห์  การ
ฝึกแสดง 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
2063606 กำรสอนโยธวำทติ                                                                                                   3(3-0)  

Band Teaching 
เทคนิคการสอนปฏิบติัเคร่ืองดนตรีในวงโยธวาทิต  การปรับปรุงแกไ้ขวธีิ

ปฏิบติั การหายใจ  การวางปาก คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์  เทคนิคการ 
ฝึกซอ้ม ทั้งการบรรเลงแบบคอนเสิร์ต  และการบรรเลงดนตรีสนาม  การเทียบเสียง  
ความสมดุลของเสียง              
 

2063607 ดนตรีส ำหรับช้ันประถมศึกษำ                                                                               3(3-0) 
Music in the Elementary School 

 ศึกษาหลกัสูตรวชิาดนตรีระดบัประถมศึกษา จิตวทิยาและพฒันาการของ
เด็กระดบัประถมศึกษา ทฤษฎีการสอนดนตรีรูปแบบต่าง  ๆ ของนกัการศึกษาทาง
ดนตรีเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนดนตรี  พฒันาทกัษะพื้นฐานทางดนตรี 
ไดแ้ก่การฟัง  การอ่าน การร้อง การเล่นเคร่ืองดนตรี การเคล่ือนไหว ความคิด
สร้างสรรคซ่ึ์งสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบของดนตรีเพี่อให้การเรียนการสอนดนตรีบรรลุ
ตามวตัถุประสงค ์ สามารถสร้างส่ือการสอนหรืออุปการณ์ดนตรีอยา่งง่าย ๆ  ศึกษาการ
วดัผลและประเมินผลวชิาดนตรีตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา  
 

2063608 ดนตรีส ำหรับเด็กปฐมวยั                                                                                        3(3-0)  
Music for Pre-School Children 

ศึกษาทศันะการสอนปฐมวยัตามแนวคิดแบบไทยและตะวนัตก  ศึกษา 
หลกัสูตรการพฒันาเด็กท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรีศึกษาหรือมาตรฐานสากลของการพฒันา
เด็กปฐมวยัท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนโดยสังเขป ศึกษาองคป์ระกอบของทกัษะทางดนตรีท่ีมี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งองคป์ระกอบของดนตรี ศึกษารูปแบบการจดักิจกรรมและ
เน้ือหาวชิาดนตรีศึกษาเขา้มาพฒันาเด็กปฐมวยัใหเ้กิดผลตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
รูปแบบการสอนดนตรีเด็กโดยทัว่ไป รูปแบบการสอนดนตรีเฉพาะโดยสังเขป ศึกษา
จิตวทิยาพฒันาการของเด็กปฐมวยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนดนตรี ส่ือการสอน ศึกษา
ขอ้ก าหนดมาตรฐานการจดัการเรียนการสอนดนตรีปฐมวยัและปรับใชต้ามสภาพความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
 

2063609 ดนตรีส ำหรับคนพกิำร                                                                                           3 (3-0) 
Music of Handicapped Learner  

 ศึกษาถึงเทคนิคการสอนส าหรับผูเ้รียนท่ีไม่สมประกอบทั้งทางดา้นกายและ
จิตใจ  ทั้งเด็กและผูใ้หญ่เพื่อน าดนตรีไปใชเ้ป็นเคร่ืองพฒันาคุณภาพชีวติ  
 

2063610 กำรสอนเคร่ืองคีย์บอร์ด                                                                                         3 (3-0) 
Keyboard Pedagogy   

ศึกษากระบวนการสอนคียบ์อร์ด ประวติัและววิฒันาการวธีิสอนของแต่ละ
ทฤษฎี สังเกตการสอนคียบ์อร์ด  ส ารวจรวบรวมและวเิคราะห์ส่ือ  การเลือกใชส่ื้อใหมี้
ความเหมาะสมกบัผูเ้รียน ศึกษาส่วนประกอบและการใชง้านของเคร่ืองดนตรี  ศึกษา
เทคนิคเฉพาะของเคร่ืองคียบ์อร์ด  การทดลองสอน 
 

2063611 กำรสอนเคร่ืองลมไม้                                                                                               3(3-0) 
Woodwind Pedagogy   

ศึกษากระบวนการสอนเคร่ืองลมไม ้ประวติัและววิฒันาการวธีิสอนของแต่
ละทฤษฎี สังเกตการสอนเคร่ืองลมไม ้ ส ารวจรวบรวมและวเิคราะห์ส่ือ  การเลือกใช้
ส่ือใหมี้ความเหมาะสมกบัผูเ้รียน ศึกษาส่วนประกอบและการใชง้านของเคร่ืองดนตรี  
ศึกษาเทคนิคเฉพาะของเคร่ืองลมไม ้ การทดลองสอน 

 
2063612 กำรสอนเคร่ืองทองเหลอืง                                                                                       3(3-0) 

Brass Pedagogy   
ศึกษากระบวนการสอนเคร่ืองทองเหลือง ประวติัและววิฒันาการวธีิสอนของ

แต่ละทฤษฎี สังเกตการสอนเคร่ืองทองเหลือง  ส ารวจรวบรวมและวเิคราะห์ส่ือ  การ
เลือกใชส่ื้อใหมี้ความเหมาะสมกบัผูเ้รียน ศึกษาส่วนประกอบและการใชง้านของเคร่ือง
ดนตรี  ศึกษาเทคนิคเฉพาะของเคร่ืองทองเหลือง  การทดลองสอน 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
 

