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เลมที่  1 

 

หมวดวิชาครุศาสตร 
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คํานํา 
 

รายวิชาท่ีนํามาใชจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโปรแกรมวิชาตาง ๆ มีจํานวนมากมี
ความซับซอน สับสนในเร่ืองช่ือวิชา รหัสวชิา คําอธิบายรายวิชา หนวยกิตและช่ัวโมงสอน 

กอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัต ิจึงมีการจดัรายวิชาเขาหมวดหมูวิชายดึหลักในเร่ืองสาระสําคัญของ
คําอธิบายรายวิชายึดฐานกําเนิดของรายวิชาและอาศัยผูเช่ียวชาญเปนแนวทางการปรับรหัสและ
คําอธิบายรายวิชา จึงไดมีการกําหนดรหัสวิชาเปนระบบเดียวกัน รหัสวิชาประกอบดวยเลข 7 ตัว 
จัดเปน 10 หมวดวิชา 109 หมูวิชา มีคําอธิบายรายวิชาเปนชุดเดยีวกันพิมพเปนเอกสาร จํานวน 4 

ฉบับ คือ 
 ฉบับท่ี 1 ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาครุศาสตร(100-149) หมวดวิชา
มนุษยศาสตร(150-159) และหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร(200-249) 

 ฉบับท่ี 2 ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาสังคมศาสตร(250-299) หมวดวิชา
นิเทศศาสตร(300-349) และหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ(350-399) 

 ฉบับท่ี 3 ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย(ี400-

449) หมวดวิชาคหกรรมศาสตร(450-499) และหมวดเกษตรศาสตร(500-549) 

 ฉบับท่ี 4 ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(550-599) 

 

 รายวิชาตาง ๆ ท่ีปรากฏในเอกสารรหัสและคําอธิบายรายวิชา 4 ฉบับ นําไปใชในการเรียน
การสอนในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ และใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาและใชหลักสูตรตอไป 

 

 

    สํานักมาตราฐานการศึกษา สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 

                 พฤษภาคม 2543 

    

 

 

 



สารบัญ 

 

                 หนา 
คาํนํา 
หมวดวิชาครุศาสตร (100-149) 

 100 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได   1 

 101 หมูวิชาหลักการศึกษา   5 

 102 หมูวิชาหลักสูตรและการสอน  22 

 103 หมูวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   64 

 104 หมูวิชาประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา  82 

 105 หมูวิชาจติวิทยาและการแนะแนว 100 

 106 หมูวิชาการบริหารการศึกษา 121 

 107 หมูวิชาการศึกษาปฐมวยั 130 

 108 หมูวิชาการศึกษาพิเศษ 150 

 

หมวดวิชามนษุยศาสตร (150-199) 

 150 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชามนษุยศาสตร 172 

 151 หมูวิชาปรัชญา 176 

 152 หมูวิชาศาสนาและเทววิทยา 181 

 153 หมูวิชาภาษาศาสตร 206 

 154 หมูวิชาภาษาไทย 216 

 155 หมูวิชาภาษาอังกฤษ 257 

 156 หมูวิชาภาษาญ่ีปุน 301 

 157 หมูวิชาภาษาจนี 315 

 158 หมูวิชาภาษามาเลย 332 

 159 หมูวิชาภาษาฝรั่งเศส 336 

 161 หมูวิชาภาษาเยอรมัน 351 

 162 หมูวิชาภาษาอิตาเล่ียน 355 

 163 หมูวิชาบรรณารักษและสารนิเทศ 359 

 164 หมูวิชาประวัตศิาสตร 389 



(ข) 

  หนา 
 

 165 หมูวิชาภาษารัสเชีย 415 

 166 หมูวิชาภาษาเกาหลี 419 

 167 หมูวิชาภาษาลาว 423 

 168 หมูวิชาภาษาเขมร 426 

 169 หมูวิชาภาษาพมา 429 

 171 หมูวิชาภาษาเวียดนาม 432 

 172 หมูวิชาภาษาสเปน 436 

 173 หมูวิชาภาษาอาหรับ 440 

 

หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร (200-249) 

 200 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร 446 

 201 หมูวิชาทฤษฏี หลักการ และความเขาใจทางศิลปกรรม 462 

 202 หมูวิชาวิจิตรศิลป 476

 203 หมูวิชาประยุกตศิลป ออกแบบ 2 มิต ิ 507 

 204 หมูวิชาประยุกตศิลป ออกแบบ 3 มิต ิ 529 

 205 หมูวิชานาฎศิลปและการแสดง 549 

 206 หมูวิชาดุริยางคศิลป 592 

 

        ภาคผนวก   

 หลักการ                   (1) 
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   53หมูวชิาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิาใดได 
      (100) 

 

  หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาครุศาสตร  ไดจัด 

ลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 
  1.                      (100-1--) 

  2.          (100-2--) 

  3.          (100-3--)

  4.                                                                                       (100-4--) 

  5.                                                                                                           (100-5--) 

  6.                                                                                                     (100-6--) 

  7.                                                                                                            (100-7--) 

  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ       (100-8--) 

  9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ             
       การสัมมนา และการวิจัย                    (100-9--) 
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หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาครุศาสตร(100) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

1001801 

 

 

 

 

 

1002801 

 

1003801 

 

1003802 

 

 

1004801 

 

1004802 

- 

2101801 

2101803 

2102805 

2102804 

2102806 

2102807 

2103808 

- 

2103809 

- 

2104810 

2104812 

- 

2104810 

- 

การศึกษาสังเกตและมีสวนรวม 1 

การศึกษาสังเกตและการมีสวนรวม 1 

การศึกษาและสังเกต 1 

การมีสวนรวม 1 

การศึกษาและสังเกต 2 

การมีสวนรวม 2 

การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป 1 

การศึกษาสังเกตและการมีสวนรวม 3 

การศึกษาสังเกตและการมีสวนรวม 2 

การศึกษาสังเกตและการมีสวนรวม 4 

การศึกษาสังเกตและการมีสวนรวม 3 

การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป 2 

การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป 4 

การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป 2 

การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป 3 

การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิาใดได (100) 

 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1001801 การศึกษาสังเกตและการมีสวนรวม 1     1(60) 

  Observation and Participation in School Practices 1 

การศึกษาและการสังเกตสภาพท่ัวไปของโรงเรียน   งานในหนาท่ีครูผูสอน  

งานในหนาท่ีครูประจําช้ัน  พฤติกรรมการสอน   และพฤติกรรมท่ัวไปของนักเรียน
ในสถานการณจริง   การฝกเปนผูชวยครูทางดานธุรการช้ันเรียน  การเรียนการสอน
หรือสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

1002801 การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป 1                3(250) 

  Full Time Professional Experience 1 

   การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูปในหนาท่ีของครู
อยางครบถวนท้ังานสอนงานกิจการนักเรียน  งานธุรการ และงานอ่ืน ๆ  

 

1003801 การศึกษาสังเกตและการมีสวนรวม 2     1(60) 

  Observation and Participation in School Practices 2 

การศึกษาและสังเกตงานในหนาท่ีครูผูสอน        งานในหนาท่ีครูประจําวัน   

งานบริหารและบริการของโรงเรียน  สภาพชุมชนและความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนในสถานการณจริง  การฝกเปนผูชวยครูทางดานการเรียนการ
สอนหรือสนับสนุนการเรียนการสอน  กิจกรรมนักเรียน และการแนะแนว  การ
พัฒนาโรงเรียนและชุมชน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1003802 การศึกษาสังเกตและการมีสวนรวม 3     1(60) 

  Observation and Participation in School Practices 3 

   การศึกษาและสังเกตสภาพท่ัวไปของโรงเรียน งานในหนาท่ีครู งานบริหาร 
งานบริการของโรงเรียน    สภาพชุมชนและความสัมพันธกับโรงเรียน       การฝก
เปนผูชวยครูในงานตาง ๆ       การศึกษาสังเกตการปฏิบัตงิานเทคนิคการศึกษาเฉพาะ
ดานการบริหารและการจัดการ งานเทคนิคการศึกษาเฉพาะดาน    ตลอดจนการฝก
เปนผูชวยปฏิบัติงานเทคนิคการศึกษานั้น ๆ  

 

 

1004801 การฝกประสบการณวชิาชีพครูเต็มรูป 2                3(250) 

  Full Time Professional Experience 2 

การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูปในงานหนาท่ีของครูอยางครบถวน     

ท้ังงานสอน  งานกิจกรรมนักเรียน  งานธุรการ  งานพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 

 

1004802 การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป 3                5(450) 

  Full Time Professional Experience 3 

การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูปในงานหนาท่ีของครูอยางครบถวน      

ท้ังงานสอน  งานกิจกรรมนักเรียน  งานธุรการ  งานพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 
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หมูวชิาหลักการศึกษา   
(101) 

 

  หมูวิชา หลักการศึกษา  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาครุศาสตร ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา ดังนี้ 
  1.   หลักการศึกษาท่ัวไป      (101-1--) 

  2.   การศึกษากับสังคม      (101-2--) 

3. (101-3--) 

4. (101-4--) 

 5.   หลักการศึกษานอกระบบ     (101-5--) 

 6.         (101-6--) 

7. (101-7--) 

8. (101-8--) 

9.   โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย   (101-9--) 
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หมูวชิาการศึกษานอกระบบ  (101) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

1011101  ความเปนครู           2(2-0) 

1011102  การศึกษาไทย              2(2-0) 

1011103  การส่ือความหมายสําหรับครู 2(2-0) 

1011104  การประถมศึกษา 3(3-0) 

1011105  การมัธยมศึกษา 3(3-0) 

1011106  การศึกษาและความเปนครูไทย 3(2-2) 

1011201  สังคมวิทยาการศึกษา 2(2-0) 

1011501  ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ 3(3-0) 

1012101  การศึกษาสงเคราะหในประเทศไทย 2(2-0) 

1012102  กิจกรรมยามวางเพ่ือการศึกษา 2(2-0) 

1012201  การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2(2-0) 

1012202  การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 2(2-0) 

1012503  การฝกฝนอาชีพเคล่ือนท่ี 2(2-0) 

1012504  การศึกษานอกระบบกับการพัฒนา 3(3-0) 

1012505  การเรียนรูและเทคนิคการสอนผูใหญ 3(2-2) 

1012506  การศึกษาตนเอง 3(3-0) 

1013101  ประวัติการศึกษาไทย 2(2-0) 

1013102  นโยบายการศกึษา 2(2-0) 

1013103  อนาคตศึกษา 2(2-0) 

1013201  การจัดโรงเรียนชุมชน 2(2-0) 

1013202  การศึกษาเปรียบเทียบ 2(2-0) 

1013203  การศึกษากับการพัฒนาประเทศ 2(2-0) 

1013204  กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถ่ิน 2(2-0) 

1013205  เศรษฐศาสตรการศึกษา 2(2-0) 

1013206  การเมืองกับการศึกษา 2(2-0) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

1013207  การศึกษากับส่ิงแวดลอม 2(2-0) 

1013208  การศึกษากับการปรับปรนวัฒนธรรม 2(2-0) 

1013209  การศึกษารวมสมัย 2(2-0) 

1013501  การศึกษานอกระบบเปรียบเทียบ   3(3-0) 

1013502  การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ   3(3-0) 

1013503  เทคนิคการปฏิบัตงิานการศึกษานอกระบบ 3(2-2) 

1013504  การศึกษาทางเลือก 2(2-0) 

1013505  การออกแบบโครงการและหลักสูตรการศึกษานอกระบบ   3(3-0) 

1013506  ภูมิปญญาศึกษา 3(3-0) 

   1013507  การศึกษานอกระบบ   2(2-0) 

1013801  การทดลองปฏิบัตงิานการศึกษานอกระบบ 1(60) 

1013802  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการศึกษานอกระบบ  3 3(2-2) 

1014201  การศึกษาของพอแม 2(2-0) 

1014501  การศึกษานอกระบบกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิของ
สังคมไทย 

 

2(2-0) 

1014502  การศึกษานอกระบบกับส่ิงแวดลอม 3(3-0) 

1014503  การศึกษานอกระบบกับการพัฒนาอาชีพ 3(3-0) 

1014504  การคนควาวิจัยเพ่ือการศึกษานอกระบบ 3(3-0) 

1014505  โครงการศึกษาเอกเทศทางการศกึษานอกระบบ 2(2-0) 

1014506  สัมมนาปญหาการศึกษานอกระบบ 3(2-2) 

1014801  การฝกประสบการณวิชาชีพการศึกษานอกระบบ 2 3(250) 

1014802  การฝกประสบการณวิชาชีพการศึกษานอกระบบ 3 5(450) 

1014901  การศึกษาเอกเทศทางการศกึษา 2(2-0) 

1014902  สัมมนาปญหาการศึกษา 3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาหลักการศึกษา   (101) 

 

รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1011101 ความเปนครู                    2(2-0) 

  Self Actualization for Teachers 

บทบาทและความสําคัญของครูในฐานะเปนวิศวกรสังคม         หนาท่ีความ 

รับผิดชอบของครู คุณลักษณะของครูดี การนําแนวคิดทางศาสนาและปรัชญามา
ปลูกฝงความรัก ความศรัทธา การพัฒนาบุคลิกภาพและคานิยมในอาชีพสถาบันและ
สมาคมอาชีพ   จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบอาชีพการสงเสริมและ
ยกระดับวิชาชีพ 

    

1011102 การศึกษาไทย                    2(2-0) 

  Introduction to Thai Education 

ความหมาย ความมุงหมาย และความสําคัญของการศึกษา    ความสัมพันธ
ระหวางการศึกษาศาสตรอยางอ่ืน ๆ  ปรัชญาการศึกษา ความเปนมาของการศึกษา
ไทย         โดยยอ แนวคิดและความเช่ือท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษาไทย นโยบายและ
ระบบการจัดการศึกษาไทยในระดับตาง ๆ  ความสัมพันธตอเน่ืองระหวางการศึกษา
ในระดับตาง ๆ     การวิเคราะหแผนการศึกษาแหงชาติโดยเนนฉบับปจจุบัน       

สวนราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวกับการศึกษาไทย โครงสรางและระบบบริหาร
การศึกษา บทบาทของการศึกษาในการพัฒนาประเทศ   ปญหาและแนวโนมท่ีสําคัญ
ของการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา      การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของทองถ่ิน การจัดการศึกษาในระบบสังคมประชาธิปไตย 
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รหัส    ชื่อคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1011103 การส่ือความหมายสําหรับครู                  2(2-0) 

  Communication for Teachers 

ศึกษาทฤษฎีและผลการคนควาวิจัยเกี่ยวกับการส่ือความหมายของมนุษย      
ศึกษาธรรมชาติของการส่ือความหมายระหวางบุคคล หรือหนวยงานตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษาและการเรียนการสอน เชน ระหวางครูกับนักเรียน   ระหวาง
ครูกับผูบริหาร        และระหวางครูกับผูปกครองหรือประชาชนโดยท่ัวไป ท้ังนี้
เพื่อใหผูท่ีจะเปนครูสามารถส่ือความหมายไดอยางมีประสิทธิผล  ในการปฏิบัติงาน
ตามหนาท่ีของตน 

 

1011104 การประถมศึกษา                   3(3-0) 

  Elementary Education 

ความหมาย ปรัชญาและความมุงหมายของการประถมศึกษา   วิวัฒนาการ
ประถมศึกษาของไทย พระราชบัญญัติประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาแบบตาง 
ๆ  การจัดการประถมศึกษาของไทยและตางประเทศ     การจัดทําแผนการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา บทบาทและหนาท่ีของ
ครูประถมศึกษา        ผูเรียนในระดับประถมศึกษา ปญหาในการจัดการประถมศึกษา     
ปญหาของการประถมศึกษาและแนวโนมของการประถมศึกษาของไทย 

 

1011105 การมัธยมศึกษา                    3(3-0) 

  Secondary Education 

ศึกษาเกี่ยวกับความมุงหมายและพัฒนาการของการมัธยมศึกษา     การจัด
ระบบงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา การนิเทศการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา การ
ประเมินผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา การปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทย 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1011106 การศึกษาและความเปนครูไทย                  3(2-2) 

  Education and Self Actualization for Thai Teachers 

ความหมาย ความมุงหมายและความสําคัญของการศึกษา           แผนการ
ศึกษาและ  พ.ร.บ.การศึกษา ความเปล่ียนแปลงและแนวโนมท่ีมีผลกระทบตอ
การศึกษาและวิชาชีพครูไทยในปจจุบันและอนาคต การจัดและการบริหารการศึกษา
ไทย    ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาครูและวิชาชีพครู     ความเปนครูและการ
พัฒนาคุณธรรมของครู     คุณลักษณะของครูไทยท่ีพึงประสงค การพัฒนา
บุคลิกภาพและคุณลักษณะของครูท่ีดี       บทบาทของการศึกษาและครูในการสราง
สันติภาพและสันติสุขในสังคมไทย สังคมโลก 

 

1011201   สังคมวิทยาการศึกษา                                   2(2-0)                       

   Educational Sociology 

ศึกษาความหมายและความเปนมาของสังคมวิทยาการศึกษา  วิเคราะห
สภาพเศรษฐกิจ สังคม     การเมือง   การปกครองและมรดกทางวัฒนธรรมไทย ท่ี
เปนรากฐานในการจัดการศึกษาของชาติ สถาบัน      ส่ิงแวดลอมทางเศรษฐกิจและ
สังคม     ท่ีมีผลตอความเช่ือ     คานิยม    การจรรโลงในดานการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพของผูเรียน  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะสงเสริมใหผูเรียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียนและการประกอบอาชีพ 

   

1011501 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ                 3(3-0) 

  Philosophy and Principles of Non-formal Education 

ปรัชญา แนวคิด   หลักการ   และความจําเปนของการจัดการศึกษา 
นอกระะบบ   ความหมาย  ขอบขาย  และสาระสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิต  

การศึกษาผูใหญและการศึกษานอกระบบในประเทศไทย 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1012101 การศึกษาสงเคราะหในประเทศไทย                        2(2-0) 

  Education for Minority groups in Thailand 

ศึกษาปรัชญาของการจัดการศึกษาสงเคราะห แนวทาง      หลักและวิธีการ 
จัดดําเนินงานการศึกษาสงเคราะห  โรงเรียนศึกษาสงเคราะหในประเทศไทย 
ประเภทและปญหาของชนกลุมนอยในประเทศไทย          การจัดการศึกษาสําหรับ
ชนกลุมนอย นโยบายของรัฐเกี่ยวกับชนกลุมนอย 

 

1012102  กิจกรรมยามวางเพื่อการศึกษา                       2(2-0) 

  Leisure Time Activity in Education 

ศึกษาบทบาทของกิจกรรมยามวางในประเทศไทย ความสําคัญของการกีฬา
และกิจกรรมยามวางท่ีมีตอสังคมทองถ่ิน    อิทธิพลของการกีฬาและกิจกรรมยามวาง
พื้นบานของไทยท่ีมีตอการดํารงชีวิต หลักเกณฑการจัดกิจกรรมยามวางและ
แนวโนมของกิจกรรมยามวางในปจจุบัน      การสงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม
ยามวางในโรงเรียน 

 

1012201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน                  2(2-0) 

  Education and Community Development 

ความหมายของการพัฒนา   ความหมายของชุมชนและลักษณะชุมชน    

หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาชุมชน การ
วางแผนการพฒันาชุมชน  การอนามัยในโรงเรียนชุมชน         ความรวมมือระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนในการแกปญหาชุมชน  วิธีการศึกษาและสํารวจปญหาชุมชน    

กิจกรรมการพัฒนาชุมชน  การประเมินผลการพัฒนาชุมชน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1012202 การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน                2(2-0) 

  School and Community Relationship 

ศึกษาบทบาทและความสําคัญของบานและชุมชนท่ีมีตอโรงเรียน บทบาท
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอโรงเรียนและชุมชน          การใชทรัพยากรใน
ชุมชนใหเปนประโยชนตอการศึกษา  เคร่ืองมือและเทคนิคในการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

 

1012503 การฝกฝนอาชีพเคล่ือนท่ี                   2(2-0) 

  Place-to-Place Vocational Training 

ศึกษาหลักการและวิธีการของการฝกฝนอาชีพเคล่ือนท่ี         หลักสูตรและ
การดําเนินงานการฝกฝนอาชีพเคล่ือนท่ีในประเทศไทย อุปสรรคของการฝกอาชีพ
เคล่ือนท่ีการแกไขอุปสรรค 

 

1012504 การศึกษานอกระบบกับการพัฒนา                 

 3(3-0) 

  Nonformal Education and Development 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา     ความสัมพันธระหวางการศึกษานอกระบบ 

กับการพัฒนาในระดับตาง ๆ ไดแก การพัฒนาทองถ่ิน   การพัฒนาชุมชนชนบท         

การพัฒนาชุมชนเมือง การพัฒนาทองถ่ิน การพัฒนาชุมชนชนบท การพัฒนาชุมชน
เมือง การพัฒนาประเทศ  การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพฒันา การสํารวจ
ปญหาและความตองการของชุมชนเพื่อการพัฒนา 

 

1012505 การเรียนรูและเทคนิคการสอนผูใหญ                 3(2-2) 

  Facilitating Adult Learning 

พัฒนาการ    ธรรมชาติ แรงจูงใจ        และองคประกอบในการเรียนรูของผู 
ใหญ  เพื่อประยุกตใชในการจดักิจกรรม        เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูใหญ     
ตลอดจนการจัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศเพ่ือการเรียนรูของผูใหญ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1012506 การศึกษาตนเอง                    3(3-0) 

  Self - Study 

ศึกษาเปาหมายและวิธีการในการดํารงชีวิตตามแนวของศาสนา     และภูมิ 

ปญญาชาวบาน   สํารวจและประเมินพฤติกรรมของตน  เพื่อปรับปรุงตนเองให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1013101 ประวัตกิารศึกษาไทย                   2(2-0) 

  History of Education in Thailand 

ศึกษาพื้นฐานการศกึษาของไทยแตละระดับ เร่ิมต้ังแตการศึกษาสมัยโบราณ
ในสมัยสุโขทัย   สมัยอยุธยา   สมัยกรุงธนบุรี   สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน    

ตลอดจน ถึงปจจุบัน  วามีโครงสรางและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญอยางไร  
วิวัฒนาการของการศึกษาไทย    ขอวิจารณเกี่ยวกับขอดี     ขอบกพรองและปญหา
ของแผนการศึกษาของชาติหรือการศึกษาของไทยท่ัว ๆ  ไปในอดีต  ซ่ึงนําไปสู
แนวทางในการปรับปรุงการศึกษาของไทยตอไป 

 

1013102 นโยบายการศึกษา                   2(2-0) 

  Educational Policy 

ความหมาย ขอบขายของนโยบายและแผนขององคการท่ีจัดการศึกษา 
นโยบาย         การศึกษาระดับชาติ  ระดับสวนราชการ ระดับสถานศึกษา แนวการ
สรางนโยบายการศึกษา   การนํานโยบายการศึกษาไปสูการปฏิบัต ิ    ปญหาและ
อุปสรรคของการบริหารองคการตามนโยบายการศึกษา 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1013103  อนาคตศึกษา                                               2(2-0) 

Future Study 

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

 

1013201   การจัดโรงเรียนชุมชน                                2(2-0) 

Community School Management 

ความหมายและความสําคัญของโรงเรียนชุมชน หลักการและแนวการจัด
โรงเรียนชุมชน นโยบายและการบริหารโรงเรียนชุมชน   โครงสรางและระบบงาน
ในโรงเรียนชุมชน  การวิเคราะหปญหาการจัด     โรงเรียนชุมชนในประเทศไทย 
การประเมินผลโรงเรียนชุมชน 

 

1013202   การศึกษาเปรียบเทียบ                                 2(2-0) 

  Comparative Education  

ความหมายของการศึกษาเปรียบเทียบ ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษา
ระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ ในประเด็นหัวขอตาง ๆ วิเคราะหปญหาเพื่อหา
แนวโนมในการจัดการศึกษาของไทย        
 

1013203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ                  2(2-0) 

  Education and  Development of the Country 

ความสัมพันธระหวางการศึกษากับการพัฒนาประเทศ           การศึกษากับ
การเปล่ียนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ    สังคม
และวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาชุมชน ความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1013204   กิจกรรมการศึกษาเพ่ือทองถ่ิน                           2(2-0) 

Educational Activity for Local  

โครงสรางระบบการศึกษาสวนทองถ่ิน  บทบาทของคนและองคกรชุมชน 

ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถ่ิน    กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคน
และองคกรชุมชนและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

 

1013205     เศรษฐศาสตรการศึกษา                                      2(2-0)                       

     Educational  Economics 

ศึกษาถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษยในระบบเศรษฐกิจ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมกับการวางแผนการศึกษา การลงทุนทางการศึกษา ระบบ
การศึกษาของไทย งบประมาณและผลตอบแทนแกการศึกษา ประสิทธิภาพของการ
จัดการศึกษา ทฤษฎีตนทุนและผลประโยชน (Cost - Benefits) เพ่ือวิเคราะหการ
ลงทุนทางการศึกษา 

 

1013206  การเมืองกับการศึกษา                                       2(2-0) 

Politics and Education  

ค ว า ม ห ม า ย  ข อ บ ข า ย  แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร เ มื อ ง กั บ
การศึกษา  วิวัฒนาการของการเมืองกับการศึกษา  ความสัมพันธระหวางการเมืองกับ
การศึกษา  แนวคิดในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเมือง   การปกครอง ในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย และอิทธิพลทางการเมืองท่ีมีตอการศึกษาใน
ประเทศไทย 

 

1013207  การศึกษากับส่ิงแวดลอม                    2(2-0) 

Education  and Environment 

ความหมาย และความสําคัญของการศึกษากับส่ิงแวดลอม ธรรมชาติท่ีเปน
พ้ืนฐานในการดํารงชีพของมนุษย  การคิด การแลกเปล่ียน การใชทรัพยากร และการ
บริการที่กอใหเกิดปญหาอันมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในสังคม แนวทางการจัด
การศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหาและส่ิงแวดลอม   
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1013208 การศึกษากับการปรับปรนวัฒนธรรม                 2(2-0) 

  Education and Cultural Adaptive 

ความหมาย ประเภท ความสําคัญและคุณคาของวัฒนธรรม วัฒนธรรม
ทองถ่ินและวัฒนธรรมอ่ืนท่ีแตกตางไปจากวัฒนธรรมไทย อยางนอย 1-2 วัฒนธรรม 

แหลงขอมูลวัฒนธรรม กระบวนการถายทอด วัฒนธรรมทองถ่ิน การเกบ็และจัดทํา
ขอมูล การใชและการพัฒนากระบวนการถายทอดวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 

1013209 การศึกษารวมสมัย                   2(2-0) 

  Contemporary Education 

เหตุการณปจจุบันทางการศึกษา ท่ีเกี่ยวของกับการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท้ังในและ
ตางประเทศ 

 

1013501 การศึกษานอกระบบเปรียบเทียบ                  3(3-0) 

  Comparative Nonformal Education 

เปรียบเทียบแนวคิด  หลักสูตร  รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบของ 
ไทยกับตางประเทศ 

 

1013502 การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ                 3(3-0) 

  Nonformal Education Administration 

ทฤษฎีการบริหารการศึกษา       การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ 

ใหสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  วิเคราะห
รูปแบบการจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบของทองถ่ิน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1013503 เทคนิคการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ                 

 3(2-2) 

  Nonformal Education Techniques  

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัตงิานการศึกษานอกระบบ    อาทิ        

การฝกอบรมแบบตาง  ๆ    การเปนผูนําการเปล่ียนแปลง เทคนิคการนําเสนอ เทคนิค   

การประชาสัมพันธ  เทคนิคการทํางานเปนทีม การทํางานกับเครือขายการเรียนรูใน
ชุมชน 

 

1013504   การศึกษาทางเลือก                                   2(2-0) 

Alternative Education                                       

ความหมาย ความมุงหมาย ขอบขายของการศึกษาทางเลือก การเปรียบเทียบ
การศึกษานอกระบบในระบบ    และการศึกษาตามอัธยาศัย     การบริหารและการ
จัดการ การศึกษาทางเลือก หลักสูตรและการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยและ
ตางประเทศ         แนวโนมของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย 

 

1013505 การออกแบบโครงการและหลักสูตรการศึกษานอกระบบ                                 3(3-0) 

  Designing Project and Programs in Nonformal Education 

กระบวนการจัดทําโครงการและการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาผูใหญ    
และการศึกษานอกระบบ      ศึกษาโครงการและกิจกรรมการศึกษานอกระบบที่มีใน
ทองถ่ิน  ออกแบบโครงการและหลักสูตรการศึกษานอกระบบ  และทดลองใชใน
สถานการณจริง 

 

1013506 ภูมิปญญาศึกษา                    3(3-0) 

  Local Study 

ความหมาย  ขอบขาย    และความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน วิเคราะห 
จุดมุงหมาย   ระบบเน้ือหา  และกระบวนการเรียนรูของภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อ 
ประยุกตใชในการศกึษา 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1013507 การศึกษานอกระบบ                                2(2-0) 

  Non-formal Education 

ศึกษาความหมาย  ความมุงหมาย  และขอบขายของการศึกษานอกระบบ  

ความแตกตาง และความสัมพันธของการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ 

หนวยงานท่ีมีสวนรับผิดชอบในการจัดการศึกษานอกระบบ  หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน ปญหาและแนวโนมของ
การศึกษานอกระบบในประเทศไทย 

 

1013801 การทดลองปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ     1(60) 

  Supervised Practicum in Nonformal Education  

การทดลองฝกปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบของสถานศึกษา      
หนวยงานหรือองคการตาง ๆ  

 

1013802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการศึกษานอกระบบ 3               3(2-2) 

  Field Study of Nonformal Education 3 

ศึกษางานในสํานักงาน เชน งานสารบรรณ  งานธุรการ การเงิน การจัด
สํานักงานศึกษา       โครงการและกิจกรรมการศึกษานอกระบบที่หนวยงานท้ังของ
รัฐและเอกชนดําเนินการในทองถ่ิน 

 

1014201 การศึกษาของพอแม                   2(2-0) 

  Education for Parents 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของการศึกษาของพอแม หลักการทํางาน
ของพอแม วิธีจัดกิจกรรมเพ่ือการศึกษาของพอแม ปญหาและการชวยเหลือพอแม 
บทบาทของครูในการแนะแนวการศึกษาของบุตรแกพอแมและผูปกครอง การ
วิเคราะหและประเมินผล 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1014501 การศึกษานอกระบบกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย              2(2-0) 

  Nonformal Education and Thai Social Changes 

ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิและสังคม 

ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิและสังคมของประเทศไทย การเปล่ียนแปลง
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

1014502 การศึกษานอกระบบกับส่ิงแวดลอม                 3(3-0) 

  Nonformal Education and Development 

ศึกษาภาวะทางการเมือง     เศรษฐกิจ    สังคมและวัฒนธรรม   ส่ิงแวดลอม  

และระบบนเิวศนท่ีเปนพื้นฐานการดาํรงชีวิตของมนุษย      ปญหาส่ิงแวดลอม        

ส่ิงแวดลอมศึกษาและแนวทางจัดการศึกษานอกระบบเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
ส่ิงแวดลอม 

 

1014503 การศึกษานอกระบบกับการพัฒนาอาชีพ                 3(3-0) 

  Nonformal Education and Vocational Development 

ความหมายและความสําคัญของการประกอบอาชีพ     ศึกษาสภาพปญหา    
และกระบวนการพัฒนาอาชีพในทองถ่ินและการพฒันาอาชีพ  นโยบายของรัฐใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ   รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนา
อาชีพ 

 

1014504 การคนควาวิจัยเพื่อการศึกษานอกระบบ                 3(3-0) 

  Method of Inquiry for Nonformal Education 

กระบวนการคนหาความรู  การสํารวจ    การวิจัย    ในการศกึษานอกระบบ 

การสํารวจความตองการ และวิเคราะหของชุมชน  ศึกษารูปแบบตาง ๆ ของการวิจัย  
การสรางเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลและการออกแบบโครงการวิจัย   การนํา
ผลการวิจัยใชในงานการศกึษานอกระบบ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1014505 โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษานอกระบบ                2(2-0)

  Independent Study for Nonformal Education 

ใหนกัศึกษาเลือกศึกษา    ปฏิบัต ิ   หรือทดลองเร่ืองท่ีสนใจในขอบขาย 
ของการศึกษานอกระบบโดยไดรับคําแนะนําและนิเทศจากอาจารยผูสอน 

 

1014506 สัมมนาปญหาการศึกษานอกระบบ                 3(2-2) 

  Seminar in Nonformal Education Problems 

การวิเคราะหสภาพปญหาทางการศึกษานอกระบบที่สัมพันธกับสภาพ 

สังคมเศรษฐกิจ  การเมือง  และความมั่นคงของชาติ  หรือปญหาการศึกษานอกระบบ
อ่ืนท่ีเปนปญหาของทองถ่ินหรือปญหาระดับชาติ  เนนการฝกฝนการวิเคราะหปญหา
ดวยกระบวนการกลุมการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาแนวทางใน
การแกปญหารวมกัน 

 

1014801 การฝกประสบการณวิชาชีพการศึกษานอกระบบ 2               3(250) 

  Professional Experience in Nonfromal Education 2 

 ใหนกัศึกษาฝกงานภาคสนามตามศูนยการศึกษานอกโรงเรียนหรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนในทองถ่ิน 

 

1014802 การฝกประสบการณวิชาชีพการศึกษานอกระบบ 3               5(450) 

  Professional Experience in Nonformal Education 3 

 ใหนกัศึกษาฝกงานภาคสนามตามศูนยการศึกษานอกโรงเรียนหรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนในทองถ่ิน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1014901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา                  2(2-0) 

  Independent Study in Education 

นกัศึกษาเลือกศึกษาเร่ืองทางการศึกษาท่ีสนใจ 1 เร่ือง และจัดทําเปน
โครงการโดยผูสอน 

 

1014902 สัมมนาปญหาการศึกษา                   3(2-2) 

  Seminar in Educational Problems 

   ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัติการสัมมนาปญหาการศึกษา 
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หมูวชิาหลักสูตรและการสอน     

(102) 

 

 

  หมูวิชาหลักสูตรและการสอน  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาครุศาสตร  ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชา ดังนี้ 
  1.   หลักการศึกษาท่ัวไป        (102-1--) 

  2.  หลักสูตรและแบบเรียน     (102-2--) 

  3.  ทฤษฎี/หลักการเกี่ยวกับการสอน    (102-3--)

  4.                                                                                        (102-4--) 

  5.                                                                                                           (102-5--) 

  6.   วิธีสอนวิชาเฉพาะ                                                                          (102-6--) 

  7.                                                                                                           (102-7--) 

  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ     (102-8--) 

  9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ             
       การสัมมนา และการวิจัย     (102-9--) 
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หมูวชิาหลักสูตรและการสอน (102)   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

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 

หลักสูตรประถมศึกษา 
หลักสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา 
การวิเคราะหแบบเรียนสังคมศึกษา 
การวิเคราะหแบบเรียนภูมิศาสตร 
หลักสูตรมัธยมศึกษา 
หลักสูตรและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

หลักสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

หลักการสอน 

การสอนซอมเสริม 

การสอนซอมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา 
วิธีสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 

เทคนิคการปกครองช้ันเรียน 

การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 

กิจกรรมรวมหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรและส่ือการเรียนสําหรับการศึกษา
นอกระบบ 

หลักสูตรและแบบเรียนมัธยมศึกษา 
หลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา 
หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษาและการจัดการมัธยมศึกษา 
หลักสูตรศิลปะและการจัดการมัธยมศึกษา 
การสรางส่ือและวิเคราะหแบบเรียนช้ันประถมศึกษา 
การสรางส่ือและวิเคราะหแบบเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(1-2) 

3(3-0) 

3(2-2) 

2(2-0) 

3(2-2) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(2-0) 

    3(3-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

 

2(2-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(1-2) 

2(1-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1023209  การวิเคราะหหนังสือเรียนและการสรางหนังสือเสริม
ประสบการณ 

 

2(1-2) 

1023210  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 2(1-2) 

 1023210 การพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา 2(1-2) 

1023211  การสรางหลักสูตรงานอาชีพในทองถ่ิน 2(2-0) 

1023212  หลักสูตรและการใชแบบเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2(1-2) 

1023213  เอกสารและส่ือการสอนทางวิทยาศาสตรสําหรับครู
ประถมศึกษา 

 

1(1-0) 

1023214  การวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษและการสรางหนังสือ
เสริมประสบการณ 

 

2(1-2) 

1023215  การสรางส่ือการเรียนช้ันประถมศึกษา 2(2-0) 

1023301 2143302 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(2-0) 

1023302  การนิเทศการศึกษา 2(2-0) 

 1023302 หลักการนิเทศการสอน 2(2-0) 

 2143304 หลักการนิเทศการสอน 2(2-0) 

1023303  การพัฒนารูปแบบการสอน 2(1-2) 

 1023303 การพัฒนารูปแบบการสอนในระดับประถมศึกษา 2(1-2) 

1023304  ทักษะและเทคนิคการสอนในระดับประถมศึกษา 2(1-2) 

1023305  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2(1-2) 

1023306  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีศึกษา 2(1-2) 

1023601 2143601 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 3(2-2) 

1023602 2143602 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 3(2-2) 

1023603 2143603 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร 3(2-2) 

1023604 2143604 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 3(2-2) 

1023605 2143605 พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 3(2-2) 

1023606 2143606 พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 3(2-2) 

1023607 2143607 พฤติกรรมการสอนวิชาฟสิกส 3(2-2) 

1023608 2143608 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 3(2-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1023609 2143609 พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร 3(2-2) 

1023610 2143610 พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร 3(2-2) 

1023611 2143611 พฤติกรรมการสอนวิชาเกษตรกรรม 3(2-2) 

1023612 2143612 พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร 3(2-2) 

1023613 2143613 พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปหัตถกรรม 3(2-2) 

1023614 2143614 พฤติกรรมการสอนวิชาชางอุตสาหกรรม 3(2-2) 

1023615 2143615 พฤติกรรมการสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป 3(2-2) 

1023616 2143616 พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป 3(2-2) 

1023617 2143617 พฤติกรรมการสอนวิชาสุขศึกษา 3(2-2) 

1023618 1043618 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา 3(2-2) 

1023619 2143619 พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรีศึกษา 3(2-2) 

1023620 2143620 พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปศึกษา 3(2-2) 

1023621 2143621 พฤติกรรมการสอนวิชาธุรกิจศึกษา 3(2-2) 

1023622 2143622 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา 3(2-2) 

1023623 2143623 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา 3(2-2) 

1023624 2143624 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 3(2-2) 

1023625 2143625 พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 1 3(2-2) 

1023626 2143626 พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 2 3(2-2) 

1023627 2143627 พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย 3(2-2) 

1023628 2143628 พฤติกรรมการสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ 3(2-2) 

1023629 2143629 พฤติกรรมการสอนวิธีการใชหองสมุดและการศกึษาคนควา 3(2-2) 

1023630 2143630 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร 3(2-2) 

1023631 2143631 พฤติกรรมการสอนวิชานันทนาการ 3(2-2) 

1023632  พฤติกรรมการสอนวิชาเฉพาะ 3(2-2) 

1023633  พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาญ่ีปุน 3(2-2) 

1023634  พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาจีน 3(2-2) 

1023635  พฤติกรรมการสอนวิชาการสอนภาษาจีน 3(2-2) 

1023636  พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาฝร่ังเศส 3(2-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1023637  พฤติกรรมการสอนวิชาพุทธศาสนา 3(2-2) 

1023638  พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอาหรับ 3(2-2) 

1023639  พฤติกรรมการสอนดนตรีระดับประถมศึกษา 3(2-2) 

1023640  พฤติกรรมการสอนนาฏศิลประดับประถมศึกษา 3(2-2) 

1023641  พฤติกรรมการสอนการงานและอาชีพระดับประถมศึกษา 3(2-2) 

1023642  พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา 3(2-2) 

1023643  พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 3(2-2) 

1023644  พฤติกรรมการสอนพลานามัยระดับประถมศึกษา 3(2-2) 

1023645  พฤติกรรมการสอนศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา 3(2-2) 

1023801  การทดลองสอนวิชาภาษาไทย 1(60) 

 2143801 การทดลองสอนวิชาภาษาไทย 1(70) 

1023802  การทดลองสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1(60) 

 2143802 การทดลองสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1(70) 

1023803  การทดลองสอนวิชาคณิตศาสตร 1(60) 

 2143803 การทดลองสอนวิชาคณิตศาสตร 1(70) 

1023804  การทดลองสอนวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 1(60) 

 2143804 การทดลองสอนวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 1(70) 

1023805  การทดลองสอนวิชาเคมี 1(60) 

 2143805 การทดลองสอนวิชาเคมี 1(70) 

1023806  การทดลองสอนวิชาชีววิทยา 1(60) 

 2143806 การทดลองสอนวิชาชีววิทยา 1(70) 

1023807  การทดลองสอนวิชาฟสิกส 1(60) 

 2143807 การทดลองสอนวิชาฟสิกส 1(70) 

1023808  การทดลองสอนวิชาสังคมศึกษา 1(60) 

 2143808 การทดลองสอนวิชาสังคมศึกษา 1(70) 

1023809  การทดลองสอนวิชาภูมิศาสตร 1(60) 

 2143809 การทดลองสอนวิชาภูมิศาสตร 1(70) 

1023810  การทดลองสอนวิชาประวัติศาสตร 1(60) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

 2143810 การทดลองสอนวิชาประวัติศาสตร 1(70) 

1023811  การทดลองสอนวิชาเกษตรกรรม 1(60) 

 2143811 การทดลองสอนวิชาเกษตรกรรม 1(70) 

1023812  การทดลองสอนวิชาคหกรรมศาสตร 1(60) 

 2143812 การทดลองสอนวิชาคหกรรมศาสตร 1(70) 

1023813  การทดลองสอนวิชาศิลปหัตถกรรม 1(60) 

 2143813 การทดลองสอนวิชาศิลปหัตถกรรม 1(70) 

1023814  การทดลองสอนวิชาชางอุตสาหกรรม 1(60) 

 2143814 การทดลองสอนวิชาชางอุตสาหกรรม 1(70) 

1023815  การทดลองสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป 1(60) 

 2143815 การทดลองสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป 1(70) 

1023816  การทดลองสอนวิชานาฏศิลป 1(60) 

 2143816 การทดลองสอนวิชานาฏศิลป 1(70) 

1023817  การทดลองสอนวิชาสุขศึกษา 1(60) 

 2143817 การทดลองสอนวิชาสุขศึกษา 1(70) 

1023818  การทดลองสอนวิชาพลศึกษา 1(60) 

 2143818 การทดลองสอนวิชาพลศึกษา 1(70) 

1023819  การทดลองสอนวิชาดนตรีศึกษา 1(60) 

 2143819 การทดลองสอนวิชาดนตรีศึกษา 1(70) 

1023820  การทดลองสอนวิชาศิลปศึกษา 1(60) 

 2143820 การทดลองสอนวิชาศิลปศึกษา 1(70) 

1023821  การทดลองสอนวิชาธุรกิจศึกษา 1(60) 

 2143821 การทดลองสอนวิชาธุรกิจศึกษา 1(70) 

1023822  การทดลองสอนวิธีการใชหองสมุดและการศกึษาคนควา 1(60) 

 2143829 การทดลองสอนวิธีการใชหองสมุดและการศกึษาคนควา 1(70) 

1023823  การทดลองสอนวิชาคอมพิวเตอร 1(60) 

 2143830 การทดลองสอนวิชาคอมพิวเตอร 1(70) 

1023824  การทดลองสอนวิชานันทนาการ 1(60) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

 2143833 การทดลองสอนวิชานันทนาการ 1(70) 

1023825  การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 1 1(60) 

 2143831 การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 2 1(70) 

1023826  การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 2 1(60) 

 2143832 การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 2 1(70) 

1023827  การทดลองสอนวิชาเฉพาะ 1(60) 

1023828  การทดลองสอนวิชาภาษาจีน 1(60) 

1023829  การทดลองปฏิบัตงิานครูบรรณารักษ 1(60) 

1023830  การทดลองสอนวิชาภาษาฝร่ังเศส 1(60) 

1023831  การทดลองสอนวิชาพระพุทธศาสนา 1(60) 

1023832  การทดลองสอนวิชาภาษาญ่ีปุน 1(60) 

1023833  การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 1(60) 

1024601 2144410 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร 3(2-2) 

1024901 2144903 โครงการศึกษาเอกเทศทางการประถมศึกษา 2(1-2) 

1024902  การสัมมนาการประถมศึกษา 2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา  
หมูวชิาหลักสูตรและการสอน   (102) 

 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1021201 หลักสูตรประถมศึกษา                   3(3-0) 

  Curriculum of Elementary Education 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตร        หลักและกระบวนการในการ
พัฒนาหลักสูตร       หลักสูตรแบบตาง ๆ    หลักการ    จุดหมาย  จุดประสงค     
โครงสรางของหลักสูตรประถมศึกษาในปจจุบัน              ความสัมพันธระหวาง
จุดประสงคกับเนื้อหาในหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม
ในการจดัประสบการณตามหลักสูตร           หนังสือเรียน และวัสดุหลักสูตรอ่ืน ๆ            

แหลงวิทยาการ         การวัดและการประเมินผล     การบริหารและการใชหลักสูตร
ใหเหมาะสมกบัทองถ่ิน 

 

1021202 การวิเคราะหแบบเรียนสังคมศึกษา                 2(1-2) 

  Analysis of Social Studies Textbooks 

ศึกษาและวิเคราะหแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา     เพื่อ
คนหาวิธีสอนตามเน้ือหาวิชาในหลักสูตรตาง ๆ             อยางมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกบัสถานการณปจจุบัน 

 

1021203 การวิเคราะหแบบเรียนภูมิศาสตร                  2(1-2) 

  Analysis of Geography Textbooks 

ศึกษาและวิเคราะหแบบเรียนภูมิศาสตรระดับมัธยมศึกษา         เพื่อคนคิด
หาวิธีการสอน  การใชส่ือการสอน  โดยศึกษาเนื้อหาตาง ๆ อยางรอบดาน   เพื่อ
เตรียมพรอมท่ีจะออกไปทําการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน 

 

 

 



 30 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1021204 หลักสูตรมัธยมศึกษา                                3(3-0) 

  Curriculum of Secondary Education 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย              หลักและกระบวนการในการพัฒนา
หลักสูตร  หลักสูตรแบบตาง ๆ   หลักการ  จุดมุงหมาย  ฯลฯ    โครงสรางของ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน    และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในปจจุบัน             

ความสัมพันธระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับเนื้อหาในหลักสูตร         
กระบวนการเรียนการสอนและการจดัประสบการณตามหลักสูตร     เอกสาร
หลักสูตร     แหลงวิทยาการ    การประเมินผลทางการเรียน    เกณฑการจบหลักสูตร       
การบริหารและการปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกบัทองถ่ิน 

 

1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 3(2-2) 

  Curriculum and Fundamental Education Management 

ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร  หลักสูตรแบบตาง ๆ  พ้ืนฐานใน
การจัดทําหลักสูตร      องคประกอบของหลักสูตร       โครงสรางของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  การจัดประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร    
การใชหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน    การเลือกใชแหลงวิทยาการเสริม
หลักสูตร    การบริหารหลักสูตร  การสรางและการพฒันาหลักสูตร  การประเมินผล
หลักสูตร 

 

1021206 หลักสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน                2(2-0) 

  Curriculum and Texts for Fundamental Education 

ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร  รูปแบบของหลักสูตร   
องคประกอบของหลักสูตร  หลักสูตรปจจุบัน  กิจกรรมการเรียนการสอน  การจัด
ช้ันเรียน  การพัฒนาและการใชหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน   หนังสือ
เรียนและหนังสืออานประกอบ  การเลือกใชส่ือการเรียนการสอนและแหลง
วิทยาการการเรียนรู 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1022301 หลักการสอน                   3(2-2) 

  Methods of Teaching 

ความหมายและความสําคัญของการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน  การสอนเพ่ือจุดประสงคเฉพาะอยาง  รูปแบบ  

เทคนิคและวิธีการสอน   กิจกรรมการเรียนการสอน   การจัดบรรยากาศการเรียนรู    
ส่ือการเรียนการสอน       การวัดผลและประเมินผล          การวางแผนการสอน  การ
ฝกปฏิบัติการสอน 

 

1022302 การสอนซอมเสริม                  2(2-0) 

  Remedial Teaching 

   ความหมาย      ขอบเขต    ความมุงหมายและความสําคัญของการสอน 

ซอมเสริมหลักการและแนวคิดทางการศึกษาอันเปนท่ีมาของการสอนซอมเสริม  

การสอนเสริมเด็กปญญาเลิศและเด็กท่ีมีขอบกพรอง    นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใช
ในการสอนซอมเสริมคุณลักษณะท่ีดีของครูผูสอนซอมเสริม  การฝกปฏิบัตกิารสอน
ซอมเสริม 

 

1022501 เทคนิคการปกครองชัน้เรียน                 2(2-0) 

  Classroom Management Techniques 

 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงและมีผลกระทบตอช้ัน
เรียนท่ีเปล่ียนแปลง  พัฒนาการเด็กวัยประถมศึกษา    แนวคิดและหลักการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ียดึผูเรียนเปนศูนยกลาง  การพัฒนาประชาธิปไตยในช้ัน
เรียน  เทคนิคการปรับพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีปญหาเพ่ือการพัฒนาวิจัยในช้ันเรียน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023101 การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม                  3(3-0) 

  Curriculum Development for Training 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตรแบบตาง ๆ หลักการและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  พ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใช     
การประเมินผลหลักสูตร หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล  กระบวนการฝกอบรมและการกําหนดความจําเปนของการ
ฝกอบรมและพัฒนา     การกําหนดเปาหมายหลักสูตรและเนื้อหาของการอบรม  

บทบาทและหนาท่ีของผูฝกอบรม  วิธีการฝกอบรมและพัฒนา  การนําความรูทาง
จิตวิทยามาประกอบในการฝกอบรม  อาทิ  การเขากลุม การสรางความรวมมือ 
สามัคคี ฯลฯ  มีการศึกษานอกสถานท่ี  การฝกปฏิบัต ิพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 

การประเมินผลการฝกอบรมและพัฒนา ปญหาและอุปสรรคในการฝกอบรม 

 

1023201 กิจกรรมรวมหลักสูตร                   2(2-0) 

  Co-curriculum Activity 

ความหมายและความมุงหมายของกิจกรรมรวมหลักสูตร ประเภทและ
ประโยชนของกิจกรรมรวมหลักสูตรกับกิจกรรมการรวมหลักสูตร         ลักษณะของ
ผูนําและผูตามวิถีทางแหงประชาธิปไตย          หลักการจัดและการบริหาร     
กิจกรรมรวมหลักสูตรและการประเมินผลกิจกรรมรวมหลักสูตร            การเลือกจัด
โครงการตามประเภทของกิจกรรมรวมหลักสูตร 

 

1023202 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนสําหรับการศึกษานอกระบบ              2(2-0) 

  Curriculum Development and Instructional Media for Nonformal Education 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร  ทฤษฎีหลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การ
เรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การประเมินผลของการศึกษานอกระบบ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023203 หลักสูตรและแบบเรียนมัธยมศึกษา                 2(2-0) 

 Secondary School Curriculum and Texts 

  ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของหลักสูตร หลักสูตรแบบ 

ตาง ๆ พ้ืนฐานในการจัดทําหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร โครงสรางของ
หลักสูตรมัธยมศึกษาปจจุบัน การจัดประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
หลักสูตร การใชหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน เกณฑการเลือกใชหนังสือ
ในระดับมัธยมศึกษา การเลือกใชแหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร ความสัมพันธ
ระหวางหลักสูตรมัธยมศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและการศกึษานอก
ระบบโรงเรียน การสรางและการพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร  

 

1023204 หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา                 3(3-0) 

  Curriculum and Management of Secondary Education 

ความหมาย  ความสําคัญของหลักสูตรและการมัธยมศึกษา  
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร      หลักการ      จุดหมาย              โครงสรางของ
หลักสูตรมัธยมศึกษาปจจุบัน ประสบการณและกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักสูตร   
หนังสือท่ีใชในโรงเรียนและเกณฑการเลือก     การใชแหลงวิทยาการในทองถ่ิน           

ระเบียบการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษา  การจัดระบบงานใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

1023205 หลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษาและการจัดการมัธยมศึกษา               3(3-0) 

  Industrial Education Curriculum and Secondary Education 

 ความหมายและความสําคัญของหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษาและการ
มัธยมศึกษาหลักการ   ความมุงหมาย     และกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและ
การสอนอุตสาหกรรมศึกษา    การกําหนดเนื้อหา    การจัดกิจกรรม    แบบเรียน  

แหลงวิทยาการและการจัดและประเมินอุตสาหกรรมศึกษา            ตลอดจนการจัด
ระบบงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา    
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023206 หลักสูตรศิลปะและการจัดการมัธยมศึกษา                 3(3-0) 

  Art Curriculum and Secondary Education 

   ความหมายและความสําคัญของหลักสูตรศิลปะและการมัธยมศึกษา 
หลักการความมุงหมาย        และกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ศิลปะในระดับมัธยมศึกษา  การกําหนดเนื้อหา  การจัดกิจกรรม  แบบเรียน  แหลง
วิทยากร  และการจัดและประเมินผล  ตลอดจนการจัดระบบงานศิลปะในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

 

1023207 การสรางส่ือและวิเคราะหแบบเรียนชั้นประถมศึกษา               2(1-2) 

  Media Construction and Analysis of Elementary School Texts 

ความหมายและความมุงหมายของส่ือการเรียนการสอนช้ันประถมศึกษา     
การสรางวัสดุอุปกรณการสอนในช้ันเรียนและการบํารุงรักษา    การวิเคราะห
แบบเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร      ความเหมาะสมของเน้ือหากับวัย 
พัฒนาการและความสนใจของผูเรียน  การประเมินผลแบบเรียนโดยสังเขป 

 

1023208 การสรางส่ือและวิเคราะหแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษา                            2(1-2) 

  Media Construction and Analysis of Secondary 

ความหมายและความมุงหมายของส่ือการเรียนการสอนช้ันมัธยมศึกษา       
การสรางวัสดุอุปกรณการสอนในช้ันเรียนและการบํารุงรักษา      การวิเคราะห
แบบเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร       ความเหมาะสมของเน้ือหากับวัย 
พัฒนาการและความสนใจของผูเรียน  การประเมินผลแบบเรียนโดยสังเขป 

 

1023209 การวิเคราะหหนังสือเรียนและการสรางหนังสือเสริมประสบการณ              2(1-2) 

  Analysis of Texts and Writing for Children 

   ความหมาย  ความสําคัญ และประเภทของหนังสือท่ีใชในโรงเรียนลักษณะ 
หนังสือเรียนท่ีดี  การสํารวจหนังสือท่ีใชในโรงเรียน  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการ
จัดทําหนังสือ  การวิเคราะหและประเมินหนังสือเรียน  ฝกจัดทําหนังสือสงเสริมการ
อานและหนังสืออานเพิ่มเติม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023210 การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน                  2(1-2) 

  Curriculum Development for Local 

   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร  กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตรการ 
  ประเมินผลหลักสูตร    ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร    หลักการ     

จุดหมายโครงสรางของหลักสูตร      การจัดประสบการณและกิจกรรมท่ีสอดคลอง
กับหลักสูตรหลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน       

การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน 

 

1023211 การสรางหลักสูตรงานอาชีพในทองถ่ิน                 2(2-0) 

  Curriculum Developing for Local 

   ความจําเปนของการสรางงานอาชีพในทองถ่ิน    ศึกษาวิเคราะหปญหาการ 
วางงาน  คานิยมในการประกอบอาชีพตามแนวคิดเกากับใหมท่ีสอดคลองกับสภาพ
สังคมปจจุบัน    การสรางคานิยมเพื่อการพ่ึงตนเอง  การศึกษากรณีตัวอยาง บุคคลท่ี
ประสบความสําเร็จในอาชีพสวนตัว     ศึกษาวิเคราะหการเคล่ือนขบวนการของการ
เปล่ียนแปลงทางดานสังคมไทยตามนโยบายของรัฐและการพฒันาทางดาน
เทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลตอสังคมไทย     กระแสการเปล่ียนแปลงทางดานสังคมท่ี
เกิดข้ึนในทองถ่ินตน         ท้ังนี้เพื่อใหตระหนักถึงการดํารงชีวิตท่ีอยูรอดไดอยางดี
ในสภาวะปจจุบัน         รวมท้ังการเกิดความตระหนักตอการเลือกประกอบอาชีพที่
สอดคลองกับตนเอง การศึกษาสํารวจงานอาชีพตาง ๆ ในทองถ่ินท่ีดํารงอยู     งาน
อาชีพท่ีเกิดข้ึนใหมในปจจุบันและท่ีจะมีข้ึนตามมาในสภาวะการเปล่ียนแปลงของ
สังคมไทยในทองถ่ิน  การเลือกศึกษาวิธีการของงานอาชีพ     เพื่อใหเกิดความรู
สําหรับการสรางหลักสูตรงานอาชีพโดยใชกระบวนการสรางและการพัฒนา
หลักสูตรตามความสนใจของผูเรียน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 

 

1023212 หลักสูตรและการใชแบบเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา              2(1-2) 

  Surveying Elementary English Curriculum and Exploiting Texts Book 

ศึกษาหลักสูตรและแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีใชในระดับประถมศึกษา    
รวมถึงคูมือครู  แบบฝกหัดและหนังสืออานประกอบโดยศึกษาอยางละเอียดในดาน
เนื้อหากับกิจกรรมและแบบฝกหัด      เพื่อพิจารณาความสอดคลองของแบบเรียนกับ
หลักสูตร   และเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคของหลักสูตร 

   

1023213 เอกสารและสื่อการสอนทางวิทยาศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา              1(1-0) 

  Science Literature and Media for Elementary Teachers 

ศึกษาคนควาเอกสาร  ส่ิงพิมพ  วารสาร  งานวิจัย  หนังสือเสริม และส่ือการ
สอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร        รวมท้ัง
ผลผลิตเอกสารและส่ือการสอนเพื่อใชสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา 

 

1023214 การวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษและการสรางหนังสือ 
เสริมประสบการณ                   2(1-2) 

  Analysis of English Texts and Writing for Children 

ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของหนังสือภาษาอังกฤษท่ีใชใน
หองเรียนลักษณะหนังสือเรียนท่ีดี  การสํารวจหนังสือท่ีใชในโรงเรียน  การวิเคราะห
และประเมินหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ    ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการทําหนังสือ       
ฝกหัดทําหนังสือสงเสริมการอานและหนังสืออานเพิ่มเติม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023215 การสรางส่ือการเรียนชั้นประถมศึกษา                 2(2-0) 

  Elementary Media Construction 

 ความหมายและความมุงหมายของส่ือการเรียน  ส่ือการเรียนที่เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอนกลุมประสบการณตาง ๆ ในช้ันประถมศึกษา       การสราง
ส่ือการเรียน การบํารุงรักษาและการจัดระบบการเก็บและการใหบริการส่ือการเรียน
ในช้ันประถมศึกษา 

 

1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน                  2(2-0) 

  Teaching Skills and Techniques of Teaching 

ความหมาย   ขอบขาย  และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน    

ทักษะการนําเขาสูบทเรียน    การเราความสนใจ    การตั้งคําถาม     การใชส่ือการ
เรียนการสอน  การเลาเร่ือง  การเสริมแรง   การใชกิริยาทาทางและวาจา  การใช
กระดานดํา   การอธิบายยกตัวอยาง และสรุปบทเรียน   การสอนกลุมใหญ  การสอน
กลุมยอย  การสอนรายบุคคล  การใชเพลงประกอบการเรียนการสอน  บทบาท
สมมติ  เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวมเทคนิคการสอนโดยใชกระบวนการคิดฯลฯ 

 

1023302 การนิเทศการศึกษา                   2(2-0) 

  Educational Supervision 

ความหมาย   ความสําคัญ  และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา
ขอบขายของการนิเทศการศึกษา  บทบาทของผูบริหารตอนิเทศการศึกษา  หลักและ
เทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา  การพัฒนาการเรียนการสอน  การนิเทศการสอน  การ
นเิทศภายใน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023303 การพัฒนารูปแบบการสอน                  2(1-2) 

  Teaching Models Development 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรูปแบบการสอนตาง ๆ          รูปแบบการสอนเพ่ือ
พัฒนาสติปญญาและทักษะกระบวนการทางปญญา  รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนา 
ปฏิสัมพันธทางสังคม      รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาบุคคล      การเลือกรูปแบบการ
สอนใหเหมาะสมกบันักเรียนและช้ันเรียน  การทดลองสอนตามรูปแบบการสอนท่ี
พัฒนาข้ึน 

 

1023304 ทักษะและเทคนิคการสอนในระดับประถมศึกษา                2(1-2) 

  Skills and Techniques of Teaching in Elementary Education 

   ความหมายและความสําคัญของการฝกทักษะและเทคนิคการสอน ทบทวน 

ทักษะและเทคนิคการสอนท่ีจําเปนสําหรับการสอนในระดับประถมศึกษา  ไดแก  
การตั้งคําถาม  การเลาเร่ือง  การใชส่ือ   การเขียนกระดานดํา   การเราความสนใจ   
การเสริมแรงการนําเขาสูบทเรียน การสรุปบทเรียน ฯลฯ โดยเนนการฝกปฏิบัต ิการ
ออกแบบการสอนในระดับประถมศึกษา โดยใชเทคนิคการฝกปฏิบัต ิ การออกแบบ
การสอนในระดับประถมศึกษา  โดยใชเทคนิคและทักษะท่ีฝกมาแลว   การทดลอง
สอนโดยใชรูปแบบการสอนท่ีออกแบบไว 

 

1023305 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                 2(1-2) 

  Skills in Science 

ธรรมชาติและความหมายของวิทยาศาสตร      ประเภทของความรูทาง
วิทยาศาสตรการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  ไดแก  ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร  
ศึกษาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 13 ทักษะ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยวิธีการฝกปฏิบัติยอย และฝกทักษะ
ผสม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023306 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีศึกษา                             2(1-2) 

  Learning Activities for Technology Education 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีศึกษา  บทบาทและความสําคัญของ
เทคโนโลยีในการดาํรงชีวิต  หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีศึกษา
ในระดับประถมศึกษา  การจัดและพัฒนาการเรียนรูดานการใชวัสดุ  การใชเคร่ืองมือ  

การผลิตและการจัดการทําโครงงานดานเทคโนโลยีศึกษา  การประยุกตกระบวนการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาใชในการจดักิจกรรมการเรียนระดับประถมศึกษา 

 

1023601 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย                  3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Thai Language 

การศึกษาขอบขายของหลักสูตร  จุดประสงค  ลักษณะเนื้อหาวิชาและอัตรา
เวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  ศึกษาชนิดประเภทของเนื้อหาท่ี
ปรากฏในหนงัสือเรียนภาษาไทย ท้ังดานหลักภาษา วรรณคดีและการใชภาษา 
รวมท้ังศึกษาคูมือครูและแบบฝกหัดตาง ๆ      วิเคราะหจุดประสงค     ความคิดรวบ
ยอดของเนื้อหาแตละเร่ืองการศึกษาเทคนิคกระบวนวิธีการสอน และส่ือการเรียนท่ี
เหมาะสมกบัเนื้อหาแตละประเภท     การศึกษาประเภทของหนังสืออานนอกเวลา      
และวิชาภาษาไทยเลือกในช้ันตาง ๆ   เพื่อเตรียมจัดวิธีสอนและกิจกรรมท่ีเหมาะสม
กับเนื้อหาประเภทนั้น ๆ       ฝกการทําแผนการสอน   บันทึกการสอน            การ
ผลิตและการใชส่ือการเรียนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน           

ฝกสรางแบบทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย  การปฏิบัติการ
สอน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1023602 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ                 3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching English 

สํารวจวิธีสอนและแนวโนมในการสอนภาษาอังกฤษ  ฝกปฏิบัตกิารสอน
ภาษาเพ่ือส่ือความหมายและการนําไปใชในช้ันเรียน  สังเกตการสอนและวิเคราะห
บทเรียนท่ีใชในโรงเรียนมัธยม    เตรียมแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน    

รวมท้ังการฝกสอนโดยวิธีการสอนสาธิต  การสอนเพ่ือน       การสอนแบบจุลภาค
และกิจกรรมทางภาษาอ่ืน ๆ ท่ีมุงตัวผูเรียนเปนหลัก 

 

1023603 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร                 3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Mathematics 

การศึกษาหลักสูตร   หนังสือเรียน   คูมือครู   และเอกสารประกอบหลักสูตร
วิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา   จิตวิทยาการเรียนรู   เชน   บรูเนอร    กาเย      
เปยเจตสกินเนอร  เปนตน     การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน    การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  เทคนิควิธีสอนคณิตศาสตร  ทักษะการสอน   เชน   

ทักษะการใชคําถาม  ทักษะการนําเขาสูบทเรียน   ทักษะการเขียนกระดานดํา     
ทักษะการสรุปบทเรียน  เปนตน การผลิตและการใชส่ือประกอบการเรียนการสอน  

การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร           ตามระเบียบการ
วัดผลและประเมินผล    การทําโครงการสอน  แผนการสอน  การทดลองสอนเนื้อหา
คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023604 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป                 3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Science 

   การศึกษาจุดประสงค  เนื้อหาวิชาและเอกสารหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร 
ท่ัวไปการวิเคราะหหลักสูตร      ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร         จิตวิทยา
ในการสอน  เทคนิคการสอน  วิธีสอนวิทยาศาสตรแบบตาง ๆ     การจัด
หองปฏิบัติการ      การจัดเก็บอุปกรณความปลอดภัยในหองปฏิบัตกิาร การเลือกและ
การสรางส่ือการสอนวิทยาศาสตร  การเลือกใชหนังสือเรียน และหนังสืออาน
เพิ่มเติม    การเตรียมการสอน     การใชคูมือครู  การทําแผนการสอน       การ
ประเมินผลการสอนภาคปฏิบัต ิ        การสรางขอทดสอบวัดพฤติกรรม  การฝก
ปฏิบัติการสอน 

 

1023605 พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี                  3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Chemistry 

การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร การ
วิเคราะหหลักสูตร การจัดบทเรียน  การศึกษาเทคนิควิธีสอน  ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรวิธีแกปญหาและเจตคติทางวิทยาศาสตร    กิจกรรมการเรียนการ
สอน   ส่ือการเรียน   การวัดผลประเมินผล   การเตรียมการสอน   เชน    กําหนดการ
สอน   แผนการสอน     การฝกปฏิบัตกิารสอนวิชาเคมีแบบตาง ๆ  การจัด
หองปฏิบัติการและการรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัตกิารเคมี  รวมท้ังการ
แกปญหาการเรียนการสอนวชิาเคมี 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023606 พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา                  3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Biology 

   ธรรมชาติของวิทยาศาสตร    กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 
  (วิธีวิทยาศาสตร)  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และเจตคติทางวิทยาศาสตร 

หลักสูตรและเอกสารหลักสูตรชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษา    การวิเคราะห
หลักสูตรและหนังสือเรียนจิตวิทยาในการสอน วิธีสอนชีววิทยาแบบตาง ๆ    การ
เลือกใชและการสรางส่ือการเรียนชีววิทยา    การจัดหองปฏิบัตกิาร และความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัตกิาร   การวัดและประเมินผลชีววิทยา  การจัดและกําหนด
แผนการสอน    การเตรียมการสอน    การใชหนังสือเรียนและคูมือครู  การ
ปฏิบัติการสอน 

 

1023607 พฤติกรรมการสอนวิชาฟสิกส                  3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Physics 

   การศึกษาจุดประสงค   เนื้อหา   อัตราเวลาเรียน   และเอกสารหลักสูตรการ 
วิเคราะหหลักสูตรวิชาฟสิกสในระดับมัธยมศึกษา     การจัดบทเรียน    การศึกษา
เทคนิควิธีสอน   ทักษะการสอนท่ีจําเปน   ส่ือการเรียน   การวัดผลและประเมินผล     
การเตรียมการสอนเก่ียวกับวิธีสราง  วิธีใชเอกสารหลักสูตร  การฝกปฏิบัตกิารสอน 

 

1023608 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา                 3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Social Studies 

การศึกษาจุดประสงค  เนื้อหา  อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรสังคม
ศึกษา      การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียนสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  
เทคนิควิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       ทักษะท่ีจําเปนในการสอน
สังคมศึกษาส่ือการเรียน    การวัดผลและประเมินผล    การเตรียมการสอน   เชน    

การทําโครงการสอนแผนการสอน  ฯลฯ          การปฏิบัตกิารสอนในช้ันเรียน    เพื่อ
เปนการฝกการแกปญหาการเรียนการสอน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023609 พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร                               3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Geography 

ปรัชญา ขอบขาย เนื้อหา และอัตราเวลาเรียนของหลักสูตร  คูมือครูระดับ
มัธยมศึกษา เฉพาะเนื้อหาและรายวิชาภูมิศาสตร  การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือ
เรียนวิชาภูมิศาสตร       เทคนิควิธีสอน      ส่ือการเรียน      วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลวิชาภูมิศาสตรการเตรียมการสอน           วิธีการเขียนจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม  การฝกปฏิบัตกิารสอนแบบจุลภาคและวิธีสอนแบบตาง ๆ  

 

1023610 พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร                 3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching History 

การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษา  การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียนประวัติศาสตร  เทคนิควิธีสอน
และทักษะการสอนที่จําเปน    การจัดกิจกรรมการเรียน   การผลิต       การแสวงหา
และการเลือกส่ือการเรียนวิชาประวัติศาสตร    การวัดผลและการประเมินผล   การ
เตรียมการสอน     เชนการทําโครงการสอน     แผนการสอน    การปฏิบัตกิารสอน
ในช้ันเรียนเพื่อฝกทักษะการแกปญหาการเรียนการสอน 

 

1023611 พฤติกรรมการสอนวิชาเกษตรกรรม                 3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Agriculture 

การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรเกษตร
กรรมการวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน   จิตวิทยาการสอนวิชาเกษตรกรรม   

วิธีถายทอดความรูทางเกษตรกรรมแบบตาง ๆ   การเตรียมส่ือและอุปกรณทางเกษตร  
การวัดผลและประเมินผลวิชาเกษตรกรรมการเตรียมการสอน    เชน      การ
กําหนดการสอน      บันทึกการสอน  การฝกปฏิบัตกิารสอนเน้ือหาวิชาเกษตรแบบ
ตาง ๆ  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 

 

1023612 พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร                 3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Home Economics 

การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร การ
วิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน     เทคนิควิธีสอน     การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค  ส่ือการเรียน   การวัดผลประเมินผล   การ
เตรียมการสอน   เชนการกําหนดการสอน  แผนการสอน  การปฏิบัตกิารสอน   

วิชาคหกรรมสาขาตาง  ๆ  ดังนี้    

1.  แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ  

   2.  แขนงวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 
         3.  แขนงวิชาบานและการบริหารงานบาน 

   4.  แขนงวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 

   5.  แขนงวิชาศิลปประดิษฐ 
 

1023613 พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปหัตถกรรม                 3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Arts and Craft Education 

   การศึกษาจุดประสงค  เนื้อหา    อัตราเวลาเรียน   และเอกสารหลักสูตรวิชา 
ศิลปหัตถกรรม   ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย    การวิเคราะหหลักสูตร
และหนังสือเรียน  กระบวนการเรียนรูวิชาศิลปหัตถกรรม   วิธีการสรางความสนใจ   
วิธีการใหเนื้อหา    วิธีการของการนําเนื้อหาไปใชงานการสรางส่ือและอุปกรณการ
สอน    การวัดผลและประเมินผล  การเตรียมการสอน  การฝกปฏิบัตกิารสอน 

 

1023614 พฤติกรรมการสอนวิชาชางอุตสาหกรรม                 3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Trade and Industrial Education 

   การศึกษาจุดประสงค    เนื้อหา    อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรวิชา 
ศิลปหัตถกรรม  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย     การวิเคราะหหลักสูตร
และหนังสือเรียน  กระบวนการเรียนรูวิชาศิลปหัตถกรรม   วิธีการสรางความสนใจ  
วิธีการใหเนื้อหา  วิธีการของการนําเนื้อหาไปใชงาน   การสรางส่ือและอุปกรณการ
สอน  การวัดผลและประเมินผล  การเตรียมการสอน  การฝกปฏิบัตกิารสอน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023615 พฤติกรรมการสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป                 3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Industrial Arts 

   การศึกษาจุดประสงค    เนื้อหา   อัตราเวลาเรียน  และเอกสารหลักสูตรวิชา 
อุตสาหกรรมศิลป ระดับมัธยมศึกษา          จุดประสงคเชิงพฤติกรรม      การจําแนก
พฤติกรรมการเรียนรู  ทักษะการเรียนรู   การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน   

รูปแบบการสอนตาง ๆ   ขอดี   ขอจํากัดของวิธีสอนแตละแบบ    สามารถนําทฤษฎี
การสอนไปใชในการจดัการเรียนการสอน   การสรางส่ือการเรียน    การประเมินผล
ความสําเร็จ     การเตรียมการสอนและการฝกปฏิบัตกิารสอน 

 

1023616 พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป                  3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Thai Classical Dances 

   การศึกษาจุดประสงค    เนื้อหา    อัตราเวลาเรียน   และเอกสารหลักสูตร     
การวิเคราะหหลักสูตรนาฏศิลป  เทคนิควิธีสอนและทักษะการสอนที่จําเปน  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค  ส่ือการเรียน     การวัดผล
และประเมินผลการเตรียมการสอน  เชน  การกําหนดการสอน  แผนการสอน   การ
ทดลองสอน    การแกปญหาการเรียนการสอน  การฝกปฏิบัตกิารสอน 

 

1023617 พฤติกรรมการสอนวิชาสุขศึกษา                  3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Health Education 

   การศึกษาจุดประสงค    เนื้อหา    อัตราเวลาเรียน     และเอกสารหลักสูตร 
สุขศึกษาการวเิคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน   การจัดบทเรียน    เทคนิควิธีสอน 

ทักษะการสอนที่จําเปน   ส่ือการสอน    การวัดผลและประเมินผล     การเตรียมการ
สอนเกี่ยวกับวิธีสราง  วิธีใชเอกสารหลักสูตร  การฝกปฏิบัตกิารสอนแบบตาง ๆ  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023618 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา                  3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Physical Education 

   การศึกษาจุดประสงค   เนื้อหา  อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร 
พลศึกษา  เทคนิควิธีสอนพลศึกษา ส่ือการเรียน  การวัดผลและประเมินผลพลศึกษา  
การเตรียมการสอน  เชน  การกําหนดการสอน  บันทึกการสอน การปฏิบัตกิารสอน   

การฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมนอกช้ันเรียนใหสอดคลองกับโปรแกรมพลศึกษา
ในโรงเรียน 

 

1023619 พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรีศึกษา                 3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Music Education 

   การศึกษาจุดประสงค  เนื้อหา  อัตราเวลาเรียน  และเอกสารหลักสูตรดนตรี 
การวิเคราะหหลักสูตร   ความสัมพันธระหวางปรัชญาและการสอนดนตรี   วิธีการ
สอนดนตรี  มัธยมศึกษากับแผนการศึกษาของชาติ    ความหมายของการสอน  

กระบวนการเรียนการสอน  เทคนิควิธีสอนตาง ๆ  การเลือกส่ือ  การประเมินผลการ
สอนดนตรี  การกําหนดการสอนและบันทึกการสอน  การปฏิบัตกิารสอนดนตรี 

 

1023620 พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปศึกษา                  3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Art Education 

การศึกษาจุดประสงค    เนื้อหา   อัตราเวลาเรียน  และเอกสารหลักสูตร
ศิลปศึกษาระดับมัธยมศึกษา     การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน    เทคนิควิธี
สอน ทักษะการสอน  การใชส่ือการเรียน  การใชวัสดุ  การวัดผลและประเมินผล    
การกําหนดการสอน        บันทึกการสอน         การปฏิบัตใินหองปฏิบัตกิาร  
การปฏิบัติการสอน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023621 พฤติกรรมการสอนวิชาธุรกิจศึกษา                 3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Business Education 

การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา  อัตราเวลาเรียน  และเอกสารหลักสูตรธุรกิจ
ศึกษา    การวิเคราะหหลักสูตรหนังสือเรียน  เทคนิควิธีสอนและทักษะการสอนที่
จําเปน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค  ส่ือการเรียน       

การวัดผลและประเมินผล  การเตรียมการสอน  เชน  การกําหนดการสอน  แผนการ
สอน  เปนตน    การปฏิบัตกิารสอน  การแกปญหาการเรียนการสอน 

 

1023622 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา               3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Thai at Elementary School Level 

   สาระสําคัญของหลักสูตรภาษาไทยระดับประถมศึกษา  คูมือการสอน 

ภาษาไทยหนังสือเรียน  และหนังสือสงเสริมการอานภาษาไทย  จุดประสงคของการ
อานภาษาไทยระดับประถมศึกษา   การเตรียมความพรอมเพ่ือการเรียนการสอน
กิจกรรมเพลงและเกมประกอบการสอน  การสอนเสริมและซอมการเรียนภาษาไทย    
การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทย  การเตรียมการสอน  การปฏิบัตกิารสอน 

 

1023623 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา               3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Mathematics at Elementary  

School  Level 

สาระสําคัญของหลักสูตรคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา           คูมือครู
คณิตศาสตร  บัตรงาน   หนังสือเรียน    แบบฝกหัดเสริมทักษะ    และแนวการสอน
คณิตศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)   การ
จัดกิจกรรมการเรียน  การสอนคณิตศาสตร       ส่ือการเรียนการสอนและเกม
คณิตศาสตร       การศึกษาตัวแบบการสอนคณิตศาสตร  การสรางเจตคติท่ีถูกตองใน
การคิดเชิงตรรกะและการคํานวณ  การนําความรูในเชิงคณิตศาสตรไปใชใน
ชีวิตประจําวัน   การวัดผลและการประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร   การสอนเสริม
และซอมการเรียน   การเตรียมการสอน   การปฏิบัตกิารสอน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023624 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา               3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching English Language at Elementary  

        School Level 

ศึกษาวิธีสอนภาษาอังกฤษแบบตาง ๆ    ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัต ิ   การนํา
หลักการไปใชในหองเรียน     การเรียนรูภาษาของเด็ก      การสอนทักษะทางภาษา    
การฝกทักษะประกอบการสอนภาษา         การผลิตและการใชส่ือการเรียนการสอน   

กิจกรรมเพลงและเกมประกอบการสอน  การสอนเสริมและซอมการเรียนทางภาษา     
การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ    การเตรียมการสอน     การปฏิบัติ 
การสอน 

 

1023625 พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 1                            3(2-2) 

  Methods and Approaches in Life Experience Group Teaching 1 

สาระสําคัญของหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  เนื้อหาของ
หลักสูตร    กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตท่ีเกี่ยวกับสังคมศึกษา  เชน  หนวยชาติ
ไทยประเทศเพื่อนบาน   ประชากรศึกษา   การเมืองและการปกครอง   ขาวเหตุการณ
และวันสําคัญและเนื้อหาอ่ืน ๆ ทักษะทางสังคมและเทคนิคการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนท่ีจาํเปน  การสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตกับการบูรณา
การส่ือการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียน  การเตรียมการสอน  การ
ปฏิบัติการสอน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023626 พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 2               3(2-2) 

  Methods and Approaches in Life Experience Group Teaching 2 

   เนื้อหาของหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตท่ีเกี่ยวกับ 

วิทยาศาสตร  เชน   หนวยส่ิงมีชีวิต    ชีวิตในบาน    การทํามาหากิน    พลังงานและ
สารเคมี  จักรวาลและอวกาศ   และเนื้อหาอ่ืน 

   วิธีการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร        ทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตรและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจาํเปน    เชน  การสอน
และการใชส่ือการเรียนการสอนตามแนวทางสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท.) และบทเรียนสําเร็จรูปของโครงการสงเสริมสมรรถภาพ
การสอน และอ่ืน ๆ   การใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตรอยางงาย ๆ   เชน  เทอรโมมิเตอร   
ตะเกียง    อัลกอฮอล    แวนขยายแมเหล็ก  เข็มทิศ    เปนตน      การวัดและ
ประเมินผลการเรียน      การเตรียมการสอน    การปฏิบัตกิารสอน 

 

1023627 พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย                3(2-2) 

  Methods and Approaches in Life Experience Group Teaching 

สาระสําคัญของหลักสูตรกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย   การสอนกลุมสราง
เสริมลักษณะนิสัยกับการบูรณาการในกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย       และในกลุม
ประสบการณอ่ืน ๆ  หลักการสอนและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม
สรางเสริมลักษณะนิสัย การผลิตและการใชส่ือการเรียนการสอน      การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน  การเตรียมการสอน  การปฏิบัตกิารสอน  

  

 

 

 

 

 

 

 



 50 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 

 

1023628 พฤติกรรมการสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ                3(2-2) 

  Methods and Approaches in Work Experience Teaching  

   สาระสําคัญของหลักสูตรกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ    ความสําคัญของ 
การสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพในระดับประถมศึกษา               หลักการจัด
ประสบการณเพื่อการเรียนรู  การใชทรัพยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนการสอน  

ทักษะการผลิตและการใชส่ือ  อุปกรณ และเคร่ืองมือพื้นฐานในงานตาง ๆ  การ
เตรียมการสอน  การฝกทําใบงาน การนําเสนอผลงานของนักเรียนดวยวิธีการตาง ๆ        

การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน   การสรางชุดการสอน และการทดลอง
สอนในช้ันเรียนและในสถานการณจริง 

 

1023629 พฤติกรรมการสอนวิธีการใชหองสมดุและการศึกษาคนควา               3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Library Science 

การศึกษาจุดประสงค  รายวิชาและเนื้อหา  ตลอดจนเอกสารหลักสูตรท่ี
เกี่ยวของกับการใชหองสมุดและการศกึษาคนควาในระดับมัธยมศึกษา        การ
วิเคราะหหลักสูตร   และหนังสือเรียน     การจัดเนื้อหาวิชาและเทคนิควิธีสอน    การ
ใชหองสมุด      การสอนรูปแบบตาง ๆ  การจัดกิจกรรมคนควาในระดับ
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และการศึกษานอกระบบ      การจัดส่ือการเรียน
ประกอบการเรียนการสอน    การวัดผลและประเมินผลการฝกปฏิบัต ิ การเตรียมการ
สอน  และการฝกปฏิบัตกิารสอน 

 

1023630 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร                 3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Computer Education 

   การศึกษาจุดประสงค    เนื้อหา     อัตราเวลาเรียน      และเอกสารหลักสูตร 
คอมพิวเตอรระดับมัธยมศึกษา    การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน   จิตวิทยา
การเรียนรู      การเขียนกระดานดํา      การสรุปบทเรียน        การผลิตและการใชส่ือ
การเรียนการวัดผลและประเมินผล  การทําโครงการสอน  แผนการสอน  การ
ปฏิบัติการสอน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 

 

1023631 พฤติกรรมการสอนวิชานันทนาการ                 3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Recreation 

   การศึกษาจุดประสงค   เนื้อหา   อัตราเวลาเรียน   และเอกสารหลักสูตรการ 
  วิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน   เทคนิควิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือการสอน   การวัดผลและประเมินผล   การเตรียมการสอน    เชน      การทํา
โครงการสอน     บันทึกการสอน  การปฏิบัตกิารสอน 

 

1023632 พฤติกรรมการสอนวิชาเฉพาะ                  3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Specific Subject 

   สาระสําคัญของหลักสูตรประถมศึกษา                หรือหลักสูตรมัธยมศึกษา   
การวิเคราะหหลักสูตรในสวนท่ีเปนเนื้อหา และจุดประสงคของวิชาท่ีจะนําไปสอน  

กิจกรรมการเรียนการสอน  และทักษะการสอน     ส่ือการเรียน และการประเมินผล     
ในการสอนวิชาตามหลักสูตรท่ีวิเคราะห  การวางแผนการสอน  การเตรียมการสอน 

และการปฏิบัติการสอน 

 

1023633 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาญ่ีปุน                 3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Japanese 

การศึกษาวิธีสอน และแนวโนมในการสอนภาษาญ่ีปุน  ฝกปฏิบัตกิารสอน
ภาษาเพ่ือส่ือความหมายและการนําไปใชในช้ันเรียน   สังเกตการสอนและวิเคราะห
บทเรียนในโรงเรียนมัธยม           เตรียมแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน      

รวมท้ังฝกปฏิบัติการสอนโดยวิธีการสอนสาธิต       การสอนเพ่ือน     การสอนแบบ
จุลภาค     และกิจกรรมทางภาษาอ่ืน ๆ ท่ีมุงตัวผูเรียนเปนหลัก 
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1023634 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาจีน                  3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Chinese 

การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา เอกสารหลักสูตร  วิเคราะหหลักสูตรและ
หนังสือเรียนภาษาจีนในช้ันมัธยมศึกษา      ศึกษาเทคนิควิธีสอนและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  ส่ือการเรียน     การวัดและประเมินผล     การเตรียมการสอน        

ฝกการทําแผนการสอน บันทึกการสอน  การผลิตและการใชส่ือการเรียนท่ีเหมาะสม  

และสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน    ฝกการสรางแบบทดสอบและการประเมินผล
การเรียน  การปฏิบัตกิารสอนในช้ันเรียน  เพื่อเปนการฝกการแกปญหาการเรียนการ
สอน 

 

1023635 พฤติกรรมการสอนวิชาการสอนภาษาจีน                 3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Chinese 

 ศึกษาจุดประสงค  เนื้อหา  เอกสารหลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาจีนใน
ช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ศึกษาเทคนคิวิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน บันทึกการสอน  การผลิตและการใชส่ือการเรียนท่ีเหมาะสมและสอดคลอง
กับเนื้อหาในบทเรียน  ฝกการสรางแบบทดสอบและการประเมินผลการเรียน การ
ปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน  เพื่อเปนการฝกการแกปญหาการเรียนการสอน 

 

1023636 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาฝร่ังเศส                 3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching French 

สํารวจวิธีสอน  และแนวโนมในการสอนภาษาฝร่ังเศส  ฝกปฏิบัตกิารสอน
ภาษาเพ่ือส่ือความหมาย     และการนําไปใชในช้ันเรียน        สังเกตการสอนและฝก
วิเคราะหบทเรียนท่ีใชในโรงเรียนมัธยม      เตรียมแผนการสอน    เอกสาร
ประกอบการสอนและอุปกรณประกอบการสอน  รวมท้ังการฝกสอนโดยวิธีการ
สอนสาธิต    การสอนเพื่อน    การสอนแบบจุลภาคและกิจกรรมทางภาษาอ่ืน ๆ ท่ีมุง
ตวัผูเรียนเปนหลัก  ใหใชเทคนิคการสอน และนวัตกรรมในการสอนภาษาฝร่ังเศส 
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1023637 พฤติกรรมการสอนวิชาพระพุทธศาสนา                 3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Buddhist Studies 

 ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาของช้ันประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาวิธีสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบตาง ๆ ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัต ิทักษะ
การสอนการผลิตส่ือและการใชส่ือการเรียนการสอน       การสอนโดยกิจกรรมและ
กรรมฐาน   การวัดผล    การประเมินผล   การเตรียมการสอน   การทําแผนการสอน     

การนําหลักการไปประยุกตใชในหองเรียน  การปฏิบัตกิารสอน 

 

1023638 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอาหรับ                 3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Arabic 

การศึกษาจุดประสงค    เนื้อหา    และเอกสารหลักสูตรวิชาภาษาอาหรับ
ระดับมัธยมศึกษา      ศึกษาวิธีการสอนภาษาตางประเทศแบบตาง ๆ    โดยเนนการ
สอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา  กิจกรรมเสริม
ทักษะภาษา  การวิเคราะหบทเรียนและแบบเรียนภาษาอาหรับท่ีใชในระดับ
มัธยมศึกษา      เตรียมแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน       ฝกการสราง
แบบทดสอบและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอาหรับ 

 

1023639 พฤติกรรมการสอนดนตรีระดับประถมศึกษา                3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Music for Elementary School Level 

การศึกษาจุดประสงค  อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรดนตรี  การ
วิเคราะหหลักสูตร   ความหมายของการสอน   กระบวนการเรียนการสอน    

หลักการสอนและเทคนิควิธีสอนตาง ๆ   การเลือกส่ือ  การจัดกิจกรรมการเรียน  การ
สอนดนตรี  การเตรียมการสอน และการทําแผนการสอน  การปฏิบัตกิารสอนดนตรี 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023640 พฤติกรรมการสอนนาฏศิลประดับประถมศึกษา                3(2-2) 

             Methods and Approaches in Teaching Thai Classical Dance for Elementary  

School Level  

การศึกษาจุดประสงค  เนื้อหา  อัตราเวลาเรียน   และเอกสารหลักสูตร  
นาฏศิลปการวิเคราะหหลักสูตร    เทคนิควิธีสอนและทักษะการสอนที่จําเปน    

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค    การผลิตและการใช
ส่ือการเรียน  การวัดผลและประเมินผล    การเตรียมการสอนและแผนการสอน         

การปฏิบัติการสอนการแกปญหาการเรียนการสอน 

 

1023641 พฤติกรรมการสอนการงานและอาชีพระดับประถมศึกษา               3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Work Experience for Elementary  

School Level 

การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน เอกสารหลักสูตรการงาน
อาชีพการวิเคราะหหลักสูตร   ความสําคัญของการงานอาชีพในระดับประถมศึกษา 
หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู  การใชทรัพยากรในทองถ่ินเพื่อชวย
ในการเรียนการสอน  ทักษะการผลิตและการใชส่ือ    อุปกรณและเคร่ืองมือพื้นฐาน
ในงานตาง ๆ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน           และการทดลองสอน
ในช้ันเรียนและในสถานการณจริง 

 

1023642 พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา               

 3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Science for Elementary School Level 

   การศึกษาจุดประสงค    เนื้อหา     อัตราเวลาเรียน      และเอกสารหลักสูตร 
วิทยาศาสตร   การวิเคราะหหลักสูตร  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร   เทคนิคการ
สอนวิธีสอนวิทยาศาสตรแบบตาง ๆ       การเลือกการผลิตและการใชส่ือการสอน
วิทยาศาสตร     การเตรียมการสอน    การทําแผนการสอน      การประเมินการสอน
ภาคปฏิบัติ  การฝกปฏิบัตกิารสอน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023643 พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา                3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Social Study for Elementary  

School Level 

การศึกษาจุดประสงค    อัตราเวลาเรียน   และเอกสารหลักสูตรสังคมศึกษา   
การวิเคราะหหลักสูตร  ทักษะกระบวนการทางสังคม     เทคนิควิธีสอนสังคมศึกษา    
การจัดกิจกรรมทางสังคมศึกษา    การผลิต    การเลือกและการใชส่ือการวัดผล
ประเมินผล    การเตรียมการสอน  การทําแผนการสอน  การฝกปฏิบัตกิารสอน 

    

1023644 พฤติกรรมการสอนพลานามัยระดับประถมศึกษา                3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Physical Education for Elementary  

School Level 

การศึกษาจุดประสงค   อัตราเวลาเรียน  และเอกสารหลักสูตรพลานามัย     
การวิเคราะหหลักสูตร หลักการและวิธีสอนพลศึกษา  การจัดกิจกรรมทางพลศึกษา   
ส่ือการเรียน   การวัดผลและประเมินผล   การเตรียมการสอน   การปฏิบัตกิารสอน   

การฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมนอกช้ันเรียนใหสอดคลองกับพลศึกษาใน 

โรงเรียน 

    

1023645 พฤติกรรมการสอนศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา                3(2-2) 

  Methods and Approaches in Teaching Art for Elementary School Level 

การศึกษาจุดประสงค  อัตราเวลาเรียน   และเอกสารหลักสูตรศิลปศึกษา   
การวิเคราะหหลักสูตร  เทคนิควิธีสอน  การจัดกิจกรรมทางศิลปศึกษา  การผลิตและ
การใชส่ือการเรียน  การใชวัสดุ  การวัดผลและประเมินผล    การเตรียมการสอนและ
การทําแผนการสอน  การปฏิบัตกิารสอน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023801 การทดลองสอนวิชาภาษาไทย                  1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Thai Language 

   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาภาษาไทย 
    ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 

1023802 การทดลองสอนวิชาภาษาอังกฤษ      1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in English 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

1023803 การทดลองสอนวิชาคณิตศาสตร      1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Mathematics 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ   ในรายวิชา
คณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

1023804 การทดลองสอนวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป     1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in General Science 

   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ    ในรายวิชา 
วิทยาศาสตรท่ัวไปชั้นมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

1023805 การทดลองสอนวิชาเคมี       1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Chemistry 

   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาเคมี 

ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023806 การทดลองสอนวิชาชีววิทยา      1(60) 

Teaching Practice Under Supervision in Biology   

 การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ  ในรายวิชาชีววิทยา
ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

1023807 การทดลองสอนวิชาฟสิกส      1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Physics 

   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาฟสิกส 
ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

1023808 การทดลองสอนวิชาสังคมศึกษา      1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Social Studies 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาสังคม
ศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

1023809 การทดลองสอนวิชาภูมิศาสตร      1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Geography 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาภูมิศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

 

1023810 การทดลองสอนวิชาประวัติศาสตร     1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in History 

   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา 
ประวัติศาสตรช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023811 การทดลองสอนวิชาเกษตรกรรม                  1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Agriculture 

   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา 
เกษตรกรรมช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

1023812 การทดลองสอนวิชาคหกรรมศาสตร     1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Home Agriculture 

               การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา 
คหกรรมศาสตรช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

1023813 การทดลองสอนวิชาศิลปหัตถกรรม     1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Arts and Graft Education 

   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา 
ศิลปหัตถกรรมช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

1023814 การทดลองสอนวิชาชางอุตสาหกรรม     1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Trade and Industrial Education 

   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ  ในรายวิชาชาง 
     อุตสาหกรรมช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 

1023815 การทดลองสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป     1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Industrial Arts 

   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา 
อุตสาหกรรมศิลปช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023816 การทดลองสอนวิชานาฏศิลป      1(60) 

     Teaching Practice Under Supervision in Thai Classical Dances 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชานาฏศิลป
ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

1023817 การทดลองสอนวิชาสุขศึกษา      1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Health Education 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาสุขศึกษา
ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

1023818 การทดลองสอนวิชาพลศึกษา      1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Physical Education 

   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ  ในรายวิชาพลศึกษา 
  ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 

1023819 การทดลองสอนวิชาดนตรีศึกษา                               1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Music Education 

   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา 
ดนตรีศึกษาชั้นมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

1023820 การทดลองสอนวิชาศิลปศึกษา                  1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Art Education 

   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา 
ศิลปศึกษาช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023821 การทดลองสอนวิชาธุรกิจศึกษา      1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Business Education 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาธุรกิจ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

1023822 การทดลองสอนวิธีการใชหองสมดุและการศึกษาคนควา   1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Library Science 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาการใช
หองสมุด  และการศึกษาคนควา ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณ 
วิชาชีพครู 

 

1023823 การทดลองสอนวิชาคอมพิวเตอร      1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Computer Education 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา
คอมพิวเตอรช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

1023824 การทดลองสอนวิชานันทนาการ      1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Recreation 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา
นนัทนาการช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

1023825 การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 1     1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Elementary School  Level 1 

   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ   ในรายวิชา 
พฤติกรรมการสอนภาษาไทย   คณิตศาสตร   กลุมสรางเสริมประสบการณ 1 และ 2 

ในโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023826 การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 2     1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Elementary School  Level 2 

   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ    ในรายวิชา 
พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย และกลุมการงาน 

พ้ืนฐานอาชีพ   ในโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา 
 

1023827 การทดลองสอนวิชาเฉพาะ                  1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Specific Slementary 

   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาตาม 

หลักสูตรประถมศึกษา หรือหลักสูตรมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณ 
วิชาชีพครู 

 

1023828 การทดลองสอนวิชาภาษาจีน      1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Chinese 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาภาษาจีน
ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

1023829 การทดลองปฏิบัติงานครูบรรณารักษ     1(60) 

  Practice Under Supervision in Library Science 

   การศึกษาและทดลองปฏิบัตงิานสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในงานการเปนครู 
    บรรณารักษ ท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 

1023830 การทดลองสอนวิชาภาษาฝร่ังเศส      1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in French 

   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ    ในรายวิชา 
ภาษาฝร่ังเศสช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1023831 การทดลองสอนวิชาพระพุทธศาสนา     1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Buddhist Studies 

   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาพระพุทธ 
    ศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
   

1023832 การทดลองสอนวิชาภาษาญ่ีปุน      1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Japanese 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา 
ภาษาญ่ีปุนชั้นมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

1023833 การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา                 1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Elementary School Level 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน  ๆ   ในรายวิชา 
พฤติกรรม การสอนท่ีเลือกเรียน  ท่ีลงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

1024601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร                  3(2-2) 

  Teaching Skills for Science Teachers 

วิเคราะหคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครูวิทยาศาสตร     ทักษะสําคัญและ
จําเปนสําหรับครูวิทยาศาสตร  ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร    
ฝกทักษะในการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร      กิจกรรม 

วิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี   โครงงานวิทยาศาสตร       การออกแบบและการสราง
ส่ือการสอนวิทยาศาสตร     การจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตร การสรางขอสอบและ
การใชขอสอบ          ทักษะการใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน            ทักษะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  

การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1024901 โครงการศึกษาเอกเทศทางการประถมศึกษา                2(1-2) 

  Independent Study in Elementary Education 

ใหนกัศึกษาเลือกเร่ืองท่ีตนสนใจในขอบขายวิชาการประถมศึกษา โดย
ไดรับคําแนะนํา และอยูใตการนิเทศอยางใกลชิดของอาจารย 

 

1024902 การสัมมนาการประถมศึกษา                  2(1-2) 

  Seminar in Elementary Education 

ศึกษาจุดมุงหมาย  รูปแบบ  และกระบวนการของการสัมมนา     วาง
แผนการจดัสัมมนา  วิเคราะหสภาพปญหาและแนวโนมของการประถมศึกษา    ท้ัง
ในระดับทองถ่ินและระดับชาติ  ในขอบขายของงานในระดับประถมศึกษา     เนน
การฝกทักษะการวิเคราะหปญหา    ดวยกระบวนการกลุม   การอภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็น         วางแผนการพฒันาแนวทางแกปญหาดวยกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร       แสวงหาแนวคิดใหมจากแหลงขอมูลตาง ๆ   โดยเฉพาะวิทยากร    
ผลงานวิจัย      หรือวรรณกรรมทางการประถมศึกษา 
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หมูวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   
(103) 

 

  หมูวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ซ่ึงอยูในหมวดวิชาครุศาสตร ไดจัด
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 

  1.   หลักการทฤษฎีท่ัวไป                      (103-1--) 

  2.   การใช                           (103-2--) 

3. การผลิตวัสดุท่ัวไป                  (103-3--) 

4. การผลิตวัสดุท่ีใชฟลม               (103-4--) 

5. การผลิตวัสดุทางสรางสรรค               (103-5--) 

  6.    เคร่ืองมือเคร่ืองใช                (103-6--)  

  7.    เทคโนโลยีและนวัตกรรม               (103-7--) 

  8.    การฝกประสบการณวิชาชีพ               (103-8--) 

  9.   โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ    

        โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวิจัย            (103-9--) 
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หมูวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา (103) 
 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1031101 

1031201 

1031202 

1031203 

1031204 

1031205 

1031301 

1032101 

1032102 

1032201 

1032301 

1032302 

1032501 

1032502 

1032701 

1033101 

1033102 

1033103 

1033104 

1033105 

1033106 

1033201 

 

1033202 

1033301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
การใชเทคโนโลยีการศึกษา 
การใชแหลงวิชาในชุมชนเพื่อการศึกษา 
การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา 
การใชส่ือมวลชนเพ่ือการศึกษา 
โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ 
การผลิตวัสดุเทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
โสตทัศนูปกรณในงานพัฒนาชุมชน 

ส่ือการสอนวิชาภูมิศาสตร 
ส่ือการสอนวิชาสังคมศึกษา 
การผลิตส่ือการศึกษาราคาเยา 
การสรางส่ือการเรียนการสอน 

การจัดแสดงและนิทรรศการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
นวัตกรรมการศึกษา 
การบริหารเทคโนโลยีการศึกษา 
วิธีระบบทางเทคโนโลยีการศึกษา 
การประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา 
ธุรกิจส่ือการศึกษา 
การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเผยแพร 
วัฒนธรรม 

ส่ือโสตทัศนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
การผลิตวัสดุกราฟก 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(2-2) 

2(2-0) 

2(1-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

3(2-2) 

2(1-2) 

3(2-2) 

2(1-2) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

 

2(1-2) 

2(1-2) 

3(2-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 
ส่ือและการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย 
การผลิตส่ือโสตทัศนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
การถายภาพขาว-ดํา 
การผลิตสไลด 
การผลิตรายการโทรทัศน 1 

การใชวัสดุทองถ่ินเพื่อการผลิตส่ือการเรียนการสอน 

การผลิตแผนภาพโปรงใส 

การผลิตสไลดมัลติวิช่ัน 

การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
การซอมบํารุงอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา 
บทเรียนสําเร็จรูป 

ชุดการเรียนการสอน 

เทคโนโลยีการถายภาพ 

การปฏิบัตงิานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 1 

การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 2 

การจัดการฝกอบรมทางการศึกษา 
การศึกษาโดยระบบส่ือทางไกล 
การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเผยแพรวัฒนธรรม 2 

การถายภาพวัสดุขนาดเล็ก 

การถายภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน 

การสรางสรรคและประดิษฐส่ือการศึกษา 
โทรทัศนการศึกษา 
การผลิตส่ิงพิมพเพื่อการศึกษา 
การดําเนินงานหองปฏิบัตกิารทางเสียง 

 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(1-2) 

3(2-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

3(2-2) 

2(1-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(1-2) 

2(0-4) 

2(1-2) 

2(2-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1034801 

1034802 

1034803 

 

1034804 

 

1034901 

1034902 

1034903 

 การทดลองปฏิบัตงิานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 
ประสบการณจําลองเทคโนโลยีการศึกษา 
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาและ
สารสนเทศ 2 

การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาและ
สารสนเทศ 3 

การสัมมนาเทคโนโลยีการศึกษา 
วิทยาการพิเศษทางเทคโนโลยีรวมสมัย 
ความรูเบ้ืองตนในการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา 

1(60) 

2(1-2) 

 

3(250) 

 

5(450) 

2(1-2) 

2(2-0) 

2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (103) 

 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

   

1031101 หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา   3(3-0) 

        Principles and Theories in Educational Technology and Innovation  

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ พัฒนาการและแนวโนม
แนวคิดหลัก           การและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษากับการแกปญหาทางการศึกษา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาเปรียบเทียบ (หรือการเปรียบเทียบเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาระหวางประเทศ) 

   

1031201 การใชเทคโนโลยีการศึกษา      2(2-0) 

                           Utilization of Educational Technology  

 ศึกษาและวิเคราะหปญหาทางการศึกษา ความจําเปนในการใชเทคโนโลยี
การศึกษา ประเภทของเทคโนโลยีการศึกษา รูปแบบการจัดระบบการเรียนการสอน 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีการศึกษา 
   

1031202 การใชแหลงวิชาในชุมชนเพื่อการศึกษา      2(2-0) 

        Utilization of Community for Education                                                       

  ศึกษาความหมาย ขอบขาย คุณคาของการศึกษาแหลงวิชาในชุมชนท่ีมี
ประโยชน การสํารวจแหลงชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษา การเชิญวิทยากร การศึกษา
นอกสถานท่ี 

   

1031203 การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา   3(2-2) 

        Operation and Maintenance of Education Technology Equipments  

             ศึกษาหลักการ ระบบการทํางาน วิธีใชและการบํารุงรักษาอุปกรณ 
เทคโนโลยี การศึกษาฝกปฏิบัตกิารใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการ 
ศึกษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

   

1031204 การใชส่ือมวลชนเพื่อการศึกษา      2(2-0) 

        Utilization of Mass Media in Education  

          ศึกษาความสําคัญของส่ือมวลชนท่ีมีตอการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการ 
        ใชวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูล      
              สากล และส่ือสารสารสนเทศในรูปแบบอ่ืนเพื่อการศึกษา การใชและเลือกรับขอมูล       
              ขาวสารที่เปนประโยชนตอการเรียนรู การวิเคราะหขาวสารเพ่ือการเรียนรู  

   

1031205 โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ      2(1-2) 

                           Audio Visual Materials and Equipments 

ศึกษาความสําคัญและบทบาทของโสตทัศนวัสดุและอุปกรณตอการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ศึกษาวิธีการจัดหา การจําแนกประเภท การจัดเก็บ การ
ใหบริการและการดูแลรักษาฝกปฏิบัตกิารผลิต การซอมแซม และการเก็บรักษา
    

1031301 การผลิตวัสดุเทคโนโลยีการศึกษา                                                                           3(2-2) 

              Production of Educational Technology Materials 

หลักการและทฤษฎีออกแบบ การรางแบบ เขียนแบบ การใชเคร่ืองมือในการ
รางแบบและออกแบบฝกปฏิบัตกิารออกแบบ รางแบบ เขียนแบบ ยอ-ขยายแบบ การ
ผลิตการนําไปทดลองใช การตรวจสอบสัมฤทธิผลของวัสดุเทคโนโลยีการศึกษาและ
การปรับปรุงแกไข 

   

1032101 เทคโนโลยีการศึกษา                                                     3(2-2) 

Educational Technology 

ความหมาย ขอบขายและความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาตอการเรียนการสอน วิธีระบบ กระบวนการส่ือความหมาย การจําแนก
ประเภทของส่ือการเรียนการสอน การเลือก การแนะนําใหรูจักเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน การจัดหา การใช การผลิต การ
ประเมินผลและการเก็บรักษาส่ือการเรียนการสอนฝกปฏิบัตผิลิตส่ือหลักท่ีเหมาะสม
กับสภาพช้ันเรียน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

  

1032102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     3(2-2) 

        Information Technology in Education  

ศึกษาการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การทํางานของ
อินเตอรเน็ต การใชงานอินเตอรเน็ต ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เวิลด ไวด เว็บ การ
ประชุมทางไกล (teleconference) อินเตอรเน็ตในวงการศึกษาไทยเพ่ือพัฒนาและการ
คนควาทางการศึกษา ฝกปฏิบัติสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต และฝกรับสงไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส 

   

1032201 โสตทัศนูปกรณในงานพัฒนาชุมชน                                                             2(1-2) 

Audio - visual Aids for Community Development 

ความสําคัญ และประเภทของโสตทัศนูปกรณ การเลือก การเตรียม การผลิต 

การใชโสตทัศนูปกรณเพื่อการพัฒนาชุมชน เทคนิคการผลิตและการใช
โสตทัศนูปกรณใหสัมฤทธิผล การเสริมประสบการณใหผูเรียนรูจักการผลิต การใช
โสตทัศนูปกรณท่ีเหมาะสมกบัทองถ่ิน 

   

1032301 ส่ือการสอนวิชาภูมิศาสตร       2(1-2) 

Teaching Media for Geography 

              ศึกษาบทบาทของส่ือท่ีมีตอการเรียนการสอน ส่ือการสอนวิชาภูมิศาสตร
ประเภทตาง ๆ การเลือก การจัดหา การผลิต การใช การประเมินผลและการ
บํารุงรักษาส่ือการสอนวิชาภูมิศาสตร 

   

1032302 ส่ือการสอนวิชาสังคมศึกษา      2(1-2) 

        Teaching Media for Social Studies  

                      ศึกษาบทบาทของส่ือท่ีดีตอการเรียนการสอน ส่ือการสอนวิชาสังคมศึกษา        
              ประเภทตาง ๆ การเลือก การจัดหา การผลิต การใช การประเมินผลและการบํารุง     
              รักษาส่ือการสอนวิชาสังคมศึกษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1032501 การผลิตส่ือการศึกษาราคาเยา      2(1-2) 

        Production of Inexpensive Educational Media  

                 ศึกษาความหมาย ขอบขาย คุณคา ประเภท และแหลงท่ีมาของส่ือราคาเยา 
หลักการผลิต การใชและการเก็บรักษา ฝกปฏิบัต ิการจัดหา การปรับปรุง การผลิต
ส่ือราคาเยาชนิดตาง ๆ ใหเหมาะสมกบัเนื้อหาและสภาพของทองถ่ิน 

   

1032502 การสรางส่ือการเรียนการสอน                                                                            2(1-2) 

        Media Construction  

              ความหมาย ประเภทและประโยชนของส่ือการเรียนการสอน การวิเคราะห           
              บทเรียนเพื่อการสรางส่ือ ประเภทของส่ือท่ีเหมาะสม การผลิตส่ือ การใชส่ือและการ    
              พัฒนาส่ือเฉพาะตามระดับการศึกษา การผลิตส่ือการเรียนการสอนราคาเยา การ 
              ประเมินผลส่ือการเรียนการสอน 

   

1032701 การจัดแสดงและนิทรรศการ      3(2-2) 

        Display and Exhibition  

หลักการ องคประกอบของการจัดแสดงและนทิรรศการ เทคนิคการจัดและ
การประเมินผลฝกปฏิบัติในการจดัแสดงและนิทรรศการ 

   

1033101 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา     2(1-2) 

       Educational Technology and Innovation  

ความหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ความเปนมา คุณคา การ
เลือกและการประเมินผลการใชส่ือชนิดตาง ๆ  ฝกปฏิบัตกิารใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1033102 นวัตกรรมการศึกษา       3(2-2) 

        Educational Innovation  

ความหมาย ความสําคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การ
สราง การเลือกใชนวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนฝกปฏิบัตกิารศึกษาสภาพ
ปญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา นําเสนอรูปแบบนวัตกรรมท่ีเหมาะสม ทํา
การผลิตเพื่อนําไปทดลองใชและปรับปรุงแกไข 

   

1033103 การบริหารเทคโนโลยีการศึกษา      2(1-2) 

       Administration of Educational Technology  

ศึกษาสภาพปญหา การใช การบริหาร วัสดุและอุปกรณเทคโนโลยี
การศึกษา กระบวนการในการจัดดําเนินการบริหารและการบริการฝกปฏิบัตบิริการ
การจัดส่ือตาง ๆ ในศูนยส่ือการเรียนการสอน เพื่อใหสะดวกในการใหบริการ 

   

1033104 วิธีระบบทางเทคโนโลยีการศึกษา      2(2-0) 

        Systematic Approaches in Educational Technology  

ความหมาย ขอบขาย ประเภทของรูปแบบตาง ๆ ของวิธีระบบทาง
เทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบระบบการเรียนการสอน และการประยุกตรูปแบบ
ไปใชในการทาํกรณีศึกษา 

   

1033105 การประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา     2(2-0) 

       Evaluation in Educational Technology  

             ศึกษาแนวคิด รูปแบบ บทบาทของการประเมินและการวดัผลที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีการศึกษา กระบวนการวางแผน พัฒนา วิเคราะห ปฏิบัติการและรายงาน
การประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1033106  ธุรกิจการศึกษา        2(2-0) 

        Business in Educational Media  

 ศึกษาความสําคัญของการประกอบธุรกิจในดานการผลิตและจําหนาย
ส่ือการศึกษาเพื่อผลในการพัฒนาส่ือในเมืองไทย การเช่ือมโยงความรูพ้ืนฐานในการ
บริหารธุรกิจ หลักเศรษฐศาสตร กฎหมายธุรกิจ หลักการตลาด การวิเคราะห
กลุมเปาหมายและเทคนิคการขายอยางมีประสิทธิภาพใหเขากับธุรกิจทาง
ส่ือการศึกษา ศึกษารูปแบบและความเปนไปได รวมท้ังปญหาอุปสรรคและแนวทาง
ในการแกปญหาของการประกอบธุรกิจทางส่ือการศึกษาในเมืองไทย 

   

1033201 การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเผยแพรวฒันธรรม   2(1-2) 

       Technology and Innovation of Cultural Promotion  

              ศึกษาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดองคประกอบและหลักการ วิธีการจัด
ผลิตส่ือ กิจกรรมอันเปนเคร่ืองมือเผยแพรวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน ภาพนิ่ง 
เทปโทรทัศน เทปบันทึกเสียง การจัดรายการวิทยุ โทรทัศน การแสดงละครทาง
ส่ือมวลชน 

   

1033202 ส่ือโสตทัศนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ    2(1-2) 

       Audio-Visual Media for Advertising and Public Relations  

ศึกษาความสําคัญ บทบาทของโสตทัศนท่ีมีตอการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ ประเภทของส่ือโสตทัศน การเลือก การเตรียมการผลิต การใชส่ือ
โสตทัศนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ  ฝกปฏิบัตกิารใชส่ือโสตทัศนเพื่อการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1033301 การผลิตวัสดุกราฟก       3(2-2) 

        Production of Graphic Materials  

ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวสัดุกราฟก 

วัสดุอุปกรณ และเคร่ืองมือในการผลิตวัสดุกราฟก การประดิษฐตัวอักษร การสราง
ภาพ หลักการผลิต การใชและการเก็บรักษาวัสดุกราฟก  ฝกปฏิบัติการเขียน การ
ประดิษฐ การสรางภาพและอักษร เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน 

   

1033302 ส่ือและการบริหารส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  2(2-0) 

        Instructional Media and Media Administration in Elementary Schools  

             ความหมายและการจําแนกประเภทส่ือการเรียนการสอนตามกลุม
ประสบการณในระดับประถมศึกษา การผลิต การจัดหา และการสงเสริมการใช การ
ประเมินผลส่ือการเรียนการสอน การบริหารและการบริการส่ือการเรียนการสอน 

การจัดต้ังศูนยส่ือการเรียนการสอนในระดับช้ันเรียน ระดับโรงเรียน กลุมโรงเรียน 

ชนิดอยูกบัท่ีและชนิดเคล่ือนท่ี การบูรณาการส่ือการเรียนการสอนโดยเนนกิจกรรม
กลุม 

   

1033303 ส่ือและการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย     2(1-2) 

        Instructional Media and Activities for Teaching Thai  

         ศึกษาบทบาทของส่ือท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและกิจกรรมใน
การสอนวิชาภาษาไทย การเลือก การจัดหา การผลิต การใช  การประเมินผลและการ
เก็บรักษาส่ือการเรียนการสอนวชิาภาษาไทย เนนการฝกทักษะในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวชิาภาษาไทย 

   

1033304 การผลิตส่ือโสตทัศนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ   2(1-2) 

        Product of Audio-Visual Media for Advertising and Public Relations  

ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบ กระบวนการผลิตส่ือโสตทัศนเพื่อ
การโฆษณาและประชาสัมพันธฝกปฏิบัตกิารผลิตส่ือโสตทัศนใหเหมาะสมกับการ
โฆษณาและประชาสัมพันธลักษณะตาง ๆ  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1033401 การถายภาพขาว-ดํา       3(2-2) 

        Black and White Protography  

ศึกษาการใชอุปกรณการถายภาพ ฟลม กระดาษอัดรูป เทคนิคการถายภาพ 

กระบวนการลางฟลม อัดขยายภาพขาว-ดําฝกปฏิบัตกิารถายภาพเพื่อใชในการศกึษา
ดวยฟลมขาว-ดํา การลางฟลมและการอัดขยายภาพ 

 

1033402 การผลิตสไลด        2(1-2) 

        Slides Production  

ศึกษาวิธีการผลิตสไลด ลักษณะท่ีดีของสไลด อุปกรณท่ีใชในการผลิต การ
ทําตนฉบับและการนําเสนอ ฝกปฏิบัตกิารผลิตสไลด เพื่อการเรียนการสอนและการ
นาํเสนอ 

 

1033403 การผลิตรายการโทรทัศน 1      2(1-2) 

        Television Production 1  

ศึกษาคุณคา กระบวนการผลิต และการนํารายการโทรทัศนไปใช การ
วางแผนและดําเนินการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธและเพื่อการ
เรียนการสอนฝกการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธหรือเพ่ือการเรียน
การสอน 

   

1033501 การใชวัสดุทองถ่ินเพื่อการผลิตส่ือการเรียนการสอน   2(1-2) 

        Utilization of Local Materials for Instuctional Media Production  

                     ศึกษาประเภท ลักษณะ ขนาด คุณสมบัติและแหลงวัสดุท่ีจะนํามาใชในการ   
              ผลิตส่ือการศึกษาท้ังวัสดุพ้ืนฐานและวัสดุสําเร็จรูปฝกปฏิบัตกิารนําวัสดุท้ังประเภท       

              พ้ืนฐานและสําเร็จรูปมาใชในการผลิตส่ือ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1033502 การผลิตแผนภาพโปรงใส       2(1-2) 

       Transparency Production  

ศึกษาวิธีการผลิตแผนภาพโปรงใสลักษณะท่ีดีของแผนภาพโปรงใส 

อุปกรณ ท่ีใชในการผลิต การทําตนฉบับ การนําเสนอฝกปฏิบัตกิารผลิตแผนภาพ
โปรงใสและการนําเสนอ 

  

1033503 การผลิตสไลดมัลติวิชั่น       2(1-2) 

        Slide-multivision Production  

การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทสไลดท่ีใชเปนส่ือการสอน ทฤษฎีและหลักการ
เร่ืองการเรียนรูจากรูปภาพในระบบการผลิตสไลดโดยใชเทคนิคพิเศษ  ฝกปฏิบัติการ
ผลิตสไลด การเขียนบท การถายสไลด การผลิตสัญญานเสียง และการทําสัญญาน
เล่ือนภาพดวยเทคนิคพิเศษ 

 

   

1033505 การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา    3(2-2) 

       Production and Presentation of Educational Multimedia  

ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการ
นาํเสนอ ศึกษาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบสรางผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอในการเรียน การเสนอ
และการเผยแพร 

   

1033601 การซอมบํารุงอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา     2(1-2) 

        Repair and Maintenance of Educational Technology Equipment  

ศึกษา วิเคราะหระบบการทํางาน ลักษณะการใชงาน การแกไข ซอมบํารุง 
เบ้ืองตนของอุปกรณเทคโนโลยีทางการศึกษา ใหอยูในสภาพดีและมีความปลอดภัย
ในการทาํงานปฏิบัตกิารตอวงจรไฟฟาอยางงาย และตรวจซอมแกไขอุปกรณ
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีชํารุด 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1033701 บทเรียนสําเร็จรูป       3(2-2) 

        Programmed Text  

ศึกษาความหมายและลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูป ทฤษฎีพ้ืนฐานดาน
จิตวิทยาการเรียนรู หลักการของบทเรียนสําเร็จรูป งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ประเภท
คุณคา ขอจํากัด กระบวนการในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป การนําบทเรียนสําเร็จรูป
ไปใชในการเรียนการสอนฝกปฏิบัตกิารสรางส่ือท่ีมีลักษณะเปนบทเรียนสําเร็จรูป 

   

1033702 ชุดการเรียนการสอน       3(2-2) 

        Instructional Packages  

ศึกษาความหมาย ลักษณะของชุดการเรียนการสอน ทฤษฎีพ้ืนฐานทางดาน
จิตวิทยาการเรียนรู หลักการของชุดการเรียนการสอน งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ประเภท     

คุณคา ขอจํากัดของชุดการเรียนการสอน กระบวนการในการสรางชุดการเรียนการ
สอน การนําชุดการเรียนการสอนไปใช   ฝกสรางชุดการเรียนการสอน 

 

1033703 เทคโนโลยีการถายภาพ       3(2-2) 

        Technology of Photography  

               ศึกษาวิทยาศาสตรการถายภาพ การจัดองคประกอบภาพ พัฒนาการของ
การถายภาพ หลักการถายภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว อุปกรณการถายภาพนิ่งและ
ภาพเคล่ือนไหว 

   

1033801 การปฏิบัติงานเทคโนโลยกีารศึกษาและสารสนเทศ 1   2(1-2) 

       Practicum in Education and Information Technology 1  

ศึกษาวิธีการจัดใหบริการส่ือตาง ๆ ในสถานศึกษา การใช การดูแลรักษา 
อุปกรณเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ              ฝกปฏิบัตกิารใหบริการส่ือ 
การใช การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณตาง ๆ  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

   

1033802 การปฏิบัติงานเทคโนโลยกีารศึกษาและสารสนเทศ 2   2(0-4) 

        Practicum in Educational and Information Technology 2  

              ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับงานทางเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศใน
สถานศึกษาหรือศูนยบริการส่ือตาง ๆ   

   

1033901 การจัดการฝกอบรมทางการศึกษา      2(1-2) 

       Management of Training in Education  

ศึกษารูปแบบการฝกอบรม การดําเนินการดานบุคลากร งบประมาณ อาคาร
สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก การวางแผน การสํารวจสภาพปญหา และความ
ตองการในการฝกอบรม การเขียนโครงการฝกอบรมและสัมมนา       ฝกปฏิบัตเิขียน
โครงการและการจัดการฝกอบรม 

 

1034101 การศึกษาโดยระบบส่ือทางไกล      2(2-0) 

       Telecommunications and Distance Learning   

                      แนวคิดใหมในการจดัการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การ  
             ศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผานระบบส่ือทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การ     
            ใชเครือขายสากล (Internet) ในการสืบคน การติดตอส่ือสารดวยเทคโนโลยีสาร 
             สนเทศ การพัฒนาเวปไซดเพื่อการเรียนการสอน การสงและการดาวนโหลดขอมูล     
             เทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล 

   

1034201 การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเผยแพรวฒันธรรม 2  3(2-2) 

        Technology and Innovation in Cultural Promotion 2  

วิเคราะหโครงสรางของวัฒนธรรมไทย ออกแบบและวางแผนการผลิต
โปรแกรมเผยแพรวฒันธรรมทางส่ือมวลชน โดยสามารถเลือกใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไดอยางเหมาะสม  ฝกปฏิบัตกิารเผยแพรวัฒนธรรม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1034401 การถายภาพวัสดุขนาดเล็ก      3(2-2) 

        Micro Photography  

หลักการถายภาพตนแบบสองมิติ และการถายภาพวัสดุสามมิติขนาดเล็ก 

โดยใชกลองถายและอุปกรณประกอบอยางงาย การจัดแสง การใชแวนกรองแสง 
แทนถายตนฉบับและอุปกรณถายภาพอ่ืน ๆ               ฝกปฏิบัตกิารถายภาพ วัสดุ
ขนาดเล็ก เพื่อใชในทางการศึกษา 

   

1034402 การถายภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน     3(2-2) 

       Instructional Film Production  

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน ศึกษาและวิเคราะห
เนื้อหาในหลักสูตร ตลอดจนความตองการ ความสนใจ เจตคติของผูเรียน ฝก
ปฏิบัติการสรางภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน     

   

1034501 การสรางสรรคและประดิษฐส่ือการศึกษา     2(1-2) 

       Creativity and Invention of Education Media  

ความหมายของงานสรางสรรค งานประดิษฐ ผลิตส่ือการศึกษาประเภทตาง 
ๆ โดยเนนความคิดสรางสรรค รูปแบบเนื้อหาท่ีสัมพันธกัน การนํามาใชประโยชน
ทางการศึกษา  ฝกสรางส่ือการศึกษา 

   

1034701 โทรทัศนการศึกษา            2(1-2) 

Educational Television  

ความสําคัญ ขอบขายของโทรทัศนการศึกษา หลักการเลือก การใชและการ
ประเมินผลการใชโทรทัศนการศึกษา การเตรียมการเบ้ืองตนในการผลิตรายการ
โทรทัศนการศึกษาฝกผลิตรายการโทรทัศนการศึกษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1034702 การผลิตส่ิงพิมพเพื่อการศึกษา      2(1-2) 

        Production of Educational Printed Materials  

พัฒนาการและประเภทของส่ิงพิมพเพื่อการศึกษา   หลักการผลิตส่ิงพิมพ
และการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการผลิตส่ิงพิมพเพื่อการศึกษา  ฝกปฏิบัติการ
ผลิตส่ิงพิมพเพื่อการศึกษา 

   

1034703 การดําเนินงานหองปฏิบัติการทางเสียง     2(1-2) 

         Audio Laboratory Operation  

ศึกษาพัฒนาการ ความสําเร็จ หลักการจัดหองปฏิบัตกิารทางเสียง ธรรมชาติ
ของผูฟง    ฝกผลิตรายการ การใชหองปฏิบัตกิารทางภาษา หองสงเสียงตามสายและ
หองบันทึกเสียง 

   

1034801 การทดลองปฏิบัติงานเทคโนโลยกีารศึกษาและสารสนเทศ   1(60) 

        Supervised Practicum in Educational and Information Technology  

         การทดลองฝกปฏิบัตงิานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศใน 

             สถานศึกษาหรือองคการตาง ๆ  

 

1034802 ประสบการณจําลองเทคโนโลยีการศึกษา     2(1-2) 

        Simulation in Education Technology  

                     นาํเร่ืองความรูระบบการจัดการ เพื่อบริหารกิจการทางเทคโนโลยีและ   
                            นวัตกรรมการศึกษา ในสถานการณจําลองท่ีจัดข้ึนในสถานศึกษา หนวยงานหรือ      
                            องคการตาง ๆ เพื่อใหมีประสบการณปฏิบัตงิาน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1034803 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 2  3(250) 

       Professional Experience in Education and information Technology 2  

                      ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศในสถานศึกษา      
              หรือหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหมีประสบการณตรงในการปฏิบัตงิาน 

  

1034804 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3                   5(450) 

        Professional Experience in Education and information Technology 3  

                การฝกปฏิบัตงิานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศในสถาน 

ศึกษา หรือหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหมีประสบการณตรงในการปฏิบัตงิาน 

   

1034901 การสัมมนาเทคโนโลยีการศึกษา                               2(1-2) 

        Seminar in Educational Technology   

สัมมนาวิเคราะหปญหาทางการศึกษาในระดับทองถ่ินและระดับชาติ ศึกษา
ผลงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อหาแนวทางนําความรูทางเทคโนโลยี
เหลานั้นมาดัดแปลงใชและแกปญหาดังกลาวใหเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมไทย 

   

1034902 วิทยาการพิเศษทางเทคโนโลยีรวมสมัย               2(2-0) 

        Special Topics in Contemporary Technology  

         ศึกษาแนวคิด แนวโนม ทฤษฎี วิธีการ วัสดุอุปกรณหรือทักษะตาง ๆ ทาง 
              เทคโนโลยีท่ีทันเหตุการณและเปนท่ีสนใจในวงการนักเทคโนโลยีการศึกษา               

 

1034903 ความรูเบื้องตนในการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา         2(1-2) 

        Introduction to Educational Technology Research  

ศึกษาปญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา กระบวนการวิจัยและรายงานการวิจัย
ทางเทคโนโลยีการศึกษา  ฝกวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 
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หมูวชิาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  
(104) 

 

 

  หมูวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ซ่ึงอยูในหมวดวิชาครุศาสตร ไดจัด
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 

  1.  การวัดผลและการประเมินผล     (104-1--) 

  2.  การสรางแบบทดสอบ      (104-2--) 

6. สถิติการศึกษา         (104-3--) 

7. วิจัย        (104-4--) 

8. คอมพิวเตอร       (104-5--) 

  6.          (104-6--)  

  7.   เบ็ดเตล็ดและอ่ืน ๆ       (104-7--) 

  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ     (104-8--) 

  9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ    

       โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวิจัย  (104-9--) 
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หมูวชิาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  (104) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

1042101  การประเมินผลในระดับประถมศึกษา 2(1-2) 

1042102  การประเมินผลในระดับมัธยมศึกษา 2(1-2) 

1042103  การประเมินผลการเรียน 2(1-2) 

1042104  หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 2(1-2) 

1042201  การสรางแบบทดสอบ 2(1-2) 

1042301  การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 1 2(2-0) 

1042302  การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 2 3(3-0) 

1042401  ระเบียบวิธีวิจัย 2(1-2) 

1042501  โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดผลและการประเมินผลทาง
การศึกษา 1 

 

3(2-2) 

1043101  ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ 2(1-2) 

1043102  การประเมินทางการศึกษา 2(1-2) 

1043103  การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาภาษา 2(1-2) 

1043104  การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาสังคมศาสตร 2(1-2) 

1043105  การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาคณิตศาสตร 2(1-2) 

1043106  การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาวิทยาศาสตร 2(1-2) 

1043107  การประเมินผลการเรียนดานการปฏิบัต ิ 2(1-2) 

1043108  การวัดความพรอม 2(1-2) 

1043109  การวัดบุคลิกภาพ 2(1-2) 

1043110  การวัดจริยธรรม 2(1-2) 

1043111  การวัดเจตคติ 2(1-2) 

1043112  การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา 2(1-2) 

1043113  การประเมินบุคคล 3(3-0) 

1043201  แบบทดสอบมาตรฐาน 2(1-2) 

1043301  การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 3 3(3-0) 

1043401  การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร 2(1-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

1043402  การวิจัยเบ้ืองตน 2(1-2) 

1043403  การวิจัยเชิงทดลอง 2(2-0) 

1043404  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 2(1-2) 

1043405  เทคนิคการสุมตัวอยางทางการศึกษา 2(2-0) 

1043406  ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย 2(1-2) 

1043407  การวิจัยเชิงสํารวจ 2(1-2) 

1043408  การวิจัยทางการศึกษา 2(1-2) 

1043409  สถิติและการวิจัยสําหรับครู 2(1-2) 

1043410  สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร 3(2-2) 

1043501  โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดผลและการประเมินผลทาง
การศึกษา 2 

3(2-2) 

1043502  โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการคลังขอสอบ 3(2-2) 

1043503  โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการฐานขอมูลทางการศึกษา 3(2-2) 

1043801  ประสบการณการวัดผล 2(1-2) 

1043802  การทดลองปฏิบัตงิานการวัดผลการศึกษา 1(60) 

1044101  การวัดสุนทรียภาพ 2(1-2) 

1044102  การบริหารงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2) 

1044103  การวัดจิตพิสัย 2(1-2) 

1044104  เทคนิคการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ 2(1-2) 

1044105  การวิเคราะหและประเมินโครงการ 2(1-2) 

1044106  การวัดและประเมินผลดนตรี 2(1-2) 

1044107  การประเมินโครงการ 2(2-0) 

1044201  การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด 3(2-2) 

1044202  การปฏิบัตกิารสรางแบบทดสอบ 3(140) 

1044401  การวิจัยเชิงคุณภาพ 2(1-2) 

1044502  โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย 3(2-2) 

1044801  การฝกประสบการณวิชาชีพการวัดผลการศึกษา 2 3(250) 

1044802  การฝกประสบการณวิชาชีพการวัดผลการศึกษา 3 5(450) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

1044804  ปฏิบัติการวิจัย 3(140) 

1044901  สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2(2-0) 

1044902  สัมมนาการวิจัยการศึกษา 2(2-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  (104) 

 

รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

1042101 การประเมินผลในระดับประถมศึกษา     2(1-2) 

  Evaluation in Elementary Schools 

หลักการ        จุดประสงคและแนวทางของการประเมินผลตามหลักสูตร
ประถมศึกษา ระเบียบการประเมินผลการเรียน     หลักการและแนวทางในการ
ประเมินผลการเรียนการสอนในแตละกลุมประสบการณ   เคร่ืองมือการวัดผลการ
เรียนการสอน ปญหาและแนวทางในการแกปญหาเกีย่วกับการประเมินผลในระดับ
ประถมศึกษา 

 

1042102 การประเมินผลในระดับมัธยมศึกษา     2(1-2) 

  Evaluation in Secondary Schools 

   หลักการ จุดประสงคและแนวทางของการประเมินผลตามหลักสูตรมัธยม 

ศึกษาระเบียบการประเมินผลการเรียน          หลักการและแนวทางในการประเมินผล 
การเรียนการสอนในแตละวิชา  เคร่ืองมือการวัดผลการเรียนการสอน   ปญหาและ 
แนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการประเมินผลในระดับมัธยมศึกษา 

 

1042103 การประเมินผลการเรียน        2(1-2) 