2063613 กำรสอนเคร่ืองสำยสำกล                                                                                         3(3-0) 
String Pedagogy 

ศึกษากระบวนการสอนเคร่ืองสายสากล ประวติัและววิฒันาการวธีิสอนของ
แต่ละทฤษฎี สังเกตการสอนเคร่ืองสายสากล  ส ารวจรวบรวมและวเิคราะห์ส่ือ  การ
เลือกใชส่ื้อใหมี้ความเหมาะสมกบัผูเ้รียน ศึกษาส่วนประกอบและการใชง้านของเคร่ือง
ดนตรี  ศึกษาเทคนิคเฉพาะของเคร่ืองสายสากล  การทดลองสอน 
 

2063614 กำรสอนเคร่ืองกระทบ                                                                                            3(3-0) 
Percussion Pedagogy 

                 ศึกษากระบวนการสอนเคร่ืองกระทบ   ประวติัและววิฒันาการวธีิสอนของ
แต่ละทฤษฎี สังเกตการสอนเคร่ืองกระทบ ส ารวจรวบรวมและวเิคราะห์ส่ือ การ
เลือกใชส่ื้อใหมี้ความสามารถสมกบัผูเ้รียน ศึกษาส่วนประกอบและการใชง้านของ
เคร่ืองดนตรี ศึกษาเทคนิคเฉพาะของเคร่ืองกระทบ การทดลองสอน 

  
2063615 กำรสอนทฤษฎดีนตรี                                                                                             3(3-0) 

Music Theory Pedagogy 
                 ส าหรับผูท่ี้เตรียมตวัสอนทฤษฏีดนตรีใหคุ้น้เคยกบัวธีิการสอน เน้ือหาสาระ 

และอุปกรณ์ในการสอนทฤษฎีดนตรี 
  
2063616 

 
 
 
 
 
 
 

กำรสอนประวตัิดนตรี                                                                                            3(3-0) 
Music History Pedagogy  

ส ารวจวธีิการสอน  ประวติัดนตรี โดยมุ่งเนน้เน้ือหาและขอ้มูล รวมทั้งวสัดุ
อุปกรณ์การสอน 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
 

2063617 
 
 
 
 

กำรสอนกต้ีำร์                                                                                                         3(3-0) 
Guitar Pedagogy 

ศึกษากระบวนการสอนกีตา้ร์ประวติัและววิฒันาการวธีิสอนของแต่ละ
ทฤษฎี สังเกตการสอนกีตา้ร์   ส ารวจรวบรวมและวเิคราะห์ส่ือ   การเลือกใชส่ื้อใหมี้
ความเหมาะสมกบัผูเ้รียน ศึกษาส่วนประกอบและการใชง้านของเคร่ืองดนตรี ศึกษา
เทคนิคเฉพาะของกีตา้ร์  การทดลองสอน 

 
2063618 อทิธิพลดนตรีเหนือพฤติกรรม                                                                               2(2-0) 

Influence  of  Music  on  Behavior 
ศึกษาถึงการใช้ดนตรีเพื่อแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนากระบวนการ

สร้างอิทธิพลของเสียงดนตรีเหนือพฤติกรรมการสังเกตการบนัทึกความเปล่ียนแปลง
ทางพฤติกรรมทั้งผูท่ี้มีพรสวรรคแ์ละไม่มีพรสวรรคท์างดนตรี 
 

2063619 กำรสอนขับร้องประสำนเสียง                                                                                3(3-0) 
Chorus Pedagogy    

ศึกษาวธีิการสอนขบัร้องประสานเสียงแบบต่าง ๆ  วธีิการเลือกบทเพลงท่ี
เหมาะสมกบักลุ่มขบัร้อง  การน าความรู้ทางการเรียบเรียงการประสานเสียง  ส าหรับ
การขบัร้องประสานเสียงมาใชก้ารจดัซอ้ม 
 

2063620 กำรสอนดนตรีปฏิบัติในช้ันมัธยมศึกษำ                                                                3 (3-0) 
Instrumental Music in the Secondary School    

เรียนรู้และปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากลและ/หรือเคร่ืองดนตรีไทยท่ีใชใ้น 
วงดนตรี  เรียนตวัโนต้  ทกัษะการอ่านตวัโนต้     การจ าเพลงไทย    การใชคี้ตปฏิภาณ
จากท านองเพลงท่ีจ าได ้  เทคนิคการซอ้มวง การเทียบเสียง ความสมดุลของเสียง  ตาม
หลกัสูตรของระดบัชั้น 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
 

2063621 กำรสอนดนตรีปฏิบัติในช้ันประถมศึกษำ                                                               3(3-0) 
Instrumental Music in the Elementary School  

 เรียนรู้และปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากล และ / หรือเคร่ืองดนตรีไทยท่ีใชใ้นวง
ดนตรี  เรียนตวัโนต้    ทกัษะการอ่านตวัโนต้   การจ าเพลงไทย   การคีตปฏิภาณจาก
ท านองเพลงท่ีจ าได ้ เทคนิคการซอ้มวง  การเทียบเสียง  ความสมดุลของเสียง 
 

2063622 กำรใช้คอมพวิเตอร์ช่วยสอนดนตรี                                                                         3(2-2) 
Computer Aided Music Instruction   

ศึกษาเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการสอนดนตรี Notation 
Software Sequencing Software  และอ่ืน ๆ การเขียนโปรแกรมช่วยสอนดนตรีเก่ียวกบั 
เน้ือหาทฤษฎีเก่ียวกบัการฟัง  (Ear Training) 
 

2063623 
 
 
 
 

กำรสอนขับร้องสำกล                                                                                             3(3-0) 
Voice Pedagogy 

ศึกษากระบวนการสอนขบัร้องสากล ประวติัและววิฒันาการวธีิสอนของแต่
ละทฤษฎี สังเกตการสอนขบัร้องสากล  ส ารวจรวบรวมและวเิคราะห์ส่ือ  การเลือกใช้
ส่ือใหมี้ความเหมาะสมกบัผูเ้รียน   ศึกษาเทคนิคเฉพาะของการขบัร้องสากล การ
ทดลองสอน 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
 

2063624 กจิกรรมดนตรีส ำหรับครูปฐมวยั                                                                           3(3-0)  
Musical Activities for Pre-School Teachers 

พฒันาทกัษะพื้นฐานในองคป์ระกอบดนตรีและทกัษะการสอนในแต่ละ
องคป์ระกอบของทกัษะ ไดแ้ก่การร้อง การฟัง การเล่นเคร่ืองดนตรี การเคล่ือนไหว การ
สร้างสรรค ์ การอ่าน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบของดนตรีและวรรณคดีดนตรี 
ศึกษาวธีิการวดัและประเมินผล ทกัษะดนตรีเบ้ืองตน้ในแต่ละทกัษะ เรียนรู้บทเพลง 
เคร่ืองดนตรีและการละเล่นพื้นบา้น และวเิคราะห์ส่ือมาตรฐานท่ีนิยมใชเ้ป็นสากล
รวมถึงการซ่อม สร้าง บ ารุงรักษาเบ้ืองตน้ เพื่อน ามาประยกุต ์ ใชใ้นการเรียนการสอน
ใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการของผูเ้รียนตามความพร้อมและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
การฝึกปฏิบติัเขียนและทดลองใชแ้ผนการสอนในชั้นเรียนของผูศึ้กษาใหเ้กิดผล ตาม
จุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
 

2063625 กำรเล่นเคร่ืองดนตรีส ำหรับครูปฐมวัย                                                                   3(2-2) 
Music for Pre-School Teachers   

เลือกศึกษาเคร่ืองดนตรี 1 ชนิด   มีความรู้อธิบายหลกัการเบ้ืองตน้ได ้    
ก าหนดจุดประสงคข์องการปฏิบติั กระบวนการฝึกซ้อมและพฒันาทกัษะปฏิบติัใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน เขา้ใจวธีิการใชส่ื้อประกอบการสอนและการวดัและประเมินผลเบ้ืองตน้ 
ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไดใ้นระดบัพื้นฐาน วดัผลโดยสอบปากเปล่าและสอบปฏิบติั 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
 

2063626 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรวดัและประเมินผลวชิำดนตรี                                                                            3(3-0)  
Measurement and Evaluation of Music 

 ศึกษาองคป์ระกอบและวธีิการวดัผลประเมินผลวชิาดนตรี  การวดัผลทฤษฎี
ดนตรี การวดัผลปฏิบติัทางดนตรี  การวดัผลจิตพิสัยทางดนตรี ตามจุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษา ศึกษามาตรฐานการวดัผลดนตรีในแต่ละหลกัสูตร สถาบนัดนตรีในประเทศและ
ต่างประเทศ  ปฏิบติัการใชแ้ละพฒันาเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลดนตรีเพื่อใชใ้น
การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนวชิาดนตรีศึกษาในชั้นเรียนไดต้ามเน้ือหาและ
จุดประสงคข์องการสอนในหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ฝึกการใชส้ถิติอยา่งง่าย
ในการวดัผลและประเมินผล  

2063628 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรสร้ำงส่ือกำรสอนวชิำดนตรี                                                                              3(2-2) 
Measurement and Evaluation of Music 

ศึกษาประเภทและองคป์ระกอบของส่ือ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
จดัการเรียนการสอนวชิาดนตรี   การส ารวจส่ือประเภทต่าง  ๆ  ศึกษาวธีิการซ่อม  การ
สร้างและการใชส่ื้อประกอบการเรียนการสอนวชิาดนตรีตามจุดประสงคข์อง
เน้ือหาวชิาสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมของทอ้งถ่ินและความเจริญของเทคโนโลย ี  
ศึกษาคุณสมบติัและคุณภาพของส่ือการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสม
ในการใช ้  ศึกษาเกณฑม์าตรฐานของส่ือท่ีจ าเป็นและควรจะมีใชใ้นชั้นเรียนในการ
สอนวชิาดนตรีศึกษาของหลกัสูตรในแต่ละระดบั  วธีิการประเมินผลการใชส่ื้อ 
 

2063629 ดนตรีตำมหลกัสูตรประถมศึกษำ                                                                           2(2-0) 
Music  in  the  Elementary  School 

ศึกษาดนตรีบทเพลงบรรเลง  บทเพลงร้องท่ีปรากฎในหลกัสูตรประถมศึกษา  
การจดักิจกรรมและการน าอุปกรณ์การเรียนการสอนดนตรีให้เหมาะสมกับวยัของ
ผูเ้รียน  แนวคิดเทคนิควิธีการเรียนการสอน  การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  การขบัร้องท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรประถมศึกษา 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
 

2063701 กำรใช้คอมพวิเตอร์ช่วยงำนดนตรี                                                                         3(2-2) 
Computer Aided Music  

การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในงานดนตรี  Notation  Software,  
Sequencing  Software  และอ่ืน ๆ การเขียนโปรแกรมช่วยงานดนตรี  การเขียน
โปรแกรมสั่งงานดนตรีผา่นระบบ MIDI 
 

2063703 ปฏิบัติกำรบันทกึเสียงดนตรี 2                                                                                3(2-2) 
Studio  Recording 2 

  การจดัวางต าแหน่งและการเลือกใชไ้มโครโฟน ระบบซิงโครไนซ์         
 (Synchronization)      เทคนิคการบนัทึกเสียงจากเหล่งต่าง ๆ     เทคนิคการผสมเสียง
การท ามาสเตอร์ส าหรับส่ือต่าง   ๆ 
 

2063704 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติดนตรีอเิลก็ทรอนิกส์                                                                                    3(2-2) 
Electronics Music Workshop   

ศึกษาถึงอุปกรณ์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์และวธีิการใชง้าน   เช่น    ซีเควนเซอร์ 
(sequencer)     กลองไฟฟ้า    (drum machine)     เคร่ืองแซมปลิง    (sampling machine)    
ซินทิไซเซอร์   (synthesizer)   อิเล็กทรอนิกออร์แกน (electronic organ)  ซาวน์ดโมดุล 
(sound module)  และอุปกรณ์ท่ีใชร่้วมกบัเคร่ืองดนตรีต่าง   ๆ   เช่น  chorus   distortion   
reverb   flanger echo  
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
 

2063705 
 
อุตสำหกรรมกำรดนตรีเบือ้งต้น                                                                             3(2-2) 
Music Industry Overview  

กล่าวถึงโครงสร้างทัว่ไปของวงการอุตสาหกรรมการดนตรีและการ
บนัทึกเสียง ศึกษาถึงความเก่ียวเน่ืองกนัระหวา่งหน่วยงานหรือบุคคลต่าง  ๆ     กบั
วธีิการผลิตผลงานใน  อุตสาหกรรมการดนตรี ซ่ึงประกอบไปดว้ย นกัแต่งเพลง (song 
writer)  ผูพ้ิมพ ์ (publisher)  หน่วยงานสิทธิประโยชน์ (performing rights 
organizations)  ผูค้วบคุมการผลิต (producer)  หอ้งบนัทึกเสียงและวศิวกรเสียง (studio 
and engineer)  ผูจ้ดัการ (manager) ตวัแทน (agent)  ค่ายเพลง   (record label)   
ผูส้นบัสนุนการแสดง  (promoter)   ธุรกิจการขายปลีก   (retailer)   อุตสาหกรรมการ
ผลิต  (manufacturing)  วทิยกุระจายเสียง (broadcaster)  และกลุ่มสมาคมทางดนตรี 
(professional associates) รวมทั้งกฎหมายลิขสิทธ์ิ (copyright law)  หนงัสือสัญญา 
(contractual relationship) และจริยธรรมในวงการอุตสาหกรรมการดนตรี (ethics) 

 
2063706 กำรซ่อมสร้ำงอุปกรณ์ดนตรี                                                                                  3(2-2) 

Instrumental Maintenance and Repair  
ศึกษาองคป์ระกอบของช้ินส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองดนตรี  แต่ละชนิด  การ

บ ารุงรักษาและการซ่อมแซมเบ้ืองตน้  การสร้างอุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีบางชนิด  การ
ปรับระดบัเสียงของเคร่ืองดนตรี 
 

2063801 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพดนตรี 3                                                             2(90) 
Preparation for Practical Experience 3  

จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ 
วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพฒันาตวั
ผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ  
และการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการฝึกปฎิบติังานดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวใน
สถานการณ์จริง  
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
 

2063901 หลกักำรเขียนรำยงำนดนตรีนิพนธ์                                                                        3(3-0)  
Research Methods in Music 

ศึกษาหลกัการและวธีิการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์ท่ีไดม้าจากการศึกษา 
คน้ควา้  การวเิคราะห์บทเพลง    การล าดบัเน้ือหาสาระ   การเขียนเชิงอรรถ   การอา้งอิง  
การน าเสนอขอ้มูล  การใชโ้นต้เพลง สัญลกัษณ์ ตาราง แผนภูมิ สรุปผล  ท าการศึกษา
คน้ควา้แลว้น าเสนอเป็นรายงานท่ีแสดงภูมิหลงั แนวคิด  จุดมุ่งหมาย วธีิด าเนินการ 
สรุปผลการศึกษาคน้ควา้ โดยเลือกหวัขอ้จากประเด็นต่อไปน้ี  
         1.  ศึกษาคน้ควา้ วเิคราะห์หวัขอ้เร่ืองใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรี  
         2.  บทประพนัธ์เพลงหรืองานสร้างสรรคท่ี์เก่ียวกบัดนตรีทั้งดนตรีตะวนัตก  
              ดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบา้น ฯลฯ  

 
2064201 ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 7                                                                                            2(0-4) 

Thai Plucked 7             
ปฏิบติัเพลงทางเด่ียว   ไดแ้ก่   เชิดนอก   กราวใน  จีนแส  เพลงเร่ืองตวงพระ

ธาตุ ลาวแพน เพลงฉ่ิงมุล่ง แขกมอญ จีนขิมใหญ่ นกขมิ้น สุดสงวน เป็นตน้ 
 

2064202 ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 7                                                                                               2(0-4) 
Thai String  