  Learning Evaluation 

   ความหมายของการทดสอบ การวัดผลและประเมินผล กระบวนการ 
ประเมินผลหรือประเภทของการประเมินผล          ความมุงหมายและประโยชนของ 
การประเมินผลธรรมชาติและหลักการประเมินผล คุณธรรมของผูทําหนาท่ีประเมิน 

ผล      ประเภทของพฤติกรรมทางการศึกษา      เคร่ืองมือและวิธีการท่ีใชในการวัด 

พฤติกรรมดานพุทธิพิสัยจิตพิสัย และทักษะพิสัย  ลักษณะของเคร่ืองมือและวิธีการ 
วัดผลที่ดี          การสรางแบบทดสอบชนิดตาง ๆ การบริหารการสอบ              การ 
นาํสถิติเบ้ืองตนมาใชในการวดัและประเมินผล  การตรวจสอบคุณภาพของแบบ 

ทดสอบ          ระเบียบประเมินผลในระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ปญหา 
และวิธีการแกปญหาประเมินผลการเรียนการสอน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

1042104 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา     2(1-2) 

  Principles of Educational Measurement and Evaluation 

   ความหมายของการทดสอบ  การวัด และการประเมินผล         บทบาทของ 
การประเมินผลทางการศึกษา  จุดมุงหมายทางการศึกษากับการประเมินผล    เทคนิค 

ท่ีใชในการวดัพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย   จิตพิสัยและทักษะพิสัย  ลักษณะของเคร่ือง 
มือ  เทคนิคในการวัดท่ีดี   การสรางแบบทดสอบชนิดตาง ๆ การบริหารการสอบ           

สถิติเบ้ืองตนในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  การวิเคราะหคุณภาพของแบบ 

ทดสอบ  การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ    ระเบียบการประเมินผลการ 
เรียนของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

1042201 การสรางแบบทดสอบ                 2(1-2) 

  Test Construction  

   ประเภทของแบบทดสอบ     การวางแผนการสรางแบบทดสอบชนิดตาง ๆ  

และการสรางแบบสอบมาตรฐาน   การนําแบบทดสอบไปใช   การประเมินและการ 
ปรับปรุงแบบทดสอบ 

 

1042301 การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 1     2(2-0) 

  Educational Data Analysis 1 

   ความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา ประเภทของ 
  ขอมูล การนําเสนอขอมูล         สถิติบรรยายลักษณะของประชากรและกลุมตัวอยาง 
  สถิติบรรยายความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว    การนําเสนอผลของสถิติบรรยาย 
  และการแปลความหมาย 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

1042302 การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 2     3(3-0) 

  Educational Data Analysis 2 

   การวิเคราะหลักษณะของประชากรและกลุมตัวอยาง        สมมติฐานและ 
การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย สถิติท่ีใชทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร 
สองตัวการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวและสองทาง การหาความสัมพันธ 
ระหวาง ตัวแปร           การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 
และการแปลความหมาย  

 

1042401 ระเบียบวิธีวิจัย        2(1-2) 

  Research Methodology 

   ทฤษฎีแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยประเภทตาง ๆ    เทคนิคการทําวิจัยในข้ัน 

ตอนตาง ๆ ไดแก การเลือกปญหาวิจัย การกําหนดจุดมุงหมายในการวิจัย  ตัว 
แปรและเทคนิคการต้ังสมมติฐาน ประชากรและกลุมตัวอยาง การเลือกรูปแบบการ 
วิจัย เคร่ืองมือและวิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลการวิจัย การเขียน 

เคาโครงการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอและประเมินโครงการวิจัย 
 

1042501 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา 1  3(2-2) 

  Computer Programs for Educational Measurement and Evaluation 1 

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปประเภท 

ตาง ๆท่ีสามารถใชในการวดัผลและประเมินผลทางการศึกษา          กระบวนการ 
ทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดผลและการประเมิน     การสรางแฟมขอมูล  
(Data File)และแฟมคําส่ัง (Command File)  เพื่อการวิเคราะหขอมูลลักษณะตาง ๆ  

ข้ันพื้นฐาน 

   

1043101 ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ      2(1-2) 

  Test and Measurement Theory 

มาตราการวัดแบบตาง ๆ  ทฤษฎีเกี่ยวกับคะแนน  ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดและ 
การทดสอบ  ความคลาดเคล่ือนทางการวัด  ทฤษฎีและการคํานวณคาความเช่ือม่ัน        

ความเท่ียงตรง ตลอดจนการตีความหมายของคะแนน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

1043102 การประเมินทางการศึกษา       2(1-2) 

  Education Evaluation 

ความหมาย ความมุงหมาย ความสําคัญ ขอบขาย กระบวนการของการ
ประเมินทางการศึกษา การวางแผนการประเมินทางการศึกษา การรวบรวมขอมูล 
และการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคใหม ๆ การนําผลที่ไดจากการประเมินไปใชให
เปนประโยชนทางการศึกษา  บทบาทและหนาท่ีของครูและผูบริหารการศึกษากับ
การประเมินผลทางการศึกษา  การประเมินผลโดยบุคคลหรือองคกรภายในและ
ภายนอก     แนวโนมความคิดใหมและปญหาในการประเมินทางการศึกษา 
 

1043103 การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาภาษา     2(1-2) 

  Evaluation in Linguistics 

บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายใน
การสอนกลุมวิชาภาษา  การวัดผลกลุมวิชาภาษา  ไดแก   ลําดับข้ันพฤติกรรมของ
กลุมวิชาภาษา   การสรางตารางจําแนกขอสอบ        การสรางและการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม จุดมุงหมายในการสอนและวัดผลตาม
จุดประสงคและเนื้อหาวิชาและการใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและ
เพื่อตัดสินผลการเรียน 

 

1043104 การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาสังคมศาสตร    2(1-2) 

  Evaluation in Social Science 

   บทบาท   ความสําคัญ   ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร  จุดมุงหมาย 
ในการสอนกลุมวิชาสังคมศาสตร  การวัดผลกลุมวิชาสังคมศาสตร  ไดแก  ลําดับข้ัน  

พฤติกรรมของกลุมวิชาสังคมศาสตร                 การสรางตารางจําแนกขอสอบ        

 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม   

จุดมุงหมายในการสอน และวัดผลตามจุดประสงคและเนื้อหาวิชา       และการใชผล
การวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อตัดสินผลการเรียน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

1043105 การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาคณิตศาสตร    2(1-2) 

  Evaluation in Mathematics 

   บทบาท  ความสําคัญ   ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร  จุดมุงหมาย 
ในการสอนกลุมวิชาคณิตศาสตร  การวัดผลกลุมวิชาคณิตศาสตร  ไดแก  ลําดับข้ัน 

พฤติกรรมของกลุมวิชาคณิตศาสตร  การสรางตารางจําแนกขอสอบ  การสรางและ
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม  จุดมุงหมายในการสอน
และการวัดตามจุดประสงคและเนื้อหาวิชา  และการใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนเพื่อตัดสินผลการเรียน 

 

1043106 การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาวิทยาศาสตร    2(1-2) 

  Evaluation in Science 

   บทบาท  ความสําคัญ  ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร   จุดมุงหมาย 
ในการสอนกลุมวิชาวิทยาศาสตร  การวัดผลกลุมวิชาวิทยาศาสตร  ไดแก  ลําดับข้ัน 

พฤติกรรมของกลุมวิชาวิทยาศาสตร        การสรางตารางจําแนกขอสอบ  การสราง
และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม  จุดมุงหมายในการ
สอนและวัดผลตามจุดประสงคและเนื้อหาวิชา และการใชผลการวัดเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนและเพื่อตัดสินผลการเรียน 

 

1043107 การประเมินผลการเรียนดานการปฏิบัติ     2(1-2) 

  Performance Evaluation 

   บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติและจุดมุงหมายของการประเมินผลการเรียน 

ดานการปฏิบัติ      การสรางเคร่ืองมือวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนดาน 

การปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

1043108 การวัดความพรอม       2(1-2) 

  Measurement of Readiness 

   ความหมาย ประเภท และองคประกอบของความพรอม กระบวนการวัด  

หลักการและวิธีการสรางเคร่ืองมือ  การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือ  การแปลผล 

และการนําผลการวัดความพรอมไปใช  ปญหาและแนวทางแกไขการวัดความพรอม 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

1043109 การวัดบุคลิกภาพ       2(1-2) 

  Measurement of Personality 

   ความหมายของบุคลิกภาพ  ทฤษฎีของบุคลิกภาพ กระบวนการวัด หลักการ 
และการสรางเคร่ืองมือ   การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือ  การแปลผลและการ 
นาํผลการวัดบุคลิกภาพไปใช  ปญหาและแนวทางแกไขและการวดับุคลิกภาพ 

 

1043110 การวัดจริยธรรม        2(1-2) 

  Ethics Measurement Methodology  

   ความหมายของจริยธรรม  ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรม  ระดับช้ันของจริยธรรม 

  หลักการและวิธีการในการสรางเคร่ืองมือวัดจริยธรรม     การตรวจสอบคุณภาพของ 
  เคร่ืองมือ การแปลผล      การนําขอความรูเกี่ยวกับการวัดจริยธรรมไปปรับใชในชีวิต 

  ประจําวัน 

 

1043111 การวัดเจตคต ิ        2(1-2) 

  Measurement of Attitude 

ความหมายและทฤษฎีของเจตคติ องคประกอบของเจตคติ     การใหนิยาม
คําท่ีใชในการวดัเจตคติ  หลักการและวิธีการในการสรางเคร่ืองมือ เจตคติ การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือ  การแปลผลและการนําผลการวัดเจตคติไปใช   
ปญหาและแนวทางแกไขการวัดเจตคติ 

 

1043112 การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา     2(1-2) 

  Testing and Evaluation in Physical Education 

   ความมุงหมายและประโยชนของการวัดผลและการประเมินผลดานพล 
ศึกษาหลักการทดสอบและวดัผลพลศึกษา      เกณฑการเลือกแบบทดสอบ อุปกรณ 
และเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการดาํเนินงาน การทดสอบชนิดตาง ๆ    การ 
ปฏิบัติการในการใชและการสรางแบบทดสอบทางพลศึกษา การตีความจากผลการ 
ทดสอบและการวิเคราะห โดยใชสถิติเบ้ืองตน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

1043113 การประเมินบุคคล       3(3-0) 

  Personnel  Evaluation 

 แนวคิดพื้นฐานในการบริหารและการประเมินบุคคล  กรอบความคิดในการ
ประเมินบุคคล  ลักษณะงานและเทคนิคการประเมิน  การสรางและวิเคราะหคุณภาพ
เคร่ืองมือในการประเมินบุคคล  ปญหาและแนวโนมการประเมินบุคคล 

 

1043201 แบบทดสอบมาตรฐาน       2(1-2) 

  Standardized Test  

   ลักษณะและกระบวนการสรางแบบทดสอบมาตรฐาน ไดแก การสรางแบบ 

  ทดสอบ การทดลองใช การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบมาตร 
ฐานการสรางเกณฑมาตรฐาน การเขียนคูมือการใชแบบทดสอบมาตรฐาน จรรยา 
บรรณในการใชแบบทดสอบมาตรฐาน  

 

1043301 การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 3     3(3-0) 

  Educational Data Analysis 3 

ความเขาใจเกี่ยวกับสถิตินอนพาราเมตริก วิธีการทดสอบขอมูลทาง
การศึกษาโดยใชสถิตินอนพาราเมตริก ไดแก การทดสอบภาวะความเหมาะสม       

การทดสอบ ตัวอยางกลุมเดียว การทดสอบตัวอยางสองกลุม     และการทดสอบ
ตวัอยางหลายกลุมการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาและ
การแปลความหมาย 

 

1043401 การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร      2(1-2) 

  Behavioral Research  

   ความหมาย   ความมุงหมาย  หลักการและประโยชนของการวิจัย จรรยา 
บรรณของนักวิจัย ข้ันตอนตาง ๆ ของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเลือกปญหา        
การกําหนดจุดมุงหมาย ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือวิจัยแบบตาง ๆ         

การเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมินงานวิจัย 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

1043402 การวิจัยเบื้องตน        2(1-2) 

  Foundation of Research Methodology 

   ความหมาย ความมุงหมาย  หลักการและประโยชนของการวิจัย จรรยา 
บรรณของนักวิจัย ข้ันตอนของการวิจัย ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย  
การเลือกปญหา การกําหนดจุดมุงหมาย ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือวิจัย 
แบบตาง  ๆ การวิเคราะหขอมูล          การเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงาน 

การวิจัยและการประเมินผลการวิจยั 
    

1043403 การวิจัยเชิงทดลอง        2(2-0) 

  Experimental Research 

   ความหมาย ลักษณะและประโยชนของการวิจัยเชิงทดลอง ประเภทของตัว 
แปรรูปแบบของการทดลอง  หลักการออกแบบการทดลอง   ขอดีและขอจํากัดของ 
แบบการทดลอง การประยุกตใชในการวิจัยทางการศึกษา ความเท่ียงตรงของการ 
ทดลอง      การเลือกใชสถิติใหสอดคลองกับรูปแบบการทดลอง 

 

1043404 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล     2(1-2) 

  Instruments for Data Collecting  

   ประเภทของเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ลักษณะประโยชน 
และขอจํากัดของเคร่ืองมือแตละชนิด การสรางเคร่ืองมือใหสอดคลองกับจุดมุง 
หมายของการวิจัย การวิเคราะหคุณภาพของเครือ่งมือ 

 

1043405 เทคนิคการสุมตัวอยางทางการศึกษา     2(2-0) 

  Sampling Techniques in Education 

   ความหมายของประชากรและกลุมตัวอยาง      ประโยชนของการสุมตัว 
อยางลักษณะของกลุมตัวอยางท่ีดี การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง การสุมตัว 
อยางแบบตาง ๆ   
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รหัส                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                      น(ท-ป) 

 

1043406 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการวิจัย      2(1-2) 

  Fundamental Concept of Research 

   ความหมาย ความมุงหมาย หลักการและประโยชนของการวิจัย    จรรยา 
บรรณของนักวิจัย ประเภทการวิจัย ข้ันตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย การทําวิจัย 
อยางงายการประเมินผลการวิจัย การอานรายงานการวิจัย และการนําผลการวิจัยไป 

ใช 
 

1043407 การวิจัยเชิงสํารวจ       2(1-2) 

  Survey Research 

   ลักษณะของการวิจัยเชิงสํารวจ    แนวคิดและปญหาในการเลือกกลุมตัว 
อยางเทคนิคการสุมตัวอยางแบบตาง ๆ  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
ปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการเก็บรวบรวมขอมูล    การตรวจสอบและการ 
วิเคราะหขอมูล การแปลผลและการนําผลการวิจัยไปใช 

  

1043408 การวิจัยทางการศึกษา       2(1-2) 

  Educational Research 

   ความสําคัญของการวิจัย        ประโยชนของการวิจัย จรรยาบรรณของนัก 

วิจัยประเภทของการวิจัยทางการศึกษา ข้ันตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย การฝก
ปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวิจารณผลงานวิจัย การใชผลงานวิจัย 

 

1043409 สถิตแิละการวิจัยสําหรับครู      2(1-2) 

  Statistics and Research for Teachers 

สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิจัย การจัดทําและเสนอเคาโครงการวิจัย การปฏิบัติ 
การวิจัยและการวิจัยช้ันเรียน       การประเมินผลการวิจัย การนําผลการวิจัย  และการ
วิจัยช้ันเรียนไปใชในการพฒันาการเรียนการสอน 
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รหัส                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                      น(ท-ป) 

 

1043410 สถิตเิพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร     3(2-2) 

  Statistics for Behavioral Science Research 

ศึกษาลักษณะและข้ันตอนท่ีสําคัญของการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร  
ระเบียบวิธีการทางสถิติท่ีสําคัญ ๆ ในการวเิคราะหขอมูลและฝกหัดวิจัยทางดาน
จิตวิทยา 

 

1043501 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา 2  3(2-2) 

  Computer Program for Educational Measurement and Evaluation 2 

การศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปท่ัวไป  เพื่อนํามาใชในงานการวดัผลและ
ประเมินผลการศึกษา    เชน   โปรแกรมพิมพเอกสาร   โปรแกรมกระดาษตาราง 
(Spread Sheet)  หรือโปรแกรมพรีเซนเทช่ัน (Presentation)  

 

1043502 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการจัดการคลังขอสอบ    3(2-2) 

  Computer Program for Item Bank  Measurement  

   การศึกษาการใชงานโปรแกรมการจัดการคลังขอสอบ การสรางฐานขอมูล 
  ขอสอบ การเพ่ิม การลบ การแกไขขอมูล การคัดเลือกขอสอบ   เพื่อนํามาใชในการ 
  วัดผลลักษณะตาง ๆ การคํานวณคาประจําขอสอบตามแนวทฤษฎีตาง ๆ    และการ 
  พิมพขอสอบที่คัดเลือกไว 
     

1043503 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการจัดการฐานขอมูลทางการศึกษา   3(2-2) 

  Computer Program for Educational Data Base Measurement  

   ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการใชัคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการฐานขอมูลทางการ 
ศึกษา คําส่ังและฟงกช่ันของโปรแกรมสําหรับการจัดการฐานขอมูล การสราง
โปรแกรมสําหรับการปฏิบัตงิานทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 

  

1043801 ประสบการณการวัดผล       2(1-2) 

  Practical Training of Educational Measurement 

การศึกษาสภาพ วิธีการและปญหาเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาของ
หนวยงานตาง ๆ  การเสนอรายงานพรอมท้ังแนวทางแกไขปญหา  
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รหัส                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                      น(ท-ป) 

 

1043802 การทดลองปฏิบัติงานการวัดผลการศึกษา     1(60) 

  Supervised Practicum in Measurement 

               การทดลองปฏิบัตงิานการวัดผลการศึกษาในสถานศึกษาหรือหนวยงานตาง ๆ 

 

1044101 การวัดสุนทรียภาพ       2(1-2) 

  Measurement Appreciation 

   ความหมายของสุนทรียภาพ กระบวนการวัดสุนทรียภาพ หลักและวิธีการ 
สรางเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือ การแปลและการนําผลการวัด
สุนทรียภาพไปใช  ปญหาและแนวทางการวัดสุนทรียภาพ  

 

1044102 การบริหารงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา    3(2-2) 

  Administration of Educational Measurement and Evaluation 

ลักษณะงานวัดและประเมินผลในโรงเรียน บทบาทและหนาท่ีของบุคลากร
ฝายสงเสริมการสอนดานการวัดและประเมินผลในโรงเรียน        การวางแผนบริหาร
งานวดัและประเมินผล การศึกษาในโรงเรียน ปญหาและแนวทางแกไข 

 

1044103 การวัดจิตพิสัย        2(1-2) 

  Measurement of Affective Domain 

   ความหมายและลักษณะของการวัดจิตพิสัย กระบวนการวัด หลักและวิธีการ 
สรางเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือ  การแปลผลและการนําผลการ
วัดจิตพิสัยไปใช  ปญหาและแนวทางแกไขในการวดัจิตพิสัย 

  

1044104 เทคนิคการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ     2(1-2) 

  Quality Control and Quality Improvement Techniques 

วิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)       ความจําเปนใน
การใชเทคนิคการควบคุมคุณภาพ  การวิเคราะหปญหาโดยเทคนิคการวิเคราะหเชิง
ระบบ วิธีการในการควบคุมคุณภาพ การนําเสนอเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ การ
ทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 
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รหัส                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                      น(ท-ป) 

 

1044105 การวิเคราะหและประเมินโครงการ     2(1-2) 

  Project Analysis and Project Evaluation 

องคประกอบท่ีสําคัญของโครงการและการเขียนโครงการ    วงจรการ
วางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ 
(Feasibility Study)  รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ  เทคนิคการควบคุม
และการติดตามงานและโครงการ  

    

1044106 การวัดและประเมินผลดนตรี      2(1-2) 

  Testing and Evaluation in Music 

หลักการวัดและประเมินผลทางดานดนตรี การทดสอบชนิดตาง ๆ ทาง
ดนตรีหลักการและวิธีการสรางเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือ เกณฑ
ในการคัดเลือกเคร่ืองมือ การแปลผลและการนําผลการวัดทางดานดนตรีไปใช    
ปญหาและแนวทางแกไข การวัดและประเมินผลดนตรี 

 

1044107 การประเมินโครงการ       2(2-0) 

  Project Analysis and Evaluation 

 กรอบความคิดในการประเมินโครงการและการวางแผนโครงการ  การ
วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของโครงการ 

 

1044201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด      3(2-2) 

  Aptitude Test Construction 

   ความเปนมาของแบบทดสอบวัดความถนัด ความหมาย ประเภท ขอบขาย 
  และประโยชนของแบบทดสอบวัดความถนัด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมอง 
  การสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน 
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รหัส                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                      น(ท-ป) 

 

1044202 การปฏิบัติการสรางแบบทดสอบ      3(140) 

  Practicum in Test Construction  

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียน หรือแบบทดสอบวัดความ
ถนัดหรือความพรอม  หรือแบบทดสอบอ่ืน ๆ 1 ฉบับ  ท่ีมีคุณภาพ พรอมท้ังจัดทํา
คูมือการใชแบบทดสอบ และการแปลความหมายของคะแนน 

 

1044401 การวิจัยเชิงคุณภาพ       2(1-2) 

  Qualitative Research 

   แนวคิดและลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ  เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล 
  การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย ขอควรระวังใน 

การวิจัย 
 

1044502 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย      3(2-2) 

  Computer Programs for Conducting Research 

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร     ประเภทและลักษณะสําคัญ 

ของโปรแกรมสําเร็จรูป กระบวนการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย การ
สรางแฟมขอมูล (Data File) และการสรางแฟมคําส่ัง (Command File)     เพื่อการ
วิเคราะหขอมูลลักษณะตาง ๆ  

 

1044801 การฝกประสบการณวิชาชีพการวัดผลการศึกษา 2    3(250) 

  Professional Experience in Educational Measurement 2 

   การฝกงานวัดผลในหนวยงานตาง ๆ การวิเคราะห สรุปและปรับปรุงเสนอ 
 

1044802 การฝกประสบการณวิชาชีพการวัดผลการศึกษา 3    5(450) 

  Professional Experience in Educational Measurement 3 

การศึกษาสภาพการวดัผลและปญหาเกี่ยวกับการวัดผลในหนวยงาน ฝก
ปฏิบัติงานวดัผลในหนวยงาน วิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกปญหา     การเสนอ
โครงการเพ่ือพัฒนางานวัดผลของหนวยงานตาง ๆ  
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รหัส                                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป)

  

1044804 ปฏิบัติการวิจัย        3(140) 

  Research Practicum 

ทําวิจัยทางการศึกษา 1 เร่ือง ใหถูกตองตามระเบียบวิธีการวิจัยโครงการเพ่ือ
พัฒนางานวัดผลของหนวยงานนั้น ๆ  

 

1044901 สัมมนาการวัดผลการศึกษา      2(2-0) 

  Seminar in Educational Measurement 

การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการวัดผลการศึกษา    การวางแผนใน
การแกปญหาและอุปสรรคในการวัดการศึกษา การวางแผนพัฒนาการวัดผล
การศึกษา และเสนอแนวคิดใหมทางการวัดผลการศึกษา 

 

1044902 สัมมนาการวิจัยการศึกษา      2(2-0) 

  Seminar in Educational Research  

   การศึกษาคนควารายงานการวิจัย        และนําเสนอเพ่ือการวิเคราะห
ประเมิน 

พรอมท้ังเสนอแนวทางในการนําผลไปใช ตลอดจนวิเคราะหแนวโนมในการวิจัย
เพื่อพัฒนาการศึกษา  
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หมูวชิาจิตวิทยาและการแนะแนว   
(105) 

 

 

 หมูวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาครุศาสตร  ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาดังนี้ 
  1. พ้ืนฐานท่ัวไป    (105-1--) 

  2. จิตวิทยาพัฒนาการ    (105-2--) 

  3. จิตวิทยาสังคม    (105-3--) 

  4. จิตวิทยาการศึกษา    (105-4--) 

  5. จิตวิทยาประยุกต    (105-5--) 

  6. การตรวจสอบวัดและประเมินผลทางจิตวิทยา    (105-6--) 

  7. เทคนิควิธีทางการแนะแนว    (105-7--) 

  8. การฝกประสบการณวิชาชีพ    (105-8--) 

9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ    (105-9--) 

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา 
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หมูวชิาจิตวิทยาและการแนะแนว  
 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อ วิชา น(ท-ป) 

1051101 1050101 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0) 

1051102  การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กกอนประถมศึกษา 2(2-0) 

1051103 - จิตวิทยาวัยเด็ก 2(2-0) 

1051105 1051101 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0) 

1051203 1051202 การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู 2(1-2) 

1051301 - ทฤษฎีและปฏิบัตกิารกลุม 3(2-2) 

1051305  จิตวิทยาพฤติกรรมสังคม 2(2-0) 

1051501 - การเพ่ิมสมรรถภาพทางการเรียน 3(2-2) 

1051502 - การพัฒนาศักยภาพมนุษย 3(2-2) 

1051701 1051501 การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา 3(2-2) 

1051702 1053604 บริการสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว 3(2-2) 

1052101 - จิตวิทยาแรงจูงใจ 3(3-0) 

1052102 - จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 3(3-0) 

1052201 1051103 จิตวิทยาเด็กและการใหบริการ 3(3-0) 

1052301 1052301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(2-0) 

1052401 1051201 จิตวิทยาการเรียนรูและปฏิบัตกิาร 3(2-2) 

1052501 - จิตวิทยาสุขภาพ 3(3-0) 

1052502 - จิตวิทยาการติดตอส่ือสารและการชักชวน 3(3-0) 

1052503 - สุขภาพจิตในโรงเรียน 3(3-0) 

1052505 - การฝกการบริหารความเครียด 3(2-2) 

1052601 1053503 การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยาและการแนะแนว 3(2-2) 

1052602 - การทดสอบทางสติปญญากับการแนะแนว 3(2-2) 

1052701 1053609 การวางแผนชีวิตและอาชีพ 3(2-2) 

1052702 1054602 การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนและงานกิจการนักเรียน 

นกัศึกษา 
 

3(3-0) 

1052703 - คอมพิวเตอรสําหรับนักวิชาชีพจิตวิทยาและการแนะแนว 3(2-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1053101 - ความคิดสรางสรรค 2(2-0) 

1053203  การปรับพฤติกรรม 2(2-0) 

1053302  ทฤษฎีและปฏิบัตกิารทางจิตวิทยาสังคม 2(2-0) 

1053303  พลวัตรพฤติกรรม 2(2-0) 

1053304  มนุษยสัมพันธของผูปฏิบัตงิานการศึกษา 2(2-0) 

1053401 1053203 การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน 3(2-2) 

1053402 1053401 จิตวิทยาเด็กกลุมพิเศษ 2(2-0) 

1053501 - จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน 3(3-0) 

1053502 - จิตวิทยาการแนะแนว 2(2-0) 

1053503 1054501 พุทธศาสตรกับการแนะแนว 3(2-2) 

1053504 - การบริการปรึกษาครอบครัวเบ้ืองตน 3(2-2) 

1053505 - ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองคการ 3(3-0) 

1053506 - การสงเสริมความคิดสรางสรรค 3(2-2) 

- 1053701 การสรางเสริมความคิดสรางสรรค 2(2-0) 

- 1053101 ความคิดสรางสรรค 2(2-0) 

1053507 1053608 จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน 3(2-2) 

1053508 1053610 เทคนิคการปรึกษากลุมสําหรับวัยรุน 3(2-2) 

- 1053502 เทคนิคการปรึกษากลุมสําหรับวัยรุน 3(2-2) 

1053509 1053502 จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา 3(3-0) 

- 2123624 จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา 3(3-0) 

1053601 - การทดสอบทางบุคลิกภาพกับการแนะแนว 3(2-2) 

1053602 - การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 2(2-0) 

1053603 - เคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว 2(2-0) 

1053605 - การสนเทศทางการศึกษา 2(2-0) 

1053613 - กิจกรรมกลุมในโรงเรียน 2(2-0) 

1053701  การสรางเสริมความคิดสรางสรรค 2(2-0) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1053702 1053607 การจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาชีวิต 3(2-2) 

1053801 1053801 การทดลองปฏิบัตงิานจิตวิทยาและการแนะแนว 1(60) 

1054101 - การใหการศึกษาแกพอแม 2(2-0) 

1054801 1054801 การฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยาและการแนะแนว 2 3(250) 

1054802 1054802 การฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยาและการแนะแนว 3 5(450) 

1054901 - สัมมนาและศึกษาดูงานบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว 3(2-2) 

- 1054901 สัมมนาปญหาการแนะแนว 2(2-0) 

1054902 - การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาและการแนะแนว 3(2-2) 

- 1054902 การศึกษางานวิจัยทางจติวิทยาและการแนะแนว 2(2-0) 
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                       คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาจิตวิทยาและการแนะแนว (105) 

 

 

รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา         น(ท – ป) 

 

1051101 จิตวิทยาท่ัวไป          3(3-0)

 General  Psychology 

ความหมาย  วิธีการศึกษาทางจติวิทยา  พันธุกรรมและส่ิงแวดลอม   ผลและวิธี
การศึกษาท่ีเกี่ยวของในปจจุบัน  พัฒนาการของมนุษย  การรูสึกและการรับรู  เชาวน
ปญญาความฉลาดทางอารมณ  การเรียนรู  กระบวนการคิด  การจําและลืม  การจูงใจ  
บุคลิกภาพและการปรับตัว  สุขภาพจิต  พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุม 

 

1051102 การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กกอนประถมศึกษา        2(2-0) 

 Personality Development for Preschool Child 

ความหมายของพัฒนาการและบุคลิกภาพของเด็ก ทฤษฎีจิตวิทยาเด็กท่ีสําคัญ
 พัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิดจนถึง 6 ป    ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการทางบุคลิกภาพ
 และการปรับตัวของเด็ก  การจัดส่ิงแวดลอมเพื่อสงเสริมพัฒนาการและบุคลิกภาพให
 เหมาะสมกบัวัย 
 

1051103 จิตวิทยาวัยเด็ก   2(2-0) 

 Child Psychology   

ความหมายและความสําคัญของวัยเด็ก   พัฒนาการของวัยเด็ก  ทฤษฎี
พัฒนาการ และการประยุกตใชเพ่ือสงเสริมพัฒนาการ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ
ของวัยเด็ก ปญหาและวิธีการแกปญหาวัยเด็ก 
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รหัส                                   ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท – ป) 

 

1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ               3(3-0) 

 Introduction to  Developmental   Psychology   
 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของพัฒนาการของมนุษย  ท่ีมีตอการศึกษา  
อิทธิพลตาง ๆ ท่ีมีตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล  ทฤษฎีเกี่ยวกับ
จิตวิทยาพัฒนาการ  ศึกษาพัฒนาการทางรางกาย สติปญญา อารมณและความฉลาด
ทางอารมณ  บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย  ตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัย
ชรา  การประยุกตความรูไปใชในการชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาการของบุคคล 

 

1051203 การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู   2(1-2) 

 Applied Psychology for Learning 

ธรรมชาติและพัฒนาการของผูเรียน   เปาหมายการเรียนรู  ทฤษฎีการเรียนรู
และการประยุกตใช   การประเมินผลการเรียนรูในช้ันเรียน  กระบวนการทางจิตวิทยา  
ในการสืบคนความรู  ปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรู   การจัดสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุน 

ใหเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ   

 

1051301 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุม   3(2-2) 

 Theories and  Group Dynamics Practice 
 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกระบวนการกลุม  ทฤษฎีสําคัญท่ีเกี่ยวของ เชน ทฤษฎี
บุคลิกภาพของกลุม  ทฤษฎีการแลกเปล่ียน  ทฤษฎีความสัมพันธระหวางบุคคล  เปน
ตน  องคประกอบของกระบวนการกลุม การส่ือความหมาย กระบวนการทํางานกลุม 

วิเคราะหพฤติกรรมของผูนํากลุม และปฏิสัมพันธของสมาชิกในกลุม การประยุกตใช
กระบวนการกลุมเพื่อพัฒนาความเขาใจตนเองและผูอ่ืน  การเรียนรูองคกรและการ
แกปญหากลุม เนนการฝกปฏิบัต ิ
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท –ป) 

 

1051305 จิตวิทยาพฤติกรรมสังคม   2(2-0) 

 Psychology of Social Behavior 

              ศึกษาวิธีการทางจิตวิทยาที่นํามาใชศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ
ทางสังคมตาง ๆ กระบวนการเรียนรูทางสังคม  แรงจูงใจทางสังคม  การส่ือสาร เจตคติ
และการรับรูทางสังคม การคลอยตาม ความเปนผูนํา การรวมมือ และการขัดแยงความ
กาวราว 

 

1051501 การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน   3(2-2) 

 Methods of Effective Study 
 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการเรียน เทคนิค และวิธีการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  การฝกทักษะวิธีการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  เชน 

วิธีขจัดส่ิงรบกวนสมาธิ การเพ่ิมอัตราความเร็วในการอาน การวางแผนการเรียน  

เทคนิคการฝกผอนคลายเพ่ือลดความวิตกกังวล การสืบคนหาความรูจากแหลงตาง ๆ   

เนนการฝกปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 

 

1051502 การพัฒนาศักยภาพมนุษย              3(2-2) 

 Human Potential Development 
 

ศึกษาแนวทางการพัฒนาตนเอง  ประยุกตทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห
ตนเอง การพัฒนาความคิด  แรงจูงใจ  บุคลิกภาพ  การแสดงออก  เพื่อสรางสัมพันธกับ
บุคคลอ่ืน  การตั้งเปาหมายของชีวิตและการทํางาน  การวางแผนพัฒนาตนอยาง
สอดคลองกับบุคลิกภาพ คานิยม สภาพแวดลอม  เนนการทดลองโปรแกรมการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง 
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รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท – ป) 

 

1051701 การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา              3(2-2) 

 Psychological and School Guidance Services 
 

 ศึกษาความหมาย   หลักการ   กระบวนการเทคนิคและเครื่องมือในการ
ใหบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา รูปแบบบริการทางจิตวิทยา
และการแนะแนวในสถานศึกษา       ตั้งแตการศึกษาระดับปฐมวัย   จนถึง
ระดับอุดมศึกษา บทบาทของบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการใหบริการจรรยาบรรณนักแนะ
แนว  การติดตามและประเมินผลการจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวใน
สถานศึกษา 

 

1051702 บริการสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว              3(2-2) 

 Psychological and School Guidance Information Services 
 

 ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว 
ประเภทของสารสนเทศ การจัดหา   จัดทํา     จัดระบบสารสนเทศ การออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ การใหบริการและประเมินผลการใหบริการ 

 

1052101 จิตวิทยาแรงจูงใจ              3(3-0)

 Psychology of Motivation 
 

 ศึกษาทฤษฎีและองคประกอบทางสรีระ  ส่ิงแวดลอม  และองคประกอบทาง
จิตใจ  ท่ีสงผลตอการเกิดพฤติกรรม การประยุกตแนวคิด และหลักการจูงใจมาใชใน
การสงเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค  และการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานดาน
การศึกษา 

 

1052102 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว              3(3-0) 

 Psychology of Personality and Adjustment 
 

ศึกษาความหมายของบุคลิกภาพ การวิเคราะหและการจําแนกบุคลิกภาพ  การ
พัฒนาบุคลิกภาพ  วิธีการวัดบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพท่ีสําคัญ วิธีการปรับตัวแบบ
ตาง ๆ   พฤติกรรมท่ีเปนปญหา  การปองกันและแกไขพฤติกรรมท่ีเปนปญหา  
ความสัมพันธของบุคลิกภาพกับสังคมและวัฒนธรรม 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1052201 จิตวิทยาเด็กและการใหบริการ               3(3-0) 

 Child Psychology and Service 
 

ศึกษาพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก ไดแก สภาพทางสรีระ การ
เคล่ือนไหว  ภาษา  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  รวมท้ังบุคลิกภาพ  อิทธิพลและ
องคประกอบของพฤติกรรม และส่ิงแวดลอมตาง ๆ ท่ีมีบทบาทตอพฤติกรรมของเด็ก  

สงเสริมความสนใจ เจตคติ และนิสัย  การมีระเบียบวินัยในตน  สงเสริมสุขภาพและ
การปรับตัวของเด็ก  ตั้งแตเร่ิมปฏิสนธิ จนยางเขาสูวัยรุน  เสนอโปรแกรมการ
จัดบริการสําหรับเด็กและครอบครัว 

 

1052301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู   2(2-0) 

 Human Relations for Teachers 

ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู    หลักการ
องคประกอบ  กระบวนและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครู
ในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน    การประเมินมนุษยสัมพันธ
สําหรับครู     เนนการฝกปฏิบัติสรางมนุษยสัมพันธเพ่ือเสริมบรรยากาศการเรียนรูท่ีดี
และเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือนักเรียน 

 

1052401 จิตวิทยาการเรียนรูและปฏิบัติการ              3(2-2) 

 Psychology of Learning and Practice 
 

ศึกษาความหมาย ธรรมชาติ และความสัมพันธของการเรียนรูกับบุคลิกภาพ    

ทฤษฎีการเรียนรู  ชนิดของการเรียนรู  การวิเคราะห  การวิจัย  และการทดลองดานการ
เรียนรู   รวมทั้งปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนรู  การประยุกตใชหลักการเรียนรูในการ
แกปญหาการเรียนและเร่ืองอ่ืน ๆ  
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รหัสวิชา                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท – ป) 

 

1052501 จิตวิทยาสุขภาพ               3(3-0) 

 Health Psychology 
 

ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของจิตวิทยาสุขภาพ การปองกันและ
บําบัดฟนฟูความเจ็บปวย ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพและ
สงเสริมสุขภาพ  ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบภาวะเส่ียง การพัฒนาสุขภาพ
อนามัย 

 

1052502 จิตวิทยาการติดตอส่ือสารและการชักชวน               3(3-0) 

 Psychology of Communication  and Persuasion 
 

 พฤติกรรมการพัฒนาทางภาษา   การใชอวัจนสารและวัจนสารในการ
ตดิตอส่ือสาร  รูปแบบการติดตอส่ือสาร  เชน  การประชาสัมพันธ  การชักชวน  ขาว
ลือ และการประยุกตใชความรูทางจิตวิทยาเพื่อสรางประสิทธิภาพในการโนมนาวใจ 

 

1052503 สุขภาพจิตในโรงเรียน               3(3-0) 

 Mental Health in School 
 

 ศึกษาความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิตในโรงเรียน  สุขภาพจิตกับ
การพัฒนาบุคลิกภาพในวัยตาง ๆ ของผูเรียน    องคประกอบท่ีสงผลตอสุขภาพจิตใน
โรงเรียน  ไดแก องคประกอบเกี่ยวกับบุคคล  เง่ือนไขทางสังคม  และสภาพแวดลอม
อ่ืน ๆ  การศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลท่ีมีปญหาทางสุขภาพจิต  และ
การชวยเหลือครูในการสงเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน  ลักษณะของครูท่ีมีสุขภาพจิตดี
และสุขภาพจิตบกพรอง  ศึกษาและเสนอโปรแกรมบริการสุขภาพจิตในโรงเรียน 

 

1052505 การฝกการบริหารความเครียด               3(2-2) 

 Stress Management Training 
 

 ศึกษาความหมาย  สาเหตุของความเครียด  และผลของความเครียดท่ีมีตอ
สภาพทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคม  ทฤษฎีและเทคนิคตาง ๆ ในการผอนคลาย
ความเครียด  และขอมูลทางชีวภาพ  เนนการฝกปฏิบัต ิ



 110 

รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                 น(ท – ป) 

 

1052601 การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยาและการแนะแนว               3(2-2) 

 Psychological and Guidance Measurement and Assessment 
 

 ศึกษาหลักการเบื้องตนในการวัดผล      การทดสอบและการประเมินผลทาง 
จิตวิทยา มาตรวัดลักษณะและประเภทของแบบทดสอบท่ีใชในทางจิตวิทยา คุณสมบัติ
ท่ีจําเปนสําหรับแบบทดสอบท่ีดี  แหลงขอมูลท่ีเกี่ยวกับแบบทดสอบและเคร่ืองมือวัด
ทางจิตวิทยาชนิดตาง ๆ และจรรยาบรรณของผูใชแบบทดสอบ 

 

1052602 การทดสอบทางสติปญญากับการแนะแนว               3(2-2) 

 Intelligence Assessment in School Guidance Services 
 

 ศึกษากระบวนการทดสอบทางสติปญญา  แบบทดสอบทางสติปญญา  ความ
จํากัดของแบบทดสอบ   การฝกใชแบบทดสอบทางสติปญญา   ฝกการใหคะแนน  

แปลผล   การประชุมเพื่อรายงานผลการทดสอบทางสติปญญา  การใชผลการทดสอบ
ทางสติปญญาในการแนะแนว 

 

1052701 การวางแผนชีวิตและอาชีพ               3(2-2) 

 Life and Career Planning 
 

 ศึกษาพัฒนาการทางอาชีพและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ  เพื่อการ
นําไปใชในการวางแผนการเลือกอาชีพ  ทําความเขาใจตนเองดวยการสํารวจความถนัด 

ความสามารถ    ความสนใจ    บุคลิกภาพ    ความตองการ    คานิยม    แรงจูงใจ   การ
สํารวจคนควา ขอมูลทางอาชีพ การตัดสินใจอยางฉลาดในการวางแผนชีวิตและอาชีพ 

การตั้งเปาประสงค เพื่อบรรลุความสําเร็จในชีวิตและอาชีพ 
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รหัส                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                 น(ท – ป) 

 

1052702 การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนและงานกิจการนักเรียนนักศึกษา              3(3-0) 

 School  Guidance and Student Affairs Management 
 

 การบริหารงานแนะแนวเชิงระบบ  บทบาทหนาท่ีของบุคลากรทางการแนะ
แนว  การทําแผนปฏิบัติงานแนะแนว  การเขียนโครงการ  และการประเมินผล
โครงการแนะแนว    การใชกระบวนการแนะแนวในงานกิจการนักเรียนและนักศึกษา   
การจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษา    การทําแผนปฏิบัติงานการใหบริการนักเรียนและ
นักศึกษา   

 

1052703 คอมพิวเตอรสําหรับนักวิชาชีพจิตวิทยาและการแนะแนว               3(2-2) 

 Computer for School Counselor 
 

 ศึกษาวิธีการใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรในการเก็บขอมูลตาง ๆ ทางจิตวิทยา
การแนะแนว     การวิเคราะหขอมูล   การวางแผน   การศึกษาคนควาทดลอง  วิธีการ
จัดระบบขอมูลและจัดทําโปรแกรมการบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว  และการ
ใชโปรแกรมทางจิตวิทยาและการแนะแนว 

 

1053101 ความคดิสรางสรรค                                     2(2-0) 

 Creative Thinking 

ความหมาย ขอบขาย ประเภท   ประโยชนของความคิดสรางสรรค  ลักษณะ
เด็กท่ีมีความคิดสรางสรรค     เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิด 

สรางสรรค บทบาทของพอแมและครอบครัวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรคการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและการประเมินความคิดสรางสรรค 

 

1053203 การปรับพฤติกรรม               2(2-0) 

 Behavior Modification 

พฤติกรรมการเรียนรูของมนุษย    หลักการทางเง่ือนไขผลกรรม  หลักและ
เทคนิคในการสรางแบบแผนพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาและลดทอนพฤติกรรมท่ีไมพึง
ปรารถนา    การประยุกตหลักการไปจัดกระทํากับพฤติกรรมในรูปแบบตาง ๆ 

ผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปรับพฤติกรรม 
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รหัส                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                 น(ท – ป) 

 

1053302 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม               2(2-0) 

 Theories and Practical in Social Psychology 

ความหมาย     ความสําคัญ    ประโยชนของจิตวิทยาสังคม  กลุมและ
กระบวนการกลุม กระบวนการสังคมประกฤติ ปฏิบัตกิารทางจิตวิทยา บทบาทและการ
คลอยตาม(เนนบทบาทของผูบริหาร ครู นักเรียน)   จิตวิทยาสําหรับการบริหาร
โรงเรียน     การส่ือความหมายและการรับรูทางสังคม  เจตคติและการยอมรับ
นวัตกรรม การสรางกําลังใจในการทํางานใหสําเร็จ แรงจูงใจ   ในทางสังคม การ
รวมมือ การแขงขัน  การแกปญหาความขัดแยง   ความเปนผูนํา     การนําความรูทาง
จิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียนการสอน  

  

1053303 พลวัตรพฤตกิรรม                               2(2-0) 

 Behavior Dynamics 

ความสําคัญของพลวัตรพฤติกรรมสวนบุคคลและกลุมบุคคล องคประกอบ
ของพลวัตรพฤติกรรม  การวิเคราะหพลวัตรพฤติกรรมของผูนําและสมาชิกในกลุม   

การใชพลวัตรพฤติกรรมสวนบุคคลและกลุมในการพัฒนาตนเอง   และการพัฒนากลุม
หลักการพัฒนาพลวัตรพฤติกรรมของนักเรียนและครูตามหลักจิตวิทยา 

  

1053304 มนุษยสัมพันธของผูปฏิบัติงานการศึกษา                  2(2-0) 

 Human Relations for Teacher Educator 

   ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานการศึกษา
 นอกระบบ   การสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน      สภาพความเปนอยูและ
 พฤติกรรมของบุคคลในทองถ่ิน   กระบวนการของมนุษยสัมพันธ   สวนประกอบของ
 มนุษยสัมพันธ หลักการและวิธีการสรางมนุษยสัมพันธ  การประเมินมนุษยสัมพันธ
 ของผูปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ 
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รหัส                                 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท – ป) 

 

1053401 การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน               3(2-2) 

 Behavior Modification in School 
 

ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน  กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของผูเรียน   และเทคนิคการสรางแบบพฤติกรรมท่ีพึงประสงค    และลดพฤติกรรมท่ี
ไมพึงประสงคในสถานศึกษา  จรรยาบรรณของผูทํางานดานนี้  ศึกษาทดลองจัด
โปรแกรมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในโรงเรียน 

 

1053402          จิตวิทยาเด็กกลุมพิเศษ             2(2-0) 

            Special Child Psychology 

ศึกษาความหมาย ขอบขาย และพฤติกรรมของเด็กกลุมพิเศษ  สาเหตุของ 
พฤติกรรมผิดปกติของเด็กกลุมพิเศษ องคประกอบทางดานกายภาพ ชีวภาพและสังคม
ท่ีมีผลตอกลุมเด็กพิเศษ ประเภทของเดก็กลุมพิเศษ การดูแลสุขภาพของเด็กกลุมพิเศษ 

องคการและหนวยงานท่ีใหความชวยเหลือเด็กกลุมพิเศษ  

 

1053501           จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                          3(3-0) 

 Adolescence Guidance Psychology 

วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน   ปจจัย
ท่ีสงผลตอพัฒนาการ ปญหาเฉพาะวัย  บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุนใน
โรงเรียน การจัดบริการแนะแนวเพื่อปองกัน  แกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการของวัยรุนดานการศึกษา   อาชีพ   สังคม  สวนตัว  แนวทางการพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะแนว 
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รหัส                          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท – ป) 

 

1053502          จิตวิทยาการแนะแนว                            2(2-0) 

Guidance Psychology 

ความหมาย   ความสําคัญ   ปรัชญาและหลักการแนะแนว    ประเภทของการ  
แนะแนว  บริหารแนะแนวท่ีจัดข้ึนในสถานศึกษา   การบริหารงานและการประเมินผล
การจัดบริการแนะแนว      คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนวกลไก  

ความสําเร็จของการแนะแนว    การใชกระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถ
และศักยภาพของผูเรียน 

 

1053503 พุทธศาสตรกับการแนะแนว               3(2-2) 

 Buddhish and Guidance Services 
 

 ศึกษาหลักพุทธศาสตรและหลักการแนะแนว ความสัมพันธระหวางพุทธ-
ศาสนากับการแนะแนวในดานความคิด  จุดมุงหมายและวิธีการปฏิบัต ิ  ทรรศนะ
เกี่ยวกับโลกและชีวิตในแงความทุกข    การดับทุกขตามแนวคิดทางการแนะแนว   
หลักการบําบัดเชิงพุทธศาสตร  เนนการฝกปฏิบัตเิพื่อพัฒนาตนเอง 

 

1053504 การบริการปรึกษาครอบครัวเบื้องตน               3(2-2) 

 Introduction to Family Counseling 
 

ศึกษาความหมาย    ความสําคัญ    และจุดมุงหมายของบริการปรึกษาและ
ชวยเหลือครอบครัว ลักษณะปญหาครอบครัว แนวความคิด ทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การใหคําปรึกษาและครอบครัวบําบัด  การส่ือสารเพ่ือสรางสัมพันธภาพอันดีระหวาง
สมาชิกในครอบครัว  การสงเสริมบรรยากาศท่ีดีในครอบครัว 
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รหัส                          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท – ป) 

 

1053505 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ               3(3-0) 

 Introduction to Industrial and Organizational Psychology 
 

 ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ วิธีการศึกษา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  พฤติกรรมของบุคคลในองคการ  การนําหลักการ
และวิธีการทางจิตวิทยามาประยุกตใชในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การฝกอบรม
และการสอนงานเพื่อพัฒนาบุคคล  ผูนําและการจูงใจในการทํางาน  เจตคติและความ
พึงพอใจในงาน  สภาวะในการทํางานและสุขภาพจิตของบุคคลในองคการ  บทบาท
หนาท่ีของนักจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองคการ      เสริมประสบการณดวยการศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 

 

1053506 การสงเสริมความคิดสรางสรรค               3(2-2) 

 Creative Thinking Process 
 

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี กระบวนการคิด และข้ันตอนของการเกิดความคิด 

สรางสรรค      ลักษณะบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรค    ปจจัยท่ีสงผลตอความคิด
สรางสรรค  การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค  ทักษะ
สําหรับครูและบุคคลในครอบครัวในการสงเสริมความคิดสรางสรรค  การใช
แบบทดสอบเพ่ือวัดผลความคิดสรางสรรค    ฝกหัดสรางกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความคิด
สรางสรรค 

 

1053507 จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน              3(2-2) 

 Introduction to Counseling Psychology 
 

ศึกษาความหมาย   ความสําคัญ  จุดมุงหมายของจิตวิทยาการปรึกษา  หลัก
เบ้ืองตนและวิธีการใหคําปรึกษาในดานตาง ๆ  แนวคิดทฤษฎีการใหคําปรึกษา 
กระบวนการใหคําปรึกษา  เทคนิคและฝกทักษะการใหคําปรึกษาเบ้ืองตน  และ
จรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา 
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รหัส                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา          น(ท – ป) 
 

1053508 เทคนิคการปรึกษากลุมสําหรับวัยรุน               3(2-2) 

 Group Counseling for Adolescence 
 

ศึกษาความหมาย   ความสําคัญ  จุดมุงหมายของบริการปรึกษากลุม  ทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของกระบวนการกลุม  หนาท่ีของผูนํากลุม  ลักษณะของผูนํากลุมท่ีดี  ลักษณะ
สมาชิกกลุมประเภทตาง ๆ  เทคนิคตาง ๆ ท่ีใชในการปรึกษากลุมท่ีสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของวัยรุน  ฝกปฏิบัตกิารจัดบริการปรึกษาแบบกลุม 

 
1053509 จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา               3(3-0) 

 Elementary School Child Psychology and Guidance 

ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กวัยประถมศึกษา วิธีการศึกษา
พฤติกรรมของเด็กประถมศึกษา การใชหลักจิตวิทยาในการวินิจฉัยพฤติกรรม การ
รับรูการเรียนรูความตองการ ความสนใจของเด็กวัยประถมศึกษา    บทบาทของบาน 
โรงเรียนและชุมชนในการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก    การปลูกฝงคุณธรรม  
จริยธรรม  การสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค    สุขภาพจิตกับการพัฒนา
บุคลิกภาพในวัยเด็ก  การปรับตัวของเด็กปกติ และเด็กท่ีมีปญหา   การแกปญหา
พฤติกรรมในวยัเด็ก 
 

1053601 การทดสอบทางบุคลิกภาพกับการแนะแนว               3(2-2) 

 Personality Assessment in School Guidance Services 
 

ศึกษากระบวนการทดสอบทางบุคลิกภาพ แบบทดสอบทางบุคลิกภาพ ความ
จํากัดของแบบทดสอบ   การฝกใชแบบทดสอบทางบุคลิกภาพ  ฝกการใหคะแนน 

แปลผล  การประชุมเพ่ือรายงานผลการทดสอบทางบุคลิกภาพ  การใชผลการทดสอบ
ทางบุคลิกภาพในการแนะแนว 
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รหัส                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา          น(ท – ป) 
 

1053602  การสังเกตพฤติกรรมเด็ก        2(2-0) 

  Child’s Behavior Observation 

   ความหมาย   ขอบขาย     ประเภทและความสําคัญของการสังเกตพฤติกรรม
เด็กสภาพปจจุบัน     ปญหาและความเปนมาของการสังเกตพฤติกรรมเด็ก   
วิวัฒนาการเทคนิค    เคร่ืองมือในการปฏิบัติการในการสังเกตพฤติกรรมเด็ก  การ
วิเคราะหแปลความและผลของการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 

 

1053603 เคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว                2(2-0) 

 Tools and Techniques in Guidance 

 หลักการสรางและใชเคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว     ประเภทของ
เคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว     การรวบรวมเคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว   
ท้ังท่ีเปนแบบทดสอบและไมใชแบบทดสอบ การปรับเคร่ืองมือท่ีเปนแบบทดสอบ 
สําหรับนําออกใช การทดลองใชเคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนวกับนักเรียน 

 
1053605 การสนเทศทางการศึกษา                2(2-0) 

 Educational Information 

 ความหมาย   ความจําเปน   ขอบขาย      จุดมุงหมายและประเภทของการ
ใหบริการสนเทศ     หลักการและเทคนิคการบริการสนเทศในชุมชน    โครงการ
บริการสนเทศ การประสานงานกับฝายอ่ืน ๆ      เพื่อบริการสนเทศการศึกษาและ
รวบรวม 
ขอมูลเพื่อการสนเทศ  การปฏิบัตงิานบริการสนเทศในชุมชน  

 

1053613 กิจกรรมกลุมในโรงเรียน               2(2-0) 

 Group Work in School 

  ความหมาย      ขอบขาย     ประเภทและความสําคัญ   ของการทํางาน
กลุมในโรงเรียน  ความสัมพันธระหวางกิจกรรมปจเจกบุคคลกับกิจกรรมกลุมใน
โรงเรียนคุณลักษณะของผูนําและผูตาม การสรางความเปนผูนํา ผูตาม  การบริหาร  
การจัดการและการประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุมโรงเรียน   ฝกปฏิบัติการจัด
กิจกรรมกลุมในโรงเรียน 
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รหัส                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา          น(ท – ป) 
 

1053701 การสรางเสริมความคิดสรางสรรค               2(2-0) 

 Creative Thinking Process 

            แบบแผนการคิดของมนุษย ปจจัยท่ีสงผลตอการคิดของมนุษย   
ความหมายของความคิดริเร่ิมสรางสรรค    ความสัมพันธระหวางความคิดประเภทตาง 
ๆ และความคิดริเร่ิมสรางสรรค   ปจจัยท่ีสงผลตอความคิดริเร่ิมสรางสรรค     การ
สงเสริมและพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ  

 

1053702 การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิต               3(2-2) 

 Guidance Activities  for Life Development 
 

 ศึกษาหลักการสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา  เทคนิค
การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการพัฒนาตน เชน  การพัฒนาความคิด  การตัดสินใจท่ีดี  
การกลาแสดงออก  ทักษะชีวิต  การทํางานกลุม  การพัฒนาทางอาชีพ  และการ
พัฒนาคุณธรรม เปนตน  การประเมินผลกิจกรรม  เนนการเสริมประสบการณดวย
การจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 

 
1053801 การทดลองปฏิบัติงานจิตวิทยาและการแนะแนว                  1(60) 

 Preliminary Practice in Psychology and Guidance 
 

ทดลองปฏิบัตงิานในสถานศึกษา หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาและสงเสริมพัฒนาการบุคคล  โดยศึกษาสภาพปญหาและความตองการของ
ผูใชบริการ   วิเคราะหขอมูล  ออกแบบและวางแผนการใหบริการทางจิตวิทยาและการ
แนะแนวรวมกับหนวยงาน  และฝกประสบการณจากการปฏิบัตงิานในหนวยงาน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

; 
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รหัส                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา          น(ท – ป) 
 

1054101 การใหการศึกษาแกพอแม               2(2-0) 

 Parent Education 

            ศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีผลตอวัฒนธรรม
ประเพณี  ความสําคัญของครอบครัว   การวางแผนครอบครัว     รูปแบบการอบรม
เล้ียงดูท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการและบุคลิกภาพเด็ก  การใหความรัก     ความอบอุน
และการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็กในครอบครัว   การ
ประสานงานและการใหความรวมมือกับครูและสถาบันอ่ืน ๆ      ท่ีมีผลตอการอบรม
เล้ียงดูและการใหการศึกษาแกบุตร  

 

1054801 การฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยาและการแนะแนว 2               3(250) 

 Practicum in Psychology and Guidance 2 
 

ฝกงานในสถานศึกษา     หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและ
สงเสริมพัฒนาการบุคคล   โดยฝกทําโครงการใหบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว  
ฝกหัดเก็บขอมูลของผูใชบริการดวยการสังเกต  สัมภาษณ การใชแบบทดสอบและ
เคร่ืองมืออ่ืน ๆ  ใหบริการปรึกษา สงเสริมการพัฒนาตนเอง ประเมินผลการใหบริการ
และโครงการ  สัมมนาปญหาการใหบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวระหวาง
ฝกงานประมาณ 2 สัปดาหตอคร้ัง 

 

1054802 การฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยาและการแนะแนว 3               5(450) 

 Practicum  in Psychology and Guidance 3 
 

ฝกงานในสถานศึกษา     หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและ
สงเสริมพัฒนาการบุคคล  โดยฝกทําโครงการใหบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว  
ฝกหัดเก็บขอมูลของผูใชบริการดวยการสังเกต สัมภาษณ การใชแบบทดสอบและ
เคร่ืองมืออ่ืน ๆ  ใหบริการปรึกษา สงเสริมการพัฒนาตนเอง ประเมินผลการใหบริการ
และโครงการ    สัมมนาปญหาการใหบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวระหวาง
ฝกงานประมาณ 2  สัปดาหตอคร้ัง 
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รหัส                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา          น(ท – ป) 
 

1054901 สัมมนาและศึกษาดูงานบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว              3(2-2) 

 Seminar and Study Visit in Psychology and Guidance 
 

ศึกษาหัวขอท่ีสนใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและการแนะแนว  ศึกษาดูงานการ
จัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
ประมวลความรูและขอมูล    วิเคราะห ประชุม อภิปรายเพื่อหาขอ  สรุปและเสนอ
ขอคิดเห็นในรูปแบบรายงาน 

 

1054902 การศึกษาเอกเทศเก่ียวกับจิตวิทยาและการแนะแนว               3(2-2) 

 Independent Study in  Psychology and Guidance Services 
 

             ศึกษาในหัวขอท่ีสนใจหรือไดรับคําแนะนําจากผูสอน  ดําเนินการศึกษา
ภายใตการใหคําปรึกษาแนะแนวของอาจารย   และเสนอรายงานการศึกษาสวนตน
อยางนอย 1 เร่ือง 
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หมูวชิาการบริหารการศึกษา  
(106) 

 

 

  หมูวิชาการบริหารการศึกษา  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาครุศาสตร ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา
ออกเปนดังนี้ 
  1.  ทฤษฎี-หลักการ                (106-1--) 

  2.                    (106-2--) 

  3.  งานบริหารดานตาง ๆ                (106-3--) 

  4.  การนิเทศ                 (106-4--) 

  5.  การบริหารสถาบันตาง ๆ               (106-5--) 

  6.                                                                                                                    (106-6--) 

  7.                                                                                                                    (106-7--) 

  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ               (106-8--) 

  9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ    

       โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวิจัย                                    (106-9--) 
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หมูวชิาการบริหารการศึกษา (106)  
 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1061101 

1061102 

1061103 

1062101 

1062102 

1062103 

1062104 

1062501 

1063101 

1063102 

1063103 

1063104 

1063301 

1063302 

1063303 

1063304 

1063305 

1063501 

1063801 

1064101 

1064102 

1064301 

1064401 

1064801 

 

 

หลักการบริหารการศึกษา 
ภาวะผูนํา 
พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา 
ศิลปะการพูดสําหรับผูบริหาร 
มารยาททางสังคมสําหรับผูบริหาร 
มนุษยสัมพันธสําหรับผูบริหาร 
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร 
สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครู 
ธุรกิจการศึกษา 
การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ 

การงานพื้นฐานอาชีพและอาชีวศึกษา 
การอาชีวศึกษา 
การบริหารกิจการนักเรียน 

การบริหารอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานวิชาการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
การทดลองปฏิบัตงิานการบริหารการศึกษา 
การวางแผนการศกึษา 
เทคนิคการบริหารการศึกษา 
การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ 
การนิเทศการศึกษา 
การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษา 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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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาการบริหารการศึกษา   (106) 

 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1061101  หลักการบริหารการศึกษา        3(3-0) 

  Principles of Educational Administration 

   ศึกษาความหมาย  การบริหารการศึกษา  แนวคิดและทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับ 

การบริหารการศึกษา  กระบวนการบริหารการศึกษา    ระบบบริหารการศึกษา  การ
จัดระบบภายในหนวยงานทางการศึกษา  มนุษยสัมพันธในการบริหาร    ภาวะผูนํา
กับการบริหารการประชาสัมพันธหนวยงานทางการศึกษา  การนิเทศการศึกษา     
การพัฒนาหลักสูตรปญหาตาง ๆ และวิธีการแกปญหาเกีย่วกับการบริหารการศึกษา
ของไทย 

 

1061102  ภาวะผูนํา                             2(1-2) 

  Leadership 

   ความหมายและความสําคัญของผูนํา      แบบของผูนํา         บทบาทหนาท่ี 

ของผูนาํคุณลักษณะของผูนําท่ีดี  การเสริมสรางภาวะผูนํา  จิตวิทยาผูนํา  การพัฒนา
ความสรางสรรคของผูนํา  ผูนํากับการตัดสินใจ  ฝกทักษะการเปนผูนํา 

 

1061103  พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา       2(2-0) 

  Behavior for Education Leaders 

   ศึกษาหนาท่ีและลักษณะของผูนํา อันไดแก แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาท
ของผูนําในโรงเรียน หรือหนวยงานเกี่ยวกับการศึกษา  พฤติกรรมผูนําเกี่ยวกับงาน
บริหารการศึกษามนุษยสัมพันธของผูนํา  ความคิดริเร่ิม  การแกปญหา  ตลอดจน
แนวคิดใหม ๆ ทางการศึกษา โดยเฉพาะทางการบริหาร 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1062101  ศิลปะการพูดสําหรับผูบริหาร       2(1-2) 

  Professional Speaking 

   ความหมาย   ความสําคัญของการพูดสําหรับผูบริหาร     ภาษาและการส่ือ 
ความหมาย จุดมุงหมายในการพูด หลักการพูดท่ีดี การพูดในโอกาสตาง ๆ การพูดจูง
ใจ เทคนิคการประชุม 

 

1062102  มารยาททางสังคมสําหรับผูบริหาร     2(1-2) 

  Social Manners and Etiquette for Administrators 

   ศึกษามารยาทของผูบริหารในการอยูรวมกับบุคคลอ่ืน และการออกสังคม  

เชนการพูด  การฟง  การรับประทานอาหาร  การแตงกาย  การตอนรับ  การ
นันทนาการ ฯลฯโดยเนนภาคปฏิบัต ิ  เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพของผูบริหารการศึกษา  
วิเคราะหวัฒนธรรมและประเพณีไทย    เพื่อเลือกปฏิบัตหิรือสรางคานิยมท่ีเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 

1062103 มนุษยสัมพันธสําหรับผูบริหาร       2(1-2) 

  Human Relations for Administrators       

  ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ  ธรรมชาติและความตองการ
ของมนุษย  มนุษยสัมพันธในองคการ  มนุษยสัมพันธกับการบริหาร  หลักและวิธี
สําหรับมนุษยสัมพันธ  การพัฒนาตนเองในดานมนุษยสัมพันธสําหรับผูบริหาร 

 

1062104  คณุธรรมสําหรับผูบริหาร         2(2-0) 

  Ethics for Administrators                

   ความหมายและความสําคัญของคุณธรรมสําหรับผูบริหาร  บทบาทหนาท่ี 

คุณธรรมความรับผิดชอบ  จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร  ปญหา
เกี่ยวกับคุณธรรมของผูบริหาร  การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและคานิยมในการ
ทํางาน  ผลการศึกษาเกี่ยวของกับคุณธรรมสําหรับผูบริหาร 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1062501 สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครู     2(2-0) 

  Institutions  and  Development  of  Teaching  Profession 

ความหมาย  ขอบขายและจุดมุงหมายทางสถาบันวิชาชีพครู   องคการ
วิชาชีพครูของไทยและของตางประเทศ  บทบาทของทองถ่ิน  องคการวิชาชีพที่มีผล
ตอการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา  นโยบาย  ปญหาอุปสรรคท่ีมีผลตอการพัฒนา
วิชาชีพครู  และแนวทางแกปญหา  การสงเสริมและการพัฒนาครูกอนประจําการ  
และครูประจําการ  ตามแนวโนมนโยบายการพัฒนาวิชาชีพครู  ปญหาดานการผลิต  

การใช  และการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครู  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  การ
ประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพครู 

 

1063101  ธุรกิจการศึกษา         2(2-0) 

  Educational Business                   

ศึกษาความหมาย  ขอบขายประเภทและประโยชนของธุรกิจการศึกษา
วิวัฒนาการของธุรกิจการศึกษา     ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา  การ
ใชประโยชนจากสถิติทางการศึกษา  การระดมทรัพยากรมาใชในการจดัการศึกษา
ความสัมพันธระหวางการศึกษากับธุรกิจ  การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษา
ในโรงเรียน  ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  การสรางเสริมฐานะของโรงเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน  การจัดโครงการท่ีมีคุณคาทางการศึกษา     การควบคุมการ
ดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา  การศึกษาผลงานและปญหา
เกี่ยวกับธุรกิจดานการศึกษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1063102  การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ      2(2-0) 

  Nonformal Education Administration 

ศึกษาทฤษฎีการจัดและพัฒนาองคการ       แนวนโยบายของรัฐในการจัด
การศึกษานอกระบบ    ทฤษฎีและหลักการในการจัดการศึกษานอกระบบ     

หนวยงานตาง ๆ ท้ังของรัฐและเอกชนท่ีดําเนินการศึกษานอกระบบ                   

รูปแบบในดานการจัดการศึกษาและประชากรกลุม  เปาหมายท่ีแตละหนวยงานมุง
ใหบริการ  ระบบบริหารการศึกษานอกระบบทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค      

ปญหาและ 
อุปสรรคในการบริหารการศึกษานอกระบบ  การระดมทรัพยากรในแหลงตาง ๆ มา
ชวยใหงานการศึกษานอกระบบบรรลุเปาหมาย 

 

1063103  การงานพื้นฐานอาชีพและอาชีวศึกษา     2(2-0) 

  Practical Arts and Vocational Education 

   หลักการ  จุดหมาย และวิธีการจัดการเรียนการสอน    กลุมวิชาการงาน
พ้ืนฐานอาชีพและอาชีวศึกษา      ความสัมพันธและความตอเนื่องระหวางกลุม
วิชาการ    และพ้ืนฐานอาชีพและกลุมวิชาอาชีวศึกษาในระดับตาง ๆ  แนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาเกษตร  คหกรรมอุตสาหกรรม  ธุรกิจ  ศิลปกรรม  ท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาแตละระดับ ท่ีจดัไวเปนวิชาสามัญบังคับ และวิชาชีพเลือก 

 

1063104  การอาชีวศึกษา               2(2-0) 

  Vocational Education 

   หลักการ  จุดมุงหมาย  และวิธีการจัดการอาชีวศึกษา และการฝกวิชาชีพการ
บริหารและการจัดการ  วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ สถานท่ีและงบประมาณ   ประวัติ
ความเปนมาและการเปรียบเทียบการอาชีวศึกษาของไทยและตางประเทศ      ปญหา
แรงงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1063301  การบริหารกิจการนักเรียน       2(2-0) 

  Student Affairs Administration 

   ความหมาย  ความสําคัญ  และความมุงหมายของงานกิจการนักเรียน  

ขอบขายของงานกิจการนักเรียน  สภาพปจจุบันและปญหาของกิจการนักเรียน       

การพัฒนางานกิจการนักเรียน  หลักและวิธีการจัดกิจกรรมนักเรียน   การจัดองคการ
นักเรียน     การจัดสวัสดิการนักเรียน  การพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน  การปลูกฝง
ประชาธิปไตยแกนักเรียน 

 

1063302  การบริหารอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม     2(2-0) 

  School Plant Administration 

   ศึกษาการเลือกที่ตั้งและบริเวณ  การวางแผนอาคารสถานท่ี  การวางแผน
อาคารเรียนอาคารประกอบ  และหองตาง ๆ  การใชและการดูแลรักษาอาคารเรียน  

ระเบียบวาดวยการใชอาคารสถานท่ี  การบริหารคนงานภารโรง  การจัดส่ิงอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ในอาคารและบริเวณ 

 

1063303 การบริหารงานบุคคล           2(2-0) 

  Personnel Administration 

   ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  และขอบขายของการบริหารงานบุคคล  
ระบบบริหารงานบุคคล  การบริหารงานบุคคลในประเทศไทย  การสรรหา  การ
คัดเลือก  การบรรจุแตงต้ังการโอน  การยาย  การพัฒนาบุคลากร  การบําเหน็จความดี 
ความชอบ  การสรางขวัญและการจูงใจ  การลงโทษ  การรักษาระเบียบวินัย  การ
ประเมินบุคลากร 

 

1063304  การบริหารงานวิชาการ         2(2-0) 

  Academic Affairs Administration 

   ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ และขอบขายของงานวิชาการ  การวางแผน 

กฎหมายระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  การจัดหา  การเตรียมส่ือการเรียนการสอน  การ
จัดระบบการเรียนการสอน  การประเมินผล  การนิเทศ  และการสงเสริมการ
ปฏิบัติงาน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1063305  การประกันคุณภาพการศึกษา       2(2-0) 

  Educational Quality Assurance 

   ศึกษาความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ศึกษาปจจัย  ตัวช้ีวัด  และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
แนวปฏิบัติในการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดานตาง ๆ  

 

1063501  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษา    3(2-2) 

  Field Study to Educational Administration 

   ศึกษาภารกิจ กระบวนการบริหาร และทักษะท่ีจําเปนในการบริหาร
การศึกษา รวมทั้งจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบริหารการศึกษา       สามารถ
วิเคราะหปญหาและเสนอแนะแนวทางในการบริหารการศึกษา ในรูปงานโครงการ
หรือกิจกรรมทางการศึกษาท่ีสําคัญ ๆ ได 

 

1063801  การทดลองปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา                             1(60) 

  Supervised Practicum in School Administration 

   การทดลองปฏิบัติงานดานการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หรืองานตาง ๆ  

 

1064101  การวางแผนการศึกษา        2(2-0) 

  Educational Planning 

   ศึกษาความหมายและความสําคัญของการวางแผนการศึกษา  องคประกอบ
ของการวางแผนการศึกษา  อิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีมีผลตอการ
วางแผนการศกึษา  ประเภทของการวางแผนการศึกษา  ข้ันตอนการวางแผนการ
สรางแผนปฏิบัติการ  ผูบริหารกับการวางแผนการศึกษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1064102  เทคนิคการบริหารการศึกษา       2(2-0) 

  Educational Administration Techniques 

   ความหมาย ความสําคัญของเทคนิคการบริหารการศึกษา   การพัฒนาองค -
การ การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค  การพัฒนาทีมงาน  การตัดสินใจ  การริหารงาน
ตามสถานการณ  การบริหารความขัดแยง  กลุมสรางคุณภาพและงานอ่ืน ๆ 

 

1064301  การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ             2(2-0) 

  Executive Fiscal and Commodity Administration 

   ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ  ระเบียบและ
การปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ การเงินและพัสดุ 

 

1064401  การนิเทศการศึกษา                   2(2-0) 

  Educational Supervision     

   ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา ขอบขาย
ของการนิเทศการศึกษา   บทบาทของผูบริหารตอการนิเทศการศึกษา  หลักและ
เทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา  การพัฒนาการเรียนการสอน  การนิเทศการสอน  การ
นิเทศภายในการประเมินผลการสอน  และการนิเทศการศึกษา 

 

1064801  การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษา 2                  3(250) 

  Field Experience in Educational Administration 2 

   ฝกภาคปฏิบัติการบริหารการศึกษาในหนวยงานทางการศึกษา  เพ่ือใหรูจัก
นําหลักการและทฤษฎีการบริหารศึกษาไปใช  พรอมท้ังรูจักวิเคราะห  และแกปญหา
ตาง ๆ ตามหลักวิชา 
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หมูวชิาการศึกษาปฐมวัย  
(107) 

 

 

 หมูวิชาการศึกษาปฐมวัย   ซ่ึงอยูในหมวดวิชา ครุศาสตร  ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปน  

ดังนี้ 
 1.  พ้ืนฐานการศกึษาปฐมวัย               (107-1--) 

 2.  หลักสูตรแบบเรียน คูมือกิจกรรม โปรแกรมการศึกษา            (107-2--) 

 3.  วิธีสอน กระบวนการเตรียมความพรอม              (107-3--) 

 4.  ส่ือและนวัตกรรม                (107-4--) 

 5.  การแนะแนวและการบริการชุมชน              (107-5--) 

 6.  การประเมินผล การสรางแบบทดสอบ              (107-6--) 

 7.  การบริหาร                 (107-7--) 

 8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ               (107-8--) 

9. โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
    โครงการศึกษาเอกเทศ    การสัมมนาและการวิจัย             (107-9--)
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หมูวชิาการศึกษาปฐมวัย  (107) 

 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

- 

- 

- 

สังคมวิทยากับการพัฒนาเด็ก 

จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย 
การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย 
ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 
ศิลปะและศิลปประดิษฐสําหรับเด็กปฐมวัย 
นทิานและหุนสําหรับเด็กปฐมวัย 
ส่ือการเรียนและของเลนเด็กปฐมวัย 
ส่ือและการเลนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
นทิานสําหรับเด็กปฐมวัย 
หุนสําหรับเด็กปฐมวัย 
บุคลิกภาพครูปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัย 
การอนุบาลศึกษา 
สุขภาพอนามยัสําหรับมารดาและเด็ก 

ส่ิงแวดลอมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
การจัดโปรแกรมเพ่ือพัฒนาเด็กระดับบริบาล 
ภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยกับทักษะทางสังคม 

สังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
งานประดิษฐดวยกระดาษ 

ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

2(2-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

3(2-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

- 

- 

- 

- 

- 

 

กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย 
เกมและการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย 
หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย 
หนังสือเด็ก 

หองสมุดของเลนและศูนยส่ือ 

การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
การทดสอบและการสรางแบบทดสอบระดับอนุบาล 
การจัดการศึกษาระดับบริบาล 
การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 1 

กิจกรรมนาฏศิลปสําหรับเด็กปฐมวัย 
เพลงและนาฏศิลปพ้ืนเมืองสําหรับเด็กปฐมวัย 
การจัดและพัฒนาโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย 
หลักสูตรและการจัดโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวันสําหรับเด็กปฐมวัย 
กระบวนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
กระบวนการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา 
พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กปฐมวัย 
พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กตางวัฒนธรรม 

ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 
การประดิษฐของเลนประเภทตุกตาสําหรับเด็กปฐมวัย 
การตัดเย็บเบ้ืองตนสําหรับครูปฐมวัย 
 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(2-0) 

1(60) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

3(3-0) 

2(1-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(1-2) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

    2(1-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1073501 

1073701 

 

1073801 

1074401 

1074402 

1074501 

1074901 

1074902 

1074903 

- 

- 

1073701 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

การแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัย 
การจัดและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
การจัดและบริหารโรงเรียนอนุบาลและการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 2 

คอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย 
นวัตกรรมเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาปฐมวัย 
การใหการศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย 
โครงการศึกษาเอกเทศการศกึษาปฐมวัย 
การศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย 
การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

1(60) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาการศึกษาปฐมวัย (107) 

 

รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1071101 สังคมวิทยากับการพัฒนาเด็ก      2(2-0) 

  Social and Personality Development in Children 

   ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสังคมของเด็กท่ีสัมพันธกับโครง 
สรางขนาดและขนบธรรมเนียมของครอบครัว       สภาพสังคมของเด็กในฐานะเปน
ลูกคนโตลูกคนกลาง หรือลูกคนเล็ก      สภาพสังคมของเด็กท่ีครอบครัวมีปญหา 
และสภาพสังคมในครอบครัวของเด็กท่ีสัมพันธกับประเพณี  ลักษณะอาชีพ  และ
รายได    วิเคราะหสภาพสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีมีลักษณะตาง ๆ เปนผลตอการสราง
บุคลิกภาพของเด็กในทางที่ดีและไมดี ซ่ึงจะสามารถเสริมสรางและปรับปรุงแกไข 

โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียน 

 

1071102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย    3(3-0) 

  Child Care and Child Development 

ศึกษาถึงความสัมพันธของพอแม  สมาชิกในครอบครัว  และรูปแบบการ 
อบรมเล้ียงดูท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย  หลักการและวิธีอบรม   การจัด
กิจกรรมเพ่ือปลูกฝงนิสัย  และสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย    มี
ความเช่ือม่ันในการท่ีจะอยูรวมกับผูอ่ืนได 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1071301 ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย       2(1-2) 

  Arts for Pre-school Children 

ความหมาย  ความสําคัญและจุดมุงหมายของการจัดประสบการณศิลปะ
สําหรับเด็กปฐมวัย  พัฒนาการศิลปะของเด็กปฐมวัย  หลักการจัดประสบการณเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการทางศิลปะตามความแตกตางระหวางบุคคลท้ังกิจกรรมเด่ียวและ
กิจกรรมกลุม  การบูรณาการเนื้อหารายวชิาเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ  โดยใช
กิจกรรมศิลปะบทบาทของครูในการจดัประสบการณและการวัดประเมินผลงาน
ศิลปะ  เนื้อหากิจกรรมศิลปะ  การทดลองปฏิบัตกิารจัดประสบการณศิลปะสําหรับ
เด็ก 

 

1071401 นทิานและหุนสําหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2) 

  Stories and Puppetry for Pre-school Children 

ความหมายและความสําคัญ        และประโยชนของนิทานท่ีมีตอเด็กปฐมวัย 
ประเภทของนิทานสําหรับเด็ก   ประวัตินกัแตงนิทานสําคัญของโลก     เทคนิคการ
เลาและการแตงนิทานสําหรับเด็กความหมายและความสําคัญของหุน  ประวัติความ
เปนมาของหุน  ประเภทของหุน  การประดิษฐหุนนิ้วมือ  หุนมือ  หุนถุง  การ
จัดสรางโรงหุน  และหลักการเชิดหุนเพื่อการศึกษาในระดับปฐมวัย 

 

1071402 ส่ือการเรียนและของเลนเด็กปฐมวัย     2(1-2) 

  Learning Media and Toys for Pre-school Children 

ศึกษาวิวัฒนาการของส่ือการเรียนรูระดับกอนประถมศึกษา   ตามแนวคิด
ของนักการศึกษา         ความสําคัญและประโยชนของการเลนของเด็กปฐมวัยกับส่ือ
การเรียนรูการเลือกใชส่ือใหเหมาะสม  การเลือกซ้ือและการผลิตส่ือจากวัสดุใน
ทองถ่ิน และวัสดุเหลือใช    การจัดส่ือวัสดุอุปกรณของเลน    การประเมินผลและ
การตรวจสอบคุณภาพของเลน    บทบาทของพอแมครูพ่ีเล้ียงกับกิจกรรมการเลน
ของเด็ก   ปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางส่ือการเรียนและเครื่องเลนใหเหมาะสมกบัวัยเด็ก 

3-5 อยาง 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1071403 ส่ือและการเลนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย     2(1-2) 

  Learning Media and Toys for Pre-school Children Development 

ศึกษาวิวัฒนาการของส่ือการเรียนรูของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของนัก
การศึกษา ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของส่ือของการเลนของเด็กปฐมวัย 
ทฤษฎีและพัฒนาการของการเลนของเด็กปฐมวัย การเลือกและผลิตส่ือการเรียนและ
ของเลนเด็กปฐมวัย การประเมินผลและการตรวจสอบส่ือ และของเลนเพ่ือพัฒนา
เด็ก บทบาทของครูผูปกครอง และผูเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมการใชส่ือ และของ 
เลนเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก การจัดบริการหองสมุดของเลนสําหรับเด็กปฐมวัย 
การจัดบริการศูนยส่ือสําหรับครูปฐมวัย 

 

1071404 นทิานสําหรับเด็กปฐมวัย       2(1-2) 

  Stories  for Pre-school  Children 

ความหมายและความสําคัญ และประโยชนของนิทานท่ีมีตอเด็กปฐมวัย  
ประเภทของนิทานสําหรับเด็ก  ประวัตินกัแตงนิทานสําคัญของโลก  เทคนิคการเลา
และการแตงนิทานสําหรับเด็ก 

 

1071405 หุนสําหรับเด็กปฐมวัย       2(1-2) 

  Puppets for Pre-school 

ความหมายและความสําคัญของหุน  ประวัติความเปนมาของหุน   ประเภท
ของหุนและการสรางหุนชนิดตาง ๆ     เชน    หุนนั่งมือ    หุนมือ  ฯลฯ        การสราง
โรงหุนประเภทตาง ๆ   การเขียนบทเชิดหุน   หลักการเชิดและการพากยหุน  พรอม
ฝกปฏิบัติการเชิดหุน  การแสดงละครหุน 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1071501 บุคลิกภาพครูปฐมวัย       2(2-0) 

  Pre-school Teacher’s Personality 

ลักษณะความสําคัญของบุคลิกภาพของครูเด็กปฐมวัย    วิธีการฝกฝน
เกี่ยวกับทาทาง  ทรวดทรง  การแตงกาย  อารมณ  จิตใจ  มารยาท    ในการอยูกับเด็ก
และสังคมมนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน และชุมชน    การปรับปรุง
และสงเสริมงานใหมีประสิทธิภาพ 

 

1072101 การศึกษาปฐมวัย       2(2-0) 

  Pre-school Education 

ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา  แนวคิดและ
ทฤษฎีของนักการศึกษาท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา     ประวัติความ
เปนมาของการอนุบาลศึกษาของตางประเทศ   ประวัติความเปนมาของการอนุบาล   
การศึกษาไทยและรูปแบบการจัดการอนุบาลไทย  หนวยงานท่ีจัดลักษณะการ
ดําเนินงานและความเคล่ือนไหวทางการอนบุาลศึกษา        นวัตกรรมทางการ
อนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ 

 

1072102 สุขภาพอนามัยสําหรับมารดาและเด็ก     2(2-0) 

  Health and Hygiene for Mother and Child 

ความมุงหมายและความสําคัญของสุขภาพอนามยัสําหรับเด็ก       สุขภาพ
สวนบุคคลของเด็ก   บทบาทของครูในการสงเสริมสุขภาพเด็กในโรงเรียน      

อุบัติเหตุและ การปองกันการปฐมพยาบาล   ปญหาสุขภาพโดยท่ัวไปของเด็ก   

รวมท้ังศึกษาปญหาท่ีทําใหอัตราการตายของมารดาและทารกสูง   รูถึงวิธีปองกัน
และรักษา     การใหบริการทางดานสุขภาพตอมารดาและทารก 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1072201 ส่ิงแวดลอมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2) 

  Environmental Education for Pre-school Children 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมศึกษา     ประเภทส่ิงแวดลอม       

ความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับชีวิตประจําวัน  การพัฒนาจริยธรรม เพื่อ
ปลูกฝงจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม  บทบาทของครู  
ผูปกครองในการสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม    การจัดประสบการณสงเสริมการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม     การฝกทักษะการแกปญหาเกีย่วกับส่ิงแวดลอม  การวัดและ
การประเมินผลการจัดประสบการณดานส่ิงแวดลอม 

 

1072202 การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับบริบาล    2(1-2) 

  Infant Education Programs 

หลักการและแนวคิดในการจัดโปรแกรมเพ่ือพัฒนาเด็กระดับบริบาล  
พัฒนาการเด็กแรกเกิด - 3 ป  การสังเกต  และการบันทึกพฤติกรรมเด็กระดับบริบาล   
การสรางและการใชโปรแกรมเพ่ือพัฒนาเด็กระดับบริบาล      การจัดสภาพแวดลอม
ท่ีเอ้ือตอการเล้ียงดูเด็กบริบาล          บทบาทครูและผูเกี่ยวของในการสงเสริมและ
พัฒนาการเรียนรูเด็กระดับบริบาล 

 

1072301 ภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2) 

  Thai Language for Pre-school Children 

ความหมายและความมุงหมายของการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย   
การจัดกิจกรรมเพ่ือฝกทักษะเกี่ยวกับการฟง  การพูด    การเตรียมความพรอมดาน
การอานและการเขียนสําหรับเด็กปฐมวัย   การผลิตส่ือและของเลนเพื่อสงเสริม
ทักษะดานภาษา 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1072302 เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร    2(1-2) 

  Investigation in Mathematics  for  Pre-school  Children 

ความหมาย  ความมุงหมาย  หลักและทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร  ขอบขาย
ของคณิตศาสตรในระดับอนุบาล  จิตวิทยาที่เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร     การจัด
กิจกรรมและการผลิตอุปกรณเพื่อใชในการเสริมทักษะ  การสอนคณิตศาสตรระดับ
อนุบาล 

 

1072303 เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร    2(1-2) 

  Scientific  Process  Skills  for  Pre-school  Children 

ความหมาย  ความสําคัญ  และประโยชนของวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  ทฤษฏีและแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กปฐมวัย  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  ขอบขายเนื้อหาทาง
วิทยาศาสตรเบ้ืองตนสําหรับเด็กปฐมวัย  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัย  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการฝกกระบวนการคิด  การใชคําถาม  

กิจกรรมการสอนและส่ือการสอนวิทยาศาสตรระดับปฐมวัย  การวัดและประเมิน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 

1072304 เด็กปฐมวัยกับทักษะทางสังคม      2(1-2) 

  Social Study for Pre-school 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กวัย 0 - 6 ป  ความหมายและ
ความสําคัญของสังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ขอบขาย เนื้อหา หลักการสอน  

บทบาทหนาท่ีของครูในการจดักิจกรรมและประสบการณดานสังคม  การเสริมสราง
บุคลิกภาพและคุณธรรมท่ีสอดคลองกับสภาพสังคมและส่ิงแวดลอมในปจจุบันท่ีมี
ผลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 

 

 



 140 

รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1072305 งานประดิษฐดวยกระดาษ      2(1-2) 

  Paper Work for Children 

ศึกษาถึงชนิด และลักษณะของกระดาษประเภทตาง ๆ      การเลือกกระดาษ
ใหเหมาะสมกบังานท่ีทําสําหรับเด็ก  การทํางานกระดาษท่ีเปนของเลน  ของใช
สําหรับเด็กเทคนิคและวิธีการสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค           ปฏิบัติ
เกี่ยวกับกิจกรรมทางกระดาษ  เชน  การพับ  การตัด  การปะกระดาษ  รวมถึงการ
ประดิษฐเปนส่ิงตาง ๆ  

 

1072306 ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย       2(1-2) 

  Arts for Pre-school Teachers 

ความรูพ้ืนฐานทางศิลปะ  การนําศิลปะไปใชในการสอน    การสรางสรรค
งานศิลปะสําหรับครู  การจัดโปสเตอร  กะบะทราย  การตกแตงหองเรียน  การเขียน
ลายเสนรวมถึงการจัดนิทรรศการประดิษฐของเลนและเคร่ืองใชจากเศษวัสดุ           
และวัสดุในทองถ่ินใหเหมาะสมกบัเด็ก 

 

1072307 การเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนรูของเด็กปฐมวัย   3(2-2) 

  Readiness for Pre-school Children Learning 

   ธรรมชาติและพัฒนาการทางดานตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย   องคประกอบของ 
  ความพรอมรูปแบบของกระบวนการรับรู    การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความพรอม   

  การจัดหองเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนรู 
 

1072308 กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2) 

  Physical Education Activities for Pre-school Children 

   ความหมาย    และความมุงหมายของกิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย  
 พัฒนาการและความพรอมทางกายของเด็กปฐมวัย         ขอบขายและกิจกรรมการ 

     เคล่ือนไหวในรมและกลางแจง  การเคล่ือนไหวเบ้ืองตน  การเลนประกอบจงัหวะ 
  การเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ          บทเพลงเลียนแบบสัตว   ตามนิยาย และการ 
  เคล่ือนไหวสรางสรรค 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1072309 กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย   2(1-2) 

  Music and Movement for Pre-school Children 

   แนวคิด    และหลักการในการจัดกิจกรรมดนตรีและการเคล่ือนไหวสําหรับ 

  เด็กปฐมวัย  ความหมายของดนตรีกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย  การเลือกเพลงประกอบ 

  การจัดกิจกรรมการรองเพลง      การฝกทาทางประกอบเพลง    ความหมายและความ 

  มุงหมายของการจัดกิจกรรม     การเคล่ือนไหวในรมและกลางแจง    การเคล่ือนไหว 
  เบ้ืองตน  การเลนประกอบจงัหวะ  การเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ  การเคล่ือนไหว 
  เลียนแบบสัตวตาง ๆ  การเคล่ือนไหวสรางสรรค 
 

1072310 เกมและการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2) 

  Game and Playing for Pre-school Children 

ความหมาย  ความสําคัญ  ทฤษฏีพัฒนาการทางดานรางกาย  เกมและการ
เลนสําหรับเด็กปฐมวัยประเภทตาง ๆ  เกมเบ็ดเตล็ด  เกมแบบผลัด  เกมพัฒนาทักษะ
ทางกีฬา ฯลฯ  เทคนิคการจัดกิจกรรมเกมและการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย  บทบาท 

ของครูในการจดัสภาพแวดลอม  ส่ือเพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ  การวัด
ประเมินผล  ฝกปฏิบัตกิารสรางเกมและการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย 

 

1072401 หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2) 

  Literature for Pre-school Children 

ความหมาย คุณคา และประเภทหนังสือเด็ก     ลักษณะของหนังสือท่ีดี    
ระดับความพรอม และความตองการในการใชหนังสือของเด็กแตละวัย    การเลือก
หนังสือใหเหมาะสมกบัวัย  หลักการสรางและเขียนหนังสือสําหรับเด็ก  ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการฝกแตงสราง และวิจารณหนังสือเด็ก  การสงเสริมการใชและการรักษา
หนังสือ 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1072402 หองสมดุของเลนและศูนยส่ือ      2(2-0) 

  Toy Library and Learning Media Center 

ความหมายและประวัติความเปนมาของหองสมุดของเลนและศูนยส่ือ  

บทบาทของเคร่ืองเลนตอการพัฒนาเด็ก      ทฤษฎีและพัฒนาการเลนของเด็กปฐมวัย      
การจัดหองสมุดของเลนเด็กในประเทศและตางประเทศ          การจัดระบบบริการ
ในหองสมุดของเลน   การจัดศูนยส่ือครูและเด็กปฐมวัย 

 

1072601 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย     2(2-0) 

  Pre-school Curriculum and Assessment 

บทบาทของการประเมินผล       ความสัมพันธระหวางกระบวนการ
ประเมินผลและจุดมุงหมายของการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย  เทคนิควิธี  
การประเมินผลในระดับอนุบาล  การสรางเคร่ืองมือประเมินผล       พัฒนาการดาน
ตาง ๆ      เชน    กาย อารมณ  สังคมและสติปญญา       การเสนอผลการประเมิน
และการรวมมือกับผูปกครองในการประเมินผล  ปฏิบัติการเกีย่วกับการสรางและใช
เคร่ืองมือประเมินผลพัฒนาการ 

 

1072602 การทดสอบและการสรางแบบทดสอบระดับอนุบาล    2(1-2) 

  Testing and Test Construction for Kindergarten 

ความสําคัญของการทดสอบระดับอนุบาล    หลักและวิธีการทดสอบ     

ลักษณะ ของแบบทดสอบ  การสรางแบบทดสอบ  ทดลองใช      ตรวจสอบคุณภาพ
และปรับปรุงแบบทดสอบโดยใหปฏิบัตจิริง 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1072701 การจัดการศึกษาระดับบริบาล      2(2-0) 

  Infant Education 

ความหมายและความสําคัญของเด็กระดับบริบาล               การเจริญเติบโต
และพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 3 ป   ทิศทางและวิธีการอบรมเล้ียงดูเด็ก     การจัด
โปรแกรมการศึกษาและโปรแกรมกระตุนพัฒนาการเด็กดานตาง ๆ        ส่ืออุปกรณ
เพื่อพัฒนาเด็กบทบาทของผูใหการดูแลและครูเด็กเล็ก   การจัดบริการและการจัด
บริหารสถานบริบาลหรือศูนยพัฒนาเด็ก 

 

1072801 การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 1       1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Early Childhood Education 1 

   การฝกเตรียมการสอนและการทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ  ในรายวิชาระดับ 

  การศึกษาปฐมวัยท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 

1073201 กิจกรรมนาฏศิลปสําหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2) 

  Creative Dramatics 

ศึกษาการจดันาฏศิลปพ้ืนเมืองสําหรับเด็กปฐมวัย  เทคนิคในการจัดและ
เลือกชุดแสดงใหเหมาะสมกบัโอกาสตาง ๆ   ฝกปฏิบัตกิารแสดงชุดตาง ๆ     เพลง
ประกอบลีลาทาทาง และการแสดงตามสมัยนิยมท่ีเหมาะสมกบัวัยของเด็ก 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1073202 การจัดและพัฒนาโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย    2(1-2) 

  Contemporary Pre-school Education Programs 

ศึกษาปรัชญา        และทฤษฎีพ้ืนฐานในการจัดโปรแกรมการศึกษาสําหรับ
เด็กปฐมวัยดานทฤษฎีการศึกษา  ทฤษฎีการเรียนรู และทฤษฎีท่ีคิดคนข้ึนใหม  
ความสําคัญของการจัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย     เหตุผลและเปาหมายของ
โปรแกรม      การจัดโปรแกรมแบบตาง ๆ ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  

ปฏิสัมพันธนยิมและวุฒิภาวะนิยมโปรแกรมการศึกษาเพื่อสนองตอบความตองการ
ของเด็กดอยโอกาส     ท้ังในเมืองและชนบท  หลักการสรางโปรแกรมการฝกอบรม
ปฐมวัย        องคประกอบและการวางแผนโปรแกรม  แนวคิดใหมและแนวโนมใน
การจัดโปรแกรมการฝก  อบรมเด็กปฐมวัย 

 

1073203 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย      3(3-0) 

  Early Childhood Curriculum 

   ความหมาย  จุดมุงหมายของหลักสูตรปฐมวัย       ประเภทของหลักสูตร
และ 
  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร         การวิเคราะหหลักสูตรปฐมวัยของประเทศไทยใน 

  ปจจุบัน และการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรปฐมวัยของไทยและตางประเทศ 
 

1073204 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวันสําหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2) 

  English for Communications in Daily Life of Pre-school Children 

   ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของการจัดประสบการณภาษาอังกฤษ 

  สําหรับเด็กปฐมวัย      ทฤษฎีพ้ืนฐานการเรียนรู และพัฒนาทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
  ครูและผูปกครองกับการจัดโปรแกรมเพ่ือสงเสริมประสบการณการใชภาษาอังกฤษ 

  เพื่อการส่ือสารสําหรับเด็กปฐมวัย 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1073301 กระบวนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2) 

  Design Curriculum for Pre-school Children 

ศึกษารูปแบบการเรียนรูของเด็ก  รูปแบบการสอนและการจัดกิจกรรมการ
สอนตามแนวของหนวยงานตาง ๆ         การจัดประสบการณการเรียนใหเหมาะสม
กับวัยเด็กการจัดบรรยากาศของหองเรียน     การจัดตารางกิจกรรมการเรียน      

การศึกษาแนวทางจัดประสบการณและหนวยการสอน                การบูรณาการ
เนื้อหาและประสบการณใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูของเด็ก       การ
ประเมินผลการเรียนรูในหนวยการสอนนั้น ๆ 

 

1073302 เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา      2(1-2) 

  Pre-school Children and Language Practice 

พัฒนาการทางภาษาของเด็ก 0 -  6 ป       การสังเกต     การวิเคราะหและ
บันทึกพฤติกรรมทางภาษาของเด็กตางอายุในปฐมวัย            การใชส่ือและการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา   การเตรียมความพรอมเพ่ือการเรียนภาษา    
แนวทาง  กลวิธีและการจัดโปรแกรมการสอนภาษาเด็กปฐมวัย        การทดสอบและ
ประเมินผลความพรอมทางการเรียนภาษาเด็กปฐมวัย 

 

1073303 พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กตางวัฒนธรรม   2(2-0) 

Language Development and Language Programs for Minority Group of 

Children 

ทําความเขาใจธรรมชาติ และพฤติกรรมทางภาษาของเด็กตางวัฒนธรรม    

การใชภาษาทาทางหรือภาษาถ่ินเปนส่ือความหมายในการสรางความเขาใจระหวาง
กัน  การ จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุนใหเด็กไดมีสวนรวมในการแสดงออกทางวาจา และ
ภาษาทาทาง การใชส่ือและการจัดโปรแกรมการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพเด็กตาง
วัฒนธรรม     การรวบรวมคําศัพทพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน ใหเด็กไดมีทักษะในการ
ฟง การพูด อาน และเร่ิมแสดงออกและเขาใจในการส่ือความหมายของภาษาไทย  
การทดสอบและประเมินผลทักษะทางภาษาไทยของเด็กตางวัฒนธรรม 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1073304 ความคดิสรางสรรคของเด็กปฐมวัย     2(1-2) 

  Creative Thinking for Pre-school Children 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของความคิดสรางสรรค       กระบวนการ
ของความคิดสรางสรรค  พัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของเด็กวัยตํ่ากวาและ
การพัฒนาบทบาทของพอแมและครูในการสงเสริมความคิดสรางสรรค          การ
สงเสริมความคิดสรางสรรคในโรงเรียนอนุบาล  ในเนื้อหาวิชาภาษา วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร  สุนทรียะการเลนในรมและกลางแจง 

 

1073305 ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2) 

  Classroom Strategies for Cognitive Growth of the Pre-school Children 

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ    กรอบความคิด    พัฒนาการและการทํางาน
ของสมอง   ในชวงอายุ  0 - 6 ป    ทักษะการคิดพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย                 
การจัดประสบการณท่ีสงเสริมทักษะการคัด  การวัดและประเมิน  และความสามารถ
ในการคิดของเด็กปฐมวัย 

 

1073401 การประดิษฐของเลนประเภทตุกตาสําหรับเด็กปฐมวัย   2(1-2) 

  Production of Dolls  for Pre-school 

ความหมายและความสําคัญของตุกตาตอเด็กปฐมวัย       ความเปนมาของ
เลนประเภทตุกตา    ประเภทของตุกตาสําหรับเด็ก    ตุกตาสําหรับเด็กวัยตาง ๆ    

หลักการคัดเลือกวัสดุ     การสรางแบบตัดเย็บและประดิษฐตุกตา       ปฏิบัตกิาร
ประดิษฐตุกตาสําหรับเด็กปฐมวัย 1-2 ประเภท 

 

1073402 การตัดเย็บเบ้ืองตนสําหรับครูปฐมวัย     2(1-2) 

  Dress Making for Pre-school Teachers 

   ความหมายและความสําคัญของการตัดเย็บเบ้ืองตน  ความรูเกี่ยวกับอุปกรณ 
  การตัดเย็บและการใชจักร  วิธีการเยบ็ตะเข็บแบบตาง ๆ  หลักการออกแบบ   การวัด 

  และการสรางแบบตัด  การเลือกผาท่ีเหมาะสม  การฝกปฏิบัต ิ ออกแบบ  และตัดเย็บ 

  เคร่ืองใชเด็กปฐมวัย   เชน  เคร่ืองนอน  ผากันเปอน  ฯลฯ 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1073501 การแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัย     2(2-0) 

  Parents  Guidance for Pre-school  Children 

ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว  ความสัมพันธระหวางการ
แนะแนวกับการศึกษา  สภาพสังคมไทยกบัความจําเปนตองมีการแนะแนว
ผูปกครอง  ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยตอบทบาทหนาท่ีของผูปกครองในการสงเสริม
พัฒนาการทางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา ความรวมมือ ประสานสัมพันธท่ีดี
ระหวางบานกับโรงเรียน  ยทุธวิธีการจัดกิจกรรมแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัยใน
เขตเมืองและชนบท 

 

1073701 การจัดและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     2(2-0) 

  Pre-school Administration and Management 

ศึกษาความหมาย    และความมุงหมายของการบริหารสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยประเภทของสถานบริการเดก็ปฐมวัย    บทบาทหนาท่ีของผูบริหาร    หลัก
เบ้ืองตนของการบริหารสถานพัฒนาเด็ก  บุคลิกภาพของผูบริหาร  การเปด
ดําเนินงานสถานเล้ียงเด็กและโรงเรียนอนุบาลเอกชน      การนิเทศและติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร     การทํางานรวมกับผูปกครองและชุมชน      การจัด
โครงสรางขององคการ และการจัดระบบงานบริหารทั้ง  6  งาน  คือ    งานวิชาการ   
งานบุคลากร  งานอาคารสถานท่ี  งานธุรการ  งานกิจกรรมนักเรียนและงานชุมชน
สัมพันธ 

 

1073801 การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 2     1(60) 

  Teaching Practice Under Supervision in Early Childhood Education 2 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ             ในรายวิชา
ระดับการศึกษาปฐมวัยท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 

 

 

 



 148 

รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1074401 คอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2) 

  Using Computers in Pre-school Children 

แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการคอมพิวเตอร  สําหรับเด็กปฐมวัย  ความรู
พ้ืนฐานในคอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย    การเลือกและการจัดโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ      เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร
สําหรับเด็กปฐมวัย     การฝกฝนปฏิบัตกิารสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย              การวัดและการประเมินผลการใชคอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย                 
ครูและผูปกครองกับการจัดโปรแกรมเพ่ือสงเสริมประสบการณ         การใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสําหรับเด็กปฐมวัย 

 

1074402 นวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปฐมวัย    2(1-2) 

  Instructional Media and Technology for Early Childhood Education 

แนวคิด  ความหมาย  ความสําคัญ        ธรรมชาติและประโยชนของ
นวัตกรรมเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาปฐมวัย                 สังคมและการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัย  โสตทัศนศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย  ส่ือสารมวลชนเพื่อการศึกษา
ปฐมวัย  วิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษาปฐมวัย  ส่ือคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมเพ่ือ
การศึกษาปฐมวัย     แหลงการศึกษาชุมชน และอุทยานการศกึษาปฐมวัย  เทคโนโลยี
การศึกษาเครือขาย   และการศึกษาทางไกลสําหรับผูปกครองเด็กปฐมวัย 

 

1074501 การใหการศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย     2(2-0) 

  Education for Parents of Pre-school Children 

ความสําคัญของพอแม   ผูปกครองตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย   ความจําเปนท่ี
จะตองใหการศึกษาแกพอแม    หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแกพอแม
และการใหความรวมมือกับองคกรในชุมชน  เพื่อประสานงานการใหความรูดานการ
พัฒนาเด็กแกพอแม 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1074901 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย     2(2-0) 

  Independent Study for Early Childhood Education 

ใหนกัศึกษาเลือกศึกษาเร่ืองท่ีตนสนใจในขอบขายวิชาการศึกษา      โดย
ไดรับความยินยอม    คําแนะนํา     และอยูภายใตการนิเทศอยางใกลชิดของอาจารย      
ปฏิบัติเกี่ยวกับทดลองศึกษาเร่ืองท่ีตนสนใจ  ในขอบขายวิชาการอยางนอย 1 เร่ือง 

 

1074902 การศึกษาผลงานวิจัยเก่ียวกับเด็กปฐมวัย     2(2-0) 

  Research Studies in Early Childhood Education 

ศึกษา และรายงานผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการ
เด็กการอบรมเล้ียงดูเดก็  ส่ือการเรียนและของเลนเด็ก  สุขภาพอนามัย  โครงการจัด
กิจกรรมการเรียน  หลักสูตร          การประเมินพัฒนาเด็กเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษาปฐมวัย       สรุปขอคิดเห็นจากงานวิจัยเพ่ือนําไปใชแนะแนวทางให
เกิดประโยชนในการจดัประสบการณเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

1074903 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย      2(2-0) 

  Seminar in Early Childhood Education 

ศึกษาและรวบรวมปญหาการศึกษาปฐมวัยจากการคนควา   สัมภาษณ สอบ 

และสังเกต  เพื่อมาวิเคราะห   อภิปรายและนําเสนอแนวทางในการแกปญหา      
ติดตามความเปล่ียนแปลงและเคล่ือนไหวทางการศึกษาปฐมวัยของหนวยงานทุก
สังกัดในประเทศไทยและรวบรวมขอมูล เชิงปริมาณ และผลลัพธของโครงการตาง 
ๆ       ทางการศึกษาปฐมวัยท้ังจากหนวยงานยอยและหนวยงานใหญจัดสัมมนาแบบ
ปดหรือเปดกวาง รับคนจากชุมชนเขารวมสัมมนา         โดยเลือกหัวขอท่ีทันตอการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาปฐมวัยในชวงเวลานั้น ๆ  1 หวัเร่ือง 
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หมูวชิาการศึกษาพิเศษ    

(108) 

 

 

  หมูวิชาการศึกษาพิเศษ    ซ่ึงอยูในหมวดวิชาครุศาสตร   ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา 
ออกเปนดังนี้ 
  1.  พ้ืนฐานท่ัวไป                 (108-1--) 

  2.  หลักการ ทฤษฎี                 (108-2--) 

  3.  หลักสูตรและการสอน                (108-3--) 

  4.  การแนะแนวและการฟนฟูบําบัด              (108-4--) 

  5.  ส่ือและนวัตกรรม                (108-5--) 

  6.  การบริหารจัดการ                (108-6--) 

  7.  การตรวจสอบวัดผลประเมินผล              (108-7--) 

  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ               (108-8--) 

9.โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
   โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย             (108-9--)   
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หมูวชิาการศึกษาพิเศษ  (108) 

 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1081101 

1081102 

1081103 

1081301 

1082101 

 

1082102 

1082103 

 

1082104 

1082201 

1082202 

 

1082203 

1082204 

 

1082205 

1082206 

1082207 

 

1082208 

1082209 

 

1082210 

1082211 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ 

จิตวิทยาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับครูการศึกษาพิเศษ 

ภาษามือ 1 

พัฒนาการทางภาษาและปญหาของเด็กท่ีมีความ 

ตองการพิเศษ 

การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเร่ิม 

ดนตรี ศิลปะ พลศึกษาและนันทนาการสําหรับเด็กท่ีมี 

ความตองการพิเศษ 

จิตวิทยาเด็กพิเศษ 

โสตสัมผัสวิทยา 
การส่ือความหมายสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง 
การไดยิน 

ความรูเกี่ยวกับความบกพรองทางการเห็น 

ทักษะการทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการ 
เคล่ือนไหวของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น 

ความรูเกี่ยวกับภาวะความบกพรองทางสติปญญา 
ความรูเกี่ยวกับความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 

สภาพแวดลอมและทักษะการดํารงชีวิตสําหรับเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 

ความรูเกี่ยวกับความบกพรองทางการพูดและภาษา 
พัฒนาการทางการพูดและภาษาของเด็กท่ีมีความ 

บกพรองทางการพูดและภาษา 
ความรูเกี่ยวกับปญหาทางการเรียนรู 
ความรูเกี่ยวกับปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

1(0-2) 

 

3(3-0) 

3(2-2) 

 

2(1-2) 

2(2-0) 

3(3-0) 

 

2(2-0) 

3(3-0) 

 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

 

3(2-2) 

3(3-0) 

 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1082212 

 

1082301 

 

1082302 

 

1082303 

 

1083201 

1083301 

 

1083302 

1083303 

 

1083304 

 

1083305 

1083306 

1083307 

 

1083308 

 

1083309 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือการพัฒนาเด็กที่มีปญหาทาง 
พฤติกรรมและอารมณ 
การสอนภาษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการ 
ไดยิน 

การจัดหลักสูตรสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติ 

ปญญา 
การชวยเหลือเฉพาะดานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทาง 
การเรียนรู 
การจัดการพฤติกรรมเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม 

และอารมณ 
เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

เทคนิคการสอนวิชาพื้นฐานสําหรับเด็กท่ีมีความ 

บกพรองทางการไดยิน 

การสอนทักษะการดํารงชีวิตสําหรับเด็กท่ีมีความ 

บกพรองทางการเห็น 

การอาน เขียน และพิมพอักษรเบรลลไทย 
การอาน เขียน และพิมพอักษรเบรลลอังกฤษ 

เทคนิคการสอนกลุมวิชาทักษะสําหรับเด็กท่ีมีความ 

บกพรองทางการเห็น 

การเสริมสรางทักษะทางการส่ือความหมาย และทาง 
สังคมสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
เทคนิคการสอนอาน และเลขคณิตสําหรับเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางสติปญญา 
 

 

2(2-0) 

 

2(2-0) 

 

3(3-0) 

 

2(2-0) 

3(3-0) 

 

3(2-2) 

2(2-0) 

 

2(2-0) 

 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

 

2(2-0) 

 

2(2-0) 

 

3(3-0) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1083310 

 

1083311 

 

1083312 

 

1083313 

 

1083314 

 

1083315 

 

1083316 

 

1083317 

1083318 

1083401 

 

1083402 

 

1083403 

 

1083404 

 

1083405 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

การปรับหลักสูตรและการประเมินผลสําหรับเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 

เทคนิคการสอนภาษาและส่ือความหมายสําหรับเด็ก 

ท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 

การสอนวิธีการส่ือความหมายสําหรับเด็กท่ีมีความ 

บกพรองทางการพูดและภาษา 
เทคนิคการสอนพูด และภาษาสําหรับเด็กท่ีมีความ 

บกพรองทางการพูดและภาษา 
เทคนิคการสอนกลุมวิชาทักษะสําหรับเด็กท่ีมีปญหา 
ทางการเรียนรู 
การสอนทักษะทางสังคม และการส่ือความหมาย 
สําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ 
เทคนิคการสอนกลุมวิชาทักษะสําหรับเด็กท่ีมีปญหา 
ทางพฤติกรรมและอารมณ 
พฤติกรรมการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

ภาษามือ 2 

การฝกฟง ฝกพูด และแกไขการพูดสําหรับเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางการไดยิน 

การเตรียมอาชีพและการดาํรงชีวิตในชุมชนสําหรับ 

บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
การฟนฟูสมรรถภาพสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง 
ทางรางกายและสุขภาพ 

การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
กับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการพูดและภาษา 
การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
กับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 

 

2(2-0) 

 

3(3-0) 

 

3(3-0) 

 

3(2-2) 

 

3(3-0) 

 

3(3-0) 

 

3(3-0) 

3(2-2) 

2(1-2) 

 

3(2-2) 

 

3(2-2) 

 

2(2-0) 

 

2(1-2) 

 

2(1-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1083406 

1083501 

 

1083502 

 

1083503 

 

1083504 

 

1083505 

1083601 

1083701 

1083702 

1083703 

1083704 

 

1083801 

1083901 

 

1084601 

1084701 

1084901 

1084902 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

การฟนฟูสมรรถภาพในชุมชนสําหรับบุคคลพิการ 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความ 

บกพรองทางการไดยิน 

ส่ือและอุปกรณพิเศษสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง 
ทางการเห็น 

กิจกรรมและส่ือการเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีมีความ 

บกพรองทางสติปญญา 
ส่ือและเทคโนโลยีสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง 
รางกายและสุขภาพ 

ส่ือและเทคโนโลยีสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
การศึกษาแบบเรียนรวม 

การตรวจสอบเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

การศึกษาและวิเคราะหปญหาทางการเรียนรู 
การศึกษาและวิเคราะหปญหาพฤติกรรมและอารมณ 
เทคนิคการใหบริการ และประเมินความตองการของ 
บุคคลพิการในชุมชน 

การทดลองสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

โครงการพัฒนาการพูดและภาษาสําหรับเด็กท่ีมีความ 

บกพรองทางการพูดและภาษา 
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและบริการสนับสนุน 

ฝกปฏิบัตกิารตรวจสอบเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

สัมมนาทางการศึกษาพิเศษ 

โครงการศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ 

2(1-2) 

 

2(1-2) 

 

2(1-2) 

 

2(1-2) 

 

3(2-2) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

3(2-2) 

2(1-2) 

 

3(2-2) 

1(60) 

 

2(1-2) 

3(3-0) 

1(0-3) 

1(0-2) 

1(0-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาการศึกษาพิเศษ   (108) 

 

รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1081101 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ              3(3-0)

 Introduction to Special Education 

ปรัชญา  ความหมาย  ขอบขาย  ประเภท    บทบาทและความสําคัญของ
การศึกษาพิเศษ  ลักษณะ  สาเหตุ    และประเภทของความบกพรองทางการศึกษา   
การจัดการศึกษาพิเศษของไทย  การจัดการศึกษาพิเศษของตางประเทศ    องคกร
และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ       ความเคล่ือนไหวในปจจุบันดาน
การศึกษาพิเศษ และแนวโนม 

 

1081102 จิตวิทยาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ     2(2-0) 

  Psychological and Social Aspects Concerning Persons with Special Needs 

ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ความบกพรองและ
ปจจัยทางสังคมท่ีสงผลกระทบตอจิตใจ   ความสําเร็จในการปรับตัวของบุคคลพิการ 
หลักการ กิจกรรมเพ่ือสรางความเขาใจบุคคลพิการ    กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความเขาใจ
ตนเอง และพฤติกรรมของสังคมท่ีมีตอบุคคลพิการ 

 

1081103 คณุธรรมและจริยธรรมสําหรับครูการศึกษาพิเศษ    2(2-0) 

  Ethical Values for Teachers of Children with Special Needs 

คุณธรรม    หลักธรรมเพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณ  และทักษะในการคิดของครู 
การศึกษาพิเศษ   คุณลักษณะพิเศษท่ีจําเปนสําหรับการสอนท่ีมีคุณภาพ  การ
วิเคราะหพฤติกรรมท่ีเหมาะสม การแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับคุณธรรม และจริยธรรมของครู  กิจกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจ 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1081301 ภาษามือ 1        1(0-2) 

  Sign Language 1 

ความหมาย   ความเปนมา   ประเภทและลักษณะท่ีแตกตางกันของภาษามือ
ไทยโครงสรางพื้นฐานของภาษามือไทย    ฝกปฏิบัตกิารส่ือสารดวยภาษามือใน
ชีวิตประจําวัน 

 

1082101 พัฒนาการทางภาษาและปญหาของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  3(3-0) 

  Language Development and Language Disorders 

พัฒนาการทางภาษาของเด็กปกติ     ความสําคัญของภาษาในการเรียนรูและ
การดํารงชีวิต   ผลกระทบของความบกพรองท่ีมีตอพัฒนาการทางภาษาของเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษแตละประเภท ปจจัยท่ีสงเสริมการเรียนรูภาษาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาภาษา และแกไขปญหาทางภาษาของเด็ก 

   

1082102 การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม     3(2-2) 

  Provision of  Early Intervention Services 

ความหมาย  ความสําคัญ  ปญหาและความตองการเฉพาะของเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษแตละประเภท   กระบวนการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม หลัก
และวิธีการพัฒนาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษการใหการปรึกษาและทํางานรวมกับพอ
แมและครอบครัว บทบาทของครอบครัว องคกร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

1082103 ดนตรี ศิลปะ พลศึกษา และนันทนาการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 2(1-2) 

  Music, Art, Physical Education and Recreational Activities for Children 

  with Special Needs 

ขอบขายของพลศึกษา และนันทนาการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

หลักการและแนวทางในการจัด ปรับและดัดแปลงกิจกรรม ดนตรี ศิลป  เกม กีฬา 
และนันทนาการ เคร่ืองเลนอุปกรณ สถานท่ีท่ีเหมาะสม เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ
ของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  ฝกปฏิบัตกิารจัดกิจกรรม 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1082104 จิตวิทยาเด็กพิเศษ       2(2-0) 

  Psychological Aspects of Exceptional Children 

 ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กพิเศษแตละประเภทลักษณะความบกพรองท่ีมี
ผลตอการพัฒนาดานจิตใจของเด็กพิเศษแตละประเภท   และบุคคลในครอบครัวการ
ปรับตัวท่ีดีของเด็กพิเศษทางดานจิตใจ สังคมและอาชีพ 

 

1082201 โสตสัมผัสวิทยา        3(3-0) 

  Audiology 

 ธรรมชาติ  และทฤษฎีของเสียง  กายวิภาค  และหนาท่ีของหู กระบวนการ
ในการไดยินเสียง ความบกพรองทางการไดยิน การวัด และการจัดระดับการไดยิน 

การอานแบบบนัทึกระดับการไดยิน   การฟนฟูสมรรถภาพทางการไดยิน 

 

1082202 การส่ือความหมายสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  2(2-0) 

  Communication for Children with Hearing Impairments 

ความหมาย    ลักษณะ  และความจําเปนของการส่ือความหมายสําหรับเด็กท่ี
มีความบกพรองทางการไดยิน วิธีการส่ือความหมาย  การฟง การพูด การอานริม
ฝปาก การใชทาแนะคําพูด ภาษาทาทาง ภาษามือ  การสะกดนิ้วมือ และการส่ือ
ความหมายระบบรวม 

 

1082203 ความรูเก่ียวกับความบกพรองทางการเห็น     3(3-0) 

  Introduction  to  Visual  Impairments 

โครงสรางและหนาท่ีของตา  สาเหตุ   และการปองกันความบกพรอง คํ า
จํากัดความ     ความบกพรองท่ีมีผลตอการดํารงชีวิตและการศึกษา   การตรวจวัดการ
เห็นกิจกรรมสงเสริมการเห็นสําหรับเด็กท่ีเห็นเลือนลาง 
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1082204 ทักษะการทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอม  และการเคล่ือนไหวของเด็กท่ีมี  3(3-0) 

ความบกพรองทางการเห็น 

Orientation and Mobility for Children with  Visual Impairments 

ความหมาย  ปรัชญา   การพัฒนาทักษะกลามเนื้อ  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 

ตนเอง    และการใชประสาทสัมผัส  หลักและวิธีการสอนทักษะการสํารวจและรับรู 
ส่ิงแวดลอม การใชอุปกรณชวย        การฝกปฏิบัติการทําความคุนเคยกับ
สภาพแวดลอมและการเคล่ือนไหวไดดวยตนเอง 

 

1082205 ความรูเก่ียวกับภาวะความบกพรองทางสติปญญา     3(3-0) 

  Introduction to Children with Mental Retardation 

ความหมาย   สาเหตุ  ประเภท   ลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญา  การสังเกต    การคัดแยกเด็ก   การดูแลชวยเหลือเด็ก  การจัดการศึกษา
และการใหบริการ 
 

1082206       ความรูเก่ียวกับความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ                  3(3-0) 

                          Introduction to Children with Physical  and Health  Impairments 

                ความหมาย      สาเหตุ     ประเภท    ลักษณะของเดก็ท่ีมีความบกพรองทาง 
รางกายและสุขภาพ     ขอจํากัดและอุปสรรคท่ีมีผลตอการเรียนการสอนแนวทางใน
การชวยเหลือ 

 

1082207 สภาพแวดลอมและทักษะการดํารงชีวิตสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง   3(2-2) 

  ทางรางกายและสุขภาพ 

Accessibility and Life Skills for Children with Physical and Health 

Impairments 

หลักการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  ศึกษาและสํารวจสภาพแวดลอมท่ี
เปนอุปสรรคตอการศึกษา    การดํารงชีวิต   การสอนทักษะ   และฝกปฏิบัติการใช
เคร่ืองมือในการทํากิจวัตรประจําวัน  การทรงตัว  การเคลื่อนไหว ทักษะการ
ดํารงชีวิต 
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1082208 ความรูเก่ียวกับความบกพรองทางการพูดและภาษา     3(3-0) 

  Introduction to Speech and Language Disorders 

โครงสราง   หนา ท่ีของอวัยวะที่ เกี่ ยวของกับการพูด      กลไกและ
กระบวนการการพูด ความหมาย ลักษณะ ประเภท ปญหา และสาเหตุของความ
บกพรองทางการพูดและภาษา  ผลกระทบท่ีมีตอเด็ก 

 

1082209 พัฒนาการทางการพูดและภาษาของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการพูด 3(3-0)     

และภาษา        
Speech and Language Development in Children with Speech  

and Language Disorders         

พัฒนาการ องคประกอบท่ีมีผลตอการเรียนพูดและภาษาของเดก็ท่ีมีความ 

บกพรองทางการพูดและภาษา  เปรียบเทียบพัฒนาการทางการพูดและภาษากับเด็ก
ปกติ บทบาทของครอบครัว  และโรงเรียนในการสงเสริมพัฒนาการทางภาษา   การ
สังเกต  การประเมินผล และการสงตอ  

 

1082210 ความรูเก่ียวกับปญหาทางการเรียนรู     3(3-0) 

  Introduction to Learning Disabilities 

ความหมาย  ความเปนมา  ลักษณะ  สาเหตุ  ระดับของปญหาทางการเรียนรู
กระบวนการคัดแยก การใหความชวยเหลือในดานการเรียนการสอน   และบริการ
ทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

1082211 ความรูเก่ียวกับปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ    3(3-0) 

  Introduction to Behavioral and Emotionnal Disorders 

ความหมาย   สาเหตุ   ประเภท  ลักษณะปญหาพฤติกรรมและอารมณ  การ
จัดการศึกษา      กระบวนการชวยเหลือ       บทบาทของครูในการทาํงานรวมกับ
ผูปกครอง   และผูเกี่ยวของ 
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1082212 การจัดสภาพแวดลอมเพื่อการพัฒนาเด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม  2(2-0) 

และอารมณ 
  Educational and Environmental Settings for Children with Behavioral and 

  Emotional Disorders 

 การจัดสภาพแวดลอมและช้ันเรียนท่ีเหมาะสมสําหรับการเรียนรู และการ
ปรับตัวในชีวิตประจําวัน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การประเมินพฤติกรรม
ตนเองของครู  และประเมินสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอพฤติกรรมเด็ก 

 

1082301 การสอนภาษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน   2(2-0) 

  Teaching Language to Children with Hearing Impairments 

ความหมายและความสําคัญของภาษา   พัฒนาการและปญหาทางภาษาของ
เด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  บทบาทของครอบครัวและโรงเรียนในการสอน
และสงเสริมพัฒนาการทางภาษา หลักและวิธีการสอน การฝกปฏิบัติการสอนภาษา
สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ในระดับช้ันตาง ๆ  

 

1082302 การจัดหลักสูตรสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา   3(3-0) 

  Curriculum Development for Children with Mental Retardation 

หลักการและโครงสรางของหลักสูตรโดยท่ัวไป  แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา    ลักษณะและวิธีการจัด และ
ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม   เพื่อใหเกิดทักษะทางวิชาการ  และ
ทักษะในการดํารงชีวิตประจําวัน  (functional skills)     ตามระดับพัฒนาการ   และ
ความสามารถเฉพาะบุคคล 
 

1082303 การชวยเหลือเฉพาะดานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู               2(2-0) 

  Specific Interventions for Children with Learning Disabilities 

กระบวนการเรียนรู  ปจจัยชวยสงเสริม  ปญหาและขอจํากัด ในการเรียนรู
วิธีการฝกทักษะการคิดและกลวิธีการเรียน วิธีการชวยเหลือเพ่ือสงเสริมวุฒิภาวะทาง
สังคมและพัฒนาการดานอ่ืน ๆ  
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1083201 การจัดการพฤติกรรมเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ    3(3-0) 

  Behavior Management for Children with Special Needs 

เปาหมายของการจัดการพฤติกรรม ลักษณะของพฤติกรรมท่ีเปนปญหาครู
และปจจัยอ่ืนท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีเปนปญหา   วิธีการจัดการพฤติกรรมเพ่ือ
ปองกันพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคและสงเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค   การนํา
ทฤษฎีการเรียนรู   และหลักการจัดการพฤติกรรมมาใชในการเรียนการสอนเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ  จรรยาบรรณของการจัดการพฤติกรรม 

 

1083301 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ  3(2-2) 

  Activities to Promote Appropriate Development in Children with Behavioral 

  and  Emotional Disorders 

ความหมาย    จุดประสงคของการจัดกิจกรรม   หลักการจัดกิจกรรม    การ
เลือกใชกิจกรรมใหสอดคลองกับปญหา    และความตองการเฉพาะของเด็กท่ีมี
ปญหาทางพฤติกรรม 

 

1083302 เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ     2(2-0) 

  Methods of Teaching Children with Special Needs 

หลักและวิธีสอนสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ     การจัดทําโปรแกรม
การศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP)    การใชส่ือและเทคโนโลยีในการสอนเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ 

 

1083303 เทคนิคการสอนวิชาพ้ืนฐานสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 2(2-0) 

  Methods of Teaching Basic Subjects to Children with Hearing Impairments 

หลักและวิธีการสอนท่ัวไปสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  

หลักสูตร    เนื้อหา   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  ภาษาไทย  
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต   วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา  การใชเทคนิคการ
สอนท่ีเหมาะสม การฝกปฏิบัตทิดลองสอนบทเรียนในวิชาพื้นฐาน 

 



 162 

รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1083304 การสอนทักษะการดํารงชีวิตสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น 2(1-2) 

  Life Skills for Children with Visual Impairments 

ทักษะการดํารงชีวิตของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น    การสอนทักษะ
ท่ีใชในชีวิตประจําวัน และการดํารงชีวิตในชุมชน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ฝก
ปฏิบัติการใชเคร่ืองมือเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน 

 

1083305 การอาน เขียน และพิมพอักษรเบรลลไทย     2(1-2) 

  Thai Braille 

ประวัติความเปนมาของอักษรเบรลลไทย การใชอักษรเบรลลเปนเครื่องมือ
ส่ือความหมายในการเรียนการสอนวชิาภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ดนตรี  
และธรรมชาติศึกษา      รูปแบบการอาน     การเขียนและการพิมพอักษรเบรลลไทย 
รูปแบบหนังสือเบรลลไทยมาตรฐาน  การใชเคร่ืองเขียน  และเคร่ืองพิมพดีดเบรลล  
การฝกปฏิบัติอาน  เขียน  พิมพหนังสือเบรลลไทย 

 

1083306 การอาน เขียน และพิมพอักษรเบรลลอังกฤษ    2(1-2) 

  English Braille 

ประวัติความเปนมาของอักษรเบรลลอังกฤษ  การใชอักษรเบรลลเปน
เคร่ืองมือในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ   ดนตรี  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร  รูปแบบการอาน   การเขียน   และการพิมพอักษรเบรลลอังกฤษ 

รูปแบบหนังสือเบรลลอังกฤษมาตรฐาน   การใชเคร่ืองเขียน   และเครื่องพิมพดีด
เบรลล     การฝกปฏิบัติอาน เขียน พิมพ หนังสือเบรลลอังกฤษ 

 

1083307 เทคนิคการสอนกลุมวิชาทักษะสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น 2(2-0) 

  Teaching Basic Subjects to Children with  Visual Impairments 

การเตรียมทักษะการอาน    เขียนอักษรเบรลล      การสอนวิชาคณิตศาสตร
และวิชาภาษาไทย  การผลิตและการใชส่ือในการเรียนการสอน 
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1083308 การเสริมสรางทักษะทางการส่ือความหมาย และทางสังคมสําหรับเด็กท่ีมี 2(2-0) 

ความบกพรองทางสติปญญา 
Development of Communication and Social Skills for Children with Mental 

Retardation 

ปญหา  ความสําคัญ  พัฒนาการในการส่ือความหมาย  การสังเกตพฤติกรรม
การส่ือความหมาย   และพฤติกรรมทางสังคมของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญา  วิธีการเสริมสรางทักษะการส่ือความหมาย และทักษะทางสังคม 

 

1083309 เทคนิคการสอนอาน และเลขคณิตสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง  3(3-0) 

ทางสติปญญา         

   Teaching Reading and Mathematics to Children with Mental Ratardation 

ข้ันตอนของพัฒนาการไปสูการอานและเรียนรูเลขคณิต  เทคนิคและวิธีการ
สอนอาน  การสอนเลขคณิตสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  การฝก
ปฏิบัติการสอน สรางส่ือทักษะการอาน   และทักษะเลขคณิตเพ่ือมุงเนนทักษะใน
การดํารงชีวิตประจําวัน 

 

1083310 การปรับหลักสูตรและการประเมินผลสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง  2(2-0) 

ทางรางกายและสุขภาพ        

  Curriculum Adaptation and Evaluation for Children with Physical and 

Health 

  Impairments 

หลักการและจุดมุงหมายในการปรับหลักสูตร  ศึกษาและปรับหลักสูตรปกติ
เพื่อใชสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ การประเมินผล 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                   น(ท-ป) 

 

1083311 เทคนิคการสอนภาษาและส่ือความหมายสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง  3(3-0) 

  ทางรางกายและสุขภาพ            

Teaching Language and Communication Skills to Children with Physical 

and Health Impairments 

ทักษะทางภาษา     ความหมาย ความสําคัญของภาษา   การส่ือความหมาย
เพื่อการดํารงชีวิต    การเรียนการสอน  หลักและวิธีการสอน ส่ืออุปกรณ เคร่ืองชวย
พิเศษสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองรุนแรง   บทบาทของครอบครัวและโรงเรียนใน
การสอน  การสงเสริมการใชภาษาและการส่ือความหมาย 
 

1083312 การสอนวิธีการส่ือความหมายสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการพูด 3(3-0) 

และภาษา  
   Teaching Communication Skills to Children with Speech and Language  

   Disorders 

ความหมาย  ความจําเปนในการสอนการส่ือความหมาย  ลักษณะและ
ประเภท  หลักและวิธีการ  การใชอุปกรณพิเศษและใชสัญลักษณแทนการพูด  

เทคนิควิธีการชวยเหลือ 
 

1083313 เทคนิคการสอนพูด และภาษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการพูด 3(2-2) 

และภาษา   
   Teaching Speech and Language to Children with Speech and Language  

   Disorders 

ความรูเกี่ยวกับหนวยเสียงและหนวยคํา หลักและวิธีการสอนพูดและภาษา
การประเมิน  การวางแผน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การใชส่ือ  อุปกรณ
และเคร่ืองมือในการสอน  การประเมินความกาวหนา 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1083314 เทคนิคการสอนกลุมวิชาทักษะสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู  3(3-0) 

   Teaching Language and Mathematics to Children with Learning Disabilities 

องคประกอบท่ีจําเปนและปจจัยสําคัญในการเรียนรูภาษา การอานเลขคณิต
อุปสรรคในการเรียนรู      เทคนิคและวิธีการสอน          กิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะ
ดานภาษา  การอานและ       เลขคณิต 

 

1083315 การสอนทักษะทางสังคม และการส่ือความหมายสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทาง 3(3-0) 

   พฤติกรรมและอารมณ 
   Teaching Social and Communication Skills to Children with Behavioral and  

   Emotional Disorders 

ความหมาย  ความสําคัญ    การจัดกิจกรรมการสอนเพ่ือเสริมสรางความ
เขาใจตนเองและผูอ่ืน การจัดกิจกรรมการส่ือความหมายสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทาง
พฤติกรรม 

 

1083316 เทคนิคการสอนกลุมวิชาทักษะสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรมและ 3(3-0) 

อารมณ 3  

Teaching Language and Mathematics  to Children with Behavioral and 

Emotional    Disorders 

    หลักและวิธีสอนวิชาทักษะท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม 

 

1083317 พฤติกรรมการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ    3(2-2) 

   Teaching Skills for Teachers of Children with Special Needs 

หลักและวิธีการสอนเฉพาะสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  การปรับ
หลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ือ  การจัดช้ันเรียน ฝกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคล การประเมินผลฝก
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1083318 ภาษามือ 2        2(1-2) 

   Sign Language 2 

ไวยากรณภาษามือไทย หลักและวิธีการสอนภาษามือ  ฝกปฏิบัต ิการส่ือสาร
ดวยภาษามือในการเรียนการสอน 

 

1083401 การฝกฟง  ฝกพูด และแกไขการพูดสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง               

3(2-2) 

การไดยิน 

Speech and Auditory Training for Children with Hearing Impairments 

ความหมาย   องคประกอบของการฟงและการพูด  อวัยวะท่ีเกี่ยวของการ
สังเกต  การประเมินความผิดปกติทางการพูด หลัก  วิธีการและฝกปฏิบัติการฝกฟง  
ฝกพูดและแกไขการพูด  

 

1083402 การเตรียมอาชีพและการดํารงชีวิตในชุมชนสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรอง 3(2-2) 

   ทางสติปญญา 
   Preparation for Work and Independent Living for Persons with Mental  

Retardation 

ทักษะและการฝกนิสัยท่ีจําเปนสําหรับการนําไปสูอาชีพ  ข้ันตอนในการจัด
ประสบการณฝกงานอาชีพ   ปญหาอุปสรรคของการเขาทํางาน  ผลของการมีงานทํา 
การดํารงชีวิตในชุมชนของบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา การเดินทาง 
รูปแบบการพักอาศัย เพศศึกษา  การมีครอบครัว  การดูแลตนเอง  การปองกัน
อันตราย  การฝกปฏิบัติวเิคราะหงาน  และคุณภาพของการดํารงชีวิตในชุมชน 

 

1083403 การฟนฟูสมรรถภาพสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 2(2-0) 

  Rehabilitation Services for Children with Physical and Health Impairments 

หลักการและวิธีการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย  การศึกษา  การอาชีพ
และการสังคม   บทบาท     หนาท่ีและความรวมมือระหวางพอแม  และครอบครัว
กับบุคลากร ในการฟนฟูสมรรถภาพเด็กท่ีมีความบกพรองในชุมชน 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1083404 การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับเด็กท่ีมี            2(1-2) 

  ความบกพรองทางการพูดและภาษา 
  Collaboration between Professionals and Families of Children with Speech 

  and Language Disorders 

 ปญหาและผลกระทบตอพอแมและครอบครัวของเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางการพูดและภาษา  การสรางความรวมมือ  การใหการปรึกษา   การแนะแนว   
การประสานงาน  การจัดโปรแกรมท่ีบาน และฝกปฏิบัตเิพื่อพัฒนาเด็กรวมกับพอแม  
ครอบครัวและผูเกี่ยวของ 
 

1083405 การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับเด็กท่ีมีปญหาทาง 2(1-2) 

  การเรียนรู 
  Collaboration between Professionals and Families of Children with Learning 

  Disabilites 

      ปญหาและผลกระทบตอพอแมและครอบครัวของเด็กท่ีมีปญหาทางการ
เรียนรู    การสรางความรวมมือ    การใหการปรึกษา   การแนะแนว     การ
ประสานงานการจัดโปรแกรมท่ีบาน  และฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาเด็กรวมกับพอแม   
ครอบครัวและผูเกี่ยวของ 

 

1083406 การฟนฟูสมรรถภาพในชุมชนสําหรับบุคคลพิการ    2(1-2) 

  Community Based Rehabilitation for Persons with Special Needs 

ความหมาย  ความสําคัญ  หลักการฟนฟูสมรรถภาพในชุมชนสําหรับบุคคล
พิการ  กฎหมายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับบุคคลพิการ   ฝกปฏิบัตกิารจัดกิจกรรม 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1083501  ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง  2(1-2) 

ทางการไดยิน        

  Materials and Technology for Children with Hearing Impairments 

ความหมาย   บทบาท  ความสําคัญของส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  ประเภท  การใช  การจัดหา  และ
บํารุงรักษาส่ือ  อุปกรณ  เคร่ืองชวยและเทคโนโลยี   การฝกปฏิบัติการใชส่ือและ
เทคโนโลยี 

 

1083502 ส่ือและอุปกรณพิเศษสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น  2(1-2) 

  Materials and Assistive Technology for Children with Visual Impairments 

ส่ือการเรียนการสอน ส่ือท่ีใชดํารงชีวิต การผลิต จัดหา ดัดแปลงส่ือ การใช  
การเก็บ   การบํารุงรักษา ฝกปฏิบัตกิารใชส่ือและอุปกรณพิเศษ 

 

1083503 กิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง  2(1-2) 

ทางสติปญญา  

  Activities and Materials for Teaching Children with Mental Retardation 

ความหมาย ความสําคัญ  การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญา    วัสดุ   อุปกรณพิเศษท่ีใชในการเสริมสรางทักษะและพัฒนาการ  การ
ดัดแปลง   การผลิต   การฝก   การจัดระบบ  และการประเมินผลการใช 

   

1083504 ส่ือและเทคโนโลยีสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 3(2-2) 

  Adaptive Devices and Assistive Technology for Children with Physical  

and  Health Impairments 

ความสําคัญของส่ือ  เคร่ืองมือ      เคร่ืองชวยสําหรับปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 

ในการเรียนการสอนและการดํารงชีวิตของเด็กท่ีบกพรองทางรางกายและสุขภาพ
การดัดแปลง  การจัดหา  การผลิต  การฝกใช  และการเก็บบํารุงรักษา 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1083505 ส่ือและเทคโนโลยีสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู   3(3-0) 

  Materials and Assistive Technology for Children with Learning Disabilities 

ความหมาย  ประโยชน  ประเภทของส่ือ และเทคโนโลยีท่ีสงเสริมการเรียน
ของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู การเลือกการจัดหาการใชส่ือและเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน 

 

1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม       3(3-0) 

  Inclusive Education 

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะ และประเภทเด็กมี
ความตองการพิเศษ    การปรับเปล่ียนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เทคนิค
การสอน  การจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน 

 

1083701 การตรวจสอบเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ     2(2-0) 

  Assessment of Children with Special Needs 

ความหมาย ความสําคัญ หลักการ และกระบวนการตรวจสอบ วิธีการ
ตรวจสอบ  การวางแผนจัดรวบรวมขอมูล  การประเมิน  และประมวลขอมูลเพื่อ
เสนอรายงานเด็กเฉพาะกรณี    การเสนอแนวทางการใหบริการ   และการจัด
โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

1083702 การศึกษาและวิเคราะหปญหาทางการเรียนรู    3(2-2) 

  Evaluation and Analysis of  Learning Disabilities  

การศึกษาปญหาทางการเรียนรู  การเกบ็รวบรวมขอมูล  วิเคราะห  สรุปผล 

วางแผนแกไขปญหา 
 

1083703 การศึกษาและวิเคราะหปญหาพฤติกรรมและอารมณ   2(1-2) 

  Evaluation and Analysis of Behavioral and Emotional Problems 

การศึกษาพฤติกรรมท่ีเปนปญหา การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห 
สรุปผล วางแผนแกไขปญหา  
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1083704 เทคนิคการใหบริการ และประเมินความตองการของบุคคลพิการในชุมชน 3(2-2) 

  Services Delivery for Persons with Disabilities in the Community 

ความตองการของบุคคลพิการและครอบครัว  หลักการประเมินความ
ตองการการเก็บขอมูล   วิธีการวิเคราะหและสรุปผล  เทคนิคการใหบริการ  ฝก
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคคลพิการรวมกับพอแม  ครอบครัว  บุคลากรท่ีเกี่ยวของ  และ
อาสาสมัครในชุมชน 

 

1083801 การทดลองสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ       1(60) 

  Practicum in Teaching Children with Special Needs 

   การฝกเตรียมการสอน  และทดลองสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

 

1083901 โครงการพัฒนาการพูดและภาษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง  2(1-2) 

การพูดและภาษา 
  Speech and Language Programs for Children with Speech and Language  

  Disorders 

 กระบวนการใหการชวยเหลือเด็กท่ีมีความบกพรองทางการพูดและภาษาวิธี
การศึกษาขอมูล  สังเกตพฤติกรรมทางการพูดและภาษา วิเคราะหปญหา  วางแผน
และจัดทําโครงการแกไขปญหา  จัดโปรแกรม และฝกปฏิบัติการแกไขความผิดปกติ
ทางการพูด 

 

1084601 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและบริการสนับสนุน   3(3-0) 

  Promoting Inclusive Education and Provision of Support 

ความเปนมา  พัฒนาการ  ความหมาย    ประเภท  และการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม     เด็กท่ีมีความตองการพิเศษในช้ันเรียนรวม     บุคลากรและบทบาท
หนาท่ี      ทักษะสําหรับครูสอนเด็กเรียนรวมและครูสอนเสริม     การใหบริการ
จัดหาส่ือ  วัสดุ  อุปกรณการเรียนการสอนใหกับเด็กเรียนรวม 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1084701 ฝกปฏิบัติการตรวจสอบเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ    1(0-3) 

Practicum in Assessment of Children with Special Needs 

ฝกปฏิบัติการตรวจสอบเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ฝกใชแบบทดสอบอรูป
นัย แบบประเมินทักษะ  แบบฟอรมท่ีใชรวบรวมขอมูล การสังเกตและวิธีการอื่นใน
การรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวกับเด็ก  นําเสนอรายงานการศึกษาและตรวจสอบเด็กเปน
รายกรณี  จัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล      เพื่อแกไขปญหาเด็ก 

 

1084901 สัมมนาทางการศึกษาพิเศษ      1(0-2) 

  Seminar in Special Education 

 อภิปรายกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมศึกษาความ
เคล่ือนไหว  ขาวสารและแนวโนมท่ีเกี่ยวของกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ พิจารณา
แนงทางและเสนอแนะขอสรุปในการแกปญหารวมกันในช้ันเรียน 

 

1084902 โครงการศึกษาเอกเทศเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ    1(0-2) 

  Independent Study in Special Education 

ใหนกัศึกษาเลือกศึกษาเร่ือง หรือประเด็นท่ีตนสนใจในขอบขาย วิชา
การศึกษาพิเศษ  โดยไดรับความยินยอม คําแนะนํา และอยูภายใตการนิเทศของ
อาจารยอยางนอย 1 เร่ือง 
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หมูวชิาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิาใดไดของหมวดวิชามนุษยศาสตร  
(150) 

 

 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชามนุษยศาสตร  ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 

 1. ท่ัวไป          (150-1--) 

 2.           (150-2--) 

 3.           (150-3--) 

 4.           (150-4--) 

 5.           (150-5--) 

 6.           (150-6--) 

 7.           (150-7--) 

 8. การฝกประสบการณวิชาชีพ          (150-8--) 

9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  
โครงการศึกษาเอกเทศ   การสัมมนาและการวิจัย          (150-9--) 
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หมูวชิาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิาใดได   (150) 

ของหมวดวิชามนุษยศาสตร  
 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

 

ชื่อวิชา 
 

น(ท-ป) 

1500101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบคน 3(3-0) 

1500102  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบคน 3(3-0) 

1500103  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการเรียน 3(3-0) 

1500104  ความจริงของชีวิต 3(3-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิาใดได (150)  

 

รหัสวิชา   ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น (ท–ป) 
 

1500101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบคน              3(3-0) 

Thai for Communication and Information Retrieval 

 ศึกษาใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยท่ีเปนเคร่ืองมือส่ือสารและ
การสืบคนสารตาง ๆ จากทรัพยากรสารนิเทศ การสรุป การตีความ การขยายความ 

และการนําเสนอผลการสืบคน จากสารท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน โดยเนน
กระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

 

1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบคน                3(3-0) 

English for Communication and Information Retrieval 

ศึกษาและพัฒนาดานการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ   

เพื่อการติดตอและการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ เชน การทักทาย การกลาวลา การ
แนะนําตนเองและผูอ่ืน การใหขอมูลและคําแนะนํา การสนทนา การแสดงความรูสึก   

การอานและการเขียนเพื่อการส่ือความหมายและการติดตอเชน การอานประกาศ 
โฆษณา ฉลากท่ีใชในชีวิตประจําวัน การสืบคนและการใชพจนานุกรม   การกรอก
แบบฟอรมและการเขียนขอความงาย ๆ ฯลฯ  และโดยอาศัยการสืบคน (query) 

ขอมูลสนเทศ ผานระบบสารนิเทศรูปแบบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาของตนเอง
จากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส ระบบเครือขาย
ขอมูลสนเทศเปนตน 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1500103           ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการเรียน               3(3-0) 

English for Communication and Study Skills 

พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการฟง การพูด เพื่อใหขอมูลและแสดงความ
คิดเห็นในเร่ือง ตาง ๆ เชน ขนบประเพณ ีงานอดิเรก กีฬา ขาว ปญหาสังคม ฯลฯ ให
มีทักษะในการอานโดยใชเทคนิคการอานข้ันสูงข้ึน เชน การอานเพื่อหาหัวขอเร่ือง 
การอานเพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียด  ใหสามารถเขียนสรุปความเพ่ือ
รายงานขอความท่ีอาน และใหมีทักษะในการศึกษาคนควาในหัวขอท่ีตรงกับ
สาขาวิชาท่ี 

เรียนจากแหลงขอมูลส่ิงพิมพและอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้โดยเนนทักษะการอาน การ
เขียน และการสืบคน 

 

1500104             ความจริงของชีวิต                          3(3-0) 

Meaning of Life 

ศึกษาความจริงของชีวิต ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน
และโลกยุค วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศา
สนธรรมไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตท่ีมีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ  
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หมูวชิาปรัชญา 
(151) 

 
 

หมูวิชาปรัชญา  ซ่ึงอยูในหมวดวิชา มนุษยศาสตร ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปน 

ดังนี้ 
  1.   ปรัชญาตะวันตก-ตะวันออก               (151-1--) 

  2.   อภิปรัชญา                            (151-2--) 

  3.   ญาณวิทยา                                          (151-3--) 

 4.   จริยศาสตร                                                                                            (151-4--) 

  5.   สุนทรียศาสตร                                                                      (151-5--

) 

  6.   ตรรกวิทยา                                                                                    (151-6--) 

  7.   ปรัชญาประยุกต                                                                                       (151-7--) 

  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ               (151-8--) 

  9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ             
       การสัมมนา และการวิจัย               (151-9--) 
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หมูวชิาปรัชญา (151) 

 ในหมวดวิชามนุษยศาสตร 
 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1511101 

1511601 

1512101 

1512102 

1512401 

1513101 

1513102 

1513301 

1513701 

2671101 

2671102 

- 

- 

2672103 

2673110 

- 

2673105 

2673106 

ปรัชญาเบ้ืองตน 

ตรรกวิทยาทั่วไป 

ปรัชญากรีก 

ปรัชญาจีนและญ่ีปุน 

จริยศาสตร 
พุทธปรัชญา 
ปรัชญาสมัยกลาง สมัยใหม และรวมสมัย 
ญาณวิทยา 
ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร 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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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาปรัชญา  (151) 

 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1511101 ปรัชญาเบ้ืองตน                   2(2-0) 

 Introduction to Philosophy 

   ศึกษาความหมาย ลักษณะและขอบขายแนวคิดทางปรัชญา ปญหาสําคัญใน 

  ปรัชญา  สาขาอภิปรัชญา  ทฤษฎีความรูจริยศาสตร และตรรกศาสตร     ปรัชญาชีวิต 

 ของคนไทยท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานของศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย 
 

1511601 ตรรกวิทยาท่ัวไป                   2(2-0) 

 General Logic 

   ศึกษาลักษณะของเหตุผล  การวิเคราะหความหนักแนนของเหตุผลแบบ
อุปนัย และแบบนิรนัย    การนําเอาความรู    ความเขาใจเร่ืองเหตุผลไปใชในการ
ดําเนินชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 

 

1512101 ปรัชญากรีก                   2(2-0) 

  Greek  Philosophy 

   ศึกษาแนวคิดของปรัชญากรีก ตั้งแตยคุกอตัว ยคุรุงเรืองและยุคเส่ือม
เกี่ยวกับ ทฤษฎีความรู  ความจริงและคุณคา  ตลอดถึงบทบาทของนักปราชญคน
สําคัญ 

 

1512102  ปรัชญาจีนและญ่ีปุน                  2(2-0) 

  Chinese and Japanese Philosophy 

   ศึกษาแนวคิดของลัทธิเตา  ลัทธิขงจื้อ    ลัทธิเซ็น  และลัทธิบูชิโด   เกี่ยวกับ
 หลักการดําเนินชีวิตท่ีดี  อุดมคติของชีวิต       ตลอดจนความเช่ือเร่ืองพิธีกรรมระบบ
ตาง ๆ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1512401 จริยศาสตร                   3(3-0) 

  Ethics 

   ศึกษาทรรศนะและเหตุผลของศาสดาและปรัชญาเมธีท่ีสําคัญ   เกี่ยวกับเร่ือง 
อุดมคติชีวิต และอุดมการณของชีวิต และสังคม บาป บุญ คุณ โทษ ความถูก 

ความผิด ความควร ไมควร ทางจริยธรรม  มาตรฐานท่ีใชตัดสินปญหาทางจริยธรรม 

 

1513101 พุทธปรัชญา                   2(2-0) 

  Buddhist Philosophy 

   ศึกษาความหมาย และขอบขายของพุทธปรัชญา ลักษณะท่ัวไปของพุทธ
ปรัชญา โดยเปรียบเทียบกับปรัชญาสาขาอ่ืน ๆ  สาระสําคัญของพุทธปรัชญา 
โดยเฉพาะทรรศนะเกี่ยวกับโลกและชีวิต ความสุข ความหลุดพน  แนวคิดท่ีเปน
พ้ืนฐานของจริยธรรม 

 

1513102 ปรัชญาสมัยกลาง สมัยใหม และรวมสมัย                2(2-0) 

  Mediaeval Modern and Contemporary Philosophy 

   ศึกษาแนวความคิดของปรัชญายุคกลาง ยคุใหม และยุครวมสมัย  เกี่ยวกับ
ทฤษฎี ความรู ความจริง  โดยมุงเนนความคิดของนักปรัชญา และลัทธิท่ีมีช่ือเสียง
ของแตละยุค 

 

1513301 ญาณวิทยา                   2(2-0) 

  Epistemology 

   ศึกษาความหมายของญาณวิทยา       ทรรศนะเก่ียวกับปญหาท่ีมนุษย
สัมพันธกับโลก  กําเนิดความรูตามทฤษฎีตาง ๆ  ธรรมชาติของความรู  ประเภทของ
ความรู  ขอบเขตของความรู  และทฤษฎีของความรูในพุทธปรัชญา 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1513701 ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร และสังคม                2(2-0) 

  Philosophy of Politics, Economy and Society 

   ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญาการเมือง         เศรษฐศาสตรและ
สังคม ระบบเศรษฐกิจและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย   ปญหาอันเปน
ผลกระทบตอระบอบประชาธิปไตย  การใชจริยธรรมและศีลธรรมเปนบรรทัดฐาน
ในการแกปญหา 
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หมูวชิาศาสนาและเทววิทยา   
(152) 

 

  หมูวิชาศาสนาและเทววิทยา  ซ่ึงอยูในหมวดวิชา มนุษยศาสตร ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปน ดังนี้ 
  1.   ศาสนาและเทววิทยา                              (152-1--) 

  2.   ศาสนาพุทธ                           (152-2--) 

  3.   ศาสนาพราหมณ - ฮินดู                         (152-3--) 

  4.   ศาสนาคริสต                                                                           (152-4--) 

  5.   ศาสนาอิสลาม                                                                      (152-5--) 

  6.                                                                                        (152-6--) 

  7.                                                                                                (152-7--) 

  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ               (152-8--) 

9. โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ       
การสัมมนา และการวิจัย                (152-9--) 
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หมูวชิาศาสนาและเทววิทยา  (152) ในหมวดวิชามนุษยศาสตร 
 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

1522214 

2671112 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2671202 

2672205 

2670201 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ปรัชญาและศาสนา 
ประวัตศิาสตรพระพุทธศาสนา 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับพระไตรปฎก 

หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
การเจริญภาวนา 
ความรูเกี่ยวกับพระสงฆ 
พุทธจริยธรรมเพ่ือชีวิตและสังคม 

พระพุทธศาสนากับสังคมไทย 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับภาษาบาลี 
ศัพทพุทธศาสตร 
จริยธรรมกับชีวิต 

ศาสนปฏิบัต ิ

พุทธศาสน 
พุทธประวัติเชิงวิเคราะห 
พระอภธิรรมเบ้ืองตน 

พระพุทธศาสนากับสถานการณปจจุบัน 

พุทธศาสนพิธี 
พระพุทธศาสนากับปรัชญา 
พระพุทธศาสนากับสุขภาพ 

วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 

สมถภาวนา 
กรรม สังสารวัฏ และนิพพาน 

พุทธศึกษาศาสตร 
พุทธจิตวิทยา 
พุทธสังคมวิทยา 
พุทธรัฐศาสตร 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1522215 

1522216 

1522217 

1523101 

1523201 

1523202 

1523203 

1523204 

 

1523205 

1523206 

1523207 

1523208 

 

1523209 

 

1523210 

1523211 

1523212 

1523213 

1523214 

1523215 

1523216 

1523217 

1523218 

1523301 

1523417 

- 

- 

- 

2673209 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

พุทธเศรษฐศาสตร 
พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 1 

สารนิพนธทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 1 

ศาสนาเปรียบเทียบ 

จริยศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 
การศึกษาวิเคราะหพุทธสาวก  สาวิกาและชาวพุทธตัวอยาง 
การศึกษาวิเคราะหวิธีสอนของพระพุทธเจา 
ความสําคัญและความจําเปนของการศึกษาวิชา
พระพุทธศาสนา 
วิปสสนาภาวนา 
พุทธศิลป 
ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
การสรางและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนวชิา
พระพุทธศาสนา 
การสังคมสงเคราะหและการแกปญหาสังคมตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนากับจรรยาทางธุรกิจ 
พุทธศาสนสุภาษิต 

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 
พระพุทธศาสนากับการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน 
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 

พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 

พุทธประวัติภาคภาษาอังกฤษ 

พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2 

ฮินดูธรรมและพิธีกรรม 

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

2(1-2) 

2(2-0) 

2(2-0) 

 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(2-0) 

2(2-0) 

 

2(2-0) 

 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1523501 

 

1524201 

1524202 

1524203 

1524204 

1524205 

1524206 

1524207 

1524401 

 

 

 

 

 

 

1524901 

1524902 

1524903 

- 

1524401 

2674219 

2674221 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1523501 

2673213 

1524501 

2674218 

1524502 

2674215 

- 

- 

- 

คริสตธรรมและพิธีกรรม 

ศาสนาคริสต 
ธรรมวิจารณ 
การฝกสมาธิสําหรับผูสูงอายุ 
การฝกสมาธิ 
ศึกษาเปรียบเทียบเถรวาทกับอาจริยวาท 

การใหคําปรึกษาและการแนะแนวตามหลักพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนากับส่ิงเหนือธรรมชาติ 

สารนิพนธทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2 

อิสลามธรรมและพิธีกรรม 

ศาสนบัญญัติ 2 (อิสลาม) 

ศาสนบัญญัติ 2 (อิสลาม) 

ศาสนาอิสลาม 

ศาสนาอิสลาม 

วัฒนธรรมและสังคม (อิสลาม) 

วัฒนธรรมและสังคม (อิสลาม) 

สัมมนาพระพุทธศาสนา 
การศึกษาเอกเทศดานพระพุทธศาสนา 
การทําภาคนิพนธทางพุทธศาสนา 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(2-0) 

2(2-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาศาสนาและเทววิทยา  (152) 

 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1521101 ปรัชญาและศาสนา                  2(2-0) 

  Philosophy and Religion 

   ศึกษาองคประกอบ    ความหมาย    ความสัมพันธระหวางปรัชญากับศาสนา 
สําคัญของโลก    อาทิ    พุทธศาสนา    คริสตศาสนา    อิสลาม     พราหมณ-ฮินดู    
หลักจริยธรรมสําคัญของศาสนาดังกลาวในชีวิตประจําวัน  

 

1521201 ประวัตศิาสตรพระพุทธศาสนา                 2(2-0) 

  History of Buddhism 

   ศึกษาประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนา  ตั้งแตกําเนิดของพระพุทธศาสนา
ในครัง้พุทธกาล   พุทธประวัติโดยสังเขป  ประวัติคณะสงฆ    การสังคายนาคร้ังตาง 
ๆ  การเผยแพร   การขยายตัว และการถดถอยของพระพุทธศาสนา      การแยกนิกาย
เปน  เถรวาทและอาจริยวาท   ความแตกตางระหวางสองนิกาย โดยยอประวัติศาสตร
ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย    และความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะ
ศาสนาประจําชาติไทย 

 

1521202 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับพระไตรปฎก                2(2-0) 

  Introduction to the Tiptaka 

   ศึกษาความหมายของพระไตรปฎก     ความเปนมาและการจําแนกหมวดหมู
 โครงสรางและเนื้อหาโดยสังเขปของพระไตรปฎก  ประเภทและลําดับข้ันของคัมภีร
ทางพระพุทธศาสนา     ฐานะและความสําคัญของพระไตรปฎกและคัมภีรช้ันรอง   
ตลอดจนวิธีการและการทดลองคนควาพระไตรปฎกและคัมภีรช้ันรอง ศึกษา
สาระสําคัญ  โดยยอของพระวินัยปฎก   พระสุตตันตปฎก และพระอภธิรรมปฎก 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1521203 หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา                2(2-0) 

  Buddhist Essential Teachings 

   ศึกษาหลักธรรมสําคัญท่ีเปนแกนกลางของพุทธธรรมหรือหลักคําสอนของ 
  พระพุทธศาสนา     ไดแก     อริยสัจจ 4      ขันธ 5       อายตนะ 12          ไตรลักษณ   
    ปฏิจจสมุปบาทกรรม  สังสารวัฏอริยมรรคมีองค 8   ไตรสิกขา   โพธิปกขิยธรรม 37 

  และนิพพาน  ท้ังนี้โดยใหทราบความหมาย  ฐานะและความสําคัญ     การนํามาใชใน 

  ชีวิตประจําวัน  ตลอดจนแงมุมทางดานสังคมของหลักธรรมนั้น ๆ ดวย 
 

1521204 การเจริญภาวนา                   2(1-2) 

  Mental Development 

   ศึกษาความหมายและประเภทของภาวนา           วิธีการของสมถภาวนาและ 
    วิปสสนาภาวนา การฝกปฏิบัตใินภาวนาทั้ง 2 ประเภท และใหมีความรูเขาใจเกี่ยวกับ 

  ความสัมพันธระหวางปริยัต ิ ปฏิบัต ิและปฏิเวธ     เพียงพอท่ีจะเปนพื้นฐานของการ 
  ปฏิบัติภาวนา และการเจริญภาวนาในชีวิตประจําวัน 

 

1521205 ความรูเก่ียวกับพระสงฆ       2(2-0) 

  Introduction to the Sangha 

   ศึกษาความหมายและประเภทของพระสงฆ     ประวัติของคณะสงฆ   ฐานะ 
  บทบาท         และความสําคัญของพระสงฆตอพระพุทธศาสนาและสังคมในคร้ัง

พุทธกาล   ประวัตแิละความเปนมาของคณะสงฆไทยโดยสังเขป    โครงสรางการ
ปกครองและการบริหารคณะสงฆไทยในปจจุบัน    สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ    ความสําคัญและคุณูปการของสถาบันสงฆตอสังคมไทย   ชีวิตความ
เปนอยูและกิจวัตรของพระสงฆ  การปฏิบัตตินท่ีเหมาะสมตอพระสงฆ  โดยการใหผู
ศึกษามีประสบการณตรงจากการฝกปฏิบัตใินวัด     เชน    การไปวัดทําบุญ และฟง
ธรรมในวันอุโบสถ    การชวยพัฒนาวัดหรือการบรรพชาอุปสมบท  เปนตน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1521206 พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสังคม                 2(2-0) 

  Buddhist Ethics for Life and Society 

   ศึกษาพุทธจริยธรรมในฐานะเปนธรรมนูญสําหรับการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม 

เพื่อความเปนสมาชิกท่ีดีของมนุษยชาติ  สังคม  ชุมชนและรัฐ       ตลอดจนเปนผูนํา
รัฐท่ีดี   การดําเนินชีวิตท่ีดี  มีความม่ันใจและประสบความสําเร็จ        คุณสมบัติและ
บทบาทท่ีถูกตองของผูท่ีอยูในฐานะเปนผูครองเรือน    คูครอง      หวัหนาครอบครัว        
ทายาท  มิตรสหาย  ลูกจาง  นายจาง  ครูอาจารย   นักเรียน   นักศึกษา   อุบาสก    

อุบาสิกา  และพระภิกษุสงฆ             ตลอดจนลักษณะการดําเนินชีวิตของผูบรรลุ
จุดหมายสูงสุด   คือ พระนิพพาน 

 

1521207 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย                 2(2-0) 

  Buddhism and Thai Society 

   ศึกษาความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติไทย คือ 
เปนศาสนาของประชากรสวนใหญของประเทศ      เปนแกนนําและเปนรากฐาน
สําคัญของวัฒนธรรมไทย        เปนศูนยรวมจิตใจทําใหเกิดความสามัคคีในหมูชน
ชาวไทย   เปนหลักการท่ีชวยดํารงรักษาเสรีภาพในการนับถือศาสนา      เปนสถาบัน
คูชาติและพระมหากษัตริย     สอดคลองกับลักษณะนิสัยของคนไทยท่ีรักความ
อิสระเสรี        เปนแหลงสําคัญท่ีหลอหลอมเอกลักษณของชาติไทย  เปนมรดกและ
เปนคลังสมบัติอันลํ้าคาของชนชาติไทย    เปนหลักนําทางในการแกปญหาและ
พัฒนาชาติไทย      และเปนแหลงของดีมีคาท่ีชนชาติไทยมอบใหแกอารยธรรมของ
โลก 

 

1521208 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษาบาลี                 2(2-0) 

  Introduction to Pali 

   ศึกษาความสําคัญของภาษาบาลีท่ีมีตอพระพุทธศาสนา     อานและเขียน
บาลีไดอยางถูกตอง  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับไวยากรณบาลี  ฝกใหสามารถคนควา  
พจนานุกรมบาลี  และเขาใจความหมายของคําบาลีท่ีสําคัญและพบบอย       ตลอดจน
ความหมายท่ีถูกตองของศัพทบาลีท่ีเปนพื้นฐานของหลักธรรมท่ีสําคัญของ
พระพุทธศาสนา       ความสัมพันธระหวางภาษาบาลีกบัภาษาไทย 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1521209 ศัพทพุทธศาสตร                  2(2-0) 

  Buddhist Glossaries 

   ศึกษาศัพทธรรมะทางพระพุทธศาสนาท่ีนิยมใชกันแพรหลายใน
ภาษาอังกฤษ  และถูกตองตามหลักธรรมดั้งเดิม     ศึกษาศัพทใหมท่ีเกิดข้ึนในยุคหลัง 
และสามารถนําศัพทเหลานั้นมาใชอธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแกชาว
ตางประเทศ  ไดจัดใหมีการฝกท้ังภาคการเขียน การสนทนา การตอบปญหา และการ
บรรยาย 

 

1521210 จริยธรรมกับชีวิต       2(2-0) 

   Moral and Life 

   ศึกษาความหมายของจริยธรรมกับมนษุย           จริยธรรมกับการครองชีวิต   

  จริยธรรมแบบพุทธ    วิธีการแหงปญญาในการพัฒนาตนเองในดานคุณธรรม การฝก 

  ปฏิบัติตนเองกับสังคมในชีวิตประจําวัน 

 

1522101 ศาสนปฏิบัติ                   2(2-0) 

  Religions Rites 

   ศึกษาสังกัปท่ีสําคัญของพิธีกรรมในศาสนาท่ีคนไทยนับถือ  วิธีปฏิบัติท่ี
ถูกตองในพิธีกรรมของศาสนานั้น ๆ   ประโยชนของพิธีกรรม   การทํานุบํารุง
สงเสริมพิธีกรรม  ตลอดจนวิธีการอนุรักษสืบทอดพิธีกรรมท่ีมีคุณคาตอสังคม 

 

1522201 พุทธศาสน                   2(2-0) 

  Buddhism 

   ศึกษาองคประกอบตาง ๆ   และลักษณะของพุทธศาสนา      หลักเบญจขันธ   
  ไตรลักษณ    ปฏิจจสมุปบาท    หลักกรรม   อริยสัจ   ไตรสิกขา    กัลยาณมิตรธรรม 

  และจริยธรรม   เนนการปฏิบัตใินชีวิตประจําวัน  การรูจักตนเอง   การพัฒนาคนและ 
  การพัฒนาสังคม   
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

  

1522202 พุทธประวัตเิชิงวิเคราะห                  2(2-0) 

  An Analytical Study of the Biography of the Buddha 

   ศึกษาความหมายและประเภทของพระพุทธเจา  พุทธการกธรรม (ทศบารมี) 

  ภูมิหลังของสังคมอินเดียซ่ึงเปนถ่ินกําเนิดของพระพุทธเจา การเกดิข้ึนของ
พระพุทธเจาในแงวิวัฒนาการของศาสนา         พระพุทธเจาในฐานะเปนองคแหง
พระรัตนตรัย  ความเปนพระบรมศาสดาและเทคนิคการสอนของพระพุทธเจา 

 

1522203 พระอภิธรรมเบื้องตน                  2(2-0) 

  Introduction to Abhidhamma 

   ศึกษาโครงสรางและสาระสําคัญของพระอภิธรรมปฎก       และศึกษาสาระ
ของพระอภิธรรมตามแนวคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะ             ตลอดจนการนําพระ
อภิธรรมมาประยุกตใชในการดาํเนินชีวิตประจําวัน 

 

1522204 พระพุทธศาสนากับสถานการณปจจุบัน                2(2-0) 

  Buddhism and Current Situations 

   ศึกษาสภาวการณปจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและในโลก  

โดยวิเคราะหศาสนธรรม  ศาสนบุคคล  ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี   วามีสอดคลอง
ถูกตองตามพระธรรมวินัยหรือไม     และองคกรตาง ๆ ทางพระพุทธศาสนามีความ
เขมแข็งมากนอยเพียงใด  ภาวะเส่ือมโทรมในวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
พรอมท้ังสาเหตุและวิธีแกไข   ตลอดจนบทบาทและคุณูปการของพระพุทธศาสนา
ในการแกไขปญหาสําคัญ ๆ ของไทยและของโลก 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1522205 พุทธศาสนพิธี                   2(1-2) 

  Buddhist Ceremonies 

   ศึกษาพิธีกรรมตาง ๆ ในทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังการทําวัตรสวดมนต 
  เทศกาลและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  โดยใหทราบถึงความเปนมา ความหมาย 
  ข้ันตอนและวิธีปฏิบัต ิ ตลอดจนการปฏิบัตจิริงจนสามารถปฏิบัตไิดเองอยางถูกตอง 
  และนําผูอ่ืนได         โดยเฉพาะใหเนนถึงเนื้อหาสาระท่ีพิธีกรรมนั้น ๆ เปนเคร่ืองส่ือ 
  ความหมาย เพื่อมิใหพิธีกรรมเปนเพียงรูปแบบท่ีวางเปลา  ท้ังนี้รวมถึงขอปฏิบัตแิละ 
  มารยาทของชาวพุทธ 
 

  1522206 พระพุทธศาสนากับปรัชญา                 2(2-0) 

  Buddhism and Philosophy 

   ศึกษาพระพุทธศาสนาในแงของปรัชญาสาขาตาง ๆ      ไดแก     อภิปรัชญา   
  ญาณวิทยา  จริยศาสตร   ตรรกวิทยา   และสุนทรียศาสตร        พรอมท้ังเปรียบเทียบ 

  พระพุทธศาสนากับปรัชญาอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของโลก        เพื่อใหเขาใจอยางถองแทถึง 
     ความแตกตางระหวางพระพุทธศาสนากับปรัชญา          ใหทราบถึงลักษณะเดนของ 
    พระพุทธศาสนา  เชน มีคําสอนเปนกลาง  ปฏิบัตสิายกลาง  มีหลักการเปนความจริง 
     สากลท่ีพิสูจนไดตลอดกาล 
 

1522207 พระพุทธศาสนากับสุขภาพ                 2(2-0) 

  Buddhism and Health 

   ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาท่ีสงเสริมสุขภาพจิต  และสุขภาพกาย 
  หลักการดําเนินชีวิตแบบทางสายกลางอันเปนการอยูพอดี กินพอดี ซ่ึงเปนพื้นฐาน 

  ของสุขภาพจิตและสุขภาพกาย         การรูเทาทันธรรมชาติของส่ิงท้ังปวงตามหลัก 

  ไตรลักษณ   ชวยสงเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย         พุทธวิธีเสริมสุขภาพตาม 

  หลักโพชญงค 7    สมถกรรมฐาน     และวิปสสนากรรมฐานในฐานะเปนพื้นฐานที่ 
  สมบูรณของสุขภาพจิต   และสุขภาพกายช้ันสูงสุด  การฝกกายบริหารแบบกําหนด 

  สติปฎฐาน 4 ประกอบ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1522208 วิธีคดิตามหลักพุทธธรรม       2(2-0) 

  Buddhist Methods of Thinking 

   ศึกษาเกี่ยวกับวิธีคิดตามหลักพุทธธรรม       ฐานะของความคิดในระบบการ 
  ดําเนินชีวิตท่ีดีและในกระบวนการของการศึกษา      ความสําคัญและความหมายของ 
  โยนิโสมนสิการ 10 แบบ                พรอมท้ังใหผูศึกษาทํากิจกรรมเพ่ือทดลองนํา 
  โยนิโสมนสิการ 10 แบบนั้นมาใชในการเรียนการสอนและการดาํเนินชีวิตประจําวัน 

 

1522209 สมถภาวนา                   2(1-2) 

  Tranquility Meditation 

   ศึกษาบุพพกิจ    การเจริญสมถภาวนา    และผลของสมถภาวนา    จริต 6   

  ปลิโพธ  10  กรรมฐาน 40   ฌาณ 4   ฌาณ 5  อภิญญา 5 (โลกิยอภิญญา)   ตลอดจน 

  การฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหผูศึกษามีประสบการณตรงเกี่ยวกับสมถภาวนาอยางถูกตอง 
  และเหมาะสม   ประโยชนของสมถภาวนาในการนํามาประยุกตใชกับการดําเนิน 

  ชีวิตประจําวัน      และการบริหารกิจกรรมตาง ๆ  

 

1522210 กรรม สังสารวัฏ และนิพพาน                 2(2-0) 

  Kamma Samsara and Nibbana 

   ศึกษากฎแหงกรรมในพระพุทธศาสนา  ปฏิจจสมุปบาท  วัฏฏะ 3    กรรม 2 

         กรรม 3   กรรม 12    สมบัติ 4   วิบัต ิ4    กรรม 16        กรรมในฐานะเจตจํานงท่ีเปน 

    ตวัสรางสรรคชีวิตและสังคมมนุษย   ขอควรทราบเพ่ือปองกันความเขาใจผิดในเร่ือง 
  กฎแหงกรรม ความแตกตางระหวางการเกิดใหมตามหลักพระพุทธศาสนากับศาสนา 
  พราหมณ-ฮินดู และศาสนาอ่ืน ๆ     คุณคาทางจริยธรรมของกฎแหงกรรม     เนนให 
  ผูศึกษามีความเช่ือและมีพฤติกรรมอยางม่ันคงในการละความช่ัว ทําความดี  ทําใจให 
  ผองใส   ตัวอยางกฎแหงกรรมจากเอกสารหรือจากประสบการณ   วิวัฏฏคามินกีุศล 
  และนิพพานในฐานะเปนภาวะเปนสมบัติปลอดพนจากปญหา      และขอบกพรอง 
  ทุกประการอันเปนจุดหมายสูงสุด 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1522211 พุทธศึกษาศาสตร                    2(2-0) 

  Buddhist Education 

   ศึกษาแรงจูงใจอันเปนจุดกําเนิดของการศึกษาตามหลักธรรมของพระพุทธ 
    ศาสนา     การศึกษาในฐานะของการพัฒนาจากความอยูรอดดวยกิเลสมาสูความอยูดี 
  ดวยปญญา     การศึกษาในฐานะการพัฒนาความสามารถท่ีจะมีความสุขและแผขยาย 
  ความสุข       ความมุงหมายของการศึกษา        แกนนําและหลักแมบทของการศึกษา 
    กระบวนการของการศึกษา  มองการศึกษาในมิติตางๆตามหลักของพระพุทธศาสนา 
 

1522212 พุทธจิตวิทยา                   2(2-0) 

  Buddhist Psychology 

   ศึกษาความแตกตางระหวางจิตวิทยาตะวันตกกับพระพุทธศาสนาธรรมชาติ 

  และการทํางานของจิตและเจติสิก     ท่ีมาและลักษณะปญหาจิตใจของคนในปจจุบัน 

  ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย        และจุดหมายของชีวิตตามหลักของ 
  พระพุทธศาสนา  การแกปญหาทางจิตจากสังคมและจากตัวบุคคลอยางมีกระบวนวิธี 
  และเปน ระบบตามหลักพุทธธรรม   การประยุกตพุทธจิตวิทยาเพื่อใชในดานตาง ๆ  

 

1522213 พุทธสังคมวิทยา                   2(2-0) 

  Buddhist Sociology 

   ศึกษาสังคมตามอุดมคติของพระพุทธศาสนา                ความสัมพันธและ 
  ความรับผิดชอบทางสังคม       หลักความสัมพันธระหวางภิกษุกับคฤหัสถ    และ 
  คฤหัสถกับคฤหัสถ    การพึ่งพาอาศัยกันระหวางการบรรลุธรรมสวนบุคคลกับความ

ดีงามทางสังคม     วินยัของคฤหัสถ  คานิยมแบบพุทธ  สิทธิสตรีในพระพุทธศาสนา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1522214 พุทธรัฐศาสตร                   2(2-0) 

  Buddhist Political Science 

   ศึกษาการปกครองในอุดมคติตามหลักพระพุทธศาสนา    ธรรมะสําหรับ
ผูนํารัฐ   ธรรมะสําหรับสมาชิกท่ีดีของรัฐ ของสังคมและของชุมชน  หลักอธิปไตย 3  

การปกครอง   ทุกระบอบมีจุดสมบูรณท่ีธรรมาธิปไตย   ลักษณะของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย      ท่ีพัฒนาถึงระดับธรรมาธิปไตยแลว      ความสัมพันธอัน
เหมาะสมระหวางรัฐกับคณะสงฆ     และพระพุทธศาสนาในอดีตและปจจุบัน              

แนวทางการแกปญหาทางการเมืองดวยหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
   

1522215 พุทธเศรษฐศาสตร                  2(2-0) 

  Buddhist Economics 

   ศึกษาแนวคิดแบบพุทธเก่ียวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ      พุทธจริยธรรม
ทางดานเศรษฐกิจ             ฐานะทางเศรษฐกิจตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา     
ความสําคัญและความสัมพันธของเศรษฐกิจในระบบพุทธธรรม      ความตองการใน
ทรรศนะของเศรษฐศาสตรและพุทธศาสตร  จากคุณคาแท-คุณคาเทียม  สูพฤติกรรม
ในการบริโภคลักษณะสําคัญของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ     การแกปญหาเศรษฐกิจ
ตาง ๆ ดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 

1522216 พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 1                2(2-0) 

  Buddhism in English 1 

   ศึกษาเปนภาคภาษาอังกฤษ      เกี่ยวกับประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา   คํา
สอนทางพระพุทธศาสนาสําหรับฆราวาส   เชน  ศีล 5   ศีล 8   ฆราวาสธรรม   บุญ   

กริยาวัตถุและกฎแหงกรรม  ใหผูศึกษาฝกการเขียนและพูดธรรมะดังกลาวในภาค
อังกฤษ 

   Study the history of Buddhism and the Buddhist Teaching for laypeople 

such as the Five Precepts,   the Eight Precepts, virtues for a good household life,    

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

English of those Dhammas 
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1522217 สารนิพนธทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 1               2(2-0) 

  Selected Texts on Buddhism 1 

   ศึกษาตําราเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา        ในภาคภาษาอังกฤษท่ีเขียนโดย       
นักวิชาการผูท่ีมีช่ือเสียงของโลก       ในเร่ืองหลักพุทธธรรม       ในเร่ืองสังคมและ
เศรษฐกิจ       ใหผูศึกษาฝกการเขียนและพูดธรรมะดังกลาวในภาคภาษาอังกฤษ 

   Study Buddhist work concerning Buddhist Teachings society and 

economics written in English by famous writers of the world.     Including practice 

in written and spoken English of those Dhammas. 

 

1523101 ศาสนาเปรียบเทียบ                  3(3-0) 

  Comparative Religions 

   ศึกษาประวัติของศาสนาตาง ๆ รวมท้ังศาสดา หลักคําสอน เปาหมาย วิธีการ 
  โดยการศึกษาเปรียบเทียบศาสนาท่ีมีความนับถือมากในประเทศไทย       โดยเฉพาะ 
  พระพุทธศาสนา    ศาสนาอิสลาม    คริสตศาสนา    ศาสนาพราหมณ    ศาสนาขงจ้ือ       

  เพื่อใหเขาใจในศาสนาตาง ๆ ในแงปรัชญาและอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

 

1523201 จริยศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา                 2(1-2) 

  Moral Education for Elementary Teacher 

   ศึกษาความหมายและขอบขายของจริยศึกษา   จริยธรรมและหลักธรรมของ
การอยูรวมกัน มารยาทสังคมและการฝกฝน      พิธีกรรมในศาสนาท่ีคนไทยนับถือ  
วิธีปฏิบัติท่ีถูกตองของศาสนาน้ัน ๆ       ปญหาและสาเหตุของความเส่ือมโทรมดาน
จริยธรรม  และวิธีการแกไขกิจกรรมและการฝกจริยธรรมสําหรับครูประถม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1523202 การศึกษาวิเคราะหพุทธสาวก สาวิกาและชาวพุทธตัวอยาง              2(2-0) 

  An Analytical Study of the Buddha’s Disciples and Exemplary Buddhists 

   ศึกษาวิเคราะหสาวกและสาวกท่ีสําคัญ เชน พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ 
  พระมหากัสสปะ       พระอานนท      พระอุบาลี      พระโกณฑัญญะ      พระราหุล   
 พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี  พระเขมาเถรี  พระอุบลวรรณเถรี  พระปฎาจาราเถรี  พระ

เจาพิมพิสาร   อนาถบิณฑิกเศรษฐี    นางวิสาขามหาอุบาสิกา    พระนางสามาวดี  วิ
สาขอุบาสก     นางขุชชุตตรา    และศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับชาวพุทธตัวอยาง    เชน    

พระเจาอโศกมหาราช  พระพุทธโฆษาจารย    อนาคาริกธรรมปาละ        ตลอดจน
ชาวพุทธตัวอยางรวมสมัยท่ีควรศึกษาท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ      พรอมท้ังทราบ
แหลงท่ีจะศึกษาคนควาประวัติของทานเหลานี้ไดอยางกวางขวางดวยตนเอง 

 

1523203 การศึกษาวิเคราะหวิธีสอนของพระพุทธเจา               2(2-0) 

  An Analytical Study of the Buddha’s Teaching Methods 

   ศึกษาในเชิงวิเคราะหถึงวิธีการสอนของพระพุทธเจาในประเด็นตาง ๆ    คือ 

  ปรัชญาพ้ืนฐาน     คุณสมบัติผูสอนในดานบุคลิกภาพและคุณธรรม     หลักท่ัวไปใน 

  การสอนในแงเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีสอน      ผูเรียนและตัวอยางการสอน     ลีลาการสอน  

  วิธีการสอนแบบตาง ๆ  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1523204 ความสาํคัญและความจําเปนของการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา             2(2-0) 

  The Importance and Need of Buddhist Studies 

   ศึกษาเหตุผลท่ีแสดงถึงความสําคัญและความจําเปนท่ีคนไทยเรียนวิชาพระ 
  พุทธศาสนา ปญหาดานตาง ๆ ท่ีเกิดจากการพัฒนาแบบตะวันตก  ท้ังในประเทศไทย 
  และในระดับโลก       พระพุทธศาสนาในฐานะเปนสถาบันหลัก      เปนรากฐานของ 
  วัฒนธรรมไทย  เปนสภาพแวดลอมท่ัวไปของสังคมไทย  เปนแหลงคําสอนของ 
 ระบบจริยธรรมไทย  เปนหลักสําหรับพัฒนาชีวิตและสังคม    เปนวิชาการท่ี

เสริมสรางความเจริญกาวหนาทางปญญาใหแกสังคมมนุษย      และเปนแหลงหนึ่ง
แหงอารยธรรมของมนุษยชาติ      ปจจุบันการจัดการสอนพระพุทธศาสนาใหมี
บูรณาการครบท้ัง  4  ดาน   การบูรณาการเขาในทุกวิชา        การบูรณาการ
องคจริยธรรมเขาในระบบจริยธรรม  การบูรณาการคนเขาในชุมชน   และการบูรณา
การสถาบันการศึกษาเขาในระบบจริยศึกษาของชุมชน            พุทธจริยธรรมเปน
จริยธรรมสากลท่ีแทจริง  เพราะต้ังอยูบนสัจธรรม         พรอมท้ังใหผูศึกษาทํา
กิจกรรมเพ่ือทดลองนําระบบพุทธจริยธรรมมาใชปฏิบัตเิพื่อแกปญหาสวนตน ชุมชน 

และประเทศชาติ 

 

1523205 วิปสสนาภาวนา                   2(1-2) 

  Insight Meditation 

   ศึกษาบุพพกิจ            การเจริญวิปสสนาภาวนา และผลของวิปสสนาภาวนา 
  สติปฏฐาน 4       วิปสสนาภูมิ 6       วิปสสนูปกิเลส 10      สังโยชน 10       วิสุทธิ 7 

  วิปสสนาญาณ 9   วิปสสนาญาณ 10    ญาณ 16           ประเภทตาง ๆ ของพระพุทธ 
  อริยบุคคล       ตลอดจนการฝกปฏิบัตจิริงเพื่อใหผูศึกษามีประสบการณตรงเกี่ยวกับ 

  วิปสสนาภาวนาอยางถูกตองเหมาะสม   ประโยชนของวิปสสนาภาวนาในการนํามา
ประยุกตใชกับการดําเนินชีวิตประจําวัน และการบริหารกิจกรรมตาง ๆ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1523206 พุทธศิลป                   2(2-0) 

  Buddhist Arts 

   ศึกษาศิลปะทางพระพุทธศาสนาทุกประเภท   ไดแก       สถาปตยกรรม      

ประติมากรรม  จิตรกรรม  ภาพพิมพ  โสตศิลป  โสตทัศนศิลป  และประยุกตศิลป   
ท้ังของไทย และของตางประเทศท่ีสําคัญ       ใหทราบถึงประวัติความเปนมา และ
สามารถแยกแหลงท่ีมา และยุคสมัยได    พรอมท้ังทราบถึงความหมายทางธรรมะ
ของพุทธศิลปนั้น ๆ  ประโยชนและบทบาทของพุทธศิลปตาง ๆ  

 

1523207 ปชูนียสถานและปูชนียวัตถุท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนา              2(2-0) 

  Important Buddhist Sacred Places and Objects 

   ศึกษาปูชนียสถานและปูชนียวัตถุท่ีสําคัญของอินเดีย ไทย และประเทศอ่ืนๆ   

  เชน     สังเวชนียสถาน 4 แหงในอินเดีย   ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุท่ีเกี่ยวเนื่องกับ 

    พุทธประวัตแิละพระสาวกท่ีสําคัญ  วัด  เจดีย   พระพุทธรูปท่ีสําคัญของไทยกับของ 
    ตางประเทศ     ใหทราบถึงความเปนมา    บทบาทในประวัติศาสตรของปูชนียสถาน 

  และปูชนียวัตถุนั้น ๆ  

 

1523208 การสรางและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา             2(2-0) 

  The Creating and Developing of Educational Medias of Buddhist Studies 

   ศึกษาการใช   การสรางและการพัฒนา  ส่ือการเรียนการสอนประเภทตาง ๆ  

   สําหรับวิชาพระพุทธศาสนา    เพื่อใหการเรียนการสอนเขาใจงาย    เปนรูปธรรม   

  นาสนใจ  ชวนติดตาม  มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล  ตัวอยางส่ือ  เชน  แผนใส  

สไลด   แผนภูมิ   แผนปายนิเทศ   หุนมือ   หุนกระดาษ   เพลงสงเสริมคุณธรรม      

กิจกรรมประกอบจังหวะ   เกมสธรรมะประเภทตาง ๆ  นิทานธรรมะ  ละครธรรมะ  
และวีดิทัศน  เปนตน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                     น(ท-ป) 

 

1523209 การสังคมสงเคราะหและการแกปญหาสังคมตามหลักพระพุทธศาสนา           2(2-0) 

  Social Welfare and Solving of Social Problems in Buddhism 

   ศึกษาการสังคมสงเคราะหตามหลักพุทธศาสนา      การสังคมสงเคราะหทาง
จิต  และทางกาย  การประยุกตนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใชในการปองกัน  

และการแกปญหาตาง ๆ ของสังคม   เชน      ปญหาความเส่ือมโทรมทางศีลธรรม    

ปญหาอบายมุข   ปญหายาเสพติด    ปญหาโรคเอดส    ปญหาเด็กและเยาวชน  

ปญหาโสเภณี  ปญหาอาชญากรรม    ปญหาทางเพศ    ปญหาครอบครัว    ปญหา
คนชรา    และปญหาคนพิการ  เปนตน   โดยใหผูศึกษาไดฝกปฏิบัตจิริงในภาคสนาม
ดวย 

 

1523210 พระพุทธศาสนากับจรรยาทางธุรกิจ                2(2-0) 

  Buddhism and Business Ethics 

   ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเก่ียวกับสัมมนาอาชีวะ        สุขของ
คฤหัสถ 4   หลักการหาทรัพยและใชทรัพยอยางชอบธรรม ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิก
ธรรม 4       การจัดสรรทรัพยตามหลักโภควิภาค 4       หลักการใชทรัพยตามหลัก
โภคอาทิยะ 4   การคาขายท่ีผิดศีลธรรมตามหลักมิจฉาวณิชชา 5         จรรยาตาง ๆ 

ทางธุรกิจ   ตามหลักของพระพุทธศาสนาและการนําไปใชแกปญหาทางธุรกิจ 
 

1523211 พุทธศาสนสุภาษิต                  2(2-0) 

  Buddhist Proverbs 

   ศึกษาพุทธศาสนาสุภาษิต ท้ังภาคภาษาบาลี-ไทย-อังกฤษในหมวดหมูตาง ๆ  

  ไดแก หมวดคน  ฝกตน  รับผิดชอบตน  จิตใจ  การศึกษา  ปญญา   เล้ียงชีพ-สรางตัว 
  เพียรพยายามทําหนาท่ี  ครอบครัว-ญาติมิตร    การคบหา   การเบียดเบียน-การ

ชวยเหลือกัน   สามัคคี  การปกครอง  บุญ-บาป  ธรรม-อธรรม  ความดี-ช่ัว  กรรม  

กิเลส  คุณธรรม  วาจา  ชีวิต-ความตาย  พนทุกข-พบสุข  โดยศึกษาหมวดละ 4-5 

ภาษิต   เปนตัวอยางใหรูท้ังคําแปล  ความหมาย  แหลงท่ีมาในพระไตรปฎก  พรอม
ท้ังบริบทตาง ๆ ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงภาษิตน้ัน    ๆ       และใหผูศึกษาเกิดฉันทะ
และทราบวิธีท่ีจะศึกษาคนควาพุทธศาสนาสุภาษิตใหกวางขวางและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1523212 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร                 2(2-0) 

  Buddhism and Science 

   ศึกษาจุดรวมและขอแตกตางระหวางพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร    
ขอบเขต และเปาหมายท่ีไมเหมือนกันของแกนแหงความรู       แนวทางที่ตรงกันแต
เนนตางกันในวิธีเขาถึงความรู           จุดเนนและการใชวิธีเขาถึงความจริงท่ีตางกัน  

ขีดจํากัดของวิทยาศาสตร     พระพุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร                    
การยอมรับคุณคาและประสบการณทางอินทรียท่ี 6        ผลกระทบของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีมีตอพระพุทธศาสนาและแนวทางแกไขปรับปรุง 

 

1523213 พระพุทธศาสนากับการอนุรักษส่ิงแวดลอม               2(2-0) 

  Buddhism and Environmental Conservation 

   ศึกษาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและธรรมชาติ
ชีวิตของพระสงฆเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมอยางมาก  หลักการและขอปฏิบัตขิองพระ  
รัฐบาลและชาวบานตอปาอยางถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา       โลกทัศนของ
พระพุทธศาสนาท่ีถือวามนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ  หลักการแผเมตตา  กรุณา  
มุทิตา และอุเบกขา  แกสรรพส่ิงมีชีวิตอยางเสมอภาค    และไมมีขอบเขตจํากัดเปน
พ้ืนฐานท่ีสมบูรณของการอนุรักษส่ิงแวดลอม   กฎแหงกรรมและทางสายกลางชวย
สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอมและธรรมชาติ      และใหผูศึกษาทดลองปฏิบัติ
ภาคสนาม 

 

1523214 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน                 2(2-0) 

  Buddhism and Globalization 

   ศึกษาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเก่ียวกับอธิปไตย 3   โลกาภิวัตนเปน 

  โลกาธิปไตย ธรรมานุวัตรเปนธรรมธิปไตย หลักพุทธธรรมเก่ียวกับการรูเทาทันโลก 

  และการไมหลงโลก        หลักการรูจักวิเคราะหแยกแยะขาวสารขอมูลการรูเทาทัน
ขาวสารขอมูล และการปฏิบัติตอขาวสารขอมูลอยางถูกตองและเหมาะสม  หนาท่ี
ของชาวพุทธในการปองกันและแกไขขอบกพรองและผลเสียของกระแสโลกาภิวัตน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1523215 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน                2(2-0) 

  Buddhism and Sustainable Development 

   ศึกษาทิฏฐิพ้ืนฐาน 3 ประการท่ีผิดพลาดของการพัฒนาแบบตะวันตก    และ 
  แนวทางแกไขดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา    การพัฒนาวัตถุตองควบคูไปกับ 

  การพัฒนาจิตใจอยางไดสัดสวนสมดุลกัน      หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเปน
แมบท สําหรับการพัฒนาแบบยั่งยืนท่ีแทจริงในดานจิตใจ     วัฒนธรรม     เศรษฐกิจ     
สังคม  การศึกษา  การเมือง  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ส่ิงแวดลอมและธรรมชาติ 

และใหผูศึกษาทดลองปฏิบัตงิานโครงการ  ตัวอยางพัฒนาแบบยั่งยืน 

 

1523216 พระพุทธศาสนากับสันติภาพ                 2(2-0) 

  Buddhism and Peace 

   ศึกษาปญหาความขัดแยง       และความรุนแรงดวยการวิเคราะหตามหลัก
พระพุทธศาสนา       สภาพของมนุษยท่ียงัไมไดรับความพัฒนาจิตใจ  เปนตนเหตุ
ของความรุนแรง      การเขาใจผิดเกี่ยวกับคว  ามสุขเปนตนเหตุของความขัดแยง       
อิสรภาพ 4 ระดับ       อิสรภาพทางกาย      อิสรภาพทางสังคม      อิสรภาพทางจิต 

และอิสรภาพทางปญญา  เปนเคร่ืองประกันของสันติภาพและความสุข  การประเมิน
ฐานะและบทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางถูกตอง   จะชวยแกไขปญหา
ความขัดแยง       สันติภาพจะบรรลุไดดวยการพัฒนามนุษย    ตามหลักไตรสิกขา       
สถาบันสงฆเปนสังคมในอุดมคติท่ีมีสันติภาพอยางแทจริง     และเปนแบบอยางแก
สังคมท่ัวไป       และใหผูศึกษาทดลองแกปญหาสถานการณความขัดแยงตาง ๆ ดวย
วิธีการทางพระพุทธศาสนา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1523217 พุทธประวัตภิาคภาษาอังกฤษ                 2(2-0) 

  The Life of the Buddha in English 

   ศึกษาพุทธประวัติเปนภาษาอังกฤษ    ตั้งแตประสูติ    มหาภเินษกรมณ  การ
ตรัสรู     การสอนธรรมะ    และปรินิพพาน      ใหผูศึกษาฝกการเขียนและพูดพุทธ
ประวัติเปนภาษาอังกฤษ 

   Study the biography of the Buddha from firth,  renuniation, enlightenment, 

  preaching, to death.   Including practice in written and spoken English of the life of 

the Buddha. 

 

1523218 พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2                2(2-0) 

  Buddhism in English 2 

   ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ     เกี่ยวกับคําสอนหลักของพระพุทธเขา          เชน  

อริยสัจจ 4    ไตรลักษณ     และปฏิจจสมุปทาน        ใหผูศึกษาฝกการเขียนและพูด
ธรรมะดังกลาวเปนภาษาอังกฤษ 

   Study the principal teachings of the Buddha such as the Four Noble truths, 

the Three Characteristics, and the Dependent Origination.        Including practice in 

written  and spoken English of those Dhammas 

 

1523301 ฮนิดูธรรมและพิธีกรรม                  3(3-0) 

  Hinduism and Rite 

   ศึกษาวิวัฒนาการความคิดตั้งแตยคุพราหมณ    ยคุพระเวท   และยุคอุปนิษัท   

  ตลอดจนหลักธรรม  ความเช่ือ  และพิธีกรรมรูปแบบตาง ๆ  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1523417 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย                2(2-0) 

  Thai Buddhist Literature 

   ศึกษาวรรณกรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา       ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึง
ปจจุบัน    โดยศึกษาสาระสังเขปของวรรณกรรมท่ีสําคัญ   และวิเคราะหวรรณกรรม
นั้น ๆ ในแงคุณคา      และอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทยและพระพุทธศาสนา  วิเคราะห
ลักษณะเดนของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในแตละยุค     พรอมท้ังวิวัฒนาการ
ของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย    วรรณกรรมท่ีสําคัญ     เชน  ไตรภูมิ
พระรวง        มังคลัตถทีปนี      ปญญาสชาดกมหาชาติคําหลวง    ปฐมสมโพธิกาถา    
มหาเวสสันดรชาดก     พระมาลัยคําหลวง    พระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส       พระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา 

 วชิรญาณวโรรส           พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว         รัชกาล
ปจจุบัน     พระนิพนธของสมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช    พระนิพนธ
ของหมอมเจาหญิงพูนพิศมัย   ดิศกุล      งานเขียนของพระธรรมปฎก       (ประยุทธ 
ปยุตโต)    พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตาญาโณ)         พระเทพ  วิสุทธิกวี (พิจิตร 
ฐิตวณโณ)    พระธรรมธีรราชมหามุนี (วิลาศ  ญาณวโร)     พระเมธี ธรรมมาภรณ 
(ประยูร  ธมมจิตโต)         หลวงวิจิตรวาทการ               พันเอกปน  มุทุกนัต  อาจารย
สุชีพ ปุญญานุภาพ  อาจารยจํานงค ทองประเสริฐ  อาจารยเสถียร โพธินันทะ  
อาจารยวศิน  อินทรสระ  อาจารยแสง จันทรงาม และอาจารยเสฐียรพงษ  วรรณปก  

เปนตน 

 

1523501 คริสตธรรมและพิธีกรรม                  3(3-0) 

  Christianity and Rite 

   ศึกษาประวัติ องคประกอบ  และการแบงเปนนิกายตาง ๆ ของศาสนาคริสต
คัมภีรไบเบิล    และคําสอนของนิกายสําคัญในศาสนาคริสต         ความรูเร่ืองศรัทธา     
ความเขาใจเกี่ยวกับพิธีกรรม       และแนวทางการดําเนินชีวิตของคริสตศาสนิกชน  

ศาสนาคริสตในประเทศไทย 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1524201 ธรรมวิจารณ                   2(2-0) 

  Dhamma Criticism 

   ศึกษาและนําหลักคําสอนสําคัญและหลักธรรมตาง   ๆ    ท่ีเกี่ยวของกับชีวิต 

  ประจําวันมาวิเคราะหและวิจารณตามแนวเหตุผลใหเขาใจความหมาย  ความมุง
หมาย  
  และคุณคาโดยสัมพันธกับหลักธรรมอ่ืน ๆ   และการนําไปปฏิบัต ิ    พรอมท้ังผลดี

ผลเสียของการปฏิบัติท่ีถูกหรือผิด ซ่ึงมีผลตอชีวิตและสังคม 

 

1524202 การฝกสมาธิสําหรับผูสูงอายุ                 2(1-2) 

  Meditation Training for the Elderly 

   ศึกษาความหมาย       ประเภท       และหลักการของการฝกสมาธิ  สมาธิใน
พุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน    การปรับสภาวะรางกายและจิตใจในการฝกสมาธิ     
วิธีการฝกสมาธิแบบตาง ๆ   การฝกสมาธิและการทดสอบ  สมาธิกับชีวิตประจําวัน
ของผูสูงอายุ      ประโยชน(อานุภาพ) ของสมาธิกับผูสูงอายุ 

 

1524203 การฝกสมาธิ                   2(2-0) 

  Meditation Practice 

   ศึกษาความหมาย  หลักการ  ลําดับข้ันของการฝกสมาธิ  กลวิธีฝกสมาธิแบบ 

  ตาง   ๆ    ประเภทประโยชนของการฝกสมาธิ  ฝกปฏิบัต ิ    การฝกสมาธิโดยเนน 

 การนําประโยชนของสมาธิมาใชในชีวิตประจําวัน   

 

1524204 ศึกษาเปรียบเทียบเถรวาทกับอาจริยวาท                2(2-0) 

  Comparative Study on Theravada and Acariyavada 

   ศึกษาประวัติความเปนมาของเถรวาทและอาจริยวาท (มหายาน)  โดยสังเขป 

  ขอแตกตางและเหมือนกันระหวางนิกายท้ังสอง        เปรียบเทียบคําสอนพ้ืนฐานการ 
    ตคีวามพุทธธรรม  วรรณกรรม และการปฏิบัตธิรรม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1524205 การใหคาํปรึกษาและการแนะแนวตามหลักพระพุทธศาสนา              2(2-0) 

  Buddhist Counselling and Guidance 

   ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของพระพุทธศาสนา    ในการพฒันามนุษย         ซ่ึงมี
ไตรสิกขาเปนหลักการสําคัญของการพัฒนา       ขอควรสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาใน
ระดับพฤติกรรม    ความสําคัญของรุงอรุณของการศึกษา หรือแสงเงินแสงทองของ
ชีวิต 7      กัลยาณมิตรธรรม 7    ธรรมเทศกธรรม 5      ลีลาครู 4       หลักตรวจสอบ
ประสิทธิผลของครู 3   หนาท่ีครูตอศิษย 5   และใหผูศึกษานําหลักธรรมเหลานี้มาใช
ในการใหคําปรึกษาและการแนะแนวในภาคปฏิบัต ิ

 

1524206 พระพุทธศาสนากับส่ิงเหนือธรรมชาติ                2(2-0) 

  Buddhism and Supernatural 

   ศึกษาฐานะของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเทวฤทธ์ิปาฏิหาริย   และวัตถุมงคลในพระพุทธ 
  ศาสนา       หลักการเกี่ยวของกับส่ิงเหลานี้อยางถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา  

ความเช่ือเกี่ยวกับพระโพธิสัตวท่ีถูกตองและไมถูกตอง       พระอริยะกับผูวิเศษตาม
หลักพระพุทธศาสนา         พระพุทธศาสนากับปริจิตวิทยา และการคนควาทาง
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับส่ิงเหนือธรรมชาติตาง ๆ 

 

1524207 สารนิพนธทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2               2(2-0) 

  Selected Texts on Buddhism 2 

   ศึกษาตําราเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในภาคภาษาอังกฤษ      ท่ีเขียนโดย
นักวิชาการผูมีช่ือเสียงของโลก  ในเร่ืองพุทธปรัชญา  พุทธรัฐศาสตร และพุทธ
ศึกษาศาสตร       ใหผูศึกษาฝกการเขียนและพูดธรรมะดังกลาวในภาษาอังกฤษ 

   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. 

 

 

 



 205 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1524401 อิสลามธรรมและพิธีกรรม                 3(3-0) 

  Islamism and Rite 

   ศึกษาประวัติ องคประกอบและการแบงเปนนิกายตาง ๆ ของศาสนาอิสลาม 

  คัมภีรอัล-กุรอาน       และคําสอนของนิกายสําคัญในศาสนาอิสลาม        ความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับศรัทธา    พิธีกรรม    วัฒนธรรม       และแนวทางการดําเนินชีวิต
ของชาวมุสลิม ศาสนาอิสลามในประเทศไทย 

 

1524901 สัมมนาพระพุทธศาสนา                  2(1-2) 

  Seminar in Buddhism 

   การทําความเขาใจและอธิบายหลักพุทธธรรมในทัศนะ      และบริบทตาง ๆ   

การเลือกกรณีตวัอยาง     หรือปญหาของสังคมมาวิเคราะห เพื่อหาทางอธิบาย   หรือ
แกปญหาตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 

 

1524902 การศึกษาเอกเทศดานพระพุทธศาสนา                2(2-0) 

  Independent Study in Buddhism 

   ศึกษา  ปฏิบัต ิหรือทดลอง  เฉพาะกรณใีนเร่ืองท่ีสนใจเพ่ือทําโครงการใน 

  ขอบขายของพระพุทธศาสนา  ภายใตการนิเทศของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 
 

1524903 การทําภาคนิพนธทางพระพุทธศาสนา                2(2-0) 

  Writing a Term Paper in Buddhism  

   ศึกษา คนควา วิจัย เพื่อทําภาคนิพนธในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา 
  ภายใตการนิเทศของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 
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หมูวชิา ภาษาศาสตร  
(153) 

 
 

 หมูวิชาภาษาศาสตร ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปนดังน้ี 

 1. ทฤษฎี / หลักการ          (153-1--) 

 2. การประยุกต           (153-2--) 

 3.           (153-3--) 

 4.           (153-4--) 

 5.           (153-5--) 

 6.           (153-6--) 

 7.           (153-7--) 

 8. การฝกประสบการณวิชาชีพ          (153-8--) 

10. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  
โครงการศึกษาเอกเทศ   การสัมมนาและการวิจัย          (153-9--) 
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หมูวชิาภาษาศาสตร (153) ในหมวดวิชามนุษยศาสตร 
 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1531101 - ภาษาศาสตรเบ้ืองตน 2(1-2) 

1531102 - โครงสรางภาษาไทย 2(2-0) 

1531103 - ภาษาศาสตร 2(1-2) 

1531104 - สัทศาสตร 2(1-2) 

1531201 2622310 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษา 2(2-0) 

1531202 1531202 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษาไทย 2(2-0) 

1531203 - ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษาฝร่ังเศส 2(2-0) 

1531204 - ภาษาศาสตรเบ้ืองตนสําหรับครูประถมศึกษา 2(2-0) 

1532101 - ระบบเสียงภาษาไทย 2(2-0) 

1532102 - ระบบคําและระบบกลุมคําภาษาไทย 2(2-0) 

1532201 2622309 สัทศาสตรเพื่อการใช 2(1-2) 

1533101 2622309 สรวิทยา 3(3-0) 

1533102 2623304 วากยสัมพันธอังกฤษ 1 2(1-2) 

1533103 - วากยสัมพันธอังกฤษ 2 3(3-0) 

1533104 - ภาษาศาสตรเชิงประวัติ 2(2-0) 

1533105 - วากยสัมพันธภาษาฝร่ังเศส 2(1-2) 

1534101 - อรรถศาสตร 3(3-0) 

1534102 - ลักษณะภาษาศาสตรเชิงสังคมในภาษาอังกฤษ 3(3-0) 

1534103 2624903 ปฏิบัตินยิม 3(3-0) 

1534104 - ภาษาถ่ินไท 2(2-0) 

1534105 - อรรถศาสตรเบ้ืองตน 2(2-0) 

1534201 - ภาษาศาสตรประยุกต 3(3-0) 

1534202 - ภาษาศาสตรกับการเรียนภาษา 2(2-0) 

1534901 - สัมมนาภาษาศาสตรประยุกต 3(3-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะดาน 

 

รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1531101 ภาษาศาสตรเบ้ืองตน                  2(1-2) 

  Introduction  to  Linguistics 

 ความหมายของวิชาภาษาศาสตร  สาขาตาง ๆ ของวิชาภาษาศาสตร  ลักษณะ
ของภาษา  สัญลักษณของเสียงตามระบบสากล  ระบบเสียง ระบบคําและระบบ
กลุมคํา  การวิเคราะหภาษาตามทฤษฎีภาษาศาสตร 

 

1531102 โครงสรางภาษาไทย                  2(2-0) 

  Thai  Structure 

 ศึกษาเสียงและระบบเสียงภาษาไทย   โครงสรางของพยางค   การสรางคํา  
ชนิดและหนาท่ีของคํา  ชนิด  หนาท่ีและโครงสรางของวลี  ชนิดและโครงสรางของ
ประโยค 

 

1531103 ภาษาศาสตร                   2(1-2) 

  Linguistics 

                             Introduction to the formal study of Language, with Emphasis on the target 

language (English, French, Thai, etc. according to learner’ specialization).  The 

broad outlines of breakdown of language into phonology, morphology, syntax, 

semantics, and discourse, employing only such terminology considered essential.  

Fundamental differences between written and spoken language and insights into 

the latter through and by linguistics.  Wherever applicable, study of lexical sets,  

collocations, and word parameters. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1531104 สัทศาสตร                   2(1-2) 

  Phonetics 

 ศึกษาเกณฑพ้ืนฐานของระบบเสียงพยัญชนะ  และสระในภาษาฝร่ังเศส 

สัญลักษณท่ีใชแทนเสียงในภาษาฝรั่งเศส  ฝกออกเสียงภาษาฝรัง่เศสใหถูกตอง 
 

1531201 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษา                 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 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษาไทย                2(2-0) 

  Linguistics  for  Teachers of  Thai 

 ศึกษาความหมาย  ความเปนมาและขอบขายของวิชาภาษาศาสตร  ศึกษา
ระบบเสียง  ระบบคํา  และระบบกลุมคํา  การวิเคราะหภาษาตามวิธีการทาง
ภาษาศาสตร  การประยุกตใชความรูและวิธีการทางภาษาศาสตรในการเรียนการ
สอนภาษาไทย 
 

1531203 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษาฝร่ังเศส                2(2-0) 

  Linguisties  for  French  Teachers 

 ศึกษาขอบขายของภาษา  การรับรูทางภาษา  สาขาของวิชาภาษาศาสตรตาง 
ๆ เชน ภาษาศาสตรเชิงสังคมศาสตร  จิตวิทยาภาษา และภาษาศาสตรประยุกต  เพื่อ
นาํไปใชในการสอนภาษาฝรั่งเศส 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1531204             ภาษาศาสตรเบ้ืองตนสําหรับครูประถมศึกษา                                       2(2-0) 

               Linguistics for Elementary School Teachers 

                               หลักของกฎเกณฑเกี่ยวกับภาษา แบบสรางของคํา  กลุมคํา  ประโยค และ
สํานวนในภาษาไทย  ไตรยางค  การผันอักษร    การใชคําราชาศัพท  และคําสุภาพใน
โอกาสตาง ๆ   ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  ลักษณะภาษาไทย   
หลักเกณฑการอานและการเขียนคําไทย และคําในภาษาอ่ืน  ระบบเสียง  ระบบคํา
และกลุมคํา  การประยุกตใชความรูทางภาษาศาสตรเพื่อการเรียนการสอน และเพ่ือ
การแกไขขอบกพรองทางการใชภาษาของเด็ก  การใชพจนานุกรมภาษาไทย 

    Principles of language rules, morphological, syntactic and idiomatic 

construction in Thai.  Consonants, consonantal tones, the use of royal language and 

linguistics; choices.  Relationship between language and culture.  Characteristics of 

the Thai language.  Reading and writing strategies for words in Thai and in other 

languages.  Phonology, morphology and syntax.  The application of linguistics in 

language teaching and learning and in language remedial programs for young 

learners.  The use of Thai dictionaries. 

 

1532101 ระบบเสียงภาษาไทย                  2(2-0) 

  Thai  Phonology 

 การออกเสียงในภาษา   การหาหนวยเสียง  หนวยเสียงและระบบเสียง
ภาษาไทย   พยางคและโครงสรางพยางคในภาษาไทย    การเปล่ียนแปลงของเสียง
เม่ือประกอบเปนพยางค 

 

1532102 ระบบคําและระบบกลุมคําภาษาไทย                2(2-0) 

  Thai  Morphology  and  Syntax 

 ระบบคําในภาษาไทย  การประกอบหนวยคํา  ระบบกลุมคํา  ทฤษฎี   และ
หลักเกณฑในการวเิคราะหความสัมพันธของคําในประโยค 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1532201 สัทศาสตรเพื่อการใช                  2(1-2) 

  Practical  English  Phonetics 

 Basic  principles  of  phonetics  and  definitions  of  vowels and 

consonants, symbols and transcription.  Simple analysis  of recorded  samples of 

native-speaker  reading.  Practical  exercises in reading, recording and playback of 

selected  texts, both  monologue and dialogue, in formal  and informal speech, with  

attention to non-segmental features,  such as  stress and intonation.  Paralinguistic  

features of language.  Survey of  speech  sound  difficulties  in  English  for  Thai  

speakers. 

 

1533101 สรวิทยา                    3(3-0) 

  Phonology 

 Definition  of  phonology and its combining  of sound system  with the  

syntactic surface structure. The phonology of  English as observed in multiple 

samples of recorded  native-speaker production.  Phonological  rules in  

assimilation,  word  stress,  etc.  Extended  study of prosodic  features  in  

meaningful,  authentic  speech,  including  recording  of  plays  or play extracts.  

Practical  work in  language  laboratory in  reproducing  utterances  and  comparing  

them  with  the  originals. 

 

1533102 วากยสัมพันธอังกฤษ 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                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1533103 วากยสัมพันธอังกฤษ 2                  3(3-0) 

  English  Syntax ll 

 Continuation,  from  English Syntax I,  of study of the  English  language 

as  elements in sequence.  Continued  study of the sentence  and its constituent  

parts;  dependent and independent  clauses,  identified by  function (noun,  

adverbial, etc.)  and types.  Substitutions and  elipsis.  Features  of declarative,  

interrogative, imperative  and  exclamatory  sentences, and  theirillocutionary  

force.  Word  order in sentences.  Clause  embedding ;  limited  analysis    of 

sentences to isolate  constituent  clauses. 

 

1533104 ภาษาศาสตรเชิงประวัติ                  2(2-0) 

  Historical Linguistics 

 วิวัฒนาการของภาษาศาสตรเชิงประวัติ การจําแนกตระกูลภาษา หลักเกณฑ
การเปรียบเทียบภาษาเพ่ือหาความสัมพันธระหวางภาษา  ขอสันนิษฐานลักษณะของ
คําในภาษาดั้งเดิม  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถ่ินในตระกูลเดียวกัน 

 

1533105 วากยสัมพันธภาษาฝร่ังเศส                 2(1-2) 

  French  Syntax 

 ศึกษาระบบคําและระบบประโยคในภาษาฝร่ังเศส    เพื่อใหนักศึกษาคุนเคย
กับระบบคํา  โครงสรางและหลักเกณฑของระบบประโยคในภาษาฝรั่งเศส ฝกการ
สรางคําและประโยคใหถูกตองตามหลักเกณฑ 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1534101 อรรถศาสตร                   3(3-0) 

  Semantics 

 Study  of  meaning as a linguistic  phenomenon : word  meaning, sentence  

meaning and, especially,  the  study and recognition of relations of meaning  

between  sentences.  Conceptual  meaning, or sense.  Thematic  meaning, or how 

paragraph  and  essay  organization  and  emphasis  affect  meaning.  Connotative  

scanning to determine  what  language  suggests.  Semantics  and the  lexicon.  The 

concept of  presupposition. 

 

1534102 ลักษณะภาษาศาสตรเชิงสังคมในภาษาอังกฤษ                                       3(3-0) 

  Sociolinguistic  Aspects of the  English  language 

 Investigation,  initially in the  mother  tongue,  of  how  one is  speaking, 

and to whom  one is  speaking,  influences  lexical selection and grammatical  

samples, but also in written  language,  “public  language,  peer  language” ;  

special  features of various forms of  interview.  Acceptability and  

nonacceptability in  language use ;  features of  dialects. 

 

1534103 ปฏิบัตินิยม                   3(3-0) 

  Pragmatics 

 Basic  principles of  how  English-speaking people converse, according to 

their cultures,  including  turn-taking.  Co-operation in conversing,  with examples 

of the  effects of breaking the conversational  rules.  To make the  students aware 

of the differences of cultures and social roles of the listener  and the  speaker, in 

order to make proper  responses.  Examination of texts, from transcribed  authentic  

conversations and published  dialogues,  with indication of how  responses can  be  

predicted. 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1534104 ภาษาถ่ินไท                   2(2-0) 

  Tai Dialects 

 ความหมายและหลักเกณฑการแบงภาษาถ่ิน  ภาษาตระกูลไท  ภาษาถ่ิน  

ตระกูลไทท่ียังมีใชในปจจุบัน  ไดแก  ภาษาไทในประเทศจีน  อินเดีย  พมา  ลาว 
และไทย 

 

1534105 อรรถศาสตรเบื้องตน                  2(2-0) 

  Introduction  to Semantics 

 ทฤษฎีอรรถศาสตร   ศึกษาความหมายของคํา  ประโยคและขอความ 

ตอเน่ือง 
 

1534201 ภาษาศาสตรประยุกต                  3(3-0) 

  Applied Linguistics 

 A practical  non-lecture  course  in  text  analysis to determine  what  

linguistics,  as  studied  in  earlier  courses,  can  tell  us about meaning,  form 

appropriateness,  etc.  Word  sets and  lexical  relations, with  consideration of how  

changes in the selection of lexical items can  affect  meaning.  Application  of  

linguistics  to  education and the community.  Using  linguistic  skills  to  contrast  

standard  English  with  non-standard  varieties. 

 

1534202 ภาษาศาสตรกับการเรียนภาษา                 2(2-0) 

  Linguistics and Language Learning 

 กระบวนการในการเรียนภาษาท้ังการเรียนภาษาแมและภาษาอ่ืน ๆ  ทฤษฎี
ภาษาศาสตรกับแนวทางการเรียนภาษา  วิธีการและเทคนิคการเรียนภาษาแบบตาง ๆ  

องคประกอบทางภาษาและองคประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเรียนภาษา 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1534901 สัมมนาภาษาศาสตรประยุกต                 3(3-0) 

  Seminar in Applied Linguistics 

   An Opportunity for each Student to Research, Compile and Present a short 

Paper on any chosen Aspect of Linguistics Paper Presented will be used to 

stimulate Discussion, the Teacher Acting as Supervisor and Facillator.  The course 

will also give Student the Opportunity to listen to and to consult invited experts in 

the field. 
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หมูวชิาภาษาไทย 
(154) 

 
  

หมูวิชาภาษาไทย  ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปนดังน้ี 

1. หลักการ          (154-1--) 

2. การใชภาษา          (154-2--) 

3. อักษรและการจารึก  (154-3--) 

4. วรรณคดีและวรรณกรรมวจิารณ  (154-4--) 

5. การคนควาและแบบเรียน  (154-5--) 

6. การประยุกตใช  (154-6--) 

7. ด  (154-7--) 

8. การฝกประสบการณวิชาชีพ  (154-8--) 

9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย  (154-9--) 
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หมูวชิาภาษาไทย  ในหมวดวิชามนุษยศาสตร(154) 

 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1541101 - คําและสํานวนไทย 2 (2-0) 

1541102 - กวีนิพนธไทย 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 - การเขียนรายงานจากการคนควา 2(2-0) 

1541202 2611206 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2) 

1541203 - ภาษาไทยธุรกิจ 3(3-0) 

1541204 - การเขียน 3(3-0) 

1541205 - การพูดเพื่อสังคม 2(2-0) 

1541206 - การอานอยางมีประสิทธิภาพ 2(2-0) 

1541207 - การอานตีบท 2(2-0) 

1541208 1540202 วาทการ 2(2-0) 

1541209 - การเขียนเพื่อการส่ือสาร 2(2-0) 

1541401 2611401 วรรณกรรมศึกษา 3(3-0) 

1541402 - ประวัติวรรณคดีไทย 2(2-0) 

1541403 - แงคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม 2(2-0) 

1541404 - วรรณกรรมสุโขทัย 2(2-0) 

1541405 - วรรณกรรมอยุธยา 2(2-0) 

1541406 - วรรณกรรมธนบุรีและรัตนโกสินทรตอนตน 2(2-0) 

1541407 - พัฒนาการของวรรณคดีไทย 2(2-0) 

1541408 - ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับวรรณคดีไทย 3(3-0) 

1542101 - หลักภาษาไทย 3(3-0) 

1542102 - ภาษาบาลี 2 2(2-0) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1542103 - ภาษาสันสกฤต 2 2(2-0) 

1542104 - ภาษาเขมร 2 2(2-0) 

1542105 - พัฒนาการของภาษาไทย 2(2-0) 

1542201 - การอานเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 2(2-0) 

1542202 - การเขียนท่ัวไป 2(2-0) 

1542203 - การเขียนเพื่อจุดประสงคเฉพาะ 3(2-2) 

1542204 - ศิลปะการอานออกเสียง 2(1-2) 

1542205 - การเขียนภาคนิพนธและสารนิพนธ 2(2-0) 

1542206 - การเขียนกวีนิพนธ 2(2-0) 

1542207 - การเขียนสารคดี 2(2-0) 

1542208 - การอานเพื่ออุดมคติ 2(2-0) 

1542209 - หัสคดีศึกษา 2(2-0) 

1542210 - การพูดในท่ีชุมชน 3(2-2) 

1542301 - อักษรไทย 2(2-0) 

1542302 - อักษรไทย 1 2(2-0) 

1542303 - อักษรไทย 2 2(2-0) 

1542401 - วรรณกรรมวิจารณ 3(3-0) 

1542402 - วรรณคดีนิราศ 2(2-0) 

1542403 - วรรณกรรมประวัติศาสตร 2(2-0) 

1542404 - คีตวรรณกรรมศึกษา 2(2-0) 

1542503 - ผลงานการศึกษาคนควาทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(2-0) 

1542801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและ
วรรณกรรม 1 

 

2(90) 

1542802 - การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 1 3(250) 

1543101 - หลักการอานและเขียนคําไทย 2(2-0) 

1542102 - ลักษณะคําประพันธไทย 2(2-0) 

1543103 - ภาษาถ่ิน 2(2-0) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1543104 - ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา 2(2-0) 

1543105 - การศึกษาภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา 2(2-0) 

1543201 - ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 2(2-0) 

1543202 - ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม 2(2-0) 

1543203 - ความคิดสรางสรรคทางภาษาไทย 2(2-0) 

1543204 - การพูด การฟง เพื่อสัมฤทธิผล 3(2-2) 

1543205 - การพูดเปนหมูคณะ 2(2-0) 

1543207 - ภาษาเฉพาะกิจ 2(2-0) 

1543208 - การเขียนบันเทิงคดี 2(2-0) 

1543209 - การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 3(2-2) 

1543210 - การเขียนในหนาหนังสือพิมพ 3(2-2) 

1543211 - การเขียนบท 2(2-0) 

1543212 - การเขียนเชิงธุรกิจ 2(2-0) 

1543213 - การแปล 2(2-0) 

1543214 - เทคนิคการบรรณาธิการกิจ 2(2-0) 

1543215 - การยอความ 2(2-0) 

1543216 - การเขียนขาวและบทความ 2(2-0) 

1543217 - การอานเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 2(2-0) 

1543218 - การอานการเขียนเพื่อใชในงานธุรกิจ 2(2-0) 

1543219 - การฟง การพูดเพื่อใชในงานธุรกิจ 2(2-0) 

1543306 - อักษรและเอกสารโบราณ 2(2-0) 

1543307 - อักษรและเอกสารโบราณในทองถ่ิน 2(2-0) 

1543401 - วรรณกรรมปจจุบัน 2(2-0) 

1543402 - วรรณคดีการละคร 2(2-0) 

1543403 - วรรณกรรมสดุดี 2(2-0) 

1543404 - สังคมการเมืองและวรรณกรรม 2(2-0) 

1543405 - วรรณกรรมลายลักษณ 2(1-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1543406 - วรรณกรรมเอกของไทย 2(2-0) 

1543407 - วรรณกรรมทองถ่ิน 2(2-0) 

1543408 - คติชนวิทยา 3(2-2) 

1543410 - วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 2(2-0) 

1543411 - วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 2(2-0) 

1543412 - วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกลาเจาอยูหัว 2(2-0) 

1543413 - วรรณกรรมสุนทรภู 2(2-0) 

1543414 - วรรณกรรมสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส 2(2-0) 

1543415 - วรรณกรรมกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ 2(2-0) 

1543416 - วรรณกรรมกรมพระนราธิปประพันธพงศ 2(2-0) 

1543417 - วรรณกรรมชิต บุรทัต 2(2-0) 

1543418 - วรรณกรรมเจาพระยาพระคลัง (หน) 2(2-0) 

1543419 - วรรณกรรมเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 2(2-0) 

1573420 - วรรณกรรมตะวันออก 2(2-0) 

1543421 - วรรณกรรมตะวันตก 2(2-0) 

1543422 - เร่ืองส้ันและนวนิยาย 2(2-0) 

1543423 - วรรณกรรมเด็ก 2(2-0) 

1543424 - วรรณกรรมแปล 2(2-0) 

1543425 - เพลงไทยประกอบบทเรียน 2(2-0) 

1543426 - ภาพสะทอนทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทย 3(3-0) 

1543501 - การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก 2(1-2) 

1543503 - ผลงานการคนควาทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(2-0) 

1543504 - หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 2(2-0) 

1543801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 2 2(90) 

1544102 - ภาษากับสังคม 2(2-0) 

1544103 - ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 2(2-0) 

1544201 - ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 2(2-0) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1544202 - การอานตีความ 2(2-0) 

1544203 - การเขียนเชิงสรางสรรค 2(2-0) 

1544204 - การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก 2(2-0) 

1544205 - การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 2(2-0) 

1544206 - การสัมภาษณ 3(2-2) 

1544401 - วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา 2(2-0) 

1544402 - อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศตอวรรณกรรมไทย 2(2-0) 

1544407 - วรรณกรรมทองถ่ินเปรียบเทียบ 2(2-0) 

1544408 - คติชนวิทยาเปรียบเทียบ 2(2-0) 

1544409 - วรรณคดีเอกของไทย 2(2-0) 

1544410 - วรรณกรรมมุขปาฐะ 2(2-0) 

1544411 - นิทานพ้ืนบาน 2(2-0) 

1544601 - พ้ืนฐานคอมพิวเตอรกับงานเอกสารภาษาไทย 2(1-2) 

1544602 - การจัดการฐานขอมูลภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร 2(1-2) 

1544603 - การจัดระบบการสืบคนขอมูลภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร 2(1-2) 

1544604 - การวิเคราะหสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร 2(1-2) 

1544605 - การนําเสนอสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร 2(1-2) 

1544801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย 3 2(90) 

1544802 - การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย 3 5(350) 

1544803 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 3 2(90) 

1544804 - การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 3 5(450) 

1544805 - การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 2 3(250) 

1544901 - การวิจัยทางภาษาไทย 3(3-0) 

1544902 - สัมมนาภาษาไทย 3(2-2) 

1544903 - สัมมนานักเขียนไทย 2(2-0) 

1544904 - การศึกษาเอกเทศ 3(2-2) 

1544905 - สัมมนารอยแกว รอยกรอง 3(2-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1544906 - การวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2) 

1544907 1544905 สัมมนาภาษาและวรรณกรรม 3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาภาษาไทย    (154) 

 

รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1541101 คาํและสํานวนไทย                  2(2-0) 

  Words  and  Idioms  in  Thai 

 ลักษณะและ ท่ีมาของถอย คํ า สํ านวน   โวหาร   คํ าพั ง เพย   ภาษิต           

ความหมาย  และการนําไปใช 
 

1541102 กวีนพินธไทย                   2(2-0) 

  Thai  Poetry 

 ท่ีมา รูปแบบและเนื้อหาของกวีนิพนธไทยท้ังกวีนิพนธแบบฉบับ  กวีนิพนธ
ทองถ่ิน    และเปนกวีนิพนธสมัยใหม     ศึกษาภาษาวรรณศิลป  การวิเคราะห
เปรียบเทียบและประเมินคุณคาของกวีนิพนธ   ฝกแตงคําประพันธสงเสริมความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคของแตละบุคคล 

 

1541103 ภาษาเขมรในภาษาไทย                  2(2-0) 

  Khmer  in  Thai 

 เปรียบเทียบภาษาเขียนและระบบเสียงระหวางภาษาไทยกับภาษาเขมร การ
สรางคําในภาษาเขมร  วิธีการรับคําภาษาเขมรเขามาใชในภาษาไทย การกลายเสียง
และการกลายความหมายการนําภาษาเขมรมาใชในวรรณคดี  ราชาศัพทและใน
ชีวิตประจําวัน    หลักการสังเกตคําภาษาเขมรในภาษาไทย 

 

1541104 ภาษาบาลี  1                   2(2-0) 

  Pali  I 

 ไวยากรณบาลี ระบบเสียง ระบบคํา  การสรางศัพท กิตสมาส  ตัทธิต  การ
สนธิ  ชนิดของคํา  การแจกรูปกริยา  นาม  ระบบประโยค   การแตงประโยค  และ
การแปล 



 224 

รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1541105 ภาษาสันสกฤต 1                   2(2-0) 

 Sanskrit  I 

 ไวยากรณสันสกฤต  ตัวอักษร  ระบบเสียง  ระบบคํา  การสรางศัพท  กิตก  
สมาส  ตัทธิต  การสนธิ  ชนิดของคํา  การแจกรูปกริยา  นาม   ระบบประโยค  การ
แตงประโยค  และการแปล 

 

1541106 ภาษาเขมร  1                   2(2-0) 

 Khmer  1 

 โครงสรางของภาษาเขมร  ระบบเสียง  ระบบคํา  ระบบประโยค  ตัวอักษร  
และอักขร วิธีการอาน  การเขียน  และการแปลภาษาเขมร 

 

1541201 การเขียนรายงานจากการคนควา                 2(2-0) 

 Report Writing form Reference Materials 

 ฝกการเขียนรายงานการคนควา เร่ิมดวยการตีความหมายของหัวขอเร่ือง 
การวางโครงเร่ือง วิธีคนควาหรือวิธีการรวบรวมขอมูลจากการอาน การเรียบเรียง
เนื้อความ  การใชถอยคําท่ีมีน้ํ าหนัก  การอางเหตุผล  เ ชิงอรรถ  ดรรชนีและ
บรรณานุกรม 

 

1541202 ภาษาเพื่อการส่ือสาร                  3(2-2) 

 Languages  for Cammunication 

 หลักการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน  หลักการใชถอยคํา  
สํานวนตามลักษณะทักษะ  ฟง  พูด   อาน  เขียน  ศึกษาศิลปะและทักษะท่ัวไป  เพ่ือ
โนมนาวใจ  เพื่อการตีความและเพ่ือจุดประสงคอ่ืน ๆ ลักษณะการใชภาษาทางการ
ส่ือสารมวลชนและภาษาตางประเทศท่ีนํามาใชในการส่ือสาร 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1541203 ภาษาไทยธุรกิจ                   3(3-0) 

 Usage of Thai Language in Business 

 การใชภาษา   สํานวนและคําพูดท่ีเหมาะสมในการติดตอส่ือสารทาง
ธุรกิจตามกาลเทศะ  บุคคล  และเคร่ืองมือส่ือสาร  การใชโทรศัพท  การจดขอความ
ตามคําส่ัง  การกรอกแบบฟอรม  การสัมภาษณ   การเขียนคําอวยพร  การเขียนขาว
แจก (Press Releass)  การประชุมช้ีแจงขอเท็จจริง  การประชุมแถลงขาว  การเขียน
ขอคามโฆษณา  และประชาสัมพันธ  การเขียนและอานเอกสารเผยแพรทางธุรกิจ    
เสนอรายงานผลทางวิชาการ  การเขียนและการเสนอรายงานผลการประชุม  รายงาน
ผลการวิจัย  รายงานปกติ  รายงานความกาวหนาและรายงานอ่ืน ๆ ท่ีใชในวงการ
ธุรกิจ 

 

1541204 การเขียน                    3(3-0) 

 Writing 

 การลําดับความคิด  การวางโครงเร่ือง  การเขียนยอหนา   การเขียนบทความ  

การเขียนขาว  การเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ การเขียนเรียงความ  การเขียนสรุป
ความจากการฟงและการอาน 

 

1541205 การพูดเพื่อสังคม                  2(2-0) 

 Social  Speaking   

 หลักการและเทคนิคการพูดเพ่ือสังคม  ไดแก  การพูดติดตอธุรกิจ   การพูด
จูงใจ    การพูดในฐานะเปนโฆษก     พิธีกร     การประชาสัมพันธ      การออกคําส่ัง  
การปราศรัย  สุนทรพจน   โอวาท     การกลาวสดุดี    กลาวไวอาลัย    กลาวเปดปด
งาน     กลาวตอนรับ     กลาวขอบคุณ    กลาวอวยพร  กลาวมอบส่ิงของ  และกลาว
แนะนํา 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1541206   การอานอยางมีประสิทธิภาพ                 2(2-0) 

 Efficiency Reading 

 ศึกษาหลักการอานอยางมีประสิทธิภาพ   ไดแก  การเขาใจศัพท   วลี  
โครงสรางและสํานวนภาษา  การจับใจความ  การสังเขปความ  และ  สรุปความ 

 

1541207 การอานตีบท                   2(2-0) 

 Script  Reading 

 การอานส่ือความหมายท้ังรอยแกวและรอยกรอง  การออกเสียงใหถูกตอง
ตามอักขรวิธีและฉันทลักษณ  การแบงวรรคตอน  การเนนเสียงหลักเบา  อานให
สอดคลองกับเนื้อหาและอารมณในเร่ือง 
 

1541208 วาทการ                    2(2-0) 

 Speech 

 ความมุงหมายของการดูแล  หลักการพูด  การสรางบุคลิกภาพในการพูด  

การใชเสียง  กิริยาทาทาง  การสรางความม่ันใจในการพูด  การใชภาษาและกลวิธีการ
พูด  การเตรียมการพูด  การประเมินผลและการปรับปรุงการพูด  หลักการฝกพูดใน
ชีวิตประจําวัน และการพูดในท่ีชุมชน  เนนการฝกพูดอธิบาย  อภิปราย  การกลาว   
รายงาน  การกลาวสรุป  การกลาวแนะนํา  และขอบคุณวิทยากร  การพูดจูงใจ  การ
พูดโนมนาวใจ 

 

1541209 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร                  2(2-0) 

 Writing  Communication 

 ศึกษา รูปแบบการ เ ขียนเพื่ อการ ส่ือสาร   ลักษณะต าง  ๆ   ท่ี ใช ใน
ชีวิตประจําวัน  ฝกการเขียนเพ่ือการส่ือสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการใน
โอกาสตาง ๆ  การเขียนจดหมายและการเขียนเพื่อบันทึกรูปแบบตาง ๆ การเขียน
คําตอบ     คําถามในแบบทดสอบ  การเขียนเพื่อช้ีแจงขอเท็จจริง  การเขียนเพ่ือแสดง
ความคิดเห็น  การเขียนเพ่ือโนมนาวจูงใจ  การเขียนเอกสิทธ์ิและสัญญาตาง ๆ ตาม
กฎหมายท่ีมีใชอยูในชีวิตประจําวัน 

 



 227 

รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1541401 วรรณกรรมศึกษา                  3(3-0) 

 Thai Literary Works 

 ลักษณะและวิวัฒนการของวรรณกรรมไทยในดานเน้ือหา  รูปแบบและ
แนวคิด  ความสัมพันธของวรรณกรรมกับศิลปวัฒนธรรม  ฝกวิเคราะหวรรณกรรม
จากตัวอยางท่ีตัดตอนมาเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมหรือวรรณคดีท่ี
ลึกซ้ึงตอไป 

 

1541402 ประวัตวิรรณคดีไทย                  2(2-0) 

 History of Thai Literature     

 ยุคสมัยของวรรณคดีไทย สภาพสังคมและการเมืองท่ีมีผลตอวรรณคดีแตละ
สมัย วรรณคดีสําคัญของไทยเชิงประวัติและเชิงคุณคา ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัย
รัชกาลท่ี 6 

 

1541403 แงคดิจากวรรณคดีและวรรณกรรม                2(2-0) 

 Thoughts  from  Literature 

 ศึกษาวรรณกรรมและวรรณคดีบางตอนท่ีมีแนวตาง ๆ กัน  ศึกษาดาน 

ปรัชญา   ความคิด   ภาษา  และอรรถรส   ตลอดจนกลวิธีการแสดงออกของ
แนวความคิดนั้น ๆ  สังเกตอิทธิพลของสังคมท่ีมีตอวรรณกรรม  หรืออิทธิพลของ
วรรณกรรมท่ีมีตอสังคม  แงคิดท่ีไดรับจากวรรณคดีและวรรณกรรมในดานตาง ๆ 

เชน  ดานสังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  ปรัชญา  ศาสนา ฯลฯ 

 

1541404 วรรณกรรมสุโขทัย                  2(2-0) 

 Sukhothai  Literature 

 วรรณกรรมสมัยสุโขทัย  ลักษณะและคุณคาของวรรณกรรมทั้งในสวนท่ี
เปนสากล  สวนท่ีเปนเอกลักษณของชาติ  และในฐานะท่ีเปนการแสดงออกซ่ึง
อัจฉริยภาพสวนบุคคล  อิทธิพลทางสังคมท่ีมีตอวรรณกรรมสมัยนี้และอิทธิพลของ
วรรณกรรมสุโขทัยท่ีมีตอวรรณกรรมสมัยตอมา 
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1541405 วรรณกรรมอยุธยา                  2(2-0) 

 Ayudthya  Literature 

 วรรณกรรมสมัยอยุธยา  ลักษณะและคุณคาทางวรรณกรรมท้ังในสวนท่ีเปน
สากล  ในสวนท่ีเปนเอกลักษณของชาติ  และในฐานะท่ีเปนการแสดงออกซ่ึง
อัจฉริยภาพสวนบุคคล  อิทธิพลทางสังคมที่มีตอวรรณกรรมความเปลี่ยนแปลงทาง
วรรณกรรมสมัยอยุธยา  และอิทธิพลท่ีมีตอวรรณกรรมสมัยตอมา 

 

1541406 วรรณกรรมธนบุรีและรัตนโกสินทรตอนตน                                     2(2-0)  

 Dhonburi and Early Rattanakosin Literature 

              วรรณกรรมสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร จนกระท่ังถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  ลักษณะและคุณคาของวรรณกรรมท้ังใน
สวนท่ีเปนสากล ในสวนท่ีเปนเอกลักษณของชาติและในฐานะท่ีเปนการแสดงออก
ซ่ึงอัจฉริยภาพสวนบุคคล อิทธิพลของสังคมท่ีมีตอวรรณกรรม 

 

1541407 พัฒนาการของวรรณคดีไทย                 2(2-0) 

 Development  of Thai Literature 

 ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดีไทยต้ังแตสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัชกาลท่ี 6 ใน
ดานรูปแบบ  เนื้อหา  แนวความคิด  อารมณ  จินตนาการ  กลวิธีการประพันธ  
จําแนกประเภทของวรรณคดีไทย  ลักษณะเฉพาะของวรรณคดี  คุณคา  โลกทัศน  
ปรัชญา  ความเชื่อ  และคานิยม  สภาพสังคมและการเมืองท่ีมีผลตอวรรณคดีแตละ
สมัย  วรรณคดีสําคัญของไทยเชิงประวัติและคุณคา 
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1541408 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวรรณคดีไทย                3(3-0) 

 Fundamental of Thai Literature 

 การศึกษาลักษณะท่ัวไปและวิวัฒนาการของวรรณคดีไทย การจําแนก
ประเภทของวรรณคดีไทย  ลักษณะเฉพาะของวรรณคดีไทย  คุณคาของวรรณคดี  

โลกทัศนปรัชญา  ความเชื่อ  และคานิยมท่ีปรากฏในวรรณคดีไทย  วรรณคดีกับ
วัฒนธรรมและสังคม  ความสัมพันธระหวางวรรณคดีแบบฉบับและวรรณกรรม  

เนนผูเรียนตระหนักในคุณคาของวรรณคดี  ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของชีวิตและ 
วัฒนธรรม 

 

1542101 หลักภาษาไทย                   3(3-0) 

 Grammar  of  Thai 

 ศึกษาความหมายและขอบขายของหลักภาษาไทย ศึกษาลักษณะภาษาไทย
ในดานเสียง พยางค คํา วลี ประโยค ลักษณะประโยค หลักเกณฑการอานการเขียน 

คําไทย คําราชาศัพท คําสุภาพ และสามารถใชภาษาใหถูกตองตามความนิยมของ
สังคมไทย 

 

1542102 ภาษาบาลี  2                                                       2(2-0) 

 Pali  II 

 รายวิชานี้ตองเรียนมากอน  :  1541104 ภาษาบาลี  1   

 การแตงประโยคและการแปลในระดับท่ีสูงข้ึนจากภาษาบาลี 1 

 

1542103 ภาษาสันสกฤต 2                                                                                          2(2-0) 

 Sanskrit  2 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  1541105  ภาษาสันสกฤต 1  

 การแตงประโยค  และการแปลในระดับท่ีสูงข้ึน  จากภาษาสันสกฤต 1 
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1542104 ภาษาเขมร  2                                                             2(2-0) 

 Khmer 2 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   1541106  ภาษาเขมร  1   

 ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน การใชภาษาเขมรในดาน ฟง พูด อาน  เขียน   

เพื่อการนําไปใช 
 

1542105 พัฒนาการของภาษาไทย   2(2-0) 

 Development  of  Thai  Language 

 ศึกษาพัฒนาการของนโยบายรัฐเกี่ยวกับการศึกษา ความสัมพันธของ
พัฒนาการทางสังคมกับพัฒนาการของภาษา  การทํานุบํารุงภาษา  มาตรฐาน  

หลักการและวิธีการบัญญัติศัพท  และการสรางมาตรฐานทางภาษาของหนวยทาง
ภาษาของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  ปญหาและแนวทางแกไขในการอนุรักษ  และ
พัฒนาภาษาไทย  ศัพทบัญญัติในแขนงวิชาตาง ๆ  ท่ีนาํมาใชในระบบการศึกษา  

 

1542201 การอานเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ                 2(2-0) 

 Reading  for  Special  Purpose 

 วิธีตาง ๆ ในการอานเพื่อจุดประสงคเฉพาะ  ไดแก  การอานอยาง ผาน ๆ ใน
การอานขาวและคอลัมนในหนังสือพิมพรายวัน นิตสาร  วารสาร  และวรรณกรรม
ตาง ๆ  เพื่อประเทืองสติปญญาและความคิด  การอานเพ่ือนําความรูไปใช  การอาน
เพื่อวิเคราะห  วินจิสาร  วิจารณและประเมินคางานประพันธชนิดตาง ๆ การอานเพ่ือ
จับใจความสําคัญ  วิเคราะหเปรียบเทียบหาอัตลักษณของผูประพันธ 

 

1542202 การเขียนท่ัวไป                   2(2-0) 

 Writing 

 การเขียนสรุปบทความท่ีไดอานหรือไดฟง  การเขียนเลาเร่ือง  การเขียน
แสดงความรูสึก  ความคิดเห็น  การเขียนอภิปราย  เนนการฝกเขียนมีผลงานอยาง
นอยสัปดาหละ 1 เร่ือง  ประเมินผลงานเขียนตลอดภาคเรียน 
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1542203 การเขียนเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ                 3(2-2) 

 Writing Special Purpose 

 วิธีการตาง ๆ ในการเขียนเพื่อจุดประสงคเฉพาะ  ไดแก  การเขียนแสดง
ความรู อธิบายวิธีการทํางานหรือวิธีประกอบส่ิงของ  บอกทิศทาง  อธิบาย ความรู
เฉพาะวิชา  การจดบันทึกขอความท่ีมีผูสงไวใหบอกแกผูอ่ืน  การเขียนแสดงความ
คิดเห็น  การเขียนจูงใจ  การเขียนโฆษณา  ประชาสัมพันธ  และโฆษณาชวนเช่ือ  

บันทึกของทางราชการ  หนังสือราชการ  การเขียนทางธุรกิจ  การดัดแปลงขอความ
ใหยาวหรือส้ันลงเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ  การเขียนบทวิทยุ  บทโทรทัศน  ฯลฯ  เนน
การฝกปฏิบัติ  มีผลงานอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง  ประเมินผลงานเขียนตลอดภาค
เรียน 

 

1542204 ศิลปะการอานออกเสียง                  2(1-2) 

 Reading  Technique 

 ฝกการอานทํานองเสนาะ  คําประพันธไทยทุกชนิดท่ีปรากฏในหนังสือ
เรียนภาษาไทย  ท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ฝกอานออกเสียงใหชัดเจน
ถูกตอง ตามกฎขอบังคับของคําประพันธและถูกตองตามลีลา  ทวงทํานองอันเปน
ลักษณะเฉพาะของคําประพันธแตละชนิด  รวมท้ังสอดคลองกับลักษณะของเนื้อหา  
ฝกอานบทรอยแกว  รอยกรอง  เพื่อใหผูฟงเกิดความซาบซ้ึงและเกิดอารมณคลอย
ตาม 

 

1542205 การเขียนภาคนิพนธและสารนิพนธ                2(2-0) 

 Academic Writing 

 หลักการเขียนภาคนิพนธและสารนิพนธ   สวนประกอบของภาคนพินธและ
สารนิพนธ  การเลือกเร่ือง  การวางโครงเร่ือง  การสํารวจและการรวบรวมขอมูล  

การบันทึกขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การเขียนเชิงอรรถ และบรรณานุกรม 
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1542206 การเขียนกวีนพินธ                  2(2-0) 

 Poetry Writing 

 ความหมายและรูปแบบตาง ๆ ของกวีนิพนธ  ท้ังกวีนิพนธ  แบบฉบับ  และ
กวีนพินธสมัยใหมศึกษากวีนิพนธท่ีแตงดี  ฝกเขียนกวีนิพนธตามรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง  หรือหลายแบบ  สรางสรรคกลวิธีการนําเสนอ  วรรณศิลปความลุมลึกของ
เนื้อหา  และความแหลมคมของความคิด 

 

1542207 การเขียนสารคดี                                           2(2-0) 

 Feature Writing 

 ลักษณะ รูปแบบและกลวิธีการเขียนสารคดี ฝกเขียนสารคดี
รูปแบบตาง ๆ  

 

1542208 การอานเพ่ืออุดมคติ                  2(2-0) 

 Reading  for  Opinions 

 การสรางนิสัยรักการอาน  การอานงานเขียนท่ีกอใหเกิด      มโนทัศนและ
สํานึกท่ีดีงาม  อันจะทําใหเกิดพลังทางปญญา  การแสวงหา  และการสรางสรรค
คุณคาของชีวิตตามอุดมการณแหงตน 

 

1542209 หัสคดีศึกษา                                2(2-0) 

 Humouristic  Folklore 

 ความหมายและประเภทของหัสคดี หลักการสรางอารมณในวัฒนธรรม
อารมณขันของไทยจากวรรณกรรมลายลักษณและวรรณกรรมมุขปาฐะกลวิธีการ
สรางเร่ือง  การใชรูปแบบการใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาส่ือ อารมณขัน 
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1542210 การพูดในท่ีชุมชน                                                                                        3(2-2) 

 Speech for Public 

 การพูดในชีวิตประจําวัน ความมุงหมายของการพูด และหลักการฝก การ
สรางบุคลิกภาพ การใชเสียง ความม่ันใจ ตลอดจนลีลาการดําเนินเร่ือง และการใช
ภาษา การพูดอธิบาย พรรณานาและเลาเร่ืองในสภาวะและจุดมุงหมายท่ีกําหนดข้ึน 

การใชจิตวิทยาเพื่อจูงใจผูฟง  รูปแบบตาง ๆ  ของการพูดในท่ีชุมชน และการฝก
ปฏิบัติ   

 

1542301 อักษรไทย                                                                                                 2(2-0) 

 Thai  Alphabet 

 ศึกษาท่ีมาของอักษรไทย  วิวัฒนาการของตัวอักษรไทยตั้งแตสมัยพอขุน
รามคําแหง  จนถึงปจจุบันโดยใหฝกอานและเขียนได  ศึกษาลักษณะอักษรไทยใน
ทองถ่ินและเปรียบเทียบกับอักษรไทยปจจุบัน 

 

1542302 อักษรไทย  1                                                                                                2(2-0) 

 Thai Alphabet I 

 ประวัติและวิวัฒนาการอักษรไทย รวมทั้งอักษรแบบตาง ๆ  ท่ีปรากฏใน
ประเทศไทย เชน อักษรมอญ อักษรขอม   การปริวรรตเปนอักษรไทยปจจุบัน 

 

1542303 อักษรไทย  2                                                          2(2-0) 

 Thai Alphabet II 

 อักษรไทยโบราณของทองถ่ินตาง ๆ เชน อักษรลานนา อักษรไทยนอย  
อักษรธรรม ฯลฯ การปริวรรตเปนอักษรไทยปจจุบัน 

 

1542401 วรรณกรรมวิจารณ                                          3(3-0) 

 Literary Criticism 

 ทฤษฎีการวิจารณวรรณกรรม ศึกษาบทวิจารณวรรณกรรมท้ังในอดีตและ
ปจจบัุน ฝกเขียนบทวิจารณวรรณกรรมท้ังประเภทรอยแกวและรอยกรอง 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1542402 วรรณคดีนริาศ                                          2(2-0) 

 Niras (a form of Poetry) 

 ความหมายและลักษณะวรรณคดีนิราศ ศึกษาในดานจุดประสงคในการแตง
เนื้อหา  ธรรมเนียมหรือขนบ   ลีลาการเขียน   แรงบันดาลใจใหกวีสรางสรรค 
วรรณดคีนริาศ  อานวรรณคดีนิราศอยางนอย 3 เร่ือง เลือกไดตั้งแตสมัยอยุธยาจนถึง
ปจจุบัน โดยใหมีลักษณะคําประพันธตาง ๆ กัน 

 

1542403 วรรณกรรมประวัติศาสตร                                          2(2-0) 

 Thai Historical Literature 

 ลักษณะ ความมุงหมายและสาเหตุท่ีเกิดวรรณกรรมประวัติศาสตรในแตละ
สมัย   วิเคราะหเปรียบเทียบกับเหตุการณทางดานประวัติศาสตร ภาพสะทอนและ
คุณคาของวรรณกรรมประวัติศาสตร 

 

1542404 คตีวรรณกรรมศึกษา                  2(2-0) 

 A Study of Thai Songs 

 ศึกษาวรรณกรรมเพลงไทยลูกทุงและเพลงไทยสากลท้ังดานเน้ือหาและ
ความคิดท่ีสะทอนสังคมและวัฒนธรรม   วิเคราะหกลวิธีการแตง และปริบทของ
ความนิยม 

 

1542503 ผลการศึกษาคนควาทางภาษาและวรรณคดีไทย                                               2(2-0) 

 A Study  of  Research  Work  in  Thai 

 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยโดยสังเขป  ศึกษาผลงานคนควาวิจัยและวิธีการที่ใช
กับงานนั้น  การนําผลหรือขอเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกตใชในการสอนและ
พัฒนาองคความรูใหมในรูปแบบตาง ๆ  ศึกษางานวิจัยไมนอยกวา 3 เร่ือง ให
ครอบคลุมสาขาวรรณคดี  หลักภาษาและการใชภาษา 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1542801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 1                                2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Language and Literary Works 1 

 จัดให มีกิจกรรมเ พ่ือ เตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ ในดานการรับรู ลักษณะ และโอกาส ของการประกอบอาชีพ 

การพัฒนาตัวนักศึกษาใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกบัวิชาชีพ โดยเนนท่ีทักษะข้ันพี้นฐานและระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและ
กิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 

 

1542802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 1                                         3(250) 

 Field  Experience  in  Language  and  Literary  Work  1 

 จัดใหนกัศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม ในองคการ
หรือหนวยงาน เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพ และ
นําผลจากการฝกงานมาวิเคราะห สรุปในรูปของการสัมมนา นิทรรศการ หรือภาค
นพินธ 
 

1543101 หลักการอานและการเขียนคําไทย                                         2(2-0) 

 Reading and Writing Systems in Thai 

 ศึกษาหลักเกณฑตาง ๆ ในการอานและเขียนคําไทย ความจําเปนและ
ประโยชนของการเรียนวิชานี้   ฝกการอานและการเขียน เก็บรวบรวมคําท่ีมักเขียน
หรืออานผิดเพี้ยนไปจากกฏเกณฑเทาท่ีมีอยูในปจจุบัน วิเคราะหและวิจัยขอมูลเหตุ
ท่ีทําใหเกิดการอานและเขียนอยางนั้น เปรียบเทียบคําท่ีอานและเขียนผิดกับคําท่ีอาน
และเขียนตามกฏเกณฑอภิปรายและสรุปผลเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1543102 ลักษณะคําประพันธไทย                                          2(2-0) 

 Characteristies   of  Thai  Poetry 

 ท่ีมาและแบบแผนการแตงคําประพันธไทยและคําประพันธในทองถ่ิน 

กลวิธีในการใชถอยคํา การใชโวหาร วิเคราะห เปรียบเทียบ และประเมินคุณคาฝก
แตงคําประพันธสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคของแตละบุคคล 
 

1543103 ภาษาถ่ิน                    2(2-0) 

 Dialectology 

 ศึกษาความหมายของภาษาถ่ิน  การจําแนกภาษาไทยถ่ินในประเทศไทย  
ความแตกตางของภาษาไทยถ่ินในดานเสียง คํา ประโยค ความหมาย  ฝกเก็บขอมูล
และวิเคราะหภาษาไทยถ่ินประยุกตใชความรูวิชาภาษาถ่ินในการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย 

 

1543104 ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา                 2(2-0) 

 Thai Language for Elementary School Teachers 

 หลักเกณฑเกี่ยวกับภาษา แบบสรางคํา กลุมคําประโยคและสํานวนใน
ภาษาไทย ไตรยางค การผันอักษร การใชราชาศัพท และคําสุภาพในโอกาสตาง ๆ 

ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม ลักษณะภาษาไทย หลักเกณฑการอาน
และเขียนคําไทย  การอานทํานองเสนาะ  การใชพจนานุกรม ศึกษาหลักการ 
รายละเอียดและเนื้อหาภาษาไทย ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

1543105 การศึกษาภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา                                                               2(2-0) 

 Sociological  Aspect  of  the  Thai  Language 

 ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษาไทยกับสังคม  วิเคราะหการใชภาษาท่ี
สัมพันธกับกาลเทศะ  และบุคคลตาง ๆ  การใชภาษาในอาชีพและสังคมที่แตกตาง
กัน  ศึกษาสังเกตพัฒนาการ  และความเปล่ียนแปลงของภาษาถ่ินหนึ่งไปสูภาษาถ่ิน
หนึ่งในสถานการณตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอภาษาและการเรียนการสอนภาษาใน
โรงเรียน 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1543201 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย                                        2(2-0) 

 Pali and Sanskrit in Thai 

 ประวัติความเปนมาของภาษาบาลีและสันสกฤตโดยสังเขปเปรียบเทียบ
ลักษณะของภาษาบาลีและสันสกฤตกับภาษาไทย   การนําคําภาษาบาลีสันสกฤตมา
ใชในภาษาไทย ในลักษณะตาง ๆ  การกลายเสียง กลายความหมายของคําบาลี
สันสกฤตท่ีใชในภาษาไทย  อิทธิพลของภาษาบาลีสันสกฤตท่ีมีตอภาษาไทย 

 

1543202 ความสมัพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม                2(2-0) 

 Language  amd  Culture  Relationship 

 ศึกษาการใชภาษาท่ีสัมพันธกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  ท้ังในดานการ 
ส่ือสารท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะ  บุคคล  สถานการณ  สุนทรียภาพ  ความคิด
สรางสรรค  วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมทุกสาขา  รวมท้ัง
วัฒนธรรมตางชาติ  ศึกษาบทบาทของครูในการสงเสริมใหผูเรียนเห็นความสําคัญ
ของภาษาในการสืบทอดวฒันธรรมไทย  โดยฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาท่ีมีใช
ในอดีตทุกระดับ เนนการนํามาใชไดอยางมีวิจารณญาณ สามารถสรางสรรคงาน
ใหมได 
 

1543203 ความคดิสรางสรรคทางภาษาไทย                 2(2-0) 

 Creative  Thinking  in  Thai 

 ศึกษาความหมาย  กระบวนการคิดเชิงสรางสรรค  ศิลปะการใชถอยคํา  
สํานวนโวหาร  เร่ืองราว  และรูปแบบท่ีแสดงความคิดสรางสรรคท้ังในการพูดและ
การเขียนจากวรรณกรรมและส่ือมวลชนท่ีแสดงการสรางสรรคทางภาษา   สงเสริม
การสรางความคิดสรางสรรคโดยใชแนวคิดท่ีไดจากการศกึษา 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1543204 การพูด การฟงเพื่อสัมฤทธิผล                 3(2-2) 

 Speaking  and  Listening  for  Achievement 

                 ฝกทักษะการพูด การฟงจากการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรม
บันเทิงตาง ๆ ฝกพูดแสดงความคิดเห็นจากส่ิงท่ีไดฟง  ฝกการฟงแลวสรุปใจความ
สําคัญ ฝกทักษะการพูดในสถานการณตาง ๆ ฝกฟงเร่ืองราวจากท่ีตาง ๆ แลวส่ือสาร
ใหผูอ่ืนเขาใจไดดวยการพูดอยางสัมฤทธิผลตามจุดมุงหมายเนนการฝกปฏิบัติท้ังใน
และนอกชั้นเรียน 

 

1543205 การพูดเปนหมูคณะ                                          2(2-0) 

 Group Speaking 

 หลักเกณฑและวิธีการพูดเพ่ือใหผูฟงเขาใจเหตุผล การเสนอความคิดเห็น
การแถลงหลักการ การสนทนา การสัมภาษณ การประชุม การอภิปราย  การสัมมนา 
และการโตวาที 

 

1543207 ภาษาเฉพาะกิจ                                           2(2-0) 

 Thai for Specific purposes 

                   รูปแบบการใชภาษาเขียนเฉพาะกิจ เชน ภาษาธุรกิจ ภาษาส่ือสารมวลชน 

ภาษาเพ่ือการณรงคและจูงใจ ภาษาประชาสัมพันธและโฆษณาภาษาการแสดง ภาษา
กฎหมาย ภาษาราชการ 

 

1543208 การเขียนบันเทิงคดี                                  2(2-0) 

 Fiction Writing 

 ลักษณะ รูปแบบของบันเทิงคดี การเขียนบันเทิงคดีประเภทเร่ืองส้ัน  นว
นยิาย บทละคร และการฝกปฏิบัติการเขียน 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1543209 การเขียนเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ                                    3(2-2) 

 Writing for Advertising and Public Relations 

 ลักษณะของส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ หลักการเขียนโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ ฝกการเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธท่ีใชกับส่ือตาง 
ๆ 

 

1543210 การเขียนในหนาหนังสือพิมพ                                     3(2-2) 

 Journalistic Writing 

 รูปแบบของงานเขียนท่ีปรากฏในหนาหนังสือพิมพศึกษาวิเคราะหท้ังดาน
เนื้อหา วิธีการนําเสนอ วิธีการใชถอยคํารูปประโยคท่ีถูกตองและเหมาะสม 

 

1543211 การเขียนบท                                               2(2-0) 

 Script Writing 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดานการ
ออกอากาศ ศึกษาบทวิทยุและโทรทัศน การเขียนบทและเสนอผลงาน เพื่อการ
ออกอากาศ เพื่อการแสดงและเผยแพร 

 

1543212 การเขียนเชิงธุรกิจ                                 2(2-0) 

 Business Writing 

 การใชภาษาไทยในการเขียนเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ การเขียนหนังสือติดตอ
ราชการ การเขียนจดหมายธุรกิจตาง ๆ การเขียนจดหมายแสดงไมตรีจิต    

 

1543213 การแปล                                             2(2-0) 

 Translation and Interpretation 

 หลักเกณฑและกลวิธีในการแปลความ และถอดความภาษาตางประเทศ   
ท้ังรอยแกว และรอยกรอง เปนภาษาไทย และขอควรคํานึงในการแปล 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1543214 เทคนิคบรรณาธิการกิจ                                    2(2-0) 

 Editorial Technique 

 ประเภทของส่ิงพิมพ บทบาทและหนาท่ีของบรรณาธิการ หลักการพิสูจน
อักษร กฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ 

  

1543215 การยอความ                               2(2-0) 

 Summary 

 การจับใจความสําคัญจากการฟงและการอาน  ความสําคัญและเทคนิคการ
เขียนยอความรูปแบบตาง ๆ เชน การยอเร่ือง  การยอคําพิพากษา  การเขียน
สารสังเขป   การเขียนบทตัดตอน (Extract)    การสรุปความ   การสรุปขาว   การ
สรุปรายงาน  เปนตน 

 

1543216 การเขียนขาวและบทความ                 2(2-0) 

 News  and  Ariting  

 หลักเกณฑและกลวิธีเขียนขาวและบทความในส่ือส่ิงพิมพ  ศึกษาวิเคราะห
ดานเนื้อหา  วิธีการนําเสนอและการใชภาษา 

 

1543217 การอานเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม                 2(2-0) 

 Reading  for life  and  Society  Development 

 ศึกษาหลักและวิธีการอานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  การอานงานเขียนท่ี
สงเสริมความคิดและอุดมคติในการเปนพลเมืองท่ีดี  มีมโนทัศนและจิตสํานึกท่ี
สรางสรรคคุณคาของชีวิตเพ่ือพัฒนาสังคม อานงานเขียนประเภทตาง ๆ ท้ังรอยแกว
และรอยกรอง 
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1543218 การอานการเขียนเพ่ือใชในงานธุรกิจ                2(2-0) 

 Reading  and  Writing  for  Business  Activities 

 ศึกษาทฤษฎีการส่ือสารดานการอานการเขียนท่ีใชในธุรกิจ ฝกการอานท่ีใช
ในงานธุรกิจ เชน การฝกอานเร็ว การอานเอกสารเผยแพรทางธุรกิจ เชน ขาว  
บทความและบทวิเคราะห แยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และแนววิเคราะหวิจารณ
ฝกคิดและฝกวิเคราะหเร่ืองท่ีอานเพื่อใหเกิดความสรางสรรคและคิดแกปญหา ฝก
การเขียนท่ีใชในธุรกิจ เชน จดหมายธุรกิจ การจดขอความตามส่ัง การสรางและการ
ออกแบบฟอรม การเขียนขาวแจก การเขียนคําอวยพร การเขียนขอความ โฆษณา
ประชาสัมพันธ และการเขียนรายงานธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1543219 การฟง การพูดเพื่อใชในงานธุรกิจ                 2(2-0) 

 Listening  and  Speaking  for  Business  Activites 

 ศึกษาทฤษฎีการส่ือสารดานการฟง การพูดท่ีใชในงานธุรกิจ ฝกทักษะการ
ฟงท่ีใชในงานธุรกิจ  เชน  การฟงเพื่อจับประเด็นสําคัญ  ฟงเพื่อแยกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นและอารมณความรูสึก ฟงเพื่อหาเหตุผลโตแยงหรือคลอยตาม ฟงเพื่อ
ความคิดสรางสรรค ฝกการพูดเพื่อช้ีแจงขอเท็จจริงและขอคิดเห็น การพูดรายงานใน
ท่ีประชุม การพูดโนมนาวใจในท่ีชุมชน เพื่อสรางความเขาใจอันดี การพูดวิงวอน
หรือตอรองเพ่ือขอความเห็นใจ  เพื่อประสิทธิภาพทางการส่ือสารทางธุรกิจ  

 

1543306 อักษรและเอกสารโบราณ                  2(2-0) 

 Paleography and Ancient Documentary 

 ศึกษาเอกสารโบราณยุคตาง ๆ ของไทย ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร ในดานท่ีมา ลักษณะอักษร อักขรวิธี วิวัฒนาการของตัวอักษร วัสดุท่ี
ใชในการเขียนตลอดจนการอานเอกสารโบราณ การคัดลอก การเก็บรักษาอยางถูก
วิธี  
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1543307 อักษรและเอกสารโบราณในทองถ่ิน                2(2-0) 

 Local Paleography and Ancient Documentary 

 ศึกษาลักษณะอักษรและเอกสารโบราณในทองถ่ิน จากศิลาจารึก สมุดขอย
ใบลาน ฯลฯ ในดานรูปแบบ  อักขรวิธี  ภาษา  เนื้อหา  การทําสําเนาจารึก การอาน
และการตีความเอกสารโบราณ การปริวรรตตัวอักษร (เนนทองถ่ิน) 

 

1543401 วรรณกรรมปจจุบัน                  2(2-0) 

 Contemporary Literature 

 ศึกษาวรรณกรรมไทยท้ังประเภทสารัตถคดี  (Non – Fiction)  บันเทิง 
(Fiction)  โดยเนนลักษณะท่ีเปนนวกรรมในทางวรรณศิลป  ความสัมพันธระหวาง
การเปล่ียนแปลงทางสังคมกับวิวัฒนาการของวรรณกรรมและบทบาทของ
วรรณกรรมในการเสริมสรางความเจริญงอกงามทางปญญาของบุคคลในสังคม 

  

1543402 วรรณคดีการละคร                  2(2-0) 

 Thai Dramatic Literature 

 ความหมายของคําวา  นาฏกรรม  และนาฏวรรณคดี  กําเนิดรรณคดีการ
ละคร  ท้ังฝายตะวันตกหรือกรีก  และฝายตะวันออก- อินเดีย  ความหมายและเร่ือง
นาภูการ  ละครโศกหรือ Tragedy  ละครร่ืนรมยหรือ  Comedy ละครตลก  หรือ  
force   ความเปนมาและลักษณะของละครไทย  ละครรํา  ละครใน  ละครนอก  

ละครดึกดําบรรพ  ละครรอง  ละครพูดหรือพัฒนาการของละครกับศิลปะสาขาอ่ืน 

เชน ดนตรี  นาฏศิลป  จิตรกรรมและประติมากรรม  คุณคาของวรรณคดีการละคร
อานวรรณคดีการละครอยางนอย  3  เร่ือง 
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1543403 วรรณกรรมสดุดี                   2(2-0) 

 Panegyric Literature 

 ศึกษาวรรณคดีสดุดี  ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน  โดยศึกษาดาน
ลักษณะโครงสราง  กลวิธีการเสนอเร่ือง  ลักษณะคําประพันธ  การใชถอยคําและ
โวหาร  กการสอดแทรกขอเท็จจริงและเหตุการณในประวัติศาสตร  โดยศึกษา
เทียบเคียงกับประวัติศาสตรของแตละยุค 

 

1543404 สังคมการเมืองและวรรณกรรม                 2(2-0) 

 Social  and  Political  Literature 

 ศึกษาความหมายและองคประกอบของสังคมและการเมืองลักษณะของ
วรรณกรรมทางสังคมและการเมือง  ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคมและ
การเมือง  วิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะของสังคมการเมือง วัฒนธรรม  ความเช่ือ  
เศรษฐกิจ   การปกครอง   และคานิยมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเทียบเคียงกับ
ประวัติศาสตรในแตละยุค 

 

1543405 วรรณกรรมลายลักษณ                 2(1-2) 

 Literary  Inscription 

 วรรณกรรมลายลักษณในทองถ่ินท่ีบันทึกลงในหนงัสือโบราณทุกชนิด  

(เชน   สมุดขอย  ใบลาน)  โดยศึกษาในเชิงประวัติวรรณกรรมความสัมพันธกับ
สังคม  วิธีเก็บรวบรวม  วิธีวิเคราะหและตีความวรรณกรรมเบ้ืองตน 