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดีด   โดยต่อเพลงปฏิบติัเพลงทาง
เด่ียว ไดแ้ก่ เชิดนอก กราวใน จีนแส เพลงเร่ืองตวงพระธาตุ ลาวแพน เพลงฉ่ิงมุล่ง แขก
มอญ จีนขิมใหญ่ นกขมิ้น สุดสงวน เป็นตน้ 
 

2064203 ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 7                                                                                               2(0-4) 
Thai Melodic Percussion 7      

ปฏิบติัเพลงเด่ียวต่อไปน้ี นกขมิ้น แขกมอญ พญาโศก กราวใน เชิดนอก 
สารถี สุดสงวน มุล่ง ลาวแพน จีนขิมใหญ่ อาหนู ต่อยรูป ทะแย เป็นตน้ 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
 

2064204 ปฏิบัติเคร่ืองเป่ำไทย 7                                                                                            2(0-4) 
Thai Wind 7 

ปฏิบติัเพลงเด่ียวต่อไปน้ี นกขมิ้น แขกมอญ พญาโศก กราวใน เชิดนอก 
สารถี สุดสงวน มุล่ง ลาวแพน จีนขิมใหญ่ อาหนู ต่อยรูป ทะแย เป็นตน้ 
 

2064205 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 7                                                                                       2(0-4) 
Thai Singing  7 

ฝึกปฏิบติัขบัร้องเพลงไทย โดยต่อเพลงตบันาคบาศ  เขมรราชบุรีสามชั้น  
ทยอยนอกสามชั้น  ทยอยในเถา  บงัใบเถา   โอล้าวเถา  เชิดนอก  ทะแยสามชั้น 
 

2064206 ปฏิบัติหน้ำพำทย์พธีิกรรม                                                                                      2(0-4) 
Napat Performance 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนัด ต่อเพลงหน้าพาทยท่ี์ใช้ในพิธีกรรม  
เพิ่มเติมจากท่ีเคยต่อมาแลว้ 
 

2064207 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 2                                                                                                  2(0-4) 
Solo Performance 2 

ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีตามความถนดัต่อเพลงเด่ียวเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่ 2 เพลง 
 

2064208 ปฏิบัติดนตรีไทยอสิระ                                                                                           2(0-4) 
Independent Study in Thai Practical 

การปฏิบติัดนตรีไทยนอกเหนือจากท่ีหลกัสูตรก าหนดให้ ผูเ้รียนสามารถ
เลือกเคร่ืองดนตรี ประเภทของเพลง อาจารยผ์ูส้อน ไดโ้ดยเสรี 
 



695 
 

 

 
 
 
  

รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
2064209 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 4                                                                                      1(0-2)  

Thai Ensemble 4 
ฝึกปฏิบติัรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝึกซอ้ม การปรับวงอยา่ง

ถูกตอ้งตามแบบแผนของการบรรเลงดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ  
 

2064301 เคำน์เตอร์พอยต์                                                                                                      3(3-0) 
Counterpoint 

ศึกษาการเขียนเคาน์เตอร์พอยต ์ 2  แนว, 3 แนว ท่ีพบในศตวรรษท่ี 18 แบบ 
โทนอล การเขียน harmonic implication, imitation, cannon, invention, fugue 
 

2064302 ดนตรีสมัยศตวรรษที ่21                                                                                        3(3-0)  
Music in the 21th Century      

ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้าง เทคนิคท่ีใช้ในบทเพลง  
การบนัทึกโนต้วรรณกรรมท่ีส าคญั โปรแกรมการแสดงตั้งแต่คริสตศตวรรษท่ี 18 – 21 
 

2064303 กำรประพนัธ์ดนตรีตำมแบบแผนดนตรียุโรป                                                        2(2-0) 
Europear  Art  Music  Composition 

ศึกษาถึงเทคนิคการประพนัธ์  โดยเนน้สไตลด์นตรีศิลปะประยกุตส์มยัต่าง ๆ 
 

2064304 กำรประพนัธ์ดนตรีป๊อปปูลำร์                                                                                2(2-0) 
Popular  Music  Composition 
                ทบทวนหลกัการประพนัธ์ต่าง ๆ  เนน้การน าหลกัการไปใชใ้นการประพนัธ์
ดนตรีป๊อปปูลาร์ศึกษาสไตลข์องดนตรีแบบป๊อปปูลาร์ 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
 

2064305 กำรประพนัธ์ดนตรีแจ๊ส                                                                                          2(2-0) 
Jazz  Composition 
                 ศึกษาการประพนัธ์ดนตรีในสไตล์แบบแจ๊สศึกษาเคร่ืองดนตรี  พื้นฐานท่ี
เก่ียวกบับนัไดเสียงต่าง ๆ และ  Chord  ท่ีเกิดจากบนัไดเสียง  รวมทั้ง  Chord  แทน
ศึกษาสไตล์แบบ  Blues  และลกัษณะของแจ๊สในยุคต่าง ๆ การสร้าง  Introduction,  
Interlude  และ  Endina 
 

2064306 กำรเรียบเรียงเสียงประสำนส ำหรับดนตรีแจ๊ส และป็อปปูลำร์                               3(3-0) 
Jazz and Popular Arranging   

ศึกษาถึงวธีิการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจส๊    การใชค้อร์ดแทน   
ลกัษณะโนต้ท่ีใชใ้นเพลงแจ๊สลีลาของแจส๊แต่ละประเภทเคร่ืองดนตรีรวมไปถึงการยา้ย
เสียง (transposition), การใชค้อร์ดชุด(chord pattern), การใชแ้นวด าเนินคอร์ด(chord 
progression) รวมทั้งแนวทางด าเนินเบส  (Bass line)  ประสานเสียง 2 แนว  3 แนว  4 
แนว  และ 5 แนว  การใชบ้รรเลงปฏิภาณ (improvisation)  
 

2064312 รูปแบบและกำรวเิครำะห์ดนตรีตะวนัตก 2                                                             3(3-0) 
Forms and Analysis 1    

ศึกษาและวเิคราะห์คีตลกัษณ์ท่ีมีการพฒันาองคป์ระกอบ เช่น โซนาตา 
(Sonata)  แวริเอชัน่ (Variation)   อินเวนชัน่ (Invention)  และฟิวจ ์(Fugue) 
 

2064320 กำรอ ำนวยเพลงวงโยธวำทติ                                                                                   3(2-2)  
Conducting for Band Music  

ศึกษาวรรณกรรมดนตรีส าหรับวงโยธวาทิต      การอ านวยเพลงแบบ
คอนเสิร์ต  (Concert  Band)  การก าหนดต าแหน่งท่ีนัง่แนวดนตรีรวมไปถึงการอ านวย
เพลงดนตรีสนาม   ฝึกอ่าน Score และการตีความหมายฝึกเทคนิคการใช้บาตองให้
สอดคลอ้งกบัลีลาเคร่ืองหมายความสมดุลและความกลมกลืนของเสียงเคร่ืองดนตรีให้
เหมาะสมกบัรูปแบบของวง 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
 

2064321 
 
 
 
 
 
 
 

2064401 

กำรเรียบเรียงเสียงประสำนส ำหรับวงโยธวำทติ                      3(3-0) 
Arranging for Band Music 
 ศึกษาถึงเทคนิคของการเรียบเรียงเสียงประสาน ส าหรับวงโยธวาทิต และวง
ดนตรีอ่ืนท่ีมีลกัษณะการจดัวงคลา้ยคลึงกนั เคร่ืองดนตรีตระกลูต่าง ๆ       ท่ีใชใ้นวง
โยธวาทิต การจดัระบบเคร่ืองดนตรี การใชเ้คร่ืองดนตรีทดแทน การน าบทเพลงจากวง
ดนตรีประเภทอ่ืน ๆ มาเรียบเรียงส าหรับวงโยธวาฑิต วธีิการเขียนสกอร์ (Score)  ทั้ง  
short  score  และ  Full bound  การคดัลอกสกอร์ส าหรับเคร่ืองดนตรี (Transposition)  
 
ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้ 6                                                                                              2(0-4) 
Woodwind Performance 6      

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม ้  มุ่งพฒันาการปฏิบติัใหเ้ตม็ขีดความสามารถ
ของผูเ้รียนแต่ละคน   โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี  ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี   การ
หยบิจบัเคร่ืองดนตรี  ท่าทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก ส าเนียง (ความ
เพี้ยนเสียงสูง – ต ่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ 
บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี  การแสดง การฝึกในระดบัน้ีใหเ้ป็น
ระดบัท่ีสูงกวา่ในระดบัท่ี 5 
 

2064403 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลอืง 6                                                                                       2(0-4) 
Brass Performance 6      

การปฏิบติัเคร่ืองทองเหลือง     มุ่งพฒันาการปฏิบติัใหเ้ต็มขีดความสามารถ
ของผูเ้รียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี  การ
หยบิจบัเคร่ืองดนตรี    ท่าทาง    การดูแลรักษา    การหายใจ    การวางปาก   ส าเนียง 
(ความเพี้ยนเสียงสูง – ต ่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) การถ่ายทอด
อารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี  การแสดง การฝึกในระดับ
น้ีใหเ้ป็นระดบัท่ีสูงกวา่ในระดบัท่ี 5 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
 

2064405 
 
ปฏิบัติเคร่ืองสำยสำกล 6                                                                                         2(0-4) 
String Performance 6                                                                            

การเรียนการสอนปฏิบติัเคร่ืองสายสากล มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้
เตม็ขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี การหยบิจบัเคร่ืองมือ การดูแลรักษา การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง 
(ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต ่า) การใชค้นัชกัและการวางน้ิว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง         
ฝึกเล่นบนัไดเสียง, บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง        
การฝึกปฏิบติั ฝึกในขั้นสูงกวา่ระดบัท่ี 5  
 

2064407 ปฏิบัติกต้ีำร์ 6                                                                                                         2(0-4) 
Guitar 6          

การเรียนปฏิบติักีตา้ร์คลาสสิค มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีใหเ้ตม็ขีด
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน  โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี    ส่วนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี   การหยบิจบัเคร่ืองดนตรีและการดูแลรักษา การข้ึนสาย การตั้งเสียง 
ส าเนียง การวางน้ิว เทคนิคการตีคอร์ด   การเกากีตา้ร์    การถ่ายทอดอารมณ์   บทฝึก
และวรรณกรรมทางดนตรี    ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง การฝึกใหฝึ้กในระดบัท่ี
สูงกวา่ระดบั 5 
 

2064408 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้ 8                                                                                               2(0-4) 
Woodwind Performance 8      

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม ้  มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีใหเ้ตม็ขีด
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน   โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี  ส่วนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี   การหยบิจบัเคร่ืองดนตรี  ท่าทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวาง
ปาก ส าเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต ่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่า (เทคนิค) 
การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี  การแสดง 
การฝึกในระดบัน้ีใหเ้ป็นระดบัท่ีสูงกวา่ในระดบัท่ี 7 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
 

2064409 
 
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 6                                                                                                    2(0-4) 
Keyboard Performance 6      

การเรียนการสอนปฏิบติัคียบ์อร์ด มุ่งพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้เต็ม
ขีดความสามารถ  โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี   ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี การหยิบ
จบั ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่เสียง บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง 
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง    ฝึกในระดบัท่ีสูงกวา่
ระดบั 5 
 

2064410 ปฏิบัติเคร่ืองสำยสำกล 8                                                                                         2(0-4) 
String Performance 8                                                                            

การเรียนการสอนปฏิบติัเคร่ืองสายสากล มุ่งพฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีให้
เตม็ขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี การหยบิจบัเคร่ืองมือ การดูแลรักษา การข้ึนสาย การตั้งเสียง ส าเนียง 
(ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต ่า) การใชค้นัชกัและการวางน้ิว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง         
ฝึกเล่นบนัไดเสียง  บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง        
การฝึกปฏิบติั ฝึกในขั้นสูงกวา่ระดบัท่ี 7  
 

2064411 ปฏิบัติขับร้องสำกล 6                                                                                              2(0-4) 
Voice Performance 6         

การเรียนการสอนปฏิบติัขบัร้องสากล มุ่งพฒันาขีดความสามารถของผูเ้รียน
ให้เต็มขีดความสามารถ โดยค านึงถึงหัวขอ้ต่อไปน้ี ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง 
ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง  การฝึกปฏิบติั ฝึกในขั้นสูงกวา่ระดบัท่ี 5 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
 

2064412 
 
ปฏิบัติขับร้องสำกล 8                                                                                              2(0-4) 
Voice Performance 8         

การเรียนการสอนปฏิบติัขบัร้องสากล มุ่งพฒันาขีดความสามารถของผูเ้รียน
ใหเ้ตม็ขีดความสามารถ โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ท่าทาง การหายใจ การออกเสียง 
ภาษา การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะการร้องเพลง (เทคนิค) บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนกัดนตรี การแสดง  การฝึกปฏิบติั ฝึกในขั้นสูงกวา่ระดบัท่ี 7 
 

2064413 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ 6                         2(0-4) 
Percussion Performance 6 
 การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ มุ่งพฒันาความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคนให้
เตม็ขีดความสามารถ โดยค านึงถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี ส่วนประกอบ การหยบิจบั ท่าทาง การ
ดูแลรักษา บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนกั
ดนตรีการแสดง การฝึก ใหป้ฏิบติัสูงกวา่ในระดบัท่ี 5 
 

2064501 ดนตรีส ำหรับช้ันมัธยมศึกษำ                                                                                  3(3-0) 
Music in the Secondary School  

ศึกษาหลกัสูตรดนตรีในระดบัมธัยมศึกษาจิตวทิยาและพฒันาการเด็กวยัรุ่น 
พฒันาทกัษะทางดนตรีใหเ้หมาะสมกบัการสอนดนตรีในระดบัมธัยมศึกษา รู้จกั
เลือกใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการเรียนการสอน ศึกษาวธีิการจดักิจกรรมกลุ่ม
เก่ียวกบัดนตรี  ศึกษาการวดัผลและประเมินผลวชิาดนตรีตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา  
 

2064701 กำรผลติผลงำนทำงดนตรีด้วยคอมพวิเตอร์                                                           3(2-2) 
Productions  of  Computerized Music 

ขบวนการผลิตผลงานเพื่อเผยแพร่ในรูปของ  Visual Media  การจดัพิมพ์
โนต้เพลง  การสร้างฐานขอ้มูลโนต้ดนตรี    ขบวนการผลิตผลงาน  เพื่อเผยแพร่ในรูป
ของ  Audio  visual Media  การบนัทึกในสตูดิโอ 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
 

2064702 กำรเรียบเรียงดนตรีประกอบส่ือ                                                                             3(2-2) 
Music Arranging for visual Media 

 ศึกษารายละเอียดของสคริปต ์  (script)  สตรอรีบอร์ด  (story board)  ไทม์
ไลน์(time line)  ศึกษาระบบเฟรมและระบบซิงโครไนซ์ของภาพยนตร์  วีดิทศัน์  
สไลดม์ลัติวชิัน่  เรียนรู้และฝึกปฏิบติัการเรียบเรียง  (arrange)  ตดัต่อ  (editing)  ดนตรี
ประกอบส่ือต่าง ๆ  เช่น  ภาพยนตร์  วดีิทศัน์  สไลดม์ลัติวชิัน่  รวมทั้งส่ือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 

2064801 กำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพดนตรี  3                                                                     5(450) 
Practical Experience in Music 3 

  นกัศึกษาเลือกเรียนอยา่งนอ้ย  1  โครงการ   ดงัน้ี 
1. การฝึกงานหรือปฏิบติังานร่วมกบัวงดนตรีอ่ืน ๆ  
2. โครงการเก่ียวกบัการแสดง  เร่ิมตั้งแต่การวางแผนจนถึงการแสดงจริง 
3. โครงการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ 
4. การฝึกงานในสถานประกอบการ 
5. โครงการศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองท่ีไม่มีการสอนในกระบวนวชิาท่ีเปิดสอนอยูแ่ลว้ 
6. โครงการศึกษาคน้ควา้ให้ละเอียดลึกซ้ึงยิง่ข้ึนในเร่ืองท่ีเปิดสอนอยูแ่ลว้ 
7. โครงการศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  อนัเป็นววิฒันาการล่าสุดในสาขา