 

1543406 วรรณกรรมเอกของไทย                  2(2-0) 

 Prominent  Literary / Thai Masterpieces of Literary works 

 วรรณคดีท่ีสําคัญและไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสรในแงประวัติการ
แตงคุณคาและอิทธิพลท่ีมีตอกวีรุนหลัง  เชน  งานเขียนของเจาฟากุง  รัชกาลท่ี  2  

สุนทรภู  เปนตน 
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1543407 วรรณกรรมทองถ่ิน                  2(2-0) 

 Thai Folk  Literature 

 ศึกษาความหมาย   ประเภท   ลักษณะรวม   และลักษณะเฉพาะของ
วรรณกรรมทองถ่ิน  วรรณกรรมทองถ่ินท่ีสําคัญ  ความสัมพันธระหวางวรรณกรรม
ทองถ่ินกับวรรณกรรมแบบฉบับ  ฝกอานและวิเคราะหวรรณกรรมทองถ่ิน 

 

1543408 คติชนวิทยา                            3(2-2) 

 Thai  Folklore 

 ศึกษาความหมาย  ประวัติความเปนมา  ประเภท  และคุณคาของ 
คติชนวิทยา  ศึกษาระเบียบวิธีการรวบรวม  การจําแนกและการวิเคราะหขอมูลดวย
การใชเทคโนโลยี  แสวงหาและถายทอดขอมูล  ศึกษาความสัมพันธระหวาง 
คติชนวิทยากับศาสตรแขนงอ่ืน ๆ ศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาภูมิปญญาไทย
เปรียบเทียบกับภูมิปญญาทองถ่ิน  ในดานคุณคาของการสรางสรรคพัฒนา  และสืบ
ทอดภูมิปญญาตอวิถีชีวิตไทย  เนนการฝกปฏิบัตภิาคสนาม 

 

1543410 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย              2(2-0) 

 Literary  works  of  King  Buddhalertlar 

  พระราชประวัต ิ ลักษณะเฉพาะคุณคาของบทประพันธ 
 

1543411 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว              2(2-0) 

 Literary  Works  of  King  Chulalongkorn 

 พระราชประวัต ิ ลักษณะเฉพาะและคุณคาของบทพระราชนิพนธ 
 

1543412 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว              2(2-0) 

 Literary  Works  of  King  Vajiravudh 

 พระราชประวัต ิ ประเภท ลักษณะเฉพาะ  และคุณคาของบทพระราชนิพนธ 
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1543413 วรรณกรรมสุนทรภู                  2(2-0) 

 Literary  Works  of  Sunthon  Phu 

 ประวัติ  ผลงาน  ลักษณะเฉพาะ  คุณคา  และอิทธิพลท่ีมีตอรองกรองสมัย
ตอมา 
 

1543414 วรรณกรรมสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส               2(2-0) 

 Literary  Works  of  Prince  Paramanuchitchinoros 

  พระประวัติ  ลักษณะเฉพาะและคุณคาของบทพระนิพนธ 
 

1543415 วรรณกรรมกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ                2(2-0) 

 Literary  Works  of  Prince  Bidyalongkorn 

  พระประวัติ  ลักษณะเฉพาะและคุณคาของบทพระนิพนธ 
 

1543416 วรรณกรรมกรมพระนราธิปประพันธพงศ                2(2-0) 

 Literary  Works  of  Prince  Narathipprapanpong 

  พระประวัติ  ลักษณะเฉพาะ  และคุณคาของบทพระนิพนธ 
 

1543417 วรรณกรรมชิต  บุรทัต                  2(2-0) 

 Literary  Works  of  Chit  Burathat 

  ประวัติ  ลักษณะเฉพาะ  และคุณคาของผลงาน 
 

1543418 วรรณกรรมเจาพระยาพระคลัง  (หน)                2(2-0) 

 Literary  Works  of  Chao  Phraya  Phra  Khlang (Hon) 

  ประวัติ  ลักษณะเฉพาะ  และคุณคาของผลงาน 
 

1543419 วรรณกรรมเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี                2(2-0) 

 Literary  Works  of  Chao  Phraya  Dhammasakmontri 

  ประวัติ  ลักษณะเฉพาะ  และคุณคาของผลงาน 
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1543420 วรรณกรรมตะวันออก                  2(2-0) 

 Eastern Literature 

 ลักษณะวรรณกรรมตะวันออกในดานรูปแบบ วิธีการแตงเนื้อเร่ืองและ
แนวความคิดท่ีแฝงอยู 

 

1543421 วรรณกรรมตะวันตก                  2(2-0) 

 Western Literature 

 ลักษณะวรรณกรรมตะวันตกในดานรูปแบบ  วิธีการแตงเนื้อเร่ือง  และ
แนวความคิดท่ีแฝง 

 

1543422 เร่ืองส้ันและนวนิยาย                  2(2-0) 

 Short  Stories  and  Novels 

 ลักษณะวิวัฒนาการของเร่ืองส้ันและนวนิยาย  ศึกษาวิเคราะหกลวิธีการ
เขียนแนวความคิดในเร่ืองส้ันและนวนิยายประเภทตาง  ๆ  ท้ังของไทยและ
ตางประเทศ 

 

1543423 วรรณกรรมเด็ก                   2(2-0) 

 Children's  Literature 

 ประวัติความเปนมาของนิยาย  นิทาน  เร่ืองเลา  บทเพลงสําหรับเด็กต้ังแต
โบราณจนถึงปจจุบัน  ท้ังไทยและตางประเทศ  ศึกษาเปรียบเทียบจุดมุงหมายในการ
แตง  ทวงทํานองการเขียน    การสราง     โครงเร่ือง  ฯลฯ   
 

1543424 วรรณกรรมแปล                   2(2-0) 

 Translated Works 

 ศึกษาวรรณกรรมแปลจากตางประเทศท่ีมีเนื้อหา  แนวคิด และกลวิธี 
การแตงซ่ึงสะทอนคุณคาตอวิถีชีวิตและการสรางสรรควรรณกรรมไทย 
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1543425 เพลงไทยประกอบบทเรียน                 2(2-0) 

 Thai Songs for Lessons 

 ศึกษาลักษณะ  แบบแผน  ทํานอง  ทฤษฎีการขับรองเพลงไทยสมัยตาง ๆ 

การใชภาษาส่ือความคิดและอารมณ  เนนเนื้อเพลงไทยเดิมท่ีมีในแบบเรียนวิชา
ภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษา  รวมท้ังเลือกศึกษาเพลงไทยลูกทุง  และเพลงไทย
สากลท่ีสําคัญ  เพื่อประยุกตใชประกอบบทเรียน 

 

1543426 ภาพสะทอนทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทย               3(3-0) 

 Cultural Reflection From Thai Literary Works 

 ศึกษาและวิเคราะหลักษณะของสังคมไทยในดานความเช่ือ คานิยมการ
ปกครอง ขนบประเพณีตาง ๆ  การประกอบอาชีพ  และการบริโภคจากวรรณกรรม
ไทยโดยท่ัวไป 

 

1543501 การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก                 2(1-2) 

 Writing Children 

 ศึกษาความหมาย  จุดมุงหมาย  ประเภทและพัฒนาการของหนังสือสําหรับ
เด็ก  หลักการสรางหนังสือสําหรับเด็ก  โดยพิจารณาดานจิตวิทยาการเรียนรู  เทคนิค
การเลือกสรางเร่ือง  สอดแทรกคุณธรรมภาพประกอบ  การเลือกขนาดอักษร  และ
การจัดรูปเลม  สํารวจหนังสือและนิตยสารสําหรับเด็ก  การวิเคราะหและประเมินคา
หนังสือสําหรับเด็ก  ฝกทําหนังสือและนิตยสารสําหรับเด็กอยางนอยประเภทละ 1 

เลม 

 

1543503 ผลงานการคนควาทางภาษาและวรรณคดีไทย               2(2-0) 

 A  Study  of  Research  Work  in  Thai 

     ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยโดยสังเขป  ศึกษาผลงานคนควาวิจัยและวิธีการที่ใช
กับงานนั้น  การนําผลหรือขอเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกตใชในการสอนและ
พัฒนาองคความรูใหมในรูปแบบตาง ๆ ศึกษางานวิจัยไมนอยกวา  3  เร่ือง  ให
ครอบคลุมสาขาวรรณคดี  หลักภาษาและการใชภาษา 
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1543504 หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย                 2(2-0) 

 Thai Text Books 

 ศึกษาพัฒนาการของหนังสือเรียนภาษาไทยพอสังเขป และศึกษาหนังสือเรียน
ภาษาไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในปจจุบัน  ท้ังหนังสือเรียน  หนังสือ
อานประกอบและหนังสืออานเพิ่มเติมตามรายช่ือหนังสือท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ไว ท้ังดานเนื้อหา กิจกรรมและแบบฝก รวมถึงศึกษาคูมือวิชาภาษาไทยควบคูกัน เพ่ือ
วิเคราะหความคิดหลักและความคิดเสริม สําหรับเปนแนวทางในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน  และแสวงหากลวิธีสอนตามความเหมาะสม 

 

1543801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 2                 2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Language and Literary Works 2 

 จัดให มีกิจกรรมเ พ่ือ เตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ ในดานการรับรู ลักษณะ และโอกาส ของการประกอบอาชีพ 

การพัฒนาตัวนักศึกษาใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพโดยเนนท่ีทักษะข้ันพื้นฐานและระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและ
กิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 

 

1544102 ภาษากับสังคม                   2(2-0) 

 Language  and  Society 

 ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม  อิทธิพลของสภาพสังคมและอาชีพท่ี
มีตอภาษา  การเปล่ียนแปลงของภาษาในสภาวการณตาง ๆ 

 

1544103 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ                 2(2-0) 

 Thai for Foreigners 

 ศึกษาวิเคราะหปญหาของโครงสรางภาษาไทยท่ีมีผลตอความเขาใจของชาว
ตางประเทศ  ในเร่ืองการออกเสียง  การใชคํา  การใชประโยคการส่ือความหมาย  
และแนวทางการแกปญหา  การส่ือสารในปริบทของสังคมไทย 
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1544201 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย                 2(2-0) 

 Foreign Loanwords in Thai 

 ประวัติการติดตอกับชนชาติตาง ๆ ไดแก เขมร จีน ชวา มลายู อังกฤษ ฯลฯ 

สาเหตุท่ีไทยรับคําภาษาตางประเทศมาใช ลักษณะของภาษาตางประเทศท่ีเขามา
ปะปนในภาษาไทย หลักแหงการยืมคํา  การสรางคํา  การเปลี่ยนแปลงคํายืมในดาน
เสียงและความหมาย  การนําคํายืมมาใชในวรรณคดี ราชาศัพท  และภาษาไทยใน
ชีวิตประจําวัน  ประมวลคําภาษตางประเทศในภาษาไทย และหลักการสังเกตคํา
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 

 

1544202 การอานตีความ                   2(2-0) 

Reading Text  for  Interpretation 

 ความหมาย  หลักการ  และกระบวนการอานเพ่ือการตีความ   ฝกอาน
ตคีวามวรรณกรรมท้ังรอยแกวและรอยกรอง 

 

1544203 การเขียนเชิงสรางสรรค                  2(2-0) 

 Creative  Writing 

 ศึกษาหลักการเขียนและศิลปะการเขียนท้ังรอยแกวและรอยกรอง  โดยใช
กระบวนการสรางสรรค  ฝกเขียนเรื่องจากความคิดและจินตนาการ  ท้ังสารคดีและ
บันเทิงคดีโดยคํานึงถึงความถนัด  ความคิดสรางสรรคเฉพาะตน 

 

1544204 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก                 2(2-0) 

 Writing  of  Childern's  Literature 

 หลักการเขียนเร่ืองสําหรับเด็กวัยตาง ๆ  การสรางเร่ืองการใชถอยคํา  การใช
ภาพประกอบ  การเลือกตัวอยาง  และการจัดรูปเลม 
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1544205 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน               2(2-0) 

 Speaking  on  Broadcasting 

 หลักการและวิธีการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในฐานะ
โฆษก  พิธีกร  ผูจดัรายการ  การอานตามบท  การอานขาว  ตลอดจนการบรรยายทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรศัพท  ความรูเกี่ยวกับการสอบเปนผูประกาศของกรม
ประชาสัมพันธ 

 

1544206 การสัมภาษณ                  3(2-2) 

 Interview Techniques 

 หลักการสัมภาษณ  การใหสัมภาษณ  การจัดการสัมภาษณ  ศึกษาลักษณะ
ส่ือท่ีใชประกอบการสัมภาษณ 

 

1544401 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา                2(2-0) 

 Literature  on  Thai  Customs 

 ลักษณะท่ัวไปของวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา  วรรณศิลป  ปรัชญา
ความเชื่อท่ีปรากฏในวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา  ความสัมพันธระหวาง
ความเช่ือ  ศาสนาพิธีกรรมกับวรรณคดี  ศึกษาท้ังวรรณคดีและวรรณกรรม 

 

1544402 อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศตอวรรณกรรมไทย              2(2-0) 

 Influence  of  Foreign  Literature  on  Thai  Literature 

 ศึกษาอิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศท่ีสําคัญท้ังตะวันออกและ
ตะวันตกท่ีมีวรรณกรรมไทยต้ังแตโบราณถึงปจจุบันในดานเนื้อหา    แนวคิด  ภาษา  
และรูปแบบ 
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1544407 วรรณกรรมทองถ่ินเปรียบเทียบ                                                                   2(2-0) 

 Comparative Local Literature 

 ศึกษาลักษณะ รูปแบบ กลวิธีในการแตงวรรณกรรมทองถ่ินตาง ๆ สามารถ
วิเคราะหในเชิงวรรณศิลป  ศึกษาวิธีอานและฉันทลักษณของคําประพันธของ
ทองถ่ิน ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมและคําประพันธระหวางทองถ่ินตาง ๆ 

 

1544408 คติชนวิทยาเปรียบเทียบ                                                                              2(2-0) 

 Comparative Folklore   

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 1543408 คติชนวิทยา 
 ศึกษาเปรียบเทียบมติของทองถ่ินในดานตาง ๆ เชน ประเภท  คุณคา ฯลฯ  

ตลอดจนความสัมพันธและความแตกตางของคติชน  และใหมีภาคปฏิบัติในการเก็บ
ขอมูลท่ีถูกตองตามหลักวิชา 
 

1544409 วรรณคดีเอกของไทย                                                                                   2(2-0) 

 Prominent  Lirerature 

 ศึกษาลักษณะของวรรณคดีสําคัญของแตละยุคท้ังรอยแกวและรอยกรองใน
แงประวัติ  กลวิธีการแตง  คุณคาและอิทธิพลท่ีมีตอการสรางสรรคงานของนักเขียน
รุนหลัง  ศึกษาวรรณคดีท่ีไดรับยกยองในรูปแบบตาง ๆ จากอดีตสูปจจุบัน  เชน 

ลิลิตพระลอ  กําสรวลศรีปราชญ  กาพยเหเรือ      อิเหนา  สามกก  ขุนชางขุนแผน  

พระอภัยมณี  ฯลฯ  เนนการศึกษา วรรณคดีเพื่อความซาบซ้ึงในคุณคาดานตาง ๆ 

และเพื่อประโยชนในการสอนวิชาภาษาไทย  ท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

1544410 วรรณกรรมมุขปาฐะ                  2(2-0) 

  Verbal Literature 

 ศึกษาวรรณกรรมมุขปาฐะประเภทเพลงพืน้บาน      และการละเลนพื้นบาน
(โดยเนนในแตละภาค เชน เพลงรองเรือ เพลงบอก หนังตะลุง โนรา) ศึกษาประวัติ
วิธีการรองและ  หรือวิธีการอาน  ขนบนิยม  การสะทอนสภาพสังคมเนนการเก็บ
รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหเนื้อหาเบ้ืองตน 
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1544411 นทิานพื้นบาน                   2(2-0) 

  Folk  Tales 

ศึกษาความหมาย  ประเภท ความเปนมาของนิทานแตละประเภทรูปแบบ 

เนื้อหา และคุณคาท่ีปรากฏในนิทาน  ใหรูจักวิเคราะห  วิจารณ  โครงเร่ือง  
โครงสราง  แนวคิด  และปรัชญญาทางจิตวิทยาและสังคม ตลอดจนลักษณะสากล
ของนิทานพื้นบาน 

 

1544601 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรกับงานเอกสารภาษาไทย               2(1-2) 

 Basic Computer Word Processing for Thai Document  

ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการจดัทําเอกสารภาษาไทย  รูปแบบ
หนังสือราชการและเอกสารท่ีใชส่ือสารในองคการ  รูปแบบงานเอกสารทางวิชาการ   
ฝกปฏิบัติการจัดทําเอกสารภาษาไทย   

 

 

1544602 การจัดการฐานขอมูลภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร              2(1-2) 

 Computer  Database  Management  in  the  Thai  Language   

             ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการจดัทําฐานขอมูล โครงสรางฐาน   

ขอมูลและประเภทฐานขอมูลภาษาไทย  การใชภาษาในฐาน  ฝกปฏิบัตกิารสรางฐาน   

ขอมูลภาษาไทยท้ังท่ีเปนตัวอักษร  ภาพ  และเสียง 
 

 

1544603 การจัดระบบการสืบคนขอมูลภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร                           2(1-2) 

         Computer Data Storage  and  Manipulation  in  the  Thai Language 

ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการจัดทําระบบการสืบคน หมวดหมู  
ขอมูลภาษาวัฒนธรรม  การกําหนดรหัสการสืบคน  ฝกปฏิบัติการจัดทําระบบการ   
สืบคนขอมูลภาษาวัฒนธรรมไทยดวยคอมพิวเตอร 

 

 

 



 253 

รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1544604 การวิเคราะหสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร                 2(1-2) 

Computer  Analysis  of  the  Thai  Language 

  ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูป      ท่ีใชในการวิเคราะหสารทางภาษาไทย  การ
วิเคราะหเชิงคุณภาพ     การวิเคราะหเชิงปริมาณท้ังท่ีเปนตัวเลขและแผนภูมิ  การ
สรางสัญลักษณท่ีใชในการวเิคราะห  ฝกปฏิบัตกิารสรางแบบวิเคราะหสารภาษาไทย
ดวยคอมพิวเตอร 

 

1544605 การนําเสนอสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร              2(1-2) 

The Thai  Language  Presentation by  Computer    

ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการนําเสนอสารภาษาไทย  ภาษาท่ีใชใน
การนําเสนอดวยคอมพิวเตอร  การจัดทําบทเพ่ือการนําเสนอ  ฝกปฏิบัติสรางส่ือ
ประสมเพ่ือการนําเสนอสารภาษาไทย  การประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงแกไข 

 

1544801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย 3                                                   2(90) 

 Preparation for Professional Experiences  in  Thai 3 

 ฝกทักษะออกเสียงสระ  พยัญชนะ  วรรณยุกตใหถูกตองตามฐานท่ีเกิดและ
ลักษณะการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐาน การออกเสียงคําไทยใหชัดเจนถูกตองตาม
อักขรวิธี  และออกเสียงขอความตามสําเนียงมาตรฐาน  การอาน  เขียนคําใหถูกตอง
ตามอักขรวิธี  การอานอยางมีลีลา  จังหวะ   วรรคตอน  การอานทํานองเสนาะ  การ
จับใจความสําคัญ  การเรียบเรียง   ถอยคําใหสละสลวย  และส่ือความไดตรงตาม
ความตองการ 

 

1544802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย  3                 5(350) 

 Field Experience  in  Thai  3 

 ฝกงานในหนวยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือธุรกิจเอกชน โดยนําความรู
ภาษาไทยท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีไดศึกษาไปใชใน     สถานการณจริง 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1544803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 3               2(90) 

Preparation  for  Professional  Experience in Language and Literary Works 3

 จัดให มีกิจกรรมเ พ่ือ เตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ ในดานการรับรู ลักษณะ และโอกาส ของการประกอบอาชีพ 

การพัฒนาตัวนักศึกษาใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกบัวิชาชีพ โดยเนนท่ีทักษะข้ันพื้นฐานและระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและ
กิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 

 

1544804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 3                             5(450) 

 Field  Experience  in  Language  and  Literary  Works  3 

  จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม ในองคกร
หรือหนวยงาน เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพ และนํา
ผลจากการฝกงานมาวิเคราะห สรุปในรูปของการสัมมนา นิทรรศการหรือภาค
นพินธ 

 

1544805 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม  2               3(250) 

 Field  Experience  in  Language  and  Literary  Works  2 

 จัดใหนกัศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม ในองคการ
หรือหนวยงาน เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพ และนํา
ผลจากการฝกงานวิเคราะห สรุปในรูปของการสัมมนา นิทรรศการ หรือภาคนิพนธ 

 

1544901 การวิจัยทางภาษาไทย                  3(3-0) 

 Research  Work  in  Thai  

 วิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย  การเลือกหัวขอ  และการเขียน
เคาโครงการวิจัย  การกําหนดวัตถุประสงคและกรอบความคิด  วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลแบบตาง ๆ การจําแนก  วิเคราะหและการตีความ  ขอมูล  การเขียนรายงานการ
วิจัย 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1544902 สัมมนาภาษาไทย                  3(2-2) 

 Seminar  on  Thai  Language 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาคนควา          วิธีการ จัด
สัมมนา     ศึกษาวิเคราะหปญหาและปรากฏการณในการใชภาษาไทยจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ  ตลอดจนรวบรวมคํา  สํานวนภาษา      และประโยคที่ใชใน
ปจจุบัน  ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน    อภิปรายถึงผลดีและผลเสียของการใชคํา 
สํานวน และประโยค สรุปเปนกฎเกณฑเพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอนให
ไดผลดีรวมท้ังการศึกษาหาความรูจากเอกสารตําราภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ  
ตลอดจนวิทยากรและผูเช่ียวชาญเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการใชภาษาไทย 

 

1544903 สัมมนานักเขียนไทย       2(2-0) 

 Seminar on Thai Writer 

 งานของนักเขียนไทยบางทานท้ังในอดีตและปจจุบัน  ศึกษาเพ่ือใหเห็น
แนวความคิดและกลวีธีการเขียนของนกัเขียนแตละทาน 

 

1544904 การศึกษาเอกเทศ                  3(2-2) 

 Independent Study 

เลือกศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีสนใจในขอบขายของวิชาภาษาไทย และ
นาํเสนอในรูปแบบภาคนิพนธหรือสารนิพนธ 

 

1544905 สัมมนารอยแกว รอยกรอง                                                                           3(2-2) 

  Seminar Thai Prose Poetry 

ศึกษาคนควางานเขียนรอยแกว และรอยกรองท่ีมีคุณคาในดาน
สุนทรียภาพพัฒนาการทางแนวคิดและกลวิธีในการสรางสรรคงานเขียนดวยการ
สัมมนา  เลือกผลงานศึกษาท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการเรียนการสอนภาษาไทยท้ัง
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 

 

1544906 การวิจัยทางภาษาไทย                  3(2-2) 

 Seminar  on  Thai  Language  and  Literature 

 เลือกปญหาหรือประเด็นท่ีสําคัญทางภาษาและวรรณกรรมมาวิเคราะหโดย
ละเอียด ศึกษาถึงทัศนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาหรือประเด็นเหลานั้นโดย
การอภิปรายและสัมมนา    

 

1544907 สัมมนาภาษาและวรรณกรรม                 3(3-0) 

  Seminar on Thai Language and Literature 

เลือกปญหาหรือประเด็นท่ีสําคัญทางภาษาและวรรณกรรมมาศึกษา
วิเคราะหโดยละเอียด ศึกษาถึงทัศนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาหรือประเด็น
เหลานั้น  โดยการอภิปรายและสัมมนา 
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หมูวชิาภาษาอังกฤษ 

(155) 

 

 หมูวิชาภาษาอังกฤษ  ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปนดังน้ี 

1. ทักษะภาษา (155-1--) 

2. การแปล (155-2--) 

3. วรรณคดี (155-3--) 

4. ภาษาและวัฒนธรรม (155-4--) 

5. การฝกหัดครู (155-5--) 

6. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (155-6--) 

7. ด (155-7--) 

8. การฝกประสบการณวิชาชีพ (155-8--) 

9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย (155-9--) 
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หมูวชิาภาษาอังกฤษ ในหมวดวิชามนุษยศาสตร (155) 

 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

การฟงและพูด 1  

การฟงและพูด 2  

กลวิธีการอานอนุเฉท 

การเช่ือมโยงองคประกอบในการอาน 

รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 1 

รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 2 

การเขียนตามรูปแบบ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

ทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสาร 
ทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสาร 
การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 

การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 

การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 

ทักษะบูรณาการ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 1 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 2 

ภาษาอังกฤษเบ้ืองตนเพื่อการทองเท่ียว 
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 

ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 1 

ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1 

ภาษาพูดทางธุรกิจ 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(2-2) 

2(2-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

การอานอังกฤษธุรกิจ 
การติดตอทางธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 
การเรียนภาษาดวยการแสดง 
รูปแบบการเขียนอนุเฉท 

ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน 1 

การฟงและพูด 3 

การอานและการตีความ 

วาทการ 
การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน 

การแปล 1  

ภาษาวรรณคดี 
วรรณคดีเบ้ืองตน 

วรรณคดีสําหรับเด็ก 

วรรณกรรมเพ่ือช้ันเรียนภาษา 
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของ
ภาษาอังกฤษ 

การประเมินและการใชส่ือการสอนภาษา 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 3 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 4 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 5 

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 1 

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 2 

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 3 

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 4 

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 5 

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 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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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2 

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3 

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 4 

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวและธุรกิจโรงแรม 1 

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวและธุรกิจโรงแรม 2 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3  

ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 2 

ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 2 

การอานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
การอานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 

การอานภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 1 

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 1 

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 2 

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหวางประเทศ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวัฒนธรรม 1 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวัฒนธรรม 2 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

การฟงและพูด 4 

การศึกษาภาษาเชิงวิเคราะห 
การอานเพื่อความเขาใจความคิดเห็นและเจตคติ 

ลักษณะองคประกอบของการเขียนขอความ 

การเขียนเชิงริเร่ิมสรางสรรค 
ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน 2 

รอยกรองภาษาอังกฤษ 

รอยแกวภาษาอังกฤษ 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(90) 

3(250) 

2(1-2) 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(1-2) 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

- 

วรรณคดีอเมริกัน 1 

วรรณคดีอังกฤษ  1 

วรรณกรรมของเช็คสเปยร 
ไทยศึกษา 
ไทยคดีศึกษา 
วัฒนธรรมไทยศึกษา 
หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 
การจัดการหองเรียนสําหรับครูภาษา 
ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา 
ความรูเบ้ืองตนในการใชส่ือเพ่ือสอนภาษา 
การผลิตและปรับส่ือเพ่ือใชสอนภาษา 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวิชาการ 
การอานเพื่อการพัฒนาการสอนภาษา 
การใชคอมพิวเตอรในการสอนภาษา 
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 1 

การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
การวิเคราะหภาษาอังกฤษทองเท่ียว 
การวิเคราะหภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ 
การวิเคราะหภาษาอังกฤษการตลาด 

การวิเคราะหภาษาอังกฤษเลขานุการ 
ภาษาอังกฤษการตลาด 3 

ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ 
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 3 

การวิจัยเบ้ืองตนในชั้นเรียน 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

3(3-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(90) 

2(90) 

2(2-0) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

- 

- 

- 

 

คายภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ  

การอภิปรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ 

การแปล 2 

การแปล 3 

การแปลแบบลาม 

วรรณคดีอเมริกัน 2 

วรรณคดีอังกฤษ 2 

นวนิยายและสังคม 

วรรณกรรมเอเชีย 
การละครอังกฤษและอเมริกันเบ้ืองตน 

การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษา 
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 2 

ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 2 

การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 

การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 3 

การฝกอบรมตางประเทศ 
การศึกษาเอกเทศ 
การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ 

การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ     

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 1 

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 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) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาภาษาอังกฤษ (155) 

 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

1551101 การฟงและพูด 1                                                                                                2(1-2) 

  Listening and Speaking 1       

Practice in communicative English  using dialogues,    role-plays and 

extended discourse appropriate  to everyday situations,   making  use of 

communicative games and activities.        Extended discourse in dialogues,  for 

information retrieval and separation, attention  to sound recognition and  

production and features of spoken English, such as linking, assimilation, weak 

forms, stress and intonation at the word, phrase, sentence and short spoken-

discourse levels.  

 

1551102 การฟงและพูด 2        2(1-2) 

   Listening and Speaking 2  

A continuation of Listening and Speaking I,  with an emphasis on giving 

and  receiving information about conditions or situations commonly occurring in 

everyday life, particularly  in professional  and job-related situation : interviewing, 

reporting, note-taking, following directions, etc. 

 

1551103 กลวิธีการอานอนุเฉท       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     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

   

1551104 การเชื่อมโยงองคประกอบในการอาน     2(2-0) 

  A Discourse Approach in Reading  

Understanding  how continuous texts  fit together, and the  significance of 

discourse markers, attention to figurative language and to  the  development of 

theme in texts, including narration, description, comparison, definition, etc.  

Increasing reading speed.  A  simplified external reading text is required. 

 

1551105 รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 1     2(2-0) 

  Forms and Usage in Modern English 1  

Extended review of grammar /structure in English, with particular 

attention to sentence forms, clause patterns, word order, subject-verb  agreement,  

and tenses.  Application of forms and usage, of spoken and written structures in a 

communicative  context.  Analysis  of text-dialogue or prose-with attention to the 

form used.  Productive exercises with attention to syntactic accuracy. 

 

1551106 รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 2     2(2-0) 

   Forms and Usage in Modern English 2  

This course  is a continuation of Forms and Usage in Modern English I 

(1551105). It incorporates further general language study proceeding to more 

detailed  work with texts of increasing linguistic or discourse complexity.  The  

emphasis is on expanding language performance.  Students are expected to actively  

use or produce the required aspects of language in a specific context. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1551107 การเขียนตามรูปแบบ       2(1-2) 

  Controlled and Formulaic Writing  

  Practical  study of everyday written, communicative English :  messages (for 

notice boards) and written greetings (postcards, etc.), note-taking, form-filling and 

conventions of  letter-writing, both formal and informal : letters of invitation, polite 

refusals, replies to advertisements, job applications, etc. 

 

1551108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      2(2-0) 

  English  for  Communication  

  This course develops skills in listening, speaking, reading and writing for 

basic communication in various situational greetings, introductions, thanks, 

apologies, expressions of sympathy, etc. interactions appropriate to argument, 

opinions, etc. Formfilling, note-taking, letters of job application, as well as 

personal letters for various occcasions, are  introduced. 

 

1551109 ทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ     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 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป      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     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

   

1551111 ทักษะบูรณาการ        2(1-2) 

 Integrated Skills of English  

This course is to provide students with basic proficiency by integrating the 

four skills and to enable them to use the more advanced and complex language 

patterns to communicate and prepare themselves for courses in the higher level 

  

1551601 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 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 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 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 ภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อการทองเท่ียว     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     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

   

1551604 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1      2(2-0) 

  English for Hotel  1  

This course is designed to provide students  with the vocabulary and 

expressions required in the hotel business such as front office, food and beverage, 

restaurant and housekeeping.  It is intended to prepare students for communication 

with hotel guests and other English-speaking staff members. Real-life situations, in 

which employees are most likely to come into contact with speakers of English,  

are included in the lessons. 

 

1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1       3(3-0) 

  Business English  1  

An introductory course providing basic knowledge of  business  with 

concentration on inter-office communication.  Variety of business terminology and 

expressions are introduced through related topics, i.e. office organisation, staff and 

duty, telephoning, making arrangements and appointments, social contact, business 

correspondence in the office (memo, notes, notices, announcements) , letters of 

inquiry, quotation, and ordering,, applying for a job.   

 

1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2       3(3-0) 

  Business English  2  

  A continuation of Business English I providing a chance to explore 

business world-wide with concentration on domestic and international trade.  

Students are encouraged to deal with business transaction in various fields and 

situation, i.e. import-export, shipping, banking transaction, hotel transaction, 

mating agendas and minutes company report, product description (advertisements), 

business article (internet, ISO  9000), letters of complaint and adjustment, etc.  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

   

1551607 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 1      2(2-0) 

  English for the Secretary 1  

  This course provides students with basic vocabulary and expressions used 

in the secretarial functions of receiving and transmitting messages either  with in-

persan communication or through telephone, telex, and FAX. 

 

1551608 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1      2(2-0) 

  English for Marketing 1       

  This course is designed to give students an overview of basic marketing 

terminology and expressions together with practical exercises. The vocabulary and 

expressions concerned should cover such topics as marketing, marketing mix, product 

(product line, trademarks,  packaging, labelling), place (wholesaling, retailing), price 

(price policy, fixed cost, variable cost), promotion (promotion mix, advertising, 

personal selling, publicity, sales promotion),  marketing targets, channels of 

distribution, physical distribution, etc. 

 

1551609 ภาษาพูดทางธุรกิจ       3(3-0) 

  Spoken English in  Business Situations  

  This course examines and practises the quasi-formal language of 

interaction  between business associates, in one-to-one meetings : 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     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

   

1551610 การอานอังกฤษธุรกิจ       3(3-0) 

  Reading Business English  

  This course is designed to meet the students’ needs to increase 

comprehension capacity  and speed in reading materials related to business.  It 

advances proficiency and efficiency in interpreting the organisation and objectives 

of various texts  as mentioned above. Students will be trained to develop 

summaries and short synopses of selected materials as well as to lead discussions 

on the assigned topics. 

 

1551611 การติดตอทางธุรกิจ       3(3-0) 

  Business Correspondence  

  A continuation of 1551107 and  1552102, practising varied types of 

business letters.  This course will continue to examine other necessary forms of 

letters, including reports and  business  articles. 

 

1551612 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร      2(1-2) 

  English for Science  

ฝกอานขอความและบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร 
สาขาวิชาการตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติรูปงานอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการใช
บทความอางอิงเชิงวิชาการในสาขาวิชาและเพื่อเตรียมการศึกษาตอในระดับสูง
ตอไป ฝกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ เชน รายงาน   บทคัดยอ เนนการ
เรียนโดยใชสถานการณจําลอง 
  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     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

   

1552101 การเรียนภาษาดวยการแสดง      2(1-2) 

  Language Learning Through Drama  

  This course is designed to provide language training for students by 

having them act in monologues, dialogues, scenes, and plays. The course stresses 

the potential for  using drama in language teaching; speech  improvement is the 

purpose.  Students will perform improvisation skits, or scenes with their peers as 

well as participate in games and activities with dramatic potential. 

 

1552102 รูปแบบการเขียนอนุเฉท       2(1-2) 

  Formal Paragraph Writing   

  Focus on features of paragraph writing and the necessity for clarity and 

organisation in formal paragraphs of definition, description, exemplification 

classification, comparison, cause and effect, etc. Practice in developing an idea or 

theme at a paragraph level and encouraging writing fluency. 

 

1552103 ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน 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     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

   

1552104 การฟงและพูด 3        2(1-2) 

  Listening and Speaking 3  

  A continuation of Listening and Speaking II.  Study and practice in 

different styles of speech, including giving opinions and information, etc. 

Emphasis  on authentic spoken discourse containing more difficult lexical items 

and structures than those selected for Listening and Speaking II. 

 

1552105 การอานและการตีความ       2(2-0) 

  Reading for Text Interpretation  

  A continuation of Extended Text Reading Strategies with texts of 

increasing complexity and particularly advanced vocabulary levels. Differentiating 

facts from opinions, detecting implied  meaning understanding the development of 

ideas in continuous texts.  Interpretation of texts, i.e. developing skills in questions 

about texts where the answers cannot be located in any single phrase or sentence. 

 

1552106 วาทการ         2(2-0) 

  Diction and Speech  

Practical exercises in reading, recording and playback of continuous 

discourse (i.e. not speech sounds or discrete words), analysis of features, with 

special attention to weak forms  and elisions; phrase groups and tone patterns in 

both monologue and dialogue.  Simulation exercises in news reading, addressing 

meeting, informing tourists etc. with all features of stress and emphasis in both 

formal and informal speech. Theoretical work should be limited to survey of 

speech-sound problems in English for Thai speakers. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

   

1552107 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน      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     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

   

1552302 วรรณคดีเบ้ืองตน       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 วรรณคดีสําหรับเด็ก       3(3-0) 

  Children’s Literature  

  A general survey and a critical study of children’s literature including 

folklore, fairy tales, riddles, lullabies, nursery rhymes, chidren’s poetry and stories.  

Study of the major elements of children’s literature. A detailed study of classic 

chidren’s literature including Alice in Wonderland and the stories of A.A. Milne. 

 

1552304 วรรณกรรมเพื่อชั้นเรียนภาษา      2(2-0) 

   Literature  in  Language  Classroom  

  This Course incorporated analysis of literature, both prose and poetry. 

(focusing on translated Thai verse, Haiku, fables, fairy tales etc.) and the 

development of such in the  classroom in order to introduce students to the 

diversity of literary styles, from which they will gain an appreciation for literature 

through student-directed performance, recitals an exhibitions of their works. 

 

1552401 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ  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     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

   

1552501 การประเมินและการใชส่ือการสอนภาษา     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 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 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 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 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     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

   

1552603 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 5     3(3-0) 

  Business Communication in English 5  

  This final course in  this series introduces and develops advanced 

linguistic skills in English for tourism, such as explaining ideas, researching 

ancient Thai culture and sites, writing itineraries and brochures, etc.  

Metalinguistic skills are also introduced. 

 

1552604 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1      3(3-0) 

  English for Tourism 1  

  This course is designed to give the students an overview of the tourism 

industry, nationwide,  and with in their own communities as  well as 

internationally. The students will have an opportunity to  learn and use  vocabulary 

and expressions needed in the tourism industry. 

 

1552605 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 2      3(3-0) 

  English for Tourism 2  

  This course consolidates the language skills and expressions used in 

tourism studied in 1552604, English  for Tourism I. At this level, students will 

study  vocabulary and expressions used in different aspects of tourism e.g. 

accommodation, itinerary, and description of tourist attractions, etc. 

 

1552606 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 3      3(3-0) 

  English for Tourism 3  

This course provides practice in language skills and expression used in the 

tourism industry, both domestic and international. The students should be trained 

to  use spoken and written expressions in various situations.  The course will 

develop and extend more basic materials presented in English for Tourism I and II. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

   

1552607 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 4      3(3-0) 

  English for Tourism 4  

  This course provides development of the four skills in aspects of the tour, 

such as planning, organization, conducting tours and providing descriptions and 

information about the tour sites. 

 

1552608 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 5      3(3-0) 

  English for Tourism 5  

  This course aims to develop the four skills through a variety of aspects of 

the development and presentation of independent projects, simulations/role-plays 

based on the tourism industry, and employment application procedures in the 

tourism industry. 

 

1552609 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 6      3(3-0) 

  English for Tourism 6  

This course provides for the development of the four skills in aspects of 

the tour, such as planning, organization, conducting tours and providing 

descriptions and information about the tour sites. 

  

1552610 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  2      3(3-0) 

  English for Hotel  2  

 This course consolidates  the language  skills  learned in 1551604. In this 

course, students will  be provided with vocabulary and expressions used in more 

complicated situations, e.g. recommending accommodations, souvenir shops, 

recreational facilities, banking and public services, etc. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

   

1552611 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  3      3(3-0) 

  English for Hotel  3  

  A continuation of 1551604 and 1552610 with an emphasis on vocabulary 

and usage in expressing needs in complex  English used by hotel personnel.  

Materials cover the following positions  : English for receptionists, English for 

cashiers, English for hotel switchboard operators, and English  for food and 

beverage personnel. 

   

1552612 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  4      3(3-0) 

  English for Hotel  4  

  A continuation of  1552611 with an emphasis on practice  in using 

language and expressions in various hotel operations by using simulations and real 

practice inside and outside hotels. 

   

1552613 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและธุรกิจโรงแรม 1    3(3-0) 

  English for Hotel  1  

  Practical exercises in listening and speaking, for situations and topics 

related  to tourism and the hotel business on a) vocubulary, b) appropriateness and 

c) fluency (note that these three items are not directly related) in all instructional 

activities.  A textbook is used to provide core material directed primarily at dealing 

with visitors. Roleplay, simulation and group interaction during class time are 

essential.  Also, topics of local interest or market potential should be included in 

the course. The course aims to build confidence, however, rather than give 

information. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

   

1552614 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและธุรกิจโรงแรม 2    3(3-0) 

  English for Tourism and Hotel Business 2  

  Further practical work of an interactive nature with imaginary visitors/ 

tourists.  After initial fluency practice, the course will be a continuation of English 

for Tourism and Hotel Business I. The course will centre on using English “When 

things go wrong” and will deal with additional psychological dimensions as well as 

the purely linguistic, i.e. with visitors who are dissatisfied, or concerned.  

Separately, reading of promotional materials for tourism, and transfer exercises in 

putting the informational content over in the spoken language.  Some writing of 

routine correspondence and answering of queries related to tourism and hotel 

situations in written form. 

   

1552615 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3       3(3-0) 

  Business English  3  

  This is a continuation of Business English I and II concentrating on the 

advanced skills (primarily reading and writing) e.g. business reports, prospectuses, 

summaries of  import-export business and newspaper articles etc. Appropriate 

aural-oral skills, as utilized in group discussion and group-development exercises 

are also treated. 

   

1552616 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 2      3(3-0) 

  English for the Secretary 2  

This course trains students to deal with social and business 

correspondence, such as filling out forms, completing application forms, and 

writing invitations, itineraries, memos, agendas and minutes of meetings and telex 

messages. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

   

1552617 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 2      2(2-0) 

  English for Marketing 2  

  English for Marketing II is designed to give students an overview of further 

English terminology and expressions in the field of marketing management as a 

continuation of Course 1551608.  The emphasis is on applying these terms and 

expressions in reading printed materials in areas of marketing e.g. current issues 

taken from business review magazines, English newspapers, business documents, 

etc. 

   

1552618 การอานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร     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 การอานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ     2(2-0) 

  Readings in Personality Development  

  This course is a study of reading materials pertaining to the field of 

personality development, to develop students’ vocubulary, reading comprehension 

skills and general knowledge of that field.  

   

1552620 การอานภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ    2(2-0) 

  Readings in Public Relations  

  This course is a study of reading materials pertaining to the field of public 

relations (speeches, advertising and promotional brochures, press releases, etc.) to 

develop students’ vocabulary, reading comprehension skills and general knowledge 

of that field. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

   

2552621 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 1    3(3-0) 

  English for Marketing and Banking 1  

   This course provides exercises and practice with both spoken language 

materials and written texts from a variety of sources, including authentic materials 

from the business sections of English language newspapers, e.g. financial pages, 

stocks and shares, etc. The immediate purpose is to expand awareness of 

terminology relating to marketing and banking, and thereafter to use this 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 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 1     2(2-0) 

  English for Restaurant 1  

  เปนการฝกทักษะดานการฟง การพูดและคําศัพท เกี่ยวกับอาหารไทยและ
อาหารนานาชาติ  ฝกบทสนทนาท่ีใชในการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม การแนะนํา
อาหารและเคร่ืองดื่ม การอธิบายสวนประกอบและวิธีการประกอบอาหารเบ้ืองตน 

 

1552623 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 2     2(2-0) 

  English for Restaurant 2  

  เปนการฝกทักษะดานการฟง การพูดและศึกษาคําศัพท และสํานวนในการ
บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ในระดับท่ีสูงข้ึนตอจากภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ
ภัตตาคาร 1 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 

   

1552624 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหวางประเทศ     2(2-0) 

  English for International Business  

 ศึกษาถึงคําศัพทท่ีใชในการตดิตอธุรกิจระหวางประเทศ การเขียน     

รายงานธุรกิจดวยการใหขาวทางธุรกิจ การเขียนรายงานการประชุม เอกสาร  การคา
ระหวางประเทศ การเสนอขอมูลทางธุรกิจ และการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ทางธุรกิจ 

 

1552625 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวัฒนธรรม  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 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวัฒนธรรม  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 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 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 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 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    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 

 

1553101 การฟงและพูด 4        2(1-2) 

Listening and Speaking 4  

  This course provides practice in comprehending articles, plays, 

documentaries, news reports and video tapes and then forming and expressing 

opinions on them, including practice in public speaking, talks, lectures, and oral 

reports. 

 

1553102 การศึกษาภาษาเชิงวิเคราะห      3(3-0) 

  Analytical Study of Texts  

Study of a range of texts of both written and spoken (transcribed) 

language, to establish how meaning is developed at levels larger than the sentence.  

Use of conjunctions, and connectors and other discourse markers ,use of pronouns 

and other reference words.  Study of inference and implication in text and how it is 

established. Basic differences between spoken discourse, dependent on turns, and 

written discourse. 

   

1553103 การอานเพ่ือความเขาใจความคิดเห็นและเจตคติ    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    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 

   

1553104 ลักษณะองคประกอบของการเขียนขอความ    2(1-2) 

  Features of Extended Writing  

  Personalised, informal writing, whether as letters, articles, narrative or 

descriptive essays, with special attention to organization of ideas, discourse 

features and logical progression and less concern on total grammatical accuracy, 

with focus on flow of thoughts. 

 

1553105 การเขียนเชิงริเร่ิมสรางสรรค      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 ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน 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    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 

   

1553301 รอยกรองภาษาอังกฤษ       2(2-0) 

  Poetry Selections (Prerequisite : 1552302 Introduction to Literature)  

  A study of poetry written in English with criteria for selection being 

potential interest and appeal for Thai learners.  Selection of well-known anthology 

pieces to expand poetic background, but also less well-known or contemporary 

poems. Focus on development of poetic diction and style for further learning and 

making value judgements about individual poems. 

   

1553302 รอยแกวภาษาอังกฤษ       2(2-0) 

  Prose Selections (Prerequisite : 1552302 Introduction to Literature)  

A study of prose written in English with criteria for selection being 

potential interest or appeal to Thai learners. Extracts from speeches, major novels, 

including contemporary novels, not necessarily accepted or cannonical text, e.g., 

John Fowles, Graham Greene, Le Carre. Developing skills for analytical reading 

while at the same time  increasing reading fluency. 

 

1553303 วรรณคดีอเมริกัน  1       3(3-0) 

  American Literature 1  

  This course is a survey of American literature from its beginnings  with 

the Puritan Settlers to the Romantic Period (1616-1865). Study of short samples of 

non fiction and poetry of major figures e.g., Bradford, Franklin, Bryant, Irving, 

Poe, Whitman, Thoreau, Emerson, Hawthorne, Melville, etc.  Stress on historical 

background, and linguistic literary features. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 

   

1553304 วรรณคดีอังกฤษ  1       3(3-0) 

  English Literature 1  

This course is a survey of English literature from Middle English to the 

Romantic period.  Emphasis overall on the Elizabethan and Romantic Periods, 

relating the influences of each period to its literary achievements.  A short sample 

of all major authors-Chaucer, Spenser, Shakespeare, Marlowe, Milton, Pope, 

Dryden, Wordsworth, Coleridge-will be studied. 

   

1553305 วรรณกรรมของเช็คสเปยร      3(3-0) 

  Shakespeare  

  This course provides a survey of Shakespeare’s works : tragedies, 

comedies, histories and Roman plays.  Background of the period and the 

Elizabethan theatre.  A simplified explanation of tragedy and its theatrical form.  A 

study of plot in the plays : Hamlet, Macbeth, King Lear , and Othello, with brief 

references to the text.  A study of ONE play from the list : Henry I, The Tempest , 

As you like It , Julius Caesar, King Lear, Romeo and Juliet. 

 

1553401 ไทยศึกษา        3(3-0) 

  Thai Studies  

  A study of Thailand’s culture, geography and history encompassing 

religion, arts, music, language and literature, customs and traditions, values and 

beliefs, ways of life, etc.  Presented in English,  the course emphasizes the 

development of advanced study-skills, such as note-taking, reporting, research and 

translation. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          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 วัฒนธรรมไทยศึกษา       3(3-0) 

   Thai Cultural Studies  

  A sociocultural study of Thai Culture, presented in English. Family 

structure, arts, music, literature, customs, traditions, values and beliefs. 

Identification of features specific to Thai culture. The course is also designed as 

advanced language training, with the addition of study skill development in note-

taking, reporting, research and translation. 

 

1553501 หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ   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    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 

   

1553502 การจัดการหองเรียนสําหรับครูภาษา     2(1-2) 

  Classroom Management for Language Teachers  

A study of the language of classroom discourse leading to practical 

training in teaching an English lesson entirely through the medium of the target 

language for all levels; metalanguage techniques and questioning techniques; 

display and instruction and interaction; signalling and organization through the 

medium of English for class or group  responses; controlling and monitoring 

group and pair work; feedback/report sessions on group work through the medium 

of English. 

   

1553503 ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา     2(1-2) 

   English for Elementary School Teachers  

The aim of this course is to prepare teachers to teach English, using a 

communicative approach, at the elementary level.  Grammatical structures found 

in elementary textbooks are practised and studied in details.  English sound 

problems, stress,  intonation and phonetic symbols are analysed and drilled. 

   

1553504 ความรูเบื้องตนในการใชส่ือเพื่อสอนภาษา     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    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 

   

1553505 การผลิตและปรับส่ือเพื่อใชสอนภาษา     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 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวิชาการ     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 การอานเพ่ือการพัฒนาการสอนภาษา     2(2-0) 

  Reading for Pedagogical Purposes  

  This course emphasizes the use of advanced reading skills in order to 

interpret professional ELT journals, surveys, abstracts, theses, etc., which are 

necessary in order for teachers to keep up-to-date in the ELT field. 
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1553508 การใชคอมพิวเตอรในการสอนภาษา     2(1-2) 

  Using Computers in Language Teaching  

This course introduces the application of computers in language teaching. 

It  covers the following topics : advantages of computers, basic principles of 

computer ; application to language teaching, including both those programs 

running on DOS and Windows ; different types of programs for teaching the four 

language skills, such as  concordancers, and CALL programs – both dedicated 

and authoring ; how to construct a language lesson by using an authoring program 

; or an introduction to programming. 

   

1553601 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 1   3(3-0) 

   English for Secretary and Office Management 1  

 Study and practice with texts representing both spoken and written 

language related to general office work.  The course is ‘multi-skill’ and 

emphasises, in particular comprehension in reporting, both orally and in writing. 

 

1553602 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ      2(2-0) 

  Writing English for Specific Purposes  

  The course is designed to enable students in fields other than English to 

 understand specific features of written English, with emphasis on lexis, syntax, 

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    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 

   

1553603 การวิเคราะหภาษาอังกฤษทองเท่ียว     3(3-0) 

  Text  Analysis of Language of Tourism  

Text analysis, including translation of materials related to all sectors of the  

tourism industry.  Studies of language used when serving tourist needs, arranging 

travel and accommodation, recreational activities, etc., including the language used 

in giving historical and other information relevant to tourists.  Students will be 

required to express themselves concisely on the above, in written English and 

Thai. 

   

1553604 การวิเคราะหภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ     3(3-0) 

  Text Analysis of Language of Hospitality Industry  

  Text analysis, including translation, of materials related to the hospitality 

industry.  Development of translation skills to express oneself concisely in English 

and in Thai in various contexts ranging from the reception desk, to organising 

functions and catering to all guests’ needs in a hotel complex. 

 

1553605 การวิเคราะหภาษาอังกฤษการตลาด     3(3-0) 

  Text Analysis of Marketing Language  

Text analysis, including translation of materials related to the marketing 

field. Development of translation skills and ability to express oneself effectively in 

English and Thai on marketing related matters, e.g. advertising, data interpretation, 

forecast, reports, etc. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 

   

1553606 การวิเคราะหภาษาอังกฤษเลขานุการ     3(3-0) 

  Text Analysis of Secretarial Language  

  Text analysis, including translation of materials related to secretarial 

work.  Development of translation skills and ability to express oneself in spoken 

and written English and Thai covering a broad range of topics, e.g. written 

correspondence, personal matters, information on social functions, itineraries, staff 

duties, filing and information  retrieval, despatch by telex, fax, etc. 

   

1553607 ภาษาอังกฤษการตลาด  3       3(3-0) 

   English for Marketing 3  

This course provides students with an overview of marketing operations 

and more advanced vocabulary and expressions used in reports, also organisation 

of information in extended reports. 

   

1553608 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ     2(2-0) 

  English for Public Relations  

This course examines the special forms of English used in presenting a 

product or service to  the  public. This includes the study of press release material, 

promotional material, and the various ways each of these text types presents its 

messages. The course involves integrated skill exercises in lexical selection, 

reading and preparing samples of written text, and special study of features of 

headings, headlines, slogans and set phrases. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 

   

1553609 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ       2(2-0) 

  English for Specific Purpose  

This course focuses on the effective use of integrated skills using 

technical and / or semi – technical materials. Techniques for reading of texts in 

subject specific areas : features of technical and / or semi – technical English ; 

multiskill development through selected ESP materials. 

 

1553801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 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 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 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    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 

   

1553901 การวิจัยเบื้องตนในชั้นเรียน      2(2-0) 

   Introduction to Classroom Research     

  This course introduces students to the principles, observation tools, and 

data collection methods used in classroom research-which concentrates on the ‘in 

puts’ to the classroom (the syllabus, teaching materials, etc.) and the ‘outputs’ 

from the classroom (participation, test results, etc.) The aim of which is to 

investigate what actually happens inside the classroom, in order for teachers to 

make informed self-assessments and become more effective teachers, such as: 

-  To understand what goes on in the classroom setting. 

-  How teacher’s respond to learner’s errors. 

-  How interaction occurs. 

This course must be taken concurrently with English Teaching Practice 

Under Supervision. An individual mini-project indicating one’s understanding of 

the process of classroom research is required. 

   

1553904 คายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ       2(90) 

  Skills Development through English Camp  

This course focuses on language development outside the classroom in a 

free and  relaxed atmosphere. Students have an opportunity to learn how to 

organize camps(orientation, camping, assessment and follow-up as well as 

practice), and to practice their English with native  and non-native speakers in a 

natural and realistic setting.  In this English saturated atmosphere, the students will 

gain and increase  English skills through  language practices and cultural 

awareness. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 

   

1554101 ภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ      3(3-0) 

  Varieties in Contemporary English  

Understanding English as used in daily life.   Comparing and contrasting 

spoken and written English between English and non-English speaking countries, 

regional differences within those countries, and formality and informality in 

speech from the different countries.  Concentrating on regional word usages, slang, 

street language, jargon, colloquial phrases, and local idioms found in 

contemporary mass media magazines, newspapers, television, movies, etc. 

   

1554102 การอภิปรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ     3(3-0) 

  English Discussion and Debate  

Advanced public speaking in a variety of professional situations, 

emphasising fluency of English for discussion and debate. 

   

1554201 การแปล 2        2(2-0) 

  Translation 2  

  A continuation of Translation I with an emphasis on more difficult and 

longer passages and articles in various styles, including newspaper articles, reports, 

excerpts from differrent fields of study, messages, speeches, literary excerpts, etc.  

Equal emphasis is placed on Thai-to-English and English-to-Thai translation. 

   

1554202 การแปล  3        2(2-0) 

  Translation 3  

An advanced translation course and continuation of Translation II, with an 

emphasis on translating excerpts from academic texts, short stories, novels, poetry, 

and legal documents. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 

   

1554203 การแปลแบบลาม       3(3-0) 

  Simultaneous Translation  

This is an advanced course for final year students only. Studens will be 

required to translate orally between the Thai and English languages, fluently and 

spontaneously.  Students will be expected to be able to act as interpreters in 

simulation of real life situations. 

   

1554301 วรรณคดีอเมริกัน  2       3(3-0) 

  American Literature 2  

  This course is a survey of American literature from 1865 to the present.  It 

 consists of a study of excerpts and short works of major writers, studied in terms 

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 วรรณคดีอังกฤษ 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    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          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 การละครอังกฤษและอเมริกันเบื้องตน     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 19
th
 century 

to the present. Plays translated into Thai could be included. 

   

1554501 การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษา     2(1-2) 

  Tests and Measurements for Language Teachers  

  A study of current developments in language testing and the role of 

language testing in the classroom : types of test construction for language skills as 

well as language components.  Practical exercises in writing test items and item 

analysis are included. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 

   

1554601 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 2       3(3-0) 

  English for Marketing and Banking 2  

  This course emphasise the reading of articles on topics related to 

marketing and banking, usually from magazines and the business section of 

English language newspapers.  Oral reports on the content of the articles ; class 

discussion of the content and/or issues arising from the presentations. (Reports and 

class discussions to be conducted in English) Further familiarisation with 

specialised terminology.  Writing of  simple letters connected with banking 

topic : transfer of funds, opening of letters of credit, answering enquiries about 

debits, statements of account, etc. 

 

1554602 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 2                                    3(3-0) 

  English  for Secretaries and Office Management 2  

Further study and practice with text representing spoken and written 

language in general office work, but with more complex situations, and no 

limitations on office/business-related vocabulary.  Spoken practice will comprise a 

large amount of  telephone simulations, and interactions between customers/clients 

in situations where the boss is absent and the learner-secretary has to assume 

responsibility.  For this a particular type of office or business has to be simulated 

and input/information given beforehand and discussed in L1. Emphasis as 

previously on appropriacy.  Writing of short reports, summaries and minutes, for 

the same imaginary business as the spoken work. Further practice in writing 

formal letters, with attention to accuracy and presentation.  Writing from notes and 

audio recordings. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 

   

1554801 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 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 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ  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 การฝกอบรมตางประเทศ                                                                                  3(250) 

  Overseas Training  

This course allows students to receive either teaching practice or business 

training in an English-speaking country.  Students will be immersed in the English 

language and have opportunities to explore the cultural aspects of the country.  

Two-week overseas  training is required. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          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 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ                             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 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ                                                          2(2-0) 

  Seminar in Teaching English  

  This course emphasizes the use of profession articles, journals, periodical, 

case studies, etc., as well as the information gathered from the internship in 

Teaching English in order to survey and present both the problems of language 

teaching and their solutions. This course must be taken after completing the 

internship in Teaching English. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 

   

1554904 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 1                                                            3(3-0) 

  English for Service in Restaurant 1  

This course is designed to give students and overview of service in 

restaurant including expressions together with practical exercises.  The vocabulary 

in the restaurant business, food and beverage.   It is intend to prepare students for 

communication with restaurant guests.  Real-life situations, in which employees 

are most likely to come into contect with customers are included in the lessons. 

   

1554905 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 2                        3(3-0) 

  English for Service in Restaurant 2  

This course consolidates the language skills learned in 1554904. In this 

course, Students will be provided with vocabulary and expressions used in more 

complicated situations, and will focus on using English “when things go wrong.”  

It will also deal with additional psychological dimensions as well as the purely 

linguistic; i.e. with visitors who are dissatisfied, or otherwise concerned. 
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หมูวชิาภาษาญ่ีปุน    

(156) 
 

 

หมูวิชาภาษาญ่ีปุนซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร   ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา
ออกเปนดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน               (156-1--) 

  2.  ทักษะการอาน               (156-2--) 

  3.  ทักษะการเขียน               (156-3--) 

  4.  ทักษะการฟง-พูด               (156-4--) 

  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม              (156-5--) 

  6.  วากยสัมพันธและการแปล              (156-6--) 

  7.  ภาษาญ่ีปุนสําหรับวิชาชีพ              (156-7--) 

  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ              (156-8--) 

9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
    โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย            (156-9--) 
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หมูวชิาภาษาญ่ีปุน   (156) 

 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

ภาษาญ่ีปุน 1 

ภาษาญ่ีปุน 2 

ภาษาญ่ีปุน 3 

ภาษาญ่ีปุน 4 

การใชภาษาญ่ีปุน1 

การใชภาษาญ่ีปุน 2 

ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน  1  

ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน  2 

ภาษาญ่ีปุน 5 

ภาษาญ่ีปุน 6 

การอานภาษาญ่ีปุน 1 

การอานภาษาญ่ีปุน 2 

การศึกษาอักษรคันจิ 
การเขียนภาษาญ่ีปุน 1 

การเขียนภาษาญ่ีปุน 2 

การสนทนาภาษาญ่ีปุนระดับกลาง  1 

การสนทนาภาษาญ่ีปุนระดับกลาง   2 

การสนทนาภาษาญ่ีปุน 1 

การสนทนาภาษาญ่ีปุน 2 

การฟงภาษาญ่ีปุน 1 

การฟงภาษาญ่ีปุน 2 

การอานภาษาญ่ีปุน 3 

การอานภาษาญ่ีปุน 4 

การเขียนภาษาญ่ีปุน 3 

การเขียนภาษาญ่ีปุน 4 

การสนทนาภาษาญ่ีปุน 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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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 

 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 4 

ญ่ีปุนศึกษา 1 

ญ่ีปุนศึกษา 2 

วิวัฒนาการวรรณกรรมญ่ีปุน   

ประวัติวรรณคดีญ่ีปุน 1 

ประวัติวรรณคดีญ่ีปุน 2 

โครงสรางภาษาญ่ีปุน 1 

โครงสรางภาษาญ่ีปุน 2 

การแปลภาษาญ่ีปุน 1 

การแปลภาษาญ่ีปุน 2 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 3 

การอานภาษาญ่ีปุน 5 

การอานภาษาญ่ีปุน 6 

การเขียนภาษาญ่ีปุน 5 

การเขียนภาษาญ่ีปุน 6 

การสนทนาภาษาญ่ีปุน 5 

การสนทนาภาษาญ่ีปุน 6 

วรรณกรรมญ่ีปุนสมัยใหม 
การแปลภาษาญ่ีปุน 3 

ภาษาญ่ีปุนเพื่อการทองเท่ียว 1 

ภาษาญ่ีปุนเพื่อการทองเท่ียว 2 

ภาษาญ่ีปุนเพื่อการเลขานุการ 
ภาษาญ่ีปุนเพื่อการโรงแรม 

ภาษาญ่ีปุนธุรกิจ 
การสอนภาษาญ่ีปุนในฐานะภาษาตางประเทศ 
การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 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) 

 

 

 



 304 

คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาภาษาญ่ีปุน (156) 

 

รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1561101 ภาษาญ่ีปุน                    3(2-2) 

  Japanese 1 

ฝกทักษะ  4  อยางบูรณาการ  โดยฝกทักษะการฟง การออกเสียง และการ
พูดข้ันพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ ฝกทักษะการ
อานขอความส้ัน ๆ และศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวัน  รวมท้ังศึกษาและฝกฝน
ตวัอักษรฮิรางานะคาตะคานะ และตัวอักษรคันจิระดับตน  ประมาณ  40  ตัว 

 

1561102 ภาษาญ่ีปุน 2                    3(2-2) 

  Japanese 2 

ฝกทักษะท้ัง  4  อยางตอเนื่องจากภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 ในแวดวงชีวิตท่ี
กวางขวางข้ึน ศึกษาและฝกอักษรคันจิเพิ่มเติมอีกประมาณ  80  ตัว  ซ่ึงเม่ือเรียนจบ
แลวผูเรียนจะมีความรูในอักษรคินจิในระดับเบ้ืองตน  อันจะเปนพื้นฐานใน
การศึกษาตัวอักษรคันจิในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 

 

1561103 ภาษาญ่ีปุน 3                    3(2-2) 

  Japanese 3 

เพิ่มพูนทักษะท้ัง 4 ตอจากภาษาญ่ีปุน  2 โดยเนนหนักการฝกทักษะท้ังใน
ดานการฟง พูด อาน เขียน ในสถานการณตาง ๆ ศึกษาไวยกรณในระดับสูงข้ึน 

ศึกษาและฝกฝนตัวเองอักษรคันจิในระดับเบ้ืองตนเพิ่มเติมอีกประมาณ  90  ตัว 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1561104 ภาษาญ่ีปุน 4                    3(2-2) 

  Japanese 4 

เสริมสรางความชํานาญในการฟง  พูด  อาน  เขียนตอจากภาษาญ่ีปุน  3  

โดยฝกทักษะการอานการเขียนตัวอักษรคันจิเพิ่มเติมจากภาษาญ่ีปุน  3  อีกประมาณ  

90  ตัว  ฝกทักษะการอาน  เขียนประโยค  ท่ีซับซอนข้ึน  ฝกทักษะการอานขอความ
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เพิ่มพูนประสิทธิภาพการฟงและการพูดใน
สถานการณตาง ๆ ศึกษาไวยากรณท่ีซับซอนข้ึนจนจบเนื้อหาความรูภาษาญ่ีปุน
ระดับตน (Elementary Japanese)  

    

1561105 การใชภาษาญ่ีปุน 1                   3(3-0) 

  Japanese Usage 1 

ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ โดยศึกษาหลักเกณฑรูปแบบการใช
ภาษาญ่ีปุนในระดับท่ีสูงข้ึนตอเน่ืองจากภาษาญ่ีปุน  4  และเพิ่มพูนความรูในการใช
ภาษาญ่ีปุนในสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

1561106 การใชภาษาญ่ีปุน 2                   3(3-0) 

  Japanese Usage 2 

เสริมสรางทักษะท้ัง  4  ตอเน่ืองจากการใชภาษาญ่ีปุน 1  โดยเนนการใช
ภาษาญ่ีปุนในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 

1561107 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 1                   3(2-2) 

  Japanese for Beginners 1 

   สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาญ่ีปุนมากอน  ฝกทักษะท้ังส่ีอยาง 
บูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน เนนฝกสนทนาท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน  ไดแก การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา  การซ้ือของ  เปน
ตน  ฝกการอานขอความส้ัน ๆ        สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียน
ประโยคงาย ๆ ได   
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1561108 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 2                   3(2-2) 

  Japanese for Beginners 2 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  1561107  ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 

  ฝกทักษะท้ังส่ีอยางตอเนื่องจากภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน  1  ศึกษาไวยากรณและ
รูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ  ท่ีจะนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันใหกวางขวางข้ึน ไดแก การชักชวน การขออนุญาต การบอกเหตุผล 
การให การรับ เปนตน โดยเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม  

 

1562101 ภาษาญ่ีปุน 5                    3(2-2) 

  Japanese 5 

   ศึกษาไวยากรณ  ภาษาญ่ีปุนระดับกลาง  ฝกทักษะการใชภาษาญ่ีปุนใน
โอกาสตาง ๆ  ในรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน รวมท้ังศึกษาอักษรคันจิเพิ่มเติมอีก
ประมาณ  200  ตัว 

 

1562102 ภาษาญ่ีปุน 6                    3(2-2) 

  Japanese 6 

ศึกษาไวยากรณภาษาญ่ีปุนระดับกลางตอเนื่องจากภาษาญ่ีปุน  5  รวมท้ัง
ศึกษาอักษรคันจิ  เพิ่มเติมอีกประมาณ  200  ตัว 

 

1562201 การอานภาษาญ่ีปุน 1                   3(3-0) 

  Japanese Reading 1 

อานขอความ   หรือบทความท่ีมีรูปประโยค  และเนื้อหาท่ีเขาใจงาย    ศึกษา
คําศัพท     และสํานวนตาง ๆ โดยใชความรูภาษาญ่ีปุนท่ีเรียนมาใหเขาใจภาษาญ่ีปุน
ไดดีข้ึน 

 

 

 

 



 307 

รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1562202 การอานภาษาญ่ีปุน 2                   3(3-0) 

  Japanese Reading 2 

อานขอความ   หรือบทความท่ีมีรูปประโยค  และเนื้อหาท่ีเขาใจงาย ศึกษา
คําศัพท   และสํานวนตาง ๆ โดยใชความรูภาษาญ่ีปุนท่ีเรียนมาใหเขาใจภาษาญ่ีปุน
ไดดีข้ึน 

 

1562203 การศึกษาอักษรคันจิ                   2(2-0) 

  Study of Kanji 

   ศึกษาความเปนมา ลักษณะโครงสรางและการใชอักษรคันจิ   

 

1562301 การเขียนภาษาญ่ีปุน 1                   3(3-0) 

  Japanese Writing 1 

ฝกทักษะการเขียนประโยคภาษาญ่ีปุนท่ีเรียนมาแลว  โดยเนนความถูกตอง
ตามหลักไวยากรณ 

 

1562302 การเขียนภาษาญ่ีปุน 2                   3(3-0) 

  Japanese Writing 2 

ฝกทักษะการเขียนความเรียงภาษาญ่ีปุนส้ัน ๆ  ท่ีมีรูปประโยคซับซอน  โดย
ใชภาษาญ่ีปุนท่ีไดเรียนมาใชสอนภาษาญ่ีปุน ไดดีข้ึนกวาการเขียนภาษาญ่ีปุน 1 

 

1562401 การสนทนาภาษาญ่ีปุนระดับกลาง 1                 3(3-0) 

  Intermediate Japanese Conversation 1 

ฝกทักษะในการฟง และการพูดในภาษา สํานวนท่ีใชในการบริหารและ
สนทนากับนักทองเท่ียว 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1562402 การสนทนาภาษาญ่ีปุนระดับกลาง 2                 3(3-0) 

  Intermediate Japanese Conversation  2 

ฝกทักษะในการฟง  และการพูดในสถานการณจําลองในการปฏิบัตงิาน ท้ัง
ในโรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียว ทาอากาศยาน รานขายของท่ีระลึก เปนตน 

 

1562403 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 1                   3(3-0) 

  Japanese Conversation 1 

ฝกทักษะในการฟง  และการพูดในบทสนทนางาย ๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวัน
โดยใชภาษาญ่ีปุนท่ีเรียนมา 

 

1562404 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 2                   3(3-0) 

  Japanese Conversation 2 

ฝกทักษะในการฟง  และการพูดในบทสนทนาในสถานการณตาง ๆ 

เกี่ยวกับชีวิตประจําวันโดยใชภาษาญ่ีปุนท่ีเรียนมาในระดบัท่ีสูงข้ึน 

 

1562405 การฟงภาษาญ่ีปุน 1                   2(2-0) 

  Listening Comprehension 1 

ฝกทักษะการผัง และความเขาใจ รวมท้ังจับใจความสําคัญในสถานการณ
ตาง ๆ จากเทปและวีดีโอ เปนตน 

 

1562406 การฟงภาษาญ่ีปุน 2                   2(2-0) 

  Listening Comprehension 2 

ฝกทักษะการฟง  และความเขาใจ  รวมท้ังจับใจความสําคัญในสถานการณ
ท่ียากข้ึน  
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1563201 การอานภาษาญ่ีปุน 3                   3(3-0) 

  Japanese Reading 3 

 ฝกทักษะการอานขอเขียนท่ีมีเนื้อหาหลากหลาย ฝกตอบคําถามเพ่ือทดสอบ
ความเขาใจ ฝกใชพจนานุกรมเพ่ือชวยการอานดวยตนเอง  

 

1563202 การอานภาษาญ่ีปุน 4                   3(3-0) 

  Japanese Reading 4 

ฝกทักษะการอานบทความ เร่ืองส้ัน  หรือเร่ืองท่ีคัดออกมาจากวารสาร  
นติยสาร และหนังสือพิมพ ในระดับภาษาที่ยากข้ึน ฝกสรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ี
อาน 

 

1563301 การเขียนภาษาญ่ีปุน 3                   3(3-0) 

  Japanese Writing 3 

ฝกทักษะการเขียนบันทึกขอความส้ัน ๆ จดหมายสวนตัวและการเขียน
เรียงความ 

 

1563302 การเขียนภาษาญ่ีปุน 4                   3(3-0) 

  Japanese Writing 4 

ฝกทักษะการเขียนบรรยายเร่ืองตาง ๆ ในระดับภาษาที่สูงข้ึน    โดยให
สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองประกอบ  

 

1563401 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 3                   3(3-0) 

  Japanese Conversation 3 

ฝกทักษะการฟงและการพูด พรอมท้ังสามารถถายทอด  ขอความหรือสรุป
เนื้อหาของบทสนทนา 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1563402 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 4                   3(3-0) 

  Japanese Conversation 4 

ฝกทักษะการฟง การพูดและการแสดงความคิดเห็นใน  หวัขอท่ีกําหนดให
จาก  ขาว บทความ วิดีทัศน ภาพยนตร เปนตน 

 

1563501 ญ่ีปุนศึกษา 1                    3(3-0) 

  Japanese Studies 1 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับประเทศญ่ีปุนในแงตาง ๆ อาทิ ประวัติศาสตร  
ภูมิศาสตร สังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

 

1563502 ญ่ีปุนศึกษา 2                    3(3-0) 

  Japanese Studies 2 

   ศึกษาเกี่ยวกับประเทศญ่ีปุนเพิ่มเติมจากญ่ีปุนศึกษา 1 

 

1563503 วิวัฒนาการวรรณกรรมญ่ีปุน                  3(3-0) 

  Survey of Japanese Literary Works 

ศึกษารูปแบบวรรณกรรมญ่ีปุนในสมัยตาง ๆ ตลอดจนประวัติความเปนมา
และอิทธิพลของสังคม การเมือง การปกครองในสมัยนั้น ๆ ท่ีมีตอวรรณกรรมโดย
บรรยายเปนภาษาไทย 

 

1563504 ประวัตวิรรณคดีญ่ีปุน 1                   3(3-0) 

  History of Japanese Literature 1 

   ศึกษาผลงานวรรณกรรมท่ีดีเดน ตั้งแตสมัยนาระจนถึงสมัยมุโรมาชิ 

 

1563505 ประวัตวิรรณคดีญ่ีปุน 2                   3(3-0) 

  History of Japanese Literature 2 

   ศึกษาผลงานวรรณกรรมท่ีดีเดนสมัยเอโดะ 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1563601 โครงสรางภาษาญ่ีปุน 1                   3(3-0) 

  Structure of Japanese Language 1 

   ศึกษา วิเคราะหชนิดและหนาท่ีของคําในประโยคตาง ๆ 

 

1563602 โครงสรางภาษาญ่ีปุน 2                   3(3-0) 

  Structure of Japanese Language 2 

   ศึกษาและวิเคราะหโครงสราง รวมท้ังหนาท่ีของประโยค ตาง ๆ 

 

1563603 การแปลภาษาญ่ีปุน 1                   3(3-0) 

  Japanese Translation 1 

ศึกษาหลักการแปล  ปญหาและวิธีการแกปญหา ฝกแปลประโยคท่ีมี
โครงสรางงาย ๆ ไปจนถึงประโยคท่ีซับซอนข้ึน ท้ังจากภาษาญ่ีปุนเปนภาษาไทย
และจากภาษาไทยเปนภาษาญ่ีปุน 

 

1563604 การแปลภาษาญ่ีปุน 2                   3(3-0) 

  Japanese Translation 2 

ฝกแปลบทความจากภาษาญ่ีปุนเปนภาษาไทย  และจากภาษาไทยเปน
ภาษาญ่ีปุนรวมทั้งศึกษาสํานวนตาง  ๆ  ท่ีเกี่ยวของและใชอยูเปนประจําในการแปล 

 

1563801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 3                 2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Japanese Language 3 

จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียน  กอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ และพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกบัวิชาชีพภาษาญ่ีปุน โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึง
เกี่ยวของกับงานท่ีใชภาษาญ่ีปุน 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1564201 การอานภาษาญ่ีปุน 5                   3(3-0) 

  Japanese Reading 5    

ฝกอานขอเขียน หรือบทประพันธ เพื่อใหเขาใจความหมาย เจตนารมณ 
ทัศนคติของผูเขียน ใหสามารถรวบรวมลําดับความคิดและสรุปสาระสําคัญของเร่ือง
ได 

 

1564202 การอานภาษาญ่ีปุน 6                   3(3-0) 

  Japanese Reading 6 

ฝกอานบทความประเภทตาง ๆ ในระดับท่ียากข้ึน  และสามารถสรุป
ใจความสําคัญได 

 

1564301 การเขียนภาษาญ่ีปุน 5                   3(3-0) 

  Japanese Writing 5 

ฝกการเขียนบทความในหัวขอตาง ๆ โดยสามารถจัดลําดับความผิด เขียน
โครงรางและเขียนเรียงเปนภาษาเขียนท่ีถูกตองสละสลวย 

 

1564302 การเขียนภาษาญ่ีปุน 6                   3(3-0) 

  Japanese Writing 6 

   ฝกการเขียนรายงานและจดหมายประเภทตาง ๆ  

 

1564401 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 5                   3(3-0) 

  Japanese Conversation 5 

ฝกการบรรยายหรือเลาเร่ืองในหัวขอท่ีกําหนดจากขาว บทความ วิดีทัศน  
ภาพยนตร  ท่ีมีรูปประโยคซับซอนข้ึน 

 

1564402 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 6                   3(3-0) 

  Japanese Conversation 6 

ฝกการรายงานและอภิปรายในหัวขอท่ีกําหนด ฝกทักษะการพูดช้ันสูง เชน 

การเสนอรายงาน การอภิปรายกลุม เปนตน 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1564501 วรรณกรรมญ่ีปุนสมัยใหม                  3(3-0) 

  Modern  Japanese Literary Works 

ศึกษาการเขียนต้ังแตสมัยเมจิ จนถึงปจจุบัน พรอมท้ังศึกษาภูมิหลังของ
สังคมท่ีมีอิทธิพลตอแนวการเขียน 

 

1564601 การแปลภาษาญ่ีปุน 3                   3(3-0) 

  Japanese Translation 3 

 ฝกการแปลบทความและขาวจากภาษาญ่ีปุนเปนภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเปนภาษาญ่ีปุน 

 

1564701 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการทองเที่ยว 1                  3(3-0) 

  Japanese for Tourism 1 

ฝกทักษะในดานการฟงและพูดในภาษาสํานวนท่ีใชในการบริการ และ
สนทนากับนักทองเท่ียว โดยจัดสถานการณจําลองในการปฏิบัตงิาน เชน สนามบิน 

โรงแรม ภัตตาคาร รานคา เปนตน 

 

1564702 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการทองเที่ยว 2                  3(3-0) 

  Japanese for Tourism 2 

ศึกษาและฝกการใชภาษาตอจากภาษาญ่ีปุนเพื่อการทองเท่ียว 1 ในการ
ปฏิบัติงานในสถานท่ีตาง ๆ เชน สถานบริการ  สถานท่ีทองเท่ียว  บริษทันําเท่ียว  
ตลอดจนฝกพูดโทรศัพทในธุรกิจทองเท่ียว เปนตน 

 

1564703 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการเลขานุการ                 3(3-0) 

  Japanese for Secretary 

ศึกษาภาษาญ่ีปุนสําหรับงานเลขานุการ เนนการใชภาษาในการ
ตดิตอส่ือสาร เชน บันทึกขอความ  โทรศัพทท่ีตดิตอภายในและภายนอกบริษัท 

พรอมท้ังศึกษาศัพทเทคนิค และสํานวนท่ีจําเปนในงานเลขานุการ 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1564704 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการโรงแรม                  3(3-0) 

  Japanese for Hotel 

ฝกทักษะในดานการฟง พูด สํานวนภาษาท่ีใชในการบริการในโรงแรม ใช 
สถานการณจําลองและฝกปฏิบัตใินโรงแรม เชน งานสวนหนา ภตัตาคาร บาร ราน
ขายของท่ีระลึก เปนตน 

 

1564705 ภาษาญ่ีปุนธุรกิจ                    3(3-0) 

  Business Japanese 

ศึกษาภาษาญ่ีปุนท่ีจําเปนตองใชในวงการธุรกิจ โดยใชสถานการณจําลอง
และใหความรูในเร่ืองวิธีปฏิบัตตินในการติดตอธุรกิจกับชาวญ่ีปุน 

 

1564706 การสอนภาษาญ่ีปุนในฐานะภาษาตางประเทศ                3(3-0) 

  Teaching Japanese as Foreigner Language 

ศึกษาวิธีการสอนภาษาญ่ีปุนดานทฤษฎีและปฏิบัต ิ เพื่อใหสามารถสอน
ภาษาญ่ีปุนใหแกนักเรียนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1564801 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 3                 5(350) 

  Field Experience in Japanese Language 3 

จัดใหนกัศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานภาษาญ่ีปุนในหนวยงาน 

สถานประกอบการท่ีมีการใชภาษาญี่ปุน ภายใตการควบคุมของอาจารยนิเทศก และ
ผูบริหารกิจการโดยจัดใหมีการปฐมนิเทศกอนฝก และมีการอภิปราย  วิเคราะหและ
สรุปผลการฝกประสบการณวิชาชีพ 
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หมูวชิา ภาษาจีน  

(157) 

 

หมูวิชาภาษาจีนซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชาเอกเปน 

ดังนี้ 
1.  ทักษะพื้นฐาน              (157-1--) 

2.  ทักษะการฟง – พูด              (157-2--) 

3.  ทักษะการอาน                       (157-3--) 

4.  ทักษะการเขียน              (157-4--) 

5.  ศิลปวัฒนธรรม – วรรณกรรม             (157-5--) 

6.  วาทยสัมพันธและการแปล             (157-6--) 

7.  ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพ             (157-7--) 

8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ             (157-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
     โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา และการวิจัย           (157-9--) 
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หมูวชิาภาษาจีน   (157) 
 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

   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 - ภาษาจีนระดับตน 1 3(2-2) 

1571108 - ภาษาจีนระดับตน 2 3(2-2) 

1571109 - ระบบเสียงภาษาจีนกลาง  2(1-2) 

   1571110  ระบบเสียงภาษาจีน 2(2-0) 

   1571111 1570101 ภาษาจีนเบื้องตน 1 2(1-2) 

   1571112 1570102 ภาษาจีนเบื้องตน 2 2(1-2) 

   1571201 1573201 การฟงและการพูดภาษาจีน 1 2(1-2) 

1571202 1573202 การฟงและการพูดภาษาจีน 2 2(1-2) 

1571203  การฟงภาษาจีน 1 2(2-0) 

1571204  การฟงภาษาจีน 2 2(2-0) 

1572101 - ภาษาจีนระดับตน 3 3(3-0) 

1572102 - ภาษาจีนระดับตน 4 3(3-0) 

1572201 - การฟงและการพูดภาษาจีน 3 2(1-2) 

1572301 1571301 การอานภาษาจีน 1 2(2-0) 

1572302 1572301 การอานภาษาจีน 2 2(2-0) 

1572401 - การเขียนภาษาจีน 1 3(3-0) 

1572501  วัฒนธรรมจีน 3(3-0) 

1573101 - ภาษาจีนระดับกลาง 1 3(3-0) 

1573102 - ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(3-0) 

1573202 1572202 สนทนาภาษาจีน 2(2-0) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1573301 - การอานหนังสือพิมพจีน 1 3(3-0) 

1573302 1572302 การอานภาษาจีน 3  2(2-0) 

1573401 - การเขียนภาษาจีน 2 3(3-0) 

1573402  เรียงความภาษาจีน 1 2(2-0) 

1573502 - นทิานสุภาษิตจีน 3(3-0) 

1573503 1573501 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณคดีจีน 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 หลักภาษาจีน 3(3-0) 

1573701  ภาษาจีนเพื่อการทองเท่ียว 3(3-0) 

1573702  ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ 3(3-0) 

1573703  ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 3(3-0) 

1573704  ภาษาจีนธุรกิจ 3(3-0) 

1573801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 3 2(90) 

1573802  การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 3 5(450) 

1573901  บทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร 1 2(2-0) 

1573902  บทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร 2 3(3-0) 

1574101  ภาษาจีนระดับสูง 3(3-0) 

1574301 1573303 การอานภาษาจีนโบราณ 3(3-0) 

1574302 1573302 การอานหนังสือพิมพจีน 2 3(3-0) 

1574401 1574401 การเขียนรายงานภาษาจีน 3(3-0) 

1574402  เรียงความภาษาจีน 2 3(3-0) 

1574501 1574501 เร่ืองส้ันจีน  3(3-0) 

1574502  นวนิยายจีน 3(3-0) 

1574503  วรรณกรรมจีนสมัยใหมและรวมสมัย 3(3-0) 

1574601 1574601 การแปลภาษาจีน 2 3(3-0) 

1574602  การแปลภาษาจีน 3 3(3-0) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1574701 1573701 หนังสือแบบเรียนภาษาจีน 3(3-0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 319 

คําอธิบายรายวิชา  
หมูวชิาภาษาจีน   (157) 

       

รหัส                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป) 

 

1571101 ภาษาจีน 1                    3(3-0) 

 Chinese 1 

ศึกษาเนนในดานการฟงและพูดภาษาจีนเบ้ืองตน ในกรณีท่ีจําเปนตองใช
ภาษานี้ ในการทํางาน      บทเรียนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนาใน
ชีวิตประจําวันอยางงาย 

 

1571102 ภาษาจีน 2                                                                                              3(3-0) 

 Chinese 2 

 ศึกษาตอเนื่องจากวิชาภาษาจีน 1    โดยเนนในดานการฟง  และการพูด
 นักศึกษาจะไดรับการฝกฝน   ใหใชภาษาจีนในขอบขายท่ีกวางข้ึน   ฝกสนทนา
 ภาษาจีนในวิชาชีพอยางงาย ๆ  และท่ีใชอยูเสมอ 

 

1571103 ภาษาจีน 3                    3(3-0) 

 Chinese 3 

 ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด   บทเรียนจะประกอบดวยภาษา 
 สํานวนท่ีใชในการบริการและสนทนากับนักทองเท่ียว 

 

1571104 ภาษาจีน 4                    3(3-0) 

 Chinese 4 

 ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด    ในสถานการณจําลองในการปฏิบัติ
 งานท้ังในโรงแรมและสถานท่ี 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 

 

1571105       ภาษาจีน 5                    3(3-0) 

 Chinese 5 

 ฝกทักษะในดานการอานและการเขียน   การอานบทความประเภทตาง ๆ 

 อานหนังสือ   บทความทางวิชาการ และการเขียนจดหมายธุรกิจ  และรายงาน 

 ประเภทตาง  ๆ  

 

1571106 ภาษาจีน 6                         3(3-0) 

 Chinese 6 

 ฝกทักษะช้ันสูง  ดานการฟง พูด อาน เขียน สามารถสรุปใจความสําคัญได 
การเสนอรายงาน   การอภิปรายกลุม  เปนตน 

   

1571107 ภาษาจีนระดับตน 1                      3(2-2) 

 Basic Chinese 1 

ศึกษาระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจีนกลาง  และหลักเบ้ืองตนของตัวอักษร
จีน ฝกอานศัพท   วลี  ประโยคและขอความอยางงาย     ศึกษาและฝกเขียน
โครงสรางพื้นฐานของรูปประโยคที่ส้ันและงาย ตลอดจนศึกษาและฝกการใช
พจนานุกรมจีน-ไทย และไทย-จีน 

 

1571108 ภาษาจีนระดับตน 2        3(2-2) 

                    Basic Chinese 2 

ฝกทักษะดานฟง  พูด  อานและเขียน  ฝกการอานศัพท  วลี ท่ียากข้ึน   อาน   

 ประโยคและขอความท่ียาวข้ึน   เพื่อทําความเขาใจและใชไดถูกตอง    ศึกษาลักษณะ  
 โครงสรางของรูปประโยคท้ังในภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการส่ือสาร   เนน เ ร่ื อ ง
การออกเสียงจีนกลางใหไดมาตรฐาน 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 

 

1571109 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง                    2(1-2) 

 Sound System of Chinese 

     ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลางท้ังหนวยเสียงพยัญชนะ  สระ    และ     
 วรรณยุกต  วิเคราะหปญหาในการออกเสียง  โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบ    

 เสียงภาษาไทย ฝกเสียงภาษาจีนท่ีเปนสําหรับ ผูเรียนไทยและแกไขออกเสียง   ให
ถูกตอง 

 

1571110 ระบบเสียงภาษาจีน                   2(2-0) 

  Sound System of Chinese 

ศึกษาสัทศาสตรและระบบเสียงภาษาจีน  เพื่อฟงและวเิคราะหปญหาในการ
ออกเสียง  สํารวจและฝกออกเสียงภาษาจีนท่ีเปนปญหาสําหรับคนไทย และแกไข
การออกเสียงใหถูกตอง  

 

1571111 ภาษาจีนเบื้องตน 1                   2(1-2) 

  Chinese for Beginners I 

   สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาจีนมากอน 

 ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการสําหรับทักษะการฟง และพูด  ผูเรียนไดฝก
ทักษะข้ันพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนํา การขอบคุณ 

การขอโทษ เปนตน ทักษะการเขียน ฝกเขียนตามคําบอกและเขียนประโยคงาย ๆ ได 
ทักษะการอาน ฝกอานเนื้อหาขอความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได 

 

1571112 ภาษาจีนเบื้องตน 2                   2(1-2) 

  Chinese for Beginners II 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 1571111  ภาษาจีนเบื้องตน 1 

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการตอเน่ืองจากภาษาจีนเบ้ืองตน 1 ศึกษา
ไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน  ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ท่ี
กวางขวางและเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 

 

1571201 การฟงและการพูดภาษาจีน 1                                                      2(1-2) 

 Chinese Listening and Speaking   1 

ฝกการฟงบทสนทนา  การเลาเร่ือง  การอธิบายอยางงาย  ฝกสนทนาเร่ือง
ท่ัวไปในชีวิตประจําวัน เพื่อใชภาษาจีนไดคลองแคลว โดยเนนความสามารถการฟง
และการพูด 

 

1571202 การฟงและการพูดภาษาจีน 2                  2(1-2) 

 Chinese Listening and Speaking  2 

ศึกษาหลักการ วิธีการ ในการฟงและการพูดภาษาจีนตอเนื่องจากการฟง  
และการพูด 1 ฝกฟงและพูดในรูปแบบของการสนทนา ในหัวขอท่ีกําหนด ฝกพูดใน
กลุม    ฝกพูดในหัวขอท่ีกําหนด ฝกพูดในท่ีประชุม เพื่อเพิ่มประสบการณความสา
รถและทักษะในการฟงและพูดยิ่งข้ึน 

 

1571203 การฟงภาษาจีน 1                              2(2-0) 

 Chinese Listening 1 

ฝกการฟงบทสนทนา การเลาเร่ือง การอภิปรายงาย ๆ ฝกการฟงและ
สนทนาเร่ืองท่ัวไปในชีวิตประจําวัน  เพื่อใชภาษาจีนไดคลองแคลว  โดยเนนความ
สารถในการฟงใหเขาใจ 
  

1571204 การฟงภาษาจีน 2                                            2(2-0) 

 Chinese Listening 2 

ฝกการฟงบทสนทนาเร่ืองตาง ๆ การเลาเร่ือง  การอธิบาย การบรรยายส้ัน ๆ 

เพื่อจับใจความ  และสามารถสรุปใจความสําคัญได  

 

 

 

 

 



 323 

รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 

 

1572101 ภาษาจีนระดับตน 3               3(3-0) 

 Basic Chinese  3 

ศึกษาการใชคําและหนาท่ีของคํา ความสัมพันธของคําตางๆ ในวลีและ
ประโยคอยางงาย เพื่อใหสามารถเรียบเรียงขอความ ท้ังในการพูดและการเขียน ได
อยางถูกตองตามหลักภาษาและความนิยม 

 

1572102 ภาษาจีนระดับตน 4                3(3-0) 

 Basic Chinese  4 

ศึกษาวลีและหนาท่ีของวลีในประโยค   ศึกษารูปแบบประโยคตางๆ เพื่อ
สามารถเรียบเรียงขอความท้ังในการพูดและการเขียนไดอยางถูกตองตาม หลักภาษา
และความนิยม 

 

1572201 การฟงและการพูดภาษาจีน 3                                   2(1-2) 

 Chinese Listening and Speaking   3 

 ศึกษาการฟงและการพูดตอเนื่องจากการฟงและการพูดภาษาจีน 2   โดย
 เนนการฝกทักษะการฟงและพูดในท่ีชุมชน เพื่อเพิ่มประสบการณ ความสามารถ
และทักษะการฟงและการพูด 

 

1572301 การอานภาษาจีน 1                                 2(2-0) 

 Chinese Reading  1 

     ฝกอานงานเขียนขนาดส้ันประเภทตางๆ เชน ประกาศ อนุเฉท การ                      
 บรรยาย เรียงความอยางงาย  จดหมายและบทความขนาดส้ัน  ฝกความเร็วในการ
อาน  โดยจับใจความสําคัญและวัตถุประสงคของผูเขียนได 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                    น(ท-ป) 

 

1572302 การอานภาษาจีน 2                   2(2-0) 

 Chinese Reading  2 

   ฝกความเร็วในการอานงานเขียนประเภทตางๆท่ียากและยาวขึ้น  เชน  

 การบรรยาย  เรียงความ  บทความ สามารถจับใจความไดดียิ่งข้ึน   และเขียนสรุป
 เนื้อหาของบทอานท่ีอานและยอเร่ืองบทอานนั้น ๆ ได 

 

1572401 การเขียนภาษาจีน 1                   3(3-0) 

 Chinese Writing  1 

ฝกเขียนขอความอยางงาย เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  เชน   จดหมายสวนตัว    
บันทึกประจําวัน เพื่อฝกใหสามารถใชคําศัพทตางๆ ท่ีเรียนแลวมาส่ือความหมาย
ของตนใหผูอ่ืนทราบได 

 

1572501 วัฒนธรรมจีน                       3(3-0) 

 Chinese Culture 

   ศึกษาลักษณะท่ัวไปของวัฒนธรรมจีนขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อ 
คานิยม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และมรรยาทของจีนโดยสังเขป 

 

1573101 ภาษาจีนระดับกลาง 1                   3(3-0) 

 Intermediate Chinese  1 

      ฝกการฟง พูด อาน และเขียน ในรูปแบบตางๆ ท่ีมีเนื้อหาซับซอนข้ึน โดย
เนนการวิเคราะหเนื้อหาสาระ และการใชภาษาส่ือความหมายไดถูกตองรวดเร็ว 
กะทัดรัด  และศึกษาอักษรตัวยอและคําศัพทสมัยปจจุบัน 

 

1573102 ภาษาจีนระดับกลาง 2                   3(3-0) 

 Intermediate Chinese  2 

    ฝกการฟง พูด อาน เขียนในรูปแบบตางๆ ท่ีมีเนื้อหาซับซอนยิ่งข้ึน โดย
เนนความเขาใจและทักษะในการใชภาษาท่ีกะทัดรัดและสละสลวยไดถูกตองกับ
เนื้อหาและความคิด 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 

 

1573202 สนทนาภาษาจีน                    2(2-0) 

 Chinese Conversation 

       ฝกการสนทนาภาษาจีน โดยเนนการพูดปากเปลา และสําเนียงท่ีเปน
มาตรฐาน การออกเสียงใหถูกตองชัดเจน การใชถอยคําใหเหมาะสมกับเหตุการณ
และสภาพแวดลอม 

 

1573301 การอานหนังสือพิมพจีน 1                  3(3-0) 

 Reading of Chinese Newspaper  1 

    ฝกการอานขาวและบทความตางๆ ในหนังสือพิมพ   เชน ขาวท่ัวไปท้ังใน
ประเทศและตางประเทศบทความเชิงวิจารณ  บทความทางการเมือง บทบรรณาธิการ  
โดยเนนการเขาใจศัพท สํานวนท่ีใชในภาษาหนังสือพิมพ 

 

1573302 การอานภาษาจีน 3                   2(2-0) 

 Chinese Reading  3 

   อานขอความประเภทตางๆ และวรรณกรรมรูปแบบตางๆ ท้ังบันเทิงคดี  
และสารคดี โดยเนนการตีความและสามารถถายทอดความรูความเขาใจจากขอความ
ท่ีอาน     สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณจากเร่ืองท่ีอาน        และสามารถสรุป
ใจความโดยสังเขปได 

 

1573401 การเขียนภาษาจีน 2                          3(3-0) 

 Chinese Writing  2 

   ฝกเขียนขอความตามประเพณีนิยม   เชน  จดหมายธุรกิจ   บัตรเชิญบัตร
อวยพร ตลอดจนบทความขนาดส้ัน     ท้ังนี้เพื่อฝกใหสามารถนําศัพทตางๆ    ท่ี
เรียนแลวมาแสดงความประสงคของตนไดถูกตองตามยุคสมัยและประเพณีนิยม 

 

 

 

 



 326 

รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 

 

1573402 เรียงความภาษาจีน 1                        2(2-0) 

 Chinese Writing 1 

ฝกเขียนขอความงาย ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  เชน  จดหมายถึงเพื่อนฝูง 
พอแม ตลอดจนบันทึกประจําวัน  เปนตน  ท้ังนี้เพื่อฝกใหสามารถใชคําศัพทตาง ๆ 

ท่ีเรียน แลวมาเพื่อความหมายของตนใหผูอ่ืนทราบได 
  

1573502 นิทานสุภาษิตจีน                            3(3-0) 

 Chinese Proverbial Tales 

ศึกษานิทานสุภาษิตท่ีมีช่ือเสียงของจีน เนนคติธรรมและปรัชญาชีวิตและ
รูจักใชสุภาษิตจีนไดอยางเหมาะสม 

 

1573503 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีจีน                          3(3-0) 

 Introduction to Chinese Literature 

  ศึกษาลักษณะท่ัวไปและรูปแบบการประพันธตางๆท่ีสําคัญของวรรณคดี
จีน  ตั้งแตกอนสมัยกอนราชวงศฉินจนถึงปจจุบันอยางสังเขป    โดยคัดเลือกจาก   

วรรณคดีจีนท่ีสําคัญในแตละสมัย 
 

1573504 วรรณคดีจีน 1                              3(3-0) 

 Chinese Literature 1 

 ศึกษาลักษณะทั่วไป และรูปแบบการประพันธตาง ๆ ท่ีสําคัญของวรรณคดี
จีน  ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงราชวงศถัง  โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนท่ีสําคัญในแต
ละสมัย 

 

1573505 วรรณคดีจีน 2                             2(2-0) 

 Chinese Literature 2 

 ศึกษาลักษณะทั่วไป และรูปแบบการประพันธตาง ๆ ท่ีสําคัญของวรรณคดี
จีน  ตั้งแตราชวงศถังจนถึงปจจุบัน  โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนท่ีสําคัญในแตละ
สมัย 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 

 

1573601 การแปลภาษาจีน 1                   3(3-0) 

 Chinese Translations  1 

ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยใหเปนภาษาจีน และภาษาจีนใหเปน
ภาษาไทย   ตั้งแตการแปลประโยคจนถึงการแปลขอความ   บทสนทนา และ
บทความขนาดส้ัน 

 

1573602 หลักภาษาจีน                        3(3-0) 

 Chinese Grammar 

ศึกษาลักษณะโครงสรางของภาษาจีน  ศึกษาและวิเคราะหชนิด  ความหมาย 
และหนาท่ีของหนวยคํา ระบบการสรางคํา ระบบการใชคํา วิเคราะห   รูปประโยค
และฝกการเขียนประโยคภาษาจีน ใหถูกตองตามหลักภาษา 

 

1573701 ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว                  3(3-0) 

 Chinese for Tourism 

ฝกทักษะในดานการฟง  และพูดในภาษาสํานวนท่ีใชในการบริการ และ
แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวในประเทศไทย   โดยจัดสถานการณจําลองในการ
 ปฏิบัติงาน  เชน  สนามบิน โรงแรม  ภัตตาคาร  รานคา  เปนตน 

 

1573702 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ                  3(3-0) 

 Chinese for Secretarial Science 

ศึกษาภาษาจีนสําหรับงานเลขานุการ  เนนการใชภาษาในการติดตอ
 ส่ือสารเชน บันทึกขอความ   โทรศัพทท่ีตดิตอภายในและภายนอกบริษัท  

พรอมท้ังศึกษาศัพทเทคนิค และสํานวนท่ีจําเปนในงานเลขานุการ 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 

 

1573703 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม                   3(3-0) 

 Chinese for Hotel 

ฝกทักษะในดานการฟง พูด สํานวนภาษาท่ีใชในการบริการในโรงแรมโดย
ใชในการณจาํลอง  และฝกปฏิบัตใินโรงแรม  เชน งานลวงหนา  ภตัตาคารบาร ราน
ขายของท่ีระลึก  เปนตน 

 

1573704 ภาษาจีนธุรกิจ                        3(3-0) 

 Business Chinese 

ศึกษาภาษาจีนที่จําเปนตองใชในวงการธุรกิจ โดยใชสถานการณจําลองและ
ใหความรูในเร่ืองวิธีปฏิบัตตินในการติดตอธุรกิจกับชาวจีน  

 

1573801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 3                  2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Chinese 3 

จัดใหนกัศึกษาฝกปฏิบัตโิดยใชสถานการณจําลอง ในสถานประกอบการ
ภาคธุรกิจ   เชน  โรงแรม  บริษัทจัดนําเท่ียว  สํานักงาน ฯลฯ  กอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

 

1573802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 3                 5(450) 

 Full Time Professional Experience in Chinese 3 

จัดใหนกัศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานภาษาจีนในหนวยงาน สถาน
ประกอบการท่ีมีการใชภาษาจีน  ภายใตการควบคุมของอาจารยนิเทศ และผูบริหาร
กิจการ  โดยจัดใหมีการปฐมนิเทศกอนฝก  และมีการอภิปราย วิเคราะหและสรุปผล
การฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

1573901 บทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร 1                 2(2-0) 

 Selective Reading Passages in Social Science 1 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับประเทศจีนในแงตางๆ อาทิประวัติศาสตร
ภูมิศาสตร การเมือง  และเศรษฐกิจจากบทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 

 

1573902 บทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร   2                 3(3-0) 

 Selective Reading Passages in Social Science 2 

ศึกษาวิเคราะหสถานการณประเทศจีนในปจจุบันและการสราง 
ความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย จากบทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร  

 

1574101 ภาษาจีนระดับสูง                      3(3-0) 

 Advanced Chinese 

ศึกษางานเขียนตางๆ ท้ังบันเทิงคดี     และสารคดี      จดบันทึก     ยอความ      

ขยายความ    แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงท่ีไดอาน  ไดพบ   ไดเห็นและฟง  เพื่อให
สามารถจับใจความหลักและพลความได 

 

1574301 การอานภาษาจีนโบราณ                   3(3-0) 

 Classical Chinese Reading 

ศึกษาภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรร        เพื่อใหเขาใจลักษณะโครงสราง
ไวยากรณ และความหมาย โดยเฉพาะขอแตกตางในดานการใชศัพทและ  หลักภาษา  
ระหวางภาษาจีนโบราณกับภาษาจีนปจจุบัน 

 

1574302 การอานหนังสือพิมพจีน 2                  3(3-0) 

 Reading of Chinese Newspaper 2 

 ฝกการอานเชิงวิเคราะห      และวิจารณขาว     และบทความตาง ๆ ใน
หนังสือพิมพ  โดยศึกษาลีลาการเขียน ตลอดจนวัตถุประสงคและทัศนะของ   
ผูเขียน 

 

1574401 การเขียนรายงานภาษาจีน                   3(3-0) 

 Chinese Report Writing 

 ฝกการเขียนรายงานการคนควาเปนภาษาจีน การตีความหมายหัวขอเร่ือง
วางโครงเร่ือง  วิธีรวบรวมขอมูลจากการอาน การเรียบเรียงเนื้อความ    การใช
ถอยคําท่ีมีน้ําหนัก การอางเหตุผล เชิงอรรถ ดรรชนีและบรรณานุกรม 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 

 

1574402 เรียงความภาษาจีน 2                   3(3-0) 

 Chinese Essay  2 

ฝกหัดเขียนขอความตามประเพณีนยิม เชน จดหมายธุรกิจ  บัตรเชิญ  บัตร
อวยพร ตลอดจนบทความส้ัน ๆ  ท้ังนี้เพื่อใหสามารถนําศัพทตาง ๆ  ท่ีเรียนมาแลว
มาแสดงความประสงคของตนใหถูกตองตามประเพณีนิยม 

 

1574501 เร่ืองส้ันจีน                              3(3-0) 

 Chinese Short Stories 

ศึกษาเร่ืองส้ันรวมสมัยของจีน เพื่อสามารถจับใจความจากเร่ืองท่ีอานและ
สรุปได 

 

1574502 นวนิยายจีน                               3(3-0) 

 Chinese Novels 

ฝกทักษะการอานและวิเคราะหบทคัดเลือกจากนวนิยายจีนสมัยราชวงศห
มิง  ชิงและสมัยใหม 

 

1574503 วรรณกรรมจีนสมัยใหมและรวมสมัย                 3(3-0) 

 Contemporary and Modern Chinese Literature 

 ฝกทักษะและวิเคราะหบทคัดเลือกจากวรรณกรรมสมัยใหมและรวมสมัย
ของจีน  

 

1574601 การแปลภาษาจีน 2                    3(3-0) 

 Chinese Translation II 

ศึกษาหลักและวิธีการในการแปลภาษาจีนเปนภาษาไทย  และภาษาไทยเปน
ภาษาจีน        ฝกแปลขอความและบทความท่ียากขึ้น        ฝกแปลบทความเอกสาร 
สุนทรพจน และจดหมายประเภทตาง ๆ 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 

 

1574602 การแปลภาษาจีน 3                   3(3-0) 

 Chinese Translation 3 

ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยใหเปนภาษาจีน และภาษาจีนใหเปน
ภาษาไทยในระดับสูงข้ึนจากการแปลภาษาจีน 2โดยเนนการแปลบทคัดยอ เอกสาร
ทางวิชาการ   เร่ืองส้ัน นวนิยาย บทประพันธและเอกสารราชการ 

 

1574701 หนังสือแบบเรียนภาษาจีน                   3(3-0) 

 Chinese  Instructional Materials 

ศึกษาแบบเรียนภาษาจีนในระดับตาง ๆ วิเคราะหแบบเรียนนั้น ๆ เพื่อ
นาํไปใชในการทดลองสอน และการศึกษาตอไป  ฝกการสรางแบบเรียนท่ี
สอดคลองกับจุดมุงหมาย และการสรางแบบฝกท่ีเพิ่มเติม 
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หมูวชิาภาษามาเลย 
(158) 

 

 

หมูวิชาภาษามาเลย  ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร  ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา
ออกเปนดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน               (158-1--) 

  2.  ทักษะการฟง-พูด               (158-2--) 

  3.  ทักษะการอาน               (158-3--) 

  4.  ทักษะการเขียน               (158-4--) 

  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม              (158-5--) 

  6.  วากยสัมพันธและการแปลง              (158-6--) 

  7.  ภาษามาเลยสําหรับวิชาชีพ              (158-7--) 

  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ              (158-8--) 

  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย            (158-9--) 
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หมูวชิาภาษามาเลย   (158) 

 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1581101 

1581102 

1581103 

1581104 

1581105 

1581106 

 ภาษามาเลยเบื้องตน 1 

ภาษามาเลยเบื้องตน 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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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาภาษามาเลย  (158) 

 

รหัส                                 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1581101 ภาษามาเลยเบ้ืองตน  1                   3(3-0) 

                            Malay for Beginners  1  

      สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษามาเลยมากอน 

              ควรฝกทักษะท้ัง 4    อยางบูรณาการ     ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ
พ้ืนฐาน เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน   ไดแก    การทักทาย  การแนะนํา
ตน การบอกเวลา การซ้ือของ  เปนตน การฝกอานขอความส้ัน ๆ    สามารถสรุปและ
ตอบคําถามได   การเขียนประโยคงาย ๆ  ได  

 

  1581102 ภาษามาเลยเบ้ืองตน 2                   3(3-0) 

                           Malay for  Beginners 2  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 1581101   ภาษามาเลยเบ้ืองตน 1 

โดยการฝกทักษะท้ัง 4   อยางบูรณาการ   ตอเนื่องจากภาษามาเลยเบ้ืองตน 1                       

ศึกษาไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน    ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง  ๆ 

ท่ีกวางขวางข้ึน และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม  

 

1581103 ภาษามาเลย 1                    3(3-0) 

                            Malay  1  

      ศึกษาเนนในดานการฟง และการพูดภาษามาเลยเบ้ืองตน    ในกรณีท่ี
จําเปนตองใชภาษานี้ในการทาํงาน   บทเรียนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน  
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 

 

1581104 ภาษามาเลย 2                          3(3-0) 

                            Malay 2   

  ศึกษาตอเนื่องจากวิชาภาษามาเลย  1    โดยเนนในดานการฟงและการพูด  

    นกัศึกษาไดรับการฝกฝน      ใหใชวิชาภาษามาเลยในขอบขายท่ีกวางข้ึน    

ฝกทักษะในดานการฟงและพูด         บทเรียนจะประกอบดวยภาษาสํานวนท่ีใชใน
การบริการและสนทนากับนักทองเท่ียว  

 

1581105 ภาษามาเลย  3                        3(3-0) 

        Malay  3  

 ฝกทักษะในดานการฟงและพูด     บทเรียนจะประกอบดวยภาษาสํานวนท่ี
ใชในการบริการและสนทนากับนักทองเท่ียว  

 

1581106 ภาษามาเลย 4                    3(3-0) 

                   Malay  4  

ฝกทักษะในดานการฟงและพูด   ในสถานการณจําลองในการปฏิบัติงานท้ัง
ในโรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียว  
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หมูวชิาภาษาฝร่ังเศส   

(159) 

 

  หมูวิชาภาษาฝร่ังเศส  ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร  ไดจัดลักษณะเน้ือหาทาง
วิชาออกเปน  ดังนี้ 

1. ทักษะพื้นฐาน              (159-1---) 

2. ทักษะการฟง – พูด              (159-2---) 

3. ทักษะการอาน                  (159-3---) 

4. ทักษะการเขียน               (159-4---) 

5. ศิลปวัฒนธรรม – วรรณกรรม             (159-5---) 

6. วากยสัมพันธและการแปล             (159-6---) 

7. ภาษาฝร่ังเศสสําหรับวิชาชีพ             (159-7---) 

8. การฝกประสบการณวิชาชีพ             (159-8---) 

9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ   

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย           (159-9---) 
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หมูวชิาภาษาฝร่ังเศส   (159) 

                                 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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  รูปและการใชภาษาฝร่ังเศสสมัยใหม 1                     3(3-0) 

1591108  รูปและการใชภาษาฝร่ังเศสสมัยใหม 2                     3(3-0) 

1591109   1590101 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 1 2(1-2) 

1591110   1590102 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 2 2(1-2) 

1591201  ความเขาใจดานการฟง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 1             3(3-0) 

1591202  ความเขาใจดานการฟง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 2             3(3-0) 

1591301  เทคนิคการอาน 1                           3(3-0) 

1591302  เทคนิคการอาน 2 3(3-0) 

1592201  สนทนาภาษาฝร่ังเศส 1 3(3-0) 

1592301  การอานภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 3(3-0) 

1592401  การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 1                   3(3-0) 

1592402  การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 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  การอานภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการตีความ                      3(3-0) 

1593401  การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงริเร่ิมสรางสรรค                 3(3-0) 

1593501  ฝร่ังเศสศึกษา 3(3-0) 

1593502  วรรณคดีฝร่ังเศสเบ้ืองตน 3(3-0) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1593503  การเรียนภาษาฝรั่งเศสดวยการละคร                      2(1-2) 

1593701  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานเลขานุการ 1                       3(3-0) 

1593702  ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 2               3(3-0) 

1593703  การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 3                   3(3-0) 

1593704  ภาษาฝร่ังเศสในส่ือมวลชน 2                            3(3-0) 

1593705  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทองเท่ียว 1                        3(3-0) 

1593706  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการโรงแรม 1 3(3-0) 

1593707  การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศ           2(1-2) 

1593801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 3     2(90) 

1594201  สนทนาภาษาฝร่ังเศส 4 3(3-0) 

1594501  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของคนฝร่ังเศส 3(3-0) 

1594502  วรรณคดีสําหรับเด็ก 2(2-0) 

1594503  รอยกรองภาษาฝรั่งเศส 2(2-0) 

1594601  การแปลภาษาฝร่ังเศส 1 3(3-0) 

1594602  การแปลภาษาฝร่ังเศส 2 3(3-0) 

1594701  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทองเท่ียว 2 3(3-0) 

1594702  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการโรงแรม 2 3(3-0) 

1594703  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการติดตอทางธุรกิจ 3(3-0) 

1594704  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานเลขานุการ 2 3(3-0) 

1594705  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการตัดเย็บและออกแบบทรงผม 3(3-0) 

1594706  การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษาฝร่ังเศส 2(1-2) 

1594707  ความสัมพันธทางดานธุรกิจกับประเทศฝรั่งเศส 3(3-0) 

1594801  การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 3 5(350) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาภาษาฝร่ังเศส (159) 

 

 รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

1591101 ภาษาฝร่ังเศส 1                    3(3-0) 

       French 1 

ศึกษาเนนในดานการฟงและการพูดภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน  ในกรณีท่ี
จําเปนตองใชภาษานี้ในการทํางาน  บทเรียนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนาใน
ชีวิตประจําวันแบบงาย 

 

1591102     ภาษาฝร่ังเศส 2                    3(3-0) 

      Franch 2 

ศึกษาตอเนื่องจากวิชาภาษาฝรั่งเศส 1  โดยเนนหนักในดานการฟงและพูด
นักศึกษาจะไดรับการฝกฝนใหใชภาษาฝรั่งเศสในขอบเขตท่ีกวางข้ึน  เชน การ
บริการดานอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 

1591103     ภาษาฝร่ังเศส 3                    3(3-0) 

      French 3 

ฝกทักษะในดานการฟงและพูด  บทเรียนจะประกอบดวยภาษา  สํานวนท่ี
ใชในการบริการและสนทนากับนักทองเท่ียว 

 

1591104     ภาษาฝร่ังเศส 4                    3(3-0) 

      French 4 

ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด  ในสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน
ท้ังในโรงแรม  และสถานท่ีทองเท่ียว 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1591105     ภาษาฝร่ังเศส 5                    3(3-0) 

      French 5 

ฝกทักษะในดานการอานและการเขียน  การอานบทความประเภทตาง ๆ   

อานหนังสือพิมพ  บทความทางวิชาการ  และการเขียนจดหมายธุรกิจ และรายงาน
ประเภทตาง ๆ 

 

1591106     ภาษาฝร่ังเศส 6                    3(3-0) 

       French 6 

 ฝกทักษะช้ันสูงดานการฟง พูด อาน เขียน สามารถสรุปใจความสําคัญได  
การเสนอรายงาน  การอภิปรายกลุม  เปนตน 

 

1591107     รูปและการใชภาษาฝร่ังเศสสมัยใหม 1                                    3(3-0) 

                    Forms and Usage in Modern French 1 

ศึกษาโครงสรางทางไวยากรณภาษาฝรั่งเศสและวิเคราะหความสัมพันธใน
ประโยคระดับภาษาที่ไมซับซอน 

 

1591108     รูปและการใชภาษาฝร่ังเศสสมัยใหม 2                                    3(3-0) 

        Forms and Usage in Modern French 2 

                    Prerequisite: 1591107 Forms and Usage in Modern French 1 

 ศึกษาโครงสรางของภาษาพูดและเขียน  วิเคราะหภาษา  โครงสรางของ
ประโยคและกฎทางไวยากรณซ่ึงตัดตอนมาจากเอกสารตาง ๆ ในระดับท่ีสูงข้ึน 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1591109 ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1                   2(1-2) 

  French for Beginners 1 

   สําหรับผูท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาฝร่ังเศสมากอน 

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยาง       บูรณาการในข้ันพื้นฐานสําหรับทักษะการฟงและ
การพูด  ผูเรียนไดฝกทักษะท่ีใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนํา
ตนเองและแนะนําผูอ่ืน การขอบคุณ การขอโทษ การอําลา การอวยพร การบอกเวลา 
ทักษะการเขียน ฝกเขียนตามคําบอกและเขียนประโยคงาย ๆ ได ทักษะการอาน ฝก
อานเนื้อหาขอความส้ัน ๆ และตอบคําถามส้ัน ๆ ได  

 

1591110 ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 2       2(1-2) 

  French for Beginners 2 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 1591109 ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 

ฝกทักษะท้ัง 4 อยางตอเนื่องจากภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 1      ในขอบขายท่ี
กวางข้ึน   โดยใชศัพทสํานวนไวยากรณท่ีซับซอนข้ึน และใหรูจักวัฒนธรรมฝร่ังเศส
ในดานตาง ๆ เชน การดําเนินชีวิตประจําวัน อาหาร การกีฬา วันหยุด เปนตน 

 

1591201     ความเขาใจดานการฟง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 1                            3(3-0) 

       Listening and Speaking 1 

ฝกฟง-พูดจากส่ือตาง ๆ เชน วิทยุ  โทรทัศน  ภาพยนตร  วิดีทัศน  เปนตน 

 

1591202     ความเขาใจดานการฟง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 2                            3(3-0) 

        Listening and Speaking 2 

                     Prerequisite: 1591201  Listening and Speaking 1 

              ฝกฟงเพื่อจับใจความหลักหรือแกนของเร่ือง สามารถรายงานปากเปลา  
สรุปใจความสําคัญจากส่ิงท่ีฟงได 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1591301     เทคนิคการอาน 1                                                    3(3-0) 

       Paragraph Reading Strategies 1 

ศึกษาหลักการอานเบื้องตน  รวมทั้งการตีความประโยคและเนื้อความจาก
บริบท  ตลอดจนทักษะในการเดาคําศัพทใหม  อานเพื่อจับใจความสําคัญและ
รายละเอียดตาง ๆ ในระดับขอความไดอยางเขาใจและสามารถโตตอบเปนภาษา
ฝร่ังเศสได  อันเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการพดู  อานและเขียน       

                           

1591302     เทคนิคการอาน 2                                                    3(3-0) 

       Processes in Reading Continuous Texts 2 

ศึกษาท่ัวไปเกี่ยวกับการอานศึกษาศัพทและสํานวนท่ีใชในชีวิตประจําวัน         

ในระดับท่ีสูงข้ึน 

 

1592201     สนทนาภาษาฝร่ังเศส 1                                               3(3-0) 

        Conversation 1 

              ศึกษาบทสนทนาในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะดานการฟง  พูด  อาน  เขียน  

เพื่อการส่ือสารเบ้ืองตน   สามารถโตตอบแสดงความคิดเห็นตอเ ร่ืองราวใน
ชีวิตประจําวันได 

 

1592301     การอานภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ                                                         3(3-0) 

       Reading Business French 

              ฝกอานเอกสารท่ีเกี่ยวกับธุรกิจประเภทตางๆใหอานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

โดยสามารถยอความส่ิงท่ีอานไดถูกตอง                
 

1592401     การเขียนภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1                                  3(3-0) 

       Communicative Writing 1 

            ศึกษาการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ รวมท้ังการเขียนประวัติยอของบุคคลแนว
ปฏิบัติในการเขียนจดหมายธุรกิจ  สํานวนจดหมายเฉพาะแบบฝกเขียนและตอบรับ  

ตอบปฏิเสธบัตรเชิญตาง ๆ 
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 รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1592402     การเขียนภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 2                                  3(3-0) 

       Communicative Writing 2 

                    Prerequisite: 1592401  Communicative Writing 1 

              ฝกเขียนเรียงความส้ัน ๆ ใหไดใจความสละสลวย                 
 

1592701     ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 1                                                 3(3-0) 

       Business French 1 

              พัฒนาทักษะตาง ๆ ของผูเรียน ไดแก การฟง  การพูด  การอานและ 
การเขียนดานตาง ๆ ทางธุรกิจ  เพื่อการส่ือสารอยางเหมาะสม 

 

1592702     ภาษาฝร่ังเศสในส่ือมวลชน 1                                           3(3-0) 

       Mass Media French 1 

              ศึกษาโดยการอานและเขียน  ศึกษาหลักเกณฑและรูปแบบของส่ือประเภท 

ส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพรายวัน นิตยสาร คูมือ และโฆษณาตาง ๆ เนน เร่ือง
ไวยากรณและความหมายของคําศัพท  บทความ  จดหมายขาว  การโฆษณา และ
ประกาศแจงความ  ในระดับเบ้ืองตน                                 

 

1593201     สนทนาภาษาฝร่ังเศส 2                                                3(3-0) 

       Conversation 2 

                    Prerequisite: 1592201  Conversation 1 

              ศึกษาบทสนทนา  แสดงความคิดเห็นและโตตอบตอขาวสารทันสมัยและ 
เหตุการณตาง ๆ ของโลกปจจุบัน 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1593202     สนทนาภาษาฝร่ังเศส 3                                                3(3-0) 

       Conversation 3 

                    Prerequisite: 1593201  Conversation 2 

              ฝกการพูดใหขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับสวนหนาของโรงแรม  สํานักงาน
ภัตตาคาร บริษัทธุรกิจทองเท่ียวและรานขายของท่ีระลึก  การพูดแสดงความคิดเห็น
ในระดับท่ีสูงข้ึน เปนตน 

 

1593301     การอานภาษาฝร่ังเศสเพื่อการตีความ                                     3(3-0) 

       Reading and Interpretation of Texts 

              ศึกษาการอานขอเขียนประเภทตาง ๆ       ในระดับภาษาที่ซับซอนข้ึนฝกให
ผูเรียนวิเคราะหขอเขียนอยางมีเหตุผล    ฝกแสดงความคิดเห็นตอขอเขียน   สามารถ
ตคีวาม  สรุปความอางอิง  บอกความหมายของขอเขียนและทัศนคติของผูเขียนได 

 

1593401     การเขียนภาษาฝร่ังเศสเชิงริเร่ิมสรางสรรค                               3(3-0) 

       Creative Writing 

              ศึกษากฎเกณฑการเขียนเรียงความ  การเลือกหัวขอ  การวางโครงเร่ือง และ 
ฝกเขียนเรียงความท้ังเร่ือง  บทประพันธ  โคลง  กลอนตาง ๆ และภาษาโฆษณา 

 

1593501     ฝร่ังเศสศึกษา                                                       3(3-0) 

       French Studies 

              ศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี   วิถีชีวิต  คานิยม  ความเช่ือท่ีคนฝรั่งเศสยึดถือและปฏิบัติ
รวมท้ังความสัมพันธทาง เศรษฐกิจและการคาระหวางไทยและฝร่ังเศส 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1593502     วรรณคดีฝร่ังเศสเบื้องตน                                              3(3-0) 

       Introduction to French Literary Work 

            ความรูความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณกรรมและประวัตวิรรณคดีพรอม
ท้ังดานลีลาการประพันธ  ความหมาย  ความคิดหรือปรัชญาของผูแตงรวมท้ังศัพท
เฉพาะดานวรรณกรรมเพ่ือใหเกิดความรูและความเขาใจเบ้ืองตนในวรรณกรรมและ
ประวัติวรรณคดีฝร่ังเศส                                    

 

1593503     การเรียนภาษาฝร่ังเศสดวยการละคร                  2(1-2) 

       French Language Learning through Drama 

   ฝกการใชภาษาในการแสดงบทละครส้ัน ๆ   นักศึกษาจะเรียนรูวิธีปรับปรุง 
การพูดและการเปลงเสียงใหถูกตอง  สามารถกํากับบทละครส้ัน ๆ เปนภาษาฝร่ังเศส 

 

1593701     ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานเลขานุการ 1                                      3(3-0) 

       French for the Secretary I 

              ฝกการใชภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับงานเลขานุการ  เนนการใชภาษาเพื่อการ
ส่ือสารดานธุรกิจ 

 

1593702     ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 2                                                 3(3-0) 

       Business French 2 

                    Prerequisite: 1592701  Business French 1 

              วิชานี้เนนการส่ือสารดานการพูดและการเขียนในวงการธุรกิจตาง ๆ เชน
การธนาคาร   โครงการทางดานธุรกิจและการสงเสริมการลงทุน  เงินทุนและสินคา
อุปโภค บริโภค   
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1593703     การเขียนภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 3                                  3(3-0) 

       Communicative Writing 3 

                    Prerequisite: 1592402  Communicative Writing 2 

              ศึกษาการเขียนเพ่ือการส่ือสาร    นอกเหนือจากการโตตอบจดหมายธุรกิจ
ตาง ๆ  นั้นแลว  ตัวอยางเชน  การเขียนแผนพับในเร่ืองเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อการ
ทองเท่ียวและการโรงแรมการเขียนบรรยายและพรรณาถึงสถานท่ีบุคคลหรือส่ิงท่ี
ดึงดูดใจนักทองเท่ียว ฯลฯ 

 

1593704     ภาษาฝร่ังเศสในส่ือมวลชน 2                                           3(3-0) 

       Mass Media French 2 

                    Prerequisite: 1592702  Mass Media French 1 

            เนนการฝกอานและเขียนขอความจากส่ิงพิมพท่ีเปนปจจุบัน  ภาษาท่ีใชทาง
วิทยุ โทรทัศน ฝกผูเรียนใหสามารถตีความในการอานและเขียน ฝกอภิปราย ฝกแยก
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากสาระ ขาว  บทความ ฯลฯ  และศึกษาลักษณะเฉพาะ
ของภาษาท่ีใชกับส่ือตาง ๆ 

 

1593705     ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทองเท่ียว 1                                       3(3-0) 

       French for Tourism 1 

              ศึกษาการใชภาษาฝร่ังเศสในธุรกิจการทองเท่ียวในสถานการณตาง ๆ พรอม
ท้ังทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

 

1593706     ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการโรงแรม 1                                        3(3-0) 

       French for Hotel Management 1 

ฝกการใชภาษาฝร่ังเศสในธุรกิจการโรงแรมในสถานการณตาง ๆ รวม
แผนก  อาหารและเคร่ืองดื่ม  
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1593707     การสอนภาษาฝร่ังเศสในฐานะภาษาตางประเทศ                2(1-2) 

       Didactic of French as Second languge 

   ศึกษาหลักสูตรแบบเรียนและคูมือของแบบเรียนท่ีใชในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ประเมินขอดีและขอเสียของแบบเรียนในดานเนื้อหาโครงสรางและการท่ี
จะสามารถนําเนื้อหาตาง ๆ  ไปใชในการเรียนการสอน  ประเมินแบบเรียน เชน 

สามารถใหผูเรียนมีความรู  สามารถสรางและใชส่ือการสอนภาษาฝร่ังเศส          

 

1593801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ  3                             2(90) 

  Preparation  for  Professional  Experience  in  Japanese  Language 3 

   จัดกิจกรามเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพและพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกบัวิชาชีพภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ  โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบ
ตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวกับงานท่ีใชภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 

 

1594201     สนทนาภาษาฝร่ังเศส 4                                                3(3-0) 

     Conversation 4 

                  Prerequisite: 1593202  Conversation 3 

            นกัศึกษาไดรับการฝกใหแสดงความคิดเห็นในหวัขอตาง ๆ  สามารถวิจารณ
เสนอแนะและชักชวน 

 

1594501     ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของคนฝรั่งเศส                              3(3-0) 

        Sociocultural Background of French People 

วิชานี้ศึกษาทางดานสังคมศาสตร  วิถีทางการดําเนินชีวิตของคน ฝร่ังเศส
เนื้อหาวิชานี้จะครอบคลุมดานประวัติศาสตร  ภูมิศาสตร  ศาสนา  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  เนนการวิเคราะหเนื้อหาและการอภิปรายแสดงความคิดเห็น เชน  รายการ    
ทีวี  วิดีทัศน  และหนังสือพิมพภาษาฝร่ังเศสเพ่ือพัฒนาทักษะตาง ๆ 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1594502     วรรณคดีสําหรับเด็ก                               2(2-0) 

      Children’s Literature 

   ศึกษาวรรณคดีสําหรับเด็กประเภทตาง ๆ  เชน  นิทานพ้ืนบาน  เทพนิยาย   
บทเพลงกลอมเด็ก  บทรอยกรองสําหรับเด็ก  และนิทานสําหรับเด็ก เปนตน  ผูเรียน
ตองอานงานวรรณกรรมช้ินเอกสําหรับเด็กอยางนอยหนึ่งเร่ือง 

 

1594503     รอยกรองภาษาฝร่ังเศส                   2(2-0) 

      French Poetry Selections 

   ศึกษารอยกรองภาษาฝรั่งเศส  โดยพิจารณาใหเหมาะสมกบัความสนใจของ 
ผูเรียนไทย  ศึกษางานกวีนิพนธท่ีมีช่ือเสียงและงานของกวีรวมสมัยเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูเกี่ยวกับภูมิหลังและพัฒนาการของกวีนิพนธ  ศึกษาภาษาและลีลาการ
ประพันธของกวีเพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหและประเมินคุณคาของบทกวีนิพนธ
ตาง ๆ  ได 

 

1594601     การแปลภาษาฝร่ังเศส 1                                              3(3-0) 

      Translation 1 

            ศึกษาการแปล   ฝกแปลขอความและเร่ืองราวส้ัน ๆ  จากภาษาไทยเปน
ภาษาฝร่ังเศส   และจากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย  ฝกการใชพจนานุกรม 

 

1594602     การแปลภาษาฝร่ังเศส 2                                               3(3-0) 

       Translation 2 

                    Prerequisite: 1594601 Translation 1 

              ฝกทักษะการแปลในระดับท่ียากข้ึนจากขอความตาง ๆ  รายงานบทตัดตอน
มาจากความรูในสาขาตาง  ๆ  สุนทรพจนและบทตัดตอนจากวรรณกรรมเนนการฝก
แปลจากภาษาไทยเปนภาษาฝร่ังเศส  และจากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทยในระดับท่ี
ยากข้ึน 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1594701     ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทองเท่ียว 2                                       3(3-0) 

      French for Tourism 2 

                   Prerequisite: 1593705  French for Tourism 1 

              ผูเรียนจะเรียนคําศัพทและสํานวนภาษาท่ีใชในสถานการณตางๆท่ีเกี่ยวกับ
การทองเท่ียวมากข้ึน 

 

1594702     ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการโรงแรม 2                                        3(3-0) 

      French for Hotel Management 2 

                    Prerequisite: 1593706  French for Hotel Management 1 

              ศึกษาศัพทและสํานวนภาษาท่ีใชในสถานการณตาง ๆ มากข้ึนของธุรกิจ
การโรงแรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับแผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม                                 

 

1594703     ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการติดตอทางธุรกิจ                                     3(3-0) 

       Business French Correspondence 

              ศึกษาและฝกการเขียนโตตอบจดหมายธุรกิจแบบตาง ๆ เชน จดหมายสง
ของจดหมายตอบรับและตอบปฏิเสธ  จดหมายแนะนําสินคา  จดหมายเสนอสินคา 
รวมท้ังช้ีแจงและแสดงความไมพอใจในสินคาและบริการ  เปนตน 

 

1594704     ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานเลขานุการ 2                                      3(3-0) 

       French for the Secretary 2 

                    Prerequisite: 1593701  French for the Secretary 1 

              ผูเรียนศึกษาศัพทสํานวนท่ีใชในการส่ือสารดานธุรกิจมากข้ึน  วิชานี้ฝก
ผูเรียนใหสามารถรับขาวสารและจัดสงขาวสารในแบบส่ือสารตรงทางโทรศัพทและ
ทางโทรสาร 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1594705     ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการตัดเย็บและออกแบบทรงผม                             3(3-0) 

      French for Clothing and Hair Design                  

              ศึกษาภาษาฝรั่งเศสท่ีใชเกี่ยวกับการออกแบบเส้ือผาและแบบผมการ
บรรยายแฟช่ัน  เส้ือผาและแบบผมตาง ๆ เปนตน 

 

1594706     การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษาฝร่ังเศส                2(1-2) 

        Tests and Measurements for French Language Teachers 

   ศึกษาและสามารถสรางขอสอบเปนภาษาฝร่ังเศส  สามารถวิเคราะห
ขอสอบและวัดผลไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 

 

1594707     ความสมัพันธทางดานธุรกิจกับประเทศฝร่ังเศส                              3(3-0) 

       Commercial relation with France     

              ศึกษาความสัมพันธทางธุรกิจระหวางประเทศไทยกับประเทศฝร่ังเศส 

ดานกฎหมายและเศรษฐกิจ  รวมท้ังระเบียบและวิธีการนําเขาและสงออกสินคา 
 

1594801 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 3                                        5(350) 

  Field  Experience  in  Business  French  3 

   ฝกการใชภาษาฝร่ังเศสในงานธุรกิจ 
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หมูวชิาภาษาเยอรมัน    (161) 

 
 

  หมูวิชาภาษาเยอรมัน  ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา 
ออกเปน ดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน      (161-1--) 

  2.  ทักษะการฟง-พูด      (161-2--) 

  3.  ทักษะการอาน      (161-3--) 

  4.  ทักษะการเขียน      (161-4--) 

  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม     (161-5--) 

  6.  วากยสัมพันธและการแปลง     (161-6--) 

  7.  ภาษาเยอรมันสําหรับวิชาชีพ     (161-7--) 

  8.  ฝกประสบการณวิชาชีพ     (161-8--) 

  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   (161-9--) 
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หมูวชิาภาษาเยอรมัน   (161) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

1611101 

1611102 

1611103 

1611104 

1611105 

1611106 

 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 

ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 2 

ภาษาเยอรมัน 1 

ภาษาเยอรมัน 2 

ภาษาเยอรมัน 3 

ภาษาเยอรมัน 4 

2(1-2) 

2(1-2) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 353 

คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาภาษาเยอรมัน  (161) 

 

รหัส                                                              ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                     น(ท-ป) 

 

1611101         ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน  1                                                                                      2(1-2) 

                       German for Beginners 1 

                                   สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาเยอรมันมากอน       

        ควรฝกทักษะท้ัง  4        อยางบูรณาการ    สําหรับทักษะการฟงและการพูด    

                        ผูเรียนไดฝกทักษะข้ันพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทาย  การแนะนํา 
                       การขอบคุณ  การขอโทษ เปนตน     ทักษะการเขียน        ฝกเขียนตามคําบอก และ   
                       เขียนประโยคงาย ๆ ได  ทักษะการอานฝกอาน-เนื้อหา   ขอความส้ัน ๆ   สามารถสรุป               

                       และตอบคําถามได 
 

1611102          ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 2                                                                                        2(1-2)  

                        German  for  Beginners 2 

                                       วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 1611101   ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 

            โดยการฝกทักษะท้ัง    4      อยางบูรณาการ   ตอเนื่องจากภาษาเยอรมัน 

                        เบ้ืองตน 1    ศึกษาไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน          ฝกทักษะภาษาใน 

                       สถานการณตาง  ๆ ท่ีกวางขวางข้ึน  และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

 

1611103             ภาษาเยอรมัน 1                                                                                                 3(3-0)  

                           German 1 

               ศึกษาเนนในดานการฟง และการพูดภาษาเยอรมันเบ้ืองตน ในกรณีท่ี 

จําเปนตองใชภาษานี้ในการทาํงาน บทเรียนจะประกอบดวย   รูปแบบการสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน 
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รหัส                                                              ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                      น(ท-ป) 

 

1611104             ภาษาเยอรมัน 2                                                                                                3(3-0) 

                           German 2 

             ศึกษาตอเน่ืองจากวิชาภาษาเยอรมัน  1      โดยเนนหนักในดานการฟง และ
พูด  นกัศึกษาจะไดรับการฝกฝนใหใชภาษาเยอรมัน  ในขอบขายท่ีกวางข้ึน        ฝก
ทักษะในดานการฟงและพูด          บทเรียน  จะประกอบดวย ภาษา สํานวนท่ีใชใน
การบริการ  และสนทนากับนักทองเท่ียว 

 

1611105      ภาษาเยอรมัน  3                                                                                               3(3-0) 

                            German  3  

ฝกทักษะในดานการฟงและพูด บทเรียน จะประกอบดวย  ภาษา  สํานวนท่ี
ใชในการบริการและสนทนากับนักทองเท่ียว  

 

1611106     ภาษาเยอรมัน  4                                                                                                 3(3-0) 

                            German  4  

                  ฝกทักษะในดานการฟงและพูดในสถานการณจําลองในการปฏิบัตงิาน
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หมูวชิาภาษาอิตาเลี่ยน    (162) 

 
 

  หมูวิชาภาษาอิตาเล่ียน  ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา
ออกเปน  ดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน      (162-1--) 

  2.  ทักษะการฟง-พูด      (162-2--) 

  3.  ทักษะการอาน      (162-3--) 

  4.  ทักษะการเขียน      (162-4--) 

  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม     (162-5--) 

  6.  วากยสัมพันธและการแปลง     (162-6--) 

  7.  ภาษาอิตาเล่ียนสําหรับวิชาชีพ     (162-7--) 

  8.  ฝกประสบการณวิชาชีพ     (162-8--) 

  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   (162-9--) 
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หมูวชิาภาษาอิตาเลี่ยน    (162) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

1621101 

1621102 

1621103 

1621104 

1621105 

1621106 

 ภาษาอิตาเล่ียนเบ้ืองตน 1 

ภาษาอิตาเล่ียนเบ้ืองตน 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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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาภาษาอิตาเลี่ยน (162) 

 

รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

1621101 ภาษาอิตาเลี่ยนเบ้ืองตน  1       2(1-2) 

                            Italian for Beginners 1     

สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาอิตาเล่ียนมากอนควรฝกทักษะ
ท้ัง 4                       อยางบูรณาการ     ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน    

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวันไดแกการทักทาย  การแนะนําตน การบอก
เวลา การซ้ือของ  เปนตน การอานฝกอานขอความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบ
คําถามได  การเขียนประโยคงาย ๆได  

 

 1621102 ภาษาอิตาเลี่ยนเบ้ืองตน 2        2(1-2) 

Italian for Beginners 2  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 1621101   ภาษาอิตาเล่ียนเบ้ืองตน 1 

โดยการฝกทักษะท้ัง 4   อยางบูรณาการ   ตอเนื่องจากภาษาอิตาเล่ียน
เบ้ืองตน 1    ศึกษาไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน  ฝกทักษะภาษาใน
สถานการณตาง  ๆ ท่ีกวางขวางข้ึน และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

  

1621103 ภาษาอิตาเลี่ยน 1        3(3-0) 

Italian 1  

ใหศึกษาระบบเสียงตัวอักษร ฝกการใชประโยค ซ่ึงใชในชีวิตประจําวัน 

แบบงาย ศึกษาโครงสรางทางไวยากรณเบ้ืองตน เนนทักษะการพูด การฟง ใน
สถานการณตาง ๆ อยางส้ัน 
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รหัส                                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 

 

1621104 ภาษาอิตาเลี่ยน 2             3(3-0) 

Italian 2  

ฝกทักษะทางภาษา และโครงสรางทางไวยากรณตอจากวิชาภาษา
อิตาเล่ียน 1  เนนการฝกทักษะการฟง การพูด และเพิ่มเติมลักษณะการอานและ
เขียนเพื่อการส่ือสารโตตอบในระดับงาย 

  

1621105 ภาษาอิตาเลี่ยน 3         3(3-0) 

Italian   3  

ฝกทักษะในดานการฟงและพูด  บทเรียนจะประกอบดวยภาษา  สํานวน
ท่ีใชในการบริการและสนทนากับนักทองเท่ียว         

  

1621106 ภาษาอิตาเลี่ยน 4         3(3-0) 

                           Italian   4  

ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด  ในสถานการณจําลองในการ
ปฏิบัติงานท้ังในโรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียว               
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หมูวชิาบรรณารักษและสารนิเทศ (163) 
 

  

หมูวิชาบรรณารักษและสารนิเทศ ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี้ 
 1.  ลักษณะงานท่ัวไปและงานเทคโนโลยีสารนิเทศ    (163-1--) 

 2.  งานเทคนิค        (163-2--) 

 3.  งานบริการ        (163-3--) 

 4.   การจัดการและบริหารงานหองสมุด     (163-4--) 

 5.   วรรณกรรมแหลงพิมพตาง ๆ       (163-5--) 

 6.           (163-6--) 

 7.           (163-7--) 

 8.  การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร    (163-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย    (163-9--) 
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หมูวชิาบรรณารักษและสารนิเทศ (163) 
 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท-ป) 

1631101 - ความรูเบ้ืองตนทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 2(1-2) 

1631102 - สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา 2(2-0) 

1631202 - การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 2(1-2) 

1631301 - บริการของหองสมุดและศูนยสารนิเทศ 2(1-2) 

1631302 - บริการวัสดุพิเศษ 2(1-2) 

1631303 - บริการอางอิงและสารนิเทศ 1 2(1-2) 

1631304 - บริการอางอิงและสารนิเทศ 2 2(1-2) 

1631401 - การจัดการหองสมุด 1 2(2-2) 

1631404 - หองสมุดและการประชาสัมพันธ 2(2-0) 

1632201 - การจัดหมู 1 2(1-2) 

1632202 - การทํารายการ 1 3(2-2) 

1632203 - การผลิตอุปกรณและครุภัณฑหองสมุด 2(1-2) 

1632301 - การบริการทางบรรณานุกรม 2(1-2) 

1632302 - หุนและละครสําหรับเด็ก 2(1-2) 

1632303 - บรรณานุกรม ดรรชนี  และสาระสังเขป 3(2-2) 

1632304 - การอานและการสงเสริมการอาน 3(2-2) 

1632305 - จริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ 
สารนิเทศศาสตร 

2(2-0) 

1632306 - สารนิเทศเพื่อส่ิงแวดลอม 2(2-0) 

1632307 - หองสมุดและสังคมการเรียนรู 2(2-0) 

1632308 - สารนิเทศเพื่อศิลปกรรม 2(2-0) 

1632401 - หองสมุดกับการพัฒนาทองถ่ิน 2(1-2) 

1632501 - ความรูพ้ืนฐานทางวรรณกรรม 3(3-0) 

1632502 

1632503 

- 

- 

ธุรกิจส่ิงพิมพ 
บริการส่ือสารนิเทศ 

2(1-2) 

2(1-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท-ป) 

1632504 - ธุรกิจจําหนายส่ิงพิมพ  2(1-2) 

1632505 - วรรณกรรมสําหรับวัยรุน 2(2-0) 

1632607 - สารนิเทศเพื่อส่ือสารมวลชน 2(2-0) 

1632608 - ตัวแทนจําหนายสารนิเทศ 2(2-0) 

1632801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 1 2(90) 

1632802 - การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 1 3(250) 

1632901 - การวิจัยเบ้ืองตนทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 2(1-2) 

1633101 - การจัดเก็บและการคนคืนสารนิเทศ 3(2-2) 

1633102 - ความรูพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารนิเทศ 2(2-0) 

1633103 - ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสารนิเทศ 2(2-0) 

1633104 - แหลงสารนิเทศทางธุรกิจไทย 2(2-0) 

1633105 - ไทยสารนิเทศ 2(2-0) 

1633106 - การเผยแพรสารนิเทศดวยเทคโนโลยีสารนิเทศ 3(2-2) 

1633107 - การจัดการฐานขอมูล 2(1-2) 

1633108 - ความรวมมือในการใชทรัพยากรสารนิเทศ 2(2-0) 

1633109 - ระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ 3(3-0) 

1633110 - เทคโนโลยีสารนิเทศและการประยกุตใช 3(2-2) 

1633111 - ระบบการจัดเก็บและการคนคืนสารนิเทศ 3(2-2) 

1633112 - แหลงและการจัดการสารนิเทศทางธุรกิจ 2(2-0) 

1633113 - การตลาดและการเผยแพรสารนิเทศ 3(2-2) 

1633201 - การจัดหมู 2 2(1-2) 

1633202 - การทํารายการ 2 2(1-2) 

1633301 - การอานสําหรับผูใหญ 2(2-0) 

1633302 - ดรรชนีและสาระสังเขป 2(1-2) 

1633303 - สารนิเทศเพื่อการศึกษา 2(2-0) 

1633304 - แหลงสารนิเทศชุมชน   2(2-0) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท-ป) 

1633305 - สารนิเทศเพื่อบรรดิการ 2(2-0) 

1633306 - กฤตภาคและดรรชนี         2(1-2) 

1633307 - บริการอางอิงและสารนิเทศ 3(2-2) 

1633401 - หนังสือประกอบหลักสูตรโรงเรียน 2(2-0) 

1633402 - การจัดการหองสมุด 2 2(2-0) 

1633403 - หองสมุดโรงเรียน 3(3-0) 

1633404 - หองสมุดเด็กเล็ก 2(2-0) 

1633405 - หองสมุดประชาชน  2(2-0) 

1633406 - แหลงสารนิเทศและอางอิง 2(2-0) 

1633407 - ส่ือสารนิเทศเพื่อการเรียนการสอน 2(2-0) 

1633408 - การจัดการหองสมุด 3(2-2) 

1633501 - วรรณกรรมสําหรับเด็ก 2(2-0) 

1633502 - วรรณกรรมสําหรับผูใหญ 2(2-0) 

1633503 - วารสารและหนังสือพิมพ 2(1-2) 

1633504 - หนังสือและการพิมพ 2(2-0) 

1633505 - เทคนิคการอาน 2(1-2) 

1633506 - ขอมูลทองถ่ิน 2(1-2) 

1633801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ 
สารนิเทศศาสตร 2 

2(90) 

 

1633802 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ 
สารนิเทศศาสตร 3 

2(90)  

 

1633803 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 2 2(90) 

1633804 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 3 2(90) 

1633901 - สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 2(1-2) 

1634101 - ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบงานหองสมุด 3(2-2) 

1634102 - การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 3(3-0) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท-ป) 

1634301 - สารนิเทศเพื่อธุรกิจ 2(2-0) 

1634401 - หองสมุดมหาวิทยาลัย 2(2-0) 

1634402 - หองสมุดเฉพาะ 2(2-0) 

1634403 - หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 2(2-0) 

1634501 - ศูนยส่ือสําหรับเยาวชน 2(1-2) 

1634502 - สารนิเทศทางมนุษยศาสตร 2(2-0) 

1634503 - สารนิเทศทางสังคมศาสตร 2(2-0) 

1634504 - สารนิเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2(2-0) 

1634505 - ส่ิงพิมพรัฐบาลและจดหมายเหตุ 2(2-0) 

1634506 - การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก 2(1-2) 

1634507 - การอานทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 1 2(2-0) 

1634508 - การอานทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 2 2(2-0) 

1634509 - จดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุ 2(2-0) 

1634801 - การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ 
สารนิเทศศาสตร 2 

  

3(250) 

1634802 - การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ 
สารนิเทศศาสตร 3 

5(450)  

 

1634803 - การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 2 3(250) 

1634804 - การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 3 5(450) 

1634901 - การทําภาคนิพนธ 2(1-2) 

1634902  การศึกษาเอกเทศดานบรรณารักษศาสตรและ 
สารนิเทศศาสตร 

3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาบรรณารักษและสารนิเทศ (163) 

 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1631101  ความรูเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
Information to Library and Information Science 

2(2-0) 

               ความหมาย ความสําคัญ ประวัติและวิวัฒนาการของวิชาบรรณารักษศาสตร 
และสารนิเทศศาสตร องคประกอบทางสารนิเทศ บทบาท ความสําคัญและ
ประโยชนของการใชเทคโนโลยีสารนิเทศ 
 

1631102 สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา 
Information for Study Skills and Research 

    2(1-2)

 

 

 

 

ความหมาย  ความสําคัญของสารสนเทศ    แหลงสารนิเทศในการศึกษา
คนควาภายในสถาบันการศึกษาและแหลงสารนิเทศอ่ืน ๆ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารนิเทศมาใชเพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเอง  และวิธีการนําเสนอผล
การศึกษาคนควาตามรูปแบบ และข้ันตอนท่ีเปนมาตรฐาน 

  

1631201 งานเทคนิคของหองสมุด                                                                          

Technical  Service  of  Library 

2(1-2) 

 ความหมาย  ขอบเขตของงานเทคนิคของหองสมุด การเตรียม การจัดเก็บ 

การรักษา ศิลปะการซอมบํารุง การสํารวจหนังสือและวัสดุอุปกรณหองสมุดตาง ๆ 

การจัดเก็บสถิติของงานเทคนิค 

   

1631202 การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ                           

Development of Information Resources         

2(1-2) 

 ความหมาย ขอบเขต หลักการเลือกทรัพยากรสารนิเทศ การประเมินคา 
วิธีการจัดหาเคร่ืองมือในการเลือกซ้ือ ความเคล่ือนไหวในวงการทรัพยากร   
สารนิเทศ             
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1631301  บริการของหองสมุดและศูนยสารนิเทศ                     

Library and Information Center Services        

2(1-2) 

  งานบริการของหองสมุดและศูนยสารนิเทศ การจัดบริการภายในหองสมุด  
การทําคูมือการใชหองสมุดและศูนยสารนิเทศ กิจกรรมและการใหบริการดวย
เทคโนโลยีสารนิเทศแกผูใชนอกหองสมุด และศูนยสารนิเทศเพื่อประโยชนใน
การศึกษาคนควา การเก็บสถิติและการประเมินผลบริการของหองสมุดและศูนย
สารนเิทศ 

   

1631302  บริการวัสดุพิเศษ                                   

Service for Special Collection                

2(1-2) 

  ความหมาย ความสําคัญของบริการวัสดุพิเศษ ประเภทของวัสดุพิเศษ ซ่ึง
หมายถึงวัสดุไมตีพิมพ  รวมของตัวอยางในทองถ่ิน วิธีการจัดเก็บศิลปะการ
บํารุงรักษา และการใหบริการ 

   

1631303 บริการอางอิงและสารนิเทศ 1                          

Reference and Information Services 1     

2(1-2) 

  ความหมาย ลักษณะ ประเภท ประโยชน การประเมินคา การเลือก การศึกษา
ความตองการดานการใช และการจัดบริการอางอิงและบริการสารนิเทศ      

   

1631304 บริการอางอิงและสารนิเทศ 2                          

Reference and Information Services 2     

2(1-2) 

  เทคโนโลยีสารนิเทศ การจัดเก็บ การคน การเผยแพรและบริการงาน
สารนิเทศ ชวยงานสารนิเทศ สารนิเทศกับสังคม                            
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1631401 การจัดการหองสมุด 1                                

Library Management 1                      

2(1-2) 

  ศึกษาเกี่ยวกับงานในสํานักงาน แนวการจัดสํานักงาน งานสารบรรณ 

โตตอบหนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ บันทึกการประชุม การจัดเก็บเอกสาร
ระเบียบและสถิติ วิธีใชและวิธีการรักษาเคร่ืองใชสํานักงาน การทําบัญชีและการเงิน   

ปญหาการดําเนินงานในสํานักงาน  การทําบัญชีและการเงิน ปญหาการดําเนินงาน
ในสํานักงาน 

   

1631404 หองสมดุและการประชาสัมพันธ                          
Library and Public Relations          

2(2-0) 

  ความหมาย ความสําคัญและวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธตองาน
หองสมุด หลักการ การวางแผน และวิธีดําเนินงานการประชาสัมพันธ     ท้ังภายใน
และภายนอกหองสมุด การใชส่ือและเคร่ืองมือตาง ๆ ในการประชาสัมพันธ 

   

1632201 การจัดหมู 1                                      

Classification 1                     

2(1-2) 

  ความหมาย ความสําคัญประโยชนของการวิเคราะหหนังสือ หลักเกณฑ
ท่ัวไปในการจัดหมูหนังสือ การจัดหมูหนังสือระบบตาง ๆ การจัดหมูหนังสือตาม
ระบบทศนิยมของดิวอ้ี การวิเคราะหเลขหมู การกําหนดหัวเร่ือง และการกําหนดเลข
เรียกหนังสือ 

   

1632202 การทํารายการ 1                                   

Cataloging  1                     

3(2-2) 

  ความหมาย ประโยชน   และความสําคัญของการทํารายการ หลักเกณฑ
เบ้ืองตนในการทํารายการหนังสือภาษาไทย และหนังสือภาษาตางประเทศ  การทํา
รายการหนังสือภาษาไทยอยางละเอียด    รายละเอียดท่ีจะบันทึกลงในรายการ 
บัตรรายการชนิดตาง ๆ การเรียงบัตรรายการภาษาไทยและตางประเทศ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1632203 การผลิตอุปกรณและครุภัณฑหองสมุด                      

Production of Library Equipments and Supplies 

2(1-2) 

 ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการผลิตอุปกรณและ 
ครุภัณฑหองสมุด ดวยการใชวัสดุท่ีหางาย ราคาถูก และเปนวัสดุในทองถ่ินประเภท
ของอุปกรณและครุภัณฑหองสมุด การออกแบบ การผลิต วิธีการผลิต อุปกรณและ
ครุภัณฑหองสมุดบางประเภท โดยการประยุกตใชวัสดุทองถ่ิน ศิลปะการซอม
บํารุงรักษาเพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคอาชีพอิสระ 

   

1632301 การบริการทางบรรณานุกรม                        

Bibliographical Services              

2(1-2) 

  ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของบรรณานุกรม การควบคุมทาง
บรรณานุกรม วิธีการรวบรวมบรรณานุกรมจากแหลงขอมูลประเภทตาง ๆ การทํา
บรรณานุกรมท้ังในระบบเดิมและดวยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม รวมทั้งการ
ใหบริการทางบรรณานุกรม 

   

1632302 หุนและละครสําหรับเด็ก                            
Puppet and Role Play                 

2(1-2) 

  หุนและลักษณะของหุนประเภทตาง ๆ ความสําคัญของหุนท่ีมีตอเด็ก การ
ประดิษฐหุนจากวัสดุตาง ๆ การเขียนบทละครหุนอยางงาย ๆ การเชิด การพากย 
การสรางฉากเวที เพลงสําหรับเด็ก รวมท้ังการเลนละครอยางงาย ๆ  

   

1632303 บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป 

Bibliographic  Indexing  and  Abstracting  Services 

3(2-2) 

                การจัดหา  การจัดทํา  การจัดเก็บ  การใชและการใหบริการ  บรรณานุกรม  

ดรรชนีและสารสังเขป 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1632304 การอานและการสงเสริมการอาน                     

Reading and Reading Promotion        

3(2-2) 

  ความหมาย ความสําคัญของการอาน กระบวนการทางการอาน ระดับการ
อาน จิตวิทยาการอานของเด็กและผูใหญ ปญหาและการแกไขปญหาการอาน 

องคกรท่ีสรางสังคมการอาน กิจกรรมและวิธีจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  

   

1632305 จริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร     
Professional Moral in Library and Information Science 

2(2-0) 

  ความหมาย ความสําคัญของจริยธรรม บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ 

จรรยาบรรณและจริยธรรมสําหรับบรรณารักษ    และนักเอกสารสนเทศ ปญหา  
เกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ การสงเสริมและพัฒนาจริยธรรมและคานิยม  

   

1632306 สารนิเทศเพื่อส่ิงแวดลอม                          

Information for Environment        

2(2-0) 

  การจัดหา การจัดเก็บ การเพิ่มคุณคาสารนิเทศเพื่อส่ิงแวดลอม แหลง
ทรัพยากรสารนิเทศและฐานขอมูลส่ิงแวดลอม การบริการและการเผยแพรขอมูล  

   

1632307 หองสมดุและสังคมการเรียนรู                          
Library and Learning Society       

2(2-0) 

  ความสําคัญและความจําเปนของหองสมุดท่ีมีตอสังคมการเรียนรูของบุคคล 
ชุมชน ลักษณะประเภทของสังคมการอาน สภาพการใช การใหบริการ   สารนิเทศ 
การใหบริการสารนิเทศ การสรางเสริมวัฒนธรรมการอานและการใช สารนิเทศแก
บุคคลและชุมชน รวมท้ังปญหาและแนวทางแกไขปญหา 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1632308 สารนิเทศเพื่อศิลปกรรม                              

Fine Art Information              

2(2-0) 

  การจั ดหา  การจั ด เก็บ  การคน คืนสารนิ เทศทางด าน ศิลปะและ   
วัฒนธรรมการเพ่ิมคุณคาสารนิเทศ  ฐานขอมูลทางดานศิลปกรรมในระบบ   

เครือขายระยะใกล ระยะไกล การแพรกระจายสารนิเทศ     
   

1632401 หองสมดุกับการพัฒนาทองถ่ิน                         

Library for Local Development      

2(1-2) 

  บทบาทของหองสมุดกับการพัฒนาทองถ่ิน แหลงสารนิเทศของทองถ่ิน 

การนําทฤษฎีบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรมาประยุกตเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรในทองถ่ิน  

   

1632501 ความรูพ้ืนฐานทางวรรณกรรม                         

Information to Literary Work       

3(3-0) 

  ความหมาย  ความสําคัญ  ประเภทของวรรณกรรมและอิทธิพลของ 
วรรณกรรม  วรรณกรรมในสาขามนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วรรณกรรมรวมสมัย วรรณกรรมในรูปส่ือสมัยใหม แหลงวรรณกรรม 

บุคลากร ผูผลิตและผูเกี่ยวของ      
   

1632502 ธุรกิจส่ิงพิมพ                     
Business in Printing              

2(1-2) 

  ความหมาย ความสําคัญ ประเภท องคประกอบของการดําเนินธุรกิจการ
พิมพ คุณสมบัติและจริยธรรมของผูดําเนินงานธุรกิจการพิมพ บรรณาธิการ ลักษณะ
ของส่ิงพิมพท่ีจะดําเนินธุรกิจ ข้ันตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ การ
ดูแลและคืนกําไรใหสังคม  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1632503 บริการส่ือสารนิเทศ                          

Medias Service                     

2(1-2) 

  ความหมาย ประเภท และรูปแบบของส่ือสารนิเทศท่ีนํามาใชในการ
ใหบริการในหองสมุด การจัดหา การจัดเก็บ การพัฒนาและการบริการ  ส่ือ
สารนิเทศ คูมือการใชส่ือ การประเมินคุณคาของส่ือสารนิเทศในการใหบริการ 

   

1632504 ธุรกิจจําหนายส่ิงพิมพ                           
Business  in Publishing           

2(1-2) 

 

 

 

 

 

 

 ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส 
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย  ความรู เกี่ ยวกับส่ิงพิมพ  ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส บุคคลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจําหนายส่ิงพิมพ ตลอด
ส่ิงพิมพ ข้ันตอนการดําเนินงานธุรกิจส่ิงพิมพ และส่ืออิเล็กทรอนิกส  กระบวนการ 
ขาย การตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ 

   

1632505 วรรณกรรมสําหรับวัยรุน                              

Literature for Adolescents         

2(2-0) 

  ความตองการ ความสนใจในการอานของวัยรุน ประเภทของวรรณกรรม 

วรรณกรรมแบบฉบับ วรรณกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยรุน นักเขียน นักแปล นักวาด
ภาพ และหนวยงานที่ผลิต การเผยแพร และสงเสริมวรรณกรรมสําหรับวัยรุนในรูป
ส่ือสมัยใหม  

   

1632607 สารนิเทศเพื่อส่ือสารมวลชน                          

Information for Mass Communication  

2(2-0) 

  ศึกษาวิเคราะหความตองการของส่ือสารมวลชนแขนงตาง ๆ   การวิเคราะห
ขาวและเหตุการณเพื่อนํามาสืบคนการนิเทศ กระบวนการและองคประกอบของการ
คัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ การคนคืน การเผยแพร     สารนิเทศที่หลากหลาย
รูปแบบเพื่อสนองความตองการของส่ือสารมวลชนแขนง ตาง ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1632608 ตัวแทนจําหนายสารนิเทศ                           

Information Brokering              

2(2-0) 

  ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของตัวแทนจําหนายสารนิเทศ การ
จําหนายสารนิเทศ แหลงผลิตและแหลงจําหนาย การจัดการ การพัฒนาบริการ 
กฎหมายลิขสิทธ์ิ  รวมท้ังคาใชจายในการแพรกระจายสารนิ เทศ  ตลอดจน   

แนวโนมของอุตสาหกรรมสารนิเทศ  
   

1632801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 1     

Preparation for Professional Experience in Library Science 1 

2(90 ) 

  จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะ เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ 

โดยเตรียมฝกงานหองสมุดท้ังในดานงานเทคนิค งานบริการและงานธุรการ 
   

1632802 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 1         

Library and Learning Society  1    

3(250) 

  ความสําคัญและความจําเปนของหองสมุดท่ีมีตอสังคมการเรียนรูของบุคคล 
ชุมชน ลักษณะประเภทของสังคมการอาน สภาพการใช การใหบริการ   สารนิเทศ 
การใหบริการสารนิเทศ การสรางเสริมวัฒนธรรมการอานและการใช สารนิเทศแก
บุคคลและชุมชน รวมท้ังปญหาและแนวทางแกไขปญหา 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1632901 การวิจัยเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
Research in Library and Information Science 

2(1-2) 

  ความหมาย ความมุงหมาย หลักการ ประโยชน ระเบียบ วิธีของการวิจัย
เทคนิคและการวิจัยรูปแบบตาง ๆ การเลือกปญหา การต้ังจุดมุงหมาย เคร่ืองมือใน
การเกบ็ขอมูล สถิติท่ีใชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การประเมินผล การเขียนเคา
โครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจัย และการนํา
ผลการวิจัยไปประยุกตใช 

   

1633101 การจัดเก็บและการคนคืนสารนิเทศ                      

Information Storage and Retrieval 

3(2-2) 

  วิวัฒนาการทางการ ส่ือสาร  การจัด เก็บและเผยแพร  การควบคุม   

สารนิเทศ การใชประโยชนจากสารนิเทศ การใชประโยชนจากการออกแบบ
แฟมขอมูล ยุทธวิธีในการเลือกคนท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

   

1633102 ความรูพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารนิเทศ                    

Information to Information Technology 

2(2-0) 

 ความหมายของเทคโนโลยีสารนิเทศ พัฒนาการของเทคโนโลยีสาร 
นิเทศตั้งแตสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึงปจจุบัน ความสัมพันธระหวาง
เทคโนโลยีสารนิ เทศกับระบบการผลิตและการใชสารนิ เทศ  บทบาทของ
คอมพิวเตอร และการส่ือสารขอมูลดานตาง ๆ ในรูปแบบตาง ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1633103 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบสารนิเทศ                    

Introduction to Information System 

2(2-0) 

  ความหมายและพัฒนาการของระบบสารนิ เทศ  บทบาทของระบบ 

สารนิเทศในองคกร การจัดองคกรระบบสารนิเทศ การพัฒนาและออกแบบระบบ
สารนิเทศ เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ การเลือกระบบฮารดแวร ซอฟแวร การติดต้ังระบบ 

การติดตามและประเมินผล 
   

1633104 แหลงสารนิเทศทางธุรกิจไทย                          
Information Sources in Thai Business 

2(2-0) 

  สํารวจและศึกษาแหลงสารนิเทศทางธุรกิจในสาขาวิชาตาง  ๆ  เนน 

แหลงสารนิเทศในประเทศไทย ตลอดจนศึกษาเทคนิคในการจัดเก็บ และการนํา
สารนิเทศทางธุรกิจไปใชประโยชน              

   

1633105 ไทยสารนิเทศ                                    

Information About Thailand         

2(2-0) 

  การศึกษาเกี่ยวกับสารนิเทศของไทย และสารนิเทศสําคัญท่ีเกี่ยวกับไทยท้ัง
ท่ีเปนส่ิงพิมพและส่ือในรูปอ่ืน ๆ การสรางฐานขอมูลไทยสารนิเทศ การรวบรวม 

การจัดเก็บ การปรับแตงเพ่ือเพิ่มศักยภาพการบริการ และการเผยแพรกระจาย
สารนิเทศ 

   

1633106 การเผยแพรสารนิเทศดวยเทคโนโลยีสารนิเทศ       

Technology Information Services    

3(2-2) 

  พัฒนาการในการใชเทคโนโลยีสารนิเทศ เพื่อเผยแพรและถายทอด
สารนิเทศท้ังในระบบหนวยงานและการขยายวงกวางออกไปสูสังคม แนวโนมทาง
เทคโนโลยีในวงการบริการสารนิเทศประเภทตาง ๆ และผลกระทบในการ
ดําเนินงานขององคกร ตลอดจนการใชเทคโนโลยีเหลานี้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารสารนิเทศ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1633107 การจัดการฐานขอมูล                               
Data Base Management             

2(1-2) 

  ศึกษาเกี่ยวกับฐานขอมูลตาง  ๆ  ทฤษฎีเบ้ืองตนและการประยุกตใช   
ไมโครคอมพิวเตอร การเลือกและประเมินผลฮารดแวรและซอฟแวร การใช   
ซอฟแวรสําเร็จรูปท่ีเหมาะสมกับงานแตละประเภท  การสํารวจทรัพยากร   
สารนิเทศเพ่ือการจัดการฐานขอมูล และการออกแบบฐานขอมูลเบื้องตนเพื่อ  การ
ปฏิบัติงาน            

   

1633108 ความรวมมือในการใชทรัพยากรสารนิเทศ         

Coperation and Sharing Information Resources  

2(2-0) 

  ความจําเปนและพัฒนาการของการใชทรัพยากรสารนิเทศรวมกัน ความ
รวมมือระหวางหองสมุดและสถาบันบริการสารนิเทศ องคประกอบและ   กิจกรรม
ของความรวมมือในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับสากล 

   

1633109 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ                             
Automated Library Systems       

3(3-0) 

  ความรูเ บ้ืองตนเกี่ยวกับระบบหองสมุดอัตโนมัติประเภทตาง ๆ การ
วางแผนการนําระบบมาใชในหองสมุดและศูนยสารนิเทศในประเทศไทย รวมทั้ง
ปญหาท่ีเกี่ยวของ     

   

1633110 เทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกตใช          
Information Technology and Application 

3(2-2) 

  ความหมาย ความสําคัญและประเภทของเทคโนโลยีสารนิเทศ เนนทักษะ
เบ้ืองตนในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารนิเทศ    และโปรแกรมพื้นฐานรูปแบบ
ตาง ๆ ในดานเกี่ยวกับโครงสราง การประมวลผล การคนคืน     และการนําเสนอ
สารนิเทศ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1633111 ระบบการจัดเก็บและการคนคืนสารนิเทศ           

 Information Storage and Retrieval System 

3(2-2) 

  ความหมาย  ความสําคัญและประเภทของระบบการจัดเก็บและการคนคืน
สารนิเทศ องคประกอบและโครงสรางของระบบ หลักเกณฑสารนิเทศของระบบ 

กลยุทธการคนคืนสารนิเทศในระบบเครือขายระยะใกลและระยะไกล       
   

1633112 แหลงและการจัดการสารนิเทศทางธุรกิจ               
Information Sources and Management on Business 

2(2-0) 

  ความหมาย ความสําคัญและประเภทของแหลงสารนิเทศทางธุรกิจ แหลง
บริการสารนิเทศทางธุรกิจในประเทศ และตางประเทศ ฐานขอมูลทางธุรกิจ การ
รวบรวม การจัดเก็บ การปรับแตงเพ่ือเพิ่มศักยภาพการบริการและการนําสารนิเทศ
ทางธุรกิจไปใชประโยชน 

   

1633113 การตลาดและการเผยแพรสารนิเทศ               

Marketing and Information Distribution 

3(2-2) 

  ความหมาย ความสําคัญของการตลาด การประยุกตใชเทคนิคการตลาดเพ่ือ
การเผยแพรและใหบริการสารนิเทศ ท้ังในระบบหนวยงานและขยายวงกวางออก
ไปสูสังคม การศึกษากลุมผูใชสารนิเทศ วิเคราะหความตองการและพฤติกรรมของ
ผูใช รวมทั้งการประชาสัมพันธและการเพิ่มคุณคาของสารนิเทศ ตลอดจนปญหา
และแนวโนมการใชสารนิเทศในอนาคต 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1633201 การจัดหมู 2                                     

Classification 2                   

2(1-2) 

  หลักการจัดหมูหนังสือและทรัพยากรสารนิเทศอ่ืน ๆ เนนการจัดหมู
ทรัพยากรสารนิเทศภาษาตางประเทศตามระบบทศนิยมดิวอ้ี และการจัดหมูระบบ
อ่ืน ๆ อีก 1 ระบบ และการใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดหมู ตลอดจนการจัดเก็บ
สารนิเทศประเภทตาง ๆ  

   

1633202 การทํารายการ  2                                  

Cataloging 2                       

2(1-2) 

  หลักเกณฑการทํารายการหนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยาง
ละเอียด และการทํารายการทรัพยากรสารนิเทศอ่ืน ๆ มาตรฐานการจัดระบบ และ
การใชเทคโนโลยีเพื่อการทํารายการ 

   

1633301 การอานสําหรับผูใหญ                                
Adult Reading                       

2(2-0) 

  ความตองการ ความสนใจและปญหาในการอานของผูใหญ วรรณกรรมท่ี
เหมาะสมกับผูใหญ การใหบริการทางการอานสําหรับผูใหญ       กิจกรรมการอาน
และการสงเสริมการอานสําหรับผูใหญ  

   

1633302 ดรรชนีและสาระสังเขป                             

Indexing and Abstracting Service 

2(1-2) 

  ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชนและลักษณะของดรรชนีและ
สาระสังเขปท้ังทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร การจัดหา   
การจัดทํา การจัดเก็บ การใชและการใหบริการ   
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1633303 สารนิเทศเพื่อการศึกษา                         
Information for Education          

2(2-0) 

  การจัดหา การจัดเก็บ การเพิ่มคุณคาสารนิเทศ ฐานขอมูลการศึกษา 
ฐานขอมูลในระบบเครือขายระยะใกลและระยะไกล การแพรกระจายสารนิเทศ  

   

1633304 แหลงสารนิเทศชุมชน                               

Community Information Center        

2(2-0) 

  การจัดต้ัง การดําเนินการ และการใหบริการสารนิเทศชุมชน สํารวจ 
รวบรวมแหลงสารนิเทศท่ีสําคัญในชุมชนเพื่อนําไปใชและใหบริการ  

   

1633305 สารนิเทศเพื่อบรรดิการ                            
Remedial Information                 

2(2-0) 

  ความหมาย  ลักษณะ   ประเภท ความตองการและความสนใจของกลุมคน
ดอยโอกาส การจัดหา การจัดเก็บสารนิเทศ วัสดุอุปกรณพิเศษและการใช บริการ
เฉพาะกลุม  การดัดแปลง   การผลิตและการเผยแพรสารนิเทศเพื่อบรรดิการ 

   

1633306 กฤตภาคและดรรชนี                               
Current Clipping and Indexing       

2(1-2) 

  ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและลักษณะของกฤตภาคและดรรชนี   
การคัดเลือกหัวขอขาวสารนิเทศ   และเหตุการณปจจุบันท่ีอยูในความสนใจ การ
กําหนดคําคน การจัดเก็บ การแพรกระจาย การตลาด กลยุทธการจัดจําหนาย และ
การประชาสัมพันธ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1633307 บริการอางอิงและสารนิเทศ                      

Reference and Information Services  

3(2-2) 

  ความหมาย และประเภทของบริการอางอิงและสารนิเทศ การประเมินคา
การเลือกและการใชหนังสืออางอิง และส่ือสารนิเทศอ่ืน ๆ ในงานบริการอางอิงและ
สารนิเทศ การศึกษาความตองการดานการใช การวิเคราะหคําถาม คําตอบ ประเภท
ของคําถามอางอิง วิธีการคนคืนสารนิเทศดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ   

และนวัตกรรมดานการบริการสารนิเทศ 
   

1633401 หนังสือประกอบหลักสูตรในโรงเรียน             

Materials for School Library        

2(2-0) 

  หลักสูตรโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หนังสือท่ีใชในหลักสูตร 
ตามคําส่ังของกระทรวงศึกษาธิการ การใชและควบคุมการใชหนังสือในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วิธีเลือก การประเมินคา การจัดหาและการใหบริการ     

   

1633402 การจัดการหองสมุด 2                             

Library Management 2               

2(2-0) 

  ทฤษฎีและหลักการบริหาร การจัดองคกร การประยุกตใชทฤษฎีและ
หลักการในการบริหารและดําเนินงานขององคกร     

   

1633403 หองสมุดโรงเรียน                             

School Library                      

3(3-0) 

  ลักษณะและความสําคัญของหองสมุดโรงเรียนในฐานะศูนยส่ือการศึกษา  
นโยบาย  วัตถุประสงค  หนาท่ี  มาตรฐาน การบริหาร การดําเนินงาน การนํา
เทคโนโลยีมาใชในหองสมุด เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน ความรวมมือระหวาง
บรรณารักษและบุคคลอ่ืน ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1633404 หองสมดุเด็กเล็ก                              
Children Library                     

2(2-0) 

  ความหมาย ความสําคัญ นโยบาย วัตถุประสงค ขอบเขตและรูปแบบของ
การดําเนินงานหองสมุดเด็กเล็ก การเลือกการจัดและการใหบริการส่ิงพิมพของเลน 

โสตทัศนวัสดุ เกมและบทเรียนจากเทคโนโลยีสมัยใหม ความรวมมือระหวางครู 
ผูปกครอง บรรณารักษ และบุคลากรอ่ืน ๆ เพื่อเตรียมความพรอมทางการเรียนการ
อาน และสงเสริมนิสัยรักการอาน 

   

1633405 หองสมดุประชาชน                             

Public Library                     

2(2-0) 

  ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาของหองสมุดประชาชน      มาตรฐาน
การบริหารงาน การดําเนินงานในระบบเดิมและระบบเทคโนโลยีสมัยใหม การ
ดําเนินงานในระบบเดิมและระบบเทคโนโลยีสมัยใหม ตลอดจนการประชาสัมพันธ
หองสมุด  

   

1633406 แหลงสารนิเทศและอางอิง                       
Reference and Information Sources  

2(2-0) 

  แหลงสารนิเทศและแหลงอางอิง ซ่ึงชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ใหบริการของหองสมุด ครอบคลุมถึงคูมือสืบคน ประเภทสาระสังเขป ดรรชนี
บรรณานุกรมและฐานขอมูลในสาขาวิชาตาง ๆ รวมท้ังบริการท่ีเปนระบบทําดวยมือ 
และระบบทีใ่ชเทคโนโลยี เนนการศึกษาแบบรูป วิธีการ เทคนิคและการบริการ 

   

1633407 ส่ือสารนิเทศเพื่อการเรียนการสอน                  

Teaching and Learning Medias         

2(2-0) 

  ศึกษานโยบายการศึกษา หลักสูตร โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
หนังสือท่ีใชในหลักสูตรตามคําส่ังของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการใชหนังสือ
และส่ือสารสารนิเทศในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนการ
ใหบริการ                                                                                       
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1633408 การจัดการหองสมุด                               

Library Management                   

3(2-2) 

  ทฤษฎี หลักการบริหาร การจัดองคการ งานในสํานักงาน   แนวการ
จัดระบบสารนิเทศเพื่อการจัดการ วิธีใชและการรักษาเคร่ืองใชสํานักงาน การทํา
บัญชีและการเงิน ปญหาการดําเนินงานในสํานักงานและการแกไข            

   

1633501 วรรณกรรมสําหรับเด็ก                            
Literature for Children            

2(2-0) 

  ความตองการ ความสนใจในการอานของเด็ก ประเภทของวรรณกรรม 

วรรณกรรมแบบฉบับ วรรณกรรมท่ีเหมาะสําหรับเด็ก    นักเขียน นักแปล นักวาด
ภาพ บุคลากรและหนวยงานท่ีผลิต เผยแพร และสงเสริมวรรณกรรมสําหรับเด็ก 

วรรณกรรมท่ีไดรับรางวัลและวรรณกรรมสําหรับเด็กในรูปส่ือสมัยใหม   
   

1633502 วรรณกรรมสําหรับผูใหญ                          
Literature for Adults                

2(2-0) 

  ความหมาย ความสําคัญ ประวัติ ลักษณะ และประเภทของวรรณกรรม
สําหรับผูใหญ วรรณกรรมท่ีดี การเขียนและการจัดทําวรรณกรรมสําหรับผูใหญใน
รูปส่ือสมัยใหม  

   

1633503 วารสารและหนังสือพิมพ                     
Periodicals and Newspapers         

2(1-2) 

  ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ประเภทของวารสารและหนังสือพิมพ 
นโยบายการผลิตและแหลงผลิต การจัดหา การเตรียม การจัดเก็บ การใหบริการและ
หนังสือพิมพ รวมท้ังการบริการในระบบเครือขายระยะใกลและระยะไกล 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1633504 หนังสือและการพิมพ                           
Books and Printing             

2(2-0) 

  บทบาทของการพิมพท่ีมีตอสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร
และวิวัฒนาการของการพิมพตัวอักษร เทคนิคการพิมพเบ้ืองตน และการพิมพดวย
เทคโนโลยีสมัยใหม วัสดุการพิมพ กระบวนการผลิตส่ิงพิมพ กฎหมายเกี่ยวกับการ
พิมพ  

   

1633505 เทคนิคการอาน                               

Reading Techniques                  

2(1-2) 

  ความหมาย ความสําคัญของเทคนิคการอาน การสรางทักษะ และวิธีการฝก
ทักษะในการอาน เทคนิคการอาน ทรัพยากรสารนิเทศประเภทตาง ๆ การอานเพื่อ
จุดมุงหมายท่ัวไป  และจุดมุงหมายเฉพาะอยาง  การอานเร็ว     การอานตีความ การ
อานเพ่ือจับใจความสําคัญ การอานเพ่ือการวิเคราะหและวินิจสาร การศึกษางานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของกับการอาน  

   

1633506 ขอมูลทองถ่ิน                       

Local Information                    

2(1-2) 

  การจัดต้ัง การดําเนินงาน การสํารวจและการรวบรวม การเพ่ิมพูน   คุณคา   
การจัดเก็บ   แหลงสารนิเทศท่ีสําคัญในชุมชน   การใหบริการสารนิเทศชุมชนและ
วัสดุพิเศษทุกประเภท รวมท้ังของตัวอยางในทองถ่ิน ตลอดจนศิลปะ การ
บํารุงรักษา        
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1633801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ 
สารนิเทศศาสตร 2 

Preparation for Professional Experience in Library and 

Information Science 2 

2(90) 

  จัดให มีกิ จกรรมเ พ่ือ เตรี ยมความพรอมของผู เ รี ยน  กอนออกฝก 

ประสบการณวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ในดานการรับรู
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรูทักษะ 
เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตางๆ  โดยใหเตรียมฝกงานหองสมุดและงานสารนิเทศ ท้ัง
ในดานงานเทคนิค งานบริการและงานธุรการ (เปนการฝกภายในหองสมุด หรือ
ศูนยวิทยบริการของสถานศึกษา หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาจเปนการเตรียม
ฝกงานเปนช่ัวโมงหรือเตรียมฝกงานเฉพาะงานก็ได) 

   

1633802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ 
สารนิเทศศาสตร 3 

Preparation for Professional Experience in Library and 

Information Science 3 

2(90) 

  จัดให มีกิ จกรรมเพื่ อ เตรี ยมความพรอมของผู เ รี ยน  กอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ใหดานการรับรู
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรูทักษะ 
เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทําใน
สถานการณ หรือรูปแบบตางๆ  โดยใหเตรียมฝกงานหองสมุดและงานสารนิเทศ ท้ัง
ในดานงานเทคนิค งานบริการและงานธุรการ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1633803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร  2 

Preparation for Professional Experience in Library Science 2 

2(90) 

  จัดให มีกิ จกรรมเพื่ อ เตรี ยมความพรอมของผู เ รี ยน  กอนออกฝก 

ประสบการณวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ใหดานการรับรู
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรูทักษะ 
เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตางๆ  โดยใหเตรียมฝกงานหองสมุดและงานสารนิเทศ ท้ัง
ในดานงานเทคนิค งานบริการและงานธุรการ (เปนการฝกภายในหองสมุด หรือ
ศูนยวิทยบริการของสถานศึกษา หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาจเปนการเตรียม
ฝกงานเปนช่ัวโมงหรือเตรียมฝกงานเฉพาะงานก็ได) 

   

1633804 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร  3 

Preparation for Professional Experience in Library Science 3 

2(90) 

  จัดให มีกิ จกรรมเ พ่ือ เตรี ยมความพรอมของผู เ รี ยน  กอนออกฝก 

ประสบการณวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ใหดานการรับรู
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรูทักษะ 
เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตางๆ  โดยใหเตรียมฝกงานหองสมุดและงานสารนิเทศ ท้ัง
ในดานงานเทคนิค งานบริการและงานธุรการ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1633901 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  
Seminar in Library and Information Sciences 

2(1-2) 

  การสัมมนาวิเคราะหปญหา   และแนวโนมของการดําเนินงานดานวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ตลอดจนการเสนอแนวทางในการ
แกปญหาเชิงวิทยาศาสตร        

   

1634101 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบงานหองสมุด 

Introduction to Library System   

3(2-2) 

  ความรู เ บ้ืองตนเกี่ ยวกับระบบงานหองสมุด  วิวัฒนาการและการ 
เปรียบเทียบระบบงานหองสมุดและศูนยสารสนเทศเบ้ืองตน เนนการนําไปใช         

   

1634102 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ       

System Analysis                      

3(3-0) 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิเคราะหและการออกแบบงานหองสมุด และ
ศูนยสารนิเทศ เนนการนําไปใช        

   

1634301 สารนิเทศเพื่อธุรกิจ                 
Information for Business             

2(2-0) 

  ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ประเภท พัฒนาการ แหลงและ     บทบาท
ของสารนิเทศเพื่อธุรกิจการจัดการสารนิเทศเพื่อธุรกิจ ข้ันตอนการดําเนินงานเพื่อ
ธุรกิจ การตลาด กลยุทธการจําหนาย การโฆษณาประชาสัมพันธ             

   

1634401 หองสมุดมหาวิทยาลัย                 
University Library                   

2(2-0) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  นโยบาย วัตถุประสงค ความเปนมาของ
หองสมุดวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และศูนยวิทยบริการ มาตรฐานการบริหารงาน 

การดําเนินงานและประชาสัมพันธหองสมุดและศูนยวิทยบริการ   ปญหาตาง ๆ  

ของหองสมุดและศูนยวิทยบริการ วิธีการแกปญหา 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1634402 หองสมดุเฉพาะ                     
Special Library                      

2(2-0) 

 ความหมาย   ความสําคัญ นโยบาย วัตถุประสงค ความเปนมาของ
หองสมุดเฉพาะและศูนยสารนิเทศ มาตรฐาน การบริหารงาน การดําเนินงานการ
ประชาสัมพันธหองสมุดเฉพาะ  และศูนยสารนิเทศ ปญหาตาง ๆ  ของ 
หองสมุดเฉพาะ ศูนยสารนิเทศและวิธีการแกปญหา 

   

1634403 หองสมดุสถาบันอุดมศึกษา              
Academic Library                    

2(2-0) 

  ความหมาย  ความสําคัญ นโยบาย วัตถุประสงค ความเปนมาของ หองสมุด
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย มาตรฐาน การบริหารงาน การดําเนินงานและ การ
ประชาสัมพันธหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา   ปญหาตาง  ๆ  ของหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา และวิธีการแกปญหา 

   

1634501 ศูนยส่ือสําหรับเยาวชน                  

Media Center for Youth     

2(1-2) 

  ความหมาย  ความสนใจ  ความตองการของเยาวชนและความหมาย 
ความสําคัญ นโยบาย หนาท่ี ความเปนมาของศูนยส่ือสําหรับเยาวชน การบริหาร 
การดําเนินงาน   และการประชาสัมพันธ ศูนยส่ือสําหรับเยาวชน          

   

1634502 สารนิเทศทางมนุษยศาสตร             
Humanities Information                

2(2-0) 

  ความหมาย  ขอบเขต  ประวัติและวิวัฒนาการของวิชามนุษยศาสตร
สารนิ เทศท่ีสําคัญในวิชามนุษยศาสตร  บุคคล  สถาบันท่ีเกี่ยวของ  และส่ือ
อิเล็กทรอนิกสทางมนุษยศาสตร     
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1634503 สารนิเทศทางสังคมศาสตร             
Social Science Information                

2(2-0) 

  ความหมาย  ขอบเขต  ประวัติและวิวัฒนาการของวิชามนุษยศาสตร
สารนิ เทศท่ีสําคัญในวิชาสังคมศาสตร  บุคคล  สถาบันท่ีเกี่ ยวของ  และส่ือ
อิเล็กทรอนิกสทางสังคมศาสตร     

   

1634504 สารนิเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                        
Science and Technology Information                

2(2-0) 

  ความหมาย ขอบเขต ประวัติและวิวัฒนาการของวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สารนิเทศท่ีสําคัญในวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บุคคล สถาบันท่ี
เกี่ยวของ  

   

1634505 

 

ส่ิงพิมพรัฐบาลและจดหมายเหตุ      
Government Publication Archives       

2(2-0) 

  ความหมาย ความสําคัญ ประวัติส่ิงพิมพรัฐบาลและจดหมายเหตุ ประเภท 

และองคกรผลิตท้ังในประเทศและระหวางประเทศ จดหมายเหตุท่ีสําคัญ จดหมาย
เหตุแหงชาติ การจัดหา การเลือกซ้ือ การจัดเก็บ ศิลปะการบํารุงรักษา การใหบริการ 
การใชประโยชนจากส่ิงพิมพรัฐบาล และจดหมายเหตุ 

   

1634506 การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก       
Preparation of Books for Children     

2(1-2) 

  ศึกษาทฤษฎีเบ้ืองตน ฝกการจัดทําหนังสือสําหรับเด็กในดานเน้ือหา 
สํานวน ภาษา ตัวอักษร การจัดหนา ภาพประกอบ รูปเลม และการออกแบบปก           
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1634507 การอานทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 1 

Reading in Library and Information Science 1 

2(2-0) 

  การอานทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ศึกษาศัพทเฉพาะทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร         

   

1634508 การอานทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 2 

Reading in Library and Information Science 2               

2(2-0) 

  การอานวรรณกรรมและงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   การอานเพื่อเลือกขอมูลไปประยุกตใชกับงานบริการ
ดานสารนิเทศ 

   

1634509 จดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุ               
Archives                                                   

2(2-0) 

  ความหมายและคุณคาของจดหมายเหตุ ความแตกตางและความสัมพันธ
ระหวางหองสมุดและหอจดหมายเหตุ ประวัติและงานจดหมายเหตุในประเทศไทย
และตางประเทศ หนวยงานจดหมายเหตุท่ีสําคัญในประเทศไทย การบริหารและการ
ดําเนินงานจดหมายเหตุ 

   

1634801 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 2 

Field Experience in Library  and  Information Science 2        

3(250) 

  ฝกงานดานงานเทคนิค  งานบริการ  งานบริหารหองสมุด  และฝกงาน
สารนิเทศในศูนยวิทยบริการ ศูนยสารนิเทศหรือหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

1634802 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 3 

Field Experience in Library  and   Information Science 3 

5(450) 

  ฝกงานดานงานเทคนิค งานบริการ งานบริหารหองสมุด  และงานดาน
สารนิเทศศาสตร                                         

   

1634803 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร  2 

Field Experience in Library  Science 2 

3(250) 

  ฝกงานดานบริหาร บริการ งานบริหารเทคนิคของหองสมุด  

   

1634804 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร  3 

Field Experience in Library  Science 3 

5(450) 

 ฝกงานดานบริหาร บริการ งานบริหารเทคนิคของหองสมุด   

   

1634901 การทําภาคนิพนธ                         
Writing a Term Paper          

2(1-2) 

  ความหมายของภาคนิพนธ แบบรูปและข้ันตอน การรวบรวม วิเคราะห   
และเรียบเรียงเอกสาร การอางอิงและการเขียนเอกสารอางอิง 

   

1634902 การศึกษาเอกเทศดานบรรณารักษศาสตร   และสารนิเทศศาสตร 
Independent Study in Library and Information Science 

3(2-2) 

  ศึกษา ปฏิบัติ หรือทดลองเร่ืองท่ีนาสนใจเพ่ือทําโครงการในขอบขายทางวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ภายใตการ
นิเทศของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 
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หมูวชิาประวัติศาสตร (164) 

 

 

 หมูวิชาประวัติศาสตร   ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร  ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปน
ดังนี้ 
 1.  ประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรทองถ่ิน    (164-1--) 

 2.  ประวัติศาสตรโลก       (164-2--) 

 3.  ประวัติศาสตรเอเชียและออสเตรเลีย     (164-3--) 

 4.   ประวัติศาสตรยุโรป                      (164-4--) 

 5.   ประวัติศาสตรอเมริกาเหนือและอเมริกาใต    (164-5--) 

 6.   ประวัติศาสตรแอฟริกา      (164-6--) 

 7.   วิธีการทางประวัติศาสตรและโบราณคดี    (164-7--) 

 8.   การฝกประสบการณวิชาชีพ       (164-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย    (164-9--) 
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หมูวชิาประวัติศาสตร (164) 
 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1641101 - ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยอยุธยา 2(2-0) 

1641102 - ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองไทย 3(3-0) 

1641103 - ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและสังคมไทย 3(3-0) 

1641104 - ไทยศึกษา      2(2-0) 

1641201 - อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก 2(2-0) 

1641202 - อารยธรรมตะวันออก 2(2-0) 

1641203 - อารยธรรมตะวันตก 2(2-0) 

1641204 - อารยธรรม                    2(2-0) 

1641205 - เหตุการณโลกปจจุบัน                   2(2-0) 

1641301 - ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
กอนคริสตศตวรรษท่ี 19 

 

3(3-0) 

1642101 - ประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา 2(2-0) 

1642102 - ประวัติศาสตรไทย 3(3-0) 

1642103 - ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 2(2-0) 

1642104 - ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 1 2(2-0) 

1642301 - ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก 3(3-0) 

1642302 - ประวัติศาสตรเอเชียใต 2(2-0) 

1642303 - ประวัติศาสตรสาธารณรัฐประชาชนจีน 2(2-0) 

1642304 - ประวัติศาสตรออสเตรเลียและนิวซีแลนด 2(2-0) 

1642305 - ประวัติอารยธรรมญ่ีปุน 3(3-0) 

1642306 - ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม 3(3-0) 

1642401 - ประวัติศาสตรรัสเซีย 2(2-0) 

1642501 - ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา 2(2-0) 

1642701 - โบราณคดี 3(2-2) 

1642702 - การศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร 3(2-2) 

1642703 - การจัดระบบขอมูลทางวัฒนธรรม 2(2-0) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1642704 

1642705 

- 

- 

ความรูเกี่ยวกับโบราณวัตถุโบราณสถานในทองถ่ิน 

โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย 
2(2-0) 

3(2-2) 

1642706 - โสตทัศนูปกรณในพิพิธภัณฑ 3(2-2) 

1642801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา 1 2(90) 

1642802 - การฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา 1 3(250) 

1642803 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพประวัติศาสตร 
ศิลปะและโบราณคดี  1 

2(90) 

1642804 - การฝกประสบการณวิชาชีพประวัติศาสตรศิลปะ 
และโบราณคดี 1 

3(250) 

1643101 - ประวัติศาสตรสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร 3(3-0) 

1643102 - ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองไทยสมัยใหม 2(2-0) 

1643103 - ประวัติศาสตรทองถ่ิน                3(3-0) 

1643104 - ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทย     3(3-0) 

1643105 - ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 2 3(3-0) 

1643201 - ประวัติศาสตรสิทธิมนุษยชน 2(2-0) 

1643202 - ประวัติศาสตรสันติภาพ           2(2-0) 

1643203 - ประวัติศาสตรพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2(2-0) 

1643204 - ประวัติศาสตรโลกเชิงสํารวจ 3(3-0) 

1643301 - ประวัติศาสตรลัทธิการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0) 

1643401 - ประวัติศาสตรยโุรปกอน ค.ศ.1815       3(3-0) 

1643501 - ประวัติศาสตรละตินอเมริกา         3(3-0) 

1643601 - ประวัติศาสตรแอฟริกา     3(3-0) 

1643701 - ความรูเกี่ยวกับโบราณวัตถุสถานในทองถ่ิน 2(2-0) 

1643702 - พิพิธภัณฑสถานวิทยา            3(2-2) 

1643703 - ประวัติศาสตรนิพนธ           3(2-2) 

1643704 - ปรัชญาและระเบียบวิธีวิจัยประวัติศาสตร 3(3-0) 

1643706 - หลักการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ 3(3-0) 

1643707 - การอนุรักษโบราณวตัถุและโบราณสถาน 3(2-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1643708 - โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 1 3(2-2) 

1643709 - โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 2 3(2-2) 

1643710 - โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรในเอเชีย 2(2-0) 

1643801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา 3 2(90) 

1643802 - การฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา 3 5(450) 

1643803 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพประวัติศาสตรศิลปะ 2(90) 

  และโบราณคดี  3  

1643804 - การฝกประสบการณวิชาชีพประวัติศาสตรศิลปะ 5(450) 

  และโบราณคดี  3  

1643805 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา 2 2(90) 

1643806 - การฝกประสบการณวิชาชีพประวัติศาสตรศิลปะ  

  และโบราณคดี 2 2(90) 

1644101 - สตรีกับสังคมไทย               2(2-0) 

1644201 - ประวัติศาสตรบทบาทของชาติมหาอํานาจหลังสงครามโลก 

คร้ังท่ี 2 

3(3-0) 

 

1644202 - เหตุการณโลกปจจุบัน 2 2(2-0) 

1644301 - ประวัติศาสตรตะวันออกกลางและอิทธิพลของศาสนาอิสลาม 2(2-0) 

1644401 - ประวัติศาสตรยโุรปสมัยใหม 3(3-0) 

1644701 - การซอมสงวนโบราณวัตถุสถาน 3(2-2) 

1644703 - การบริหารงานโบราณคดี 3(3-0) 

1644801 - การฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา  2 3(250) 

1644802 - การฝกประสบการณวิชาชีพประวัติศาสตรศิลปะ 3(250) 

  และโบราณคดี 2  

1644901 - สัมมนาประวัติศาสตร 2(2-0) 

1644902 - สัมมนาพิพิธภัณฑ 3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา  
หมูวชิาประวัติศาสตร (164) 

 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

1641101 ประวัตศิาสตรไทยกอนสมัยอยุธยา                                                                      2(2-0) 

 Thai History before Ayudhaya  

ศึกษาประวัติศาสตรของชนชาติไทยต้ังแตเร่ิมมีหลักฐาน แนวคิดเกี่ยวกับ
ถ่ินกําเนิดของคนไทย การกอตัวของชุมชนและอาณาจักรตาง ๆ ในดินแดนประเทศ
ไทยกอนสมัยสุโขทัย ลานนา ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย ในดานการเมือง การ 

                        ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธกับตางประเทศ ฯลฯ 

   

1641102 ประวัตศิาสตรการเมืองการปกครองไทย                                                              3(3-0) 

 History of Thai Politics  

พัฒนาการและความสัมพันธของบานเมืองและอาณาจักรในดินแดน
ประเทศไทย ตั้งแตเร่ิมแรก จนถึงสมัยรัตนโกสินทร โดยสังเขป ลักษณะสําคัญของ
การวางรูปแบบการปกครอง และการปรับปรุงการปกครองของสุโขทัย อยุธยา        
และรัตนโกสินทรตอนตน การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการรับแนวความคิดทางการเมือง
ตามแนวตะวันตก การเปล่ียนแปลงทางการเมือง  การปกครอง พ.ศ. 2475 

   

1641103 ประวัตศิาสตรเศรษฐกิจและสังคมไทย                                                                 3(3-0) 

 Thai Economic and Social History  

ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ  ตั้งแตสุโขทัยจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร  การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจไทย   อันเปนผลจาก
ความสัมพันธกับตางประเทศ นโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจของไทย ตั้งแตสมัยหลัง 
พ.ศ. 2475  จนถึงสมัยปจจุบัน  อิทธิพลทางเทคโนโลยีตอเศรษฐกิจและสังคมของไทย
และความรวมมือระหวางประเทศท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของไทยปจจุบัน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

1641104 ไทยศึกษา                                                                                                              2(2-0) 

 Thai Studies  

ศึกษา เ ร่ือง ท่ัวไปเกี่ ยวกับประ เทศไทย  เพื่ อ เปนพื้นฐาน ท้ังด าน
ประวัติศาสตรและความเปนมาของกลุมชนในประเทศไทย สภาวะทางกายภาพและ
ส่ิงแวดลอม        ท่ีกอใหเกิดความแตกตางของพัฒนาการดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ท่ีนบัเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

   

1641201 อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก                                                                       2(2-0) 

 Eastern and Western Civilization  

ศึกษาอารยธรรมของจีน   อินเดีย  และญ่ีปุน   เปรียบเทียบความแตกตาง 
และความสัมพันธของอารยธรรมท้ังสามแหลง  รวมทั้งอิทธิพลท่ีแผกระจายไปยังสวน
ตาง ๆ  ของโลก เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับอารยธรรมอียิปต   เมโสโปเตเมีย   กรีก และ 
โรมัน ศึกษาตนกําเนิดของศาสนาคริสต ระบบศักดินาสวามิภักดิ์  ศาสนาอิสลาม และ
สงครามครูเสด ซ่ึงมีอิทธิพลตอสังคมและอารยธรรมของชาวตะวันตก 

   

1641202 อารยธรรมตะวันออก                                                                                            2(2-0) 

 Eastern Civilization 

ศึกษาความเปนมาของอารยธรรมตะวันออก   อารยธรรมอินเดีย โดยเนน
ถึงอิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกที่มีตอชาติไทยและจีน 

   

1641203 อารยธรรมตะวันตก                                                                                              2(2-0) 

 Western Civilization  

ศึกษาความเปนมาของอารยธรรมอียิปต       เมโสโปเตเมียและดินแดน
ใกลเคียง กรีก โรมัน ตั้งแตยุคโบราณจนถึงคริสตศตวรรษท่ี 5      โดยเนนอิทธิพลของ
อารยธรรมท่ีมีตอโลก 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

1641204 อารยธรรม                                                                                                             2(2-0) 

 Civilization 

ศึกษากําเนิดและวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันออก และอารยธรรม
ตะวันตก ในชวงสมัยตาง ๆ โดยเนนศึกษารากฐานของความคิด ปรัชญา ศาสนา ลัทธิ
ความเชื่อตาง  ๆ  และศิลปวิทยาการ ท่ี เกิดข้ึนแตละยุคสมัย  ความสัมพันธและ
ผลกระทบระหวางโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ของสังคมตะวันออก
และตะวันตกท่ีกอใหเกิดปญหา และความคิดสรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ        รวมท้ัง
การแลกเปล่ียนกันระหวางอารยธรรมตะวันออก    และอารยธรรมตะวันตก   อิทธิพล
ของอารยธรรมท้ังสองท่ีมีตอสังคม    และวัฒนธรรมไทย  

   

1641205 เหตุการณโลกปจจุบัน                                                                                           2(2-0) 

 Contemporary World Affairs  

ศึกษาความเคล่ือนไหวและเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนหลังสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 จากความขัดแยงทางอุดมการณตาง ๆ   ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ซ่ึง
กอใหเกิดภาวะวิกฤตในสวนตาง ๆ ของโลก  รวมท้ังความพยายามในอันท่ีจะธํารง
รักษาสันติภาพ ตลอดจนการรวมกลุมของประเทศตาง ๆ เพื่อรวมมือกันแกปญหา
ความขัดแยงระหวางประเทศ และรักษาผลประโยชนของกลุมในแตละภูมิภาค  เพื่อใช
เปนอํานาจตอรองทางการเมืองระหวางประเทศ รวมท้ังวิเคราะหเหตุการณปจจุบันท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ  

 

1641301 ประวัตศิาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนคริสตศตวรรษท่ี 19                          3(3-0) 

 History of Southeast Asia before the Nineteen Cert  

ศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   นับตั้งแตการกอตั้งอาณาจักร
โบราณอิทธิพลของวัฒนธรรม  จีน  อินเดีย  อิสลาม  วิวัฒนาการทางการเมือง   
เศรษฐกิจ  สังคม ของประเทศตาง ๆ กอนการเขายึดครองของชาติตะวันตก  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

1642101 ประวัตศิาสตรไทยสมัยอยุธยา                                                                              2(2-0) 

 History of Ayudhaya  

ศึกษาประวัติศาสตรสมัยอยุธยาในดานปกครอง    การเมือง   เศรษฐกิจ  
สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความสัมพันธกับตางประเทศ รวมท้ังทางอ่ืน ๆ  ท่ีพิจารณา
เห็นเหมาะสม ใหมีความรูความเขาใจสมัยอยุธยา ตั้งแตกอนกอต้ังกรุงศรีอยุธยา เม่ือ 

พ.ศ. 1893 ไปจนถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาเม่ือ พ.ศ. 2310 และความสัมพันธกับประเทศ
ใกลเคียงและประเทศตะวันตกท่ีเขามาเกี่ยวของ   โดยศึกษาชวงตั้งแต    พ.ศ. 1893 ถึง 
พ.ศ. 1991 เพียงเปนพื้นฐานความรู และศึกษาชวงตั้งแต พ.ศ. 1991 ถึง พ.ศ. 2310 (รัช
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ถึงรัชสมัยสมเด็จพระท่ีนั่งสุริยามรินทร) และ
สถานการณตั้งแตกอนสงครามจนถึงภายหลังการเสียกรุงโดยละเอียด และใหรูจักแนว
สรางความคิดสรุปเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของสมัยอยุธยา 

   

1642102 ประวัตศิาสตรไทย                                                                                                3(3-0) 

 Thai History  

ศึกษาประวัติศาสตรไทยกอนสมัยสุโขทัย  ลักษณะการปกครองเศรษฐกิจ 
สังคม และความสัมพันธกับตางประเทศในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี   จนถึง
รัตนโกสินทรตอนตนโดยสังเขป  การปรับตัวเขาสูยุคใหมนับ  ตั้งแต  รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ท้ังดานการเมือง การ ปกครอง เศรษฐกิจ และ
สังคม จนถึงปจจุบัน 

 

1642103 ประวัตศิาสตรศิลปะในประเทศไทย                                                                     2(2-0) 

 Art History of Thailand  

ศึกษาความหมายของวิชาประวัติศาสตรศิลปะ และความเกี่ยวพันระหวาง
ประวัติศาสตร ศิลปะ โบราณคดี ความรูเร่ืองประวัติศาสตรศิลปะ โบราณคดี และ
ลักษณะศิลปะในประเทศไทย ตั้งแตกอนสมัยประวัติศาสตร  สมัยประวัติศาสตร 
จนถึงสมัยปจจุบัน ตลอดจนความสัมพันธระหวางประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี
ไทยกับประเทศขางเคียง 

   



 397 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

1642104 ประวัตศาสตรศิลปะในประเทศไทย 1                                                                  2(2-0) 

 History  of Thai Arts I 

ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการศิลปะของไทย โดยเนนอิทธิพลความ
เช่ือ  และแนวคิดของการสรางสรรคงาน    นับต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตร     ทวารวดี  

ศรีวิชัยและลพบุรี 
 

1642301 ประวัตศิาสตรเอเชียตะวันออก                                                                             3(3-0) 

 History of East Asia  

 ศึกษาอารยธรรมจีนต้ังแตสมัยโบราณจนถึงสมัยปฏิวัติ ใน ค.ศ. 1911 เนน
ใหเห็นปจจัยตาง ๆ อันสนับสนุนใหอารยธรรมจีนไดช่ือวาเดนท่ีสุดในเอเชียตลอดมา 
ความสัมพันธระหวางจีนกับชนชาติอ่ืน ๆ ในเอเชียและชนชาติตะวันตก  ปญหา
การเมือง    สังคมและเศรษฐกิจอันกอให เกิดการปฏิวัติ    บทบาทของจีนใน
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ความขัดแยงภายในจีน อันเปนผลใหเกิดการแยกประเทศ  และ
บทบาทของจีนท้ังสองในปจจุบัน 

   ลักษณะท่ัวไปของอารยธรรมญ่ีปุนสมัยโบราณ  เนนความคิดทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมดั้งเดิมของญ่ีปุนกอนรับอิทธิพลจากภายนอก การ
ปรับปรุงประเทศภายหลังจากไดรับอิทธิพลตะวันตก  อันเปนผลใหญ่ีปุนเปนประเทศ
มหาอํานาจ  วิวัฒนาการทางสังคม  การเมือง  และเศรษฐกิจของญ่ีปุนกอนและหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 นโยบายในการเปนผูนํากลุมเอเชีย  ญ่ีปุนหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 

2 และบทบาทในการเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกจิในปจจุบัน 

     ประวัติศาสตรสังเขปของเกาหลี  ความสัมพันธกับจีน  ญ่ีปุน และ 
                        บทบาทของเกาหลีหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

  

1642302 ประวัตศิาสตรเอเชียใต                                                                                         2(2-0) 

 History of South Asia  

ศึกษาภูมิภาคเอเชียใตสมัยโบราณโดยสังเขป   เนนความสําคัญต้ังแต    
การแผอิทธิพลของจักรวรรดินิยมตะวันตก  การเรียกรองเอกราช ปญหาของเอเชียใต 
ภายหลังไดรับเอกราช บทบาทและนโยบายตางประเทศของกลุมเอเชียใตในปจจุบัน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

1642303 ประวัตศิาสตรสาธารณรัฐประชาชนจีน                                                                2(2-0) 

 History of The People’s Republic of China  

 ศึกษาสาเหตุเบ้ืองตนของการเปล่ียนแปลงระบบการเมือง เศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรมของจีน  ตั้งแตผลกระทบของสงครามฝน การปฏิวัติ  ค.ศ. 1911 

ความลมเหลวของการปกครองระบอบสาธารณรัฐตามแนวของ  ดร.ซุนยัดเซ็น ความ
แตกแยกระหวางเหมาเจอตุงและเจียงไคเช็ค  จนทําใหจีนแยกออกเปน 2 ฝาย เนน
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการปกครอง  สังคม  และเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

บทบาทและนโยบายตางประเทศในปจจุบันของสาธารณรัฐประชาชนจีนตอประเทศ
ตาง ๆ 

   

1642304 ประวัตศิาสตรออสเตรเลียและนิวซีแลนด                                                            2(2-0) 

 History of Australia and New Zealand  

ศึกษาการสํารวจและการต้ังถ่ินฐานของชาวอังกฤษในออสเตรเลีย    และ
นิวซีแลนด ปญหาการผสมผสานกับชาวพ้ืนเมือง การสรางชาติ และความสัมพันธกับ
ประเทศ อังกฤษ   การไดรับเอกราช    บทบาทของประเทศท้ังสองในระหวาง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 บทบาทใหมของประเทศท้ังสองในวิถีทางการเมืองของเอเชียและ
ของโลก 

  

1642305 ประวัตอิารยธรรมญ่ีปุน                                                                                        3(3-0) 

 History of Japanese Civilization  

ศึกษาประวัติศาสตรอารยธรรมญ่ีปุนในดานแนวความคิด   ปรัชญา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวญ่ีปุน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

1642306 ประวัตศิาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม                                                   3(3-0) 

 History of Modern Southeast Asia  

ศึกษาอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมท่ีมีตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 19   ในดานการเมือง  เ ศรษฐกิจ  และสังคม   ขบวนการ
ชาตินยิม  การเรียกรองเอกราช การยึดครองของญ่ีปุนในระหวางสงครามโลก  คร้ังท่ี 2 

ปญหาและสภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ตั้งแตไดรับเอกราชจนถึงปจจุบัน ความ
รวมมือระหวางประเทศในภูมิภาค 

 

1642401 ประวัตศิาสตรรัสเซีย                                                                                            2(2-0) 

 History of Russia  

ศึกษาประวัติศาสตรสังเขปรัสเซีย  การสรางประเทศใหเปนมหาอํานาจ 
การหมดอํานาจของราชวงศโรมานอฟ การปฏิวัติของพรรคบอลเชวิค บทบาทของเล
นิน และ สตาลิน สถานภาพของรัสเซียในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกภายหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 การลมสลายของสหภาพโซเวียต และสถานภาพปจจุบัน 

 

1642501 ประวัตศิาสตรสหรัฐอเมริกา                                                                                 2(2-0) 

 History of The United States of America  

ศึกษาประวัติการตั้งอาณานิคมในอเมริกา อาณานิคมอเมริกัน การประกาศ         
อิสรภาพ ลัทธิมอนโร (ค.ศ. 1823) สงครามกลางเมือง สงครามระหวางสเปนกับ
สหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1898) อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในละตินอเมริกา การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความสัมพันธกับตางประเทศ ไปจนถึงการเขารวม
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 โดยสังเขป 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

1642701 โบราณคดี                                                                                                              3(2-2) 

 Archaeology 

ศึกษาความหมายของคําวา  วิชา “โบราณคดี” ประวัติ ประโยชน และ
ประเภทของวิชาโบราณคดี   ความสัมพันธของวิชาโบราณคดีกับวิชาการแขนงอ่ืน  

ศึกษาหลักและสังกัปของวิชาโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัย
ประวัติศาสตร กฎหมายคุมครองโบราณคดี  ศิลปวัตถุสถาน  และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ  การวางแผน  การบริหาร การประชาสัมพันธ และการฝกปฏิบัติงาน
โบราณคดี 

  

1642702 การศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร                                                3(2-2) 

 Expost Facto Studies  

ศึกษาปรัชญา และแนวความคิดสําคัญทางประวัติศาสตร สํานึกความคิด
ทางประวัติศาสตร วิวัฒนาการของปรัชญาประวัติศาสตรตะวันตก วิวัฒนาการของ
ปรัชญาประวัติศาสตรไทย จากอดีตถึงปจจุบัน ระเบียบวิธีวิจัยประวัติศาสตร เพ่ือเปน
พื้นฐานสําหรับการศึกษาวิเคราะหเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร เนนการฝก
ปฏิบัติควบคูกับการเรียนภาคทฤษฎี 

 

1642703 การจัดระบบขอมูลทางวัฒนธรรม                                                                        2(2-0) 

 Cultural Data System  

ศึกษาความหมาย ประโยชน และความสําคัญของการจัดระบบและ
วิเคราะหหมวดหมูของขอมูลทางวัฒนธรรม หลักเกณฑท่ัวไปในการจัดหมวดหมู ของ
ขอมูลทางวัฒนธรรม หลักเกณฑในการจัดทําบัตรรายการและบัตรเช่ือมโยงขอมูลและ
การทําบรรณานุกรมขอมูลทางวัฒนธรรม 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

1642704 ความรูเก่ียวกับโบราณวัตถุ โบราณสถานในทองถ่ิน                                             2(2-2) 

 Knowledge  of   the  Local  Ancient  Places 

มุงศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  ประวัติความเปนมาเกี่ยวกับวัตถุ  
โบราณสถานในทองถ่ิน  ความเก่ียวเนื่องของทองถ่ินกับโบราณสถาน  การใช
ประโยชนโบราณวัตถุสถานอยางถูกวิธี  การสรางจิตใตสํานึก  ใหเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของโบราณวัตถุสถานในทองถ่ิน 

 

1642705 โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย                                               3(2-2) 

 Archaeology before Historical Period in Thailand 

ศึกษาลักษณะการเปนเอกลักษณของวัฒนธรรมและสภาพชีวิตความ
เปนอยูของกลุมชนในสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย  ตั้งแตเร่ิมมีมนุษยอาศัย
อยูบนผืนแผนดินไทย  ไดรูจักใชเคร่ืองมือหิน  จนกระท่ังถึงยุคท่ีรูจักใชเคร่ืองมือ
โลหะ   ศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทยกับ
ประเทศใน 

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต  รวมทั้งใหสํารวจศึกษาในสถานท่ีจริง 
 

1642706 โสตทัศนูปกรณในพิพิธภัณฑ                                                                               3(2-2) 

 Audio –Visual  for  Musuem  Works 

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณชนิดตาง ๆ ท่ีใชในงาน
พิพิธภัณฑ  การดูแลรักษา  วิธีการใชท่ีถูกตองเหมาะสบกับงาน  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ
โสตทัศนูปกรณ  แตละแผนกในพิพิธภัณฑ  การฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ  
เชนการเขียนสคริปต  การวางแผนในการใช  โสตทัศนูปกรณเพื่อการเสนอความรู  ใน
รูปแบบใหม  ไมวาจะเปนเสียง  สี  แสง  ประกอบเพ่ือกระตุนความสนใจของผูเขาชม  

การฝกปฏิบัติ  ถาในทองถ่ินท่ีสถานศึกษาตั้งอยูไมมีพิพิธภัณฑการฝกงานใหอยูใน
ดุลพินิจของสถานศึกษาและอาจารย ผูสอน   โดยจะตองคํานึงถึงความพรอม  

ประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดแกทุก ๆ ฝาย 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

1642801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา 1                                           2(90) 

 Preparation  for  Professional  Experience  in  Museum  Works 1 

จัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียน  กอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพใหรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  พัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  
ทักษะเจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  ศึกษาดูงานตาม
พิพิธภัณฑ  ฝกปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ  หรืองานท่ีเกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑ  เชน  

การจัดเก็บขอมูลทะเบียนศิลปวัตถุ  งานแสดงนิทรรศการ  งานศึกษาคนควา  และนํา
ชมพิพิธภัณฑ 

 

1642802 การฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา 1                                                   3(250) 

 Field  Experience  in  Museum  Works  1 

ศึกษาและปฏิบัติในวิธีการอันถูกตองเกี่ยวกับวัตถุในพิพิธภัณฑ  งาน
ทะเบียน  การดูแลรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ  ทําความเขาใจ  ตลอดจนฝก
ภาคปฏิบัติงานอันเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑ  การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตาง ๆ ท้ังในและ
นอกทองถ่ิน  ฝกจัดนิทรรศการ  ฝกใชภาษาตางประเทศท่ีเกี่ยวกับพิพิธภัณฑและฝกนํา
ชมพิพิธภัณฑ 

 

1642803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี 1            2(90) 

 Preparation for  Professional Experience  in  Art  History and Archaeology 1 

จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษา   กอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ  ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การ
พัฒนาตัวนักศึกษาใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพ  โดยเนนการฝกทักษะข้ันพื้นฐาน  และระดับสูง  ภาคปฏิบัติในงานและ
กิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพ  ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

1642804 การฝกประสบการณวิชาชีพประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี 1                      3(250) 

 Field  Experience  in  Art  History  and  Archaeology 1 

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานศิลปะและโบราณคดี  ใน
องคการหรือหนวยงาน  เพื่อใหไดรับความรู  ทักษะ  เจตคติและประสบการณในอาชีพ   

และนําผลจากการฝกงานมาวิเคราะห  สรุป  เสนอในรูปของการสัมมนาหรือภาค
นิพนธ 

 

1643101 ประวัตศิาสตรสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร                                                          3(3-0) 

 History of Dhonburi and Rattanakosin  

ศึกษาการปราบดาภิเษกและการสถาปนากรุงธนบุรี   เหตุการณตาง ๆ  

ภายในประเทศและความสัมพันธกับตางประเทศ   ลักษณะสําคัญของสมัยกรุงธนบุรี 
(พ.ศ. 2311 - 2325) กรุงรัตนโกสินทรตอนตน    (พ.ศ. 2325 -2394) สมัยเปล่ียนแปลง
เขาสูยุคใหม  (พ.ศ. 2394 - 2475) จนถึงสมัยปจจุบันโดยละเอียด 

  

1643102 ประวัตศิาสตรการเมืองการปกครองไทยสมัยใหม                                               2(2-0) 

 History of Modern Thai Politics  

ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   การปกครอง พ.ศ.2475   โดยสังเขป 

การปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ   บทบาทของรัฐบาลชุดตาง ๆ   ท่ีปกครอง
ประเทศ   ตั้งแต พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบัน  

   

1643103 ประวัตศิาสตรทองถ่ิน                                                                                          3(3-0) 

 Local History  

ศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินสมัยตาง ๆ หลักฐานทางประวัติศาสตรใน
ทองถ่ิน    ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิดความเช่ือของทองถ่ิน อิทธิพลของอารย
ธรรมตาง ๆ ท่ีมีตอทองถ่ิน โดยจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับทองถ่ินของ
สถาบันการศึกษา 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป) 

 

1643104 ประวัตศิาสตรและวัฒนธรรมไทย                                                                        3(3-0) 

 Thai History and Culture  

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของไทย เมืองสําคัญ สถานท่ีสําคัญ 

บุคคลสําคัญ ของไทย ประวัติศาสตรและตํานานทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมของคนไทย
โดย สวนรวมและของทองถ่ิน การละเลนในทองถ่ินตาง ๆ ของไทยวิวัฒนาการการ
ดํารงชีวิตของคนไทย ใหมีความรูในส่ิงเหลานี้จนสามารถอธิบายความเปนมา           
แสดงความคิดเห็นและใหทัศนวิจารณได 

 

1643105 ประวัตศิาสตรศิลปะในประเทศไทย 2                                                                  3(3-0) 

 History  of  Thai  Arts II 

ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการศิลปะของไทยโดยเนนอิทธิพลความเช่ือ  
และแนวคิดของการสรางสรรคงานนับตั้งแตยุคสุโขทัย  อยุธยาและรัตนโกสินทร  
และศึกษาเกี่ยวกับรูปเคารพตาง ๆ ในประเทศไทย 

 

1643201 ประวัตศิาสตรสิทธิมนุษยชน                                                                                2(2-0) 

 History of Human Rights  

ศึกษาความหมายของสิทธิมนุษยชน ความสําคัญของสิทธิมนุษยชนตอ
สังคมมนุษย สังคมมนุษยกับสิทธิมนุษยชนในแตละยุคสมัย ขบวนการตอสูเพ่ือ
เรียกรองสิทธิมนุษยชนในสวนตาง ๆ  ของโลก บทบาทของสันนิบาตชาติ องคการ
สหประชาชาติ และองคกรอ่ืนในการรักษาสิทธิมนุษยชน ขบวนการตอสูเรียกรองเพ่ือ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย      แนวทางศึกษาและสงเสริมสิทธิมนุษยชนในปจจุบัน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

1643202 ประวัตศิาสตรสันติภาพ                                                                                        2(2-0) 

 History of Peace  

ความหมายของสันติภาพ ความสําคัญของสันติภาพตอสังคมมนุษย 
 สันติภาพกับสังคมมนุษยในยุคตาง ๆ ขบวนการสรางสันติภาพของโลก บทบาทของ
สันนิบาตชาติและสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพของโลก ความพยายามสราง
สันติภาพในสังคมไทย แนวทางการศึกษาและรักษาสันติภาพของโลกปจจุบัน 

 

1643203 ประวัตศิาสตรพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                    2(2-0) 

 History of Modern Science and Technology  

ศึกษาพัฒนาการในดานตาง ๆ   ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     ตั้งแต
ชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เปนตนมา และผลกระทบของความเจริญในทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมตอมนุษยและส่ิงแวดลอม ในประเทศที่กําลัง
พัฒนาท้ังในทวีปเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา    ทางดานสังคม เศรษฐกิจ  
การศึกษา การแพทย การทหาร การส่ือสาร คมนาคม และอ่ืน ๆ 

การตื่นตัวและความพยายามของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคดังกลาว ตอการ
รับความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากประเทศที่พัฒนาแลวมาประยุกต
และปรับปรุงใหเหมาะสมกบัการพัฒนาประเทศตน 

   

1643204 ประวัตศิาสตรโลกเชิงสํารวจ                                                                                3(3-0) 

 A Survey of World History  

ศึกษาลักษณะท่ัวไปของทวีปออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกา
ใต และกลุมประเทศตะวันออกกลาง ในดานสภาพภูมิศาสตร การตั้งถ่ินฐานและการ
แผขยายของลัทธิจักรวรรดินิยมในคริสตศตวรรษท่ี 16-20  การปกครองอาณานิคม 

การไดรับเอกราช และสภาพทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง   ภายหลังการไดรับเอก
ราชจนถึงปจจุบัน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

1643301 ประวัตศิาสตรลัทธิการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต                                       3(3-0) 

 History of Political Ideology in Southeast Asia  

ศึกษาวิเคราะหโครงสรางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ         
วัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต การเขามาของลัทธิการเมืองท่ีสําคัญในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต บทบาทและผลกระทบจากการขยายอิทธิพลของชาติมหาอํานาจท่ีมี
ตอเอเชียตะวันออกเฉียงใต ท้ังดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมใน
ปจจุบัน 

 

1643401 ประวัตศิาสตรยุโรปกอน ค.ศ. 1815                                                                      3(3-0) 

 History of Europe before 1815 A.D.  

ศึกษาการฟนฟูศิลปวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา และอิทธิพลอ่ืนท่ีทําให
สังคมยุโรปเปล่ียนแปลง การปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลตอการเปล่ียนแปลงดานตางๆ  

ศึกษาสภาพของประเทศสําคัญในยุโรประหวางคริสตศตวรรษ ท่ี 16-18  การปฏิวัติ
ฝร่ังเศส      ค.ศ. 1789 สงครามนโปเลียน คองเกรสแหงเวียนนา แนวคิดตาง ๆ ท่ี
นําไปสูการกําเนิดรัฐชาติ (Nation  States)  โดยละเอียด  

 

1643501 ประวัตศิาสตรละตินอเมริกา                                                                                 3(3-0) 

 History of Latin America  

ศึกษาความเปนมาของการจัดต้ังประเทศตาง ๆ ในละตินอเมริกา หลังการ
ประกาศเอกราช การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 
และสังคม บทบาทของมหาอํานาจในละตินอเมริกา และสภาพของละตินอเมริกาใน
ปจจุบัน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

1643601 ประวัตศิาสตรแอฟริกา                                                                                          3(3-0) 

 History of Africa  

ศึกษาสภาพโดยท่ัวไปในทวีปแอฟริกา วิวัฒนาการของรัฐ นครรัฐ และ
อาณาจักรตาง ๆ ในแอฟริกา การขยายอํานาจของชาวยุโรป และลัทธิจักรวรรดินิยม
และผลท่ีมีตอการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ของแอฟริกา แอฟริกา ภายหลัง
ไดรับเอกราช การรวมกลุมประเทศ และปญหาของแอฟริกาในปจจุบัน 

 

1643701 ความรูเก่ียวกับโบราณวัตถุสถานในทองถ่ิน                                                          2(2-0) 

 Knowledge of the Local Ancient Places  

ศึกษาความหมายของโบราณวัตถุสถาน ประวัติความเปนมา ความสําคัญ 

ตลอดจนถึงความงามทางดานทัศนศิลปของโบราณวัตถุสถานในประเทศไทย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหเนนทองถ่ินท่ีสถานศึกษานั้นเปดสอน 

 

1643702 พิพิธภัณฑสถานวิทยา                                                                                          3(2-2) 

 Museumology 

ศึกษาประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของพิพิธภัณฑสถานท้ังของไทยและ
ตางประเทศ การจัดพิพิธภัณฑสถานแบบตาง ๆ การจัดระบบวัตถุของพิพิธภัณฑสถาน 

การนําชม และการแตงหนังสือนําชม การจัดแสดงช่ัวคราว การนําส่ิงของไปแสดง
นอกพิพิธภัณฑ การเขียนปายประจําวัตถุ   การรักษาความปลอดภัย            การซอม
สงวนรักษาศิลปวัตถุ การประชาสัมพันธ         การบริหารพิพิธภัณฑสถานฝก
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดพิพิธภัณฑสถาน การจัดแสดงโบราณวัตถุ หรือ
ศิลปวัตถุฯลฯ 

 

1643703 ประวัตศิาสตรนพินธ                                                                                            3(2-2) 

 Historiography  

ศึกษาวิวัฒนาการ การบันทึกและแนวคิดทางประวัติศาสตรของโลก
ตะวันออกและโลกตะวันตก งานเขียนประวัติศาสตรไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

อิทธิพลของสํานึกความคิดประวัติศาสตรท่ีมีตองานเขียนประวัติศาสตรของไทย  ฝก
การคนควา การเขียน และเรียบเรียงงานดานประวัติศาสตร 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

1643704 ปรัชญาและระเบียบวิธีวิจัยประวัติศาสตร                                                            3(3-0) 

 Philosophy of History and Historical Method  

ศึกษาแนวคิด   ความหมาย   ความสําคัญ   ของประวัติศาสตรนัก
ประวัติศาสตร  สํานักความคิดทางประวัติศาสตร ท้ังของตางประเทศและไทย ศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัยประวัติศาสตร 

 

1643706 หลักการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ                                                                   3(3-0) 

 Principles  of  Cultural  Exhibition  in  a  Museum 

ศึกษาถึงความสําคัญของการจัดต้ังพิพิธภัณฑ  หนาท่ีหลักของพิพิธภัณฑ  
โดยเนนท่ีพิพิธภัณฑทางมานุษยวิทยา  วัฒนธรรม  และชาติพันธุวิทยา  ซ่ึงสามารถ
นํามาจัดแสดงในรูปนิทรรศการประจําและนิทรรศการพิเศษ  โดยมุงเนนสงเสริม
ความรูความเขาใจในวัฒนธรรม  ความเชื่อ  ชีวิตความเปนอยู  ประเพณี  พิธีกรรมใน
สวนรวมและระดับทองถ่ินตางๆ ศึกษาองคประกอบของการจัดนิทรรศการ  เทศนิคต
ลอดจนหลักเกณฑในการจัดแสดง  วิธีการและทฤษฎีเกี่ยวกับการเก็บวัสดุ  ขอมูลทาง
วัฒนธรรม  ขอมูลจากภาคสนาม  เคร่ืองมือท่ีใชในภาคสนาม 

 

1643707 การอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถาน                                                              3(2-2) 

                  Conservation of the Local Ancient Places     

ศึกษาอิทธิพลของส่ิงแวดลอม  ท่ีมีตอโบราณวัตถุ  และโบราณสถาน  

สาเหตุของการเส่ือมสภาพของโบราณวัตถุโบราณสถาน       การอนุรักษศิลป
โบราณวตัถุ  อินทรียและอนินทรีย  การอนุรักษและเก็บรักษาโบราณวัตถุ  ขณะทํา
การขุดคน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

1643708 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 1                                                    3(2-2) 

 Archaeology of Historical Period in Thailand 1 

ศึกษาหลักฐานและขอมูลท่ีนํามาใชในการศึกษาวิชาโบราณคดี  สมัย
ประวัติ-ศาสตร  ศึกษารองรอยของการอยูอาศัย  และการพัฒนาของชุมชน  ในสมัยยุค
แรกของประวัติศาสตร เชน ชุมชนวัฒนธรรมทวารดี ศรีวิชัย  และลพบุรี  โดยการ
พิจารณาและแปลความหมายจากหลักฐานทางเอกสารและโบราณคดี  รวมทั้งจาก
หลักฐานท่ีคนพบใหม ๆ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 

1643709 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 2                                                    3(2-2) 

  Archaeology of Historical Period in Thailand 2 

ศึกษารองรอยการอยูอาศัยและวัฒนธรรมของชุมชนสมัยเชียงแสน  ลานนา  
สุโขทัย  อยุธยา  และรัตนโกสินทร  โดยการพิจารณาและแปลความหมายจาก
หลักฐานทางเอกสารและโบราณคดี  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 

1643710 โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรในเอเชีย                                                          2(2-0) 

                Archaeology before Historical Period in Asia 

ศึกษาสภาพภูมิประเทศและส่ิงแวดลอมของเอเชีย  ท่ีเปนปจจัยใหเกิด
วัฒนธรรมของมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตร   

ศึกษาลักษณะวัฒนธรรมและกลุมชนของมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตร  
ตั้งแตเร่ิมมีมนุษยเขามาอาศัยในทวีปเอเชีย    จนถึงกลุมชนท่ีรูจักนําโลหะมาประดิษฐ
เปนเคร่ืองมือเคร่ืองใชในบริเวณเอเชียตะวันตก  เอเชียใต  และเอเชียตะวันออกไกล 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

1643801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑเอเชีย 3                                           2(90) 

 Preparation  for  Professional  Experience  in  Museum  Works 3 

จัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียน  กอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ  ใหรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  พัฒนาตัวผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะเจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  ศึกษาดูงานตาม
พิพิธภัณฑ  ฝกปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ  หรืองานท่ีเกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑ  เชน  

การจัดเก็บขอมูลทะเบียนศิลปวัตถุ  งานแสดงนิทรรศการ  งานศึกษาคนควา  และนํา
ชมพิพิธภัณฑ 

 

1643802 การฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา 3                                                   5(450) 

 Field  Experience  in  Museum  Works 3 

ศึกษาปฏิบัติในวิธีการอันถูกตองเก่ียวกับวัตถุในพิพิธภัณฑ  งานทะเบียน  

การดูแลรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ  ทําความเขาใจ  ตลอดจนฝกภาคปฏิบัติงาน
อันเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑ  การศึกษาดูงานตามพิพิธภัณฑตาง ๆ ท้ังในและนอก
ทองถ่ิน  ฝกจัดนิทรรศการ  ฝกใชภาษาตางประเทศ  ท่ีเกี่ยวกับพิพิธภัณฑและฝกนําชม
พิพิธภัณฑ 

 

1643803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี 3             2(90) 

 Preparation for  Professional  Experience  in  Art History  

 and Archaeology 3 

จัดใหมีกิจกรรม  เพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ  ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การ
พัฒนาตัวนักศึกษาใหมีความรู  ทักษะ   เจตคติ    แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยเนนการฝกทักษะข้ันพื้นฐาน  และระดับสูง  ภาคปฏิบัติใน
งานและกิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพ  ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

1643804 การฝกประสบการณวิชาชีพประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี 3                      5(450) 

 Field  Experience  in  Art  History  and  Archaeology 3 

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานศิลปะและโบราณคดี  ใน
องคการหรือหนวยงาน  เพื่อใหไดรับความรู  ทักษะ  เจตคติและประสบการณในอาชีพ  

และนําผลจากการฝกงานมาวิเคราะห  สรุป  เสนอในรูปของการสัมมนาหรือภาค
นิพนธ 

 

1643805 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา 2                                           2(90) 

 Preparation  for  Professional  Experience  in  Museum  Works 2 

จัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียน  กอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพใหรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  พัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  
ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  ศึกษาดูงานตาม
พิพิธภัณฑ  ฝกปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ  หรืองานท่ีเกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑ เชน  

การจัดเก็บขอมูลทะเบียนศิลปวัตถุ  งานแสดงนิทรรศการ  งานศึกษาคนควา  และนํา
ชมพิพิธภัณฑ 

 

1643806 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี 2            2(90) 

 Preparation  for  Professional  Experience  in  Art  History   

 and  Archaeology 2 

จัดใหมีกิจกรรม  เพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษา  กอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ    ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ   

การพัฒนาตัวนักศึกษา ใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยเนนการฝกทักษะข้ันพื้นฐาน  และระดับสูง  ภาคปฏิบัติใน
งานและกิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพ  ประวัติศิลปะและโบราณคดี 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

1644101 สตรีกับสังคมไทย                                                                                                  2(2-0) 

 Woman and Thai Society  

สถานะ สิทธิและหนาท่ีของสตรีในสังคมไทย นับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

ความสําคัญ และการเปล่ียนแปลงบทบาทของสตรีไทย ท่ีมีตอเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคม   องคกรสตรีท่ีสําคัญในสังคมไทยปจจุบัน 

 

1644201 ประวัตศิาสตรบทบาทของชาติมหาอํานาจหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2                    3(3-0) 

 History of the Role of the Great Powers after World War 2  

ศึกษาภูมิหลังของประเทศมหาอํานาจ สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต   

สาธารณรัฐประชาชนจีน และญ่ีปุน สภาพของประเทศ และบทบาทของประเทศ
มหาอํานาจหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึงปจจุบัน 

   

1644202 เหตุการณโลกปจจุบัน 2                                                                                        2(2-0) 

 Contemporary World Affairs 2  

ศึกษาวิเคราะหเหตุการณปจจุบันท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
โดยเนนดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อมุงสงเสริมนักศึกษาใหเกิดความสนใจ   รูจัก
อภิปรายและติดตามศึกษาเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึน 

 

1644301 ประวัตศิาสตรตะวันออกกลางและอิทธิพลของศาสนาอิสลาม                             2(2-0) 

 History of the Middle East and Islamism  

ศึกษาอิทธิพลของศาสนาอิสลาม การต้ังจักรวรรดิอาหรับ การดิ้นรนเพื่อ       
เอกราชของชาติอาหรับ ผลของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีมีตอตะวันออกกลาง ปญหาใน
กลุมประเทศอาหรับ ปญหาคลองสุเอช บทบาทขององคการสหประชาชาติและ
มหาอํานาจตะวันตกในตะวันออกกลาง 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

1644401 ประวัตศิาสตรยุโรปสมัยใหม                                                                                3(3-0) 

 History of  Modern  Europe  

ศึกษาสภาพการณดานสังคมและการเมืองของยุโรปหลังป ค.ศ. 1815 

อิทธิพลของลัทธิชาตินิยมทําใหเกิดการรวมประเทศอิตาลีและเยอรมนี บทบาทของ
ประเทศท้ังสองหลังการรวมประเทศจนนําไปสูวิกฤติการณตาง ๆ     กอนสงครามโลก
คร้ังท่ี 1  ความสําคัญของสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงของสังคมยุโรป 

กําเนิดลัทธิฟาสซิสตและนาซี ความสัมพันธของประเทศตาง ๆ   กอนเกิดสงครามโลก
คร้ังท่ี 2  และความรวมมือของนานาประเทศกอนสงครามยุติ 

 

1644701 การซอมสงวนโบราณวัตถุสถาน                                                                           3(2-2) 

 Conservation  Studies  

ศึกษาวิธีการซอมโบราณวัตถุสถาน ท้ังสมัยกอนประวัติศาสตร   และสมัย
ประวัติศาสตร ดวยวิธีการทางโบราณคดี ใหศึกษาดูงาน ฝกปฏิบัติงานการซอมสงวน
โบราณวตัถุสถาน 

 

1644703 การบริหารงานโบราณคดี                                                                                      3(3-0) 

           Archaeological  Management   

ศึกษาโครงสรางงาน  ระเบียบปฏิบัติและการจัดการที่เกี่ยวของกับงาน
โบราณคดี  หลักการบริหารท่ัวไป   กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานทางโบราณคดี  
และวิธีการประชาสัมพันธงานโบราณคดีตอมวลชน 

 

1644408 การฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา 2                                                   3(250) 

 Field  Experience  in  Museum  Works 2 

ศึกษาและปฏิบัติในวิธีการอันถูกตองเกี่ยวกับวัตถุในพิพิธภัณฑ  งาน
ทะเบียน  การดูแลรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ  ทําความเขาใจ  ตลอดจนฝก
ภาคปฏิบัติงานอันเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑ  การศึกษาดูงานตามพิพิธภัณฑตาง ๆ  ท้ังใน
และนอกทองถ่ิน  ฝกจัดนิทรรศการ  ฝกใชภาษาตางประเทศ  ท่ีเกี่ยวกับพิพิธภัณฑและ
ฝกนําชมพิพิธภัณฑ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

1644802 การฝกประสบการณวิชาชีพประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี 2                      3(250) 

 Field  Experience  in  Art  History  and  Archaeology 2 

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานศิลปะและโบราณคดีใน
องคการหรือหนวยงาน  เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ  เจตคติและประสบการณในอาชีพ  

และนําผลจาการฝกงานมาวิเคราะห  สรุป  เสนอในรูปของการสัมมนาหรือภาคนิพนธ 
 

1644901 สัมมนาประวัตศิาสตร                                                                                           2(2-0) 

 The Historical Seminar  

ศึกษาวิเคราะหประเด็นท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรท่ัวโลก การศึกษาทัศนะ
ของสํานึกความคิดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับประเด็นนั้น ๆ โดยโยงเน้ือหาท่ีตรงกับวิชาสังคม
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายมาอภิปรายในรายละเอียด 

 

1644902 สัมมนาพิพิธภัณฑ                                                                                                 3(2-2) 

 Seminar  in  Museum  Works 

ฝกใหนักศึกษาสามารถนําความรูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ ท้ังท่ีไดจากช้ันเรียน  

นอกช้ันเรียน  การอานจากนิตยสาร  บทความ  เอกสารวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑมา
วิเคราะห  วิจารณ  แสดงความคิดเห็น  และนําเสนอ  เชนเดียวกับวิทยานิพนธ  เพื่อให
นักศึกษาเกิดจรรยาบรรณเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ  และตระหนักถึงหนาท่ีความ
รับผิดชอบในการทําหนาท่ีในอนาคต 
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หมูวชิาภาษารัสเซีย   
(165) 

 

 

 

  หมูวิชาภาษารัสเซีย   ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา 
ออกเปน ดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน      (165-1--) 

  2.  ทักษะการฟง-พูด      (165-2--) 

  3.  ทักษะการอาน      (165-3--) 

  4.  ทักษะการเขียน      (165-4--) 

  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม     (165-5--) 

  6.  วากยสัมพันธและการแปลง     (165-6--) 

  7.  ภาษารัสเซียสําหรับวิชาชีพ     (165-7--) 

  8.  ฝกประสบการณวิชาชีพ     (165-8--) 

  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   (165-9--) 
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หมูวชิาภาษารัสเซีย  (165) 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

1651101 

1651102 

1651103 

1651104 

1651105 

1651106 

1650101 

1650102 

ภาษารัสเซียเบ้ืองตน 1 

ภาษารัสเซียเบ้ืองตน 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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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาภาษารัสเซีย (165) 

 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

 

1651101 ภาษารัสเซียเบื้องตน  1 

Russia for Beginners 

2(1-2) 

                 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  1651101  ภาษารัสเซียเบ้ืองตน  1  

 สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษารัสเซียมากอน 

ควรฝกทักษะท้ัง 4     อยางบูรณาการ   ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ
พ้ืนฐาน  เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน  

การบอกเวลา การซ้ือของ เปนตน การอานฝกอานขอความส้ัน ๆ          สามารถสรุป
และตอบคําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 
 

1651102 ภาษารัสเซียเบื้องตน 2 

Russia for Beginners 2 

2(1-2) 

 ฝกทักษะท้ัง 4  อยางบูรณาการตอเน่ืองจากภาษารัสเซียเบ้ืองตน 1  ศึกษา
ไวยากรณ และรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ท่ี
กวางขวางข้ึน และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

 

1651103 ภาษารัสเซีย 1 

Russia 1 

3(3-0) 

 ฝกทักษะทางภาษา ดานการฟงและการพูด บทเรียนจะประกอบดวยภาษา 
สํานวนท่ีใชในการบริการและสนทนากับนักทองเท่ียว 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

 

1651104 ภาษารัสเซีย 2        

Russia 2               

3(3-0) 

 ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด ในสถานการณจําลองในการ
ปฏิบัติงาน ท้ังในโรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียว          
 

1651105 ภาษารัสเซีย 3               

Russia  3 

3(3-0) 

 ฝกทักษะในดานการอานและการเขียน การอานบทความ 

ประเภทตาง ๆ อานหนังสือพิมพ  บทความทางวิชาการ และการเขียน 

จดหมายธุรกิจ และรายงานประเภทตาง   
 

1651106 ภาษารัสเซีย  4        

Russia  4            

3(3-0) 

 ฝกทักษะช้ันสูง ดานการฟง พูด อาน เขียน สามารถสรุปใจความ
สําคัญได การเสนอรายงาน การอภิปรายกลุม เปนตน 
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หมูวชิาภาษาเกาหลี   
(166) 

 
 

 

  หมูวิชาภาษาเกาหลี   ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา 
ออกเปนดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน      (166-1--) 

  2.  ทักษะการฟง-พูด      (166-2--) 

  3.  ทักษะการอาน      (166-3--) 

  4.  ทักษะการเขียน      (166-4--) 

  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม     (166-5--) 

  6.  วากยสัมพันธและการแปลง     (166-6--) 

  7.  ภาษาเกาหลีสําหรับวิชาชีพ     (166-7--) 

  8.  ฝกประสบการณวิชาชีพ     (166-8--) 

  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   (166-9--) 
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หมูวชิาภาษาเกาหลี  (166) 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

1661101 

1661102 

1661103 

1661104 

1661105 

1661106 

1660101 

1660102 

 

ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน 1 

ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน 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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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาภาษาเกาหลี (166) 

 

     รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

  

1661101 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน 1       2(1-2) 

  Korean for Beginners 1 

   สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาเกาหลีมากอน 

ฝกทักษะท้ัง   4    อยางบูรณาการ    ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน
เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก     การทักทาย  การแนะนําตน   การ
บอกเวลา   การซ้ือของ   เปนตน  การอานฝกอานขอความส้ัน ๆ     สามารถสรุปและ
ตอบคําถามได   การเขียนประโยคงาย  ๆ  ได 

 

1661102 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน 2       2(1-2) 

  Korean for Beginners 2 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  1661101  ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน 1 

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการตอเน่ืองจากภาษาเกาหลีเบ้ืองตน 1     ศึกษา
ไวยากรณ  และรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน  ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ท่ี
กวางขวางข้ึน  และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

 

1661103 ภาษาเกาหลี 1        3(3-0) 

  Korean 1 

          ศึกษาเนนในดานการฟงและพูดภาษาเกาหลีเบ้ืองตน  ในกรณีท่ีจําเปนตองใช
ภาษานี้ในการทาํงาน  บทเรียนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนาในชีวิตประจําวัน
แบบงาย 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

1661104 ภาษาเกาหลี 2        3(3-0) 

  Korean 2 

ศึกษาตอเน่ืองจากวิชาภาษาเกาหลี 1  โดยเนนในดานการฟงและการพูด  

นกัศึกษาจะไดรับการฝกฝนใหใชภาษาเกาหลีในขอบขายท่ีกวางข้ึน      ฝกสนทนา
ภาษาเกาหลีในวิชาชีพอยางงาย ๆ  และท่ีใชอยูเสมอ 

 

1661105 ภาษาเกาหลี 3        3(3-0) 

  Korean 3 

ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด  บทเรียนจะประกอบดวยภาษาสํานวนท่ี
ใชในการบริการและสนทนากับนักทองเท่ียว 

 

1661106 ภาษาเกาหลี 4        3(3-0) 

  Korean 4 

ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด ในสถานการณจําลองในการปฏิบัตงิาน  

ท้ังในโรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียว 
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หมูวชิาภาษาลาว   
 (167) 

 

 

  หมูวิชาภาษาลาว       ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา 
ออกเปน  ดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน      (167-1--) 

  2.  ทักษะการฟง-พูด      (167-2--) 

  3.  ทักษะการอาน      (167-3--) 

  4.  ทักษะการเขียน      (167-4--) 

  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม     (167-5--) 

  6.  วากยสัมพันธและการแปลง     (167-6--) 

  7.  ภาษาลาวสําหรับวิชาชีพ     (167-7--) 

  8.  ฝกประสบการณวิชาชีพ     (167-8--) 

  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   (167-9--) 
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หมูวชิาภาษาลาว  (167) 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

1671101 

1671102 

 

1670101 

1670102 

ภาษาลาวเบ้ืองตน 1 

ภาษาลาวเบ้ืองตน 2 

 

2(1-2) 

2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาภาษาลาว (167) 

 

     รหัส       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

  

1671101 ภาษาลาวเบื้องตน 1                    2(1-2) 

  Laos  for Beginners 1 

   สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาลาวมากอน 

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ    ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน     ไดแก     การทักทาย   การแนะนําตน    

การบอกเวลา  การซ้ือของ  เปนตน    การอานฝกอานขอความส้ัน ๆ        สามารถ
สรุปและตอบคําถามได   การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

 

1671102 ภาษาลาวเบื้องตน 2        2(1-2) 

  Laos for Beginners 2 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  1671101  ภาษาลาวเบ้ืองตน 1 

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการตอเน่ืองจากภาษาลาวเบ้ืองตน 1      ศึกษา
ไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน     ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ท่ี
กวางขวางข้ึน   และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
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หมูวชิาภาษาเขมร  
 (168) 

 

 

 

 

  หมูวิชาภาษาเขมร   ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา 
ออกเปน  ดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน      (168-1--) 

  2.  ทักษะการฟง-พูด      (168-2--) 

  3.  ทักษะการอาน      (168-3--) 

  4.  ทักษะการเขียน      (168-4--) 

  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม     (168-5--) 

  6.  วากยสัมพันธและการแปลง     (168-6--) 

  7.  ภาษาเขมรสําหรับวิชาชีพ     (168-7--) 

  8.  ฝกประสบการณวิชาชีพ     (168-8--) 

  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   (168-9--) 
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หมูวชิาภาษาเขมร  (168) 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

1681101 

1681102 

 

1680101 

1680102 

ภาษาเขมรเบ้ืองตน 1 

ภาษาเขมรเบ้ืองตน 2 

 

2(1-2) 

2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาภาษาเขมร (168) 

 

     รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

  

1681101 ภาษาเขมรเบื้องตน 1       2(1-2) 

  Cambodian for Beginners 1 

   สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาเขมรมากอน 

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ      ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน
เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตน  การ
บอกเวลา  การซ้ือของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความส้ัน ๆ     สามารถสรุปและ
ตอบคําถามได   การเขียนประโยคงาย   ๆ   ได 

 

1681102 ภาษาเขมรเบื้องตน 2       2(1-2) 

  Cambodian for Beginners 2 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  1681101  ภาษาเขมรเบ้ืองตน 1 

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการตอเน่ืองจากภาษาเขมรเบ้ืองตน 1       ศึกษา
ไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน  ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ท่ี
กวางขวางข้ึน  และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
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หมูวชิาภาษาพมา   
(169) 

 

 

 

 

  หมูวิชาภาษาพมา       ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา 
ออกเปนดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน      (169-1--) 

  2.  ทักษะการฟง-พูด      (169-2--) 

  3.  ทักษะการอาน      (169-3--) 

  4.  ทักษะการเขียน      (169-4--) 

  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม     (169-5--) 

  6.  วากยสัมพันธและการแปลง     (169-6--) 

  7.  ภาษาพมาสําหรับวิชาชีพ     (169-7--) 

  8.  ฝกประสบการณวิชาชีพ     (169-8--) 

  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   (169-9--) 
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หมูวชิาภาษาพมา  (169) 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

1691101 

1691102 

 

1690101 

1690102 

ภาษาพมาเบ้ืองตน 1 

ภาษาพมาเบ้ืองตน 2 

 

2(1-2) 

2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาภาษาพมา (169) 

 

     รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

  

1691101 ภาษาพมาเบื้องตน 1       2(1-2) 

  Myanmar for Beginners 1 

   สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาพมามากอน 

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ      ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน
เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตน  การ
บอกเวลา  การซ้ือของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความส้ัน ๆ     สามารถสรุปและ
ตอบคําถามได   การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

 

1691102 ภาษาพมาเบื้องตน 2       2(1-2) 

  Myanmar for Beginners 2 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  1691101  ภาษาพมาเบ้ืองตน 1 

 ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการตอเน่ืองจากภาษาพมาเบ้ืองตน 1      ศึกษา
ไวยากรณ  และรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน  ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ท่ี
กวางขวางข้ึน  และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
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หมูวชิาภาษาเวียดนาม   

(171) 
 

 

 

 

 

  หมูวิชาภาษาเวียดนาม  ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา
ออกเปน  ดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน      (171-1--) 

  2.  ทักษะการฟง-พูด      (171-2--) 

  3.  ทักษะการอาน      (171-3--) 

  4.  ทักษะการเขียน      (171-4--) 

  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม     (171-5--) 

  6.  วากยสัมพันธและการแปลง     (171-6--) 

  7.  ภาษาเวียดนามสําหรับวิชาชีพ     (171-7--) 

  8.  ฝกประสบการณวิชาชีพ     (171-8--) 

  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   (171-9--) 
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หมูวชิาภาษาเวียดนาม  (171) 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

1711101 

1711102 

1711103 

1711104 

1711105 

1711106 

1710101 

1710102 

ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน 1 

ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน 2 

ภาษาเวียดนาม 1 

ภาษาเวียดนาม 2 

ภาษาเวียดนาม 3 

ภาษาเวียดนาม 4 

2(1-2) 

2(1-2) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาภาษาเวียดนาม   (171) 

 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป) 

1711101      ภาษาเวียดนามเบื้องตน  1 

Vietnamese for Beginners 1 

2(1-2) 

 สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาเวียดนามมากอน 

ควรฝกทักษะท้ัง 4   อยางบูรณาการ   ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ 
การแนะนําตน  การบอกเวลา  การซ้ือของ  เปนตน  การอาน  ฝกอานขอความ
ส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ ได 
 

  1711102 ภาษาเวียดนามเบื้องตน 2 

Vietnamese for Beginners 2 

2(1-2) 

                 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 1711101 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน 1 

                 โดยการฝกทักษะท้ัง 4     อยางบูรณาการ   ตอเนื่องจากภาษาเวียดนาม
เบ้ืองตน 1  ศึกษาไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน  ฝกทักษะภาษาใน
สถานการณตาง  ๆ ท่ีกวางขวางข้ึน และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

 

1711103 ภาษาเวียดนาม  1 

Vietnamese 1 

3(3-0) 

 ฝกทักษะทางภาษาเวียดนาม      ดานการฟงและการพูด บทเรียนจะ
ประกอบดวยภาษา   สํานวนที่ใชในการบริการและสนทนากับนักทองเท่ียว 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป) 

1711104       ภาษาเวียดนาม  2 

Vietnamese 2 

3(3-0) 

 ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด ในสถานการณจําลองในการ
ปฏิบัติงาน ท้ังในโรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียวศึกษา  
 

1711105       ภาษาเวียดนาม  3 

Vietnamese 3 

3(3-0) 

 ฝกทักษะในดานการอาน  และการเขียน  การอานบทความประเภท
ตาง ๆ  อานหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ และการเขียนจดหมายธุรกิจ และ
รายงานประเภทตาง ๆ 

 

1711106      ภาษาเวียดนาม  4 

Vietnamese 4 

3(3-0) 

 ฝกทักษะช้ันสูง  ดานการฟง พูด อาน เขียน สามารถสรุป ใจความสําคัญได  
การเสนอรายงาน การอภิปรายกลุม เปนตน 
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หมูวชิาภาษาสเปน 

  (172) 
 

 

 

 

  หมูวิชาภาษาสเปน  ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา 
ออกเปน  ดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน      (172-1--) 

  2.  ทักษะการฟง-พูด      (172-2--) 

  3.  ทักษะการอาน      (172-3--) 

  4.  ทักษะการเขียน      (172-4--) 

  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม     (172-5--) 

  6.  วากยสัมพันธและการแปลง     (172-6--) 

  7.  ภาษาสเปนสําหรับวิชาชีพ     (172-7--) 

  8.  ฝกประสบการณวิชาชีพ     (172-8--) 

  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   (172-9--) 
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หมูวชิาภาษาสเปน  (172) 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

1721101 

1721102 

1721103 

1721104 

1721105 

1721106 

1720101 

1720102 

ภาษาสเปนเบ้ืองตน 1 

ภาษาสเปนเบ้ืองตน 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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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาภาษาสเปน   (172) 

 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป) 

1721101 ภาษาสเปนเบื้องตน  1 

Spanish for Beginners 1 

2(1-2) 

 สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาสเปนมากอน 

ควรฝกทักษะท้ัง 4    อยางบูรณาการ     ศึกษารูปประโยคและ
ไวยากรณพ้ืนฐาน    เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน       ไดแก  
การทักทาย  การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือของ  เปนตน การอานควรฝก
อานขอความส้ัน ๆ      สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนควรฝกการเขียน
ประโยคงาย ๆ  ได 
 

 1721102 ภาษาสเปนเบื้องตน 2 

Spanish  for Beginners 2 

2(1-2) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 1721101 ภาษาสเปนเบ้ืองตน 1 

                 โดยการฝกทักษะท้ัง 4    อยางบูรณาการ    ตอเน่ืองจากภาษาสเปน
เบ้ืองตน 1     ศึกษาไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน     ฝกทักษะภาษาใน
สถานการณตาง  ๆ ท่ีกวางขวางข้ึน และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

 

1721103 ภาษาสเปน  1 

Spanish 1 

3(3-0) 

 ศึกษาเนนในดานการฟง และการพูดภาษาสเปนเบ้ืองตนในกรณีท่ี 

จําเปนตองใชภาษานี้ในการทาํงาน บทเรียนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนา
ในชีวิตประจําวัน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป) 

1721104 ภาษาสเปน  2        

Spanish 2          

3(3-0) 

 ศึกษาตอเน่ืองจากวิชาภาษาสเปน 1    โดยเนนในดานการฟงและพูด 

นกัศึกษาจะไดรับการฝกฝนใหใชวิชาภาษาสเปนในขอบขายที่กวางข้ึน ฝก
สนทนาภาษาสเปน ในวิชาชีพอยางงาย ๆ และท่ีใชอยูเสมอ 
 

1721105 ภาษาสเปน   3      

Spanish 3 

3(3-0) 

 ฝกทักษะในดานการฟงและพูด บทเรียนจะประกอบดวยภาษาสํานวน
ท่ีใชในการบริการและสนทนากับนักทองเท่ียว 
 

1721106 ภาษาสเปน  4     

Spanish  4 

3(3-0) 

 ฝกทักษะในดานการฟงและพูด ในสถานการณจําลองในการ
ปฏิบัติงานท้ังในโรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียว 
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หมูวชิาภาษาอาหรับ   

(173) 
 

 

 

 

  หมูวิชาภาษาอาหรับ   ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา 
ออกเปน  ดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน      (173-1--) 

  2.  ทักษะการฟง-พูด      (173-2--) 

  3.  ทักษะการอาน      (173-3--) 

  4.  ทักษะการเขียน      (173-4--) 

  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม     (173-5--) 

  6.  วากยสัมพันธและการแปลง     (173-6--) 

  7.  ภาษาอาหรับสําหรับวิชาชีพ     (173-7--) 

  8.  ฝกประสบการณวิชาชีพ     (173-8--) 

  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   (173-9--) 
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หมูวชิาภาษาอาหรับ  (173) 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

1731101 

1731102 

1731103 

1732201 

1732202 

1732401 

1732402 

1733201 

1733202 

1733601 

1733602 

1733701 

1733702 

1733703 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ภาษาอาหรับท่ัวไป 

ภาษาอาหรับ 1 

ภาษาอาหรับ 2 

การอาน 1 

การอาน 2 

การเขียนและการแปล 1 

การเขียนและการแปล 2 

การฟง - การพูด 1 

การฟง - การพูด 2 

หลักภาษา 1 

หลักภาษา 2 

ภาษาอาหรับเพื่อการทองเท่ียว 1 

ภาษาอาหรับเพื่อการทองเท่ียว 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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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาภาษาอาหรับ (173) 

 

     รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

  

1731101 ภาษาอาหรับท่ัวไป         3(2-2) 

  General Arabic           

  สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาอาหรับมากอน 

 ศึกษาอักษรภาษาอาหรับ  ฝกการออกเสียง  การทักทาย  การแนะนํา  การ
พูดขอบคุณ  ขอโทษ  การเขียนท่ีถูกตอง  หลักการผสมคํา    การสรางคํา    ตลอดจน
ประโยคพ้ืนฐานและวิธีการเช่ือมประโยค 

 

1731102 ภาษาอาหรับ 1           3(2-2) 

  Arabic 1 

ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน  ศึกษาคําศัพทและสํานวนท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน 

 

1731103 ภาษาอาหรับ 2        3(2-2) 

  Arabic 2 

ฝกทักษะการฟง  พูด อาน และเขียน  ศึกษาประโยคชนดิตาง ๆ ตอเน่ืองจาก
ภาษาอาหรับ 1 

 

1732201 การอาน 1        2(2-0) 

  Reading 1 

ฝกทักษะการอานออกเสียงท่ีถูกตอง  ฝกการอานเพื่อความเขาใจเร่ืองท่ัว ๆ 

ไป ในชีวิตประจําวัน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

1732202 การอาน 2        2(2-0) 

  Reading 2 

ฝกทักษะการอาน       โดยเนนการอานจับใจความสําคัญและความเขาใจ
รายละเอียดของขอความ  บทความ และขาว 

 

1732401 การเขียนและการแปล 1       2(2-0) 

  Writing and Translation 1 

  ฝกการเขียนและการแปลขอความงาย ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  เพื่อใหสามารถใช 
  คําศัพท  และโครงสรางตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
 

1732402 การเขียนและการแปล 2       2(2-0) 

  Writing and Translation 2 

  ฝกการเขียนและแปลขอความ        เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชคําศัพทและ 
    โครงสรางตาง ๆ  ในการผกูประโยคและการเรียบเรียงขอความ 

 

1733201 การฟง - การพูด 1       2(1-2) 

  Listening - Speaking 1 

  ฝกทักษะการฟงและการพูดในชีวิตประจําวัน       โดยเนนการออกเสียงใหถูกตอง 
ชัดเจน  การใชถอยคําใหเหมาะสมกบัเหตุการณ  สภาพแวดลอม และวัฒนธรรมท่ี
สอดคลองกับสถานการณนั้น ๆ  โดยใชคําศัพทและโครงสรางในระดับพื้นฐาน      

ตลอดจนการฟงเพื่อความเขาใจจากส่ือประเภทตาง ๆ  

 

1733202 การฟง -  การพูด 2       2(1-2) 

  Listening - Speaking 2 

ฝกทักษะการฟงและการพูด  ในสถานการณท่ีซับซอนข้ึน  โดยเนนการใชถอยคํา
และประโยคที่ถูกตองและเหมาะสมตามสถานการณ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

1733601 หลักภาษา 1        3(3-0) 

  Structure 1 

ศึกษาชนิดของคํา รากศัพทของคํา ประเภทของคํากริยา และโครงสรางของประโยค 

 

1733602 หลักภาษา 2        3(3-0) 

  Structure 2 

  ศึกษาการใชคําตามหนาท่ี  กาล  มาลา  วาจา และการกในประโยค 

 

1733701 ภาษาอาหรับเพื่อการทองเที่ยว 1      2(2-0) 

  Arabic for Tourism 1 

 ฝกการสนทนาเกี่ยวกับการทองเท่ียว     โดยเนนการอธิบายเกี่ยวกับสถานท่ี
ทองเท่ียวตาง ๆ  ในประเทศไทย 

 

1733702 ภาษาอาหรับเพื่อการทองเที่ยว 2      2(2-0) 

  Arabic for Tourism 2 

 ฝกการสนทนา    การใชถอยคําและประโยคท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียว        
โดยเนนการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของสถานท่ีสําคัญตาง ๆ   ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมไทย 

 

1733703 ภาษาอาหรับในส่ือมวลชน      2(2-0) 

  Arabic in Mass Media 

 ศึกษาการใชภาษาจากส่ือมวลชน  โดยเนนส่ิงพิมพ  และส่ือโทรคมนาคม  

เพื่อใหเกิดทักษะการใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ  
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หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร 
(รหัส  200-249) 

 

หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร  ไดจัดหมูวิชาดังนี้ 
รหัส หมูวิชา 
200 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร 
2 หมูวิชาทฤษฎีหลักการและความเขาใจทางศลิปกรรม 

3 หมูวิชาวิจิตรศิลป 
4 หมูวิชาประยุกตศิลปออกแบบ 2 มิต ิ

5 หมูวิชาประยุกตศิลปออกแบบ 3 มิต ิ

6 หมูวิชานาฏศิลปและการแสดง 
7 หมูวิชาดุริยางคศิลป 
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หมูวชิาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิาใดได   
ของหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร 

(200) 

  

หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใด ๆ ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร ไดจัด 

ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 

 1.  หลักการและทฤษฎีท่ัวไป      (200-1--) 

 2.           (200-2--) 

 3.           (200-3--) 

 4.           (200-4--) 

 5.           (200-5--) 

 6.           (200-6--) 

 7.           (200-7--) 

 8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ           (200-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย    (200-9--) 
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หมูวชิาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิาใดได ของหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร  (200) 

 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

2000102 - สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0) 

2001101 - ทฤษฎีการรับรูทางทัศนศิลป 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 - วัสดุศิลป 1 2(1-2) 

2001108 - ศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา 2(1-2) 

2001109 - วัสดุศิลป 2 2(1-2) 

2001110 - เทคนิคศิลป 1 2(1-2) 

2001111 - เทคนิคศิลป 2 2(1-2) 

2001112 - สุนทรียทางทศันศิลป 2(2-0) 

2002101 - ทฤษฎีสี 2 3(2-2) 

2002102 - การออกแบบส่ือสาร 2(1-2) 

2002301 - การพิมพระบบซิลคสกรีน 2(1-2) 

2002801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป 1 2(90) 

2002802 - การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป 1 3(260) 

2002803 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบประยุกตศิลป 1 2(90) 

2002804 - การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบประยุกตศิลป 1 3(260) 

2002805 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบพาณชิยศิลป 1 2(90) 

2002806 - การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบพาณชิยศิลป 1 3(260) 

2002807 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพศิลปะการพิมพ 1 2(90) 

2002808 - การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปะการพิมพ  1 3(260) 

2002809 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาพพิมพ 1 2(90) 

2002810 - การฝกประสบการณวิชาชีพภาพพิมพ 1 3(260) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

2002901 - การพิมพเฉพาะบุคคล 2(1-3) 

2002902 - โครงการศึกษาศิลปะสวนบุคคล 4(2-4) 

2002903 - การนําเสนอผลงาน 3(2-2) 

2003101 - ศิลปะไทย 2 2(1-2) 

2003102 - การจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กประถมศึกษา 2(1-2) 

2003103 - คายศิลปะ 3(2-2) 

2003801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาพพิมพ  3 2(90) 

2003802 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพศิลปกรรม 3 2(90) 

2003901 - เทคนิคการนําเสนอรูปแบบการออกแบบ 3(2-2) 

2004101 - ศิลปะไทย 3 2(1-2) 

2004102 - สุนทรียภาพศึกษา 2 2(1-2) 

2004103 - พิพิธภัณฑศิลป 2(1-2) 

2004801 - การฝกประสบการณวิชาชีพภาพพิมพ 3 5(350) 

2004802 - การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปกรรม  3 5(350) 

2004902 - ปญหาศิลปะรวมสมัย 2(1-2) 

2004903 - การนําเสนอผลงานออกแบบนิเทศศิลป 2(1-2) 

2004904 - ศิลปะนิพนธ 3(2-2) 

2004905 - สัมมนาการออกแบบประยกุตศิลป 3(2-2) 

2004906 - โครงการพิเศษศิลปะการพิมพ 4(2-4) 

2004907 - โครงการพิเศษออกแบบนเิทศศิลป 4(2-4) 

2004908 - การนําเสนอผลงานช้ันสูง 3(2-2) 

2004909 - การนําเสนอผลงานออกแบบประยุกตศิลป 2(1-2) 

2004910 - โครงการพิเศษออกแบบประยุกตศิลป 4(2-4) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิาใดไดของหมวดวิชา 

ศิลปกรรมศาสตร(200) 
 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2000102 สุนทรียภาพของชีวิต    

Aesthetic Appreciation     

3(3-0) 

                ศึกษาและจํ าแนกขอต างในศาสตรทางความงาม  ความหมายของ 
สุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของ
การรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น (The Art of Imagery) ศาสตรทางการ
ไดยิน (The Art of Sound) และศาสตรทางการเคล่ือนไหว (The Art of Movement) สู
ทัศนศิลป (Visual Arts) ศิลปะดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง (Performing 

Arts) ผานข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจาก (1) ระดับการรําลึก (Recognitive) (2) ผาน
ข้ันตอนความคุนเคย (Acquantive) และ (3) นําเขาสูข้ันความซาบซ้ึง (Appreciative) 

เพื่ อให ไดมา ซ่ึงประสบการณของความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ  (Aesthetic 

Appreciation)  

   

2001101 ทฤษฎีการรับรูทางทัศนศิลป 
Perception Theory of Visual Arts 

2(1-2) 

                ศึกษาคนควาเกี่ยวกับทฤษฎีการรับรูในการมองเห็นและคนควา     เกี่ยวกับ
ประสบการณท่ัวไปของส่ิงแวดลอมท่ีมีลักษณะกระทบตอการรับรู และการมองเห็น
ของมนุษย โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับความคิดทางรูปแบบท่ีมีการ      เปล่ียนแปลงในงาน
ทัศนศิลป 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2001102 สุนทรียภาพศึกษา 1 

Aesthetic Education I 

2(1-2) 

                 ศึกษาสมมติฐาน คํานิยม และความหมายของสุนทรียภาพ       ทฤษฎีการรับรู
ในการมองเห็นของมนุษย ปรากฎการณท่ัวไปของส่ิงแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการรับรู 
การพัฒนาศักยภาพของการรับรู คาสุนทรียภาพท่ีปรากฏจากสุนทรียวัตถุ โดยเฉพาะท่ี
เกี่ยวกับความคิดทางรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงในงานทัศนศิลป  

   

2001103 ทฤษฎีสี 1              

Theory of Colour 1              

2(1-2) 

               ศึกษาและคนควาเกี่ยวกับความเปนมาของทฤษฎีสีในงานศิลปกรรม และงาน
ชาง ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปรียบเทียบขอแตกตางของทฤษฎีแตละวิธีและประโยชน
ในการนาํมาใช  

   

2001104 ศิลปะไทย  1           

Thai Arts  1                    

3(2-2) 

                ศึกษาความหมายของศิลปะไทย ท่ีมาของลายไทยและภาพไทย สามารถ
ประยุกตและสรางสรรค เพื่อนํามาใชในแนวทางอนุรักษ อีกท้ังสามารถจําแนกแบบ
และชนิดของภาพไทยและลายไทยได ฝกฝนและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบลายไทย
และภาพไทย 

   

2001105 ทฤษฎีศิลปะ              
Art Theory  

2(1-2) 

                ศึกษาใหเขาใจสวนประกอบมูลฐาน การใชสี และการจัดองคประกอบอันจะ
นําไปสูการสรางสรรคงานทางทัศนศิลปท้ังสองและสามมิติ    
 

 

 

 



 451 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2001106 วัสดุศิลป  1 

Art Media 1  

2(1-2) 

                ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุท่ี
นํามาใชงานศิลปะและนิเทศศิลป โดยเนนการคนควาทดลอง เทคนิคและวัสดุใหม 
ๆ เพื่อการเลือกนํามาใชสรางสรรคงานศิลปะ และนิเทศศิลปอยางมีคุณคา 

   

2001108 ศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา 
Arts  for Elementary School Teachers 

2(1-2) 

               ความสํ า คัญของศิลปศึกษา  พัฒนาการทางศิลปะของเ ด็กไทยวัย
ประถมศึกษา หลักการเขียนภาพและระบายสี การพิมพภาพ ภาพปะติด การปนและ
แกะสลัก งานสาน ถัก และทอ งานสรางสรรคและงานประดิษฐ หลักการจัด
องคประกอบทางศิลปะ การวิจารณผลงานศิลปศึกษาของเด็ก 

   

2001109 วัสดุศิลป 2            

Art Media 2                   

2(1-2) 

               ศึกษาวัสดุสังเคราะห เพื่อนํามาใชในงานทัศนศิลป การแกปญหาและ
วิเคราะหความงามท่ีเกิดข้ึน โดยเนนความคิดสรางสรรค  

   

2001110 เทคนิคศิลป 1 

Art Techniques 1                

2(1-2) 

               ศึกษาการแกปญหาในรูปแบบท่ีตองการแสดงออก ความชัดเจนของเสน 

รูปทรง พ้ืนผิว แสงเงา จากส่ือประเภทตาง ๆ หลายรูปแบบ  

   

2001111 เทคนิคศิลป 2 

Art Techniques 2   

2(1-2) 

               ศึกษาใชการแสดงออกอยางปรากฎเร่ืองราว และรูปแบบพิเศษในงาน
ทัศนศิลปใหสัมพันธกับความหลากหลายของส่ือท่ีนํามาใชปฏิบัตจิริง  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2001112 สุนทรียทางทัศนศิลป 
Aesthetics of Visual Arts 

2(2-0) 

                 ความหมายของสุนทรียภาพ มนุษยและประสบการณทางความงาม การ
พัฒนาประสาทสัมผัสและเลือกสรรคาของความงามจากทัศนศิลป อันสนองความ
ตองการและความรูสึกทางอารมณและจิต เพื่อนํามาปลูกฝงและพัฒนาตนเองให
เจริญงอกงามไปสูคุณคา  และความหมายของความเปนมนุษย 

   

2002101 ทฤษฎีสี 2 

Theory of Colour 2  

3(2-2) 

                6 1 4ศึกษาทฤษฎีสีท่ีนํามาใชในงานทัศนศิลป โดยการปฏิบัติ วิเคราะห และ
ทดสอบทางจิตวิทยา  

   

2002102 การออกแบบส่ือสาร 
Communication Design 

2(1-2) 

               ศึกษาแนวคิดในการออกแบบเพื่อการส่ือความหมายโดยใชภาพและ
สัญลักษณตางๆ ประกอบเขาดวยกัน ท้ังรูปแบบงาน 2 มิต ิและงาน 3 มิต ิ

   

2002301 การพิมพระบบซิลคสกรีน 

Silk Screen Printing 

2(1-2) 

                ความสําคัญของการพิมพซิลคสกรีนตอการผลิตส่ือ หลักการและการพิมพ
ดวยระบบซิลคสกรีน เทคนิควัสดุอุปกรณ ข้ันตอนการพิมพซิลคสกรีน  ฝก
ปฏิบัติการผลิตส่ือดวยการพิมพระบบซิลคสกรีน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2002801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป 1 

Preparation for Professional Experience in Visual 

2(90) 

                จัดให มีกิ จกรรมเพื่ อ เตรี ยมความพรอมของผู เ รี ยนกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 

การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึง
เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ  

   

2002802 การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป 1 

Filed Experience in Visual Communication Design 1 

3(260) 

               นักศึกษาฝกปฏิบัติงานตามแขนงและสาขาท่ีนักศึกษามีความถนัดและ
สนใจเปนพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถนําผลจากการฝกปฏิบัตงิานไปใชในการประกอบอาชีพได 

   

2002803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบประยุกตศิลป 1 

Preparation for Professional Experience in Creative Design & 

Products 1 

2(90) 

                จัดให มีกิ จกรรมเพื่ อ เตรี ยมความพรอมของผู เ รี ยนกอนออกฝก   

ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 

การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพออกแบบประยุกตศิลป โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ 

ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2002804 การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบประยุกตศิลป 1 

Field Experience in Creative Design & Products 1 

3(260) 

                 การฝกปฏิบัตงิานเกี่ยวกับศิลปะประยุกตภายนอกและภายในสถานศึกษา 
เชน ปฏิบัติงานในโรงงานเอกชน และหนวยงานราชการ หรือจัดฝกเอง  

   

2002805 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบพาณิชยศิลป 1 

Preparation for Professional Experience in Commercial Art 1  

2(90) 

                 จัดให มีกิจกรรมเ พ่ือ เต รียมความพรอมของผู เ รี ยนกอนออกฝก   

ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 

การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ  เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพออกแบบพาณชิยศิลป 

   

2002806 การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบพาณิชยศิลป 1 

Field Experience in Commercial Art 1 

3(260) 

                  นักศึกษาทุกคนจะตองหาประสบการณจากสถานประกอบการหรือ
รัฐวิสาหกิจก็ได ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของสถานศึกษา คร้ังละ 260 ช่ัวโมงเปน        อยาง
นอยกอนฝกงานจะตองมีการปฐมนิเทศใหกับนักศึกษากอน การประเมินผล การ
ปฏิบัติ  จํานวนบุคลากรของสถานประกอบการนั้น  ๆ     จะประเมินผลของ   
นักศึกษารวมกับอาจารยนิเทศกและเจาหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง ภายหลังจากเสร็จ
จากการฝกงานตองมีการสัมมนาปญหาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกัน การ
ปจฉิมนิเทศควรจัดใหมีข้ึนภายหลังการฝกงานชวงหลังแลว 

 

 

 

 

 

 

 

  



 455 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2002807 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพศิลปะการพิมพ 1 

Preparation for Professional Experience in Applied Graphics 1 

2(90) 

                  6 1 5จัดให มีกิจกรรมเ พ่ือเตรียมความพรอมของผู เ รียนกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 

การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพออกแบบประยุกตศิลป โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ 

ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ  

   

2002808 การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปะการพิมพ  1 

Field Experience in Applied Graphics 1 

3(260) 

                การฝกในสถานประกอบการทางดานวิชาชีพศิลปะ เชน แหลงปฏิบัตงิาน
ของศิลปน โรงพิมพของเอกชนและหนวยราชการตาง ๆ   

   

2002809 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาพพิมพ 1 

Preparation for Professional Experience in Print Making 1 

2(90) 

                จัดให มีกิ จกรรมเพื่ อ เตรี ยมความพรอมของผู เ รี ยนกอนออกฝก   

ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 

การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพออกแบบประยุกตศิลป โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ 

ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ  

   

2002810 การฝกประสบการณวิชาชีพภาพพิมพ 1 

Field Experience in Print Making 1 

3(260) 

                การฝกในสถานประกอบการทางดานวิชาชีพภาพพิมพ  เชน  แหลง
ปฏิบัตงิานในหนวยงานเอกชน หนวยงานราชการหรือจัดฝกเอง              
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2002901 การพิมพเฉพาะบุคคล             
Individual Printing Project        

2(1-3) 

                 เสนอโครงการพิมพเฉพาะบุคคล การฝกปฏิบัติหาความชํานาญ การพิมพ
ชนิดใดชนิดหนึ่งใหสมบูรณตามโครงการ                         

   

2002902 โครงการศึกษาศิลปะสวนบุคคล     
Individual  Art  Project           

4(2-4) 

                ผู เ รียนเสนอโครงการท่ีตนสนใจตอคณะกรรมการ  เพื่อศึกษาและ   
คนควาในวิชาท่ีตองการศึกษาเปนกรณีพิเศษ เพื่อกอใหเกิดประโยชนตออาชีพของ
ตน 

   

2002903      การนําเสนอผลงาน 

Art Presentation  

3(2-2) 

                เม่ือนักศึกษาไดเล่ือนข้ันศึกษาในเทอมสุดทายของการเรียน จะไดมีการ
วิเคราะหสัมมนาและประเมินผลสะสมของแตละบุคคล หลังจากนั้นจึงทําการแกไข
ปรับปรุง หรือทํางานเพ่ิมเติมจนกวาผลงานจะอยูในระดับ 

   

2003101 ศิลปะไทย 2 

Thai Art 2                         

2(1-2) 

                ศึกษาและฝกปฏิบัติศิลปะการชางไทย  โดยประยุกตลายไทยและ
ภาษาไทยใชใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน                              

   

2003102 การจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กประถมศึกษา 
Art Program for Elementary Children 

2(1-2) 

                ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการทางดานศิลปะ ตลอดจนแนวคิดในการ
สรางงานของเด็กประถมศึกษา การจัดกิจกรรมทางศิลปะในโรงเรียนประถมศึกษา 
ศึกษาการตีความ การพูด การเขียน เพื่อพิจารณงานศิลปะของเด็กประถมศึกษา การ
วัดและประเมินผลงานศิลปะ ตลอดจนการจัดนิทรรศการงานศิลปะของเด็ก
ประถมศึกษา 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2003801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาพพิมพ 3 

Preparation for Professional Experience in Print Making 3 

2(90) 

                จัดให มีกิ จกรรมเพื่ อ เตรี ยมความพรอมของผู เ รี ยนกอนออกฝก   

ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 

การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพออกแบบประยุกตศิลป โดยการกระทําในสถานการณหรือ
รูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ  

   

2003802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพศิลปกรรม 3 

Preparation for Professional Experience in Fine and Applied 

Arts 3 

2(90) 

                จัดให มีกิ จกรรมเพื่ อ เตรี ยมความพรอมของผู เ รี ยนกอนออกฝก   

ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 

การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพออกแบบประยุกตศิลป โดยการกระทําในสถานการณหรือ
รูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ  

   

2003901      เทคนิคการนําเสนอรูปแบบการออกแบบ 

Design Present Project 

3(2-2) 

                ศึกษาทฤษฎีการรางแบบ ข้ันตอนการเขียนบทสไลด ภาพยนตรและ
วีดีโอเทป การทํา Animation การออกแบบวัสดุประกอบการ การใหแสง ทฤษฎีแสง 
อุปกรณในการใหแสงในการละคร ภาพยนตรและโทรทัศน และฝกปฏิบัติการ
ออกแบบ 

   

2004101      ศิลปะไทย 3     

Thai Art 3    

2(1-2) 

                ศิลปะไทยทางดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และศิลปะการ
ชางเชิงวิเคราะหและการอนุรักษ         
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2004102      สุนทรียภาพศึกษา 2 

Aesthetic Education 2   

2(1-2) 

                ใหมีความรูและความเขาใจ จุดมุงหมายของการเรียนรูเชิงประสบการณ
ตรงทางสุนทรียภาพ การปฏิบัติการเรียนรูวิธีมองกับสุนทรียวัตถุ การรูจักหาคา
สุนทรียภาพจากปรากฏการณในการรับรู การนําคาของสุนทรียภาพมาเปน
ประสบการณทางความงามสําหรับตนเอง และสามารถนําไปสูการสอนความรูเชิง
คุณคาทางศิลปะได 

   

2004103      พิพิธภัณฑศิลป  
Museum of Art     

2(1-2) 

                ศึกษาบทบาทและความสําคัญของการพิพิธภัณฑ  ศูนยวัฒนธรรม 

พิพิธภัณฑศิลปะ และสถานท่ีแสดงผลงานศิลปะท่ีมีตอสังคม โดยเนนระบบและ
การดําเนินงาน การบริหารและองคกร รูปแบบการจัดและการเสนอผลงานเพื่อให
บริการตอชุมชน 

   

2004801      การฝกประสบการณวิชาชีพภาพพิมพ 3 

Field Experience in Print Making 3 

5(350) 

                ฝกงานในสถานประกอบการทางดานวิชาชีพศิลปะ เชน แหลงปฏิบัตงิาน
ของศิลปน โรงพิมพเอกชน และหนวยงานราชการตาง ๆ       

   

2004802      การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปกรรม 3 

Field Experience in Fine and Applied Art 3 

5(350) 

                นักศึกษาฝกปฏิบัติงานตามแขนงและสาขาท่ีนักศึกษามีความถนัดและ
สนใจเปนพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถนําผลจากการฝกปฏิบัตงิานไปใชประกอบอาชีพได        
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2004902      ปญหาศิลปะรวมสมัย 
Problems in Contemporary Art 

2(1-2) 

               ศึกษาใหรูและเขาใจ อิทธิพล บทบาท ปญหารูปแบบ รวมท้ังแนวคิดและ
แนวโนม ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอการเคล่ือนไหวของศิลปะในสังคม  

   

2004903      การนําเสนอผลงานออกแบบนิเทศศิลป  
Art Presentation : Visual Communication Design 

2(1-2) 

               ศึกษา วิเคราะห สัมมนา และประเมินผลสะสมงานของแตละบุคคล 
หลังจากนั้นใหมีการแกไข ปรับปรุง หรือทํางานเพ่ิมเติมจนกวาผลงานจะอยูใน
ระดับ  

   

2004904      ศิลปะนิพนธ   
Art Thesis        

3(2-2) 

              ศึกษาขอมูลและคนควาในวิชาท่ีศึกษามาโดยตรงตามท่ีผูเรียนแตละคน
เลือก    หรือสนใจ  เพื่อใหผูเรียนในวิชาเอกแตละสาขาไดทําการคนควาหาความรู
เพิ่มเติม ภายใตการนิเทศของอาจารยใหสาขาวิชานั้น ๆ ใหตอเนื่องกับวิชาท่ีไดเรียน
มาแลว 

   

2004905      สัมมนาการออกแบบประยุกตศิลป 
Seminar in Applied Arts 

3(2-2) 

             ใหศึกษาคนควาและสํารวจขอมูลดานการออกแบบประยุกตศิลปอยางมี
ระบบ เพื่อนําเสนอและอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

  

2004906 โครงการพิเศษศิลปะการพิมพ                                                                          4(2-4)   

Special Project in Applied Graphics 

              ใหนักศึกษาเลือกหัวขอเร่ือง เพื่อปฏิบัติงานศิลปะการพิมพท่ีสมบูรณ ซ่ึงจะ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและตัดสินโครงการพิเศษ ผานการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีคณะกรรมการกําหนดใหจนกวาผลงานจะแลว
เสร็จ และตองผานการตรวจสอบของคณะกรรมการ และตองจัดนิทรรศการผลงาน
ใหผูสนใจไดชม 

   

2004907      โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป 
Special Projection in Applied Arts 

4(2-4) 

                นักศึกษาเลือกหัวขอเร่ืองเพื่อปฏิบัติงานออกแบบนิเทศศิลปท่ีสมบูรณ   
ซ่ึงจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและตัดสินโครงการพิเศษ สวน
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีคณะกรรมการกําหนดใหจนกวา    จะแลว
เสร็จ และตองผานการตรวจสอบของคณะกรรมการและตองจัดนิทรรศการผลงาน
ใหผูสนใจไดชม 

   

2004908      การนําเสนอผลงานชั้นสูง 
Advanced Technique Presentation    

3(2-2) 

                 การวิเคราะห สัมมนา และประเมินผลงานสะสมของแตละบุคคล ทําการ
แกไขปรับปรุงหรือทํางานเพ่ิมเติม จนกวาผลงานจะอยูในระดับท่ีจะนําไปประกอบ
อาชีพ หรือเปนท่ียอมรับของบุคคลท่ีอยูในวงการออกแบบนิเทศศิลป การเตรียมตัว
เพื่อเขารับการสัมภาษณ การนําเสนอผลงานสะสมและการใช    ชีวิตจริงในการเร่ิม
เขาทํางาน 

   

 

 

 

 

  



 461 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2004909      การนําเสนอผลงานออกแบบประยุกตศิลป 
Applied Arts Presentation 

2(1-2) 

                เม่ือนักศึกษาไดเล่ือนช้ันศึกษาในเทอมสุดทายของการเรียน จะไดมีการ
วิเคราะหสัมมนาและประเมินผลสะสมของแตละบุคคล หลังจากนั้นจึงทําการแกไข
ปรับปรุง หรือทํางานเพ่ิมเติมจนกวาผลงานจะอยูในระดับ 

   

2004910      โครงการพิเศษออกแบบประยุกตศิลป 
Special Projection  in Applied Arts 

4(2-4) 

 นกัศึกษาเลือกหัวขอเร่ืองเพ่ือปฏิบัติงานศิลปะการพิมพท่ีสมบูรณ    ซ่ึงจะ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและตัดสินโครงการพิเศษ สวนการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีคณะกรรมการกําหนดใหจนกวา    จะแลวเสร็จ 
และตองผานการตรวจสอบของคณะกรรมการและตองจัดนิทรรศการผลงานให
ผูสนใจไดชม 
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หมูวชิาทฤษฎี หลักการและความเขาใจทางศิลปกรรม   

(201) 
 

 

 หมูวิชาทฤษฎี หลักการและความเขาใจทางศลิปกรรม ซ่ึงอยูในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร  
ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 

 1.  ปรัชญาและวัฒนธรรมทางศิลปะ     (201-1--) 

 2.  ประวัติศาสตรศิลป       (201-2--) 

 3.  หลักการ ทฤษฎีทางศิลปะและการวิจารณศิลปะ    (201-3--) 

 4.           (201-4--) 

 5.           (201-5--) 

 6.           (201-6--) 

 7.           (201-7--) 

 8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ      (201-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย    (201-9--) 
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หมูวิชาทฤษฎีหลักการและความเขาใจทางศิลปกรรม (201)  

 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

2011101 - สุนทรียศาสตร 2(1-2) 

2011102 - ศิลปะพ้ืนบาน 1 2(1-2) 

2011103 - ศิลปะพ้ืนบาน 2 2(1-2) 

2011104 -  ศิลปะพ้ืนบาน 3 2(1-2) 

2011201 - ประวัติศาสตรศิลป  2(1-2) 

2011203 - ประวัติศาสตรศิลปตะวันตก 2(1-2) 

2011204 - ประวัติศาสตรศิลป 1 3(2-2) 

2011301 - ศิลปะในชีวิตประจําวัน    2(2-0) 

2012102 - สุนทรียศาสตร 1    2(1-2) 

2012103 - ศิลปกรรมพื้นเมือง 3(3-0) 

2012104 - ศิลปหัตถกรรมทองถ่ิน 3(3-0) 

2012105 - ศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน 3(3-0) 

2012106 - วัสดุและเทคนิคศิลปะ 2(1-2) 

2012107 -  ศิลปะพ้ืนบาน 4 2(1-2) 

2012108 -  ศิลปะพ้ืนบาน 5 2(1-2) 

2012109 -  ศิลปะพ้ืนบาน 6 2(1-2) 

2012201 - ประวัติศาสตรศิลป 2    2(1-2) 

2012202 

2012204 

- 

- 

ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศใกลเคียง 
ประวัติศาสตรศิลปเปรียบเทียบ 

2(2-0) 

2(1-2) 

2012301 - การจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 1(1-0) 

2013101 -  ศิลปะพ้ืนบาน 7 2(1-2) 

2013102 -  ศิลปะพ้ืนบาน 8 2(1-2) 

2013103 -  ศิลปะพ้ืนบาน 9 2(1-2) 

2013104 - สุนทรียศาสตร  2       2(1-2) 

2013112 - การออกแบบรูปแบบไทย 3(2-2) 

2013201 - ประวัติศาสตรศิลป 3 2(1-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

2014101 - สุนทรียศาสตรเบ้ืองตน    2(1-2) 

2014102 - ออกแบบ 25    2(1-2) 

2014103 - สุนทรียศาสตร 3 3(2-2) 

2014104 - ศิลปะไทย 4 3(3-0) 

2014105 - ปรัชญาศิลปะ   2(2-0) 

2014106 - ศิลปกรรมไทย 2(1-2) 

2014107 -  ศิลปะพ้ืนบาน 10 2(1-2) 

2014108 -  ศิลปะพ้ืนบาน 11 2(1-2) 

2014109 -  ศิลปะพ้ืนบาน 12 2(1-2) 

2014110 -  ศิลปะพ้ืนบาน 13 2(1-2) 

2014111 - หลักการปฏิบัติวชิาชีพ 2(1-2) 

2014201 - ประวัติศาสตรศิลป 4 2(1-2) 

2014202 - ประวัติศาสตรศิลป 5   2(1-2) 

2014203 - ศิลปกรรมรวมสมัย  2(2-0) 

2014302 - ศิลปะวิจารณ 1         2(2-0) 

2014303 - ศิลปะวิจารณ 2         2(1-2) 

2014304 - ศิลปะวิจารณ 3         2(1-2) 

2014305 - ศิลปศึกษาเบ้ืองตน 2(2-0) 

2014306 - ทัศนศิลปส่ือสาร 2(1-2) 

2014307 

2014308 

- 

- 

การวิจารณศิลปะ      
ความคิดสรางสรรค 

3(2-2) 

2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาทฤษฎี หลักการและความเขาใจทางศิลปกรรม (201) 

 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2011101 สุนทรียศาสตร        
Aesthetics                  

2(1-2) 

             ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสุนทรียศาสตร โครงสรางของความงามท่ีมีอยูใน
ธรรมชาติและศิลปกรรมตามแนวปรัชญาท่ีมีอยูในขบวนการของวิวัฒนาการสังคม 

ท้ังโลกตะวันออกและโลกตะวันตก     

   

2011102 ศิลปะพื้นบาน 1       

Folk Arts 1               

2(1-2) 

            ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของศิลปะและหัตถกรรมในชุมชนไทย 
เนนลักษณะวัสดุ วิธีการ ประโยชนใชสอย ความเช่ือหรือเหตุผลท่ีปรากฏในรูปแบบ
ของศิลปะพ้ืนบาน       

   

2011103 ศิลปะพื้นบาน 2    

Folk Arts 2               

2(1-2) 

           ศึกษาลักษณะ รูปแบบของศิลปะพ้ืนบานตามแหลงตาง ๆ ในทองถ่ิน ศึกษา
เชิงวิเคราะห      

   

2011104 ศิลปะพื้นบาน 3    

Folk Arts 3              

2(1-2) 

           ศึกษาถึงสาระ วิธีการอนุรักษ และวิธีการเผยแพรศิลปะทองถ่ินพื้นบานในสาขา
ตาง ๆ ของแตละทองถ่ิน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2011201 ประวัตศิาสตรศิลป  
History of Arts             

2(1-2) 

           ศึกษาประวัติศาสตรศิลปะโดยสังเขป ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึง
สมัยปจจุบัน โดยเนนเร่ืองการพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของความเช่ือและ
แบบอยางงานศิลปะโดยลําดับ 

   

2011203 ประวัตศิาสตรศิลปตะวันตก 
History of Western Arts     

2(1-2) 

           ศึกษาประวัติความเปนมาของงานศิลปกรรมตะวันตก เนนความสัมพันธของ
สภาพสังคม ศาสนา ปรัชญา ความเช่ือและรูปแบบของงานศิลปกรรมในแงของ
สุนทรียศาสตร ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน 

   

2011204 ประวัตศิาสตรศิลป 1 

History of Arts 1         

3(2-2) 

           ศึกษาประวัติศาสตรศิลปะโดยสังเขปเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตะวันตก
และตะวันออก ท่ีมีอิทธิพลตอศิลปะในสาขาตาง ๆ และศิลปะไทย ในดานรูปแบบ
และเนื้อหาในอดีตถึงปจจุบัน โดยเนนคติความเช่ือและศิลปะการชางท่ีสําคัญของ
ไทยและสากล 

   

2011301 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 

Functional Arts             

2(2-0) 

            ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของรสนิยมท่ีมีผลตอผูบริโภค องคประกอบทาง
ศิลปะและหลักการออกแบบ โครงสรางและการตกแตง การนําเอาศิลปะและการ
ออกแบบมาใชกับการจัดการเร่ืองเส้ือผา อาหาร การตกแตงบานเรือน  และการ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2012102 สุนทรียศาสตร 1   

Aesthetics 1               

2(1-2) 

           ความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีความงาม ปรัชญาศิลปะ ความงามในศิลปะของเด็ก 

การวิจารณศิลปะท่ีมองเห็น                                                 

   

2012103 ศิลปกรรมพื้นเมือง 
Local Arts                  

3(3-0) 

                ศึกษาความเปนมา    รูปแบบ   วิวัฒนาการ    เทคนิคในการผลิต   

ประโยชนใชสอยและสุนทรียภาพของศิลปกรรมพ้ืนเมือง    อิทธิพลของสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีมีตองานศิลปกรรมพื้นเมือง    การอนุรักษ  พัฒนาและสงเสริม
ศิลปกรรมพื้นเมืองแตละประเภท 

   

2012104 ศิลปหัตถกรรมทองถ่ิน 

Native Craft                

3(3-0) 

           ศึกษารูปแบบลักษณะ ความเปนมา อิทธิพลท่ีทําใหเกิดศิลปหัตถกรรมประจํา
ถ่ิน ศึกษาวัสดุวิ ธีการและแนวการพัฒนาสงเสริมศิลปหัตถกรรมแตละอยาง   
ศึกษาปญหาของงานศิลปหัตถกรรมประจําถ่ิน เพื่อใหเกิดความเขาใจในการ
แกปญหา และบังเกิดผลทางเศรษฐกิจแกทองถ่ิน 

   

2012105 ศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

Local Arts and Culture      

3(3-0) 

           ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี การละเลน หัตถกรรม กีฬา 
ตลอดจนวรรณกรรม                                                                  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2012106 วัสดุและเทคนิคศิลปะ 
Materials and Techniques 

2(1-2) 

           ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุท่ีนํามาใช
งานศิลปะ โดยเนนการคนควาทดลองเทคนิคใหม เพ่ือการเลือกนําไปใชในการ
สรางสรรคงานศิลปะอยางมีคุณคา 

   

2012107 ศิลปะพื้นบาน 4    

Folk Arts 4             

2(1-2) 

             ศึกษาวิธีการประยุกต  และกระบวนการในการจัดการเพ่ือการตลาด   

และการอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน                                      

   

2012108 ศิลปะพื้นบาน 5    

Folk Arts 5         

2(1-2) 

           ศึกษาภู มิสภาพ  ขนบธรรมเนี ยมประ เพณี  ความเชื่ อ  ฯลฯ  รวม ท้ัง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รูปแบบ ประเภท และประโยชนใชสอยของศิลปะ
พ้ืนบานในภูมิภาค ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

   

2012109 ศิลปะพื้นบาน 6    

Folk Arts 6         

2(1-2) 

           ศึกษาภู มิสภาพ  ขนบธรรมเนี ยมประ เพณี  ความเชื่ อ  ฯลฯ  รวม ท้ัง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รูปแบบ ประเภท และประโยชนใชสอยของศิลปะ
พ้ืนบานในภูมิภาค ภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย 

   

2012201 ประวัตศิาสตรศิลป 2 

History of Art 2 

2(1-2) 

               ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการศิลปะของไทย โดยเนนอิทธิพล ความ
เช่ือและแนวคิดของการสรางสรรคงาน นับต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตรจนถึง
ปจจุบันโดยสังเขป              
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2012202 ประวัตศิาสตรศิลปะในประเทศใกลเคียง 
History of Neighbor Arts 

2(2-0) 

                  ศึกษาศิลปะอินเดีย  ลังกา  ชวา  พมา  มอญ และเขมรสมัยตาง ๆ  และ
อิทธิพลของศิลปะตางชาติท่ีเกี่ยวของกับศิลปะในประเทศไทย   เนนเปนพิเศษใน
เร่ืองศิลปะอินเดีย  โดยการศึกษาศิลปะอินเดียต้ังแตอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ ศิลปะ
อินเดียแบบทมิฬและศิลปอินเดียทางภาคเหนือ และความสัมพันธระหวางศิลปะ
อินเดียกับศิลปะไทย 

  

2012204 ประวัตศิาสตรศิลปเปรียบเทียบ                                                                        2(1-2) 

Comparative History of Arts 

           ศึกษาความหมายของวิชาประวัติศาสตรศิลปะ  ความเกี่ยวพันระหวาง
ประวัติศาสตรศิลปะกับโบราณคดี ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรศิลปะ โปราณคตดี
และลักษณะศิลปะตะวันตกและไทย ตั้งแตกอนสมัยประวัติศาสตรจนถึงสมัย
ปจจุบัน ความสัมพันธระหวางประวัติศาสตรศิลปะ    และโบราณคดีไทยกับของ
ประเทศขางเคียง 

  

2012301 การจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 
Art Program for Pre-School Children 

1(1-0) 

           ใหมีความรูและเขาใจธรรมชาติของวิวัฒนาการของศิลปะท้ังภาคการรับรูและ
การแสดงออกของเด็กปฐมวัย ศึกษาความสัมพันธเกี่ยวเนื่องของการแสดงออกทาง
ศิลปะ 2 มิติและ 3 มิติ สามารถตีความ (Interpretation) และการวิเคราะห ตลอดจน
การวัดผลและประเมินผลทางศิลปะของเด็กปฐมวัยได    รวมท้ังการจัดนิทรรศการ
ผลงานศิลปะของเด็กท้ังในและนอกช้ันเรียน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2013101 ศิลปะพื้นบาน 7    

Folk Arts 7       

2(1-2) 

           ศึกษาภู มิสภาพ  ขนบธรรมเนี ยมประ เพณี  ความเชื่ อ  ฯลฯ  รวม ท้ัง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รูปแบบ ประเภท และประโยชนใชสอยของศิลปะ
พ้ืนบานในภูมิภาค ภาคอีสานเหนือของประเทศไทย 

   

2013102 ศิลปะพื้นบาน 8    

Folk Arts 8     

2(1-2) 

           ศึกษาภู มิสภาพ  ขนบธรรมเนี ยมประ เพณี  ความเชื่ อ  ฯลฯ  รวม ท้ัง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ  วิธีการ  รูปแบบ   ประเภท  และประโยชนใชสอยของ
ศิลปะพ้ืนบานในภูมิภาค ภาคอีสานใตของประเทศไทย 

   

2013103 ศิลปะพื้นบาน 9    

Folk Arts 9 

2(1-2) 

 

 

 

          ศึกษาภู มิสภาพ  ขนบธรรมเนี ยมประ เพณี  ความเชื่ อ  ฯลฯ  รวม ท้ัง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ   วิธีการ    รูปแบบ    ประเภท และประโยชนใชสอยของ
ศิลปะพ้ืนบานในภูมิภาค ภาคตะวันออกของประเทศไทย 

   

2013104 สุนทรียศาสตร 2    

Aesthetics 2      

2(1-2) 

           ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสุนทรียศาสตร       โครงสรางของความงามท่ีมีอยูใน
ธรรมชาติ กฎเกณฑของความงามท่ีผูกพันกับสัจธรรม จริยธรรมตามปรัชญาความ
เช่ือซ่ึงมีอยูในกระบวนการวิวัฒนาการแหงสังคม        ท้ังโลกตะวันตกและโลก
ตะวันออก    โดยเนนการเทียบเคียงระหวางปรัชญาความงาม จิตนิยมกับปรัชญา 
ความงามวัตถุนยิม 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2013112 การออกแบบรูปแบบไทย 
Thaistyle for Design 

3(2-2) 

             ศึกษาศิลปะไทย ท้ังในดานรูปแบบและเนื้อหาเพ่ือนําไปประยุกตใชในการ
ออกแบบ 2 มิต ิ และการออกแบบ 3 มิต ิพรอมท้ังฝกปฏิบัต ิ

   

2013201 ประวัตศิาสตรศิลปะ 3 

History of Art 3 

2(1-2) 

           ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการของศิลปะตามปรัชญาตะวันออก โดยเนน
เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่ง เชน อินเดีย ทิเบต ลังกา พมา ลาว เขมร อินโดนีเซีย 
จีน หรือญ่ีปุน   

   

2014101 สุนทรียศาสตรเบ้ืองตน 

Introduction to Aesthetics 

2(1-2) 

           ศึกษาความเปนมา ความหมาย ขอบขายของความรูสุนทรียศาสตร และเขาใจ
แนวคิด คํานิยม ตลอดจนคําอธิบายศัพท ท้ังนี้เพื่อนําไปสูการเรียนรูสุนทรียศาสตร
เชิงการคิด (Conceptual Aesthetics) และสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม (Psychological 

Aesthetics) 

   

2014102 ออกแบบ 25    

Design 25          

2(1-2) 

 

 

 

ศึกษาและวิเคราะหประวัตินักออกแบบ ผลงานที่สําคัญในอดีตจนถึง
ปจจุบัน ท้ังตะวันตกและตะวันออก   

2014103 สุนทรียศาสตร 3   

Aesthetics 3     

3(2-2) 

           ศึกษาและเปรียบเทียบปรัชญาความงาม จิตนิยมกับปรัชญาความงาม วัตถุ
นิยม โดยเนนและวิเคราะห                                                                  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2014104 ศิลปะไทย 4      

Thai Arts 4     

3(3-0) 

           ศึกษาประวัติความเปนมาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการและรูปแบบของศิลปะ
ไทยในเชิงทัศนศิลป คือ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม งานประณีตศิลป 
ตลอดจนความรูพ้ืนฐานท่ัวไปเกี่ยวกับศิลปะพ้ืนบาน อันเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู 
การดํารงชีพ   ความเช่ืออันเปนพื้นฐานซ่ึงถือวาเปนมรดก หรือเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะใหเนนความรูทางศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินเปนสําคัญ
ดวย 

   

2014105 ปรัชญาศิลปะ      
Philosophy of Arts  

2(2-0) 

           ศึกษาความหมาย ความเช่ือและหลักการสําหรับการสรางแบบของความงาม 

วิวัฒนาการของแนวคิดกับการพัฒนาเพื่อถายทอดสูการสรางสรรคของแตละชุมชน
ในสังคม ตามวัฒนธรรมท่ีสําคัญระดับสากล ระดับชาติ และระดับทองถ่ิน 

   

2014106 ศิลปกรรมไทย    
Thai Arts           

2(1-2) 

           ศึกษาศิลปกรรมไทยสมัยตาง  ๆ  ท้ังทางดานลวดลาย  ภาพจิตรกรรม 

ประติมากรรม สถาปตยกรรม สามารถจําแนกแบบและชนิด พรอมท้ังฝกฝนและ
ปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปกรรมไทยได               

  

2014107 ศิลปพื้นบาน 10   

Folk Arts 10   

2(1-2) 

           ศึกษาภู มิสภาพ  ขนบธรรมเนี ยมประ เพณี  ความเชื่ อ  ฯลฯ  รวม ท้ัง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รูปแบบ ประเภท และประโยชนใชสอยของศิลปะ
พ้ืนบานในภูมิภาค ภาคตะวันตกของประเทศไทย 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2014108 ศิลปะพื้นบาน 11   

Folk Arts 11        

2(1-2) 

           ศึกษาภู มิสภาพ  ขนบธรรมเนี ยมประ เพณี  ความเชื่ อ  ฯลฯ  รวม ท้ัง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รูปแบบ ประเภท และประโยชนใชสอยของศิลปะ
พ้ืนบานในภูมิภาค ภาคกลางของประเทศไทย 

   

2014109 ศิลปะพื้นบาน 12 

Folk Arts 12        

2(1-2) 

           ศึกษาภู มิสภาพ  ขนบธรรมเนี ยมประ เพณี  ความเชื่ อ  ฯลฯ  รวม ท้ัง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รูปแบบ ประเภท และประโยชนใชสอยของศิลปะ
พ้ืนบานในภูมิภาค ภาคใตของประเทศไทย 

   

2014110 ศิลปะพื้นบาน 13   

Folk Arts 13    

2(1-2) 

           ศึกษาภู มิสภาพ  ขนบธรรมเนี ยมประ เพณี  ความเชื่ อ  ฯลฯ  รวม ท้ัง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ วิธีการ รูปแบบ ประเภท และประโยชนใชสอยและวิธีการ
ประยุกตเพื่อการตลาด การอุตสาหกรรมของศิลปะพ้ืนบานในประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

   

2014111 หลักการปฏิบัติวิชาชีพ 

Professional Practice in Fine and Applied Arts 

2(1-2) 

           ศึกษาเกี่ยวกับส่ิงท่ีควรรูในงานศิลปกรรม    ทัศนคติของวิชาชีพ  และ
วรรณกรรมในวิชาชีพ 

   

2014201 ประวัตศิาสตรศิลป 4 

History fo Arts 4  

2(1-2) 

             ศึกษาความเปนมา บทบาท และอิทธิพลของศิลปะตะวันตกท่ีมีตอศิลปะของ
ไทย รวมท้ังศิลปะรวมสมัยท้ังของไทยและสากล                         
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2014202 ประวัตศิาสตรศิลป 5 

History of Arts 5  

2(1-2) 

           ศึกษาและเปรียบเทียบ ความสัมพันธและการพัฒนาศิลปะระหวางของไทย
กับประเทศใกลเคียง ท้ังสมัยประวัติศาสตรและสมัยปจจุบัน            

   

2014203 ศิลปกรรมรวมสมัย    
Contemporary Art   

2(2-0) 

           ศึกษาแนวคิดและแบบอยางของงานศิลปกรรมรวมสมัยของไทยและสากล
โดยเนนในเร่ืองอิทธิพลท่ีมีตอกัน                                    

   

2014302 ศิลปะวิจารณ 1       

Art Criticism 1   

2(2-0) 

           ศึกษาและเรียนรูภาษา การส่ือความหมายของงานดานทัศนศิลป เพื่อนําไปใช
ในการแยกแยะ เปรียบเทียบแบบอยาง รวมท้ังคุณคาอันสืบเนื่องไปสูการเรียนรูข้ัน
พ้ืนฐานทางการวจิารณงานศิลปะ 

   

2014303 ศิลปะวิจารณ 2       

Art Criticism 2    

2(1-2) 

          ศึกษาบทบาท รวมทั้งความสําคัญ ความหมาย คํานิยาม สมมติฐานของทฤษฎี
การวิจารณ รวมท้ังกระบวนการวิจารณงานดานทัศนศิลปเบ้ืองตนในหองปฏิบัตกิาร
หรือในช้ันเรียน 

   

2014304 ศิลปะวิจารณ 3       

Art Criticism 3 

2(1-2) 

           ปฏิบัติการตามกระบวนการวจิารณ โดยการรวบรวมขอมูล ตั้งสมมติฐานบท
พรรณนา การตีความ แปลความหมาย และสอบทางเชิงประวัติศาสตรอยางวิเคราะห 
เพื่อเปนขอมูลบงช้ีคุณคาของผลงานทัศนศิลป 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2014305 ศิลปศึกษาเบ้ืองตน    

Introduction to Art Education 

2(2-0) 

           ศึกษาประวัติความเปนมา และการพัฒนาศิลปศึกษา ปญหาของศิลปศึกษากับ
ลักษณะการเรียนรูศิลปะในสถาบันการศึกษา     บทบาทและความสําคัญของ
ศิลปศึกษากับสังคม ศิลปศึกษากับการพัฒนาการอาชีพ รวมท้ังการถายทอดมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ 

   

2014306 ทัศนศิลปส่ือสาร     
Vision and Communication 

2(1-2) 

           ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางแหงการมองเห็น และปญหาในการส่ือ
ความหมายท่ีปรากฏในงานทัศนศิลป ตลอดจนมีความสามารถวิเคราะห และ
สังเคราะหถึงความแตกตางของส่ือความหมายตาง ๆ ท่ีปรากฏในงานทัศนศิลปแต
ละสาขาได 

   

2014307 การวิจารณศิลปะ 
Art Criticism      

3(2-2) 

           ศึกษาแนวคิดในการสรางงานของศิลปะตาง ๆ แตละยุค แตละสมัย และ
สามารถพูดและเขียนแสดงออกในเชิงวิจารณศิลปะไดโดยอิสระและ      เปนกลาง 

   

2014308 ความคดิสรางสรรค  
Creative Thinking  

2(1-2) 

            ศึกษาความหมาย ความสําคัญของความคิดสรางสรรค   กระบวนการของ
ความคิดสรางสรรค พัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของมนุษย การสงเสริม
ความคิดสรางสรรคของเด็กดวยกิจกรรมศิลปศึกษา 
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หมูวชิาวิจิตรศิลป  
(202) 

 

 

  

หมูวิชาวิจิตรศิลป  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร  ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปน 

ดังนี้ 
 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.  การฝกประสบการณวิชาชีพ      (202-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย    (202-9--) 
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หมูวชิาวิจติรศิลป (202) ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร 
 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท-ป) 

2021101     - หลักการเขียนภาพ  3(2-2) 

2021102     -  จิตรกรรม 1 2(1-2) 

2021103     - การวาดเสน 3(2-2) 

2021105     - วาดเสน 1 3(2-2) 

2021106     - วาดเสนสรางสรรค  3(2-2) 

2021107     - กายวิภาค 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     - ภาพทิวทัศน 3(2-2) 

2021113     - จิตรกรรมพ้ืนฐาน 3(2-2) 

2021114     - หุนนิ่ง 3(2-2) 

2021115 - คนเหมือน 3(2-2) 

2021116 - จิตรกรรมสรางสรรค 3(2-2) 

2021117 - การวาดเสนทัศนศิลป 2(1-2) 

2021201     - ภาพพิมพพ้ืนฐาน 3(2-2) 

2021202     -  ภาพพิมพ 1 2(1-2) 

2021203     -  การพิมพซิลคสกรีนเบ้ืองตน 3(2-2) 

2021204     -  การพิมพซิลคสกรีนบนพื้นราบ 3(2-2) 

2021205     -  การพิมพเสนและลวดลาย 3(2-2) 

2021206     -  ออกแบบภาพพิมพ 1 2(2-0) 

2021207     -  ออกแบบภาพพิมพ 2 3(2-2) 

2021208     - การพิมพรองลึก 2(1-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

2021209     -  การสรางส่ือประสมทางการพิมพช้ันสูง 3(2-2) 

2021210 - การพิมพผานตะแกรงบนวัสดุ 2 มิต ิ 3(2-2) 

2021211     -  การพิมพซิลคสกรีนสรางสรรค 3(2-2) 

2021212     -  การพิมพนูน 3(2-2) 

2021213     2021206 ประวัติภาพพิมพ 1 2(2-0) 

2021214 - ภาพพิมพประยุกต 3(2-2) 

2021301 - ประติมากรรมพ้ืนฐาน 3(2-2) 

2021302     - ประติมากรรมไทย 1 2(2-0) 

2021303     - ประติมากรรม 1 2(1-2) 

2021304     - ประติมากรรม 2 2(2-0) 

2021305     - การปน-การหลอ 3(2-2) 

2021306     - การแกะสลัก 3(2-2) 

2021308     - ประติมากรรม 3 2(1-2) 

2022101     - จิตรกรรม 2 2(1-2) 

2022102 - กิจกรรมศิลปะ 2 มิติสําหรับเด็กปฐมวัย 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     - การระบายสีน้ํา 2(1-2) 

2022108 - จิตรกรรมประยุกต 2(1-2) 

2022109 - วิเคราะหจิตรกรรม 3(2-2) 

2022110     -  จิตรกรรมไทย 2(1-2) 

2022111     -  เทคนิคการเขียนภาพคน 1 2(1-2) 

2022201     -  ศิลปะลายไทย 2(1-2) 

2022202     -  ภาพพิมพ 2 2(1-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

2022203   - ภาพพิมพ 3 2(1-2) 

2022204 - ปญหาทางการพิมพ 1 2(1-2) 

2022205 - ศิลปะภาพพิมพ 3(2-2) 

2022206 - ศิลปะภาพพิมพ 2 2(1-2) 

2022207   -  การพิมพซิลคสกรีนบนผา 2(1-2) 

2022208   -  การพิมพซิลคสกรีนบนวัสดุ 3 มิต ิ 2(1-3) 

2022209   - ซิลคสกรีน 1 3(2-2) 

2022210   - ซิลคสกรีน 2 3(2-2) 

2022211   -  ออกแบบภาพพิมพ 3 3(2-2) 

2022212   -  ออกแบบภาพพิมพ 4 3(2-2) 

2022213   - การสรางส่ือประสมทางการพิมพ 3(2-2) 

2022214   -  การทําแมพิมพตรายาง 2(1-2) 

2022215   -  การทําแมพิมพตราโลหะ 2(1-3) 

2022216   -  การทําแมพิมพโลหะและตรายาง 3(2-2) 

2022217   - ภาพพิมพผิวนูน 3(2-2) 

2022218   -  337ปญหาการพิมพ 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   -  ประติมากรรมสรางสรรค 3(2-2) 

2022306   -  ประติมากรรมประยุกต 2(1-2) 

2022307   -  การทําหุนจําลอง 2(1-2) 

2022308   -  เทคนิคการทําหุนจําลอง 3(2-2) 

2022309   -  การหลอพลาสติก 2(1-2) 

2022310   -  ประติมากรรมโครงสราง 2(1-2) 

2023101   -  จิตรกรรม 7 2(1-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 มิต ิสําหรับเด็กประถมศึกษา 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     - ซิลคสกรีน 3 3(2-2) 

2023206     - การพิมพรองลึกเบ้ืองตน 3(2-2) 

2023207 - การพิมพรองลึกข้ันสูง 3(2-2) 

2023208     - การพิมพหนังสือและส่ิงพิมพ 3(2-2) 

2023209 - การพิมพนูนข้ันสูง 3(2-2) 

2023210     - ศิลปะวิจารณภาพพิมพ 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 มิต ิสําหรับเด็กประถมศึกษา 1(0-2) 

2024101     - จิตรกรรม 11 2(1-2) 

2024102     - จิตรกรรม 12 2(1-2) 

2024201     - นทิรรศการภาพพิมพ 3(2-2) 

2024202     - การพิมพพ้ืนฐาน 3(2-2) 

2024203     - ภาพพิมพ 8 2(1-2) 

2024204     - ภาพพิมพ 9 2(1-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 มิติสําหรับเด็กปฐมวัย 1(0-2) 

2024306     -  ประติมากรรมตกแตง 3(2-2) 

2024307     -  ประติมากรรมไทย 2 2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาวิจิตรศิลป (202) 

 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2021101 หลักการเขียนภาพ      

Principles of Drawing       

3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบัติงานดานการเขียนภาพ โดยใหมีประสบการณในการใชวัสดุ 
เคร่ืองมือและเทคนิควิธีการตาง ๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการสรางงานวิชาชีพทางศิลปะ
ตอไป                

   

2021102 จิตรกรรม 1         

Painting 1                          

2(1-2) 

  ศึกษาประวัติงานดานจิตรกรรมสีน้ําและอ่ืน ๆ ดวยวิธีการและเนื้อหาท่ีมี
ประโยชนตอการพัฒนาชีวิตและสังคม     

   

2021103 การวาดเสน         

Drawing                             

3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบัติการวาดเสน ถายทอดรูปแบบจากธรรมชาติแวดลอม  ออกมาใน
ลักษณะ 2 มิต ิ   และ 3 มิต ิ  ท่ีเนนดานลายเสนชนิดตาง  ๆ รวมไปถึงรูปทรง แสง เงา 
พ้ืนผิว ระยะใกล-ไกล ตลอดจนการแกปญหาทางดานเทคนิค วัสดุอุปกรณให
เหมาะสมกบัเร่ืองราว สภาพแวดลอม 

   

2021105 วาดเสน 1         

Drawing 1                          

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพคน โดยเนนสัดสวน การเคล่ือนไหวดวย
ความคิดรูปแบบ การแสดงออก ท่ีมีความสัมพันธกับวัสดุและวิธีการถายทอด 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2021106 วาดเสนสรางสรรค 
Creative Drawing                    

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพดวยเทคนิคและกรรมวิธีตาง ๆ   ตามความมุง
หมายและเนื้อหา โดยความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชา เพื่อใหสอดคลองกับ
การนําไปใชในสาขานิเทศศิลป 

   

2021107 กายวิภาค           

Anatomy                             

3(2-2) 

  ศึกษาหลักกายวิภาคของคน สัตว ใหเขาใจในโครงสรางสวนใหญในแตละ
วัย ศึกษาถึงลักษณะของกระดูก กลามเนื้อ ทาทาง การทรงตัว การเคล่ือนไหวดวย
ความเขาใจในรูปแบบ เนื้อหา การแกปญหาดวยวัสดุตาง ๆ ท้ังการเขียนและการปน 

โดยเนนลักษณะความงามและความถูกตองเปนส่ิงสําคัญ 

   

2021108 จิตรกรรมไทย 1      

Thai Painting 1                          

2(1-2) 

  ศึกษาประวัติความเปนมาของจิตรกรรมในสมัยตางๆ แนวความคิดในการ 
สรางสรรคงานจติรกรรมไทย ท้ังรูปแบบ เนื้อหาและการฝกปฏิบัติงานจิตรกรรม
ไทยพ้ืนฐาน        

   

2021109 จิตรกรรมไทย 2         

Thai Painting 2                          

3(2-2) 

  ศึกษาประวัติงานจิตรกรรมไทยเก่ียวกับการเขียนภาพคน ทิวทัศน 
ส่ิงกอสราง การผูกลวดลาย และงานประณีตศิลป เนนการวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา 
ตลอดจนโครงสรางของงานจิตรกรรมไทย            
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2021110 จิตรกรรมไทย 3         

Thai Painting 3                          

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัตกิารผูกลายประกอบภาพ กนก นารี กระบ่ี คช พรอมท้ัง
ออกแบบลายตกแตงตาง ๆ              

   

2021111 จิตรกรรมไทย 4         

Thai Painting 4                          

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพคน ทิวทัศน ส่ิงกอสราง และภาชนะ 
เคร่ืองใชตามแบบอยางจิตรกรรมไทย    

   

2021112 ภาพทิวทัศน             
Views                         

3(2-2) 

 ศึกษาปฏิบัติงานดานทัศนียภาพ การแกปญหาทางดานองคประกอบของ
ภาพทิวทัศน โดยศึกษาทิวทัศนหลายรูปแบบ เชน ทิวทัศนปา ทะเล ส่ิงกอสราง 
 รวมไปถึงการผสมผสาน เชน ดอกไม นก ฯลฯ ศึกษาสวนประกอบ เชน สี 

บรรยากาศ แสงเงา พ้ืนผิว ระยะใกล-ไกล ดวยความคิด เทคนิค เนื้อหาดวยวัสดุ
เคร่ืองมือตาง ๆ  

   

2021113 จิตรกรรมพื้นฐาน         

Basic Painting  

3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบัตงิานทางดานจิตรกรรมสากลในหลักการเขียนภาพ และทฤษฎีสี
ดวยเทคนิควิธีการเนือ้หาท่ีมีประโยชนตอการพัฒนาชีวิตและสังคม 

   

2021114 หุนนิ่ง               
Stillight                                

3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบัตงิานเกี่ยวกับรูปทรง แสงเงา พ้ืนผิว ระยะใกล-ไกลของวัสดุ 
เนนบรรยากาศการแกปญหาเกีย่วกับการจัดองคประกอบของหุนดวยวัสดุอุปกรณ
แบบตาง ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2021115 คนเหมือน              

Portrait                                  

3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบัตกิารวาดภาพ โดยศึกษาในลักษณะความถูกตองของ      กายวิภาค 

(Anatomy) เนนสวนประกอบท่ีสําคัญ เชน ความใกลเคียงกับหุน    การแสดงอารมณ 
บรรยากาศ แสงเงา ทาทางของคน พ้ืนผิว เส้ือผา ชนิดตาง ๆ ของการจัดองคประกอบ
ในภาพ รวมไปถึงการแกปญหาเร่ืองวัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน ดินสอเครยอง สีชอลก 

และเนนทักษะการประสานกันระหวางมือกับสายตา 
   

2021116 จิตรกรรมสรางสรรค    
Creative Painting                         

3(2-2) 

  ศึกษารวบรวมพื้นฐานทางดานการถายทอดรูปแบบตาง ๆ     จากวิชาพื้นฐาน
มาสรางสรรค รูปแบบของศิลปกรรม เพื่อใหไดรูปแบบของจิตรกรรมท่ีแปลกใหม
อยางนาท่ึง มีความงามและเสรีภาพ 

   

2021117 การวาดเสนทัศนศิลป 
Drawing  in  Visual  Arts 

2(1-2) 

  ศึกษาปฏิบัตกิารวาดเสน  ถายรูปแบบในลักษณะ  2 มิต ิ  ท่ีเนนรูปแบบ
ศิลปกรรม  ท้ังจิตรกรรม  ประติมากรรม  และสถาปตยกรรม  ของศิลปกรรมในแตละ
ยุคสมัย 

   

2021201 ภาพพิมพพ้ืนฐาน          

Basic Print                              

3(2-2) 

  ศึกษาความเปนมาของภาพพิมพ ประเภท รูปแบบ กรรมวิธี คุณสมบัติของ
การทํางาน การเกบ็รักษาเนนพื้นฐานของการพิมพท่ัวไปและปฏิบัตกิารพิมพเบ้ืองตน 

เพื่อใหเขาใจคุณลักษณะท่ัวไปของภาพพิมพ ศึกษาและฝกปฏิบัตเิกี่ยวกับเทคนิค
ศิลปะภาพพิมพเบ้ืองตน ประเภทตาง ๆ และวัสดุอุปกรณท่ีใชในการพมิพแตละ
ประเภท 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2021202 ภาพพิมพ 1            

Print 1                                

2(1-2) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัตเิกี่ยวกับเทคนิคศิลปะภาพพิมพเบ้ืองตน ประเภทตาง ๆ 

และวัสดุอุปกรณท่ีใชในการพมิพแตละประเภท          

   

2021203 การพิมพซิลคสกรีนเบื้องตน 

Principles of Silkscreen               

3(2-2) 

  ศึกษากรรมวิธีการใชวัสดุ อุปกรณในการพมิพผานตะแกรงไหม เพื่อ
นําไปใชในการปฏิบัตงิานสรางแมพิมพ และพิมพผานตะแกรงไหมเบ้ืองตน 

   

2021204 การพิมพซิลคสกรีนบนพื้นราบ 

Silkscreen on Plane Surface              

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติงานพิมพผานตะแกรงไหมบนวัสดุพ้ืนราบชนิดตาง ๆ เชน 

กระดาษ กระจก พลาสติก ฯลฯ  

   

2021205 การพิมพเสนและลวดลาย   
Linear Printing                          

3(2-2) 

  ศึกษาและออกแบบลวดลายตาง ๆ ท้ังไทยและสากล เพื่อนํามาประยุกตใชใน
การพิมพ โดยเนนหนักการจัดองคประกอบสมัยใหม 

   

2021206 ออกแบบภาพพิมพ 1        

Graphic Design 1                

2(2-0) 

  ศึกษาประวัติศิลป ภาพพิมพ วัสดุอุปกรณ เทคนิค วิธีการดําเนินงานเกี่ยวกับ
วิชาศิลปภาพพิมพ ทุกกระบวนการ ซ่ึงไดแก ภาพพิมพจากสวนนูนของแมพิมพ 
ผลงานศิลปะ ภาพพิมพของศิลปนท่ีสําคัญ การรักษาเคร่ืองมือท่ีใชและงานภาพพิมพ 
การจัดหองปฏิบัติงานศิลปภาพพิมพ ตลอดจนการกําหนดจํานวนและลําดับเลขหมาย
ของผลงานศิลปภาพพิมพ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

2021207 ออกแบบภาพพิมพ 2        

Printmaking  2             

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติงานศิลปภาพพิมพดวยเทคนิคตาง ๆ เชน แมพิมพแกะไม 
แมพิมพโลหะ แมพิมพผาไหม เปนตน ตามความเหมาะสมกับผลงานนั้นโดยจะตอง
เปนผลงานท่ีนาํไปใชประโยชนอ่ืน ๆ ในชีวิตประจําวันได เชน ทําภาพประกอบเร่ือง 
ภาพสัญลักษณ เปนตน       

   

2021208 การพิมพรองลึก           
Techniques for Intaglio   

2(1-2) 

  ศึกษาประวัติความเปนมา วัสดุอุปกรณและกรรมวิธีของการพิมพ Etching, 

Dry Point, Line Engraving, Mezzotint, Aquatint และการปฏิบัตงิาน แมพิมพดวยกรด 

(Working with Acids) โมเทคนิค Soft ground และ Hand ground เพื่อใหเกิดความ
เขาใจเทคนิคและกรรมวิธีตาง ๆ        

   

2021209 การสรางส่ือประสมทางการพิมพชั้นสูง 
Advanced Calligraphy      

3(2-2) 

  ศึกษาตอเน่ืองจาก 2022213 การสรางส่ือประสมทางการพิมพ โดยเนนขนาด
และเทคนิคท่ีซับซอนยิ่งข้ึน       

   

2021210 การพิมพผานตะแกรงบนวัสดุ 2 มิติ 
Silkscreen on Two Dimension Material  

3(2-2) 

  ศึกษากรรมวิธีการใชวัสดุอุปกรณในการพมิพผานตะแกรงไหม เพื่อนําไป
ปฏิบัติงานทําแมพิมพ ผานตะแกรงไหม เพื่อพิมพบนวัสดุตาง ๆ เชน ผา กระดาษ 

หนัง พลาสติก ฯลฯ         

   

2021211 การพิมพซิลคสกรีนสรางสรรค 
Creative Silkscreen       

3(2-2) 

  ศึกษาการพมิพซิลคสกรีนช้ันสูง โดยเนนความคิดสรางสรรคความซับซอน
ของเทคนิคเพื่อแสดงเร่ืองราวและรูปทรงท่ีมีคุณคาทางศิลปกรรม          
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

 

2021212 การพิมพนูน              

Woodcut                    

3(2-2) 

  ศึกษากรรมวิธีการพิมพแมพิมพนูนในเทคนิคข้ันพื้นฐานท้ังสีเดียวและหลาย
สี พรอมท้ังการออกแบบและคิดคนวิธีการตาง ๆ ในการปฏิบัติงานพิมพ    

   

2021213 ประวัตภิาพพิมพ 1        

History of Printingmaking Typography 1   

2(2-0) 

  ศึกษาประวัติศาสตรภาพพิมพ เพื่อใหเขาใจถึงวัสดุ อุปกรณ เทคนิค วิธี
ดําเนินงานเกี่ยวกับวิชาภาพพิมพทุกกระบวนการ อันไดแก ภาพพิมพจากสวนนูนของ
แมพิมพ ผลงานศิลปะภาพพิมพของศิลปนท่ีสําคัญ การรักษาเคร่ืองมือท่ีใชและงาน
ภาพพิมพ การจัดหองปฏิบัติงานศิลปภาพพิมพ ตลอดจนการกําหนดจํานวนและ
ลําดับหมายเลขของผลงานศิลปภาพพิมพ 

   

2021214 ภาพพิมพประยุกต       
Applied Print                            

3(2-2) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัต ิ วัสดุ อุปกรณ เทคนิค วิธีการทางภาพพิมพไปประยุกต
ใหเปนภาพประดับตกแตงและประยุกตใชรวมกับเทคนิคการผลิตมิติใหม  

   

2021301 ประติมากรรมพื้นฐาน    

Basic Sculpture                         

3(2-2) 

  กรรมวิธีของงานประติมากรรมโดยเนนความคิดสรางสรรค เทคนิควิธีการใน
การปฏิบัติงาน เนนความรูเกี่ยวกับประติมากรรมเบ้ืองตน ลักษณะและ   คุณคาของ
วัสดุแตละชนิดท่ีนาํมาสรางงานประติมากรรม ตลอดจนการเตรียมการใชเคร่ืองมือให
เหมาะสมกับประเภทของงานประติมากรรม การออกแบบ         ทางประติมากรรม 

การปน การทําแมพิมพ การหลอ การปนนูนสูง นูนตํ่าและลอยตัว 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

 

2021302 ประติมากรรมไทย 1    

Thai Sculpture 1                        

2(2-0) 

  ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะความเปนมาของประติมากรรมในพระพุทธศาสนาใน
ลัทธิตาง ๆ   โดยเร่ิมจากการรับเอาอิทธิพลทางการชางและศาสนาเบ้ืองแรกมา จน
ศึกษาวิวัฒนาการของประติมากรรมในแตละสมัย โดยศึกษาถึงเทคนิคและกรรมวิธี 
รูปแบบความเช่ือ อิทธิพลจากส่ิงแวดลอม 

   

2021303 ประติมากรรม 1    

Sculpture 1                        

2(1-2) 

  ศึกษาลักษณะและกรรมวิธีของประติมากรรม ทดลองฝกปฏิบัตงิาน
ประติมากรรมดวยเคร่ืองมือและวัสดุตาง ๆ          

   

2021304 ประติมากรรม 2    

Sculpture 2                        

2(2-0) 

  ประวัติความเปนมาของประติมากรรมท้ังของตะวันตกและของตะวันออก 

ความเช่ือและอิทธิพลของส่ิงตาง ๆ ท่ีมีตอการสรางผลงานประติมากรรม หลัก
สุนทรียศาสตรของประติมากรรมทุกยุคทุกสมัย รวมไปถึงการวิเคราะหผลงาน
ประติมากรรมในแงมุมตาง ๆ  

   

2021305 การปน-การหลอ    
Molding and Casting                

3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการ การจัดองคประกอบ           ความคิด
สรางสรรคเทคนิคการทํางานปน การหลอพิมพแบบนูนสูง นูนตํ่า ลอยตัว ท้ังไทยและ
สากลประสานกับสรรหาเร่ืองราวท่ีสอดคลองกับการดําเนินชีวิตและความตองการ
ของ ทองถ่ิน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2021306 การแกะสลัก  
Carving                         

3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการ   การจัดองคประกอบ ความคิดสรางสรรค 
เทคนิคการแกะสลักแบบนูนสูง นูนตํ่า ลอยตัว ท้ังไทยและสากลประสานกับ    การ
สรรหาเร่ืองราวท่ีสอดคลองกับการดําเนินชีวิตและความตองการของทองถ่ินศึกษาถึง
วัสดุท่ีจะนํามาสรางสรรคงานและการใชเคร่ืองมือแกะสลักอยางถูกวิธี 

   

2021308 ประติมากรรม 3 

Sculpture 3                     

2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบัตงิานประติมากรรมดวยเทคนิคและวัสดุชนิดตาง ๆ ตามความ
มุงหมายและเนื้อหาท่ีกําหนดให หรือนักศึกษาเปนผูกําหนดความมุงหมายและเนื้อหา
โดยความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชา เพื่อใหไดผลสอดคลองกับการนําไปใชโดย
เปนการสงเสริมสุนทรียภาพใหกับส่ิงแวดลอม    

   

2022101 จิตรกรรม 2  

Painting 2                      

2(1-2) 

  ศึกษารูปแบบการแสดงออกและลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมไทย การ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนของจิตรกรรมไทย ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณท่ี
ใชในงานจิตรกรรมไทย เพื่อดัดแปลงใชใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  

   

2022102 กิจกรรมศิลปะ 2 มิต ิสําหรับเด็กปฐมวัย 
2 Dimensional Art Program for Pre-School Children 

1(0-2) 

  ฝกปฏิบัติสรางสรรคงานศิลปะ 2 มิต ิ และรูวิธีสอนสําหรับเด็กปฐมวัยดวย
วัสดุและวิธีการตาง ๆ ไดแก การเขียนภาพดวยมือและนิ้ว (Fingers and Hand 

Printing) การเขียนภาพดวยสีเทียน ปากกาปลายสักหลาด สีฝุน การพิมพภาพดวยมือ 
(Hand Printing) และวัสดุตาง ๆ ฝกปฏิบัตภิาพปะติด   (Collage)  เชน กระดาษ ผา 
ใบไม ฯลฯ และการจัดนิทรรศการงาน 2 มิตขิองเด็ก 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2022103 จิตรกรรม 3  

Painting 3                      

2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพดวยเทคนิคและกรรมวิธีตาง ๆ ตามความมุง
หมายและเนื้อหาท่ีกําหนดให หรือนักศึกษาเปนผูกําหนด ความมุงหมายและเนื้อหา
โดยความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชา เพื่อใหไดผลงานท่ีสอดคลองกับการ
นําไปใชเพื่อเปนการชวยเหลือ สงเสริมสุนทรียภาพใหกับส่ิงแวดลอม 

   

2022104 จิตรกรรม 4  

Painting 4                      

2(1-2) 

  ศึกษาปญหาและการแกปญหาในการเขียนภาพดวยน้ําและอ่ืน ๆ โดยคํานึงถึง
ลักษณะเฉพาะตัวในการสรางสรรค    

   

2022105 จิตรกรรม 5  

Painting 5                      

2(1-2) 

  ศึกษาทดลองและฝกปฏิบัตเิกี่ยวกับเทคนิควิธีการใชสีชนิดตาง ๆ  

นอกเหนือจากสีน้าํมัน ตามสภาพทองถ่ิน 

   

2022106 จิตรกรรม 6  

Painting 6                      

2(1-2) 

  ศึกษาการเขียนดวยภาพเสนช้ันสูง ซ่ึงเนนถึงลักษณะสวนบุคคลเปนสําคัญ จัด
องคประกอบในภาพ รวมไปถึงการแกปญหาเร่ืองวัสดุอุปกรณชนิด   ตาง ๆ  เชน ดินสอ
เครยอง สีชอลก ฯลฯ และเนนทักษะความประสานกันระหวางมือกัน 

   

2022107 การระบายสีน้ํา  
Water Colour                  

2(1-2) 

  ศึกษาวัสดุ เคร่ืองมือและการเตรียมอุปกรณสําหรับเขียนสีน้ํา ตลอดจนศึกษา
และปฏิบัติการเกีย่วกับเทคนิคการเขียนสีน้ํา เคยผานส่ือถายทอดท่ีเปนส่ิงของ คน 

สัตว        และธรรมชาติแวดลอม 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2022108 จิตรกรรมประยุกต 
Applied Painting                

2(1-2) 

  ศึกษาวัสดุอุปกรณ เทคนิควิธีการเขียนลายลงบนวัสดุเคร่ืองใชตาง ๆ เชน ผา 
กระจก กระดาษ ไม กํามะหยี่ และอ่ืน ๆ ออกแบบลวดลายและนําไปปฏิบัตใิหเกิค
ความชํานาญ 

   

2022109 วิเคราะหจิตรกรรม 

Analitical Painting             

3(2-2) 

  ศึกษาและวิเคราะหลัทธิทางศิลปะ ประวัติจิตรกร ผลงานในอดีต รวมท้ัง
จิตรกรรมแบบตะวนัตก และตะวันออก ศึกษาคนควาประวัติจิตรกรท่ีมีช่ือเสียงท้ังใน
อดีตและปจจุบัน ลักษณะผลงานท้ังในอดีตและปจจุบัน โดยศึกษาจากความเช่ือ 
อิทธิพลจากสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสภาพภูมิศาสตร 

   

2022110 จิตรกรรมไทย 
Thai Painting                      

2(1-2) 

  ศึกษารูปแบบการแสดงออกและลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมไทย การ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนของจิตรกรรมไทย ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณท่ี
ใชในงานจิตรกรรมไทย เพื่อดัดแปลงใชใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน 

   

2022111 เทคนิคการเขียนภาพคน 1 

Technique for Figure 1          

2(1-2) 

  ศึกษากายวิภาค ทาทางและการเคล่ือนไหวของคน เปรียบเทียบลักษณะความ
แตกตางของเพศและวัย         

   

2022201 ศิลปะลายไทย  
Thai Ornament                

2(1-2) 

  ศึกษาประวัติความเปนมา ลักษณะ และรูปแบบของศิลปะลายไทย   โดยฝก
ปฏิบัติและออกแบบลายไทย โดยนําไปใชในศิลปการพิมพ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2022202 ภาพพิมพ 2   

Print 2                    

2(1-2) 

  ศึกษากรรมวิธีการพิมพแผนฉลุ (Stencil)  ท้ังสีเดียวและหลายสี   พรอมท้ัง
ออกแบบคิดคน   ปฏิบัติงานพิมพ ประสานกับการสรรหาเร่ืองราวท่ีสรางสรรค 

   

2022203 ภาพพิมพ 3   

Relief Printing Process      

2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบัตกิารพิมพดวยเทคนิคของกระบวนการพิมพนูน (Relief 

Process) ท้ังสีเดียวและหลายสี พรอมท้ังการออกแบบคิดคนปฏิบัติงานพิมพ ประสาน
กับการสรรหาเร่ืองราวท่ีสรางสรรค โดยคํานึงถึงวัสดุเคร่ืองมือและการดําเนินงาน
เปนข้ันตอน 

   

2022204 ปญหาทางการพิมพ 1 

Problem for Printmaking 1    

2(1-2) 

  ศึกษาทฤษฎีและกรรมวิธีเบ้ืองตนตาง ๆ ของศิลปภาพพิมพ ปฏิบัติงานพิมพ
ภาพ โดยสรางผลงานในลักษณะประณีตศิลปและประยุกต     โดยเนนการแกปญหา
การพิมพบนวัสดุตาง ๆ    ใหสอดคลองกับเร่ืองราวหรือจุดมุงหมายของเน้ือหา 

   

2022205 ศิลปะภาพพิมพ  
Applied Silkscreen           

3(2-2) 

  ศึกษาทฤษฎีและกรรมวิธีเบ้ืองตนตาง ๆ ของศิลปภาพพิมพและปฏิบัตงิาน
พิมพ โดยสรางผลงานในลักษณะประณีตศิลป       และศิลปประยุกตตามความมุง
หมายในเนื้อหาท่ีกําหนดใหและจากจินตนาการของนักศึกษา โดยเนนการพิมพ
ตะแกรงไหม 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2022206 ศิลปะภาพพิมพ 2 

Techniques Printmaking 2     

2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติงานพิมพดวยเทคนิคและกรรมวิธีตาง ๆ ตามความ    มุง
หมายและเนื้อหาท่ีกําหนดไวหรือผูเรียนเปนผูกําหนดตามความเห็นชอบจากอาจารย
ประจําวิชา 

   

2022207 การพิมพซิลคสกรีนบนผา 
Silkscreen                   

2(1-2) 

  ศึกษากระบวนการ การพิมพผาชนิดตาง ๆ ออกแบบลวดลาย เพื่อนําไปฝก
ปฏิบัติการพิมพตะแกรง โดยเนนทักษะ ความคิดสรางสรรค รูปแบบผลงานการพิมพ  

   

2022208 การพิมพซิลคสกรีนบนวัสดุ 3 มิติ 
3 Dimensional Silkscreen     

2(1-3) 

  ศึกษากระบวนการพิมพผานตะแกรงบนวัสดุ 3  มิต ิ รวมท้ังการออกแบบ
ลวดลาย ทําแมพิมพเพื่อนําไปฝกปฏิบัตกิารพิมพบนวัสดุ 3 มิต ิ  

   

2022209 ซิลคสกรีน 1 

Silkscreen 1                

3(2-2) 

  ศึกษาประวัติความเปนมา วัสดุอุปกรณ   และกรรมวิธีการพิมพซิลคสกรีน
เบ้ืองตน เชน วิธีตัดกระดาษระบบเคลือบ วิธีตัดฟลมเคลือบ  

   

2022210 ซิลคสกรีน 2 

Silkscreen 2                

3(2-2) 

  ศึกษาวิธีการพิมพซิลคสกรีนดวยการถายภาพจากการอัดสําเนาสําหรับงาน
พิมพกระดาษดวยสีเดียวและหลายสี โดยเนนรูปแบบการแสดงออก 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2022211 ออกแบบภาพพิมพ 3 

Printing Factory           

3(2-2) 

  ศึกษาเทคนิคการสรางแมพิมพท่ีใชในวงการอุตสาหกรรมการพิมพ  เชน   

แมพิมพออฟเซ็ท   แมพิมพโลหะ   แมพิมพสเตนซิล  แมพิมพนูน เปนตน   และ
ปฏิบัติการออกแบบงานพิมพอุตสาหกรรมเพื่อใชในกิจกรรมตาง ๆ  

   

2022212 ออกแบบภาพพิมพ 4 

Graphic Design 4            

3(2-2) 

  ศึกษาประเภทและเทคนิคการสรางแมพิมพตรายาง และฝกปฏิบัตกิารออกแบบ
เพื่อใชในความมุงหมายตาง ๆ  เชน เคร่ืองหมาย หรือขอความประทับตรา ฯลฯ 

   

2022213 การสรางส่ือประสมทางการพิมพ 
Multi-Media Print          

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติเทคนิคการพิมพตาง ๆ โดยเนนความคิดสรางสรรคความ
ซับซอนของเทคนิคเพื่อแสดงเร่ืองราวและรูปทรงท่ีมีคุณคาของศิลปกรรม 

   

2022214 การทําแมพิมพตรายาง 
Rubber Stamp                

2(1-2) 

  ศึกษา  และทําความเขาใจวัสดุ อุปกรณ กระบวนการทําแมพิมพยางออกแบบ
และปฏิบัติการทําแมพิมพยางใหเกิดความชํานาญ           

   

2022215 การทําแมพิมพตราโลหะ 
Metal Stamp                

2(1-3) 

  ศึกษาและทําความเขาใจวัสดุ อุปกรณ กระบวนการพิมพ การทําแมพิมพ 
โลหะเบ้ืองและทดลองทําแมพิมพโลหะใหเกิดความชํานาญ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2022216 การทําแมพิมพโลหะและตรายาง 
Relief Metal and Rubber Stamp 

3(2-2) 

  ศึกษาและทําความเขาใจวัสดุ อุปกรณ กระบวนการพิมพ การทําแมพิมพ 
โลหะตรายางพ้ืนฐานออกแบบทดลองปฏิบัตกิารทําแมพิมพโลหะและแมพิมพ  ตรา
ยางใหเกิดความชํานาญ 

   

2022217 ภาพพิมพผิวนูน             

Relief Making Printing        

3(2-2) 

  ศึกษาประวัตคิวามเปนมา อุปกรณ และกรรมวิธีของการพิมพ แกะไม การ
พิมพแกะยาง การพิมพโลหะ การพิมพวัสดุและการพิมพตะแกรงไหม  

   

2022218 ปญหาการพิมพ 2            

Problem Printmaking 2          

3(2-2) 

  ศึกษาทฤษฎีและกรรมวิธีเบื้องตนตาง ๆ ของศิลปการพิมพ  ปฏิบัตงิาน 

พิมพภาพ โดยสรางผลงานในลักษณะงานประณีตศิลป และศิลปประยุกต เนนการ
แกปญหาการพิมพ การพิมพบนวัสดุชนิดตาง ๆ ใหสอดคลองกับเร่ืองราว หรือ
จุดมุงหมายของเน้ือหา 

   

2022301 ประติมากรรม 4           

Sculpture 4 

2(1-2) 

  ศึกษากรรมวิธีของงานประติมากรรม  ปน แกะสลัก หลอ โดยเนนความคิด
สรางสรรค เทคนิค วิธีการในการปฏิบัตงิาน 

   

2022302 ประติมากรรม 5           

Sculpture 5 

2(1-2) 

  ศึกษาท่ีมาของประติมากรรมไทย    ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับลวดลายไทย ภาพไทย
เบ้ืองตน ท้ังภาพนูนสูงและนูนตํ่า  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2022303 ประติมากรรม 6           

Sculpture 6 

2(1-2) 

  ศึกษาทดลองและฝกปฏิบัตเิกี่ยวกับเทคนิค วิธีการใชวัสดุชนิดตาง ๆ โดยใหมี
ความเหมาะสมกับคุณลักษณะของผลงาน 

   

2022304 ประติมากรรม 7           

Sculpture 7 

2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบัตเิพื่อฝกการสรางสรรคงานประติมากรรมใหสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอม เชน   ความสัมพันธระหวางประติมากรรมกับสถาปตยกรรม   

ประติมากรรมกับธรรมชาติในทองถ่ิน 

   

2022305 ประติมากรรมสรางสรรค   
Creative Sculpture 

3(2-2) 

  ปฏิบัติการสรางสรรค ประติมากรรมท้ังแบบท่ีเนนโครงสรางจากวัสดุลวด
เหล็กเสน ไม เหล็กแผน สังกะสี อะลูมิเนียม และแบบที่เนนรูปทรงจากวัสดุปูนพลา
สเตอร ปูนซีเมนต ดิน ข้ีเล่ือย ผา กระดาษ ฯลฯ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางสรรคและ
พัฒนางานประติมากรรมพื้นบาน 

   

2022306 ประติมากรรมประยุกต      
Applied Sculpture 

2(1-2) 

  ศึกษาวัสดุอุปกรณ เทคนิควิธีการทางประติมากรรม เพ่ือนําไปประยุกตใชเปน
เคร่ืองประดับตกแตงหรือของใช     

   

2022307 การทําหุนจําลอง             
Model         

2(1-2) 

  ศึกษารูปแบบ และวิธีการสรางหุนจําลองแบบตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติจริง เนนการทําหุนจําลองแบบ 3 มิต ิสําหรับเปนส่ือความเขาใจ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2022308 เทคนิคการทําหุนจําลอง       
Technical method of Model 

3(2-2) 

  ศึกษาวิธีการทําหุนจําลองวัสดุประเภทตาง ๆ เชน ทําจากปูนพลาสเตอร 
พลาสติก ไม ไฟเบอรกลาส โลหะผสม กระดาษ ฯลฯ ตลอดจนการผลิตหุนจําลองชนิด
สามารถถอดออกไดและประกอบได และฝกปฏิบัตกิารออกแบบหุนจําลอง 

   

2022309 การหลอพลาสติก           
Plastic Casting  

2(1-2) 

  ศึกษาอุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองใช เทคนิควิธีการและปฏิบัติการหลอพลาสติก
เบ้ืองตน                         

   

2022310 ประติมากรรมโครงสราง     
Structural Sculpture 

2(1-2) 

  ศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสรางรูปทรง ความสัมพันธเกี่ยวกับทาทางการ
เคล่ือนไหว ลักษณะพื้นผิว เนนความคิดสรางสรรค เร่ืองราว รูปทรง 

   

2023101 จิตรกรรม 7              

Printing 7  

2(1-2) 

  ศึกษาประวัติงานทางดานจิตรกรรมสีน้ํามันและสีอ่ืน ๆ โดยเนนความคิด
สรางสรรค และการนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

   

2023102 จิตรกรรม 8              

Printing 8  

2(1-2) 

  การนําทักษะจากการใชเสน สี การออกแบบ จัดองคประกอบภาพจิตรกรรม
ไทย ประเพณีโบราณ มาประยุกตเขียนเปนภาพจิตรกรรมไทยรวมสมัย 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2023103 จิตรกรรม 9              

Printing 9  

2(1-2) 

  ศึกษาประวัติงานจิตรกรรมท่ีมีผลตอสังคมโดยมีเนื้อหาสอดคลองกับ 

ส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน             

   

2023104 จิตรกรรม 10             

Printing 10 

2(1-2) 

  ศึกษาลัทธิศิลปะ   ประวัติจิตรกร ผลงานในอดีตรวมท้ังจิตรกรรมรวมสมัยท้ัง
ตะวันตกและตะวันออก 

   

2023105 เทคนิคการเขียนภาพคน 2    

Technique for Portrait 2 

2(1-2) 

  ศึกษาการเขียนภาพคนเหมือน ภาพคนท้ังคน โดยเนนในเร่ืองสี แสง เงา 
บรรยากาศ อารมณ และความรูสึกของหุน ท้ังภาพท่ีเหมือนจริง ภาพที่ลดสะกัดตัดทอน
ดวยวัสดุท่ีคงทนและมีคุณภาพ 

   

2023106 กิจกรรมศิลปะ 2 มิติ สําหรับเด็กประถมศึกษา 
2 Dimensional Art Program for Children 

1(0-2) 

  ฝกปฏิบัติสรางสรรคงานศิลปะ 2 มิต ิ และวิธีสอนสําหรับเด็กประถมศึกษา
ดวยวัสดุ และวิธีการตาง ๆ ไดแก การเขียนภาพดวยมือและนิ้วมือ (Fingers and 

HandPrinting) และวัสดุตาง ๆ ฝกปฏิบัตภิาพปะติด (Collage) เชน กระดาษ ผา ใบไม 
ฯลฯ และการจัดนิทรรศการงาน 2 มิตขิองเด็กประถมศึกษา 

   

2023201 ภาพพิมพ 4               

Relief Printmaking  

2(1-2) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัตเิกี่ยวกับการทําแมพิมพนูน และแมพิมพลายฉลุแนวบวก
และแนวลบ โดยวิธีกัด แกะ เซาะ ฯลฯ เนนการปฏิบัติดวยมือและแทนพิมพ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2023202 ภาพพิมพ 5               

Applied Silkscreen 

2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบัตกิรรมวิธีของการพิมพตะแกรงไหม (Silkscreen)       แบบตาง 
ๆ ท้ังสีเดียวและหลายสี โดยคํานึงถึงวัสดุเคร่ืองมือ และการดําเนินงานเปนข้ัน ๆ พรอม
ท้ังการออกแบบคิดคน ปฏิบัตงิานพิมพประสานกับการสรรหาเร่ืองราวท่ีสรางสรรค 

   

2023203 ภาพพิมพ 6             

Problem Relief Process       

2(1-2) 

  ศึกษาปญหาและการแกไข การสรางสรรคภาพพิมพดวยกระบวนการ   
แมพิมพนูน (Relief Process) โดยคํานึงถึงลักษณะเฉพาะตนในการสรางสรรค 

   

2023204 ภาพพิมพ 7             

Printmaking              

2(1-2) 

  ศึกษาประวัติความเปนมาของภาพพิมพไทย-สากล โดยสังเขปและทฤษฎีการ
พิมพแบบตาง ๆ  

   

2023205 ซิลคสกรีน 3            

Silkscreen 3                 

3(2-2) 

  กรรมวิธีของการพิมพตะแกรงไหม (Silkscreen) แบบตาง ๆ ท้ังสีเดียวและ
หลายสี พรอมท้ังการออกแบบคิดคนปฏิบัตงิานพิมพประสานกับการสรรหาเร่ืองราวท่ี
สรางสรรค 

   

2023206 การพิมพรองลึกเบ้ืองตน  

Introduction to Intaglio    

3(2-2) 

  ศึกษากรรมวิธีของการพิมพแมพิมพรองลึกในเทคนิคข้ันพื้นฐาน ท้ังสีเดียว
และหลายสี   พรอมท้ังการออกแบบคิดคนปฏิบัตงิานพิมพในวิธีตาง ๆ   ท่ีสอดคลอง
กับเร่ืองราวในการสรางสรรค 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2023207 การพิมพรองลึกขั้นสูง         
Advanced Intaglio            

3(2-2) 

  ศึกษากรรมวิธีของการพิมพแมพิมพรองลึก ท้ังสีเดียวและหลายสีในเทคนิคท่ี
สูงข้ึน รวมท้ังการออกแบบสรางสรรค และปฏิบัตงิานพิมพ เพ่ือใหประสานกับการ
สรรหา เร่ืองราวท่ีสรางสรรค ปรับปรุงความคิดสรางสรรคให   สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม 

   

2023208 การพิมพหนังสือและสิ่งพิมพ    
Printing                     

3(2-2) 

  ศึกษาและทําความเขาใจในการพิมพ ส่ิงพิมพระบบตาง ๆ สามารถ    ออกแบบ
จัดรูปเลมหนังสือ เขาใจลักษณะตัวอักษร และเทคนิคตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับกระบวนการ
พิมพ ตลอดจนเขาใจถึงธุรกิจดานการพิมพ  

   

2023209 การพิมพนนูขั้นสูง            
Advanced Relief Printing 2   

3(2-2) 

  ศึกษากรรมวิธีของการพิมพแมพิมพนูน  ในเทคนิคท่ีสูงข้ึน รวมท้ังออกแบบ
สรางสรรคและปฏิบัตงิานพิมพ เพ่ือใหประสานกับการสรรหาเร่ืองราว     สรางสรรค
ปรับปรุงความคิดสรางสรรคใหสอดคลองกับความตองการของสังคม  

   

2023210 ศิลปะวิจารณภาพพิมพ         
Print Making Criticism       

3(2-2) 

  ศึกษาแนวคิดในการสรางงานการพิมพแขนงตาง ๆ ของแตละยุค แตละสมัย 
และสามารถพูด เขียนและวิเคราะหไดโดยอิสระและเปนกลาง  

   

2023301 ประติมากรรม 8            

Sculpture 8                  

2(1-2) 

                ศึกษาและปฏิบัตงิานเกี่ยวกับวิธีการ เทคนิค การทํางานปน การทําพิมพ การ
หลอแบบรองลึก นนูตํ่า นูนสูง และลอยตัว  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2023302 ประติมากรรม 9            

Sculpture 9                  

2(1-2) 

                 ศึกษาปญหาและการแกปญหาในการสรางสรรคประติมากรรมจากไม การ
แสดงออก การแกปญหารูปทรง และลักษณะเฉพาะตัวแตละบุคคล 

   

2023303 ประติมากรรม 10           

Sculpture 10                 

2(1-2) 

                 การสรางสรรคประติมากรรมโลหะ การทดลองคนควา การแกปญหา การใช
วัสดุเคร่ืองมือตาง ๆ            

   

2023304 ประติมากรรม 11           

Sculpture 11                 

2(1-2) 

                 619ศึกษาและปฏิบัตงิานประติมากรรมโครงสราง โดยเนนความคิด สรางสรรค      
   

2023305 ประติมากรรม 12            

Sculpture 12                 

2(1-2) 

                ศึกษาและปฏิบัตงิานตามลักษณะประติมากรรมไทย เจตคติทางความงาม 

ตลอดจนวิวัฒนาการในแตละสมัย โดยปฏิบัตงิานทางอนุรักษและประยุกตให
สอดคลองกับสภาพของสังคมอยางเหมาะสม 

   

2023306 ประติมากรรม 13           

Sculpture 13                 

2(1-2) 

                ศึกษาลัทธิศิลปะ ประวัติประติมากรรม และผลงานในอดีต รวมท้ัง
ประติมากรรมรวมสมัยท้ังตะวันตกและตะวันออก 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2023307 กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ สําหรับเด็กประถมศึกษา 
3 Dimensional Art Program for Children 

1(0-2) 

               ฝกปฏิบัติสรางสรรคงานศิลปะ 3 มิต ิ และวิธีสอนสําหรับเด็กประถมศึกษา
ดวยวัสดุและวิธีการตาง ๆ สําหรับเด็กประถมศึกษา ไดแก การปนดวยดินและดิน
เหนียว ท้ังวิธีสังเคราะหและวิเคราะห การเคลือบและเผาอยางงาย ๆ การแกะสลกัดวย
วัสดุและรูปแบบตาง ๆ การสรางภาพ 3 มิต ิจากวัสดุตาง ๆ เชน กลอง แทงไม เศษ
วัสดุ 3 มิต ิ ฯลฯ ดวยการผูก การมัด และอ่ืน ๆ และการจัดนิทรรศการงานศิลปะ 3 มิติ 
ของเด็กประถมศึกษา 

   

2024101 จิตรกรรม 11              

Painting 11                  

2(1-2) 

                ศึกษาและปฏิบัตงิานดานทัศนียภาพ การจัดภาพ สี แสง เงา ฯลฯ ภาพนก ภาพ
ทะเล ภาพส่ิงกอสรางและอ่ืน ๆ ดวยความคิดดานเนื้อหา รูปแบบและเทคนิค 

   

2024102 จิตรกรรม 12              

Painting 12                  

2(1-2) 

                 620รูปแบบและเทคนิคตาง ๆ ในการเขียนภาพ โดยใหศึกษาและคนหาลักษณะ
ใหมเฉพาะตัว  

   

2024201 นิทรรศการภาพพิมพ          
Print Making Exhibition      

3(2-2) 

                  ศึกษาการวางแผนดําเนินการจัดนิทรรศการอยางมีระบบ ถูกตองตามหลัก
วิชา โดยลงมือปฏิบัตจิริง                                             

   

2024202 การพิมพพ้ืนฐาน           

Photolithography             

3(2-2) 

                 ศึกษาประวัติความเปนมา วัสดุ อุปกรณและกรรมวิธีของการพิมพหิน 

(Lithography) และการพิมพออฟเซท (Metal Plane)                  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2024203 ภาพพิมพ 8              

Print 8                      

2(1-2) 

               ศึกษาและปฏิบัตงิานพิมพดวยกระบวนการแมพิมพรองลึก(Intaglio Process) 

แบบตาง ๆ ท้ังสีเดียวและหลายสี โดยคํานึงถึงวัสดุ เคร่ืองมือและการดําเนินงานเปน
ข้ันตอน พรอมท้ังการออกแบบ คิดคน ปฏิบัตงิานพิมพประสานกับการสรรหาเร่ืองราว
ท่ีสรางสรรค 

   

2024204 ภาพพิมพ 9              

Print 9                      

2(1-2) 

               ศึกษาและปฏิบัตงิานดวยกระบวนการแมพิมพพ้ืนราบ (Planographic Process) 

แบบตาง ๆ ท้ังสีเดียวและหลายสี โดยคํานึงถึงวัสดุ เคร่ืองมือและการดําเนินงานเปน
ข้ันตอน พรอมท้ังการออกแบบ คิดคน ปฏิบัตงิานพิมพประสานกับการสรรหาเร่ืองราว
ท่ีสรางสรรค 

   

2024205 ภาพพิมพ 10             

Print 10                     

2(1-2) 

               ศึกษาและปฏิบัตงิานพิมพดวยกรรมวิธี Calligraphy ท้ังสีเดียวและหลายสี โดย
คํานึงถึงวัสดุเคร่ืองมือ และการดําเนินงานเปนข้ัน ๆ พรอมท้ังการออกแบบ คิดคน
ปฏิบัติงานพิมพประสานกับการสรรหาเร่ืองราวท่ีสรางสรรค 

   

2024206 ภาพพิมพ 11             

Print 11                     

2(1-2) 

                 การวิเคราะหปญหาตาง ๆ ในการถายทอดรูปแบบ และเทคนิคในการพิมพ
ของศิลปภาพพิมพประเภทตาง ๆ ตามความสนใจของแตละบุคคล   
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2024207 ภาพพิมพ 12             

Applied Silkscreen 12 

2(1-2) 

             ออกแบบและสรางงานผลิตภัณฑ เคร่ืองใช เคร่ืองประดับ ของชํารวย งานพิมพ
ตะแกรงไหม ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด   

   

2024301 ประติมากรรม 14         

Sculpture 14                 

2(1-2) 

             ศึกษาและปฏิบัตงิานประติมากรรมท่ีมีผลตอสังคม โดยมีเนื้อหา        สอดคลอง
กับส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน  

   

2024302 ประติมากรรม 15         

Sculpture 15                

2(1-2) 

               ศึกษารูปแบบและเทคนิคตาง ๆ     ในงานประติมากรรม โดยคนหาลักษณะ
ใหมเฉพาะตัว  

   

2024303 ประติมากรรม 16         

Sculpture 16                

2(1-2) 

               ศึกษาและปฏิบัตงิานเกี่ยวกับกรรมวิธีการปน การหลอ เผาและเคลือบ โดยเนน
ความคิดสรางสรรคดานรูปแบบและเน้ือหา 

   

2024304 ประติมากรรม 17         

Sculpture 17                

2(1-2) 

               ศึกษาและวิเคราะหลัทธิศิลปะ ประวัติประติมากรรม ผลงานท่ีสําคัญในอดีต 
รวมท้ังประติมากรรมรวมสมัยท้ังตะวันตกและตะวันออก 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2024305 กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ สําหรับเด็กปฐมวัย  
3 Dimensional Art Program for Pre-school Children 

1(0-2) 

              ฝกปฏิบัติงานสรางสรรคงานศิลปะ 3 มิติ   และรูวิธีสอนดวยวัสดุและวิธีการ
ตาง ๆ สําหรับการปฐมวัย ไดแก การปนดวยดินและดินเหนียว ท้ังวิธีสังเคราะหและวิธี
วิเคราะห การเคลือบและเผาอยางงาย ๆ การปนดินและดินเหนียวประกอบดวยเศษวัสดุ
ตาง ๆ การสรางภาพ 3 มิติ จากวัสดุตาง ๆ เชน กลอง แทงไม เศษวัสดุ 3 มิติ ฯลฯ ดวย
การผูกมัดและอ่ืนๆ  และการจัดนิทรรศการงานศิลปะ 3 มิตขิองเด็ก 

   

2024306 ประติมากรรมตกแตง       
Decorative Sculpture 

3(2-2) 

              ศึกษาปฏิบัตงิานเกี่ยวกับองคประกอบของศิลปะ ระหวางรูปทรงและเร่ืองราวท่ี
อํานวยประโยชนตอการพัฒนาตัวเอง ปญหาสังคม ท้ังศิลปะไทยและศิลปะสากล โดย   
ศึกษาความเปนมาของประติมากรรมและส่ือประสมสําหรับตกแตง บทบาทของ
ประติมากรรมและส่ือประสมสําหรับตกแตงท่ีมีอิทธิพลในแตละยุค  แตละสมัย ศึกษา
คุณลักษณะของวัสดุและการเลือกใช การตกแตงภายในและภายนอก     การตกแตง
บริเวณ 

   

2024307 ประติมากรรมไทย 2       

Thai Sculpture 2                

2(1-2) 

              ศึกษาปฏิบัติงานตามลักษณะประติมากรรมไทย ทัศนคติทางความงาม 

ตลอดจนวิวัฒนาการในแตละสมัย โดยปฏิบัติงานทางอนุรักษ และประยุกตให
สอดคลองกับสภาพของสังคมอยางเหมาะสม รวมท้ังเนนจิตสํานึกแหงชาตินิยม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 507 

หมูวชิาประยุกตศิลปออกแบบ 2 มิติ (203) 
 

 

 หมูวิชาประยุกตศิลปออกแบบ 2 มิต ิซ่ึงอยูในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตรไดจัดลักษณะ 
เนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 

 1.  ออกแบบ เขียนแบบ              (203-1--) 

 2.  ออกแบบกราฟกส        (203-2--) 

 3.  ออกแบบส่ิงทอ                           (203-3--) 

 4.  ออกแบบภาพถาย       (203-4--) 

 5.           (203-5--) 

 6.           (203-6--) 

 7.           (203-7--) 

 8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ      (203-8--) 

9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  
    โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย    (203-9--) 
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หมูวชิาประยุกตศิลปออกแบบ  2 มิติ (203) 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท-ป) 

2031101 - การออกแบบตัวอักษร  2(1-2) 

2031102 - การออกแบบตัวอักษร 1 3(2-2) 

2031103 - การออกแบบตัวอักษร 2 3(2-2) 

2031104 - การออกแบบสัญลักษณและเคร่ืองหมาย 3(2-2) 

2031105 - การออกแบบนิเทศศิลป 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 - ออกแบบส่ือโฆษณากลางแจง 3(2-2) 

2031113 - ออกแบบโฆษณา 7 3(2-2) 

2031114 - การเขียนภาพประกอบ 1 3(2-2) 

2031115 - หลักการผลิตงานโฆษณา 3(2-2) 

2031116 - การเขียนเพื่อการออกแบบ 3(2-2) 

2031201 - เทคนิคการยอมสี 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 - การทอผาพื้นเมือง 1 3(2-2) 

2031208 - การทอผาพื้นเมือง 2 3(2-2) 

2031209 - การทอผาพื้นเมือง 3 3(2-2) 

2031210 - การออกแบบลวดลาย 3(2-2) 

2031211 - เทคนิคการออกแบบลายผา 3(2-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

2031401 - หลักการออกแบบศลิปกรรม 3(2-2) 

2031402 - เขียนแบบพื้นฐาน 3(2-2) 

2031403 - จิตวิทยาการออกแบบ 3(2-2) 

2031404 - การออกแบบผลิตภัณฑ 2 มิต ิ 3(2-2) 

2031405 - ออกแบบ 2 มิต ิ1 2(1-2) 

2031406 - ออกแบบ 2 มิต ิ2 2(1-2) 

2031407 - ออกแบบ 1 2(1-2) 

2031408 - ออกแบบ 2 2(1-2) 

2032101 - เทคนิคการเขียนภาพประกอบ 3(2-2) 

2032102 - เทคนิคการสรางส่ือภาพและเสียง 3(2-2) 

2032103 - การออกแบบนิเทศศิลป 2 3(2-2) 

2032104 - การออกแบบนิเทศศิลป 3 3(2-2) 

2032105 - หลักการออกแบบข้ันสูง 2(1-2) 

2032106 - การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ 3(2-2) 

2032201 - ออกแบบ 14 2(1-2) 

2032202 - การถายภาพ 2(1-2) 

2032401 - การออกแบบเขียนแบบโครงสราง 3(2-2) 

2032402 - การออกแบบดวยคอมพิวเตอร  3(2-2) 

2032403 - การวิเคราะหขอมูลการออกแบบ 3(2-2) 

2032404 - เทคนิคการถายภาพ 1 3(2-2) 

2032405 - เทคนิคการถายภาพ 2 3(2-2) 

2032406 - เทคนิคการถายภาพ 3 3(2-2) 

2032407 - เทคนิคการถายภาพ 4 3(2-2) 

2032408 - เทคนิคการถายภาพ 5 3(2-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

2032409 - การถายภาพเพื่องานนิเทศศิลป 3(2-2) 

2033101 - การออกแบบนิเทศศิลป 4 3(2-2) 

2033102 - ตัวอักษรและการเรียงพิมพ 2(1-2) 

2033103 - การเขียนภาพประกอบ 2 3(2-2) 

2033104 - เทคนิคการสรางสรรคส่ือภาพและเสียง 3(2-2) 

2033105 - การออกแบบนิเทศศิลป 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 - การออกแบบส่ิงพิมพข้ันสูง 2(1-2) 

2033301 - ออกแบบผลิตภัณฑผา 3(2-2) 

2033401 - ออกแบบ 6 2(1-2) 

2033402 - ออกแบบ 15 2(1-2) 

2033404 - การถายภาพสําหรับงานพิมพ 3(2-2) 

2033410 - เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป 3(2-2) 

2034101 - ออกแบบ 20 2(1-2) 

2034102 - ออกแบบ 21 2(1-2) 

2034103 - ออกแบบ 23 2(1-2) 

2034104 - การออกแบบนิเทศศิลป 6 3(2-2) 

2034105 - การออกแบบนิเทศศิลป 7 3(2-2) 

2034301 - ออกแบบ 24 2(1-2) 

2034401 - เทคนิคการถายภาพ 6 3(2-2) 

2034411 - โปรแกรมประยุกตดานกราฟกเพื่องานนิเทศศิลป 3(2-2) 

2034412 - โปรแกรมประยุกตงานผสมหลายส่ือ 3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาประยุกตศิลปออกแบบ  2 มิติ  (203) 

 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2031101 การออกแบบตัวอักษร 
Lettering Design           

2(1-2) 

  ประวัติและวิวัฒนาการของตัวอักษร รูปแบบตัวอักษรท้ังไทยและสากล 
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและจดัตัวอักษร รวมท้ังการนําเอาวัสดุ   ตาง ๆ มา
ประดิษฐเปนตัวอักษรใหสัมพันธกับภาพ เร่ืองราวและวชิาชีพ 

   

2031102 การออกแบบตัวอักษร 1 

Lettering Design 1         

3(2-2) 

  ศึกษาทฤษฎี   และปฏิบัตกิารสรางสรรคตัวอักษรดวยวัสดุ อุปกรณและ
เคร่ืองมือตาง ๆ ตลอดจนการเรียนรูวิธีการเกบ็รักษาดูแลเคร่ืองมือเคร่ืองใช  

   

2031103 การออกแบบตัวอักษร 2 

Lettering Design 2  

3(2-2) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติการประดิษฐตัวอักษรใหสัมพันธกับภาพหรือเร่ืองราว 
โดยคํานึงถึงความกลมกลืนขององคประกอบศิลป   

   

2031104 การออกแบบสัญลักษณและเครื่องหมาย 
Logo                      

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเกีย่วกับรูปแบบ   สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย 
อันเปนเร่ืองราวเกีย่วกับเคร่ืองหมายการคา ตราประจําหนวยตาง ๆ โดยเนน
ความสัมพันธของเร่ืองราวและรูปแบบ ตลอดท้ังการจัดองคประกอบทางศิลปะให
เกิดความสวยงาม 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2031105 การออกแบบนิเทศศิลป 1 

Visual Communication Design 1 

3(2-2) 

  ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาและวิวัฒนาการของนิเทศศิลป กระบวนการและ
องคประกอบตาง ๆ ของนิเทศศิลป    การดําเนินงานนิเทศศิลปอยางมี   

ประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว การแกไขความลมเหลวท่ีเกิดในระหวาง
การปฏิบัติงานนเิทศศิลป และความสัมพันธระหวางงานนิเทศศิลป     กับงานดาน
ตาง ๆ ศึกษาหลักการออกแบบและการออกแบบส่ิงพิมพประเภท ตาง ๆ  

   

2031106 การออกแบบการพิมพ  
Printing Design             

3(2-2) 

  ศึกษาการวางแผนงาน  และกระบวนการดําเนินการส่ิงพิมพทุกชนิด อยางมี
ระบบ ข้ันตอนสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

   

2031107 ออกแบบโฆษณา 1     

Advertising 1         

3(2-2) 

 ศึกษาวิเคราะหแบบตัวอักษรประเภทตาง ๆ พรอมท้ังปฏิบัตกิารนํา
ตวัอักษรมาจัดในขอบเขตท่ีกาํหนดใหเกิดความงาม ความเหมาะสมและเกิด
ประโยชนตามจุดประสงคท่ีวางไว เชน งานออกแบบแผนปลิว ปายโฆษณา    ปก
หนังสือ และงานกราฟกตาง ๆ  

   

2031108 ออกแบบโฆษณา 2     

Advertising 2         

3(2-2) 

  ศึกษาระบบการพิมพแบบตาง ๆ ในเชิงพาณิชย ฝกปฏิบัตกิารออกแบบจัด
รูปเลมหนังสือและส่ิงพิมพตาง ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2031109 ออกแบบโฆษณา 3 

Advertising 3         

3(2-2) 

  ศึกษาหาขอมูลแลวนํามาปฏิบัต ิ โดยนําเอาลักษณะงานทางดานวิจิตรศิลปมา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับงานโฆษณา การออกแบบภาพประกอบเร่ือง การเขียน
การตูน การออกแบบปกหนังสือ การออกแบบสัญลักษณ การจัดรูปเลม ฯลฯ พรอมท้ัง
การออกแบบตามแนวความคิดสรางสรรค พรอมท้ังการจัดนิทรรศการ 

   

2031110 ออกแบบโฆษณา 4 

Advertising 4         

3(2-2) 

  ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑภายในบาน   สํานักงาน    อาคาร
สาธารณะ ตูโชว หีบหอ โดยเนนการสรางสรรคดานประโยชนใชสอย พรอมท้ัง
ปฏิบัติการสรางหุนจําลอง จากการออกแบบ ตามมาตราสวนยอและเทาของจริง 
ตลอดจนการจัดตกแตงภายใน ภายนอก การจัดตกแตงหนาราน 

   

2031111 ออกแบบโฆษณา 5     

Advertising 5         

3(2-2) 

  ศึกษาประวัติความเปนมาและปฏิบัติการออกแบบเคร่ืองหมาย สัญลักษณ
ตาง ๆ โดยเนนรูปแบบท่ีเขาใจไดงายเพื่อนําไปใช เชน เคร่ืองหมายจราจร 
เคร่ืองหมายและสัญลักษณในท่ีสาธารณะ เคร่ืองหมายการคา  

   

2031112 ออกแบบส่ือโฆษณากลางแจง 
Out Door Advertising  

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติข้ันตอนของการออกแบบโฆษณาดวยแผนปายโฆษณาท่ีมี
ขนาดใหญท่ีติดตั้งภายนอกอาคาร ดวยเทคนิคและรูปแบบท่ีแตกตาง โดยเนนถึง
ความเหมาะสมของความคิดกับส่ือท่ีใชในการโฆษณา  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2031113 ออกแบบโฆษณา 7 

Advertising 7         

3(2-2) 

  ศึกษาประวัติความเปนมาและหลักการออกแบบภาพประกอบเร่ือง     ภาพ
การตูนประเภทตาง ๆ ฝกปฏิบัตกิารออกแบบภาพประกอบเร่ืองและภาพการตูน 

เพื่อนําไปใชในงานตาง ๆ   

   

2031114 การเขียนภาพประกอบ 1 

Mustration 1        

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพในลักษณะเหมือนแบบจริง หรือจาก
จินตนาการเพื่อนํามาประกอบเร่ืองประเภทตาง ๆ เชน นวนิยาย สารคดี หนังสือ
แบบเรียนและหนังสืออานประกอบสําหรับเด็กทุกชนิด ท้ังนี้จะตองศึกษาถึง
ลักษณะและวิธีการแสดงออก  เพื่อใหผลงานสอดคลองหรือสงเสริมกันในเร่ือง 
ดังกลาว 

   

2031115 หลักการผลิตงานโฆษณา 
Principles of Advertising  

3(2-2) 

  ศึกษาถึงประวัติ และวิวัฒนาการของการโฆษณาโดยสังเขป การโฆษณา
ประเภทตาง ๆ และกรรมวิธีของการโฆษณา ซ่ึงรวมถึงโครงสรางและวิธีเขียน   

   

2031116 การเขียนเพ่ือการออกแบบ 

Writing for Advertising 

3(2-2) 

  ศึกษาการใชภาษาและการเขียนคําโฆษณาเพ่ือใชประกอบในการออกแบบ
ส่ือชนิดตาง ๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการส่ือสาร  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2031201 เทคนิคการยอมสี    

Dyeing Techniques     

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัตกิารยอมสีแบบตาง ๆ วัสดุชนิดตาง ๆ การออกแบบลาย
ยอมใหเหมาะสมกบัสมัยนิยม   

   

2031202 บาติก 1            

Batik 1         

3(2-2) 

  ศึกษาประวัติความเปนมาในการทําบาติก ข้ันตอน ขบวนการและวัสดุ
อุปกรณในการทาํบาติก การเลือกผา หลักการผสมเทียน ผสมสี การพิมพ การยอม 

และตกแตงผิว   
   

2031203 บาติก 2            

Batik 2         

3(2-2) 

  ปฏิบัติการทําบาติกแบบใชแมพิมพ วิธีการพิมพ การตอลาย การ     ทับลาย 
การผสมเทียน การผสมสี และการยอม แบบสองช้ัน สามช้ัน และการแตมสีลวดลาย   

   

2031204 บาติก 3            

Batik 3         

3(2-2) 

  ศึกษาบาติกของอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบาติกพ้ืนเมือง ออกแบบลาย
บาติกปฏิบัติการทําแมพิมพปะเตะแบบงาย ๆ    

   

2031205 บาติก 4            

Batik 4         

3(2-2) 

  ปฏิบัติการออกแบบลาย และการทําแมพิมพท่ีใชกับผาเพื่อประโยชนใช
สอยตาง ๆ ออกแบบลายเสน ออกแบบลายทึบ การทําแมพิมพเปด แมพิมพปด   
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2031207 การทอผาพื้นเมือง 1 

Folk Textile 1 

3(2-2) 

  ศึกษาประวัติความเปนมาของการทอผาพื้นเมืองโดยสังเขป วัสดุ อุปกรณ 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใชในการทอผาพ้ืนเมือง การเตรียมวัสดุอุปกรณ และเคร่ืองมือ
ในการทอผาพ้ืนเมือง ฝกวิธีใชเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ ฝกการทอผาข้ันพื้นฐาน 

   

2031208 การทอผาพื้นเมือง 2   

Folk Textile 2  

3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบัติการออกแบบลายผาอยางงาย ฝกหัดตั้งดายทอกบัเคร่ืองทอผา
พ้ืนเมือง ฝกยอมสีดายทอ ฝกลวดลายอยางงายข้ันพื้นฐาน เปนของใชหรือของท่ี
ระลึก 

   

2031209 การทอผาพื้นเมือง 3   

Folk Textile 3  

3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบัติการออกแบบลวดลายยอมสีดายทอ ทอผาดวยการสอดสีดาย
ทอมากกวา 2 สี การทดลองลวดลายใหพัฒนา โดยเนนเอกลักษณทองถ่ิน พ้ืนเมือง
ใหมีคุณคาดานความงามและสัมพันธกับประโยชนใชสอย  

   

2031210 การออกแบบลวดลาย   
Decorative Design  

3(2-2) 

  ศึกษาท่ีมาและแนวคิดในการออกแบบลวดลายประเภทตาง ๆ ตลอดจนการ
ผูกลายเพื่อนําไปใชในการออกแบบ และฝกปฏิบัตกิารออกแบบลวดลายประเภท
ตาง ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2031211 เทคนิคการออกแบบลายผา 
Technical Textile Design 

3(2-2) 

  ศึกษาประเภทและหลักการออกแบบลายผาประเภทตาง ๆ และฝก
ปฏิบัติการออกแบบใหสอดคลองกับสมัยนิยม โดยเนนความงาม ประโยชนใชสอย
และความตองการของตลาด และนําไปใชในการผลิตลายผาดวยวิธีการ   ตาง ๆ เชน 

การทอ ยอม พิมพ ฯลฯ 

   

2031401 หลักการออกแบบศิลปกรรม  

Principles of Design 

3(2-2) 

  ศึกษาทฤษฎีองคประกอบศิลปะและทฤษฎีสี  เพื่อให เปนแนวทาง
สรางสรรคงานออกแบบ และฝกปฏิบัตกิารออกแบบท้ังประเภท 2 มิตแิละ 3 มิติ          

   

2031402 เขียนแบบพื้นฐาน         

Drafting  

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัตงิานเขียนแบบ โดยเนนใหรูจักวิธีการใชเคร่ืองมือ เพื่อ
เขียนแบบรูปพื้นฐานตาง ๆ ตลอดจนฝกการเขียนแบบ               

   

2031403 จิตวิทยาการออกแบบ      

Psychological Design  

3(2-2) 

  ศึกษาลักษณะความรูของการออกแบบในเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการมองเห็น
และการรับรูโดยมุงเนนเนื้อหาและรูปแบบเปนตัวแปรท่ีทําใหเกิดคาเชิง พฤติกรรม
ใหปรากฏตอสังคม 

 

 

 

 

 

 



 518 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2031404 การออกแบบผลิตภัณฑ 2 มิติ 
2 Dimensional Product Design 

3(2-2) 

  ศึกษาวิธีออกแบบ 2 มิติ โดยเนนเร่ืองเสน รูปทรง รูปราง สี โดยเนน
ความคิดสรางสรรค  เพื่อนําไปประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ  เชน  การ   
ออกแบบบัตร ปฏิทิน เปนตน 

   

2031405 ออกแบบ 2 มิติ 1         

2-Dimension Design 1 

2(1-2) 

  ศึกษาโครงสรางของรูปแบบ 2 มิติ โดยเนนหนักเร่ืององคประกอบท่ี
สัมพันธกับรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัวัสดุ          

   

2031406 ออกแบบ 2  มิติ 2       

2-Dimension Design 2  

2(1-2) 

  วิเคราะหโครงสรางของรูปแบบท่ีมองเห็นในงานสองมิติ       โดยเนนหนัก
ในการจดัองคประกอบท่ีนําไปใชในการทศันศิลป           

   

2031407 ออกแบบ 1             

Design 1           

2(1-2) 

  ความเปนมาของการออกแบบ สวนประกอบของการออกแบบ หลักการ
ออกแบบโดยเนนทางความงามและประโยชนใชสอย           

   

2031408 ออกแบบ 2             

Design 2           

2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ จากความคิดสรางสรรคดวย
เทคนิควิธีการจากรูปแบบชนิดตาง ๆ           
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2032101 เทคนิคการเขียนภาพประกอบ 

Illustration       

3(2-2) 

  ศึกษาประวัติความเปนมาและฝกปฏิบัติการเขียนภาพประกอบดวยลักษณะ
วิธีตาง ๆ เชน ภาพการตูน ภาพลอเลียนและภาพประกอบเร่ือง ใหรูจักนําเอา
ภาพประกอบไปใช การออกแบบงานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

   

2032102 เทคนิคการสรางส่ือภาพและเสียง 
Scenic and Sound Techniques 

3(2-2) 

  ศึกษาวิธีการและเทคนิคการสรางส่ือภาพ การใหแสงเสียงอยางมีศิลปะ
เหมาะสมกับการแสดงประเภทตาง ๆ รวมถึงเทคนิคการจัดภาพของเหตุการณและการ
แสดงประเภทตาง ๆ  

   

2032103 การออกแบบนิเทศศิลป 2    

Visual Communication Design 2 

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติงานการออกแบบเคร่ืองหมายและสัญลักษณ ท่ีใชใน
กิจกรรมและสถานท่ีตาง ๆ โดยคํานึงถึงหลักการและการส่ือสารท่ีจําแนกตาม
ลักษณะการสัมผัส รวมท้ังโสตทัศนวัสดุอุปกรณท่ีใชในการส่ือสาร 

   

2032104 การออกแบบนิเทศศิลป 3  

Visual Communication Design 3 

3(2-2) 

 ศึกษาและทําความเขาใจในการพิมพ ส่ิงพิมพระบบตาง ๆ การออกแบบ
และการจัดทําตนฉบับสําหรับงานพิมพ เชน การเลือกแบบตวัอักษร การกําหนด
คอลัมนและภาพประกอบ การกําหนดสีสําหรับงานส่ิงพิมพ ตลอดจนทําความเขาใจ
ในธุรกิจการพิมพ 
                ตองเรียนรายวิชา 2031105 การออกแบบนิเทศศิลป 1 มากอน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2032105 หลักการออกแบบข้ันสูง      
Advanced Theory of Design 

2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติการเนนหนักทางดานองคประกอบของการออกแบบท้ัง 2 

มิติและ 3 มิต ิใหสอดคลองกับงานออกแบบนิเทศศิลปในแตละสาขา  
   

2032106 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ 
Lettering Typography Design  

3(2-2) 

  ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบตัวอักษรท้ังไทยและสากลประเภทตาง ๆ  

ปฏิบัติการออกแบบตัวอักษรโดยเนนถึงรูปแบบและความสัมพันธระหวางตัวอักษร
ท่ีใชกับส่ือท่ีจะนําไปประกอบเขาดวยกันภายในขอบเขตและรูปรางท่ีกําหนดให 

   

2032201 ออกแบบ 14             

Design 14          

2(1-2) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัตเิกี่ยวกับการจัดนิทรรศการตามความมุงหมาย   ตาง ๆ 

ของสังคม ประเภทการโฆษณา การจัดสถานท่ี และการนําเอาวิชาการออกแบบไป
ประยุกตใหสัมพันธกับวิชาอ่ืน  เพื่อใหเกิดผลดีตอสังคม  

   

2032202 การถายภาพ             

Photography         

2(1-2) 

  ศึกษากลองถายภาพ หลักการจัดภาพ และกรรมวิธีในการถายภาพประเภท
ตาง ๆ ข้ันพื้นฐาน ตลอดจนกรรมวิธีในการลาง อัด ขยายและกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพื่อนําไปเปนประโยชนในการออกแบบส่ิงพิมพ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2032401 การออกแบบเขียนแบบโครงสราง 
Structural Design  

3(2-2) 

  ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการรูปแบบ  รูปทรง สัดสวนของการใช
โครงสรางในงานประติมากรรม และสถาปตยกรรมสมัยตาง ๆ โดยสังเขป 

ปฏิบัติงานออกแบบ เขียนแบบโครงสรางตาง ๆ  การทําหุนจําลอง โดยการ
สรางสรรครูปแบบ สัดสวน กรรมวิธี การใชวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือใหไดท้ัง
ความสวยงามและประโยชนใชสอย 

   

2032402 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 
Design by Computer 

3(2-2) 

  ศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการเขียนกราฟรูป
เรขาคณิตและโทโปโลยี แผนภูมิสถิติ รูปลายเสน ภาพการตูน และฝกปฏิบัติการ
ออกแบบดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

   

2032403 การวิเคราะหขอมูลการออกแบบ 

Analitical Design  

3(2-2) 

  ศึกษาหลักการรวบรวมขอมูลและวิธีการรวบรวมขอมูล   เพื่อนํามาใช
วิเคราะหหาขอสรุป ในการออกแบบงานประเภทตาง ๆ  และเทคนิคการวิเคราะห
ขอมูลอยางงาย                           

   

2032404 เทคนิคการถายภาพ 1 

Photography 1      

3(2-2) 

  ศึกษาประวัติการถายภาพ ประโยชนของการถายภาพ หลักการทํางานของ
กลองถายภาพ ชนิด สวนประกอบของกลอง อุปกรณท่ีจําเปนตองใช การเก็บรักษา 
ชนิดของฟลม เทคนิคตาง ๆ ในการถายภาพ เคร่ืองวัดแสง การปฏิบัติงานในหองมืด 

กระบวนการลาง อัด ขยายรูป และฝกปฏิบัตกิารถายภาพเบ้ืองตน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2032405 เทคนิคการถายภาพ 2     

Photography 2      

3(2-2) 

  ศึกษาหลักการถายภาพ 2 มิต ิการถายภาพแบบ 3 มิติ โดยใชกลองถายและ
อุปกรณประกอบ การจัดแสง การวัดแสง การใชแวนกรองแสง แทนกอปปและ
อุปกรณอ่ืน ๆ ในการถายภาพ และฝกปฏิบัตกิารถายภาพช้ันสูง 

   

2032406 เทคนิคการถายภาพ 3     

Photography 3      

3(2-2) 

  ศึกษาหลักการ กระบวนการ และเทคนิคการผลิตวัสดุฉาย ประเภทภาพนิ่ง
ตาง ๆ เชน สไลด ฟลมสตริป แผนภาพโปรงใสและแผนภาพทึบแสง เปนตน และ
ฝกปฏิบัติการออกแบบการสรางภาพนิ่ง      

   

2032407 เทคนิคการถายภาพ 4     

Photography 4      

3(2-2) 

  ศึกษาประวัติภาพยนตร ประโยชนของภาพยนตร ประเภท หลักการของ
ภาพยนตร   ศัพทเทคนิคตาง ๆ    ท่ีใชในการถายทําภาพยนตร  ชนิดและ   
สวนประกอบของกลอง การเลือกฟลม เทคนิคในการถายทํา การเขียนบท การตัดตอ 
การบันทึกเสียง และฝกปฏิบัตกิารออกแบบถายทําภาพยนตร 

   

2032408 เทคนิคการถายภาพ 5     

Photography 5      

3(2-2) 

  ศึกษาทฤษฎีและหลักการสรางภาพยนตรขนาดเล็กประเภทตาง ๆ เทคนิคการ
ทํา Animation  และฝกปฏิบัตกิารสรางภาพยนตรขนาดเล็ก  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2032409 การถายภาพเพื่องานนิเทศศิลป 
Photography for Visual Communication Design 

3(2-2) 

  ศึกษากลองถายภาพ หลักการจัดภาพและกรรมวิธีในการถายภาพประเภท
ตาง ๆ ข้ันพื้นฐาน ตลอดจนกรรมวิธีในการสราง อัด ขยาย และกระบวนการอ่ืนท่ี
ตอเน่ืองกับการถายภาพท้ัง 2 มิตแิละ 3 มิต ิการใชอุปกรณ การจัดแสง แวน กรอง
แสง แทนกอปป และอุปกรณอ่ืน ๆ ในการถายภาพและฝกปฏิบัตกิารถายภาพเพื่อ
งานออกแบบนิเทศศิลป  

   

2033101 การออกแบบนิเทศศิลป 4   

Visual Communication Design 4 

3(2-2) 

  ศึกษาวิธีออกแบบโฆษณา และฝกปฏิบัติให เกิดความชํานาญในการ
แกปญหา  และกระบวนการผลิตเพื่อใหไดมาซ่ึงการโฆษณาท้ังในและนอกสถานท่ี 

   

2033102 ตัวอักษรและการเรียงพิมพ  
Lettering & Typography 

2(1-2) 

  ศึกษาคนควา  ทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวอักษรท่ีใชกับงานส่ิงพิมพ 
(Typography) โดยการวิ เคราะหแยกแยะถึงหนา ท่ีและประโยชนใชสอยท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนนเปนพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมทางดานตัวอักษร
ท่ีใชในการเรียงพิมพดวยเคร่ืองคอมพิวกราฟก และตัวอักษรลอกท่ีมีบทบาทอยูใน
วงการธุรกิจการพิมพในยุคปจจุบัน  

   

2033103 การเขียนภาพประกอบ 2   

Mustration 2       

3(2-2) 

 ศึกษาทําความเขาใจและปฏิบัติงานภาพประกอบหลาย ๆ ชนิด เชน 

ภาพเหมือน การตูน และภาพจินตนาการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหาทางดาน
นวนิยาย บทความ หรือวรรณกรรมวิจารณ และอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับ   กิจกรรม
ภาพประกอบทางดานความคิดและส่ือท่ีใช แสดงออกใหสัมพันธกับความคิดท่ี
สามารถมองเห็นเปนรูปธรรมได 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2033104 เทคนิคการสรางสรรคส่ือภาพและเสียง 
Audio Visual Communication 

3(2-2) 

  ศึกษาความหมายและภาวะของการคิดสรางสรรค ลักษณะของภาวะ
สรางสรรค การฝกความคิดสรางสรรคเพื่อการออกแบบใหม ๆ ศึกษาทฤษฎีและ
แนวคิดในการทํา Special Effect  การขยายรูปวิธีใหม ๆ การยอมสีภาพ การทําภาพ
โปสเตอร การทําภาพโซลาไรเซล่ัน การซอนภาพ การแตงภาพ การแตงเนกกาตีฟ 

การถายดวยฟลมอินฟราเรด การใชแสง day light, x-ray, infrared เสียง on fade การ
ผสมเสียง การบันทึกเสียง เทคนิคการถายทําดวยกลองเทคนิคใน     หองมืด  Special 

Effect           ในภาพยนตรและโทรทัศนฝกปฏิบัติการออกแบบ 

   

2033105 การออกแบบนิเทศศิลป 5   

Visual Communication Design 5 

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติวิธีการออกแบบบนแผนฟลมและภาพเคลื่อนไหวใน
ลักษณะของงานออกแบบ 2 มิติ เพื่อใชกับการถายทําภาพเคล่ือนไหว ตลอดจน
ความสัมพันธระหวางงานออกแบบ วัสดุ เคร่ืองมือ และกรรมวิธีการผลิต 

   

2033201 ออกแบบ 4              

Design 4                      

2(1-2) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑในการออกแบบลวดลาย ดวย
กรรมวิธีดั้งเดิมและสมัยใหม โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยและความงาม 

   

2033202 ออกแบบ 7              

Design 7                      

2(1-2) 

  ศึกษากระบวนการเบ้ืองตนเกี่ยวกับโครงสรางของเคร่ืองประดับ รวมท้ังการ
เช่ือม การหลอมยา การเจียรไน การทําเคร่ืองเขิน     และการใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

 

2033203 ออกแบบ 9             

Design  9                    

2(1-2) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัตกิารเขียนแบบเคร่ืองแตงกาย โดยการเขียนเปนภาพ
ลายเสน ขาวดําและสี  

   

2033204 ออกแบบ 16             

Design 16                     

2(1-2) 

  ปญหาในการออกแบบ การแกปญหาในการออกแบบและการเขียนแบบ 

ผูเรียนเลือกโครงการงานดานศิลปะตกแตง และการออกแบบตามความ    สนใจและ
ความถนัด 

   

2033205 การออกแบบส่ิงพิมพขั้นสูง    
Advanced Graphic Design       

2(1-2) 

  ศึกษาคนควา ทําความเขาใจและปฏิบัติงานการออกแบบส่ิงพิมพ    เกี่ยวกับ
หีบหอท่ีใชในการขนสง แผนพับ จุลสาร วารสารและนิตยสาร สํารวจและแยกแยะ
ความใกลเคียงและความแตกตางกันทางดานรูปแบบและเนื้อหาของส่ิงพิมพประเภท
เดียวกัน เนนการแกปญหาในการทําเลยเอาท (Lay out) ใน       ช้ันเรียน สังเกตและดู
งานจากผูมีประสบการณทางดานวิชาการในสาขาน้ี และเสนอโครงงานการออกแบบ
ส่ิงพิมพตามความสนใจและความถนัดเปนรายบุคคล 

   

2033301 ออกแบบผลิตภัณฑผา                        
Garment Design                

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑจากผา  โดยเนนท่ีความคิด 
สรางสรรคเฉพาะตน ปฏิบัติงานท้ังดานเขียนแบบและการสรางผลงานจริง ศึกษาใน
เร่ืองรูปแบบ รูปทรง สี ใหเหมาะสมกับเนื้อผาท่ีใชและรูปแบบของการ         นําไปใช 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

 

2033401 ออกแบบ 6             

Design 6                     

2(1-2) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัตเิกี่ยวกับการออกแบบ สวนประกอบของการออกแบบ 

หลักการออกแบบ ความเหมาะสมในการออกแบบและการแตกตาง ความสําคัญของ
ประโยชนใชสอย ความคิดสรางสรรคและความงาม วัสดุท่ีจําเปนในการออกแบบให
สามารถแกปญหาในการออกแบบได 

   

2033402 ออกแบบ 15             

Design 15                     

2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบัตกิารเขียนภาพประกอบและการจัดทํารูปเลมหนังสือ เพ่ือ
ประโยชนในการศึกษาและการสอน  

   

2033404 การถายภาพสําหรับงานพิมพ   
Photography for Print Making  

3(2-2) 

  ศึกษาการถายภาพลายเม็ดกรัด การขยาย-ยอเพื่อนําไปใชในการพิมพดวยสูตร
น้ํายาชนิดตาง  ๆ  

   

2033410 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป  
Visual  Communication Technology 

3(2-2) 

  ศึกษาการใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีตาง ๆ   เพื่อใชในการสรางสรรคงาน
นิเทศศิลป  

   

2034101 ออกแบบ 20             

Design 20                     

2(1-2) 

  การเขียนตัวอักษรดวยอุปกรณและวิธีตาง ๆ การประดิษฐตัวอักษร และการใช
ตวัอักษรในการออกแบบตาง ๆ ใหเหมาะสม                     
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

 

2034102 ออกแบบ 21             

Design 21                     

2(1-2) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัตกิารออกแบบโฆษณาประเภทตาง ๆ ประวัติการโฆษณา 
เทคนิคในทางโฆษณา การสํารวจความตองการ การประเมินผล การเลือกสถานท่ี 

ตลอดจนการประเมินผลการโฆษณา 
   

2034103 ออกแบบ 23             

Design 23                     

2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพประกอบและการจัดทํารูปเลมหนังสือ เพ่ือ
ประโยชนในการศึกษาและการสอน                                

   

2034104 การออกแบบนิเทศศิลป 6    

Visual Communication Design 6 

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบส่ิงพิมพบนบรรจุภัณฑเพื่อ
ผลทางดานประสิทธิภาพความปลอดภัย  และความประหยัดในการผลิต   

การบรรจุ การขนสง การจําหนายและการบริโภค เนนการฝกหัดการออกแบบ 2  มิติ 
   

2034105 การออกแบบนิเทศศิลป 7    

Visual Communication Design 7 

3(2-2) 

  ศึกษาทําความเขาใจและปฏิบัตงิานเกี่ยวกับชุดโครงงานการออกแบบ
โฆษณา เนนการวางแผนกลยุทธ การสรางสรรคและการนําเสนอ  

   

2034301 ออกแบบ 24             

Design 24                     

2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติใหมีความรูเกี่ยวกับการถายภาพ การลางฟลม การยอ
ภาพถายดวยวิธีการและเทคนิคตาง ๆ ไดแก แบบเนกกาทีฟและแบบฮาลฟโทนเพื่อ
นําไปใชในการทาํงานศิลปะ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2034401 เทคนิคการถายภาพ 6      

Photography 6                 

3(2-2) 

  ศึกษาวิธีการผลิตรายการโทรทัศน การทํารายการ การเขียนบทความ ความรู
เกี่ยวกับเคร่ืองมือและอุปกรณในงานโทรทัศน เชน การใชเคร่ืองมือ การตัดตอ การ
บันทึกเสียง การใหแสง การทํา Caption การใช Special Effect และฝก ปฏิบัตกิารผลิต
รายการโทรทัศน 

   

2034411 โปรแกรมประยุกตดานกราฟกเพ่ืองานนิเทศศิลป 
Advanced Computer Graphic Design 

3(2-2) 

  ศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการทํางานกราฟกเพื่อ
งานนิเทศศิลป ฝกปฏิบัตอิอกแบบและผลิตกราฟกประเภทตาง ๆ          

   

2034412 โปรแกรมประยุกตงานผสมหลายส่ือ 
Multimedia                   

3(2-2) 

  ศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการทํางานผสมหลายส่ือ 
ฝกปฏิบัติออกแบบและผลิตงานผสมหลายส่ือประเภทตาง ๆ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 529 

หมูวชิาประยุกตศิลปออกแบบ 3  มิติ   

(204) 
 

 

 หมูวิชาประยุกตศิลปออกแบบ 3 มิต ิซ่ึงอยูในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 

 1.  ออกแบบผลิตภัณฑ                (204-1--) 

 2.  ออกแบบบรรจุภัณฑ       (204-2--) 

 3.  ออกแบบส่ิงแวดลอม                     (204-3--) 

 4.  ออกแบบตกแตง        (204-4--) 

 5.  ออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา      (204-5--) 

 6.  ออกแบบแฟช่ัน       (204-6--) 

 7.           (204-7--) 

 8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ      (204-8--) 

9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  
    โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย    (204-9--) 
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หมูวชิาประยุกตศิลปออกแบบ  3 มิติ (204) 
 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

2041101 -  ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ 2(1-2) 

2041102 -  วัสดุผลิตภัณฑ 2(1-2) 

2041103 -  การออกแบบผลิตภัณฑ 3 มิต ิ 3(2-2) 

2041104 -  การออกแบบสรางสรรคเศษวัสดุ 3(2-2) 

2041105 -  ผลิตภัณฑพ้ืนบาน 3(2-2) 

2041106 -  ออกแบบเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน 3(2-2) 

2041107 -  ออกแบบผลิตภัณฑไม 3(2-2) 

2041108 -  ผลิตภัณฑจักสาน 3(2-2) 

2041109 -  ออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองรัก 3(2-2) 

2041110 -  ออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ 3(2-2) 

2041111 -  ออกแบบ 3 มิต ิ1 2(1-2) 

2041301 - ศิลปะกับส่ิงแวดลอม 2(1-2) 

2041401 -  ทฤษฎีการออกแบบตกแตง 3(2-2) 

2041402 -  ออกแบบตกแตงสถานท่ี  3(2-2) 

2041403 -  การออกแบบตกแตงภายใน 3(2-2) 

2041404 -  การออกแบบงานต้ังแสดง 3(2-2) 

2041405 -  เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ 3(2-2) 

2041406 - การออกแบบตกแตงภายนอก 3(2-2) 

2041407 -  เทคโนโลยีทางการออกแบบ 3(2-2) 

2041601 -  การออกแบบเคร่ืองประดับ 2(1-2) 

2041602 -  เทคนิคการออกแบบเคร่ืองประดับ 3(2-2) 

2042101 -  ปูนปน 3(2-2) 

2042102 -  ออกแบบผลิตภัณฑ 1 3(2-2) 

2042103 -  ออกแบบผลิตภัณฑ 2 3(2-2) 

2042104 -  การออกแบบของท่ีระลึก 3(2-2) 

2042105 -  ผลิตภัณฑจากสารเคมี 1 3(2-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

2042106 -  ผลิตภัณฑจากสารเคมี 2 3(2-2) 

2042107 - ผลิตภัณฑจากสารเคมี 3 3(2-2) 

2042108 - ผลิตภัณฑจากสารเคมี 4 3(2-2) 

2042109 - ออกแบบเคร่ืองปนดินเผา 1 3(2-2) 

2042110 - ออกแบบเคร่ืองปนดินเผา 2 3(2-2) 

2042111 - ออกแบบเคร่ืองปนดินเผา 3 3(2-2) 

2042112 - ออกแบบเคร่ืองปนดินเผา 4 3(2-2) 

2042113 - เคร่ืองปนดินเผา 2(1-2) 

2042114 - เทคนิคการทําเคร่ืองปนดินเผา 3(2-2) 

2042115 - ผลิตภัณฑจากเปลือกหอย 1 2(1-2) 

2042116 - ผลิตภัณฑจากเปลือกหอย 2 3(2-2) 

2042117 - ผลิตภัณฑจากเปลือกหอย 3 3(2-2) 

2042118 - ผลิตภัณฑจากเปลือกหอย 4 3(2-2) 

2042119 - ออกแบบโลหะภัณฑ 1 3(2-2) 

2042120 - ออกแบบโลหะภัณฑ 2 3(2-2) 

2042121 - ออกแบบโลหะภัณฑ 3 3(2-2) 

2042122 - ออกแบบเคร่ืองหนัง 1 3(2-2) 