ดนตรี  8  กิจกรรมอ่ืน ๆ   เช่น  เป็นผูฝึ้กสอน  เป็นผูส้าธิต  เป็นผูร่้วมงาน  หรือ
เป็นผูช่้วยทางดา้นดนตรี   หรือธุรกิจบนัเทิงอ่ืนท่ีเก่ียวกบัดนตรี 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
 

2064901 กำรศึกษำดนตรีเอกเทศ                                                                                          3(3-0) 
Independent Study in Music 

นกัศึกษาเสนอโครงการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัดนตรีท่ีสนใจซ่ึงไดรั้บความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้   ท าการศึกษาคน้ควา้และน าเสนอเป็นรายงาน  โดย
มีขอบข่ายของเร่ืองท่ีจะท าการศึกษา  ดงัน้ี 

1. ศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในหลกัสูตรท่ีเรียนมาแลว้ใหล้ะเอียดลึกซ้ึง 
2.    ศึกษาคน้ควา้เร่ืองอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากรายการวชิาในหลกัสูตรท่ีเรียนมา 
3. ศึกษาคน้ควา้วทิยาการหรือส่ิงคน้พบใหม่ ๆ  ในสาขาดนตรี 

  

2064902 สัมมนำดนตรีไทย                                                                                                   2(2-0) 
Seminar  in  Thai  Music 

หวัขอ้การสัมมนาข้ึนอยูก่บัอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละภาคเรียนโดยมุ่งเนน้หวัขอ้
ท่ีเก่ียวกบัประวติัดนตรีไทย  ปัญหาดนตรีไทยในปัจจุบนั  ดนตรีพื้นเมืองไทย  ทิศทาง
และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของดนตรีไทย  เป็นตน้ 
 

2064903 กำรเสนอผลงำนทำงดนตรี                                                                                     3(2-2) 
Music Presentation 

ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเสนอผลงานของตนในรูปแบบต่าง ๆ  จดัแสดง
แผนงานและการประเมินผลโครงการท่ีชดัเจน  โดยเลือกกิจกรรมต่อไปน้ี  1   กิจกรรม     
เท่านั้น  โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาน้ี 
  1.   ดนตรีนิทศัน์   ใหน้กัศึกษาจดันิทรรศการทางดนตรี 

2. การแสดงเด่ียวให้นกัศึกษาสรุปผลงานทางดา้นปฏิบติัตลอดระยะเวลาท่ีไดศึ้กษา 
ในหลกัสูตรโดยใหน้กัศึกษาเลือกบทเพลงท่ีตนเองถนดั  บรรเลงต่อสาธารณะชน 

   3.  ปริญญานิพนธ์  ศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองราวท่ีตนเองสนใจ 
   4.   เสนอผลงานดา้นการประพนัธ์  โดยไม่จ  ากดัรูปแบบของเคร่ืองดนตรีและส่ือท่ี 

      น าเสนอ 
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รหัส                                           ช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำ                                          น(ท-ป) 
  

2064904 กำรศึกษำหัวข้อดนตรีไทยอิสระ                                                                             2(0-4) 
Thai  Music  Independent  Study 

ศึกษาหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและสัมพนัธ์กบัวชิาการดนตรีไทย  โดยหวัขอ้ท่ีศึกษา
ตอ้งผา่นความเห็นชอบของอาจารยใ์นภาควชิาดนตรี 
 

2064905 กำรสัมมนำกำรเคลือ่นไหวของดนตรีไทย                                                              2(2-0) 
Seminar  in  History  and  Evolution  of  Thai  Music 

การเสาะหาแหล่งขอ้มูล  วิธีเรียบเรียงและการน าเสนอการจดัสัมมนาใน
หวัขอ้ต่อไปน้ี  ความเคล่ือนไหวของดนตรีไทยยคุต่าง ๆ อิทธิพลท่ีมีต่อการเคล่ือนไหว 
ของดนตรีไทย  ผลกระทบของการเคล่ือนไหวของดนตรีไทย      แนวโน้มในการ
เคล่ือนไหวของดนตรีไทยในยคุปัจจุบนัและอนาคต 
 

2064906 สัมมนำดนตรี                                                                                                         3(3-0) 
Seminar in Music 

ศึกษาเพื่อใหเ้กิดความรอบรู้เก่ียวกบัเน้ือหาดนตรีดา้นต่าง ๆ  และสามารถคิด
วิเคราะห์ได้     ศึกษาเรียนรู้เร่ืองวิธีการจัดการสัมมนาเพื่อสามารถน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัต่อไปได ้
 

2064908 สัมมนำกำรสอนดนตรี                                                                                            3(3-0)  
Seminar in Music Education 

เลือกและหยิบปัญหาทางดนตรีทั่วไป  และปัญหาด้านการสอนดนตรี
วเิคราะห์  ศึกษาแนวคิดใหม่ และการเคล่ือนไหวใหม่ทางดา้นดนตรีและการสอนดนตรี   
ขอ้แนะน า ผูเ้รียนควรมีประสบการณ์การสอนดนตรีมาก่อนหรือฝึกสอนมาก่อน 
 

 

 
 