2042123 - ออกแบบเคร่ืองหนัง 2 3(2-2) 

2042124 - ออกแบบเคร่ืองหนัง 3 2(1-2) 

2042125 - ออกแบบผลิตภัณฑ 3(2-2) 

2042126 - ออกแบบ 3 มิต ิ2 2(1-2) 

2042201 - การออกแบบบรรจุภัณฑ 3(2-2) 

2042202 - ออกแบบ 3 2(1-2) 

2042403 - การออกแบบท่ีตั้งแสดงสินคา 3(2-2) 

2042404 - จิตรกรรมและภาพพิมพตกแตง 3(2-2) 

2042602 - การออกแบบเคร่ืองแตงกาย 2(1-2) 

2043101 - ออกแบบ 5 2(1-2) 

2043102 -  ออกแบบ 10 2(1-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 -  ศิลปะการจัดและตกแตงสถานท่ี 3(3-0) 

2044401 -  ออกแบบ 22 2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาประยุกตศิลปออกแบบ 3 มิติ (204) 

 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2041101 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ 
Theory of Product  Design  

2(1-2) 

  ศึกษาวิธีการออกแบบเบ้ืองตน   เพื่อปฏิบัติใหเกิดความชํานาญ    โดย
คํานึงถึงโครงสรางวัสดุ วิธีการผลิตท่ีมีความสัมพันธกับสัดสวนของผูใช 

   

2041102 วัสดุผลิตภัณฑ  
Product Media           

2(1-2) 

  ศึกษาเร่ืองวัสดุพ้ืนฐานของทองถ่ินในการออกแบบผลิตภัณฑ เชน ศึกษา
โครงสราง รูปทรง ลักษณะพื้นผิว ตลอดจนวิธีการประกอบเขาดวยกันของผา ไม 
ดิน กระดาษ พลาสติก แกว โลหะ เปนตน เพื่อใชเปนพื้นฐานในการ    ออกแบบ
ผลิตภัณฑตอไป 

   

2041103 การออกแบบผลิตภัณฑ 3 มิต ิ 

3 Dimensional Product Design 

3(2-2) 

  ศึกษากรรมวิธีและเทคนิคการออกแบบประดิษฐเศษวัสดุ เพื่อเปนของใช
ประดับและฝกปฏิบัติการออกแบบ โดยเนนคุณคาในดานความคิดสรางสรรค ท้ังใน
ดานรูปแบบและวิธีการ 

   

2041104 การออกแบบสรางสรรคเศษวัสดุ 
Collage Design          

3(2-2) 

  ศึกษากรรมวิธีและเทคนิคการออกแบบประดิษฐเศษวัสดุเพื่อเปน  ของใช  
ของประดับและฝกปฏิบัติการออกแบบ   โดยเนนคุณคาในดานความคิด สรางสรรค 
ท้ังในดานรูปแบบ  และวิธีการ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2041105 ผลิตภัณฑพ้ืนบาน         

Folk Art Product        

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุในทองถ่ิน โดยเนนท่ี
ความคิดสรางสรรคเฉพาะตน ปฏิบัตงิานท้ังดานเขียนแบบและการสราง       ผลงาน
จริง ศึกษาในเร่ืองรูปแบบ รูปทรง และสีใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัสดุท่ีใช   
และรูปแบบของการนําไปใชงาน 

   

2041106 ออกแบบเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน 

Functional Design       

3(2-2) 

  ศึกษาประวัติความเปนมา รูปแบบ คุณลักษณะของวัสดุและการใช
เคร่ืองมือ การออกแบบเคร่ืองเรือน เพื่อมุงประโยชนการประยุกตใหสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม โดยเนนความงามและความเหมาะสมกับการใชงาน 

   

2041107 ออกแบบผลิตภัณฑไม           
Wood Product Design   

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัตกิารออกแบบผลิตภัณฑไม โดยเนนที่ความคิดสรางสรรค
เฉพาะตน ปฏิบัติงานท้ังดานเขียนแบบและการสรางผลงานจริง ศึกษาในเร่ือง
รูปแบบ รูปทรง สี ใหเหมาะสมกบัคุณสมบัติของเน้ือไมท่ีใชและรูปแบบของการ
นําไปใชงาน 

   

2041108 ผลิตภัณฑจักสาน             

Weaving Product      

3(2-2) 

  ศึกษารูปแบบและลักษณะงานจักสานท่ีใชวัสดุตาง ๆ เชน ไมไผ หวาย ใบ
ลาน ใบตาล เปนตน     และฝกปฏิบัติการออกแบบโดยมุงท้ังดานประโยชนใชสอย   
และการสรางสรรครูปแบบใหม ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2041109 ออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองรัก      
Lacquer Ware         

3(2-2) 

  ศึกษากรรมวิธีและเทคนิคการออกแบบเครื่องรักประเภทตาง ๆ เชน การ
ทําลายรดน้ํา การประดับดวยวัสดุตาง ๆ การเขียนรักสี การทําภาชนะ และฝก
ปฏิบัติการออกแบบใหเหมาะสมกบัความตองการในปจจุบัน 

   

2041110 ออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ  

Paper Card Product    

3(2-2) 

  ศึกษารูปแบบและกระบวนการตาง ๆ ของผลิตภัณฑกระดาษใน    ทองถ่ิน 

เพื่อนํามาใชเปนพื้นฐานในการออกแบบเครื่องใช เคร่ืองตกแตงท่ีผลิตดวยกระดาษ
ในรูปและวิธีการแตกตางกัน เนนในเร่ืองความงามของรูปทรงลักษณะของวัสดุ 
วิธีการประกอบและการเสนอความคิดใหมท้ังรูปแบบและประโยชนใชสอย 

   

2041111 ออกแบบ 3 มิติ 1        

3-Dimensional Design 1 

2(1-2) 

  ศึกษาโครงสรางรูปแบบของ 3 มิต ิ โดยเนนหนักในเร่ืององคประกอบท่ี
สัมพันธกัน จากวัสดุเบ้ืองตนที่เปล่ียนแปลงรูปทรงไดงาย  

   

2041301 ศิลปะกับส่ิงแวดลอม       

Art and Environment     

2(1-2) 

  ใหมีความรูความเขาใจการพัฒนาส่ิงแวดลอม  สามารถช้ีแนะในการใชศิลปะ
ของการวางผัง การตกแตงท่ีอยูอาศัยของชุมชน โดยมีสัดสวนท่ีเหมาะสมตามหนาท่ี
ประโยชนใชสอยท่ีสอดคลองกับสภาพของเศรษฐกิจ      สังคม        วัฒนธรรม   ซ่ึงมี
อิทธิพลตอมนุษยท้ังรางกายและจิตใจ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2041401 ทฤษฎีการออกแบบตกแตง 
Theory of Decorative Design 

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติข้ันตอนของการเขียนแบบตกแตงท้ังภายในและ  ภายนอก
เรียนรูในเร่ืองการใชมาตราสวนสากลในการระบุแบบ การวัดเนื้อท่ี  การออกแบบ
เคร่ืองเรือน ตลอดจนการเลือกใชสี วัสดุและเคร่ืองเรือนใหเหมาะสมกับการใชงาน 

   

2041402 ออกแบบตกแตงสถานท่ี     

Exterior Design        

3(2-2) 

  ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัตกิารตกแตงภายนอกสถานท่ี ตลอดท้ังการออกแบบ
ตกแตงบริเวณใหเหมาะสมกบัความจําเปนของการใชงานตาง ๆ  

   

2041403 การออกแบบตกแตงภายใน 

Interior Design         

3(2-2) 

  ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายในการจัดวางกลุมสี วัสดุ
ครุภัณฑ ใหเหมาะสมกบัลักษณะของหอง รวมท้ังการตกแตงในโอกาสพิเศษ เชน 

การตกแตงเวทีภายในอาคาร ปฏิบัตกิารออกแบบตกแตงภายใน โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมกบัสังคมปจจุบัน 

   

2041404 การออกแบบงานตั้งแสดง  
Display Design        

3(2-2) 

  ศึกษาหลักการออกแบบงานต้ังแสดงประเภทตาง ๆ เชน การจัดมุม  ตั้ง
แสดงตูโชวหนาราน การจัดต้ังแสดงแบบลอยตัว (Island Display) การจัดแผนปาย 
(Board Display) เปนตน และฝกปฏิบัตกิารออกแบบงานต้ังแสดง  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2041405 เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ 
Technical Design of Exhibition 

3(2-2) 

  ศึกษาทฤษฎีและหลักการออกแบบ การจัดนิทรรศการประเภทตาง ๆ โดย
เนนการกําหนดรูปแบบ แผนผังบริเวณ ตําแหนง ทิศทาง ฯลฯ และปฏิบัติการ
ออกแบบ การจัดและตกแตงนิทรรศการตามความมุงหมายตาง ๆ  

   

2041406 การออกแบบตกแตงภายนอก 
Exterior Design        

3(2-2) 

  ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายนอก   อาคารประเภท
ตาง ๆ รวมท้ังการจัดเวทีกลางแจงและการจัดบริเวณตามความมุงหมาย และโอกาส
ตาง ๆ ปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายนอก โดยคํานึงถึงความคิด สรางสรรคท้ังใน
ดานความงามและวัสดุ  ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายนอกอาคาร 
และการออกแบบภูมิสถาปตย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกลมกลืนของพันธุไม
บริเวณและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ เชน แสงไฟ การรักษาดูแลเพื่อใหการออกแบบ
สมบูรณ 

   

2041407 เทคโนโลยีทางการออกแบบ 

Technological Design   

3(2-2) 

  ศึกษาระบบตาง ๆ ท่ีมีผลตอการสัมผัสของมนุษย เร่ือง แสง เสียง ความ
รอน ความเย็น การถายเทอากาศ ความปลอดภัย เพื่อนํามาเปนขอมูลในการ
ออกแบบตกแตงใหสมบูรณ โดยคํานึงถึงความสะดวกสบาย ประโยชนใชสอย และ
ความงามเปนสําคัญ 

   

2041601 การออกแบบเคร่ืองประดับ     

Jewelry Design        

2(1-2) 

              ศึกษาถึงลักษณะแบบอยางและประวัติความเปนมาในการพัฒนาดานวัสดุ
และสีของเคร่ืองประดับ ทฤษฎีการออกแบบเคร่ืองประดับและปฏิบัติการออกแบบ 

 



 538 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2041602 เทคนิคการออกแบบเคร่ืองประดับ 

Technical Design of Ornament 

3(2-2) 

                 ศึกษารูปแบบเคร่ืองประดับตกแตงภายในแตละยุคสมัย ท้ังไทยและสากล 
เชน หมวก แวนตา ผาพันคอ สรอยคอ กําไล แหวน เข็มขัด กระเปาถือ ฯลฯ เพื่อ
นํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดับตกแตงกาย โดยคํานึงถึงความ
สวยงาม ความเหมาะสม การเลือกใชวัสดุและโอกาสใชงาน 

   

2042101 ปูนปน  

Plaster Modeling              

3(2-2) 

  ศึกษากรรมวิธีและเทคนิคของงานปูนประเภทตาง ๆ เชน การหลอปูนพลา
สเตอร การหลอปูนซีเมนต การผสมปูนโขลกเพ่ือใชในงานปน โดยเนน สวนผสม
ข้ันตอนการผสม การข้ึนรูป ตลอดจนการปนลวดลายตาง ๆ   และฝกปฏิบัติการ
ออกแบบงานปูน   

   

2042102 ออกแบบผลิตภัณฑ 1 

Product Design 1          

3(2-2) 

  ศึกษาวิเคราะหรูปแบบผลิตภัณฑในทองถ่ิน เพื่อนํามาประยุกตรูปทรงให
สวยงาม เหมาะสมตามสมัยนิยมและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑในทองถ่ิน โดย
เนนการพัฒนารูปแบบ ลวดลาย ขนาดของเคร่ืองปนดินเผา เพ่ือใหนําไปใชประโยชน
ไดมากข้ึน 

   

2042103 ออกแบบผลิตภัณฑ 2 

Product Design 2         

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัตกิารออกแบบเกี่ยวกับส่ิงประดิษฐ ของเลน   เคร่ืองประดับ  

ของชํารวย หรือของท่ีระลึกท่ีมีอยูในทองถ่ิน โดยเปนการนําวัสดุในทองถ่ินมาใช
ประโยชนและการนําวัสดุสังเคราะหมาประยุกตใหเกิดความสวยงามเหมาะสมกับ
การใชประโยชนไดมากข้ึน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2042104 การออกแบบของท่ีระลึก 
Souvenir Design  

3(2-2) 

  ศึกษาการผลิตของชํารวย ศึกษาและปฏิบัติ วัสดุ   และอุปกรณท่ีมีอยูใน
ทองถ่ิน เพื่อนํามาประกอบกันเขาเปนผลิตภัณฑใหมดวยรูปแบบ และวิธีการท่ี
แตกตางกัน เนนในดานการใชเศษวัสดุใหเกิดประโยชน เชน การประดิษฐดอกไม
จากผา ตุกตาพวงกุญแจ ฯลฯ 

   

2042105 ผลิตภัณฑจากสารเคมี 1 

Chemical Product 1       

3(2-2) 

  ศึกษาเทคนิควิธีการ วัสดุอุปกรณของงานชุบ หลอ โลหะ พลาสติก   และไฟ
เบอรกลาส ตลอดจนการปฏิบัตกิารชุบหลอเบ้ืองตน  

   

2042106 ผลิตภัณฑจากสารเคมี 2 

Chemical Product 2              

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบสรางงานชุบโลหะ งานชุบพลาสติก และงาน
ชุบวัสดุธรรมชาติ  

   

2042107 ผลิตภัณฑจากสารเคมี 3 

Chemical Product 3              

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบสรางงานผลิตภัณฑงานหลอโลหะ หลอ
พลาสติก ไฟเบอรกลาส ใหสอดคลองกับความตองการของทองตลาด 

   

2042108 ผลิตภัณฑจากสารเคมี 4 

Chemical Product 4              

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเคร่ืองประดับตกแตง และสรางผลิตภัณฑจาก
โลหะ พลาสติก ไฟเบอรกลาส และวัสดุธรรมชาติ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2042109 ออกแบบเคร่ืองปนดินเผา 1 

Pottery Design 1                

3(2-2) 

  ศึกษาประวัติเคร่ืองปนดินเผาสมัยตาง ๆ ท่ีสําคัญในเอเซียและฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานดินเบ้ืองตน เชน การคัดเลือกดิน การเตรียมดิน และการปนดวยวิธีการ
พ้ืนฐาน โดยเนนความงามและความเหมาะสมกลมกลืนตามหลักการทางศิลปะ 

   

2042110 ออกแบบเคร่ืองปนดินเผา 2 

Pottery Design 2                

 

3(2-2) 

  ศึกษาและออกแบบประติมากรรม การออกแบบงานเคร่ืองปนดินเผาขนาด
เล็ก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของวิธีการ รูปแบบ วัสดุ ความคิด        สรางสรรค 
และประโยชนใชสอยเชิงพาณิชยศิลป  

   

2042111 ออกแบบเคร่ืองปนดินเผา 3 

Pottery Design 3                

3(2-2) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัตกิารออกแบบงานเคร่ืองปนดินเผาดวยวิธีการตางๆ เชน 

วิธีการบีบ วิธีบด วิธีแผ วิธีใชแปนหมุน โดยใหเปนรูปทรงตาง ๆ ท้ังรูปทรง
เรขาคณิต รูปทรงธรรมชาติ และในรูปแบบของผลิตภัณฑ เชน ชาม แจกัน ฯลฯ และ
ฝกการตกแตงดวย 

   

2042112 ออกแบบเคร่ืองปนดินเผา 4 

Pottery Design 4                

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเคร่ืองปนดินเผาดวยวิธีการสรางตนแบบดวย
วัสดุตาง ๆ เชน ปูนพลาสเตอร พิมพยาง การหลอดวยน้ํามันดิน หลอตัน ฯลฯ 
ตลอดจนการศึกษาปฏิบัตกิารเกี่ยวกับกรรมวิธีการปน หลอ เผา และเคลือบ โดยเนน
ความคิดสรางสรรคดานรูปธรรมและเนื้อหา 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2042113 เคร่ืองปนดินเผา   
Ceramics                        

2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบัตงิานเกี่ยวกับกรรมวิธี การข้ึนรูป การหลอ เผาและเผาเคลือบ
โดยเนนการสรางสรรค  เคร่ืองปนดินเผาท่ีเปนประโยชนตอการนําไปใชในโอกาส
ตาง ๆ              

   

2042114 เทคนิคการทําเคร่ืองปนดินเผา  
Ceramics Techniques         

3(2-2) 

  ศึกษาประวัติ ความเปนมา  ประโยชน และกรรมวิ ธี เ บ้ื องตนของ   
เค ร่ืองปนดินเผา  ตลอดท้ังวัสดุ อุปกรณ เค ร่ืองมือต าง  ๆ  ในการสร างงาน
เคร่ืองปนดินเผา ฝกปฏิบัติการผลิตงานเบ้ืองตนดวยวิธีการกด รีด ขด หลอ การปน 

โดยใชแปนหมุน และเผา-เคลือบ 

   

2042115 ผลิตภัณฑจากเปลือกหอย  1   

Producing Shells 1     

2(1-2) 

  ศึกษาลักษณะทางชีววิทยา แหลงท่ีมาของเปลือกหอยและสัตวทะเลท่ี
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑจากเปลือกหอย   พรอมท้ังศึกษาวัสดุอุปกรณสวนตาง ๆ ของ
เปลือกหอย และสัตวทะเลท่ีนํามาใชในงานผลิตภัณฑ  

   

2042116 ผลิตภัณฑจากเปลือกหอย  2   

Producing Shells 2     

3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบัตกิารตัด เจียร กรีดลาย ในลักษณะตาง ๆ รูปแบบผลิตภัณฑจาก
เปลือกหอย และสัตวทะเลท้ังของไทยและตางประเทศ พรอมท้ังออกแบบผลิตงาน
ผลิตภัณฑและออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑใหเหมาะสม 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2042117 ผลิตภัณฑจากเปลือกหอย  3   

Producing Shells 3     

3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบัติการสรางผลิตภัณฑจากเปลือกหอยและสัตวทะเลท้ัง    แปรรูป
และไมแปรรูปในลักษณะตาง ๆ  

   

2042118 ผลิตภัณฑจากเปลือกหอย  4   

Producing Shells 4     

3(2-2) 

  ศึกษาวิธีการดําเนินการธุรกิจผลิตภัณฑจากเปลือกหอยท้ังขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ  พรอมท้ังปฏิบัติการออกแบบจัดมุม  จัดตูโชว  และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ                           

   

2042119 ออกแบบโลหะภัณฑ 1        

Metal Ware Design 1    

3(2-2) 

  ศึกษาคุณสมบัติตาง ๆ ของโลหะท่ีใชในงานสลักดุน กรรมวิธีในการทําให
โลหะออนตัว การออกแบบ รางแบบและถายแบบ การยึด การแผโลหะ การทําแทน
รองสําหรับดุน การใชคอน การใชส่ิงสลัก การดุนลาย วิธีการและเทคนิคในการข้ึน
รูปและการสลักดุน การผสมชัน การฉลุลาย กรรมวิธีตาง ๆ ในการสลักดุน การเตรียม
งาน และการทําความสะอาดโลหะดุน 

   

2042120 ออกแบบโลหะภัณฑ 2        

Metal Ware Design 2    

3(2-2) 

  ศึกษางานโลหะรูปพรรณท่ัวไป ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช การบํารุงรักษาเคมีภัณฑและการใชงาน หลักการออกแบบ รูปทรง  
ลวดลาย การเขียนแบบงานโลหะพรรณ กระบวนการผลิต คุณสมบัติของโลหะ
ทองคํา เงิน ทองแดง การใชความรอน อุณหภูมิของโลหะ การผสม การเตรียม และ
การปฏิบัติการเกี่ยวกับการข้ึนรูป การสลักลาย การใชส่ิงสลักแบบงาย ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2042121 ออกแบบโลหะภัณฑ 3        

Metal Ware Design 3    

3(2-2) 

  ศึกษาลักษณะชนิดและประเภทของเคร่ืองถมท่ีมีใชอยูท่ัวไป ชนิดของโลหะ
ท่ีนาํมาใชเปนตัวโครงการเตรียมวัสดุท่ีจะนํามาทําถม กรรมวิธีและเทคนิคในการทํา 
การออกแบบเคร่ืองถมเพ่ือทําเปนเคร่ืองประดับ เคร่ืองใช ของชํารวย  อ่ืน ๆ    โดย
คํานึงถึงประโยชนใชสอยและคุณคาในทางศิลปะ การขัดทําความสะอาด และการ
ถนอมรักษาเคร่ืองถมตามกรรมวิธีท่ีถูกตอง 

   

2042122 ออกแบบเคร่ืองหนัง 1  

Leather  Design 1    

3(2-2) 

  ศึกษาประวัติความเปนมาของผลิตภัณฑเคร่ืองหนังโดยสังเขป วัสดุ และ
เคร่ืองมือ จักรเย็บ ในการทําการผลิตเคร่ืองหนัง ประเภทของเคร่ืองหนัง ฝกวิธีใช
เคร่ืองมืออุปกรณชนิดตาง ๆ ในการใชตัดเย็บ ตอกดุนเคร่ืองหนัง เปนตน  

   

2042123 ออกแบบเคร่ืองหนัง 2  

Leather  Design 2    

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัตกิารออกแบบเคร่ืองใช ของท่ีระลึก ฝกออกแบบ   ลวดลาย 
ฝกเทคนิค ทักษะในการตัด เจาะดุน ยอมสี และการเย็บหนัง  

   

2042124 ออกแบบเคร่ืองหนัง 3  

Leather  Design 3    

2(1-2) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัตอิอกแบบลวดลาย การทําแมพิมพ การตัดรูปแบบให
สัมพันธกับประโยชนใชสอย ความงาม รสนิยม คิดคน ประยุกต การยอมสี การเย็บ 

การซอม ใหสอดคลองกับรูปแบบและการใชสอย  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2042125 ออกแบบผลิตภัณฑ 
Weaving and Dye  

3(2-2) 

  ศึกษากระบวนการถัก ทอ ยอม วิธีตาง ๆ และปฏิบัติการออกแบบถัก ทอ 
ยอม โดยคํานึงถึงเทคนิคใหม ๆ   และความเหมาะสมกับความตองการของตลาด           

   

2042126 ออกแบบ 3 มิติ 2     

3-Dimensional Design 2 

2(1-2) 

  ศึกษาในการสรางรูปแบบท่ีมองเห็นในงานสามมิติ โดยเนนโครงสรางของ
องคประกอบอยางซับซอน จากวัตถุตางชนิดท่ีนํามาใชรวมกันอยางมีส่ือความหมาย   

   

2042201 การออกแบบบรรจุภัณฑ  
Package Design        

3(2-2) 

  ศึกษาทฤษฎีและวิวัฒนาการของการออกแบบบรรจุภัณฑ สําหรับการบรรจุ
ผลิตภัณฑทุกประเภท ดวยวัสดุชนิดตาง ๆ ตามความเหมาะสม และฝกปฏิบัตกิาร
ออกแบบ โดยคํานึงถึงขนาด น้ําหนัก รูปทรง และชนิดของผลิตภัณฑ รวมท้ังการ
ขนสง 

   

2042202 ออกแบบ 3          

Design 3    

2(1-2) 

  ศึกษาความรูและประสบการณในเทคนิคการออกแบบโฆษณาหีบหอสินคา 
การออกแบบตัวอักษรและเคร่ืองหมายท่ีใชในกิจกรรมตาง ๆ    ใหเรียน   เนนหนัก
ทางพาณิชยศิลป  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2042403 การออกแบบท่ีตัง้แสดงสินคา 
Display Design        

3(2-2) 

  ศึกษาวิธีการจัดแสดงสินคาประเภทตาง ๆ ตลอดจนกรรมวิธีในการติดต้ัง 
ปฏิบัติการออกแบบ การจัดสินคาเพื่อการจําหนายและศิลปะท่ีเกี่ยวของ เชน ตัวอักษร 
และเคร่ืองหมายท่ีใชในการโฆษณาของบริษัท หางราน รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน
ของราชการ 

   

2042404 จิตรกรรมและภาพพิมพตกแตง 
Decorative Painting and Graphic 

3(2-2) 

  ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสรางงานจิตรกรรมและภาพพิมพ สําหรับใช  ในงาน
ตกแตงท่ัวไป รวมท้ังวิธีการแกปญหาตาง ๆ ในดานวัสดุและอุปกรณท่ีใชในการ
สรางงานจิตรกรรมและภาพพิมพ ปฏิบัตกิารออกแบบเพื่อการตกแตง      ให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม 

   

2042602 การออกแบบเคร่ืองแตงกาย        
Fashion  Design     

2(1-2) 

  ศึกษาถึงลักษณะแบบอยาง และประวัตคิวามเปนมาในการพัฒนาทางดาน
วัสดุสีของเคร่ืองแตงกาย ทฤษฎีการออกแบบเคร่ืองแตงกาย ซ่ึงเหมาะสมกับยุคสมัย   

   

2043101 ออกแบบ 5           

Design 5    

2(1-2) 

  ศึกษาทฤษฎี ปฏิบัติการเขียนตัวอักษร   และฝกออกแบบตัวอักษรดวย
เคร่ืองมือชนิดตาง ๆ ตลอดจนเรียนรูถึงวิธีการเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช   
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2043102 ออกแบบ 10          

Design 10   

2(1-2) 

  ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบประจําชาติ ดวยการรูจักนําศิลปะประจําชาติมา
ประยุกต โดยเนนความคิดสรางสรรครูปแบบ เนื้อหา การนําไปใชอยางเหมาะสมกับ
สังคมและวัฒนธรรมไทย 

   

2043103 ออกแบบ 11         

Design 11   

2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบัตกิารออกแบบโฆษณาประเภทตางๆ เทคนิคในการโฆษณา 
การสํารวจความตองการ การประเมินราคา การเลือกสถานท่ี ตลอดจน การประเมิน 

   

2043104 ออกแบบ 12          

Design 12   

2(1-2) 

  ปญหาการตกแตงภายใน การออกแบบและการตกแตงอาคาร เนน 

ประสบการณในการแกปญหาใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน       

   

2043105 ออกแบบ 13          

Design 13   

2(1-2) 

  ศึกษาสภาพความเปนจริงของสังคมและปฏิบัตกิารออกแบบ การจัดบริเวณ 

การจัดสวนโดยใชพันธุไมดอกไมประดับและวัสดุอ่ืน ๆ   ตามสภาพทองถ่ิน 

   

2043201 ออกแบบ 8           

Design 8    

2(1-2) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ โดยเนนรูปแบบและลวดลาย
เพ่ือใหสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   

 

 

 

 



 547 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2043401 ออกแบบ 17          

Design 17   

2(1-2) 

  ศึกษาและวิเคราะหประวัตินกัออกแบบ ผลงานท่ีสําคัญในอดีตจนถึงปจจุบัน 

ท้ังตะวันตกและตะวันออก  
   

2043402 ออกแบบ 18          

Design 18   

2(1-2) 

  ศึกษาสภาพความเปนจริงของส่ิงแวดลอม และปฏิบัติการออกแบบ การจัด
บริเวณ การจัดสวนโดยใชพันธุไมดอกไมประดับและวัสดุอ่ืน ๆ ตามสภาพดวย 

   

2043403 ออกแบบ 19          

Design 19   

2(1-2) 

  ปญหาในการออกแบบ การแกปญหาในการออกแบบและการเขียนแบบ 

ผูเรียนเลือกโครงงานทางดานศิลปะตกแตง และการออกแบบตามความสนใจ    และ
ความถนัด 

   

2043404 ศิลปะการจัดและตกแตงสถานท่ี 

Interior Decoration 

3(3-0) 

  ความหมายและความสําคัญของการจัดสถานท่ี ความสัมพันธระหวางความ
ตองการของมนุษยกับบรรยากาศของสถานท่ี ความสัมพันธของการจัดระบบงาน 

การเคล่ือนไหวของมนุษยกับการจัดสถานท่ีและบรรยากาศท่ีทําการออกแบบ การ
ตกแตงอาคารสถานท่ี เพื่อประกอบการตาง ๆ หลักและการจัดแตงอาคารสถานท่ี 

การฝกปฏิบัติการจัดตกแตงอาคารสถานท่ีท่ีใชกับงานตาง  ๆ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

2044401 ออกแบบ 22          

Design 22   

2(1-2) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัตเิกี่ยวกับการจัดนิทรรศการตามความมุงหมายตางๆ ของ
สังคม ประเภทการโฆษณา การจัดสถานท่ีและการนําเอาวิชาการออกแบบไป
ประยุกตใหสัมพันธกับวิชาอ่ืนเพื่อใหเกิดผลดีตอสังคม 
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หมูวชิานาฏศิลปและการแสดง 
(205) 

 

 

  หมูวิชา นาฏศลิปและการแสดง  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร ไดจัดลักษณะ 
เนื้อหาวิชานาฏศิลปและการแสดง  ออกเปนดังนี ้

1.   โขน - ละคร                                (205-1--) 

2.   ระบํา รํา ฟอน (205-2--) 

3.   เพลง (205-3--) 

4.   หุน (205-4--) 

 5.  นาฏศิลปสากล (205-5--) 

 6.  เทคนิคดานการแสดงละครเวที  โทรทัศน  และละครเด็ก (205-6--) 

7.  เนื้อหาท่ัวไปทางดานนาฏศิลป (205-7--) 

8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ (205-8--) 

9. โครงการวิจยั ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ  (205-9--) 

     การสัมมนา  และการวิจัย 
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หมูวชิานาฏศิลปและการแสดง  (205)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

2051101 

2051103 

2051105 

2051106 

2051107 

2051108 

2051201 

2051202 

2051203 

2051204 

2051205 

2051206 

2051207 

2051208 

2051301 

2051302 

2051304 

2051401 

2051402 

2051404 

2051405 

2051501 

2051601 

2050101 

 

สุนทรียะทางนาฎศิลปไทย 
พิธีไหวครูนาฏศิลปไทย 
โขน 

ประวัติการละครตะวันออก 
ประวัติการละครไทยและบุคคลสําคัญในวงการละครไทย 
การแตงกาย 1 

นาฏศิลปไทย 
รําพื้นฐาน  1 

ลีลาของนาฎศิลปไทย 
กิจกรรมฟอนรํา  1 

รําพื้นฐาน  2 

ระบําเบ็ดเตล็ด  1 

ระบําเบ็ดเตล็ด  2 

พ้ืนฐานทางนาฏศิลปไทย 
เพลงไทย  1 

ดนตรีเพื่อการละคร 
ละครสําหรับเด็ก 
การแสดงหุน 

การแสดงหุน  1 

นาฏศิลปและการละครสําหรับเด็ก 

หุนสําหรับเดก็ 

ละครตะวันออก 

การแตงกายและแตงหนา  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) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

2051602 

2051603 

2051604 

2051605 

2051606 

2051607 

2051608 

2051609 

2051610 

2052101 

2052102 

2052103 

2052104 

2052105 

2052106 

2052107 

2052201 

2052202 

2052203 

2052204 

2052205 

2052206 

2052207 

2052208 

2052301 

2052302 

 จิตวิทยาเพื่อการละคร 
ศิลปะเพ่ือการละคร 
การแสดง 1 

การกํากับการแสดง 1 

องคประกอบของการสรางละครและงานบนเวที 

การเคล่ือนไหวบนเวที 

การพูดและการฝกเสียง 1 

ละครใบ 
การแสดงศิลปปองกันตัว 
บอเกิดรามเกียรต์ิ 

ประวัติตวัละครและสถานท่ีสําคัญในเร่ืองรามเกียรต์ิ 

การเขียนบทและการตัดตอบทละคร 
วาทศิลปการละคร 
กิจกรรมสรางละคร 1 

ประวัติการละครตะวันตก 
การเขียนบทละคร 1 

หนาพาทย 1 

กิจกรรมฟอนรํา  2 

กิจกรรมฟอนรํา  3 

นาฏศิลปพ้ืนเมือง  1 

นาฏศิลปพ้ืนเมือง  2 

นาฏศิลปสําหรับครูประถมศึกษา 
นาฏศิลปสําหรับครูประถม  1 

นาฏศิลปสําหรับครูประถม  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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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

2052303 

2052501 

2052502 

2052505 

2052506 

2052601 

2052602 

2052603 

2052604 

2052605 

2052606 

2052607 

2052608 

2052609 

2052610 

2052701 

2052702 

 

2052704 

2052705 

2052801 

2052802 

2053101 

2053102 

2053103 

2053105 

 เพลงและการขับรองเพ่ือการแสดง 
ละครตะวันตก 

บัลเลต  1 

นาฏศิลปพ้ืนเมืองตะวนัออก 

นาฏศิลปพ้ืนเมืองตะวนัตก 
เทคนิคการสรางฉาก  แสง  สี  เสียง 
การแตงกายแตงหนาและอุปกรณการแสดง 
การออกแบบฉากและแสง  1 

การออกแบบเคร่ืองแตงกาย  1 

การแตงหนา  1 

การแสดง  2 

การพูดและการฝกเสียง  2 

การอานตีความบทละคร 
ละครสรางสรรค 
ละครและการแสดงสําหรับเด็ก  1 

หลักการประพันธบทละคร 
วิวัฒนาการของศิลปะการละครตะวันออกและตะวันตก  : 

 การศึกษาในเชิงวิเคราะห 
วรรณกรรมการละครไทย 
มหรสพและการละเลนของหลวง 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนาฏศิลปและการละคร  1 

การฝกประสบการณวิชาชีพนาฏศิลปและการละคร  1 

นารายณสิบปาง 
หลักการสรางละคร 
การแสดงและการกํากับการแสดง 
การแสดงเปนชุดเปนตอน 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(90) 

3(250) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(1-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

2053106 

2053107 

2053108 

2053201 

2053202 

2053203 

2053204 

2053205 

2053207 

2053208 

2053401 

2053501 

2053502 

2053503 

2053504 

2053601 

2053602 

2053604 

2053607 

2053608 

2053610 

2053611 

2053612 

2053613 

2053701 

2053702 

 การเขียนบทละคร  2 

การสรางละครรํา 
การสรางละครรอง 
ฉุยฉาย 
ประดิษฐทารําเตน  1 

กิจกรรมฟอนรํา  4 

การจัดการแสดงวิพิธทัศนา 
วิพิธทัศนา 
เพลงและการละเลนพื้นบาน 

การบันทึกทารําเตน 

การแสดงหุน  2 

บัลเลต  2 

โมเดิรนดานซ  1 

บัลเลต  3 

นาฏศิลปเอเชีย 
ละครวิทยแุละวิทยุโทรทัศน 
การแตงกายและการแตงหนา  2 

การกํากับการแสดง  2 

การแตงหนา  2 

การกํากับเวที 

การเขียนบทละครสําหรับเดก็ 

ประวัตภิาพยนตร  ละครวิทยุและละครวิทยุโทรทัศน 
ทฤษฎี  เทคนคิวิทยุโทรทัศน 
การแสดง  3 

หลักการวเิคราะหบทละคร  
การอานและแปลบทละคร  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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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

2053703 

2053704 

2053705 

2053706 

2053801 

2054101 

2054102 

2054103 

2054104 

2054105 

2054201 

2054202 

2054203 

2054204 

2054205 

2054206 

2054207 

2054301 

2054302 

2054401 

2054501 

2054502 

2054503 

2054602 

2054604 

2054605 

 ละครภาพยนตรและนวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทียบ 

หลักการวเิคราะหและวจิารณการละคร 
วรรณกรรมการละครตะวันตก 

นาฏศิลปและการละครเพ่ือการศึกษา 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนาฏศิลปและการละคร  3 

กิจกรรมสรางละคร  2 

นาฏศิลปเปรียบเทียบ 

การวิจารณนาฏศิลปและละคร 
การเขียนบทละครไทย 
ลิเก 

หนาพาทย  2 

ระบําเบ็ดเตล็ด  3 

กิจกรรมฟอนรํา  5 

ประดิษฐทารําเตน  2 

ดนตรีและนาฏศิลปพ้ืนบาน 

ระบํานานาชาติ 
รําอาวุธ 
เพลงไทย  4 

เพลงไทย  5 

การแสดงหุน  3 

นาฏศิลปสากล 
โมเดิรนดานซ  2 

บัลเลต  4 

การแตงกายละครไทย 
ละครและการแสดงสําหรับเด็ก  2 

การเขียนบทละครวิทยแุละวทิยุโทรทัศน 

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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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

2054606 

2054701 

2054702 

2054704 

2054705 

2054801 

2054901 

2054903 

2054904 

2054906 

2054907 

2054908 

2054909 

2054910 

2054911 

2054912 

 

 การกํากับการแสดงละครวิทยุโทรทัศน 
การละครสมัยใหมในอังกฤษ  ยโุรป  และอเมริกา 
วรรณกรรมการละครสากล 

บทบาทของดนตรีและนาฏศิลปในละครเอเชีย 
หลักการวเิคราะหและวจิารณการละครไทย 
การฝกประสบการณวิชาชีพนาฏศิลปและการละคร  3 

ผลงานคนควาริเร่ิมทางดานนาฏศิลปหรือศิลปะการละคร 
การแสดงทองถ่ิน 

สรีระวิทยาของผูแสดงนาฏศิลป 
รําวง 
การใชคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐานในงานนาฏศิลป 
นาฏศิลปเพื่อชีวิต 

การวิจยัดานนาฏศิลปและการละคร 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารดานนาฏศิลปและการละคร 
การจัดการนาฏศิลปเชิงธุรกิจ 
การวัดผลและประเมินผลนาฏศิลปและการละคร 
 

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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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชา  นาฏศิลปและการแสดง  (205) 

 

รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

2051101 สุนทรียะทางนาฏศิลปไทย 2(2-0) 

 Aesthetics  of  Dramatic  Arts 

  ศึกษาประวัติการฟอนรํา  ลักษณะและชนิดของการแสดง  ระบํา     
รําฟอน  ละคร โขน  วิพิธทัศนา  มหรสพ  การละเลนของหลวง   
เพลงพ้ืนเมือง  และการแสดงพื้นเมือง  วิเคราะหลักษณะท่ีนยิมวาดใีนดาน
ลีลา  ทารํา ทวงทํานองเพลง  จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเนื้อหาความ
เหมาะสม 

 

2051103 พิธีไหวครูนาฏศิลปไทย 2(1-2) 

 Ceremonies  for  Drama  Teachers 

  ศึกษาท่ีมาและความสําคัญของนาฏศิลปไทย หลักนาฏศิลปเบ้ืองตน
 วัตถุประสงค  และพิธีกรรมในการไหวครู  ครอบรับมอบโขนละคร 
 ฝกรําเพลงชา เพลงเร็ว  การรําในพิธิไหวครู  จัดพิธีไหวครู 
 

2051105 โขน  2(1-2) 

 Khon 

  ศึกษาประวัติความเปนมาและววิัฒนาการ  เร่ืองท่ีแสดง  วงดนตรี 
 ประกอบการแสดง  คนพากษ เจรจา หัวโขน  โอกาสที่แสดง และวิธีดโูขน 

 ฝกปฏิบัติโขนตามความเหมาะสม 
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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

2051106 ประวัตกิารละครตะวันออก 2(2-0) 

 A  Survey  to the  History  of  Oriental  Theatre 

  ศึกษาการละครของชาติตาง ๆ ในตะวันออก  ไดแก  อินเดีย  ชวา 
 จีน  ญ่ีปุน  และชาติตาง ๆ  ท่ีไดรับอิทธิพลทางการละครจากชาติเหลาน้ี   

                                    ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 

2051107 ประวัตกิารละครไทยและบุคคลสําคัญในวงการละครไทย 2(2-0) 

 Thai  Drama  History  and  Artists 

 ศึกษาประวัติละครไทย  แนวคิดและผลงานของบุคคลสําคัญใน
วงการละครไทย  ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน 

 

2051108 การแตงกาย 1 2(1-2) 

 Costume 1 

 ศึกษาประวัติการแตงกายในยุคสมัยตาง ๆ ของไทยและตางชาติ 

อิทธิพลของเคร่ืองแตงกายท่ีมีตอละคร ฝกแตงกายละครในรูปแบบตาง ๆ 

 

2051201 นาฏศิลปไทย 2(1-2) 

 Thai  Dramatic  Arts 

  ศึกษาความสําคัญและท่ีมาของนาฏศิลปไทย  พิธีไหวครูนาฏศิลป   
 หลักนาฏศิลปเบ้ืองตน นาฏยศัพท  ฝกเพลงชา  เพลงเร็ว  รําแมบทเล็ก   

รําเดี่ยว  รําคู  รําหมู  รําอาวุธ  ฟอนเซ้ิง  ฯลฯ     (เลือกปฏิบัตติามความ
เหมาะสม) 
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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

2051202 รําพื้นฐาน  1 2(1-2) 

 Basic  Thai  Dancing 

 ศึกษานาฏศัพทท่ีใชในการรําพ้ืนฐาน  ฝกรําเพลงชา  เพลงเร็ว   รํา
แมบทเล็ก  รําวงมาตรฐาน 

 

2051203 ลีลานาฏศิลปไทย 2(1-2) 

 Nature of Thai Dramatic Arts 

 ศึกษานาฏศัพทท่ีใชในการําพื้นฐาน ฝกรําเพลงชา เพลงเร็ว รํา
แมบทเล็กรําวงมาตรฐาน 

 

2051204 กิจกรรมฟอนรํา  1 2(1-2) 

 Thai  Dancing   1 

 ศึกษาประวัติความเปนมา  เคร่ืองแตงกาย  จังหวะ  ลีลา  เพลง
ประกอบในชุดท่ีฝกรํา  ฝกรําสีนวล  ระบํานกเขา  ระบําไก  ระบําดอกบัว  
ระบํามา มยุราภิรมย  เชิญพระขวัญ  รําอธิษฐาน  รําโคม  เพลงปลุกใจ 

 

2051205 รําพื้นฐาน  2 2(1-2) 

 Basic  Thai  Dancing  2 

  ศึกษานาฏยศพัทท่ีใชในการรําเพิ่มเติมจากรําพื้นฐาน1  ฝกรําแมบท 

ใหญ  18  คํา    และศึกษาทารําระหวางแมบทเล็กกบัแมบทใหญในเชิง
เปรียบเทียบ 
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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

2051206 ระบําเบ็ดเตล็ด 1 2(1-2) 

 Miscellaneous  Dance  1 

  ศึกษาประวัติการแสดงระบําเบ็ดเตล็ดท่ีนํามาฝกหัดในดานเน้ือรอง 
เพลงดนตรี  เพลงขับรอง  เคร่ืองแตงกาย  โอกาสและสถานท่ีแสดง  ฝก
ปฏิบัติระบําตาง ๆ เชน  ระบําชุมนุมเผาไทย   ฟอนมาลัย  ระบํานกยูง  ระบํา
นกเขามะราป  ระบําเริงอรุณ  พมารําขวาน  พมาเปงมาง  ระบําส่ีภาค  ฯลฯ  

และชุดนาฏศิลปในกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัยในระดบัประถมศึกษา  เชน  

รําเชิญพระขวญั รําอธิษฐาน  รําโคม  ฯลฯ 

 

2051207 ระบําเบ็ดเตล็ด 2 2(1-2) 

 Miscellaneous  Dance  2 

  ศึกษาประวัติการแสดงระบําเบ็ดเตล็ดท่ีนํามาฝกหัดในดานเน้ือรอง 
เพลงดนตรี  เพลงขับรอง  เคร่ืองแตงกาย  โอกาสและสถานท่ีแสดง  ฝก
ปฏิบัติระบําตาง ๆ  เชน  ระบํากฤษดาอภินิหาร  ระบําเทพบันเทิง  ระบํา
พรหมมาสต  ระบํานพรัตน  ระบําโบราณคดี  ระบําสวัสดิรักษา  ฟอนมานมุ
ยเชียงตา  ฯลฯ 

  

2051208 พ้ืนฐานทางนาฏศิลปไทย 2(1-2) 

 Fundamental  for  Dramatic  Arts 

 ศึกษานาฏยศพัท  และภาษาทาทางนาฏศิลปโดยละเอียด  ฝกรํา
เพลงชาเพลงเร็ว  ฝกรําแมบทเล็ก 
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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

2051301 เพลงไทย  1 2(1-2) 

 Thai  Music  1 

 ศึกษาชนดิของเพลงไทย  เชน  เพลงสามช้ัน เพลงเถา  เพลงตับ 

ศึกษาประเภทของการขับรอง  เชน  รองอิสระ  รองประกอบดนตรี  รอง
ประกอบการแสดง  ศึกษาศัพทสังคีตท่ีใชในการขับรอง  ศึกษาจังหวะของ
เพลงไทย มารยาทในการขับรองและมารยาทในการฟง  ฝกรองเพลง
ประกอบการแสดง   ระบํา  ฟอน  ละคร  โขน  พรอมท้ังเพลงออกภาษา   
ฝกขับเสภาตาง ๆ ฝกอานทํานองเสนาะตามลักษณะคําประพันธ  ฝกเหเรือ  
และสวดโอเอวิหารรายทํานองตาง ๆ  

 

2051302 ดนตรีเพื่อการละคร 2(2-0) 

 Music  for  Drama 

 ความสําคัญของดนตรีในการละคร  ยคุสมัยตาง ๆ ของดนตรีท่ีมี
บทบาทตอละครไทย  และละครตะวันตก  คีตกวีท่ีมีบทบาทสําคัญตอการ
ละคร  เชน หลวงประดิษฐไพเราะ  ดร.คุณหญิงช้ิน  ศิลปบรรเลง   
ดร.มนตรี  ตราโมทมอนเทอเวอดีสเตราสและปุชชิน ี

 

2051304 ละครสําหรับเด็ก 2(1-2) 

 Drama  for  Children 

 ศึกษาประวัติและท่ีมาของนาฏศิลปไทยโดยสังเขป   ศึกษา
พัฒนาการและความตองการ  ลักษณะของเด็กวัยตาง  ๆ  เชน  เกม  การ
แสดงประกอบภาพน่ิง  การแสดงประกอบเพลง  บทบาทสมมุติ  ละครใบ  
ละครปริศนาและนิทานเพลง 
 ศึกษาหลักการจัดการสําหรับเด็ก  หลักการเขียนบทละครสําหรับ
เด็ก  ฝกเขียนบทละครสําหรับเด็ก  ฝกเขียนบทใหสัมพันธกับวิชาตาง ๆ 

ตามหลักสูตรระดับประถม  ฝกความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ฝกแสดงความคิด
จากแรงบันดาลใจตาง ๆ  ฝกกิจกรรมการเคล่ือนไหว 
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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

2051401 การแสดงหุน 2(1-2) 

 Puppet  Show 

 ศึกษาความเปนมาของหุนในประเทศตะวันออก  และประเทศ
ตะวันตก ศึกษาการสรางอุปกรณสําหรับแสดงหุน  ไดแก  โรงหุน  ฉาก  

แสง  สี  เสียง  เคร่ืองแตงกาย  และเพลง  ศึกษาการประดิษฐตัวหุนจากวัสดุ
ตาง ๆ หรือวัสดุท่ีมีในทองถ่ิน  ศึกษาการเขียนบทละครหุนจากจินตนาการ  
นิทานและวรรณคดี  ฝกการเขียนบท  การเชิดหุนมือ และการแสดง  หุนคน
ฝกพากษ  ฝกการจัดการแสดงละครหุน 

 

2051402 การแสดงหุน 1 2(1-2) 

 Puppet  Show  1 

 ศึกษาความเปนมาของหุนในประเทศตะวันออกและตะวันตก  โรง
หุน  ฉาก  อุปกรณ  แสง  สี  เสียง  บทหุน  การเลือกบท  การเขียนบทจาก
จินตนาการจากนิทานพืน้บานและจากวรรณคด ี
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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

2051404 นาฏศิลปและละครสําหรับเด็ก 2(1-2) 

 Drama  and  Play  for  Children 

 ศึกษาความหมายและความสําคัญของนาฏศิลปและละครสําหรับ
เด็กพัฒนาการและความตองการ  ลักษณะกิจกรรมของเด็กในวยัตาง ๆ เชน 

เกมการแสดง  ภาพนิ่งประกอบเพลง  บทบาทสมมติ  ละครใบ  นิทาน  

เพลงหุน  ระบํา  รํา  ฟอน  การแสดงกลางแจง  ละครปริศนา  ศึกษาประวัติ
ความเปนมาของหุนในประเทศตะวันออก  และตะวันตกเกี่ยวกับโรงหุน  

ฉาก  อุปกรณ  แสง  สี  เสียง  การเลือกบท  การเขียนบทจากจินตนาการ  
จากนิทานพ้ืนบานและวรรณคดี  ศึกษาโครงสราง  หลักการเขียนบทละคร
สําหรับเด็ก  หลักการจัดละครสําหรับเด็ก  ฝกแสดงความคิดจากแรงบันดาล
ใจตาง ๆ เชน เพลงนิทานประกอบรูปภาพ  วัสดุฝกกิจกรรมการเคล่ือนไหว  
ฝกการแตงเร่ืองส้ันและการเขียนบทละครสําหรับเด็ก  ฝกการเขียนให
สัมพันธกับวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรแตละระดับ ฝกการจัดแสดงละคร  ฝก
เชิดหุน  ฯลฯ  สําหรับเด็ก 

  

2051405 หุนสําหรับเด็ก 2(1-2) 

 Children  Puppetry 

  ศึกษาชนดิและลักษณะของหุนประเภทตาง ๆ ความสําคัญและ 
ประโยชนของหุนท่ีมีตอเด็ก  รูจักประดิษฐหุนจากวัสดุตาง ๆ หลักการแตง
บทละครหุน  ฝกการเขียนบท  การเชิด  การพากย   การสรางฉาก  การสราง
โรงหุน การประดิษฐอุปกรณ  

 

2051501 ละครตะวันออก 2(1-2) 

 Oriental  Dramatic  Arts 

 ศึกษาความเปนมาของการละครในประเทศตะวันออก  ไดแก  
อินเดีย  จีน  ญ่ีปุน  ไทย  พมา  อินโดนีเซีย  ฯลฯ  และเลือกฝกปฏิบัติการ
แสดงของชาติตาง ๆ ในเอเซียตามความเหมาะสม 
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2051601 การแตงกายและแตงหนา  1 2(1-2) 

 Character  Costume  and  Make-up  1 

  ศึกษาประวัติความเปนมาของการแตงกายสมัยตาง ๆ   ทวารวดี   

ศรีวิชัย  ลพบุรี  เชียงแสน  สุโขทัย  อยุธยา  รัตนโกสินทร  ฝกปฏิบัติวิธีการ
แตงกาย  ละครรํายืนเคร่ืองพันทาง  พ้ืนเมือง  เบ็ดเตล็ด  ฝกความคดิริเร่ิม
สรางสรรคและประดษิฐเคร่ืองแตงกายท่ีเลียนแบบของจริง  ศึกษาลักษณะ
และวิธีการแตงหนาละครรํา  ละครพูด  ฝกแตงหนา  ละครรํา  ละครพูด 

 

2051602 จิตวิทยาเพื่อการละคร 2(2-0) 

 Psychology  for  Theatre 

 ศึกษาจิตวิทยาเพื่อการละครในฐานะท่ีเปนพื้นฐานในการเขาใจ
พฤติกรรมของมนุษยอันจะเปนประโยชนในการแสดง  การกํากับการแสดง  
การเขียนและแปลบทละคร 
 ศึกษาพฤติกรรมของมนุษยในเชิงจิตวิทยา  ไดแก  แรงจูงใจ  
อารมณ การรับรู  การเรียนรูบุคลิกภาพ  การคิดและการแกปญหาพฤติกรรม
ทางสังคมของบุคคลและกลุม  แรงผลักดัน  ความขับของใจ  ทฤษฎีการ
ตัดสินใจ  ทฤษฎีแรงจูงใจ  ทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด  และนักจิต
วิเคราะหอ่ืน ๆ  

 

2051603 ศิลปะเพื่อการละคร 2(2-0) 

 Arts  for  Drama 

  ศึกษาววิัฒนาการและอิทธิพลของศิลปะท่ีมีตอการออกแบในละคร 
ศึกษาประวัติศาสตรในยุคตาง ๆ   และแนวคิดเชิงศิลปะของละครในยุค
เดียวกัน 
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2051604 การแสดง 1 2(1-2) 

 Acting  1 

  ศึกษาการแสดงเบ้ืองตน  การเคล่ือนไหว  ภาษากาย  การเปลงเสียง 
การแสดงสด  การตีความ  การแสดงเดีย่ว  การแสดงเปนคู  การแสดงฉาก
ส้ัน ๆ 

 

2051605 การกํากับการแสดง 1 2(1-2) 

 Directing 1 

 ศึกษาหนาท่ีและบทบาทของผูกํากับการแสดง  หลักการกํากับการ
แสดง การวิเคราะหบทละคร  การพัฒนาบทบาทนักแสดง  ปญหาในการ
กํากับการแสดงและวิธีแกไข  ฝกกํากับการแสดงฉากส้ัน  ๆ  ละครส้ันองค
เดียวจบ 

 

2051606 องคประกอบของการสรางละครและงานบนเวที 2(1-2) 

 Fundamental  Play  Production  and  Stagecraft 

 ศึกษาและวิเคราะหการสรางละคร  หนาท่ีของบุคลากรตาง ๆ ใน
การจัดการแสดงและศึกษาการเคล่ือนไหวบนเวที  ศึกษาหนาท่ีและ
ความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ของการสรางละคร  ทฤษฎี  เทคนค
และศิลปะเกี่ยวกับองคประกอบของเวที  ฉาก  แสง  เสียง  เคร่ืองแตงกาย  
เพลงและขนบของละคร  ฝกปฏิบัตงิานบนเวที 

 

2051607 การเคล่ือนไหวบนเวที 2(1-2) 

 Stage  Movement 

 ศึกษาและฝกการเคล่ือนไหวบนเวที การใชภาษากายส่ือความหมาย 
 การเคล่ือนไหวท่ีบงถึงนิสัย  ฐานะทางสังคมยุคสมัยของตัวละคร 
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2051608 การพูดและการฝกเสียง 1 2(1-2) 

 Speech  and  Voice  Training  1 

 ศึกษาทฤษฎีการพูด  การฝกเสียง  การหายใจ  การออกเสียง  การ
เปลงเสียง 

 

2051609 ละครใบ  2(1-2) 

 Mime 

 ศึกษาท่ีมาของละครใบ  หลักการแสดงละครใบ  ฝกการแสดง
ละครใบ 

 

2051610 การแสดงศิลปะปองกันตัว 2(1-2) 

 Thai  Fencing 

  ศึกษาประวัติความเปนมา  ประเพณีการแสดง  การถวายบังคม   

 ข้ึนพรหม  รําไม  รําลดลอ  ตีลูกไม  ตีแขงขัน  ตีลูกไมตาง ๆ ในการตอสู 
 ฝกการตอสู  เชน  ดาบสองมือ  ดาบเขน  ดาบดั้ง  ดาบโล  พลองตอพลอง 
 พลองกับไมส้ัน  กระบ่ี  ทวน  มวย  (เลือกฝกปฏิบัตติามความเหมาะสม) 

 

2052101 บอเกิดรามเกียรติ์ 2(1-2) 

 The  Origins  of  Ramkian 

  ศึกษาท่ีมาของเร่ืองรามเกียรต์ิโดยกวางขวาง 
 

2052102 ประวัติตวัละครและสถานท่ีสําคัญในเร่ืองรามเกียรติ ์ 2(2-0) 

 Characters  and  Places  in  Ramkian 

  ศึกษาเนื้อเร่ืองรามเกียรต์ิ  ประวัติตวัละคร  สถานท่ีสําคัญในเร่ือง 
 รามเกียรติ์พงศตาง ๆ  ในเร่ืองรามเกียรต์ิโดยละเอียด 
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2052103 การเขียนบทละครและการตัดตอบทละคร 2(1-2) 

 Drama  Writing  and  Narrating 

  ศึกษาฉันทลักษณในบทละคร  เชน  ฉบัง  รายดั้น  รายยาว  ฯลฯ 

 คําเฉพาะท่ีใชในบทละครท้ังบท เชน  ฉายาตัวละคร  คําข้ึนตนบทกลอน 

 สรรพนาม  คําพื้นเมืองท่ีใชในบทละครและศึกษาหลักการเขียนบท  และ 
 การตัดตอบทละครและฝกปฏิบัต ิ

 

2052104 วาทศิลปการละคร 2(1-2) 

 Dramatic  Speech 

 ศึกษาลักษณะของนักพูดท่ีดแีละความแตกตางของการพูดแบบ
ละครรํา และละครพูด  และฝกปฏิบัตกิารพูดตามบุคลิกของตัวละครแบบ
ตาง ๆ เชน การพูดตามวยั  การพูดในอารมณตาง ๆ การพูดสําเนียงภาษาท่ี
ใชในละครรํา 

 

2052105 กิจกรรมสรางละคร  1 2(1-2) 

 Drama  Production 1 

  ศึกษาขนบของละครไทย รูปแบบการสรัางละครไทยและฝกปฎิบัต ิ

 

2052106 ประวัตกิารละครตะวันตก 2(2-0) 

 A  Survey  to  the  History  of  Western  Theatre 

 ศึกษาประวัติการละครตะวันตก เร่ิมต้ังแตอียปิตโบราณยคุคลาสสิค 

ยุคกลาง  ยคุฟนฟูในอิตาลี  ฝร่ังเศส  อังกฤษ  สเปน  ศตวรรษท่ี  17 ศตวรรษ
ท่ี 18  ศตวรรษท่ี 19  และศตวรรษท่ี 20 

 

2052107 การเขียนบทละคร  1 2(1-2) 

 Playwriting 1 

 ศึกษาหลักเบ้ืองตนของการแตงบทละคร  วิเคราะหละครเพ่ือเปน
แนวทางการเขียนบทละคร  ฝกหัดเขียนบทละครส้ัน  ๆ 
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2052201 หนาพาทย 1 2(1-2) 

 Nah  Paht 1 

 ศึกษาความหมาย    ชนิดของหนาพาทยและโอกาสท่ีใช  เชน  

กลองโยนโคมเวียน  ตระนิมิตร  โลม  ตระนอน   ฯลฯ 

 

2052202 กิจกรรมฟอนรํา 2 2(1-2) 

 Thai  Dancing  2 

 ศึกษาประวัติความเปนมา  เคร่ืองแตงกาย  จังหวะ  เพลงประกอบ
ในชุดท่ีฝกรํา  ฝกระบําดาวดึงส  กฤษดาภินิหาร  ยองหงิด  เทพบันเทิง  
พรหมมาสตร  ส่ีบทและระบําชุดท่ีปรับปรุงข้ึน  เชน  ระบํานพรัตน  ระบํา
ไกรลาศสําเริง  ชุมนุมเผาไทย  ฯลฯ 

 

2052203 กิจกรรมฟอนรํา 3 2(1-2) 

 Thai Dancing  3 

 ศึกษาประวัติความเปนมา เคร่ืองแตงกาย จังหวะ ลีลา เพลง
ประกอบในชุดท่ีฝกรํา ฝกรําพระไวยตรวจพล   กราววรีสตรี   กราววีรชัย       
คุณหญิงมุก คุณหญิงจนัทร ตรวจผลและกราวอาสา 

 

2052204 นาฏศิลปพ้ืนเมือง 1 2(1-2) 

 Thai  Folk  Dance 1 

  ศึกษาลักษณะเฉพาะของนาฏศิลปแตละภาค  อันเปนผลจากสภาพ 

ภูมิศาสตร  ศาสนา  ประเพณี  และคานยิม  ศึกษาการแสดงพื้นเมืองแตละ
ชุดในดานประวัตกิารแตงกาย  เพลง  ลีลา  ทารํา  และอุปกรณการแสดง   
ฝกรํานาฏศิลปพ้ืนเมืองของทุกภาค 
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2052205 นาฏศิลปพ้ืนเมือง 2 2(1-2) 

 Thai  Folk  Dance 2 

 ศึกษาประวัติความเปนมา  เคร่ืองแตงกายและวิธีแสดง  บทเพลง
และทํานองเพลงของการแสดงแตละภาค  ฝกปฏิบัตนิาฏศิลปพ้ืนเมืองแตละ
ภาคท่ีไมซํ้ากบันาฏศิลปพ้ืนเมือง 1 

 

2052206 นาฎศิลปสําหรับครูประถมศึกษา 2(1-2) 

 Drama for Elementary school Teachers 

 ศึกษาท่ีมาของนาฎศิลป ประเภทของนาฏศิลป  นาฎยศัพท การ
ละคร สําหรับเด็ก การปฏิบัตนิาฎศิลปไทยและการละเลนพื้นเมือง นาฎศิลป
ของชาติใกลเคียง หลักในการชมนาฎศิลป 

 

2052207 นาฏศิลปสําหรับครูประถม 1 2(1-2) 

 Drama for Elementary School Teachers 1 

 ศึกษาท่ีมาของเพลง  จังหวะ  ลีลาและเคร่ืองแตงกายในชุดท่ีฝกรํา
ตามความเหมาะสม ฝกรําเพลงในน้ํามีปลาในนามีขาว  รําโคม(สําหรับเด็ก)  
รําอธิษฐาน จีนรําพัด (สําหรับเด็ก) และเพลงประกอบทารําอยางงายสําหรับ
เด็ก เชน นกนอย  มาวิง่  ลาวตอนก  เพลงรําวงในทาอิสระ  เชน  ชอมาลี  

ใกลเขาไปอีกนิด  เพลงปลุกใจ ฯลฯ 

 

2052208 นาฏศิลปสําหรับครูประถม 2 2(1-2) 

 Drama for Elementary School Teachers 2 

 ศึกษาท่ีมาของเพลง  จังหวะ  ลีลาและเคร่ืองแตงกายภายในชุดท่ีฝก
รํา ตามความเหมาะสม  ฝกรําวงมาตรฐาน  10  เพลง    กุลาตีไม  ฟอนเล็บ     

(สําหรับเด็ก) รําเชิญขวัญ  ระบําไก  รําหยอย  เตนกํารําเคียว  รองเง็ง  เซ้ิง
กระติบขาว 
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2052301 เพลงไทย 2 2(1-2) 

 Thai  Music  2 

 ศึกษาประวัติและผลงานเพลงท่ีใชในการขับรองของคีตกวีไทย  
เชน  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรา
นุวดัติวงศ  กรมหม่ืนพิชัยมหินทรโรตม  หลวงประดิษฐไพเราะ  (ศร  ศิลป
บรรเลง)  ดร.มนตรี  ตราโมท  ดร.อุทิศ  นาคสวัสดิ์  ดร.คุณหญิงช้ิน  ศิลป
บรรเลง  ฯลฯ 

 ศึกษาเพลง 2 ช้ัน  เพลงระบํา  และเพลงตับ     เร่ืองปฏิบัติตับ  เร่ือง 
นางซินเดอเรลลา  เร่ืองราชาธิราชตอนสมิงพระรามหนี      เร่ืองพระรวง
ตอนขอมดําดนิ   เร่ืองววิาหพระสมุทร  ฯลฯ 

 

2052302 เพลงไทย 3 2(1-2) 

 Thai  Music  3 

 ศึกษาลักษณะเพลงไทยประเภทเพลงเถา   และเพลงสามช้ัน          

ท้ังทวงทํานอง ลีลา  การรอง  จังหวะ  ตลอดจนวิธีการขยายอัตรา  และตัด
อัตราจังหวะ  ปฏิบัตเิพลงเถาและเพลงสามช้ัน  เชน  เพลงพมาเหเถา  เพลง
โสมสองแสงเถา  เพลงเขมรละออองคเถา  ฯลฯ  เพลงสามช้ัน  เชน เพลง
นางคราญสามช้ัน  เพลงถอนสมอสามช้ัน  เพลงแสนคํานงึสามช้ัน  

 

2052303 เพลงและการขับรองเพื่อการแสดง 2(1-2) 

 Singing  Practice  for  Stage 

 ศึกษาหลักการเลือกเพลง  ศึกษาจังหวะ  ลีลา  วิธีการขับรองเพลง
ในอารมณและความรูสึกเฉพาะที่ใชกับการรองประกอบการแสดงของไทย  

 ฝกขับรองเพลงท่ีใชประกอบการแสดงละครของไทย 
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2052501 ละครตะวันตก 2(1-2) 

 Western  Drama 

 ศึกษาความหมายและชนิดของการละครตะวันตก  ศึกษาและ
วิจารณลักษณะสําคัญของการละครยุคกลาง  และยุคฟนฟูของกรีกและ
โรมัน  วิวัฒนาการของโรงละคร  บทละคร  และนักประพันธท่ีสําคัญ  

เทคนิคและรูปแบบการแสดง  ความสัมพันธของศิลปะการละครกับศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  ปรัชญา 
 ศึกษาบทละคร       และแนวการเขียนของนักประพันธท่ีสําคัญของ
ยุโรป  บุคคลสําคัญในแขนงตาง  ๆ    ของศิลปะการละคร  ตลอดจน
สภาพแวดลอมของสังคม  ปรัชญาและส่ิงตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอศิลปะและ
วรรณคดีการละครของยุโรปสมัยปจจุบัน 

 

2052502 บัลเลต 1 2(1-2) 

 Ballet 1 

  ศึกษาศัพทเทคนิคตาง ๆ ท่ีใชในการเตนบัลเลต  และฝกการเตน 

 บัลเลตข้ันพื้นฐาน  เชน  ลีลาการใชแขน  ขา 
 

2052505 นาฏศิลปพ้ืนเมืองตะวันออก 2(1-2) 

 Eastern  Folk  Dance 

 ศึกษาความเปนมาของนาฏศิลปตะวันออก  ในดานความเหมือน
และความแตกตางท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัต ิ  ฝกนาฏศิลปพ้ืนเมืองตะวันออก
  

2052506 นาฏศิลปพ้ืนเมืองตะวันตก 2(1-2) 

 Western  Folk  Dance 

  ศึกษาความเปนมาของนาฏศิลปตะวันตก  ในดานความเหมือนและ 
 ความแตกตางท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัต ิ ฝกนาฏศิลปพ้ืนเมืองตะวนัตก 
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2052601 เทคนิคการสรางฉาก  แสง  สี  เสียง 2(1-2) 

 Set  and  Light  Design 

  ศึกษาเวทีและสวนประกอบของเวทีแบบตาง ๆ 

แบบ PROSENEUM.S.    (หมายถึงกรอบเวที)     แบบ  APRON  S.  (เวที
ลดหล่ัน  แบบ  AREANA  S.   (เวทีวงกลม)  แบบ  THRUST  S.  (เวทีเขา
ไปหาคนด)ู  แบบ  AVENUE  S. (ยกใหสูงหรือกําหนดเวทีเปนทางยาว)  
แบบ  OPEN  S. (เวทีเปดตลอด)   

 ศึกษาหลักการออกแบบไฟ   การใชเสียงประกอบการแสดง  
หลักการสรางฉากและฉากจําลอง  ฝกสรางฉากจริง  และฉากจําลอง 
ออกแบบการใชแสงและเสียงประกอบการแสดง 

 

2052602 การแตงกายแตงหนาและอุปกรณการแสดง 2(1-2) 

 Costumes,  Make-up  and  Props 

  ศึกษาประวัติความเปนมาของการแตงกายสมัยตาง ๆ เชน  ทวารวด ี

ศรีวิชัย  ลพบุรี  เชียงแสน  สุโขทัย  อยุธยา  รัตนโกสินทร  ฝกปฏิบัตกิาร
แตงกายยืนเคร่ืองละครรํา  ระบําพื้นเมือง  เบ็ดเตล็ด  ฝกประดิษฐสราง
เคร่ืองแตงกายศิราภรณเคร่ืองประดับอุปกรณการแสดงละคร  ศึกษาวธีิการ
แตงหนาแบบสวยงาม  และแบบพิศดาร  ท้ังทางดานละครรํา  และละครเวที  

ฝกออกแบบสรางเคร่ืองแตงกาย  อุปกรณประกอบการแสดง  ฝกปฏิบัตกิาร
แตงหนา  ท้ังแบบธรรมดาและแบบพิศดาร 

 

2052603 การออกแบบฉากและแสง  1 2(1-2) 

 Set  and  Light  Design 1 

 ศึกษาหนาท่ีและความสําคัญของฉากในละคร  ความสัมพันธของ
ฉากแสงและการแสดง  หลักการออกแบบ  ฉากและแสงขั้นพื้นฐาน  ทฤษฎี
สี การเขียนแผนผังเทวี  การทําฉากจําลอง  ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับไฟฟา  
การวางแผนผังแสง  ฝกออกแบบฉาก 
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2052604 การออกแบบเคร่ืองแตงกาย  1 2(1-2) 

 Costume  Design  1 

  ศึกษาหนาท่ีและความสําคัญของเคร่ืองแตงกายท่ีมีตอละคร  ความรู 
 เบ้ืองตนเกีย่วกับผาและการตัดเย็บ  หลักการออกแบบเส้ือผาละคร  ฝกออก 

 แบบเคร่ืองแตงกาย  ละครรวมสมัย 
 

2052605 การแตงหนา  1 2(1-2) 

 Make-up 1 

 ศึกษาความสําคัญของการแตงหนาในละคร   หลักการแตงหนา
เบ้ืองตน  การแตงหนาเพื่อเนนและพรางสวนตาง ๆ ของใบหนาในการ
แสดง  แตงหนาตามบุคลิกและวัยของตัวละคร  หลักการแตงหนาสําหรับ
ละครไทย  ฝกปฏิบัตแิตงหนาแบบละครรํา  ละครพูด 

 

2052606 การแสดง 2 2(1-2) 

 Acting 2 

  ศึกษาและฝกการแสดงบทบาทตัวละครท่ีมีความซับซอนมากข้ึน 

แสดงเปนฉากแสดงละครองคเดียวจบ     หรือละครส้ันความยาวไมเกิน 1 

ช่ัวโมง เนนท่ีการวิเคราะหตวัละครในเชิงจิตวิทยา 
 

2052607 การพูดและการฝกเสียง  2 2(1-2) 

 Speech  and  Voice  Training  2 

  ศึกษาและฝกพูดและการออกเสียงท่ีใชในละครแนวตาง ๆ  

 

2052608 การอานตีความบทละคร 1 2(1-2) 

 Oral  Interpretation  1  

 ศึกษาทฤษฎีการอานตีความ  ฝกการอานบทละครในเชิงตีความ  

และแสดงออกโดยการใชเสียงและทาทาง  เนนท่ีการวิเคราะหตัวละครใน
เชิงจิตวิทยา 
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2052609 ละครสรางสรรค 2(1-2) 

 Creative  Children  Theatre 

 ศึกษาพัฒนาการและความตองการของเด็กในวัยตาง  ๆ  ฝก
จินตนาการ  ความคิดสรางสรรค  ภาษากาย  การทํางานเปนกลุม  ฝกสราง
ละครสรางสรรค 

 

2052610 ละครและการแสดงสําหรับเด็ก  1 2(1-2) 

 Chidern Theatre 1 

 ศึกษาละครและการแสดงประเภทตาง ๆ สําหรับเด็ก จิตวิทยาของ
เด็กในวัยตาง ๆ  เพลง ระบํา การเลาเร่ือง ละครเวที ฝกสรางละครเวที
สําหรับเด็ก 

 

2052701 หลักการประพันธบทละคร 2(1-2) 

 Principles  of  Play  Writing 

  ศึกษารูปแบบฉันทลักษณของกลอนแปด  คําไวพจน  คําราชาศัพท 
และสํานวนท่ีใชในกลอนละครรํา  ฝกหัดแตงบทกลอนแปดท่ัว ๆ ไป โดย
ใชสัมผัสเสียงใหถูกตอง ฝกหัดแตงบทอวยพรและเนื้อรองในชุดระบําอ่ืน ๆ  

 แตงกลอนบทละครส้ัน ๆ ตามศักดิ์ของตัวละครและลีลาตัวละคร 
 

2052702 วิวฒันาการของศิลปะการละครตะวันออกและตะวันตก  :      2(2-0) 

                                         ศึกษาในเชงิวิเคราะห 
Critical  Studies  to  the  Development  of  Theatre  Art : East  and  

West 

  ศึกษาในเชิงวเิคราะหถึงววิัฒนาการของศิลปะการละครตะวันออก 
 ตะวนัตก  และละครไทย  โดยคํานึงถึงสภาพสังคม การเมือง  ศาสนา   
 วัฒนธรรม  อันจะมีผลกระทบตอการละครตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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2052704 วรรณกรรมการละครไทย 2(2-0) 

 Thai  Dramatic  Literature 

  ศึกษาวรรณกรรมและละครที่ดเีดนของไทย  ตั้งแตสมัยอยธุยมถึง 
 ปจจุบันในดานลักษณะพัฒนาการทางดานศิลปะ  คุณคาทางศิลปะตอวงการ 
 ละคร 
 

2052705 มหรสพและการละเลนของหลวง 2(1-2) 

 Entertainments  in  Royal  Festivities 

  ศึกษาประวัตท่ีิมาและววิัฒนาการ  เชน  วธีิการแสดง  สถานท่ี 

 โอกาสที่แสดงของการแสดงแตละชนิด  ฝกปฏิบัตมิหรสพ  และการละเลน 

 ของหลวง 
 

2052801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีนาฏศิลปและการละคร 1 2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Dance and Drama 1 

 จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ  การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทําในสถานการณหรือ
รูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น   

 

2052802 การฝกประสบการณวิชาชีพนาฏศิลปและการละคร 1 3(250) 

 Training  in  Dance  and  Drama 1 

  ฝกประสบการณวิชาชีพกับหนวยงานธุรกจิท่ีผลิตผลงานการแสดง 
 ภายใตคําแนะนําของอาจารยนิเทศกและผูประกอบการ 
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2053101 นารายณสิบปาง 2(2-0) 

 The  Ten  Reincarnations  of  Narai 

  ศึกษาประวัตท่ีิมาและเนื้อเร่ืองนารายณสิบปาง 
 

2053102 หลักการสรางละคร 2(2-0) 

 Principles  of  Play  Organizing 

  ศึกษาและวิเคราะหการสรางละคร  หนาท่ีของบุคลากรตาง ๆ  

 ในการจดัการแสดงและศึกษาการเคล่ือนไหวบนเวที 

 

2053103 การแสดงและการกํากับการแสดง 2(1-2) 

 Acting  and  Directing 

  ศึกษาหลักการแสดงเบ้ืองตน  การวิเคราะหตัวละครในเชิงจิตวิทยา 
 ฝกการแสดงเบ้ืองตน  การแสดงฉากส้ัน ๆ ศึกษาหลักการกํากับการแสดง 
 เบ้ืองตน  การวิเคราะหบทละคร  ฝกกํากับการแสดงฉากสั้น ๆ 

 

2053105 การแสดงเปนชุดเปนตอน 2(1-2) 

 Production of Dramatic Excerpts 

 ศึกษาประวัติและความเปนมาของการแสดง  ท่ีนํามาจัดแสดงเปน
ชุด เปนตอนจากบทละครในดานเน้ือเร่ือง  เคร่ืองแตงกาย  ลีลา  ทาทาง  
จังหวะ และทํานองเพลง  ฝกปฏิบัติ  เชน  ชุดพระลอลงสวน  พระลอตาม
ไก  พระสุธนเลือกคู  พระไวยเกี้ยวนางวันทองแปลง 

 

2053106 การเขียนบทละคร 2 2(2-0) 

 Play  Writing  2 

  ฝกหัดเขียนบทละครท่ีมีโครงเร่ือง  และตัวละครที่ซับซอนมากข้ึน 

 ความยาว 1-2 ช่ัวโมง  เนื้อหามากกวาการเขียนบทละคร 1 
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2053107 การสรางละครรํา 2(1-2) 

 Dance and Drama Workshop 

  ศึกษาบทละครรําชนิดตาง ๆ และเลือกนํามาสรางโดยพิจารณาเพลง 
 เคร่ืองแตงกาย  ฉาก  ใหเหมาะสม  คัดเลือกตัวละครและผูรับผิดชอบหนาท่ี 

 ตาง ๆ ปฏิบัตงิานสรางละครรํา 
 

2053108 การสรางละครรอง 2(1-2) 

 Thai  Musical  Theatre 

  ศึกษาประวัติลักษณะรูปแบบละครรอง  ฝกเขียนบทละครรองและ 
 ปฏิบัติงานสรางละคร 
 

2053201 ฉุยฉาย  2(1-2) 

 Chui  Chai 

  ศึกษาประวัติ  ความเปนมา  และฝกชุดตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

 เชน  ฉุยฉายพราหมณ  ฉุยฉายวันทอง  ฉุยฉายเบญกาย  ฉุยฉายสถาบัน 

 

2053202 ประดิษฐทารําเตน 1 2(1-2) 

 Choreography 1 

 ศึกษาหลักการประดิษฐทารําเตนสําหรับเดก็  ศึกษาหลักการจัดแถว  
การออกแบบเคร่ืองแตงกายในชุดสรางสรรค ประดิษฐทาจากเพลงไทยและ 

 เพลงสากลอยางงาย  ๆ 

 

2053203 กิจกรรมฟอนรํา 4 2(1-2) 

 Thai  Dancing  4 

 ศึกษาประวัติความเปนมา  เคร่ืองแตงกาย  จังหวะ  ลีลา  เพลง
ประกอบในชุดท่ีฝก  ฝกรําพระลอชมสวน  พระลอตามไก  พระสุธนเลือกคู  
พระไวย เกี้ยวนางวันทอง  รจนาเส่ียงพวงมาลัย  รามสูร  เมขลา  บุษบาเส่ียง
เทียน  พลายบัวเกีย้วนางตานี  ฯลฯ 
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2053204 การจัดการแสดงวิพิธทัศนา 2(1-2) 

 Variety  Show 

  ศึกษาความหมายและหลักการจัดวิพิธทัศนา  การเลือกชุดการแสดง 
ในโอกาสและสถานท่ีตาง ๆ การเลือกตัวแสดง  การฝกซอม  การเตรียม
เคร่ืองแตงกายและอุปกรณประกอบการแสดงฝกปฏิบัตกิารแสดงวิพิธทัศนา 

 

2053205 วิพิธทัศนา 2(1-2) 

 Reviews 

 ศึกษาความหมายและหลักการจัดวิพิธทัศนา  การเลือกชุดการแสดง
ในโอกาสตาง ๆ การเลือกตัวแสดง  การฝกซอม  การเตรียมเคร่ืองแตงกาย 
อุปกรณการแสดง  ฝกรําชุดตาง ๆ เชน  โบราณคดี  5 ชุด  ญวนรํากระถาง  
รํากิ่งไมเงินทอง  และการแสดงชุดอ่ืน ๆ  

 

2053207 เพลงและการละเลนพื้นบาน 2(1-2) 

 Theory  and  Practice  of  Folk  Dance 

  ศึกษาลักษณะของเพลงและการละเลนพื้นบานของภาคตาง ๆ เชน 

 เพลงกลอมเด็ก  เพลงสําหรับเด็กและการละเลนของเด็ก  เพลงปฏิพากยและ 
การละเลนของหนุมสาว  เพลงประกอบพิธีกรรม  ฯลฯ  ศึกษาคําประพันธ
และการใชภาษา  ทวงทํานองเพลง  วิธีเลนโอกาสท่ีแสดงและฝกปฏิบัต ิ

 

2053208 การบันทึกทารําเตน 2(1-2) 

 Dance  Notation 

  ศึกษาประวัติความเปนมา  ความสําคัญของการบันทึกทารําเตน  

 คุณลักษณะของโนตนาฏศิลปแบบตาง ๆ ฝกการเขียนโนตตามหลักของ 
 Labanotation 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

2053401 การแสดงหุน 2 2(1-2) 

 Puppetry 2 

 ศึกษาความหมาย ขอบเขต ประเภท  และประโยชนของหุน การ
สรางหุนชนิดตาง ๆ เทคนิคการเขียนบท  และการเชิดหุน  ฝกการเชิดหุน  

สรางฉากและอุปกรณ  ฝกการเขียนบท  การพากย  และการจัดการแสดง 
 

2053501 บัลเลต 2 2(1-2) 

 Ballet 2 

  ศึกษาประวัติความเปนมาของระบําบัลเลต  และฝกการเตนบัลเลตท่ี 

 ราวเกาะและท่ีกลางหอง 
   

2053502 โมเดิรนดานซ 1 2(1-2) 

 Modern Dance 1 

 ศึกษาประวัติความเปนมาของโมเดิรนดานซ  ฝกการเตนโมเดิรน
ดานซ เชน  การใชกลามเนื้อสวนตาง ๆ ของรางกาย  การใชเทาท้ังท่ีราว
เกาะ  และกลางหอง 

 

2053503 บัลเลต 3 2(1-2) 

 Ballet  3 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  2053501 บัลเลต 2 

  ฝกการเตนบัลเลตท่ีราวเกาะที่กลางหอง  ฝกระบําชุดส้ัน ๆ 

   

2053504 นาฏศิลปเอเชยี 2(1-2) 

 Asia  Dances 

 ศึกษาลักษณะ  ลีลา  เพลงและการแตงกายของระบําและการแสดง
ในประเทศทางภาคพ้ืนเอเชีย      ฝกลีลาการแสดงของกลุมประเทศทาง
ตะวนัออกตามความเหมาะสม 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

2053601 ละครวิทยุและวิทยุโทรทัศน 2(1-2) 

 Drama  Theory  &  Technique  for  Radio  and  T.V. 

  ศึกษาประเภทวิทยแุละโทรทัศนท่ีมีตอผูฟงและผูชม  ประเภทของ 
รายการของวทิยุ  โทรทัศน  ศัพทเทคนิค  หลักการจัดรายการ  หลักการ
เขียนบทละครวิทยุโทรทัศน หลักการแสดงวิทยุโทรทัศน  รวมท้ังลักษณะ
ของส่ือมวลชน ประเภทวิทยุโทรทัศนอิทธิพลของส่ือมวลชนท่ีมีตอผูฟง
และผูชม  ฝกเขียนบทรายการสารคดีทางวิทยุ  เขียนบทละครวิทยุโทรทัศน  
ฝกการแสดงละครวิทยุ  และละครโทรทัศน 

 

2053602 การแตงกายและการแตงหนา 2 2(1-2) 

 Character  Costume  &  Make-up  2 

 ฝกสรางเคร่ืองแตงกายละครไทย  พระ-นาง  ฝกออกแบบเคร่ือง
แตงกายละครระบําแบบตาง ๆ มากข้ึน  ฝกแตงหนาแบบพิศดาร  เชน  คน
แก  แผลเปน  และสวนพิการบนใบหนา  แกไขสวนท่ีบกพรองบนใบหนา 

 

2053604 การกํากับการแสดง 2 2(1-2) 

 Directing 2 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  2051605  การกํากับการแสดง 1 

 ศึกษาและฝกกาํกับการแสดงละครองคเดียวจบ  หรือละครส้ันท่ีมี
ความลึกซ้ึงในเนื้อหามากกวาระดับท่ี 1 

 

2053607 การแตงหนา 2 2(1-2) 

 Make-up 2 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  2052605  การแตงหนา  1 

 ศึกษาศิลปะการแตงหนาในระดับสูง  เชน  การเติม  การพรางสวน
ตาง ๆ  ของใบหนา  โดยวิธีการที่ซับซอนกวาการแตงหนา 1   การแตงผิว
ผิดปกติตาง ๆ  ฝกแตงหนาตามท่ีไดเรียนมา 
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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

2053608 การกํากับเวที 2(1-2) 

 Stage  Management 

  ศึกษาหนาท่ีและความสําคัญของผูกํากับเวที  การดําเนนิงาน  การ 
 ประสานงาน  ปญหาในการกํากับเวที  และวิธีแกปญหา ฝกกํากับเวที 

 

2053610 การเขียนบทละครสําหรับเด็ก 2(1-2) 

 Playwriting  for  Children 

 ศึกษาหลักการเขียนบทละครสําหรับเด็ก  ฝกการเขียนบทละคร
สําหรับเด็กในวัยตาง  ๆ 

 

2053611 ประวัตภิาพยนตร ละครวิทยุ และละครวิทยุโทรทัศน 2(2-0) 

 History  of  Film,  Radio  and  Techniques 

  ศึกษาประวัติภาพยนต  ละครวิทยุ  และละครวิทยุโทรทัศน 
 

2053612 ทฤษฏี  เทคนิควิทยุโทรทัศน 2(1-2) 

 Television : Theories and Techniques 

 ศึกษาทฤษฏี และการใชเทคนิคในการจัดการแสดงวทิยุโทรทัศน 
ฝกจัดการแสดงวิทยุโทรทัศน 

 

2053613 การแสดง 3 2(1-2) 

 Acting  3 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  2052606  การแสดง 2 

 ศึกษาและฝกการแสดงบทบาทตัวละคร  ท่ีมีความซับซอนลึกซ้ึง
มากกวาการแสดง 2  แสดงละครเร่ืองยาวเนนการวิเคราะหตัวละครที่มี
ลักษณะซับซอนในเชิงจิตวิทยา 
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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

2053701 หลักการวิเคราะหบทละคร 2(2-0) 

 Play  Analysis 

 วิเคราะหโครงเร่ือง  ตัวละคร  ปรัชญาความคิด  การใชภาษา  
วิธีการเขียนบทภาพและเสียงท่ีปรากฎบนเวที  ตลอดจนแนวการแสดงของ
ละครประเภทตาง ๆ  

 

2053702 การอานและแปลบทละคร 1 2(1-2) 

 Play  Reading  and  Translation 1 

 อานและแปลบทละครตางประเทศท่ีดีเดน  เปนมาตรฐานท่ีดีของ
การดําเนินเร่ือง การพัฒนาตัวละคร ลีลา บทสนทนา  ศึกษาหลักการอาน
และแปลบทละคร  ฝกการอานและแปลบทละคร 

 

2053703 ภาพยนตรและนวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทียบ 2(2-0) 

 Theatre, Movies and  Novels  :  Comparative  Arts 

 ศึกษาความสัมพันธของละคร ภาพยนตรและนวนิยาย  และอิทธิพล 

 ท่ีศิลปะแตละแบบมีตอกันจากตนเร่ืองเดียวกัน 

 

2053704 หลักการวิเคราะหและวิจารณการละคร 2(1-2) 

 Dramatic  Theories and Criticism 

  ศึกษาวเิคราะหทฤษฎีการละคร    และหลักการวจิารณการละคร 
 ในแงปรัชญา  ความคิด  จุดมุงหมาย  การเสนอเร่ือง  การแสดง  ผูชม 

 

2053705 วรรณกรรมการละครตะวันตก 2(1-2) 

 Western  Dramatic  Literature 

  ศึกษาผลงานวรรณกรรมการละครดีเดนในการละครตะวนัตกท่ีมี 

ปรากฎเปนภาษาไทยในดานลักษณะพัฒนาการทางศิลปะและคุณคาทาง
ศิลปะตอวงการละคร 
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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

2053706 นาฏศิลปและการละครเพื่อการศึกษา 2(1-2) 

 Dance and Drama for Educational Purpose 

 ศึกษประวัติความเปนมาและความสําคัญของการนํานาฏศิลปและ
การละครมาใชเพื่อการศึกษา  ขอบเขตและวิธีการท่ีจะนํานาฏศิลปและการ
ละครไปใชเพือ่สงเสริมการศึกษาและการเรียนรูในสาขาวิชาตาง ๆ  

สรางสรรคละครเพ่ือการศึกษา  หรือสัมพันธกับวิชาอ่ืน ๆ ในรูปแบบตาง ๆ 

ตามความเหมาะสม 

 

2053801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีนาฏศิลปและการละคร 3 2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Dance and Drama 3 

 จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูและโอกาสของการประกอบอาชีพ  

การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะ
ท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยศึกษาและสังเกตการปฏบัติงานจริงทางการ
แสดง  ท้ังในและนอกสถานท่ี   ฝกงานดานการจัดการแสดงภายใน
สถานศึกษา 

 

2054101 กิจกรรมสรางละคร 2 2(1-2) 

 Drama  Production 2 

 สรางละครรํา  เชน  ละครชาตรี  ละครนอก  ละครใน  ละคร 
ดึกดําบรรพ  ละครพันทาง  ละครเสภา  สรางละครรองและสรางละครพูด  

และละครพูดสลับรํา  ละครสังคีต  ละครสมัยใหม  และหรือการแสดงอ่ืน ๆ  

 

2054102 นาฏศิลปเปรียบเทียบ 2(1-2) 

 Comparative  Drama 

  ศึกษาและเปรียบเทียบแนวคิด  ปรัชญา  สภาพภมิูศาสตร  การเมือง 
 ซ่ึงมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมการละคร  และปฏิบัตนิาฏศิลปเปรียบเทียบ 
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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

2054103 การวิจารณนาฏศิลปและละคร 2(2-0) 

 Drama Criticism 

  ศึกษาหลักการวิจารณ  วิธีวจิารณ  หนาท่ีและความรับผิดชอบของผู 
 วิจารณละครที่มีตอผูชมและสังคม  ฝกวิจารณละครวิทยุ  ละครโทรทัศน 
 ละครเวที  ละครรํา  ภาพยนตร 
 

2054104 การเขียนบทละครไทย 2(1-2) 

 Thai  Playwriting 

 ศึกษาวิธีเขียนบทละครรํา  การตัดตอบทละคร  การบรรจุเพลงและ
ฝกเขียนบทละครและบรรจุเพลงรอง 

 

2054105 ลิเก  2(1-2) 

 Li-Ke 

  ศึกษาประวัติความเปนมาและองคประกอบของลิเกต้ังแตอดีตจนถึง 
 ปจจุบัน  ฝกรองและแสดงลิเก 
 

2054201 หนาพาทย  2 2(1-2) 

 Nah  Paht  2 

 ฝกหนาพาทยช้ันสูงท่ีใชประกอบในพิธีไหวครูครอบโขนละคร
และประกอบการแสดง  เชน  สาธุการ  ตระนิมิตร  ตะบองกัน  ชํานาญ  

บาทสุณี  คุกพาทย รัวสามลา  พราหมณเขาพราหมณออกเชิดฉาน  (พระราม
ตามกวาง) 
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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

2054202 ระบําเบ็ดเตล็ด  3 2(1-2) 

 Miscellaneous  Dance 3 

  ศึกษาประวัติการแสดงระบําเบ็ดเตล็ดท่ีนํามาฝกในดานเน้ือรอง  
เพลงดนตรี  เพลงขับรอง  เคร่ืองแตงกาย  โอกาสและสถานท่ีแสดง  ฝก
ปฏิบัติระบําตาง ๆ เชน  ระบําดาวดงึส  ระบําท่ีบท  ระบํายองหงิด  รํากริช  

รําซัดชาตรี   รํามโนราหบูชายัญ  ฯลฯ 

 

2054203 กิจกรรมฟอนรํา 5 2(1-2) 

 Thai  Dancing 5 

 ศึกษาและปฏิบัติการแสดงท่ีเปนชุดเปนตอนในละครชนิดตาง ๆ 

เร่ืองสังขทอง  สังขศิลปชัย  แกวหนามา  ไกรทอง  ขุนชางขุนแผน  

ราชาธิราช ฯลฯ 

  

2054204 ประดิษฐทารําเตน 2 2(1-2) 

 Choreography  2 

 การประดิษฐทารําเตนชุดใหญท้ังไทยและสากล  การออกแบบลีลา
การแปรแถวท่ียากและแปลกตามากข้ึน  การออกแบบเคร่ืองแตงกายในชุด
สรางสรรค  ศึกษาจังหวะ  ลีลาของเพลงไทยและเพลงสากล  แลวนํามา
ออกแบบประดิษฐทา  ตลอดจนการใชจินตนาการเกี่ยวกับการเลน  แสง  
เสียง  และการจัดเวที 
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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

2054205 ดนตรีและนาฏศิลปพ้ืนบาน 3(2-2) 

 Folk Music Folk Dance 

 ศึกษาลักษณะ ความเปนมา ความสําคัญ ววิัฒนาการเคร่ืองดนตรี 
การประสมวง ทํานอง จังหวะของดนตรีไทย ความสัมพันธระหวางดนตรี
กับนาฏศิลป คานิยมของคนไทย ตลอดจนการสงเสริม การอนุรักษ พัฒนา 
ดนตรีไทย การฝกปฏิบัตเิบ้ืองตน ศึกษาลักษณะประวัติความเปนมา 
ความสําคัญ วิวัฒนาการของนาฏศิลปไทย ในดานการแตงกาย ทารํา เพลง
ประกอบ และอุปกรณการแสดง ความสัมพันธระหวางดนตรี        นาฏศิลป
ไทยกับนาฎศิลปพ้ืนบาน คานิยมของคนไทย ตลอดจนการสงเสริม อนุรักษ     
และพัฒนานาฏศิลปไทย การฝกปฏิบัตเิบ้ืองตน 

 

2054206 ระบํานานาชาต ิ 2(1-2) 

 International  Dance 

 ศึกษาประวัติการแสดงชุดท่ีนํามาฝกหัดในดานเนื้อรอง  เพลง
ดนตรี เพลงขับรอง  เคร่ืองแตงกาย  โอกาสและสถานท่ีแสดงของชาติตาง ๆ 

เชน ญ่ีปุน  จีน  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  พมา  สเปน  อินเดีย  (ท้ัง
เดี่ยวและหมู)  เลือกปฏิบัตติามความเหมาะสม 

 

2054207 รําอาวุธ  2(1-2) 

 Weapon  Dances 

  ปฏิบัติการใชอาวุธ  เชน  พลอง  (เสนาไทย)  กระบอง  (นางยักษ)  
ทวน  (ระตูสิหนากับอิเหนา)  รบดวยศร  (พระ-ยกัษ)  กริชคู  ดาบคูและ
พลอง  เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม 
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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

2054301 เพลงไทย 4 2(1-2) 

 Thai Music 4 

 ศึกษาประวัติและท่ีมาของเพลงพ้ืนบานภาคกลางท่ีนิยมรองกันใน 

เทศกาลตาง ๆ ศึกษาประวัตแิละผลงานของพอเพลง แมเพลง ท่ีมีช่ือเสียงอยู
ในวงการท้ังอดีต และปจจบัุน ศึกษาลักษณะคํารองของเพลงนั้น ๆ ศึกษา
ลีลาการรองและวิธีแสดงโอกาสที่แสดง เคร่ืองแตงกาย และดนตรีประกอบ 

ฝกรองเพลงปฏิพากย เชน เพลงเก่ียวขาว เพลงฉอย เพลงทรงเคร่ือง เพลงลํา
ตัด ฯลฯ 

 

2054302 เพลงไทย 5 2(1-2) 

 Thai Music 5 

 ศึกษาประวัติและท่ีมาของเพลงพ้ืนบานภาคเหนือ ภาคอีสาน และ
ภาคใตท่ีนยิมรองกันในเทศกาลตาง ๆ ศึกษาประวัตแิละผลงานของพอเพลง 
แมเพลง ท่ีมีช่ือเสียงอยูในวงการท้ังอดีตและปจจุบัน ศึกษาลักษณะคํารอง
ของเพลงน้ัน ๆ ศึกษาลีลาการองและวิธีแสดง โอกาสท่ีแสดง เคร่ืองแตงกาย
และดนตรีประกอบ  ฝกรองเพลงพื้นบานของภาคตาง ๆ  

  

2054401 การแสดงหุน 3 2(1-2) 

 Puppetry  3 

 ศึกษาประวัติความเปนมาของหุนตะวันตกและตะวันออก  บทบาท
ของหุนในการศึกษา  ฝกเชดิหุนไทย  และรองเพลงประกอบในบทละคร
ไทยบาง ตอน  เชน  รามเกียรต์ิ  พระอภัยมณี  ฯลฯ 

 

2054501 นาฏศิลปสากล 2(1-2) 

 Wertern  Drama 

  ศึกษาประวัติความเปนมาของนาฏศิลปและความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับ 

นาฏศิลปสากล  เรียนเทคนคิและการเตนแบบ  Martha  Graham  เรียนรู
เทคนิค  และการเตนแบบ  Free  Style 
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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

2054502 โมเดิรนดานซ  2 2(1-2) 

 Modern  Dance 2 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  2053502  โมเดิรนดานซ  1 

 ฝกการเตนโมเดิรนดานซท่ีราวเกาะ และท่ีกลางหอง  ฝกสรางสรรค 
 ระบําในแนวโมเดิรนดานซ 
 

2054503 บัลเลต 4 2(1-2) 

 Ballet  4 

     วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  2053503  บัลเลต  3 

 ฝกการเตนบัลเลตท่ีราวเกาะและท่ีกลางหอง   ฝกปฏิบัตริะบําชุด
ส้ัน ๆ  จากทาตาง ๆ ท่ีไดเรียนมา 

 

2054602 การแตงกายละครไทย 2(1-2) 

 Costumes  for  Thai  Stage 

 ศึกษาประวัติและวิธีการแตงกายของละครไทย  ฝกแตงกายและ
สรางเคร่ืองแตงกายละครไทย 

 

2054604 ละครและการแสดงสําหรับเด็ก  2 2(1-2) 

 Children  Theatre  2 

 ละครและการแสดงสําหรับเด็กโตและวัยรุน จิตวิทยาของเด็กวัยรุน  

ฝกสรางละครเวทีสําหรับเดก็โตและวยัรุน 

 

2054605 การเขียนบทละครวิทยุและวิทยุโทรทัศน 2(1-2) 

 Playwriting  for  Radio  and  Television 

 ศึกษาวิธีการเขียนบทละครวทิย ุ และวิทยโุทรทัศน   ฝกเขียนบท
ละครวิทยแุละบทละครวิทยโุทรทัศน 
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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

2054606 การกํากับการแสดงละครวิทยุโทรทัศน 2(1-2) 

 Directing   for  Radio  and  Television 

 ศึกษาหลักการแสดงและกํากบัละครวิทยุโทรทัศน  ฝกเขียนบท
ละครวิทยแุละบทละครวิทยโุทรทัศน 

 

2054701 การละครสมัยใหมในอังกฤษ ยุโรป และอเมริกา 2(2-0) 

 Modern  Drama  and  Theatre  in  England, Europe and America 

  ศึกษาการละครในศตวรรษท่ี  20  ของอังกฤษ  ยโุรป  และอเมริกา 
 ในเชิงแนวความคิด  ทฤษฎีและการปฏิบัต ิ

 

2054702 วรรณกรรมการละครสากล 2(1-2) 

 World  Dramatic  Literature 

 ศึกษาถึงผลงานวรรณกรรมการละครชิ้นดเีดนของโลกท่ีมีปรากฎ
เปนภาษาอังกฤษ  ฝร่ังเศลหรือภาษาไทยในดานลักษณะและพัฒนาการทาง
ศิลปะ  คุณคาทางศิลปะท่ีมีตอวงการละคร 

 

2054704 บทบาทของดนตรีและนาฏศิลปในละครเอเชีย 2(1-2) 

 Dance and Music Theatre of Asia : A Critical Study 

 ศึกษาเชิงวิเคราะหถึงบทบาทและความสําคัญของนาฏศิลปและ
ดนตรีในละครเอเชีย 

 

2054705 หลักการวิเคราะหและวิจารณการละครไทย 2(1-2) 

 Thai  Classical  Play  Analysis  and Criticism 

  ศึกษาหลักการวิเคราะหและหลักการวจิารณละครไทย  โครงเร่ือง 
ตัวละคร  ปรัชญา  ความคิด  การใชภาษา  วิธีการเขียนบท ขนบของการ
แสดงบนเวที  ฝกวเิคราะห  บทละครและฝกวิจารณการละครไทย 
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2054801 การฝกประสบการณวิชาชีพนาฏศิลปและการละคร 2 5(450) 

 Training  in  Dance  and  Drama  2 

  ฝกประสบการณวิชาชีพกับหนวยงานธุรกจิท่ีมีผลิตผลการแสดง 
ภายใตการควบคุมของอาจารยนิเทศกและผูประกอบการ  และผลิตผลงาน
ทางดานการแสดงใหไดมาตรฐานออกสูสาธารณชน 

 

2054901 ผลงานคนควาริเร่ิมทางนาฏศิลปหรือศิลปะการละคร 2(1-2) 

 Selected  Study 

  เขียนผลงานการคนควาในหวัขอท่ีไดรับความเหน็ชอบจากภาควิชา 
หรือกํากับการแสดงท่ีไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา 1 เร่ือง     และจัดทํา
คูมือ  กํากับการแสดง  สรุปผลงานสง  หรือเขียนบทละครเร่ืองยาวท่ีได
มาตรฐาน 1  เร่ือง รวมท้ังออกแบบฉาก  เคร่ืองแตงกายแนะแนวทางการ
แสดง  หรือประดิษฐชุดการแสดงท่ีไดมาตรฐาน  เขียนคูมือประกอบการ  
แสดงและทําสไลด  พรอมบันทึกเสียงเพลง  หรือบันทึกวิดีทัศนทารํา  
(เลือกเพียงอยางใดอยางหนึ่ง และตองสอบปากเปลาดวย) 

 

2054903 การแสดงทองถ่ิน 2(1-2) 

  Folk  Performing  Arts 

  ศึกษาความเปนมาของนาฏศิลปแตละทองถ่ินในประเทศไทยดาน 

วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ ี  การแตงกายและการแสดงนาฏศิลป
ทองถ่ิน 

2054904 สรีระวิทยาของผูแสดงนาฏศิลป 2(2-0) 

 Anatomy  of  Performers   

 ศึกษาระบบ  หนาท่ีของสรีระและอวัยวะสวนตาง ๆ  ของรางกายท่ี 

เกี่ยวของกับการแสดงนาฏศิลป  และประโยชนของนาฏศิลปท่ีมีตอสรีระ  
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2054906 รําวง  2(1-2)

 Ramwong 

 ศึกษาท่ีมาความหมายของเพลงและวัตถุประสงคของการรําวง     
ทารํา  การแตงกาย  ทวงทํานองเพลง  จังหวะท่ีใชในการรํา  และโอกาสท่ีใช
ในการแสดงฝกรําวงมาตรฐาน 

 

2054907 การใชคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานในงานนาฏศิลป 2(1-2) 

 Basic Computer Application in dramatic Arts 

 ศึกษาการใชคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐาน  ศึกษาการใชคอมพิวเตอรใน
การบันทึกขอมูลและทารําตาง ๆ เพื่อใชในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป
พรอมฝกปฏิบัต ิ

 

2054908 นาฏศิลปเพื่อชีวิต 2(1-2) 

 Dramatic  Arts  for  Daily  Life 

 ศึกษาท่ีมาลักษณะและชนิดของการแสดง  ระบํา  รํา  ฟอน  ละคร 
โขนวิพิธทัศนา  มหรสพ  การละเลนของหลวง  เพลงและการแสดงพ้ืนเมือง  
ศึกษาความสําคัญของนาฏศิลปไทยท่ีมีตอวิถีชีวิตไทย  วิเคราะหลักษณะที่
นยิมวาดีในดานลีลา  ทารํา  ทวงทํานองเพลง  จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ
เนื้อหาตามความเหมาะสม 

 

2054909 การวิจัยดานนาฏศิลปและการละคร 2(1-2) 

 Dramatic  Arts  Research 

  ลักษณะของการวิจัยดานนาฏศิลปและการละคร  เทคนิคการเก็บ 

 รวบรวมขอมูลภาคสนาม  การตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล  ฝกการเขียน 

 รายงานการวิจยั  ขอควรระวงัในการทําวิจยัดานนาฏศิลปและการละคร 
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2054910 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารดานนาฏศิลปและการละคร 2(1-2) 

 English  for  Dramatic  Arts  Communication 

  ฝกทักษะดานการฟง  พูด  อาน และเขียนเพื่อการส่ือสารเบ้ืองตน 

 ในสถานการณตาง ๆ และศัพทเทคนิคท่ีเกีย่วของกับนาฏศิลปและการละคร 
 

2054911 การจัดการนาฏศิลปเชิงธุรกิจ 2(1-2) 

 Dramatic  Arts Business 

  บทบาทของงานนาฏศิลปและการละครในสังคมการตลาดและการ 
ดําเนินธุรกิจดานนาฏศิลป  การจัดองคกร  จัดงบประมาณ กฎหมายท่ี
เกี่ยวกับงานนาฏศิลปและการละคร 

 

2054912 การวัดผลและประเมินผลนาฏศิลปและการละคร 2(1-2) 

 Test  and  Measurements  in  Dramatic  Arts 

  ศึกษาเกีย่วกับการวัดผลและประเมินผลวิชานาฏศิลปและการละคร 
 ในทุกสาขา  เชน  วิชาท่ีปฏิบัตเินนทักษะ  ประวัตแิละทฤษฎีท่ีเปนความรู 

ความจํา  แบบทดสอบ  แบบประเมินผล   ฝกสรางแบบทดสอบแบบ
ประเมินผล 
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หมูวชิาดุริยางศิลป 
(206) 

 

 

 หมูวิชาดุริยางศิลป  ซ่ึงอยูในหมวดวิชา  ศิลปกรรมศาสตรไดจัดลักษณะเน้ือหาวชิาออกเปน
ดังนี ้

 

1. ทฤษฎีประวัตแิละการประพนัธทางดนตรีไทย    (206-1--) 

2. ปฏิบัติดนตรีไทย       (206-2--) 

3. ทฤษฎี  ประวตัิ  และการประพันธทางดนตรีสากล   (206-3--) 

4. ปฏิบัติดนตรีสากล       (206-4--) 

5. ดนตรีวิทยาและมนุษยวิทยาทางดนตรี     (206-5--) 

6. ดนตรีศึกษา        (206-6--) 

7. สนับสนุนวิชาชีพ       (206-7--) 

8. การฝกประสบการณวิชาชีพ      (206-8--) 

9. โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ 
โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวิจยั   (206-9--) 
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หมูวชิาดุริยางศิลป  (206) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

2061101 - พ้ืนฐานดนตรีไทย 3(3-0) 

 2061102 ประวัติดนตรีไทย 2(2-0) 

2061103 - การบันทึกโนตเพลงไทย 3(3-0) 

2061104 - หนาทับดนตรีไทย 3(3-0) 

 2061105 หลักการขับรองเพลงไทย 2(2-0) 

2061106 - ลักษณะและประเภทเพลงไทย 3(3-0) 

 2061107 การประสมวงดนตรีไทย 2(2-0) 

2061108 - เคร่ืองดนตรีและการประสมวงดนตรีไทย 3(3-0) 

 2061108 เคร่ืองดนตรีไทย 2(2-0) 

2061109 - ประวัตวิรรณกรรมเพลงไทย 3(3-0) 

2061110 - การขับรองเพลงไทย 3(3-0) 

2061111 - ขนบประเพณขีองดนตรีไทย 3(3-0) 

 2061112 ศัพทสังคีตดนตรีไทย 2(2-0) 

 2061113 การดนตรีไทย 2(2-0) 

2061201 - ปฏิบัติพ้ืนฐานเคร่ืองดีดไทย 2(0-4) 

 2061201 ปฏิบัติพ้ืนฐานปพาทย 2(0-4) 

2061202 - ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย  1 2(0-4) 

 2061202 ปฏิบัติปพาทย  1 2(0-4) 

2061203 - ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย  2 2(0-4) 

 2061203 ปฏิบัติปพาทย  2 2(0-4) 

2061204 - ปฏิบัติพ้ืนฐานเคร่ืองสีไทย 2(0-4) 

 2061204 ปฏิบัติพ้ืนฐานเคร่ืองสายไทย 2(0-4) 

2061205 - ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย  1 2(0-4) 

 2061205 ปฏิบัติเคร่ืองสายไทย  1 2(0-4) 

2061206 - ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 2 2(0-4) 

 2061206 ปฏิบัติเคร่ืองสาย  2 2(0-4) 
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2061207 - ปฏิบัติพ้ืนฐานเคร่ืองตีไทย    2(0-4) 

 2061207 ปฏิบัติพ้ืนฐานขับรองเพลงไทย 2(0-4) 

2061208 - ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย  1 2(0-4) 

 2061208 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 1 2(0-4) 

2061209 - ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย  2 2(0-4) 

 2061209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 2 2(0-4) 

2061210 - ปฏิบัติพ้ืนฐานเคร่ืองเปาไทย 2(0-4) 

 2061210 ปฏิบัติเพลงตับ 2(0-4) 

2061211 - ปฏิบัติเคร่ืองเปาไทย  1 2(0-4) 

 2061211 ปฏิบัติเพลงเถา 2(0-4) 

2061212 - ปฏิบัติเคร่ืองเปาไทย  2 2(0-4) 

 2061212 ปฏิบัติเพลงระบํา  รํา  ฟอน 2(0-4) 

2061213 - ปฏิบัติพ้ืนฐานขับรองเพลงไทย 2(0-4) 

 2061213 ปฏิบัติเพลงมอญ 2(0-4) 

2061214 - ปฏิบัติขับรองเพลงไทย  1 2(0-4) 

 2061214 ปฏิบัติขับรองเพลงไทยตามสมัยนิยม 2(0-4) 

2061215 - ปฏิบัติขับรองเพลงไทย  2 2(0-4) 

 2061215 ปฏิบัติหนาทับ 2(0-4) 

2061216 - ปฏิบัติเพลงตับ 2(0-4) 

 2061216 ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานไทยภาคเหนือ  1 2(0-4) 

2061217 - ปฏิบัติเพลงเถา 2(0-4) 

 2061217 ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานไทยภาคอีสาน  1 2(0-4) 

2061218 - ปฏิบัติเพลงระบํา  รํา  ฟอน 2(0-4) 

 2061218 ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานไทยภาคกลาง  1 2(0-4) 

2061219 - ปฏิบัติเพลงมอญ 2(0-4) 

 2061219 ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานไทยภาคใต 2(0-4) 

2061220 - ปฏิบัติอังกะลุง 2(0-4) 

 2061220 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2) 
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2061221 - ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานภาคเหนือ  1 2(0-4) 

 2061221 ปฏิบัติอังกะลุง 1(0-2) 

2061222 - ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานภาคอีสาน  1 2(0-4) 

 2061222 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพ้ืนบานไทย  1 1(0-2) 

2061223 - ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานภาคกลาง  1 2(0-4) 

2061224 - ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานภาคใต  1 2(0-4) 

2061225 - ปฏิบัติหนาทับ 2(0-4) 

2061226 - ปฏิบัติหนาทับ    กลองแขก  และโทนรํามะนา 2(0-4) 

2061227 - ปฏิบัติหนาทับกลองสองหนา 2(0-4) 

2061228 - ปฏิบัติขับรองเพลงไทยตามสมัยนิยม 2(0-4) 

2061229 - ปฏิบัติขับรองเพลงพื้นบาน  1 2(0-4) 

2061230 - ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย  1 1(0-2) 

2061231 - ปฏิบัติรวมวงดนตรีพ้ืนบานไทย  1 1(0-2) 

2061301 - ทฤษฎีดนตรีสากล  1 3(3-0) 

 2061302 ทฤษฎีดนตรีสากล  2 2(2-0) 

 2061303 การอานและการเขียนโนตสากล  1 1(1-0) 

 2061304 การอานและการเขียนโนตสากล  2 1(1-0) 

 2061305 ประวัติดนตรีตะวนัตกโดยสังเขป 2(2-0) 

 2061306 องคประกอบดนตรีสากล 2(2-0) 

 2061307 ทฤษฎีดนตรีสากลท่ัวไป 2(1-2) 

2061303 - การอานและเขียนโนตสากล  1 1(1-0) 

2061307 - ทฤษฎีดนตรีสากลท่ัวไป 2(1-2) 

2061308 - ทฤษฎีดนตรีสากลข้ันพื้นฐาน 3(3-0) 

2061401 - ปฏิบัติเคร่ืองลมไม  1 2(0-4) 

2061402 - ปฏิบัติเคร่ืองลมไม  2 2(0-4) 

2061403 - ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง  1 2(0-4) 

2061404 - ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง  2 2(0-4) 

2061405 - ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล  1 2(0-4) 
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2061406 - ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล  2 2(0-4) 

2061407 - ปฏิบัติกีตาร  1 2(0-4) 

2061408 - ปฏิบัติกีตาร  2 2(0-4) 

2061409 - ปฏิบัติคียบอรด  1 2(0-4) 

2061410 - ปฏิบัติคียบอรด  2 2(0-4) 

2061411 - ปฏิบัติขับรองสากล  1 2(0-4) 

2061412 - ปฏิบัติขับรองสากล  2 2(0-4) 

2061413 - ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ  1 2(0-4) 

2061414 - ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ  2 2(0-4) 

 2061415 การแสดงเคร่ืองดนตรีสากล  1 2(0-4) 

 2061416 การแสดงเคร่ืองดนตรีสากล  2 2(0-4) 

 2061417 ปฏิบัติรวมวงคอมโบ  1  1(0-2) 

 2061418 ปฏิบัติรวมวงเคร่ืองเปา  1 1(0-2) 

 2061419 ปฏิบัติรวมวงออรเคสตรา  1 1(0-2) 

 2061420 ปฏิบัติรวมวงแจส  1 1(0-2) 

 2061421 ปฏิบัติรวมวงเล็กหรือวงคอมโบ  1 2(0-4) 

 2061422 ปฏิบัติรวมวงขับรองประสานเสียง  1 2(0-4) 

 2061423 ปฏิบัติรวมวงเคร่ืองเปา  1 1(0-4) 

 2601424 ปฏิบัติรวมวงออรเคสตรา 1(0-2) 

 2061425 ปฏิบัติรวมวงแจส 2(0-4) 

 2061426 ปฏิบัติเคร่ืองสายตะวันตก  1 2(0-4) 

 2061427 ปฏิบัติเคร่ืองสายตะวันตก  2 2(0-4) 

 2061428 การบรรเลงรวมวงดนตรีสากล  1 1(0-2) 

 2061429 การบรรเลงรวมวงดนตรีสากล  2 1(0-2) 

2061501 - การจัดเก็บระบบขอมูลดนตรี 3(3-0) 

2061502 - พ้ืนฐานดนตรีวิทยา 3(3-0) 

 2061502 ดนตรีวิทยาเบือ้งตน 2(2-0) 

2061503 - มานุษยวิทยาทางดนตรี 3(3-0) 
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2061504 - พ้ืนฐานสังคมวิทยาทางดนตรี 3(3-0) 

2061505 - ดนตรีวจิกัษ 3(3-0) 

 2061505 สีสันและเสียงของเคร่ืองดนตรี 2(2-0) 

2061506 - ดนตรีรวมสมยั 3(3-0) 

2061701 - คอมพิวเตอรดนตรีข้ันพื้นฐาน 3(2-2) 

2061702 - การซอมสรางเคร่ืองดนตรีไทย 3(2-2) 

 2061702 การซอมบํารุงและรักษาเคร่ืองดนตรีไทย 2(1-2) 

 2062101 องคประกอบของดนตรีไทย 2(2-0) 

2062102 - ทฤษฎีดนตรีไทย 3(3-0) 

2062103 - ดนตรีพ้ืนบานไทย 3(3-0) 

 2062104 ทฤษฎีเพลงเถา 2(2-0) 

2062105 - ศิลปนและนักประพันธเพลงไทย 3(3-0) 

2062106 - ดนตรีและการแสดง 3(3-0) 

 2062106 ดนตรีประกอบการแสดงของไทย 2(2-0) 

 2062107 พิธีไหวครูและครอบดนตรีไทย 2(2-0) 

 2062108 สุนทรียศาสตรของดนตรีไทย 2(2-0) 

 2062109 ภูมิศาสตรดนตรีไทย 2(2-0) 

2062110 - ดนตรีพ้ืนบานไทยภาคเหนือ 3(3-0) 

2062111 - ดนตรีพ้ืนบานไทยภาคอีสาน 3(3-0) 

2062112 - ดนตรีพ้ืนบานไทยภาคกลาง 3(3-0) 

2062113 - ดนตรีพ้ืนบานไทยภาคใต 3(3-0) 

 2062114 วงปพาทย 2(2-0) 

 2062115 วงเคร่ืองสายไทย 2(2-0) 

 2062116 วงมโหรี 2(2-0) 

2062201 - ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย  3 2(0-4) 

 2062201 ปฏิบัติปพาทย  3 2(0-4) 

2062202 - ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย  4 2(0-4) 

 2062202 ปฏิบัติปพาทย  4 2(0-4) 
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2062203 - ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย  3 2(0-4) 

 2062203 ปฏิบัติเคร่ืองสายไทย  3 2(0-4) 

2062204 - ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย  4 2(0-4) 

 2062204 ปฏิบัติเคร่ืองสายไทย  4 2(0-4) 

2062205 - ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย  3 2(0-4) 

 2062205 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย  3 2(0-4) 

2062206 - ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย  4 2(0-4) 

 2062206 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย  4 2(0-4) 

2062207 - ปฏิบัติเพลงสําหรับโขน  ละคร 2(0-4) 

 2062207 ปฏิบัติเพลงสําหรับโขน  ละคร 2(0-4) 

2062208 - ปฏิบัติเพลงในเร่ืองละคร 2(0-4) 

 2062208 ปฏิบัติเพลงในเร่ืองละคร 2(0-4) 

2062209 - ปฏิบัติเพลงเร่ือง 2(0-4) 

 2062209 ปฏิบัติเพลงเร่ือง 2(0-4) 

2062210 - ปฏิบัติเพลงออกภาษาและเพลงสิบสองภาษา 2(0-4) 

 2062210 ปฏิบัติเพลงออกภาษาและเพลงสิบสองภาษา 2(0-4) 

2062211 - ปฏิบัติเพลงประเภทลูกลอลูกขัด 2(0-4) 

 2062211 ปฏิบัติเพลงประเภทลูกลอลูกขัด 2(0-4) 

2062212 - ปฏิบัติเพลงย่ํามอญ 2(0-4) 

 2062212 ปฏิบัติเพลงย่ํามอญ 2(0-4) 

2062213 - ปฏิบัติหนาทับตะโพนและกลองทัด  1 2(0-4) 

 2062213 ปฏิบัติหนาทับตะโพนและกลองทัด  1 2(0-4) 

2062214 - ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานภาคเหนือ  2 2(0-4) 

 2062214 ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานภาคเหนือ  2 2(0-4) 

2062215 - ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานภาคอีสาน  2 2(0-4) 

 2062215 ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานภาคอีสาน  2 2(0-4) 

2062216 - ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานภาคกลาง  2 2(0-4) 

 2062216 ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานภาคกลาง  2 2(0-4) 
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2062217 - ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานภาคใต  2 2(0-4) 

 2062217 ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานภาคใต  2 2(0-4) 

2062218 - ปฏิบัติขับรองเพลงไทยสําหรับเด็ก 2(0-4) 

2062219 - ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย  2 1(0-2) 

2062220 - ปฏิบัติรวมวงดนตรีพ้ืนบานไทย  2 1(0-2) 

2062221 - ปฏิบัติขับรองเพลงพื้นบาน  2 2(0-4) 

2062222 - ปฏิบัติเคร่ืองเปาไทย  3 2(0-4) 

2062223 - ปฏิบัติเคร่ืองเปาไทย  4 2(0-4) 

2062224 - ปฏิบัติขับรองเพลงไทย  3 2(0-4) 

2062225 - ปฏิบัติขับรองเพลงไทย  4 2(0-4) 

2062301 - ทฤษฎีดนตรีสากล  2 3(3-0) 

 2062301 ทฤษฎีดนตรีสากล  3 2(2-0) 

2062302 - ทฤษฎีดนตรีแจส 3(3-0) 

2062303 - การประพันธ  1 3(3-0) 

2062304 2062304 การอานและการเขียนโนตสากล  4 1(1-0) 

 2062303 การอานและการเขียนโนตสากล  3 1(1-0) 

2062305 - ดนตรีปอปปูลารเร่ิมต้ังแต  ค.ศ.  1950 3(3-0) 

 2062305 ดนตรีตะวันตกกอนสมัยราโรด 2(2-0) 

2062306 - ประวัติดนตรีตะวนัตกต้ังแตศตวรรษท่ี  18  ถึงปจจุบัน 3(3-0) 

 2062306 ดนตรีสมัยราโรด 2(2-0) 

2062307 2062307 ดนตรีสมัยโรโคโคและคลาสสิค 2(2-0) 

2062308 - หลักการโยธวาทิต 3(3-0) 

2062309 - การอํานวยเพลงเบ้ืองตน 2(1-2) 

2062310 - การอํานวยเพลงขับรองประสานเสียง 2(1-2) 

2062311 - โอเปราและละครเพลง 3(3-0) 

2062312 - ประวัติดนตรีตะวนัตก  2 2(2-0) 

2062313 - คีตปฏิภาณแบบแจส  1 3(2-2) 

2062314 - ปรัชญาของดนตรี 3(3-0) 
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2062315 - ประวัติดนตรีแจส 3(3-0) 

 2062315 การประพันธ  1 2(2-0) 

2062316 - รูปแบบและการวิเคราะหดนตรี 2(2-0) 

2062318 - คีตปฏิภาณแบบแจส 2(2-0) 

2062319 - โยฮันน  เซบาสเตียน  บาค 2(2-0) 

2062320 - วูลฟกัง  อมาดิอุส  โมสารท 2(2-0) 

2062321 - ลุควิก  ฟาน  เบโธเฟน 2(2-0) 

2062322 - เคร่ืองกระทบสําหรับวงโยธวาทิต 3(2-2) 

2062323 - ดนตรีสนาม 3(2-2) 

 2062323 การประพันธ  2 2(2-0) 

2062325 2062325 ดนตรีรวมสมยั 2(2-0) 

2062326 2062326 การปฏิบัตเิฉพาะแนว 2(2-0) 

 2062327 โคลัค  เดบุสซี 2(2-0) 

 2062329 อาโนลด  โซนเบิรก 2(2-0) 

2062327 2062313 ประวัติดนตรีตะวนัตก  3 2(2-0) 

2062328  อีกอร   สตราวินสกี ้ 2(2-0) 

2062329  การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงแจส  2 2(2-0) 

2062401 - ปฏิบัติเคร่ืองลมไม  3 2(0-4) 

2062403 - ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง  3 2(0-4) 

2062405 - ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล  3 2(0-4) 

2062407 - ปฏิบัติกีตาร  3 2(0-4) 

2062408 - ปฏิบัติกตีาร  4 2(0-4) 

2062409 - ปฏิบัติคียบอรด  3 2(0-4) 

2062410 - ปฏิบัติคียบอรด  4 2(0-4) 

2062411 - ปฏิบัติขับรองสากล  3 2(0-4) 

2062412 - ปฏิบัติขับรองสากล  4 2(0-4) 

2062413 - ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ  3 2(0-4) 
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2062415 - ปฏิบัติรวมวงเล็ก  1 1(0-2) 

2062416 - ปฏิบัติรวมวงเล็ก  2 1(0-2) 

2062417 - ปฏิบัติรวมวงใหญ  1 1(0-2) 

2062418 - ปฏิบัติรวมวงใหญ  2 1(0-2) 

2062419 - ปฏิบัติขับรองประสานเสียง  1 1(0-2) 

2062420 - ปฏิบัติขับรองประสานเสียง  2 1(0-2) 

2062421 - ปฏิบัติเคร่ืองลมไมแจส  1 2(0-4) 

 2062421 การแสดงเดีย่วดนตรีสากล  3 2(0-4) 

2062422 - ปฏิบัติเคร่ืองลมไมแจส  2 2(0-4) 

 2062422 การแสดงเคร่ืองดนตรีสากล  4 2(0-4) 

2062423 - ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลืองแจส  1 2(0-4) 

 2062423 ปฏิบัติรวมวงคอมโบ  2 1(0-2) 

2062424 - ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลืองแจส  2 2(0-4) 

 2062424 ปฏิบัติรวมวงเคร่ืองเปา  2 1(0-2) 

2062425 - ปฏิบัติเคร่ืองสายสากลแจส  1 2(0-4) 

 2062425 ปฏิบัติรวมวงออรเคสตรา  2 1(0-2) 

2062426 - ปฏิบัติเคร่ืองสายสากลแจส  2 2(0-4) 

 2062426 ปฏิบัติวงโยธวาฑิต  1 1(0-2) 

2062427 - ปฏิบัติกีตารพาณิชย  1 2(0-4) 

 2062427 ปฏิบัติรวมแจส  2 1(0-2) 

2062428 - ปฏิบัติกีตารพาณิชย  2 2(0-4) 

 2062428 ปฏิบัติรวมวงขับรองประสานเสียง  2 2(0-4) 

2062429 - ปฏิบัติคียบอรดแจส  1 2(0-4) 

2062430 - ปฏิบัติคียบอรดแจส  2 2(0-4) 

2062431 - ปฏิบัติขับรองสากลแจส  1 2(0-4) 

2062432 - ปฏิบัติขับรองสากลแจส  2 2(0-4) 

2062433 - ปฏิบัติเคร่ืองกระทบแจส  1 2(0-4) 
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 2062433 ปฏิบัติเคร่ืองสายตะวันตก 3 2(0-4) 

2062434 - ปฏิบัติเคร่ืองกระทบแจส  2 2(0-4) 

 2062434 ปฏิบัติเคร่ืองสายตะวันตก  4 2(0-4) 

2062435 - รวมวงแจสหรือปอปปูลาร  1 2(0-4) 

 2062435 การแสดงเคร่ืองดนตรีสากล  5 2(0-4) 

2062436 - รวมวงแจสหรือปอปปูลาร  2 2(0-4) 

 2062436 การแสดงเคร่ืองดนตรีสากล  6 2(0-4) 

 2062437 การขับรองหมู  1 1(0-2) 

 2062438 การขับรองหมู  2 1(0-2) 

2062501 - ประวัติเคร่ืองดนตรี 3(3-0) 

2062502 - ประวัติดนตรีเชิงปฏิบัต ิ 3(3-0) 

2062503 - การศึกษาดนตรีภาคสนาม 3(2-2) 

2062504 - ดนตรีเอเชียตะวันออกและตะวนัออกเฉียงใต 3(3-0) 

2062505 - ดนตรีเอเชียใตและตะวันออกกลาง 3(3-0) 

2062506 - ความสัมพันธระหวางดนตรีไทยกับดนตรตีะวนัตก 3(3-0) 

2062507 - การเขียนวิจารณดนตรี 3(3-0) 

2062508 - การเกบ็รักษาและการซอมเคร่ืองดนตรีเบ้ืองตน 3(2-2) 

2062509 - การทําความสะอาดและการปรับเคร่ืองเปา 3(2-2) 

2062510 - การบันทึกเสียงเบ้ืองตน 2(2-0) 

2062511 - การซอมเคร่ืองสายไทย 3(2-2) 

2062512 - การซอมสรางอุปกรณดนตรี 2(2-0) 

2062513 - การจัดการวงดนตรี 3(3-0) 

2062514 - ดนตรีและการแสดง 1(0-2) 

2062515 - การศึกษาประวัติดนตรีเชิงลึก 3(3-0) 

2062601 - ดนตรีและกิจกรรมการเคล่ือนไหวสําหรับเด็ก 2(1-2) 

2062602 - กระบวนการเรียนดนตรีศึกษา 2(2-0) 

2062603 - จิตวิทยาและแนะแนวสําหรับครูดนตรี 2(2-0) 

2062604 - จิตวิทยาการสอนดนตรีและกระบวนการเรียนดนตรีศึกษา 3(3-0) 
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2062701 - พ้ืนฐานเคร่ืองสังเคราะหเสียง 3(2-2) 

2062702 - ระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลทางดนตรี 3(2-2) 

2062703 - ระบบเสียงดนตรีไทย 2(2-0) 

2062704 - ระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเกีย่วของกับธุรกิจดนตรี 2(2-0) 

2062705 - การปรับและการตั้งเสียงเปยโน 2(2-0) 

2062706 - เทคนิคการใชเคร่ืองสังเคราะหเสียง 2(2-0) 

2062707 - หลักการแสดงเบื้องตน 2(2-0) 

2062708 - การสรางเคร่ืองดนตรีไทย 2(1-2) 

2062709 - ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี  1 3(2-2) 

2062801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี  1 2(90) 

2062802 - การฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี  1 3(250) 

2063101 - สวนศาสตรดนตรีไทย 3(3-0) 

2063102 - ทํานองเพลงไทย 3(3-0) 

2063103 - การวิเคราะหเพลงไทย  1 3(3-0) 

2063104 - การวิเคราะหเพลงไทย  2 3(3-0) 

2063105 - การประพันธเพลงไทย  1 3(3-0) 

2063106 - การประพันธเพลงไทย  2 3(3-0) 

2063107 - หลักการบรรจเุพลงเพ่ือการแสดง 3(3-0) 

2063108 - การวิเคราะหบทขับรองเพลงไทย 3(3-0) 

2063109 - ดนตรีพิธีกรรม 3(3-0) 

2063110 - การปรับวงดนตรีไทย 3(3-0) 

2063201 - ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย  5 2(0-4) 

 2063201 ปฏิบัติปพาทย  5 2(0-4) 

2063202 - ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย  6 2(0-4) 

 2063202 ปฏิบัติปพาทย  6 2(0-4) 

2063203 - ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย  5 2(0-4) 

 2063203 ปฏิบัติเคร่ืองสายไทย  5 2(0-4) 

2063204 - ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย   6 2(0-4) 
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 2063204 ปฏิบัติเคร่ืองสายไทย  6 2(0-4) 

2063205 - ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย  5 2(0-4) 

 2063205 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย  5 2(0-4) 

2063206 - ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย  6 2(0-4) 

 2063206 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย  6 2(0-4) 

2063207 - ปฏิบัติเพลงหนาพาทย   โขน  ละคร 2(0-4) 

2063208 - ปฏิบัติเพลงโหมโรงกลางวนั 2(0-4) 

2063209 - ปฏิบัติเพลงเด่ียว  1 2(0-4) 

2063210 - ปฏิบัติหนาทับตะโพนและกลองทัด  2 2(0-4) 

2063211 - ปฏิบัติขับรองเพลงไทยในหลักสูตรมัธยมศึกษา 2(0-4) 

2063212 - ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย  3 1(0-2) 

2063213 - ปฏิบัติเคร่ืองเปาไทย  5 2(0-4) 

2063214 - ปฏิบัติเคร่ืองเปาไทย  6 2(0-4) 

2063215 - ปฏิบัติขับรองเพลงไทย  5 2(0-4) 

2063216 - ปฏิบัติขับรองเพลงไทย  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 - หลักการประพันธเบ้ืองตน 2(2-0) 

2063304 - การเรียบเรียงดนตรีสําหรับเด็ก 3(3-0) 

2063305 - การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับการขับรองประสานเสียง 3(3-0) 

2063306 - การเรียงเรียงเสียงประสานสําหรับวงแบนด 2(2-0) 

2063307 - การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับดนตรีปอปปูลาร 3(3-0) 

2063308 2063308 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับดนตรีแจส 2(2-0) 

 2063309 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงออรเคสตา 2(2-0) 

 2063310 สอนศาสตรเบ้ืองตน 2(2-0) 

 2063311 คีตลักษณและการวิเคราะห  1 2(2-0) 
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 2063312 

2063313 

2063314 

2063315 

2063316 

คีตลักษณและการวิเคราะห  2 

ดนตรีสมัยโรแมนติก 
ดนตรีสมัยศตวรรษท่ี  20 

ประวัติดนตรีแจส 

การอํานวยเพลงวงดนตรี 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2063317 - ประวัติดนตรีตะวนัตกต้ังแตยคุโบราณถึง  ค.ศ.  1750 3(3-0) 

 2063318 ดนตรีเปรียบเทียบ 2(2-0) 

 2063319 ดนตรีชาติพันธุวิทยา 2(2-0) 

2063320 - การบริหารวงโยธวาทิต 3(3-0) 

2063321 - การใชคอมพิวเตอรสําหรับดนตรีสนาม 3(2-2) 

 2063323 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงดนตรีในสมัยปจจุบัน 2(2-0) 

 2063324 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับเพลงแจส  1 2(2-0) 

2063325 - การเรียบเรียงดนตรีสําหรับวงดุริยางค 3(3-0) 

2063326 - รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวนัตก  1 3(3-0) 

2063327 - คีตปฏิภาณแบบแจส  2 3(2-2) 

2063328 - การประพันธดนตรีแบบแจดและปอปปูลาร 3(3-0) 

2063329 - การประพันธ  2 3(3-0) 

2063330 - การประพันธ   3 3(3-0) 

2063401 - ปฏิบัติเคร่ืองลมไม  4 2(0-4) 

 2063401 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม  5 2(0-4) 

2063402 - ปฏิบัติเคร่ืองลมไม  5 2(0-4) 

 2063402 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม  6 2(0-4) 

2063403 - ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง  4 2(0-4) 

 2063403 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง  5 2(0-4) 

2063404 - ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง  5 2(0-4) 

 2063404 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง  6 2(0-4) 

2063405 - ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล  4 2(0-4) 

 2063405 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล  5 2(0-4) 
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2063406 - ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล  5 2(0-4) 

 2063406 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล  6 2(0-4) 

 2063407 ปฏิบัติกีตาร  5 2(0-4) 

2063408 - ปฏิบัติกีตาร  5 2(0-4) 

 2063408 ปฏิบัติกีตาร 6 2(0-4) 

 2603409 ปฏิบัติคียบอรด  5 2(0-4) 

2063410 - ปฏิบัติคียบอรด  5 2(0-4) 

 2063410 ปฏิบัติคียบอรด  6 2(0-4) 

2063412 - ปฏิบัติขับรองสากล  5 2(0-4) 

 2063412 ปฏิบัติขับรองสากล  6 2(0-4) 

2063413 - ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ  4 2(0-4) 

 2063413 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ  5 2(0-4) 

2063414 - ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ  5 2(0-4) 

 2063414 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ  6 2(0-4) 

2063415 - ปฏิบัติรวมวงเล็ก  3 1(0-2) 

2063416 - ปฏิบัติรวมวงเล็ก  4 1(0-2) 

2063417 - ปฏิบัติรวมวงใหญ  3 1(0-2) 

2063418 - ปฏิบัติรวมวงใหญ  4 1(0-2) 

2063419 - ปฏิบัติขับรองประสานเสียง  3 1(0-2) 

2063420 - ปฏิบัติขับรองประสานเสียง  4 1(0-2) 

2063421 - ปฏิบัติเคร่ืองลมไมแจส  3 2(0-4) 

 2063421 ศิลปะการบรรเลงประกอบการแสดง 2(1-2) 

2063422 - ปฏิบัติเคร่ืองลมไมแจส  4 2(0-4) 

2063423 - ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลืองแจส  3 2(0-4) 

 2063423 ปฏิบัติรวมวงคอมโบ  3 1(0-2) 

2063424 - ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลืองแจส  4 2(0-4) 

 2063424 ปฏิบัติรวมวงเคร่ืองเปา  3 2(0-4) 

2063425 - ปฏิบัติเคร่ืองสายสากลแจส  3 2(0-4) 
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รหัสใหม รหัสเกา   

 2063425 ปฏิบัติรวมวงออรเคสตา  3 2(0-4) 

2063426 - ปฏิบัติเคร่ืองสายสากลแจส  4 2(0-4) 

 2063426 ปฏิบัติรวมวงโยธวาทิต  2 1(0-2) 

2063427 - ปฏิบัติกีตารพาณิชย  3 2(0-4) 

 2063427 ปฏิบัติรวมวงแจส  3 1(0-2) 

2063428 - ปฏิบัติกีตารพาณิชย  4 2(0-4) 

 2063428 ปฏิบัติรวมวงขับรองประสานเสียงแจส  1 1(0-2) 

2063429 - ปฏิบัติคียบอรดแจส  3 2(0-4) 

2063430 - ปฏิบัติคียบอรดแจส  4 2(0-4) 

2063431 - ปฏิบัติขับรองสากลแจส  3 2(0-4) 

2063432 - ปฏิบัติขับรองสากลแจส  4 2(0-4) 

2063433 - ปฏิบัติเคร่ืองกระทบแจส  3 2(0-4) 

2063434 - ปฏิบัติเคร่ืองกระทบแจส  4 2(0-4) 

2063435 - รวมวงแจสหรือปอปปูลาร  3 2(0-4) 

2063436 - รวมวงแจสหรือปอปปูลาร  4 2(0-4) 

2063501 - ดนตรีอาฟริกา 3(3-0) 

 2063501 ดนตรีนานาชาติ 2(2-0) 

2063502 - ดนตรีอเมริกาและแปซิฟค 3(3-0) 

 2063502 ดนตรีกับการรักษาโรค 2(2-0) 

2063503 - เพลงไทยสากลเชิงประวัต ิ 3(3-0) 

2063504 - ดนตรีและความเก่ียวพันกับศิลปะแขนงอ่ืน 3(3-0) 

2063505 - สุนทรียศาสตรทางดนตรี 3(3-0) 

2063506 - จิตวิทยาดนตร ี 3(3-0) 

2063507 - สวนศาสตรทางดนตรี 3(3-0) 

2063508 - ดนตรีบําบัด 3(3-0) 

2063601 - การสอนเคร่ืองเปาไทย 3(3-0) 

2063602 - การสอนเคร่ืองดีดและเคร่ืองสีไทย 3(3-0) 

 2063602 การสอนเคร่ืองสายไทย 2(2-0) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

2063603 - การสอนเคร่ืองตีไทย 3(3-0) 

 2063602 การสอนเคร่ืองตี 2(2-0) 

2063604 - การสอนขับรองไทย 3(3-0) 

2063605 - เทคนิคการศึกษาดนตรีประจาํถ่ิน 3(3-0) 

2063606 - การสอนโยธวาทิต 3(3-0) 

2063607 - ดนตรีสําหรับช้ันประถมศึกษา 3(3-0) 

2063608 - ดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0) 

2063609 - ดนตรีสําหรับคนพิการ 3(3-0) 

2063610 - การสอนเคร่ืองคียบอรด 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 - การสอนประวัติดนตรี 3(3-0) 

2063617 - การสอนกีตาร 3(3-0) 

2063618 - อิทธิพลดนตรีเหนือพฤติกรรม 2(2-0) 

2063619 - การสอนขับรองประสานเสียง 3(3-0) 

2063620 - การสอนดนตรีปฏิบัตใินช้ันมัธยมศึกษา 3(3-0) 

2063621 - การสอนดนตรีปฏิบัตใินช้ันประถมศึกษา 3(3-0) 

2063622 - การใชคอมพิวเตอรชวยสอนดนตรี 3(2-2) 

2063623 - การสอนขับรองสากล 3(3-0) 

2063624 - กิจกรรมดนตรีสําหรับครูปฐมวัย 3(3-0) 

2063625 - การเลนเคร่ืองดนตรีสําหรับครูปฐมวัย 3(2-2) 

2063626 - การวัดและประเมินผลวิชาดนตรี 3(3-0) 

 2063626 กระบวนการเรียนดนตรีศึกษา 2(2-0) 

2063628 - การสรางส่ือการสอนวิชาดนตรี 3(2-2) 

2063629  ดนตรีตามหลักสูตรประถมศึกษา 2(2-0) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

2063701 - การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตรี 3(2-2) 

 2063702 ดนตรีอิเล็กทรอนิกส 2(2-0) 

2063703 - ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี  2 3(2-2) 

 2063703 การซอมอุปกรณดนตรี  1 2(1-2) 

2063704 - ปฏิบัติดนตรีอิเล็กทรอนิกส 3(2-2) 

 2063704 การซอมอุปกรณดนตรี  2 2(1-0) 

2063705 - อุตสาหกรรมการดนตรีเบ้ืองตน 3(2-2) 

2063706 - การซอมสรางอุปกรณดนตรี 3(2-2) 

2063801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี  3 2(90) 

2063901 - หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ 3(3-0) 

 2064101 การวิเคราะหเพลงไทย  3 2(2-0) 

 2064102 การประพันธเพลงไทย  3 2(2-0) 

2064201 - ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย  7 2(0-4) 

 2064201 ปฏิบัติปพาทย  7 2(0-4) 

2604202 - ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย  7 2(0-4) 

 2064202 ปฏิบัติเคร่ืองสายไทย  7 2(0-4) 

2064203 - ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย  7 2(0-4) 

 2064203 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย  7 2(0-4) 

2064204 - ปฏิบัติเคร่ืองเปาไทย  7 2(0-4) 

 2064204 ปฏิบัติหนาพาทยพิธีกรรม 2(0-4) 

2064205 - ปฏิบัติขับรองเพลงไทย  7 2(0-4) 

 2064205 ปฏิบัติเพลงเด่ียว  2 2(0-4) 

2064206 - ปฏิบัติหนาพาทยพิธีกรรม 2(0-4) 

 2064206 ปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ 2(0-4) 

2064207 - ปฏิบัติเพลงเด่ียว  2 2(0-4) 

 2064207 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย  4 2(0-4) 

2064208 - ปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ 2(0-4) 

2064209 - ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย  4 1(0-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

2064301 - เคานเตอรพอยต 3(3-0) 

 2064301 ทฤษฎีดนตรีสากล  7 2(2-0) 

2064302 - ดนตรีสมัยศตวรรษท่ี  21 3(3-0) 

 2064302 ทฤษฎีดนตรีสากล  8 2(2-0) 

2064303 2064303 การประพันธดนตรีตามแบบแผนดนตรียโุรป 2(2-0) 

2064304 2064304 การประพันธดนตรีปอปปูลาร 2(2-0) 

2064305 2064305 การประพันธดนตรีแจส 2(2-0) 

2064306 - การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับดนตรีแจสและปอปปูลาร 3(3-0) 

 2064306 การประพันธดนตรีโดยเสรี 2(2-0) 

2064312 - รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวนัตก  2 3(3-0) 

2064320 - การอํานวยเพลงวงโยธวาทิต 3(2-2) 

2064321 - การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงโยธวาทิต 3(3-0) 

2064401 - ปฏิบัติเคร่ืองลมไม  6 2(0-4) 

 2064401 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม  7 2(0-4) 

2064403 - ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง  6 2(0-4) 

 2064403 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล  7 2(0-4) 

2064405 - ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล  6 2(0-4) 

 2064405 ปฏิบัติคีบอรด  7 2(0-4) 

2064407 - ปฏิบัติกีตาร  6 2(0-4) 

 2064407 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ  7 2(0-4) 

2064408 2064408 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม  8 2(0-4) 

2064409 - ปฏิบัติคียบอรด  6 2(0-4) 

 2064409 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง  8 2(0-4) 

2064410 2064410 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล   8 2(0-4) 

2064411 - ปฏิบัติขับรองสากล  6 2(0-4) 

 2064411 ปฏิบัติคียบอรด  3 2(0-4) 

2064412 2064412 ปฏิบัติขับรองสากล  8 2(0-4) 

2064413 - ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ  6 2(0-4) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

 2064413 ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ  8 2(0-4) 

 2064414 การแสดงเดีย่วดนตรีสากล  7 2(0-4) 

 2064415 การแสดงเดีย่วดนตรีสากล  8 2(0-4) 

 2064416 ปฏิบัติรวมวงคอมโบ  4 1(0-2) 

 2064417 ปฏิบัติรวมวงเคร่ืองเปา  4 1(0-2) 

 2064418 ปฏิบัติรวมวงออรเคสตรา  4 1(0-2) 

 2064419 ปฏิบัติรวมวงโยธวาทิต  3 1(0-2) 

 2064420 ปฏิบัติรวมวงแจส  4 1(0-2) 

 2064421 ปฏิบัติรวมวงขับรองประสานเสียงแจส  2 1(0-2) 

 2064422 การแสดงเดีย่ว 2(0-4) 

2064501 - ดนตรีสําหรับช้ันมัธยมศึกษา 3(3-0) 

2064701 - การผลิตผลงานทางดนตรีดวยคอมพวิเตอร 3(2-2) 

2064702 - การเรียบเรียงดนตรีประกอบส่ือ 3(2-2) 

2064801 - การฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี  3 5(450) 

2064901 - การศึกษาดนตรีเอกเทศ 3(3-0) 

2064902 2064902 สัมมนาดนตรีไทย 2(2-0) 

2064903 - การเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2) 

 2064903 ดนตรีนิทัศน 2(0-4) 

2064904 2064904 การศึกษาหัวขอดนตรีไทยอิสระ 2(0-4) 

2064905 2064905 การสัมมนาการเคล่ือนไหวของดนตรีไทย 2(2-0) 

2064906 - สัมมนาดนตรี 3(3-0) 

 2064907 ปญหาพิเศษดานดนตรี 2(2-0) 

2064908 - สัมมนาการสอนดนตรี 3(3-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาดุริยางศิลป  (206) 

 

รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 

 

2061101 พ้ืนฐานดนตรีไทย                                                                                                    3(3-0) 

Fundamental of Thai Music      

 ศึกษาคุณคา ความสําคัญและประโยชนของดนตรีไทย ความสัมพันธของ
ดนตรีไทยตอสังคมและวัฒนธรรมของไทย ววิฒันาการของดนตรีไทยในยุคสมัยตาง ๆ 

ตัง้แตกอนสมยัสุโขทัย  สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทรจนถึงปจจุบัน โดยศึกษา
เกี่ยวกับเคร่ืองดนตรี วงดนตรี บทเพลง บุคคลสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษสงเสริม
เผยแพรและพัฒนาดนตรีไทย 
 

2061103 การบันทึกโนตเพลงไทย                                                                                           3(3-0) 

Thai Notations 

                 ศึกษาความสําคัญและประโยชนการบันทึกโนตเพลงไทย ลักษณะของโนตท่ี
ใชบันทึกเพลงไทย ไดแก โนต  9  ตัว  โนตน้ิว โนตอักษรไทย โนตสากล โนตเชอเว 
เปนตน ฝกโสตประสาท  ฝกอานและบันทึกโนตแตละประเภท 

  

2061104 หนาทับดนตรีไทย                                                                                                    3(3-0) 

Rhythmic Pattem in Thai Music 

                ศึกษาบทบาท วิธีการ และความสําคัญของหนาทับในดนตรีไทย เคร่ืองดนตรี
ท่ีใชบรรเลงหนาทับ ไมกลอง โครงสราง และลักษณะของจังหวะหนาทับประเภท 

ตาง ๆ หลักและวิธีการใชหนาทับใหสอดคลองกับทํานองเพลง และวัตถุประสงคของ
ผูประพันธ 
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รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 

 

2061106 ลักษณะและประเภทเพลงไทย                                                                                  3(3-0) 

Classification of Thai Music 

               ศึกษาลักษณะโครงสรางเพลงไทยประเภทตาง ๆ ไดแก เพลงโหมโรง เพลง
หนาพาทย เพลงเร่ือง เพลงเถา เพลงลูกลอลูกขัด เพลงลา เพลงลูกหมด เพลงหางเคร่ือง 
เพลงภาษา เพลงพิธีการ 
และเพลงประกอบการแสดง 

  

2061108 เคร่ืองดนตรีและการประสมวงดนตรีไทย                                                                3(3-0) 

Thai  Instrumentation 

                 ศึกษาลักษณะประเภทของเคร่ืองดนตรีไทย และการผสมวงดนตรีไทยใน
ดานประวัติ ตาํนาน ววิฒันาการ บทบาทหนาท่ีของเคร่ืองดนตรีและวงดนตรี แนวคิด
และรูปแบบท่ีใชในการผสมวงดนตรีแตละประเภทในยุคสมัยตาง ๆ การใชวงดนตรี
บรรเลงในโอกาสตาง ๆ  

  

2061109 ประวัตวิรรณกรรมเพลงไทย                                                                                   3 (3-0) 

History of Thai Music Literature 

                ศึกษาวรรณกรรมเพลงไทยดานประวัติความเปนมา ชวงเวลาที่นักประพนัธได
ประพันธบทเพลง อิทธิพลหรือสถานการณดนตรีแตละยุคสมัย ความสัมพันธระหวาง
นักประพนัธเพลง ทํานองเพลง บทรอง ตลอดจนงานริเร่ิมสรางสรรคท่ีเกิดข้ึนใน
วรรณกรรมเพลงไทย 
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รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 

 

2061110 การขับรองเพลงไทย                                                                                                 3(3-0) 

Thai Vocal Music 

                ศึกษาประวัติความเปนมาของการขับรอง ความหมายของคีตศิลป หลักคีต
ศิลป ประเภทของเพลงขับรองไทย ศัพทสังคีตท่ีเกี่ยวกับการรอง แหลงกําเนิดเสียง
ระบบการหายใจ การควบคุมการหายใจ การเปลงเสียงขับรอง การควบคุมคุณภาพของ
เสียง การเอ้ือน การออกเสียงใหถูกอักขรวิธี การแบงวรรคตอนตามฉันทลักษณและคีต
ศิลป เทคนิคการขับรองเพลงไทย ลักษณะการขับรองแบบตาง ๆ  เชน การรองสงเสภา 
การขับรองประกอบการแสดง การใชโนต ประกอบการขับรองเพลงไทย มารยาทใน
การขับรอง 
 

2061111 ขนบประเพณขีองดนตรีไทย                                                                                    3(3-0) 

The Tradition of Thai Music 

 ศึกษาขนบประเพณีแบบแผนและแนวปฏิบัติในวงการดนตรีไท เชน ระเบียบ
วิธีการบรรเลง กระบวนการถายทอด เปนตน  ความสําคัญของครูซ่ึงเปนสมมุติเทพและ
ครูผูส่ังสอนการดนตรี  การเคารพบูชาครู      ความหมายสาระ     คุณคาของพิธีไหวครู
และครอบครูดนตรีไทย       องคประกอบและกระบวนการของพิธีไหวครู   ความสําคัญ
และคุณสมบัติของผูประกอบพิธีและผูเขารวมพิธีไหวครู  จรรยาบรรณและจิตพิสัยของ
นักดนตรีไทยท่ีพึงประสงค 
 

2061201 ปฏิบตัิพ้ืนฐานเครื่องดีดไทย                                                                                     2(0-4) 

Thai Plucked Fundamental 

 ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองดีดไทยตามความถนัด 1 ช้ิน ฝกปฏิบัติ
เคร่ืองดนตรีอยางถูกตอง ศึกษาทํานองและลีลาของบทเพลง ตอเพลงอัตราจังหวะสอง
ช้ันและชั้นเดียว ฝกเคร่ืองหนังตีหนาทับปรบไกและหนาทับสองไม  หรือฝกปฏิบัติ
เคร่ืองดีดพื้นบานตามความเหมาะสม 
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รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 

 

 

2061202  ปฏิบตัิเคร่ืองดดีไทย 1                                                                                              2(0-4)  

Thai  Plucked 1 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดดี โดยตอเพลงตับตนเพลงฉ่ิง 3 ช้ัน 

เขมรไทรโยค ลาวดวงเดือน ลาวดําเนนิทราย แขกตอยหมอเถา ตับวิวาหพระสมุทร โหม
โรงกระแตไตไม โหมโรงจอมสุรางคออกสะบัดสะบ้ิง เขมรละออองคเถา หรือฝกปฏิบัติ
เคร่ืองดีดพื้นบานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม 

 

2061203 ปฏิบตัิเคร่ืองดดีไทย 2                                                                                              2(0-4) 

Thai Plucked 2 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดดีโดยตอเพลงโหมโรงไอยเรศ,โหม
โรงเย่ียมวิมาน โหมโรงครอบจักรวาลออกมายอง แปะ 3 ช้ัน อาหนูเถา นางครวญเถา 
สุดสงวนเถา พัดชา ลีลากระทุม ครอบจกัรวาล 2 ช้ัน การเวกเล็กเถา เขมรปากทอเถา 
แขกขาวเถา หรือฝกปฏิบัตเิคร่ืองดีดพื้นบาน    โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตาม
ความเหมาะสม 

 

2061204 

 

 

 

 

ปฏิบตัิพ้ืนฐานเครื่องสีไทย                                                                                       2(0-4) 

Thai String Fundamental 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสีไทยตามความถนัด 1 ช้ิน ฝกวิธีปฏิบัติ
เคร่ืองดนตรีอยางถูกตอง    ศึกษาทํานองและลีลาของบทเพลง ตอเพลงอัตราจังหวะสอง
ช้ันและชั้นเดียว ฝกเคร่ืองหนัง ตีหนาทับปรบไกและสองไม    หรือฝกปฏิบัตเิคร่ืองสี
พ้ืนบานตามความเหมาะสม 
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รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 

 

2061205 ปฏิบตัิเคร่ืองสไีทย 1                                                                                                 2(0-4) 

Thai String 1 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสี   โดยตอเพลงตับตนเพลงฉ่ิง    สามช้ัน 

ไดแก  ตนเพลงฉ่ิง  จระเขหางยาว  ตวงพระธาตุ  นกขม้ิน  เขมรไทรโยค ลาวดวงเดือน
ลาวดําเนนิทราย แขกตอยหมอเถา ตับวิวาหพระสมุทร  โหมโรงกระแตไตไม โหมโรง
จอมสุรางคออกสะบัดสะบ้ิง เขมรละออองคเถา  หรือฝกปฏิบัตเิคร่ืองสีพ้ืนบานโดย
ผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม 

 

2061206 ปฏิบตัิเคร่ืองสไีทย 2                                                                                                 2(0-4) 

Thai String 2 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสี โดยตอเพลง     โหมโรงไอยเรศ
โหมโรงเยี่ยมวิมาน โหมโรงครอบจักรวาลออกมายอง  แปะ 3 ช้ัน  อาหนเูถา  นางครวญ
เถา  สุดสงวนเถา  พัดชา  ลีลากระทุม  ครอบจักรวาล 2 ช้ัน  การเวกเล็กเถา เขมรปากทอ
เถา แขกขาวเถา  หรือฝกปฏิบัตเิคร่ืองสีพ้ืนบานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตาม
ความเหมาะสม 

 

2061207 ปฏิบตัิพ้ืนฐานเครื่องตีไทย                                                                                       2(0-4) 

Thai Melodic Percussion Fundamental           

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตี วิธีปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีอยางถูกตอง
ศึกษาทํานอง  เนื้อรองของบทเพลง ตอเพลงอัตราจังหวะสองช้ันและช้ันเดยีว ฝกเคร่ือง
หนังตีหนาทับปรบไกและหนาทับสองไม    หรือฝกปฏิบัตเิคร่ืองตีพ้ืนบานตามความ
เหมาะสม 
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รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 

 

2061208 ปฏิบตัิเคร่ืองตไีทย 1                                                                                                 2(0-4) 

Thai Melodic Percussion 1 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี โดยตอเพลงสาธุการ ตับตนเพลง
ฉ่ิง   หรือฝกปฏิบัติเคร่ืองตีพ้ืนบานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม 

 

2061209 

 

 

 

 

 

ปฏิบตัิเคร่ืองตไีทย 2                                                                                                 2(0-4) 

Thai Melodic Percussion  2        

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี โดยตอเพลง โหมโรงเชา โล 
พระเจาลอยถาด กราวรํา  หรือฝกปฏิบัตเิคร่ืองตีพ้ืนบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ี
ฝกตามความเหมาะสม 

 

2061210 ปฏิบตัิพ้ืนฐานเครื่องเปาไทย                                                                                    2(0-4) 

Thai Wind Fundamentals 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเปาตามความถนัด 1 ช้ิน ฝกวิธีปฏิบัติ
อยางถูกตอง ศึกษาทํานองและลีลาของบทเพลง   ตอเพลงอัตราจังหวะสองช้ันและช้ัน
เดียว ฝกเคร่ืองหนังตีหนาทับปรบไกและสองไมหรือฝกปฏิบัตเิคร่ืองเปาพื้นบานตาม
ความเหมาะสม 

 

2061211 ปฏิบตัิเคร่ืองเปาไทย 1                                                                                              2(0-4) 

Thai Wind 1       

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเปา    โดยตอเพลงสาธุการ    ตับตน
เพลงฉ่ิง  หรือฝกปฏิบัตเิคร่ืองเปาพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตามความ
เหมาะสม 
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รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 

 

2061212 ปฏิบตัิเคร่ืองเปาไทย 2                                                                                              2(0-4) 

Thai Wind 2 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเปา      โดยตอเพลงโหมโรงเชา 
โล พระเจาลอยถาด    กราวรํา    หรือฝกปฏิบัตเิคร่ืองเปาพื้นบาน  โดยผูสอนพิจารณาบท
เพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม 

2061213 ปฏิบตัิพ้ืนฐานขับรองเพลงไทย                                                                                2(0-4) 

Thai Singing Fundamental 

ฝกปฏิบัติวิธีการขับรองเพลงไทยอยางถูกตองไดแก ระบบการหายใจ การ
เปลงเสียง ระดับเสียง การเอ้ือน การสอดแทรกอารมณในการขับรอง จังหวะ ลีลา การ
แบงวรรคตอน อักขระ ทาทาง มารยาทในการขับรอง เปนตน ตอเพลงอัตราจังหวะสอง
ช้ันและชั้นเดียว ฝกเคร่ืองหนัง ตีหนาทับปรบไกและหนาทับสองไม 
 

2061214 ปฏิบตัิขับรองเพลงไทย 1                                                                                         2(0-4) 

Thai Singing 1 

เพลงชาติ  สรรเสริญพระบารมี  พมาเขว  2  ช้ัน   ลาวตอนก  2  ช้ัน   บูเซ็น
ซ็อค 2 ช้ัน  ลาวเส่ียงเทียนช้ันเดียว  โสมสองแสงช้ันเดยีว  ตอยตล่ิง 2 ช้ัน  พมากลองยาว 
2 ช้ัน  เขมรพายเรือ 2 ช้ัน  เขมรกลอมลูก 2 ช้ัน  เขมรกําปอ 2 ช้ัน  มอญทาอิฐ 2 ช้ัน  แขก
กลอมเจา 2 ช้ัน  มอญดูดาว 2 ช้ัน  นาคราชช้ันเดียว   ลาวพุงดํา 2 ช้ัน    แขกบรเทศ 2 ช้ัน 

ลาวดวงเดือน   ตับวิวาหพระสมุทร   แขกตอยหมอเถา  แขกขาวเถา  
 

2061215 ปฏิบตัิขับรองเพลงไทย 2                                                                                         2(0-4) 

Thai Singing 2 

ตับตนเพลงฉ่ิง   3   ช้ัน   แปะ  3  ช้ัน   ลาวดําเนินทราย  2  ช้ัน  ลมพัดชายเขา   
2  ช้ัน   นางนาค  2  ช้ัน  สามเสา  2  ช้ัน  จีนขิมเล็ก  2  ช้ัน  อาหนูเถา   เง้ียวรําลึกเถา 
การเวกเล็กเถา   พัดชา  ลีลากระทุม  ดอกไมไทร 2 ช้ัน  นางครวญเถา  สุดสงวนเถา 
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รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 

 

2061216 ปฏิบตัิเพลงตบั                                                                                                          2(0-4) 

Thai Suite 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงตับเพิ่มเตมิจากท่ี
เคยตอมาแลว 
 

2061217 ปฏิบตัิเพลงเถา                                                                                                          2(0-4) 

Phleng Thao 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงเถาเพ่ิมเตมิจากท่ี
เคยเรียนมาแลว 
 

2061218 ปฏิบตัิเพลงระบํา รํา ฟอน                                                                                        2(0-4) 

Thai Dance Music 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงระบํา รํา ฟอน
เพิ่มเติมจากท่ีเคยเรียนมาแลว 
 

2061219 ปฏิบตัิเพลงมอญ                                                                                                      2(0-4) 

Performance of Phleng-Mon 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงมอญท่ีใช
ประกอบพิธีกรรม และเพลงมอญท่ีใชบรรเลงขับรองในวงปพาทยมอญ 

 

2061220 ปฏิบตัิอังกะลุง                                                                                                          2(0-4) 

 Ang – kalung 

ฝกปฏิบัติอังกะลุง การประสมวงบรรเลง การเลือกบทเพลง การปรับวง
อังกะลุง การดแูลรักษาเคร่ืองดนตรี 
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รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 

 

2061221 ปฏิบตัิดนตรีพ้ืนบานภาคเหนือ 1                                                                             2(0-4) 

Performance of Folk Music in the North 1 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงประเภทตาง  ๆ ท่ี
บรรเลงขับรองเพื่อความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือประกอบพิธีกรรม
ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพ้ืนบานไทยภาคเหนือ 
 

2061222 ปฏิบตัิดนตรีพ้ืนบานภาคอีสาน 1                                                                             2(0-4) 

Performance of Folk Music in the Northeast 1 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงประเภทตาง ๆ ท่ี
บรรเลงขับรองเพื่อความบันเทิง การขับกลอมประกอบการแสดงหรือประกอบพิธีการ
ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพ้ืนบานภาคอีสานเหนือหรืออีสานใต 
 

2061223 ปฏิบตัิดนตรีพ้ืนบานภาคกลาง 1                                                                                2(0-4) 

Performance of Folk Music in Central Part 1 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง     ตอเพลงประเภทตาง 
ๆ  ท่ีบรรเลงขับรองเพื่อความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือประกอบ
พิธีกรรมซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพ้ืนบานไทยภาคกลาง 
 

2061224 ปฏิบตัิดนตรีพ้ืนบานภาคใต 1                                                                                  2(0-4) 

Performance of Folk Music in the South 1 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงประเภท
ตาง ๆ ท่ีบรรเลงและขับรองเพื่อความบันเทิง การขับกลอม  ประกอบการแสดงหรือ
ประกอบพิธีกรรม ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีไทยพุทธหรือไทยมุสลิม 
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รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 

 

2061225 ปฏิบตัิหนาทับ                                                                                                          2(0-4) 

Natab Performance 

ฝกปฏิบัติหนาทับจากกลองแขกหรือโทน – รํามะนา หรือเคร่ืองหนังประเภท
อ่ืน   ๆ     ตอหนาทับปรบไก   หนาทับสองไม   หนาทับแขก   หนาทับเขมร   หนาทับ
มอญ   เปนตน 

 

2061226 ปฏิบตัิหนาทับ กลองแขก และโทนรํามะนา                                                              2(0-4) 

Natab Klong Khak-Thon Ramana Performance 

ศึกษาลักษณะและเสียงของกลองแขก สามารถฟง  และแยกเสียงกลองแขกตัว
ผูและตัวเมียได วิธีการตีเปนเสียงตาง ๆ ท้ังตัวผูและตัวเมีย รวมท้ังทาทางการนั่ง ฝก
ปฏิบัติหนาทับตาง ๆ ท่ีใชกับกลองแขก ตลอดจนหนาทับพิเศษท่ีใชในโอกาสตาง ๆ
ศึกษาลักษณะและเสียงของโทนรํามะนา สามารถฟงและแยกเสียงโทนและรํามะนาได
วิธีการตีเปนเสียงตาง  ๆ   รวมท้ังทาทางการน่ัง   การจับ ฝกปฏิบัตหินาทับตาง ๆ ท่ีใชกับ
โทนรํามะนา 
 

2061227 

 

 

 

 

ปฏิบตัิหนาทับกลองสองหนา                                                                                   2(0-4) 

Natab-Songna  Performance 

ศึกษาลักษณะและสวนประกอบตาง ๆ ของกลองสองหนา วิธีการแตงเสียง
กลองสองหนา ฝกการบรรเลงรวมกับเพลงประเภทปรบไกและสองไม รวมท้ังเพลง
เบ็ดเตล็ดตาง ๆ 

 

2061228 ปฏิบตัิขับรองเพลงไทยตามสมัยนิยม                                                                      2(0-4) 

Thai Popular Song Singing 

ศึกษาวิธีการเตรียมพรอมรางกายกอนขับรอง การออกเสียง การหายใจ และฝก
ขับรองเพลงไทยสากลทุกประเภท เชน เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุง เพลงสตริง เปนตน 
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รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 

 

2061229 ปฏิบตัิขับรองเพลงพื้นบาน 1                                                                                   2(0-4) 

Thai Folk Singing 1 

ฝกปฏิบัติวิธีการขับรองเพลงพ้ืนบานประจําภาคตาง  ๆ    อยางถูกตองทั้งดาน
รูปแบบ      ฉันทลักษณ  ทํานอง   การเปลงเสียง  ระดับเสียง การเอ้ือน ลีลา สําเนียง
ทองถ่ิน อักขระ จังหวะ วรรคตอน ทาทาง การสอดแทรกอารมณในการขับรอง การรอง
เขากับดนตรีสําหรับเพลงพ้ืนบานบางประเภท 

 

2061230 ปฏิบตัิรวมวงดนตรีไทย 1                                                                                        1(0-2) 

Thai Ensemble 1 

ฝกปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝกซอม การปรับวง
อยางถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทตาง  ๆ 

 

2061231 ปฏิบตัิรวมวงดนตรีพ้ืนบานไทย  1                                                                          1(0-2) 

Thai Folk Music Ensemble 1 

ฝกปฏิบัติรวมวงดนตรีพ้ืนบานไทยภาคตาง ๆ  การเลือกบทเพลง การ
ฝกซอมการปรับวงอยางถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีท่ีนิยมใน
สังคมและวัฒนธรรมไทย 
 

2061301 ทฤษฏีดนตรีสากล 1              3(3-0) 

Music Theory 1 

 ตรัยด (Triad) คอรด (Chord) และการพลิกกลับของคอรด (Inversion) จุดพัก
เพลง (Cadence)  การเคล่ือนท่ีของคอรดตรัยด การใชคอรดในรูปพืน้ดน และการพลิก
กลับ โนตนอกประสาน การเขียนและวิเคราะหทํานอง การประสานเสียง  4  แนว การ
ฝกโสตประสาทให 
สอดคลองกับเนิ้อหาวิชาเรียน 
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2061303 การอานและเขียนโนตสากล 1             1(1-0) 

Solfege and Dictation 1 

 ฝกอานโนตอยางงาย ๆ ท้ัง Treble  Clef และ Bass Clef ในบันไดเสียง 
Pentatonic ในอัตราจังหวะ Simple Time ฝกโสตประสาทและเขียนโนตดนตรีแนวเดยีว
จากการฟง 
 

2061307 ทฤษฏีดนตรีสากลท่ัวไป              2(1-2) 

Introduction Music Theory 

 ศึกษาจังหวะ อัตราจังหวะธรรมดาและผสม การจับกลุมตัวโนตตามจังหวะ 
ระดับเสียง  กญุแจประจําหลัก เคร่ืองหมายแปลงเสียง บันไดเสียง เมเจอร การฝกอาน
โนตงาย ๆ การฝกโสตประสาท ศัพทสังคีต ภาษาอิตาเลียน ข้ันพื้นฐานเก่ียวกบัความเร็ว
ชาและความหนักเบา 

 

2061308 

 

ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน                                                                                   3(3-0) 

Music Fundamentals 

การบันทึกโนตสากล บันไดเสียง กุญแจ ข้ันคู ศัพทสังคีตท่ัวไป และการฝก
โสตประสาทใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาท่ีเรียน 

 

2061401 

 

ปฏิบตัิเคร่ืองลมไม 1                                                                                                 2(0-4) 

Woodwind Performance 1 

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม  มุงพัฒนาการปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน  โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่อง
ดนตรี  การหยิบจับเคร่ืองดนตรี  ทาทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง
(ความเพีย้นเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา  (เทคนคิ)  การถายทอด
อารมณ  บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง  
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2061402 ปฏิบตัิเคร่ืองลมไม 2                                                                                                2 (0-4) 

Woodwind Performance 2 

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม  มุงพัฒนาการปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน  โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่อง
ดนตรี  การหยิบจับเคร่ืองดนตรี  ทาทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง
(ความเพีย้นเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอด
อารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝกในระดับนี้
ใหเปนระดับท่ีสูงกวาในระดับท่ี 1 

 

2061403 ปฏิบตัิเคร่ืองทองเหลือง 1                                                                                       2(0-4) 

Brass Performance 1      

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลือง  มุงพัฒนาการปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีใหเต็ม
ขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน  โดยคํานึงถึงหวัขอตอไปนี้ สวนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี  การหยิบจับเครื่องดนตรี  ทาทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก
สําเนียง (ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การ
ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง  
 

2061404 ปฏิบตัิเคร่ืองทองเหลือง 2                                                                                         2(0-4) 

Brass Performance 2 

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลือง  มุงพัฒนาการปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีใหเต็ม
ขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน  โดยคํานึงถึงหวัขอตอไปนี้ สวนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี  การหยิบจับเครื่องดนตรี  ทาทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก
สําเนียง (ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การ
ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝก
ในระดับนี้ใหเปนระดับท่ีสูงกวาในระดับท่ี 1 
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2061405 ปฏิบตัิเคร่ืองสายสากล 1                                                                                           2(0-4) 

String Performance 1      

 การเรียนการสอนปฏิบัตเิคร่ืองสายสากล มุงพัฒนาการปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีให
เต็มขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหวัขอตอไปนี้ สวนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ    การดูแลรักษา  การข้ึนสาย การต้ังเสียง  สําเนียง 
(ความเพีย้นของเสียงสูง - ต่ํา)   การใชคันชักและการวางนิว้  การตั้งเสียงและการเกิด
เสียง     ฝกเลนบันไดเสียง   บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การ
แสดง         
 

2061406 ปฏิบตัิเคร่ืองสายสากล2                                                                                            2(0-4) 

String Performance 2 

การเรียนการสอนปฏิบัตเิคร่ืองสายสากล มุงพัฒนาการปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีให
เต็มขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหวัขอตอไปนี้ สวนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การข้ึนสาย การตัง้เสียง สําเนียง 
(ความเพีย้นของเสียงสูง-ต่ํา) การใชคันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง   
ฝกเลนบันไดเสียง, บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง   
การฝกปฏิบัติ ฝกในข้ันสูงกวาระดับท่ี 1 

 

2061407 ปฏิบตัิกีตาร 1                                                                                                             2(0-4) 

Guitar  1         

การเรียนปฏิบัติกีตารคลาสสิค มุงพัฒนาการปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเคร่ือง
ดนตรี การหยบิจับเคร่ืองดนตรีและการดแูลรักษา การข้ึนสาย การตั้งเสียง สําเนียง การ
วางนิว้ เทคนคิการตีคอรด การเกากีตาร การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง 
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2061408 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบตัิกีตาร 2                                                                                                           2(0-4) 

Guitar  2 

 การเรียนปฏิบัติกีตารคลาสสิค    มุงพัฒนาการปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเคร่ือง
ดนตรี การหยบิจับเคร่ืองดนตรีและการดแูลรักษา การข้ึนสาย การตั้งเสียง สําเนียง การ
วางนิว้ เทคนคิการตีคอรด การเกากีตาร การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกใหฝกในระดับท่ีสูงกวาระดับ 1 

 

2061409 ปฏิบตัิคียบอรด 1                                                                                                      2(0-4) 

Keyboard Performance 1      

การเรียนการสอนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเต็มขีด
ความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี ้   สวนประกอบของเคร่ืองดนตรี   การหยิบจับ
ทาทาง การดแูลรักษา การไลเสียง   บทฝกและวรรณกรรมดนตรี   ศิลปะการบรรเลง
(เทคนิค)   การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง     
 

2091410 ปฏิบตัิคียบอร 2                                                                                                        2(0-4) 

Keyboard Performance 2 

การเรียนการสอนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเต็มขีด
ความสามารถ   โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปน้ี สวนประกอบของเคร่ืองดนตรี การหยิบจับ
ทาทาง การดูแลรักษา การไลเสียง บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง
(เทคนิค) การถายทอดอารมณ   ปรัชญาของนักดนตรี   การแสดง ฝกในระดับท่ีสูงกวา
ระดับ 1 
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2061411 ปฏิบตัิขับรองสาก 1                                                                                                2(0-4) 

Voice Performance 1          

การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้   ทาทาง การหายใจ การออกเสียง 
ภาษา การถายทอดอารมณ ศิลปะการรองเพลง (เทคนิค) บทฝกและวรรณกรรมดนตรี  
ปรัชญา ดนตรีการแสดง 
 

2061412 ปฏิบตัิขับรองสากล                                                                                                   2(0-4) 

Voice Performance  

การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหวัขอตอไปนี้ ทาทาง การหายใจ การออกเสียง 
ภาษา การถายทอดอารมณ ศิลปะการรองเพลง (เทคนิค) บทฝกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝกปฏิบัต ิฝกในข้ันสูงกวาระดับท่ี 1 

 

2061413 ปฏิบตัิเคร่ืองกระทบ 1                                                                                              2(0-4) 

Percussion Performance 1    

การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหวัขอตอไปนี้  สวนประกอบ การหยิบจับ ทาทาง
การดูแลรักษา บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง  
 

2061414 ปฏิบตัิเคร่ืองกระทบ 2                                                                                              2(0-4) 

Percussion Performance 2 

                  การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้   สวนประกอบ   การหยิบจับ  ทาทาง 
การดูแลรักษา บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง (เทคนิค)  ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง การฝก ใหฝกปฏิบัติสูงกวาในระดับท่ี 1 
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2061501 

 

การจัดเก็บระบบขอมูลดนตรี                                                                                 3(3-0) 

Systemization Of Musical Datas 

               ศึกษาวิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลดนตรีภาคสนาม  หลักมนษุยสัมพันธ 
การสังเกต สัมภาษณ  การมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรี  วิธีการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ 

หมวดหมู   ไดแกขอมูลจาก  การจดบันทึก  เทปบันทึกเสียง  วิดีทัศน  แผนเสียง 
โนตเพลง บัตรรายการ ภาพถาย การเช่ือมโยงขอมูล  การจัดบรรณานกุรมขอมูล การนํา
คอมพิวเตอรมาใชเพื่อการจดัเก็บขอมูล 
 

2061502 พ้ืนฐานดนตรีวิทยา                                                                                         3(3-0) 

Introduction to Musicology 

 ศึกษาความเปนมาและหลักการของวิชาดนตรีวิทยา  ตลอดจนเนือ้หาและ
บทบาทของดนตรีวิทยาที่มีตอวิวัฒนาการของดนตรีท้ังในดานวิชาการและ
ศิลปะการแสดง  
 

2061503 มานุษยวิทยาทางดนตรี                                                                                            3(3-0) 

Introduction to Ethnomusicology 

                 ศึกษาความหมายและขอบเขตของมานุษยวิทยา  แนวทางการศึกษาและวิธีการ
ทางมานุษยวิทยา เพื่อใชในการศึกษาดนตรี  สภาพและบทบาทของดนตรีท่ีมี
ความสัมพันธตอชีวิตมนุษยในสังคมและวฒันธรรม  

 

2061504 พ้ืนฐานสงัคมวิทยาทางดนตรี                                                                                3(3-0) 

Introduction to Sociology of Music 

ศึกษาเชิงสํารวจเบ้ืองตนเกี่ยวกับแบบแผนของสังคม เชน สังคมเมือง สังคม
ชนบท สังคมอุตสาหกรรม สังคมเกษตร เปนตน  กับศึกษาแบบแผนของดนตรี วงดนตรี
และการนําเสนอดนตรีในสังคมนั้น  ๆ 
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2061505 ดนตรีวิจักษ                                                                                                            3(3-0) 

Introduction To Music   

   ศึกษาถึงความเกี่ยวพันระหวางดนตรีกับศิลปะ   องคประกอบพื้นฐานของ
ดนตรี     เคร่ืองดนตรี   วงดนตรี ดนตรีสําหรับการบรรเลง ดนตรีสําหรับการขับรองท้ัง
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 

2061506 

 

 

 

 

ดนตรีรวมสมัย                                                                                                       3(3-0) 

Contemporary Music    

ศึกษาคนควาและวิเคราะหถึงรูปแบบโครงสราง    และเทคนิคท่ีใชในบทเพลง
รวมสมัย       ผลงานของคีตกวีสําคัญ 

2061701 คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพ้ืนฐาน                                                                               3(2-2) 

Introduction to Music Computer 

ประวัติความเปนมาของ Music Computer สวนประกอบหลัก (Hardware) 

ระบบปฏิบัติการ (Operating System)  การใชโปรแกรมดนตรีแบบตาง ๆ 

 

2061702 การซอมสรางเคร่ืองดนตรีไทย                                                                               3(2-2)   

Maintenance and Repair of Thai Music Instruments 

ศึกษารูปทรงสัดสวนและโครงสรางดานกายภาพ วัสดุท่ีใชในการซอมสราง
เคร่ืองดนตรีไทย คุณภาพเสียงของเคร่ืองดนตรีไทย แหลงวัสดุและแหลงจําหนายวัสดุ
อุปกรณการซอมและสราง เคร่ืองดนตรีไทย ข้ันตอนการผลิต ฝกการใชเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช และอุปกรณการซอม หรือประดิษฐเคร่ืองดนตรีไทย อุปกรณท่ีใชกับเคร่ือง
ดนตรีไทย เชน ยางสน วัสดุถวงเสียง การปรับแตงและเทียบเสียงเคร่ืองดนตรีตาม
มาตรฐานเสียงดนตรีไทย การดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีภายหลังการบรรเลง 
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2062102 ทฤษฎีดนตรีไทย                                                                                                     3(3-0) 

Theory of Thai Music 

 ศึกษาองคประกอบของดนตรีไทยเกี่ยวกับ เสียง  มาตราเสียง  ระดับเสียง
กลุมเสียงท่ีใชในบทเพลง    สําเนียงภาษาตาง  ๆ  จังหวะ   อัตราจังหวะหนาทับประเภท
ตาง  ๆ  ทํานอง  ทํานองหลัก และการแปรทํานอง ทางบรรเลงและทางรอง การประสาน
เสียง  พ้ืนผิว  รูปแบบและโครงสรางของบทเพลงประเภทเพลงเถา    เพลงตับ    เพลง
เร่ือง  เพลงโหมโรง    การแบงสัดสวนบทเพลงออกเปนทอน   จับ  ตัว  องค   ไม
คุณภาพและ สีสันของเสียง บทบาทหนาท่ีของเคร่ืองดนตรีไทย ศัพทสังคีตท่ีสําคัญ  

 

2062103 ดนตรีพ้ืนบานไทย                                                                                                  3(3-0) 

Thai Folk Music  

ศึกษาดนตรีพ้ืนบาน และเพลงพื้นบานประจําภาคตาง ๆ ของไทย เกีย่วกับ
ประวัติความเปนมา วงดนตรีและบทเพลง  ขนบประเพณใีนการแสดง ความเชื่อ
พิธีกรรม บทบาทหนาท่ีและโอกาสท่ีใช คุณคาและความสําคัญของดนตรีพ้ืนบานท่ีมีตอ
สังคม ความสัมพันธระหวางดนตรีพ้ืนบานกับดนตรีไทยแบบแผน ความคล่ีคลายของ
ดนตรีพ้ืนบานในปจจุบัน แนวทางในการอนุรักษ การสืบทอดดนตรีพ้ืนบาน 

 

2062105 ศิลปนและนักประพันธเพลงไทย                                                                            3(3-0) 

Thai Artists and Composers 

ศึกษาชีวประวตัิและผลงานดานดนตรีของศิลปนและนักประพันธเพลงไทย ท่ี
ไดรับการยกยองในแตละยุคสมัย 
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2062106 ดนตรีและการแสดง                                                                                                3(3-0) 

Music and Acting 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการแสดงของไทยและสากลภาษาทานาฎยศัพย    
ทารําตาง ๆ การแสดงพื้นบาน จินตลีลา การเตน การนําดนตรีมาใชประกอบการแสดง
ประเภทตาง   ๆ     ใหเหมาะสมเพ่ือใหเกิดความสัมพันธระหวางดุริยางคศิลป วรรณศิลป
และนาฏศิลป 
 

2062110 ดนตรีพ้ืนบานไทยภาคเหนือ                                                                                  3(3-0) 

Folk Music of the Northern part of Thailand 

ศึกษาดนตรีพ้ืนบานและเพลงพ้ืนบานทางภาคเหนือของไทย เกี่ยวกบัประวัติ
ความเปนมา วงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณใีนการแสดง ความเช่ือ พิธีกรรม  

บทบาทหนาท่ีและโอกาสท่ีใช คุณคาและความสําคัญของดนตรีพ้ืนบานภาคเหนือท่ีมีตอ
สังคม ความคล่ีคลายของดนตรีพ้ืนบานภาคเหนือในปจจบัุน    แนวทางในการอนุรักษ
และการสืบทอด 

 

2062111 ดนตรีพ้ืนบานไทยภาคอีสาน                                                                                  3(3-0) 

Folk Music of the Northeast of Thailand           

ศึกษาดนตรีพ้ืนบานและเพลงพ้ืนบานทางภาคอีสานของไทย เกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมา วงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเช่ือ พิธีกรรม
บทบาทหนาท่ีและโอกาสท่ีใช คุณคาและความสําคัญของดนตรีพ้ืนบานภาคอีสานท่ีมีตอ
สังคม ความคล่ีคลายของดนตรีพ้ืนบานภาคอีสานในปจจุบัน แนวทางในการอนุรักษและ
การสืบทอด 
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2062112 ดนตรีพ้ืนบานไทยภาคกลาง                                                                                   3(3-0) 

Folk Music of the Central part of Thailand 

ศึกษาดนตรีพ้ืนบานและเพลงพ้ืนบานทางภาคกลางของไทย เกี่ยวกบัประวัติ
ความเปนมา วงดนตรีและบทเพลง    ขนบประเพณใีนการแสดง    ความเช่ือ   พิธีกรรม 

บทบาทหนาท่ีและโอกาสท่ีใช คุณคาและความสําคัญของดนตรีพ้ืนบานภาคกลางท่ีมีตอ
สังคม ความคล่ีคลายของดนตรีพ้ืนบานภาคกลางในปจจบัุน    แนวทางในการอนรัุกษ
และการสืบทอด 

 

2062113 ดนตรีพ้ืนบานไทยภาคใต                                                                                       3(3-0) 

Folk Music of the Central part of Thailand 

ศึกษาดนตรีพ้ืนบานและเพลงพ้ืนบานทางภาคใตของไทยเก่ียวกับประวัติ
ความเปนมาวงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณใีนการแสดง ความเชื่อ พิธีกรรม
บทบาทหนาท่ีและโอกาสท่ีใชคุณคาและความสําคัญของดนตรีพ้ืนบานภาคใตท่ีมีตอ
สังคม ความคล่ีคลายของดนตรีพ้ืนบานภาคใตในปจจุบันแนวทางในการอนุรักษและการ
สืบทอด 

 

2062201 ปฏิบตัิเคร่ืองดดีไทย3                                                                                             2(0-4) 

Thai Plucked 3 

 ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดดี โดยตอเพลงโหมโรงรัตนโกสินทร
เพลงฉ่ิงมุลงช้ันเดียว สุรินทราหู 3 ช้ัน  โหมโรงแขกมอญ  แขกมอญ 3 ช้ัน  สารถีเถา 
โหมโรงราโค  เตากินผักบุง  แขกมอญบางขุนพรหมเถา  โหมโรงมหาฤกษ  พระอาทิตย
ชิงดวง  ถอนสมอ  มหาฤกษ  มหาชัย  หรือฝกปฏิบัตเิคร่ืองดีดพืน้บาน โดยผูสอน
พิจารณาบทเพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม  
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2062202 ปฏิบตัิเคร่ืองดดีไทย 4                                                                                            2(0-4) 

Thai Plucked 4         

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดดี โดยตอเพลง โหมโรงมะลิเล้ือย
พมาเหเถา มอญออยอ่ิงเถา โหมโรงสามมา  (มารํา มาสะบัดกีบ มายอง) เขมรปแกว 3 ช้ัน 

มอญรําดาบเถา โหมโรงคล่ืนกระทบฝง เขมรปแกวทางสักวา ราตรีประดับดาวเถา โหม
โรงมหาราช   ใบคล่ัง   เขมรเปาใบไมเถา  เง้ียวรําลึกเถา   หรือฝกปฏิบัตเิคร่ืองดีด
พ้ืนบาน        โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตามความเหมาะสม 

 

2062203 ปฏิบตัิเคร่ืองสไีทย 3                                                                                               2(0-4) 

Thai String 3 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสี โดยตอเพลงโหมโรง 
รัตนโกสินทร, เพลงฉ่ิงมุลงช้ันเดียว  สุรินทราหู 3 ช้ัน โหมโรงแขกมอญ แขกมอญ 3 ช้ัน 

สารถีเถา โหมโรงราโค เตากินผักบุง แขกมอญบางขุนพรหมเถา  โหมโรงมหาฤกษ  พระ
อาทิตยชิงดวง ถอนสมอ มหาฤกษ มหาชัย หรือฝกปฏิบัตเิคร่ืองสีพ้ืนบาน โดยผูสอน
พิจารณาบทเพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม 

 

2062204 ปฏิบตัิเคร่ืองสไีทย 4                                                                                               2(0-4) 

Thai String 4       

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสี โดยตอเพลงโหมโรงมะลิเล้ือย 
พมาเหเถา  มอญออยอ่ิงเถา  โหมโรงสามมา  (มารํา มาสะบัดกีบ มายอง)  เขมรปแกว 3 

ช้ัน  มอญรําดาบเถา  โหมโรงคล่ืนกระทบฝง เขมรปแกวทางสักวา  ราตรีประดับดาวเถา
โหมโรงมหาราช  ใบคล่ัง  เขมรเปาใบไมเถา   เงี้ยวรําลึกเถา หรือฝกปฏิบัตเิคร่ืองสี
พ้ืนบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม 
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2062205  ปฏิบตัิเคร่ืองตไีทย 3                                                                                               2(0-4) 

Thai Melodic Percussion 3 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี   โดยตอเพลง    โหมโรงเยน็    

วาลงสรง เพลงเร่ืองสรอยสน หรือฝกปฏิบัตเิคร่ืองตีพ้ืนบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลง
ท่ีฝกตามความเหมาะสม 

 

2062206 ปฏิบตัิเคร่ืองตไีทย 4                                                                                               2(0-4) 

Thai Melodic Percussion 4   

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี   โดยตอเพลง    เพลงเถาอยางนอย 
5   เพลง   เพลงตับเร่ืองอยางนอย  2  ตับ  หรือฝกปฏิบัตเิคร่ืองตีพ้ืนบาน  โดยผูสอน
พิจารณาบทเพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม 

 

2062207 ปฏิบตัิเพลงสําหรับโขน  ละคร                                                                               2(0-4) 

Performance of Theatrical Music 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงท่ีใชบรรเลง
ประกอบการแสดงโขน ละคร เพิ่มเติมจากท่ีเคยเรียนมาแลว 
 

2062208 ปฏิบตัิเพลงในเรื่องละคร                                                                                        2(0-4) 

Performance of Thai Incidental Music 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง  ตอเพลงในเร่ืองละคร
เชน  จากเร่ืองอิเหนาตอนประสันตาตอนก ตัดดอกไมฉายกริช เร่ืองรามเกียรต์ิตอนนาง
ลอย เร่ืองมโนราห เร่ืองรถเสน เร่ืองสุวรรณหงส เร่ืองคาวี เร่ืองราชาธิราช เปนตน 

 

2062209 ปฏิบตัิเพลงเรื่อง                                                                                                     2(0-4) 

Performance of Thai Suite 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงเร่ืองทําขวัญ     

เพลงเร่ืองฉ่ิงพระฉัน และอ่ืน ๆ 
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2062210 ปฏิบตัิเพลงออกภาษาและเพลงสิบสองภาษา                                                         2(0-4)  

Model Music Performance and Variations 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงในชุดเพลงออก
ภาษาและเพลงสิบสองภาษา 
 

2062211 ปฏิบตัิเพลงประเภทลูกลอลูกขัด                                                                            2(0-4) 

Imitative Performance and Syncopative 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดตอเพลงประเภทลูกลอลูกขัดเพิ่มเตมิจาก
ท่ีเคยเรียนมาแลว 
 

2062212 ปฏิบตัิเพลงย่าํมอญ                                                                                                2(0-4) 

Mon Suit Performance 

                ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัด ตอเพลงย่ํามอญ 

 

2062213 ปฏิบตัิหนาทับตะโพนและกลองทัด 1                                                                     2(0-4) 

Rhythmic Patterns of Taphon and Klong Tad 1 

ฝกปฏิบัติหนาทับตะโพนและไมกลองเพลงชุดโหมโรงเชา โหมโรงเยน็ เพลง
ชา เพลงเร็ว และอ่ืนๆ 

 

2062214 ปฏิบตัิดนตรีพ้ืนบานภาคเหนือ 2                                                                           2(0-4) 

Folk Music in The North of Thailand 2 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงประเภทตาง ๆ
เพิ่มเติมท้ังท่ีใชบรรเลง ขับรองเพ่ือความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือ
ประกอบพิธีกรรม ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพ้ืนบานไทยภาคเหนือ 
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2062215 ปฏิบตัิดนตรีพ้ืนบานภาคอีสาน 2                                                                           2(0-4) 

Folk Music in The North East of Thailand 2 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงประเภทตาง ๆ
เพิ่มเติม ท้ังท่ีใชบรรเลงขับรองเพ่ือความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือ
ประกอบพิธีกรรม ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพ้ืนบานไทยอีสานเหนือหรืออีสานใต 
 

2062216 ปฏิบตัิดนตรีพ้ืนบานภาคกลาง 2                                                                            2(0-4) 

Folk Music in The Central Part of Thailand 2 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงประเภทตาง ๆ 

เพิ่มเติม ท้ังท่ีใชบรรเลง ขับรองเพ่ือความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือ
ประกอบพิธีกรรม ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพ้ืนบานไทยภาคกลาง 
 

2062217 ปฏิบตัิดนตรีพ้ืนบานภาคใต 2                                                                                2(0-4) 

Folk Music in the South of Thailand 2 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงประเภทตาง  ๆ
เพิ่มเติม   ท้ังท่ีใชบรรเลง  ขับรอง   เพื่อความบันเทิง การขับกลอมประกอบการแสดง
หรือประกอบพิธีกรรม ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพ้ืนบานไทยพุทธหรือมุสลิม 

 

2062218 ปฏิบตัิขับรองเพลงไทยสําหรับเด็ก                                                                         2(0-4) 

Thai Singing for Children  

ฝกขับรองเพลงไทยสําหรับเด็กปฐมวัย  และเพลงในหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษา การเคล่ือนไหวประกอบเพลง และฝกเลนเคร่ืองดนตรีประกอบเพลงเชน 

เคร่ืองดนตรีประเภทเคาะ  คียบอรด เปนตน  
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2062219 ปฏิบตัิรวมวงดนตรีไทย 2                                                                                      1(0-2) 

Thai Ensemble 2 

ฝกปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง  การฝกซอม   การปรับวงอยาง
ถูกตอง ตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทตาง ๆ 

 

2062220 ปฏิบตัิรวมวงดนตรีพ้ืนบานไทย 2                                                                         1(0-2) 

Thai Folk Music Ensemble 2 

ฝกปฏิบัติรวมวงดนตรีพ้ืนบานไทยภาคตาง  ๆ   การเลือกบทเพลง การฝกซอม 

การปรับวงอยางถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีท่ีนิยมในสังคม และ
วัฒนธรรมไทยเพ่ิมเติม 

 

2062221 ปฏิบตัิขับรองเพลงพื้นบาน 2                                                                                 2(0-4) 

Thai Folk Singing 1      

ฝกปฏิบัติวิธีการขับรองเพลงพ้ืนบานประจําภาคตาง ๆ ในข้ันท่ีสูงข้ึน สามารถ
ประดิษฐคํารองตามฉันทลักษณของเพลงพื้นบานได และสามารถจัดแสดงเพลงพื้นบาน
ไดตามความเหมาะสม 

 

2062222 

 

 

 

 

ปฏิบตัิเคร่ืองเปาไทย 3                                                                                            2(0-4) 

Thai Wind 3        

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเปา โดยตอเพลง โหมโรงเย็น
วาลงสรง เพลงเร่ืองสรอยสน  หรือฝกปฏิบัติเคร่ืองเปาพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบท
เพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม 

 

2062223 ปฏิบตัิเคร่ืองเปาไทย 4                                                                                            2(0-4) 

Thai Wind 4       

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเปา โดยตอเพลง เพลงเถาอยางนอย 5 

เพลง เพลงตับเร่ืองอยางนอย 2 ตับ หรือฝกปฏิบัตเิคร่ืองเปาพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณา
บทเพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม 
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2062224 ปฏิบตัิขับรองเพลงไทย 3                                                                                       2(0-4) 

Thai Singing 3 

ฝกปฏิบัติขับรองเพลงไทย โดยตอเพลง ถอนสมอเถา สารถีเถา เขมรพวงเถา
แขกมอญบางขุนพรหมเถา พระอาทิตยชิงดวง แขกมอญ 3 ช้ัน  สุรินทราหู 3 ช้ัน  พมาเห
เถา  แขกลพบุรี 3 ช้ัน  ตับลาวเจริญศรี 
 

2062225 ปฏิบตัิขับรองเพลงไทย 4                                                                                       2(0-4)   

Thai Singing 4 

ฝกปฏิบัติขับรองเพลงไทย โดยตอเพลง เขมรโพธิสัตวเถา เขมรปแกว 3 ช้ัน
ใบคล่ัง 3 ช้ัน  แขกไทรเถา  แสนคํานึงเถา ออกเดี่ยว  บุหลัน เถา  ตับนางซิลเดอรริลลา 
 

2062301 ทฤษฎีดนตรีสากล 2                                                                                               3(3-0) 

Music Theory 2   

คอรดทบ  7  (7
th
 chord)  ทบ  9  (9

th
 chord) ฯลฯ  การยายบันไดเสียงแบบ 

Diatonic modulation  การใช Secondary dominant  การใช Sequence  การฝกโสต
ประสาทใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาท่ีเรียน 

 

2062302 ทฤษฎีดนตรีแจส                                                                                                    3(3-0) 

Jazz Theory    

กลาวถึงสําเนียงเพลงท่ีเปนเมเจอร ไมเนอร และ Modes ตาง ๆ ลักษณะของ
การเขียนคอรด    การใชคอรดทดแทน    การเคล่ือนท่ีของคอรดการใช เปยโน
ประกอบการเรียน 

 

2062303 การประพันธ 1                                                                                                       3(3-0) 

 Composition 1 

                 ศึกษาการประพนัธดนตรีงาย ๆ ข้ันตน ความคิดสรางสรรคในการประพันธ 
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2062304 

 

 

 

 

การอานและการเขียนโนตสากล  4                                                                          1(1-0) 

Solfege  and  Dictation  4 

ฝกอาน  ฝกโสตประสาท  ฝกเขียนโนตดนตรีแนวใดแนวหนึ่งจากการฟง
หลายแนวฟงและสามารถระบุคอรดท่ีซับซอนข้ึน 

2062305 ดนตรีปอปปูลารเร่ิมตั้งแต ค.ศ.1950                                                                     3 (3-0) 

Popular musical Culture Since Bill Haley  

ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมดนตรีประชานิยมของอเมริกาเหนอืและ  
ยุโรป   ตั้งแตสมัย   ค.ศ.1950   เปนตนมา  กลาวถึงการเจริญเติบโตความนิยมสมัย Rock’ 

N Roll รวมท้ังรายละเอียดตาง ๆ ท่ีทําใหดนตรีในสมัยนี้เปนท่ีนิยม 

 

2062306 ประวัตดินตรีตะวันตกตั้งแตศตวรรษท่ี 18 ถึงปจจุบัน                                          3(3-0) 

Music from 1700 to Modern                                                                                

ศึกษาดนตรีสมัยโรโคโค  คลาสสิค  โรแมนติก  และสมัยใหม  โดยพิจารณา
การเปล่ียนแปลงรูปแบบวงดนตรี  แนวคิดชาตินิยม  ดนตรีระบบ Whole Tone  และ 
Serial Music  ศึกษาผลงานและบุคคลท่ีสําคัญ 

 

2062307 ดนตรีสมัยโรโคโคและคลาสสิค                                                                              2(2-0) 

Music  in  the  Rococo  and  Classical  Eras 

ศึกษาลักษณะและรูปแบบดนตรีระหวางป  1730-1820  โดยอาศยัผลงานของ 
ซี.พี.อี  บาค,  โฮเดิน,  โมสารทและผลงานในชวงแรก ๆ ของเบโธเฟนเปนตัวอยาง 
 

2062308 หลักการโยธวาทิต                                                                                                   3(3-0)   

Principles of Band Music 

ศึกษาประวัติและหนาท่ีของวงโยธวาทิตรวมถึงวงดนตรีอ่ืนท่ีมีลักษณะการจัด
วงคลายคลึงกัน    ศึกษาเทคนิคและหนาท่ีของเคร่ืองดนตรีท่ีใชในวงโยธวาทิต    การ
จัดรูปแบบของวงในลักษณะตาง   ๆ   บทเพลงท่ีใชประกอบพิธีการ   และบทเพลงอ่ืน  ๆ 

สําหรับดนตรีโยธวาทิต 
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2062309 การอํานวยเพลงเบื้องตน                                                                                         2(1-2) 

Introduction to Conducting  

ศึกษาและฝกการใชไมบาตอง (Baton) การฝกซอมวง  การเตรียมสกอร การ
ถายทอดอารมณ 

2062310 การอํานวยเพลงขับรองประสานเสียง                                                                     2(1-2) 

Choral Conducting 

ศึกษาเทคนคิและฝกอํานวยเพลงขับรองประสานเสียงสําหรับช้ันประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ฝกฟงและกําหนดความสมดุลของเสียงของคณะนักรอง 
 

2062311 โอเปราและละครเพลง                                                                                            3(3-0) 

Opera and Musical Comedies 

ศึกษาประวัติความเปนมาและความเปล่ียนแปลงของโอเปรา ตั้งแต คศ. 1600 

จนถึงปจจุบัน โดยอาศยัผลงาน คีตกวีรุนแรก เชน Peri, Monteverdi จนถึง Wagner, 

Strauss, Puccini และคนอ่ืน  ศึกษาความเปนมาและโครงสรางของละครเพลง โดยเนน
ดนตรีเปนพเิศษ และใหศึกษาจากละครเพลงท่ีมีช่ือเสียง 
 

2062312 ประวัตดินตรีตะวันตก  2                                                                                        2(2-0) 

History  of  Western  Music  2 

ประวัตวิิวัฒนาการของดนตรีตะวันตก  ในสมัย  Classic  ถึงสมัยศตวรรษท่ี 

20  ศึกษาเปรียบเทียบระหวางดนตรีกบัศิลปะท่ีเกี่ยวของ  ศึกษารูปแบบคีตลักษณ
เทคนิค  และการประพันธเพลงของคีตกวีศึกษารูปแบบของดนตรีช้ันสูงในสมัยคลาสสิค 

ของกลุมเวียนนา ศึกษา Opera,  Dramatic  ตลอดจนคีตกวี  คีตวรรณกรรมท่ีสําคัญใน
สมัย  Classic,  Romantic  และศตวรรษท่ี  20 
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2062313 คตีปฏิภาณแบบแจส 1                                                                                            3(2-2) 

Improvisation 1 

พัฒนาความรู  และเสริมสรางทักษะการบรรเลงปฏิภาณ ท่ีอาศัยแนวทํานอง
กระสวนจังหวะ  สําเนียงหลักเสียงเดิม  การเคล่ือนตัวจากคอรดหนึ่งไปสูคอรดหนึ่ง
โดยคํานึงถึงทํานองท่ีสรางข้ึนมาสอดคลองกับคอรดท่ีกําหนดไว  

 

2062314 ปรัชญาของดนตรี                                                                                                   3(3-0) 

Philosophy Of Music  

ดนตรีเปนปจจัยท่ีจะปรุงแตงชีวิตใหสวยสดงดงามจากภายในของมนุษย 
ความสัมพันธระหวางดนตรีกับชีวิต   ศาสนา  วัฒนธรรม  สังคม  การเมือง  จิตวิทยา 
การศึกษา ธุรกจิ ศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาท่ีเกี่ยวกับดนตรี 
 

2062315 ประวัตดินตรีแจส                                                                                                   3(3-0) 

Jazz History 

ศึกษาความเปนมาของดนตรีแจสแตละยุคต้ังแต ค.ศ.1890 จนถึงปจจุบัน 

ศึกษาเพลงงาน และเพลงสปริชวล  (spiritual)  ของภาคใตของอเมริกา ผานแร็กไทม 
บลูส   และระยะแรกของด๊ิกซีแลนด นิวออรลีน สวิง บีบอบ  คูลแจส  จนถึงแจสหลาย
รูปแบบในปจจุบัน 

 

2062316 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรี                                                                              2(2-0) 

Form  and  Analysis 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062302  ทฤษฏีดนตรีสากล 4 

ศึกษาถึงโครงสรางของรูปแบบดนตรีท่ีเร่ิมจากกวลีเพลง  ( Motif )  ไป
จนกระท่ังถึงการวิเคราะหรูปแบบของโชนาตา  ( Sonata)  ลอนโด  ( Londo )  และ
รูปแบบของการแปรทํานอง ( Variation  Forms ) 
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2062318 คตีปฏิภาณแบบแจส                                                                                               2(2-0) 

Jazz  Improvisation 

มุงพัฒนาความรู  และเสริมสรางทักษะคีตปฏิภาณที่อาศัยแนวทํานอง  
กระสวนจังหวะการนําความรูไปใช  สําเนียงหลัก  เสียงเดิม  การเคล่ือนจากคอรดหนึ่ง
ไปสูอีกคอรดหนึ่งและการเช่ือมคอรด 

 

2062319 โยฮันน  เซบาสเตียน  บาค                                                                                      2(2-0) 

Johann  Sebastian  Bach 

ศึกษาถึงชีวิต  และผลงานของบาคผลงานท่ีเดนบางบท  เชน  แพสชั่น
( Passions ) บรานเดนเบอก  คอนแชรโต ( Brandentburg  Concertos )  แคนตาดา  และ
ผลงานท่ีแตงสําหรับเคร่ืองคียบอรด 

 

2062320 วูลฟกัง  อมาดิอุส  โมสารท                                                                                     2(2-0) 

Wolfgang  Amadeus  Mozart 

ศึกษาถึงชีวิตและผลงานของโมสารท  การพัฒนาการประพันธเพลงลีลาและ
รูปแบบดนตรีของโมสารท  วิเคราะหผลงานท้ังรองเพลง  และเพลงบรรเลง 
 

2062321 ลุควิก  ฟาน  เบโธเฟน                                                                                            2(2-0) 

Ludwig  Van  Beethoven 

ชีวิตและผลงานของเขา  เลือกผลงานท่ีดีเดนบางบทมาศึกษาบทประพันธท่ียัง
มีรอยลายมือเบโธเฟนอยู  การพัฒนาลีลารูปแบบเพลงของเขา  ลีลาในการบรรเลง  และ
วัฒนธรรมแวดลอมท่ีเกี่ยวของ 
 

2062322 เคร่ืองกระทบสําหรับวงโยธวาทิต                                                                           3(2-2) 

Percussion for Band 

ศึกษาเคร่ืองประกอบจังหวะทุกชนิดท่ีใชในวงโยธวาทิต เทคนิคการบรรเลง
ทุกระดับข้ัน  การบันทึกโนต  การเรียบเรียงเพื่อประกอบการบรรเลง 
 



 643 

รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 

 

2062323 ดนตรีสนาม                                      3(2-2) 

Marching and Display 

 ศึกษาระเบียบแถว ทาทางการถือเคร่ืองมือ การจัดขนาดของวงใหเหมาะสมกับ
จํานวนนักดนตรี   การจดัตําแหนงจุดยืนของเคร่ืองดนตรี   เพื่อใหเกิดความสมดลุของ
เสียง    การสรางแผนภาพ รูปแบบ (Code Design) สําหรับแปรขบวนแถว (Display) 

การฝกซอมดนตรีสนามท้ังการเดินแถว (Marching) และการแปรขบวน ศึกษาการใชไม
คทาในการควบคุมวง ฝกการใชอุปกรณประกอบในการแสดงดนตรีสนาม เชน ธง 
ริบบ้ิน คทาส้ัน เปนตน 

 

2062325 

 

 

 

 

ดนตรีรวมสมัย                                                                                                       3(3-0) 

Contemporary Music    

ศึกษาคนควาและวิเคราะหถึงรูปแบบ   โครงสราง     และเทคนิคท่ีใชในบท
เพลงรวมสมัย       ผลงานของคีตกวีสําคัญ 

2062326 การปฏิบตัิเฉพาะแนว                                                                                             2(2-0) 

Performance  Practices 

ศึกษาถึงการปฏิบัตดินตรีเฉพาะแนว  เฉพาะสมัย  จากคีตวรรณกรรมท่ีปรากฏ
ทัศนคติในทางสุนทรียะ  ทฤษฎีเบ้ืองตนของดนตรีปฏิบัตใินแตละสมัย 
 

2062327 ประวัตดินตรีตะวันตก 3                                                                                         2(2-0) 

History  of  Western  Music  3 

ประวัติวิวัฒนาการดนตรีตะวันตก  ในสมัยศตวรรษท่ี  19  และศตวรรษท่ี  20 

จนถึงสมัยปจจุบัน  ศึกษาเปรียบเทียบระหวางดนตรีกับศิลปะท่ีเกี่ยวของศึกษารูปแบบ
คีตลักษณ เทคนิคและ  Style  การประพันธเพลงของคีตกวีตลอดจนคีตวรรณกรรมที่
สําคัญ  ศึกษารูปแบบของดนตรีสมัยใหม  การพัฒนาดนตรีจากยุโรปสูอเมริกา  การ
พัฒนาดนตรีในปจจุบัน และในอนาคต  ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะวงดนตรีในสมัยตาง ๆ
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2062328 อีกอร  สตราวินสก้ี                                                                                                  2(2-0) 

Egor  Stravinsky 

ศึกษาการพฒันาการผลงานของสตราวินสกี้  สมัยแรก  สมัยกลาง  สมัยปลาย 
ดนตรีชาตินยิม  และคลาสสิคนิยม  ( Neoclassicism) 

 

2062329 

 

 

 

 

การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงแจส  2                                                                 2(2-0) 

Jazz  Arranging  2 

 ศึกษาตอจากการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงแจส  1  โดยมุงการประสาน
เสียงสําหรับวงใหญ  การเขียนสกอร  ( Score )  การเรียบเรียงเสียงในแตละตระกูล
เคร่ืองดนตรีรวมถึงการปฏิบัตผิลงานท่ีเรียบเรียงข้ึน 

 

2062401 

 

 

 

 

 

 

 

 

2062403 

ปฏิบตัิเคร่ืองลมไม 3                                                                                               2(0-4) 

Woodwind Performance 3      

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม  มุงพัฒนาการปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน  โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่อง
ดนตรี  การหยิบจับเคร่ืองดนตรี  ทาทาง  การดูแลรักษา การหายใจ  การวางปาก  

สําเนียง   (ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ํา)  คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา   (เทคนิค)  

การถายทอดอารมณ  บทฝกและวรรณกรรมดนตรี  ปรัชญาของนักดนตรี   การแสดง   
การฝกในระดบันี้ใหเปนระดับท่ีสูงกวาในระดับท่ี 2 

 

ปฏิบตัิเคร่ืองทองเหลือง 3                                                                                       2(0-4) 

Brass Performance 3 

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลือง มุงพัฒนาการปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน  โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้  สวนประกอบของเคร่ือง
ดนตรี  การหยิบจับเคร่ืองดนตรี  ทาทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง
(ความเพีย้นเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอด
อารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝกในระดับนี้
ใหเปนระดับท่ีสูงกวาในระดับท่ี 2 
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2062405 ปฏิบตัิเคร่ืองสายสากล 3                                                                                        2 (0-4) 

String Performance 3                                                                                       

การเรียนการสอนปฏิบัติเคร่ืองสายสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีให
เต็มขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี การหยิบจับเคร่ืองมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย  การตั้งเสียง สําเนียง
(ความเพ้ียนของเสียงสูง-ต่ํา) การใชคันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง 
ฝกเลนบันไดเสียง, บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี   การแสดง
การฝกปฏิบัติ ฝกในข้ันสูงกวาระดับท่ี 2 

 

2062407 ปฏิบตัิกีตาร 3                                                                                                        2 (0-4) 

Guitar 3          

การเรียนปฏิบัติกีตารคลาสสิค มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การต้ังเสียง สําเนียง การ
วางนิ้ว เทคนิคการตีคอรด การเกากีตาร การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกใหฝกในระดับท่ีสูงกวาระดับ 2 

 

2062408 ปฏิบตัิกีตาร 4                                                                                                        2 (0-4) 

Guitar 4          

การเรียนปฏิบัติกีตารคลาสสิค มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การต้ังเสียง สําเนียง การ
วางนิ้ว เทคนิคการตีคอรด การเกากีตาร การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมทาง
ดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกใหฝกในระดับท่ีสูงกวาระดับ 3 
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2062409 ปฏิบตัิคียบอรด 3                                                                                                   2 (0-4) 

Keyboard Performance 3      

การเรียนการสอนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเต็มขีด
ความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี ้ สวนประกอบของเคร่ืองดนตรี การหยบิจับ 

ทาทาง  การดูแลรักษา     การไลเสียง   บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง
(เทคนิค)  การถายทอดอารมณ  ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง    ฝกในระดับท่ีสูงกวา
ระดับ 2 

 

2062410 ปฏิบตัิคียบอรด 4                                                                                                   2 (0-4) 

Keyboard Performance 4      

การเรียนการสอนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเต็มขีด
ความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี ้ สวนประกอบของเคร่ืองดนตรี การหยบิจับ
ทาทาง  การดูแลรักษา     การไลเสียง   บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง 
(เทคนิค)  การถายทอดอารมณ  ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง    ฝกในระดับท่ีสูงกวา
ระดับ 3 

 

2062411 ปฏิบตัิขับรองสากล 3                                                                                             2 (0-4) 

Voice Performance 3           

การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหวัขอตอไปนี้  ทาทาง การหายใจ การออกเสียง
ภาษา การถายทอดอารมณ ศิลปะการรองเพลง (เทคนิค) บทฝกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝกปฏิบัต ิฝกในข้ันสูงกวาระดับท่ี 2 
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2062412 ปฏิบตัิขับรองสากล 4                                                                                              2(0-4) 

Voice Performance 4           

การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหวัขอตอไปนี้  ทาทาง การหายใจ การออกเสียง
ภาษา การถายทอดอารมณ ศิลปะการรองเพลง (เทคนิค) บทฝกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝกปฏิบัต ิฝกในข้ันสูงกวาระดับท่ี 3 

 

2062413 ปฏิบตัิเคร่ืองกระทบ 3                                                                                           2 (0-4) 

Percussion Performance 3    

การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ    มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหวัขอตอไปนี้ สวนประกอบ การหยิบจับ ทาทาง 
การดูแลรักษา บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง   (เทคนิค)   ปรัชญาของ
นักดนตรี   การแสดง  การฝก ใหปฏิบัติสูงกวาในระดับ 2 

 

2062415 ปฏิบตัิรวมวงเล็ก 1                                                                                                 1(0-2) 

Ensemble 1    

ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน
การบรรเลงใหน้าํเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของ
การบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง 
 

 

2062416 ปฏิบตัิรวมวงเล็ก 2                                                                                                 1(0-2) 

Ensemble 2    

ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง      ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน
การบรรเลงใหน้าํเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของ
การบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง  ฝกบทเพลงสูงกวาในระดับ 1 
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2062417 ปฏิบตัิรวมวงใหญ 1                                                                                              1(0-2)     

Band Orchestra 1  

ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง   ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน
การบรรเลงใหน้าํเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน   ศึกษารายละเอียดตาง  ๆ  ของ
การบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง    ปฏิบัตริวมวงใหญใชผู
แสดงตั้งแต   13   คนข้ึนไป 

 

2062418 ปฏิบตัิรวมวงใหญ 2                                                                                               1(0-2) 

Band Orchestra 2 

ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน
การบรรเลงใหน้าํเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของ
การบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง ปฏิบัตริวมวงใหญ ใชผูแสดง
ตัง้แต  13  คนข้ึนไป  การปฏิบัตริวมวงใหญในข้ันนี ้ ใหฝกบทเพลงในระดับสูงกวา
ระดับ 1 

 

2062419 ปฏิบตัิขับรองประสานเสียง 1                                                                                 1(0-2) 

Chorus Vocal 1      

หาพิสัยความสูงตํ่าของเสียงผูรอง    จัดกลุมตามพิสัย    ฝกการหายใจท่ีถูกตอง 
ฝกการออกเสียงจากตําแหนงตาง  ๆ  ฝกการใชเสียงทุกระดับ ฝกการออกเสียงสระตาง ๆ
ฝกการเทียบเสียงกับเคร่ืองดนตรีมาตรฐานยายเสียงข้ึนลง   ใชบทเพลงท่ีคอนขางงายไม
เกิน 3   แนว 
 

2062420 

 

 

ปฏิบตัิขับรองประสานเสียง 2                                                                                 1(0-2) 

Chorus Vocal 2      

ฝกการออกเสียงท่ียากข้ึน ฝกการยายเสียง โด ไปในบันไดเสียงตาง ๆ  ใชบท
เพลงท่ียากกวาในระดับท่ี 1 และเพิ่มเปนเพลง 4 แนว 
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2062421 ปฏิบตัิเคร่ืองลมไมแจส 1                                                                                        2(0-4) 

Jazz Woodwind Performance 1       

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไมประเภทดนตรีแจส มุงพัฒนาการปฏิบัตเิคร่ือง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง 
 

2062422 ปฏิบตัิเคร่ืองลมไมแจส 2                                                                                        2(0-4) 

Jazz Woodwind Performance 2       

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไมประเภทดนตรีแจส มุงพัฒนาการปฏิบัตเิคร่ือง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับข้ันของบทฝกจะตอง
มีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัตเิคร่ืองลมไม 1 และสอดคลองกับ
องคประกอบของมาตรฐานสากล 

 

2062423 ปฏิบตัิเคร่ืองทองเหลืองแจส 1                                                                                2(0-4) 

Jazz Brass Performance 1       

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลืองประเภทดนตรีแจส  มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เคร่ืองดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคนโดยคํานึงถึงหวัขอตอไปนี้    
สําเนียง  คุณภาพของเสียง   ศิลปะของการเปา  การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง 
บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง  
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2062424 ปฏิบตัิเคร่ืองทองเหลืองแจส 2                                                                                2(0-4) 

Jazz Brass Performance 2       

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลืองประเภทดนตรีแจส  มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เคร่ืองดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน  โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ 
สําเนียง คุณภาพของเสียง  ศิลปะของการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บท
ฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับข้ันของบทฝก
จะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัตเิคร่ืองทองเหลือง 1 และสอดคลองกับ
องคประกอบของมาตรฐานสากล 

 

2062425 ปฏิบตัิเคร่ืองสายสากลแจส 1                                                                                  2(0-4) 

Jass String Performance 1 

                การเรียนการสอนเคร่ืองสายสากลประเภทดนตรีแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เคร่ืองดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ 
สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการสี การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บท
ฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี – การแสดง 

  

2062426 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบตัเิคร่ืองสายสากลแจส 2                                                                                  2(0-4) 

Jazz String Performance 2       

การเรียนการสอนเคร่ืองสายสากลประเภทดนตรีแจส  มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เคร่ืองดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหวัขอตอไปนี้ สําเนียง
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการสี การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับข้ันของบทฝกจะตอง
มีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัตเิคร่ืองสายสากล 1 และสอดคลองกับ
องคประกอบของมาตรฐานสากล 
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2062427 

 

 

 

 

 

ปฏิบตัิกีตารพาณิชย 1                                                                                             2(0-4) 

Jazz Guitar Performance or Commercial Guitar Performance 1    

การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารแจสรวมท้ังกีตารเบสแจส มุงพัฒนาการ
ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน   โดยคํานงึถึงหัวขอตอไปนี้ 
สําเนียง    คุณภาพของเสียง  ศิลปะของการดีด การตีคอรด   การถายทอดอารมณ   ฝกไล
บันไดเสียง  บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง 
 

2062428 ปฏิบตัิกีตารพาณิชย 2                                                                                             2(0-4) 

Jazz Guitar Performance or Commercial Guitar Performance 2    

การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารแจสรวมท้ังกีตารเบสแจส มุงพัฒนาการ
ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน   โดยคํานงึถึงหัวขอตอไปนี้ 
สําเนียง    คุณภาพของเสียง  ศิลปะของการดีด การตีคอรด  การถายทอดอารมณ   ฝกไล
บันไดเสียง   บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมี
ลําดับข้ันของการฝกสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัติกีตารพาณชิย 1 

 

2062429 ปฏิบตัิคียบอรดแจส 1                                                                                             2(0-4) 

Jazz Keyboard Performance 1 

                  การเรียนการสอนเคร่ืองคียบอรดประเภทดนตรีแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เคร่ืองดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปน้ี 

สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการบรรเลง การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง 
บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี – การแสดง 
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2062430 ปฏิบตัิคียบอรดแจส 2                                                                                             2(0-4) 

Jazz Keyboard Performance 2       

การเรียนการสอนเคร่ืองคียบอรดประเภทดนตรีแจส  มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เคร่ืองดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง 
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการบรรเลง การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝก
และวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับข้ันของบทฝก
จะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัติคียบอรด 1 และสอดคลองกับ
องคประกอบของมาตรฐานสากล 
 

2062431 ปฏิบตัิขับรองสากลแจส 1                                                                                       2(0-4) 

Jazz Voice Performance 1    

การเรียนการสอนการปฏิบัติขับรองสากลแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ือง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง 
คุณภาพของเสียงท่ีขับรอง  ศิลปะของการรองเพลงแจส ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง 
 

2062432 ปฏิบตัิขับรองสากลแจส 2                        2(0-4) 

Jazz Voice Performance 2 

 การเรียนการสอนการปฏิบัติขับรองสากลแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ือง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปน้ี สําเนียง 
คุณภาพของเสียงท่ีขับรอง ศิลปะของการรองเพลงแจส ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง โดยมีลําดับข้ันของบทฝก
จะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงข้ันกวารายวิชาปฏิบัติขับรองแจส 1 
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2062433 ปฏิบตัิเร่ืองกระทบแจส 1                                                                                        2(0-4) 

Jazz Percussion Performance  1 

                การเรียนการสอนการปฏิบัติขับรองสากลแจส มุงพัฒนาการปฏิบัตเิคร่ือง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานงึถึงหัวขอตอไปน้ี สําเนียง  
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการตี บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี - การแสดง 
 

2062434 ปฏิบตัิเคร่ืองกระทบแจส 2                                                                                     2(0-4) 

Jazz Percussion Performance 2    

การเรียนการสอนการปฏิบัติเคร่ืองกระทบแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ือง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง 
คุณภาพของเสียง  ศิลปะของการตี บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนัก
ดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับข้ันของบทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชา
ปฏิบัติเคร่ืองกระทบแจส 1 

 

2062435 รวมเพลงแจสหรือปอปปูลาร 1                                                                               2(0-4) 

Jazz or Popular Ensemble 1 

                   การเรียนการสอนปฏิบัติรวมวงสากลในรูปแบบแจสหรือปอปปูลาร มุง
พัฒนาความสามารถในการบรรเลงรวมวง การปรับตนใหเขากับกลุมและการฝก
ระเบียบวินัยของการบรรเลงรวม  วิ ธีปฏิบัติตองพบอาจารย ผูควบคุมกอนการ
ลงทะเบียน บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมท่ีใชข้ึนอยูกับอาจารยผูควบคุมเปนผูตัดสินใจ
ในการฝกซอม ลักษณะวงในระดับนี้ใหเปนวงประเภท  Small Band 

 

 

 

 

 

 



 654 

รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 

 

2062436 รวมวงแจสหรือปอปปูลาร 2                                                                                   2(0-4) 

Jazz or Popular Ensemble 2 

                   การเรียนการสอนปฏิบัติรวมวงสากลในรูปแบบแจสหรือปอปปูลาร มุง
พัฒนาความสามารถในการบรรเลงรวมวง การปรับตนใหเขากับกลุมและการฝก
ระเบียบวินัยของการบรรเลงรวม  วิ ธีปฏิบัติตองพบอาจารย ผูควบคุมกอนการ
ลงทะเบียน บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมท่ีใชข้ึนอยูกับอาจารยผูควบคุมเปนผูตัดสินใจ
ในการฝกซอม ลักษณะวงในระดับนี้ใหเปนวงประเภท Small Band ใชบทเพลงท่ี
ซับซอนกวาในระดับ 1 

 

2062501 ประวัตเิคร่ืองดนตรี                                                                                               3 (3-0) 

History of Musical Instruments   

ศึกษาววิัฒนาการของเคร่ืองดนตรีทุกตระกูลต้ังแตแรกเร่ิมใชจนถึงปจจุบัน  

ศึกษาบริบทของการสรางเคร่ืองดนตรี เหตุการณสําคัญในยุคตาง ๆ ท่ีมีผลตอวิวัฒนาการ
ของเคร่ืองดนตรี 
 

2062502 ประวัตดินตรีเชิงปฏิบตัิ                                                                                         3 (3-0) 

Collegium Music     

ศึกษาเชิงวิเคราะหวรรณกรรมดนตรีท่ีมิไดอยูในกลุมวรรณกรรมดนตรีท่ัวไป
ศึกษาวิธีปฏิบัติดนตรี  เฉพาะแนวท้ังทางรองและบรรเลง    ฝกปฏิบัติรวมวง
ประกอบการเรียน 

 

2062503 การศึกษาดนตรีภาคสนาม                                                                                      3(2-2) 

Introduction to Field Music Research  

ศึกษาและฝกปฏิบัตงิานดนตรีภาคสนามเพื่อสํารวจ  วางแผน เก็บรวบรวม
ขอมูล  การจดักระทํากับขอมูล  วิเคราะห  สังเคราะห  สรุปผล  และเขียนรายงานผล
การศึกษา  โดยผูศึกษาตองผานรายวิชาการจัดเก็บระบบขอมูลดนตรีมากอน  
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2062504 ดนตรีเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต                                                         3(3-0) 

East and Southeast Asian Music 

                ศึกษาดนตรีประเพณีของชาวเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
เกี่ยวกับแบบแผนของดนตรี เคร่ืองดนตรี วงดนตรี และบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

  

2062505 ดนตรีเอเชียใตและตะวันออกกลาง                                                                         3(3-0) 

South Asian and Middle East Music 

                  ศึกษาดนตรีประเพณีของชาวเอเชียใตและตะวันออกกลางเกี่ยวกับแบบแผน
ของดนตรี เคร่ืองดนตรี วงดนตรี และบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

  

2062506 ความสมัพันธระหวางดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก                                              3(3-0)   

Thai Music related to Western Music 

ศึกษาประวัติดนตรีตะวนัตกที่เขามามีบทบาทในสังคมและวัฒนธรรมไทย  
การนําดนตรีไทยไปสัมพันธกับดนตรีตะวนัตก การนําดนตรีตะวันตกเขามาสัมพันธกับ
ดนตรีไทย ท้ังในดานเคร่ืองดนตรี วงบรรเลง บทเพลงและระบบเสียง 
 

2062507 

 

 

 

 

 

การเขียนวิจารณดนตรี                                                                                          3 (3-0) 

Writing Music Criticism    

ศึกษาการเขียนเชิงศิลปะดนตรีโดยอาศยัความรูความเขาใจในฐานะผูฟงดนตรี 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการเขียน  การรวบรวมความคิดเชิงวิชาการท่ีถือเอาเหตุผล
สนับสนุนการเขียน 

2062508 การเก็บรักษาและการซอมเครื่องดนตรีเบ้ืองตน                                                    3 (3-0)  

Introduction to Music Instrument Maintenance and Repair 

การหยิบจับเครื่องมือ    การทําความสะอาด    เรียนรูการกําเนิดเสียงของเคร่ือง
ดนตรีแตละชนิด  การปฏิบัตเิบ้ืองตนเพื่อเปนพื้นฐานท่ีจะนําไปสูการซอมเคร่ืองดนตรี 
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2062509 การทําความสะอาดและการปรับเคร่ืองเปา                                                            3 (2-2) 

Cleaning and Adjustment of Wind Instruments  

              การถอดเคร่ืองดนตรีท่ีถูกตองมีระเบียบ  การทําความสะอาดและการประกอบสู
สภาพเดิม  การปรับเครื่องข้ันพื้นฐาน  รูลมร่ัว  การหยิบจับเครื่องมือในการซอม
 ตองเรียนรายวิชาการเก็บรักษาและการซอมเคร่ืองดนตรีเบ้ืองตนมากอน 

 

2062510 การบันทึกเสียงเบื้องตน                                                                                          2(2-0) 

Recording  Fundamentals 

ศึกษาถึงวิธีในการบันทึกเสียงท้ังการบันทึก  และการบันทึกแบบตดัตอระบบ
เสียง การใชไมโครโฟน  เทปลําโพง  การควบคุมเสียง  และการผสมเสียง  ธุรกิจของการ
บันทึกเสียงเทาท่ีจําเปน 

 

2062511 การซอมเครื่องสายไทย                                                                                           3(2-2) 

String  Repair 

ความรูเบ้ืองตนในการปฏิบัตเิคร่ืองสายความถนัดทางฝมืองานไมการซอม 

รอยแตกราว  การเปล่ียนหนงัซอ  ซอมคันชัก  หมอนหนุนสาย  สายซอ  เสาปรับเสียง 
 

2062512 การซอมสรางอุปกรณดนตรี                                                                                   2(2-0) 

Instrumental  Maintenance  Adjustment  and  Repair 

การซอมแซมบํารุงรักษาเคร่ือดนตรีตลอดจนการสรางอุปกรณดนตรีและการ
ปรับเทียบเสียงของเคร่ืองดนตรี 
 

2062513 การจัดการวงดนตรี                                                                                                3(3-0) 

Management of Music Business   

หลักการบริหารบุคคลในวงดนตรี  วาดวยตําแหนงและความรับผิดชอบ
หลักการและระเบียบการฝกซอม  ระเบียบการเก็บเคร่ืองอุปกรณดนตรี  โนตเพลง  การ
บริหารธุรกิจบันเทิงดานดนตรี  การโฆษณา  การคิดคาจางและคาตอบแทน 

 



 657 

รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 

 

2062514 ดนตรีและการแสดง                                                                                                1(0-2) 

Music  and  Drema 

ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของดนตรี  เคร่ืองดนตรีตาง ๆ  การฝกเลนเคร่ือง
ดนตรี  การเลนดนตรีประกอบเพลงในระดับงาย ๆ  การเลนตามโนตเลือกตามความถนัด
ดวยเคร่ืองดนตรีสากลหรือไทย  เชนเคร่ืองสายไทยหรือกีตารเปนตน  อยางนอย 1 อยาง 
และสามารถบรรเลงเพลงงาย ๆ ได 
                การแสดงและกํากบัการแสดง  การแสดงละครอยางงาย  ความรูการแสดง
ลักษณะตาง ๆ  หลักการแสดง  การฝกบทละครและการเปนตัวละครในการแสดง  ฝก
แสดงและกํากบัการแสดง 
 

2062515 การศึกษาประวัตดินตรีเชงิลึก                                                                                 3(3-0) 

Music  History  Dtudy  in  Depth 

ศึกษาผลงานดนตรีประเภทใดประเภทหน่ึง  หรือผลงานของคีตกวีสําคัญใน
ดานประวัติและการวเิคราะห  เพื่อนําเสนอเปนภาคนิพนธ 
 

2062601 ดนตรีและกิจกรรมการเคล่ือนไหวสําหรับเด็ก                                                        3(3-0) 

Music and Movement for Children  

ทดลองปฏิบัติพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในองคประกอบดนตรีและทักษะการสอน
ในแตละองคประกอบของทักษะใหกับนักเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัยไดแกทักษะ
การรอง การฟง การเลนเคร่ืองดนตรี การเคล่ือนไหว การสรางสรรค   การอาน  ท่ีมี
ความสัมพันธกับองคประกอบของดนตรีและพัฒนาการของเด็กอายุ  1 - 6  ป   ฝกการใช
วิธีการวัดและประเมินผลทักษะดนตรีเบ้ืองตนในแตละทักษะ   นําบทเพลง       เคร่ือง
ดนตรีและการละเลนพื้นบาน ทดลองใชส่ือมาตรฐานท่ีนิยมใชเปนสากล สังเกตการสอน
ดนตรีเด็กปฐมวัยในรูปแบบตาง   ๆ      ฝกปฏิบัติเขียนและทดลองใชแผนการสอนให
เกิดผลตามจุดมุงหมายทางการศึกษา                       
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2062602 กระบวนการเรียนดนตรีศึกษา                                                                                2(2-0) 

Principles  of  Learning  in  Music  Education 

ศึกษาการเจริญเติบโตและ และการพัฒนาของเด็กท่ีเกี่ยวของกับการเรียน
ดนตรีการรับรู  การเรียนรู  การพัฒนาทางรางกาย  และความสรางสรรคเด็ก 
 

2062603 จิตวิทยาและแนะแนวสําหรับครูดนตรี                                                                   2(2-0) 

Psychology  and  Guidance  for  Music  Teacher 

ศึกษาความสัมพันธระหวางวทิยาการจิตวิทยาและการแนะแนวกับพื้นฐาน
ความถนัดทางดนตรี  พัฒนาการทางรางกายและอารมณกับการรับรูดนตรี  ความแตกตาง
ของบุคคลกับจิตวิทยา  การฟงดนตรี  อารมณและการมีความหมายดนตรี  ท่ีเกี่ยวกบัเด็ก
วัยรุน 

 

2062604 จิตวิทยาการสอนดนตรีและกระบวนการเรียนดนตรีศึกษา                                   3 (3-0)  

Psychology and Principles of  Learning of Music Education 

ศึกษาพัฒนาการของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาดนตรีศึกษา ศึกษา
องคประกอบของหลักสูตร  การใชความรูและทักษะทางดนตรีในการเรียนการสอน
วิธีการพัฒนาครูผูสอนวิชาดนตรี  วิธีการบริหารและจัดการการเรียนการสอนวิชาดนตรี
อยางมีมาตรฐาน  ใหสอดคลองกับความพรอมของผูเรียนและความตองการของทองถ่ิน
ศึกษาพัฒนาการและจิตวิทยาวันรุน  มาตรฐานในการวดัและประเมินผลทางดนตรี  
 

2062701 พ้ืนฐานเคร่ืองสังเคราะหเสียง                                                                                3 (2-2) 

Introduction to the Sound synthesizer 

พ้ืนฐานการใชเคร่ืองดนตรีอิเล็คทรอนิกส  การใชเคร่ือง Synthesizer ทําให
เกิดประสบการณและการสรางเสียงใหม  ตลอดจนเทคนิคการใชอุปกรณเกีย่วกับการ
บันทึกเสียง 
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2062702 

 

 

 

ระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลทางดนตรี                                                        3(2-2)   

Sequencing and Note Processing   

ศึกษาระบบ MIDI (Musical instrument Digital Interface)  การบันทึกขอมูล
แบบ step  และแบบ  real time  การวิเคราะห  (Analysis)  แกไขปรับปรุง  (Edit)  และ
การประยกุตใชขอมูล 

 

2062703 ระบบเสียงดนตรีไทย                                                                                              2(2-0) 

Tuning  System  of Thai  Music 

บันไดเสียงท่ีใชในดนตรีไทย  การตั้งเสียง  เสียงดนตรีไทยกับลักษณะ
วิทยาศาสตรคล่ืนเสียง  เสียงของเคร่ืองดนตรีตระกูลตาง ๆ  การปรับเสียงของเครื่อง
ดนตรีใหเขาระดับกัน อุปกรณท่ีใชในการปรับเสียง 
   

2062704 ระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจดนตรี                                      2(2-0) 

Music  Industry  Law  and  Ethics 

ระเบียบราชการเกี่ยวกับการซ้ือเคร่ืองอุปกรณดนตรีใหกับหนวยราชการ
ดวยกันกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรฒดนตรี  กฎหมาย  ลิขสิทธ์ิ  กฎหมายแรงงาน 

กฎหมายการเสียภาษี  การซ้ือขาย  เคร่ืองดนตรี  กฎหมายเก่ียวกับการตีพิมพและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 

2062705 การปรับและการตั้งเสียงเปยโน                                                                               2(2-0) 

Piano  Tuning  and  Regulation 

ระบบเสียงและระบบการต้ังเสียงเปยโน  การฝกทั้งทางทฤษฎี  และการปฏิบัติ
โครงสรางของเปยโนท่ีแตกตางกัน  การฝกซอมเบ้ืองตน  และการปรับเสียง 
 

2062706 เทคนิคการใชเครื่องสังเคราะหเสียง                                                                        2(2-0) 

Synthesizer  Operational  Technique 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเครื่องสังเคราะหเสียง  ลําดับข้ันตอนการทํางาน
การประยุกตใชในลักษณะตาง ๆ การจัดโปรแกรมและการควบคุม 
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2062707 หลักการแสดงเบ้ืองตน                                                                                            2(2-0) 

Principles  of  Basic  Performance 

ศึกษาจิตวิทยาในการแสดง  วาทศิลปท่ีเกี่ยวกับการแสดง  การกํากับเวที  การ
จัดระบบแสงเสียง  การวางแผนจัดการแสดง  มารยาทของนักแสดง 
 

2062708 การสรางเคร่ืองดนตรีไทย                                                                                       2(1-2) 

Thai  Instrument  Making 

ศึกษารูปทรง  สัดสวนและโครงสรางของเคร่ืองดนตรีไทยการประดิษฐ  การ
ปรับเทียบระบบเสียงของเคร่ืองดนตรี  ฝกการใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองใชและอุปกรณ  ศึกษา
แหลงวัสดุท่ีใช  แหลงจําหนายวัสดุอุปกรณเพื่อสรางเคร่ืองดนตรีและตลาดเพ่ือการคา
เคร่ืองดนตรีไทย 
 

2062709 ปฏิบตัิการบันทึกเสียงดนตรี 1                                                                                3(2-2) 

Studio Recording 1 

การออกแบบหองบันทึกเสียง (Studio Design) ขนาดรูปรางโครงสรางและ
วัสดุอุปกรณในการบันทึกเสียง (Studio Equipment)  ไมโครโฟน เทปบันทึกเสียงแบบ
อนาล็อก และดิจิตอล โมนิเตอร (Monitor) เคร่ืองตกแตงเสียง (Signal Processor) เคร่ือง
ผสมเสียง (Mixer)  สายสัญญาณและหวัตอสายสัญญาณ  การติดต้ังและเช่ือมระบบ 

(Installation and wiring)  การวางลําดับกอนหลังของอุปกรณ  ระเบียบปฏิบัตแิละ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การบํารุงรักษา 
 

2062801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีดนตรี  1                                                           2 (90) 

Preparation for Professional Experience in Music 1 

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรู  ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผูเรียน
ใหมีความรูทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวชิาชีพ  โดยกระทํา
ในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนัน้ ๆ  
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2062802 การฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี  1                                                                    3 (250) 

Practical Experience in Music 1  

     นกัศึกษาเลือกอยางนอย 1 โครงการ  ดังนี้  
1.  โครงการศึกษาคนควาในเร่ืองท่ีไมมีสอนในกระบวนการวิชาท่ีเปดสอนอยูแลว  
2.  โครงการศึกษาคนควาใหละเอียดลึกซ่ึงยิ่งข้ึนในเร่ืองท่ีเปดสอนอยูแลว  
3.  โครงการศึกษาคนควาในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  อันเปนวิวฒันาการลาสุดในสาขาดนตรี  
4.  โครงการเก่ียวกับการแสดงดนตรี  เร่ิมต้ังแตการวางแผนจนถึงการแสดงจริง  
5.  โครงการฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  
6.  การฝกงานในสถานประกอบการ  
7.  การฝกหรือปฏิบัติงานรวมกับวงดนตรีอ่ืน ๆ  

8. กิจกรรมอ่ืน ๆ เชน เปนผูฝกสอน  เปนผูสาธิต  เปนผูรวมงานหรือเปนผูชวย  
       ทางดาน ดนตรี  หรือธุรกิจ    บันเทิงอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกบัดนตรี  
 

2063101 

 

 

 

 

 

 

 

สวนศาสตรดนตรีไทย                                                                                            3(3-0) 

Acoustic of Thai Music 

ศึกษาการเกิดเสียงของเคร่ืองดนตรีในทางฟสิกส และคุณสมบัติของเสียง
ไดแก ความถ่ี ลักษณะคล่ืนเสียง ความกังวาน ความเขม ระดับเสียง คุณภาพของเสียง
เสียงซอน หนวยวัดเสียงดานตาง ๆ การคํานวณเซนต ความกลมกลอมของเสียง บันได
เสียงท่ีใชในดนตรีไทย ระดับเสียงของเคร่ืองดนตรีไทยประเภทตาง ๆ การเทียบเสียงของ
เคร่ืองดนตรีไทยใหเขากัน อุปกรณท่ีใชเพื่อการปรับแตงเสียง 

2063102 ทํานองเพลงไทย                                                                                                     3(3-0) 

Melodic Elements in Thai Music 

ศึกษาทํานองเพลงไทยลักษณะตาง ๆ ลีลาการดําเนินทํานองท่ีสรางลักษณะ
เดนในบทเพลง ทํานองกรอ ทํานองเก็บ ทํานองขยี้ ทํานองลูกลอลูกขัด ความหลากหลาย
ของเพลงท่ีมีหลายสํานวน รูปแบบการสรางทํานอง เพลงทางเปล่ียน เปรียบเทียบทํานอง
เพลงทางบรรเลงและทางรอง 
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2063103 การวิเคราะหเพลงไทย 1                                                                                         3(3-0) 

Form and Analysis of Thai Music 1 

ศึกษาโครงสรางของเพลงไทยประเภทตาง ๆ วิเคราะหรูปแบบของบทเพลง
ในเร่ืองเก่ียวกบัจังหวะ วรรคเพลง ประโยคเพลง ทอนเพลง ลูกตก กลุมเสียง บันไดเสียง 
การเคล่ือนท่ีของทํานอง มือฆอง การเรียบเรียงมือฆองเปนบทเพลง กลอนเพลง การ
ข้ึนตนและจบเพลง การแปรทํานองเพลง ลักษณะทํานองเฉพาะท่ีปรากฏในบทเพลง 
 

2063104 การวิเคราะหเพลงไทย  2                                                                                        3(3-0) 

Form and Analysis of Thai Music 2  

ศึกษาวเิคราะหโครงสรางของเพลงไทย  เชน  เพลงเร่ือง  เพลงตับ  เพลงเถา 
เพลงเด่ียว  เพลงหนาพาทย ตามความเหมาะสม ตอจากการวิเคราะหเพลงไทย 1 ฝก
วิเคราะหเปรียบเทียบทางบรรเลงและทางรองของเพลงเดียวกันท่ีมีหลายทาง 
 

2063105 

 

 

 

 

 

 

 

การประพันธเพลงไทย 1                                                                                        3(3-0)  

Thai Music Composition 1          

ฝกการประพันธทํานองเพลงอยางงาย นําเพลงท่ีไดมาปรุงแตงใหสมบูรณข้ึน
ศึกษาแนวทางการประพันธทํานองเพลงทางเปล่ียนนําเพลงท่ีไดประพันธไวแลวสราง
ทํานองเพลงทางเปล่ียนใหแตกตางไปจากเดิม ฝกแนวทางการตัดทอน และยืดขยายบท
เพลงเพ่ือเปนพื้นฐานในการประพันธเพลงเถา     บันทึกโนตเพลงท่ีประพันธและนํา
เพลงท่ีประพันธมาบรรเลงตามความเหมาะสม 

2063106 การประพันธเพลงไทย 2                                                                                        3(3-0) 

Thai Music Composition 2   

ฝกการประพันธเพลงโหมโรงเสภา เพลงตับ เพลงภาษา เพลงประกอบการ
แสดง ประพันธบทรอง ทําบทรองใหสอดคลองกับการบรรเลง บันทึกโนตเพลงที่
ประพันธและนําเพลงท่ีประพันธบรรเลงเผยแพรตามความเหมาะสม ศึกษากฎหมาย
ลิขสิทธ์ิ เพื่อคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
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2063107 หลักการบรรจุเพลงเพื่อการแสดง                                                                           3(3-0) 

Principle of Thai Incidental      

ศึกษาเพลงท่ีใชประกอบแสดงประเภทตาง  ๆ  บทขับรอง  บทละคร และบท
เพื่อการแสดง การเลือกใชเพลงใหเหมาะสมกับการแสดง ในดานลีลา อารมณ สําเนียง
ภาษา และความหมาย ฝกการบรรจุเพลงสําหรับการแสดงทุกประเภท      ท้ังเพลงหนา
พาทยและเพลงขับรองใหสอดคลองกับการแสดงทุกประเภท ฝกการแตงบทรอง
ประกอบการแสดงโอกาสตาง ๆ และเขียนบทเพื่อการแสดงพรอมบรรจุทํานองเพลงให
ถูกตองเหมาะสม 

 

2063108 การวิเคราะหบทขับรองเพลงไทย                                                                           3(3-0) 

An Analysis of Vocal Stanza 

ศึกษาบทรองท่ีนํามาบรรจุเพื่อการขับรองท้ังบทรองของระบํา      รํา    ฟอน
บทรองอวยพร  บทรองเพลงเถา   เปนตน โดยศึกษาแนวคิดอิทธิพลของวรรณคดีไทยท่ี
เกี่ยวของ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธระหวางประเทศท่ีสงผลใหมีการประพันธ
บทรองเพ่ีอใชบรรเลงขับรองหรือเพ่ือประกอบระบํา รํา ฟอน หรือเพ่ือการแสดง 
 

2063109 ดนตรีพิธีกรรม                                                                                                       3(3-0) 

Ritual Music      

ศึกษาดนตรีพิธีกรรมสําหรับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีกรรมท่ี
เกี่ยวกับความเช่ือ  ลัทธิ   ศาสนา   ท้ังงานมงคลและงานอวมงคล   โดยศึกษาวงดนตรี 
บทเพลง บทรอง    ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสัมพันธระหวางดนตรีกับพิธีกรรม          

 

2063110 การปรับวงดนตรีไทย                                                                                             3(3-0) 

Thai Music Conducting 

ศึกษาทํานองเพลง   บทเพลง    จังหวะ     อารมณของเพลง     เจตนรมณของ 
นักประพนัธเพลงบทบาทหนาท่ีในการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีท่ีใชในวงดนตรีแตละ
ประเภท วิธีการปรับวง ฝกการปรับวง โดยคํานึงถึงหลักวชิาการดนตรี 
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2063201 ปฏิบตัิเคร่ืองดดีไทย 5                                                                                            2(0-4) 

Thai Plucked 5          

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดีดโดยตอเพลงโหมโรงขวัญเมือง
เขมรโพธิสัตวเถา ตับนิทราชาคริต ตับนางซินเดอเรลลา  โหมโรงกราวนอก  ตับจูลง 
เพลงตับตาง ๆ เชิดจีน โหมโรงเทิดสิรินธร ตับลาวเจริญศรี แขกลพบุรี ขอมเงิน 

 

2063202 ปฏิบตัิเคร่ืองดดีไทย 6                                                                                            2(0-4) 

Thai Plucked 6          

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดดีโดยตอเพลงโหมโรงสะบัดสะบ้ิง
เถา  พญาโศก 3 ช้ัน เพลงประเภทลูกลอลูกขัด โหมโรงพมาวัด แขกโอด เขมรราชบุรี
ทยอยนอก ทยอยใน เชิดจนีทางบางคอแหลม บุหลันเถา พมาหาทอน ทยอยญวน เพลง
หนาพาทยพ้ืนฐานประกอบการแสดง 
 

2063203 ปฏิบตัิเคร่ืองสไีทย 5                                                                                               2(0-4) 

Thai String 5     

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสีโดยตอเพลงโหมโรงขวัญเมือง
เขมรโพธิสัตวเถา ตับนิทราชาคริต ตับนางซินเดอเรลลา โหมโรงกราวนอก ตับจูลง เพลง
ตบัตาง ๆ เชิดจีน โหมโรงเทิดสิรินธร ตับลาวเจริญศรี แขกลพบุรี ขอมเงิน 

 

2063204 ปฏิบตัิเคร่ืองสไีทย 6                                                                                               2(0-4)  

Thai String 6       

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเครื่องสีโดยตอเพลงโหมโรงสะบัดสะบ้ิง
เถา  พญาโศก    3 ช้ัน เพลงประเภทลูกลอลูกขัด โหมโรงพมาวัด แขกโอด เขมรราชบุรี 
ทยอยนอก ทยอยใน เชิดจีนทางบางคอแหลม บุหลันเถา พมาหาทอน ทยอยญวน เพลง
หนาพาทยพ้ืนฐานประกอบการแสดง 
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2063205 ปฏิบตัิเคร่ืองตไีทย 5                                                                                               2(0-4) 

Thai Melodic Percussion 5      

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตีโดยตอเพลงเพลงประเภทยอย       
อยางนอย    5   เพลง   เพลงประกอบการแสดงท่ัว ๆ ไป 

 

2063206 ปฏิบตัิเคร่ืองตไีทย 6                                                                                               2(0-4) 

Thai Melodic Percussion  6      

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตีโดยตอเพลงเพลงหนาพาทยท่ีใช
พิธีไหวครูดนตรีไทย โขน  ละคร และหนาพาทยท่ีใชในการแสดง 

 

2063207 ปฏิบตัิเพลงหนาพาทย  โขน  ละคร                                                                        2(0-4) 

Performance of Napat in Khon and Lakhon 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงหนาพาทยท่ีใช
ประกอบการแสดงโขน  ละคร เพิ่มเติมจากท่ีเคยตอมาแลว 
 

2063208 ปฏิบตัิเพลงโหมโรงกลางวัน                                                                                   2(0-4) 

Performance of Homerong Klangwan 

 ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัด ตอเพลงโหมโรงกลางวัน 

 

2063209 ปฏิบตัิเพลงเดีย่ว 1                                                                                                  2(0-4) 

Solo Performance 1  

                ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัด ตอเพลงเดี่ยวไมนอยกวา 2 เพลง 
 

2063210 

 

 

 

ปฏิบตัิหนาทับตะโพนและกลองทัด 2                                                                     2(0-4) 

Rhythmic Patterns of Taphon and Klong Tad 2 

       ฝกปฏิบัติหนาทับตะโพน และไมกลองเพลงหนาพาทยประเภทตาง ๆ 
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2063211 ปฏิบตัิขับรองเพลงไทยในหลักสูตรมัธยมศึกษา                                                    2(0-4)   

Performance of Thai Vocal Music in Secondary School Curriculum 

ฝกขับรองเพลงไทยท่ีใชในหลักสูตรระดบัมัธยมศึกษาและเพลงอ่ืน ๆ  

ท่ีเหมาะสม ซ่ึงใชในกิจกรรมตาง ๆ 

 

2063212 ปฏิบตัิรวมวงดนตรีไทย 3                                                                                      1(0-2) 

Thai Ensemble 3 

ฝกปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย  การเลือกบทเพลง  การฝกซอม  การปรับวงอยาง
ถูกตอง ตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทตาง ๆ   

 

2063213 ปฏิบตัิเคร่ืองเปาไทย 5                                                                                            2(0-4) 

Thai Wind 5       

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเปาโดยตอเพลงเพลงประเภทยอย     
อยางนอย  5 เพลง เพลงประกอบการแสดงทั่ว ๆ ไป 

 

2063214 ปฏิบตัิเคร่ืองเปาไทย 6                                                                                            2(0-4) 

Thai Wind 6      

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเปาโดยตอเพลงเพลงหนาพาทยท่ี 

ใชพิธีไหวครูดนตรีไทย โขนละคร และหนาพาทยท่ีใชในการแสดง   
 

2063215 ปฏิบตัิขับรองเพลงไทย 5                                                                                       2(0-4) 

Thai Singing 5 

ฝกปฏิบัติขับรองเพลงไทยโดยตอเพลง เขมรใหญ  ตับจูลง  ตับนิทราชาคริต
มอญรําดาบเถา  พญาโศก 3 ช้ัน  ขอมเงินเถา  เชิดจีน  แขกโอด  พมาหาทอน 

 

 

 

 



 667 

รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 

 

2063216 

 

 

 

 

ปฏิบตัิขับรองเพลงไทย 6                                                                                       2(0-4) 

Thai Singing 6 

ฝกปฏิบัติขับรองเพลงไทย  โดยตอเพลงปลาทองเถา   อกทะเล 3 ช้ัน    

นกขมิ้น  3  ช้ัน   สารถีเถา   จีนขิมใหญ   ทยอยเขมร   ทยอยญวน   ตับนางลอย      
 

2063301 ทฤษฎีดนตรีสากล 3                                                                                               3(3-0) 

Music Theory 3 

 ศึกษาการใชคอรดยืม (borrow chord)  โครแมติกคอรด (chromatic chord) 

คอรดท่ีแปลงเสียง  (alter chord)   การเปล่ียนกุญแจเสียงแบบโครแมติก  (chromatic 

modulation)  การฝกโสตประสาทใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาท่ีเรียน 

 

2063302 ทฤษฎีดนตรีสากล 4                                                                                               3(3-0) 

Music Theory 4          

 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลในศตวรรษท่ี 21 เชน parallel harmony  

poly chord bitonal   quartal harmony 

 

2063303 หลักการประพันธเบ้ืองตน                                                                                      2(2-0) 

Elements  of  Composition 

ศึกษาถึงการประพันธดนตรีเบ้ืองตน  เทคนิคในการประพันธ    และความคิด
สรางสรรคในการประพันธดนตรีอยางงาย 
 

2063304 การเรียบเรียงดนตรีสําหรับเด็ก                                                                              3(3-0)  

Arranging for Children Songs  

ศึกษาคํารองและทํานองเพลงท่ีมีความเหมาะสมกับเดก็ในวัยระดับตาง ๆ เพื่อ
นํามาเปนวัตถุดิบพื้นฐานในการสรางการเรียบเรียงในลักษณะตาง ๆ 
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2063305 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับการขับรองประสานเสียง                                 3(3-0)   

Arranging for Chorus   

ศึกษาคํารองและทํานองของเพลงท่ีใชในการเรียบเรียง  จากสมัยตาง ๆ ถึงยุค
ปจจุบันเพื่อนาํมาเปนแบบแผนในการเรียบเรียงเสียงประสานแบบ  2, 3, 4   แนว  และ
มากกวาสําหรับคณะนักรอง  ชายลวน , หญิงลวน , และชายหญิงผสม 

 

2063306 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงแบนด                                                          2(2-0) 

Arranging for Band 

               ศึกษาถึงเทคนิคของการเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงเคร่ืองเปา 
วงโยธวาทิต     วงคอนเสิรตแบนด  การอาน  บันทึก และการวเิคราะหสะกอร  (Score) 

 

2063307 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับดนตรีปอปปูลาร                                              3(3-0)  

Arranging for Popular Music 

ศึกษาเทคนคิการเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาศัยทํานองเพลงท่ีเปนท่ีนยิม  

ฝกการเรียบเรียงโดยใชคอรดข้ันพื้นฐานและซับซอนมากข้ึน ฝกการสรางแบ็คกราวนด
การประสานเสียง 2 แนว 3 แนว 4 แนว การปรับประยุกตแนวทํานอง 
 

2063308 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับดนตรีแจส         2(2-0) 

Jazz Arranging 

 ศึกษาถึงวิธีการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจส การใชเสียงแทนการ
ประสานเสียง ลักษณะโนตท่ีใชในเพลงแจส ลีลาของแจสแตละประเภท 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
ขนาดตาง ๆ 
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รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 

 

2063317 ประวัตดินตรีตะวันตกตั้งแตยุคโบราณถึง ค.ศ.1750                                              3(3-0) 

Music from Antiquity to 1750   

ศึกษาความคิดเกี่ยวกับการเกดิของดนตรีโบราณ ดนตรีสมัยกรีก ดนตรีสมัย
กลาง ดนตรีสมัยฟนฟูศิลปะวิทยา และสมัยบาโรค  ศึกษาววิัฒนาการของรูปแบบตาง ๆ
ความคิดใหมในดานการประสานเสียง  การใชเคร่ืองดนตรี  บุคคลสําคัญ และผลงาน 

ท่ีสําคัญ 

 

2063320 การบริหารวงโยธวาทิต                                                                                           3(3-0) 

Management of Band   

หลักการบริหารบุคคลในวงดนตรีวาดวยตําแหนงและความรับผิดชอบ
หลักการและระเบียบการฝกซอม การกําหนดแผนการบริหาร แนวนโยบายและเปาหมาย
การวางแผนตารางการฝกซอม ระบบการเก็บเคร่ืองอุปกรณดนตรี โนตเพลง การคัดเลือก
วรรณกรรมทางดนตรีท่ีมีความเหมาะสมกับขนาด  และความสามารถของวงดนตรีการ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับวงดนตรี 
 

2063321 การใชคอมพิวเตอรสําหรับดนตรีสนาม                                                                  3(2-2)   

Computer for Marching and Display 

 การประยกุตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานดนตรีสนาม  ความสัมพันธระหวาง
ดนตรีกับแผนภาพท่ีสรางข้ึน โดยส่ังงานผานระบบ MIDI การนําแผนภาพท่ีสรางข้ึนไป
ปฏิบัติใชงานจริงกับวงดนตรี 
 

2063325 การเรียบเรียงดนตรีสําหรับวงดุริยางค                                                                   3(3-0)  

Orchestration     

ศึกษาเคร่ืองดนตรีในตระกลูตาง ๆ  เทคนิคเฉพาะเคร่ือง  เขียนสกอร  
เรียบเรียงดนตรีใหเหมาะสมกับเคร่ืองดนตรีและวงดนตรี  แสดงรวมกับเคร่ืองดนตรี 
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รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 

 

2063326 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก 1                                                             3(3-0) 

Forms and Analysis 1    

ศึกษาและวิเคราะหคีตลักษณตั้งแตโมทีฟ วลี   จุดพัก  ประโยค  ของเพลงและ
บทบรรเลงของคีตลักษณพ้ืนฐาน  เชน  ทวิบท  (Binary)   ตรีบท   (Ternary)  รอนโด
(Rondo) 

 

2063327 

 

 

 

คตีปฏิภาณแบบแจส 2                                                                                            3(2-2) 

Improvisation 2     

ศึกษาการบรรเลงปฏิภาณท่ีซับซอนมากข้ึน  ใชบทเพลงและการดําเนนิคอรด
ท่ีสูงกวาระดับ 1 

 

2063328 การประพันธดนตรีแบบแจสและปอปปูลาร                                                           3(3-0)   

Jazz and Popular Music Composition   

ศึกษาการประพันธดนตรีในรูปแบบแจสและปอปปูลา พ้ืนฐานท่ีเกี่ยวกับ
บันไดเสียงตาง ๆ คอรดท่ีเกิดจากบันไดเสียง รวมท้ังคอรดแทนศึกษาแบบตาง ๆ ของ
ดนตรีแจสและ  ปอปปูลาในยุคตาง ๆ การสรางบทนํา (introduction)  บทเช่ือม 

(interlude)  และบทจบ (Ending) 

 

2063329 การประพันธ  2                                                                                                      3(3-0)  

Composition 2 

ศึกษาเทคนคิการประพันธ  ใชรูปแบบในการประพันธดนตรี  ประพันธเพลง
สําหรับเดี่ยวเคร่ืองดนตรีและวงดนตรีวงเล็ก  ผลงานตองแสดงในท่ีสาธารณชนได  
 

2063330 การประพันธ 3                                                                                                       3(3-0)  

Composition 3  

ศึกษาเทคนคิการประพันธในระดับสูงใชรูปแบบท่ีซับซอน อาจารยท่ีปรึกษา
เปนผูดูแลผลงาน  งานประพันธสําหรับเคร่ืองดนตรีมากช้ิน   ผลงานตองแสดงใน 

ท่ีสาธารณชนได  
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รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

ปฏิบตัิเคร่ืองลมไม 4                                                                                           2 (0-4) 2063401 

 

 

 

 

 

 

 

Woodwind Performance 4      

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม  มุงพัฒนาการปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน  โดยคํานึงถึงหวัขอตอไปนี ้ สวนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี  การหยิบจับเครื่องดนตรี  ทาทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก 

สําเนียง (ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การ
ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การ
ฝกในระดับนีใ้หเปนระดับท่ีสูงกวาในระดับท่ี 3 

 

2063402 ปฏิบตัิเคร่ืองลมไม 5                                                                                              2 (0-4) 

Woodwind Performance 5      

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม  มุงพัฒนาการปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน  โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี ้ สวนประกอบของเคร่ือง
ดนตรี  การหยิบจับเคร่ืองดนตรี  ทาทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง
(ความเพีย้นเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอด
อารมณ   บทฝกและวรรณกรรมดนตรี   ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝกใน
ระดับนี้ใหเปนระดับท่ีสูงกวาในระดับท่ี 4 

 

2063403 ปฏิบตัิเคร่ืองทองเหลือง 4                                                                                      2 (0-4) 

Brass Performance 4      

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลือง  มุงพฒันาการปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีใหเต็ม
ขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน  โดยคํานึงถึงหวัขอตอไปนี ้ สวนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี  การหยิบจับเครื่องดนตรี  ทาทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก
สําเนียง (ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การ
ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝก
ในระดับนี้ใหเปนระดับท่ีสูงกวาในระดับท่ี 3 
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รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

2063404 ปฏิบตัิเคร่ืองทองเหลือง 5                                                                                      2 (0-4) 

Brass Performance 5      

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลือง  มุงพฒันาการปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีใหเต็ม
ขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน  โดยคํานึงถึงหวัขอตอไปนี้  สวนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี  การหยิบจับเครื่องดนตรี  ทาทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก
สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การ
ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝก
ในระดับนี้ใหเปนระดับท่ีสูงกวาในระดับท่ี 4 

 

2063405 ปฏิบตัิเคร่ืองสายสากล 4                                                                                        2 (0-4) 

String Performance 4      

การเรียนการสอนปฏิบัตเิคร่ืองสายสากล   มุงพัฒนาการปฏิบัตเิคร่ืองดนตรี 
ใหเต็มขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปน้ี สวนประกอบ
ของเคร่ืองดนตรี การหยิบจบัเคร่ืองมือ การดูแลรักษา การข้ึนสาย การต้ังเสียง สําเนียง
(ความเพีย้นของเสียงสูง-ต่ํา) การใชคันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง
ฝกเลนบันไดเสียง บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝกปฏิบัติ ฝกในข้ันสูงกวาระดับท่ี 3            

 

2063406 ปฏิบตัิเคร่ืองสายสากล 5                                                                                        2 (0-4) 

String Performance 5      

การเรียนการสอนปฏิบัตเิคร่ืองสายสากล   มุงพัฒนาการปฏิบัตเิคร่ืองดนตรี 
ใหเต็มขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปน้ี สวนประกอบ
ของเคร่ืองดนตรี การหยิบจบัเคร่ืองมือ การดูแลรักษา การข้ึนสาย การต้ังเสียง สําเนียง 
(ความเพีย้นของเสียงสูง-ต่ํา) การใชคันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง 
ฝกเลนบันไดเสียง บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การ
ฝกปฏิบัติ ฝกในข้ันสูงกวาระดับท่ี 4 
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2063408 ปฏิบตัิกีตาร 5                                                                                                        2 (0-4) 

Guitar 5          

การเรียนปฏิบัติกีตารคลาสสิค มุงพัฒนาการปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี ้สวนประกอบของเคร่ือง
ดนตรี การหยบิจับเคร่ืองดนตรีและการดแูลรักษา การข้ึนสาย การตั้งเสียง สําเนียง การ
วางนิว้ เทคนิคการตีคอรด การเกากีตาร การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรม
ทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกใหฝกในระดับท่ีสูงกวาระดับ 4 

 

2063410 ปฏิบตัิคียบอรด 5                                                                                                   2 (0-4) 

Keyboard Performance 5      

การเรียนการสอนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเต็ม
ขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปน้ี สวนประกอบของเคร่ืองดนตรี   การหยิบ
จับ ทาทาง การดูแลรักษา การไลเสียง บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง 
(เทคนิค) การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง    ฝกในระดับท่ีสูงกวา
ระดับ 4 

 

2063412 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบตัิขับรองสากล 5                                                                                             2 (0-4) 

Voice Performance 5         

การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหวัขอตอไปนี ้  ทาทาง การหายใจ การออกเสียง 
ภาษา การถายทอดอารมณ ศิลปะการรองเพลง (เทคนิค) บทฝกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝกปฏิบัต ิฝกในข้ันสูงกวาระดับท่ี 4 

2063413 ปฏิบตัิเคร่ืองกระทบ 4                                                                                           2 (0-4) 

Percussion Performance 4    

การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหวัขอตอไปนี ้สวนประกอบ การหยิบจับ ทาทาง 
การดูแลรักษา บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของ
นักดนตรี การแสดง การฝกใหปฏิบัติสูงกวาในระดับ 3 
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รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

2063414 ปฏิบตัิเคร่ืองกระทบ 5                                                                                           2 (0-4) 

Percussion Performance 5    

การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหวัขอตอไปนี ้ สวนประกอบ การหยิบจับ ทาทาง 
การดูแลรักษา บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง (เทคนคิ) ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง การฝก ใหปฏิบัติสูงกวาในระดับ 4 

 

2063415 ปฏิบตัิรวมวงเล็ก 3                                                                                                 1(0-2)  

Ensemble 3    

ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน  

การบรรเลงใหน้าํเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของ
การบรรเลงในดานความถูกตองของเสียง  และอารมณเพลง   ฝกบทเพลงสูงกวาใน
ระดับ 2 

 

2063416 ปฏิบตัิรวมวงเล็ก 4                                                                                                 1(0-2)  

Ensemble 4   

ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน การ
บรรเลงใหน้าํเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของการ
บรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง   ฝกบทเพลงสูงกวาในระดับ 3 

 

2063417 ปฏิบตัิรวมวงใหญ 3                                                                                               1(0-2) 

Band Orchestra 3    

ฝกทักษะการเลนรวมวง ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน การ
บรรเลงใหน้าํเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของการ
บรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง  ปฏิบัตริวมวงใหญ  ใชผูแสดง
ตัง้แต   13   คนข้ึนไป   การปฏิบัตริวมวงใหญในข้ันนี ้ใหฝกบทเพลงในระดับสูงกวา
ระดับ 2 
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รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

2063418 ปฏิบตัิรวมวงใหญ 4                                                                                               1(0-2) 

Band Orchestra 4  

ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน  

การบรรเลงใหน้าํเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของ 
การบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง ปฏิบัตริวมวงใหญใชผูแสดง
ตัง้แต 13 คนข้ึนไป การปฏิบัตริวมวงใหญในข้ันนี ้  ใหฝกบทเพลงในระดับสูงกวา
ระดับ 3 

 

2063419 ปฏิบตัิขับรองประสานเสียง 3                                                                                 1(0-2) 

Chorus Vocal 3      

ฝกการออกเสียงท่ียากข้ึน ฝกการยายเสียง โด ไปในบันไดเสียงตาง ๆ  ใชบท
เพลงท่ียากกวาในระดับท่ี 2 และใชบทเพลง 4 แนวมาตรฐาน 

 

2063420 

 

 

ปฏิบตัิขับรองประสานเสียง 4                                                                                 1(0-2) 

Chorus Vocal 4     

ฝกการออกเสียงท่ียากข้ึน ฝกการยายเสียง โด ไปในบันไดเสียงตาง ๆ  ใชบท
เพลงท่ียากกวาในระดับท่ี 3  และใชบทเพลง 4 แนวท่ีซับซอนยิ่งข้ึน 

 

2063421 ปฏิบตัิเคร่ืองลมไมแจส 3                                                                                        2(0-4) 

Jazz Woodwind Performance 3       

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไมประเภทดนตรีแจส มุงพัฒนาการปฏิบัตเิคร่ือง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานงึถึงหัวขอตอไปน้ี สําเนียง  
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับข้ันของบทฝกจะตอง
มีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัตเิคร่ืองลมไม 2 และสอดคลองกับ 

องคประกอบของมาตรฐานสากล 
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รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

2063422 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบตัิเคร่ืองลมไมแจส 4                                                                                       2(0-4) 

Jazz Woodwind Performance 4  

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไมประเภทดนตรีแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ือง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปน้ี สําเนียง 
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรีการแสดง โดยมีลําดับข้ันของบทฝก 

จะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัติเคร่ืองลมไม 3 และสอดคลองกับ
องคประกอบของมาตรฐานสากล 

2063423 ปฏิบตัิเคร่ืองทองเหลืองแจส 3                                                                                2(0-4) 

Jazz Brass Performance 3       

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลืองประเภทดนตรีแจส  มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เคร่ืองดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปน้ี 

สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปาการถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บท
ฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับข้ันของบท
ฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง 2           และ
สอดคลองกับองคประกอบของมาตรฐานสากล 
 

2063424 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลืองแจส   4                                                                              2(0-4) 

Jazz Brass Performance 4       

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลืองประเภทดนตรีแจส  มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เคร่ืองดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปน้ี 

สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง  
บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับข้ันของ
บทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัตเิคร่ืองทองเหลือง 3 และ 
สอดคลองกับองคประกอบของมาตรฐานสากล 
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รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

2063425 ปฏิบตัิเคร่ืองสายสากลแจส 3                                                                                  2(0-4) 

Jazz String Performance 3       

การเรียนการสอนเคร่ืองสายสากลประเภทดนตรีแจส  มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เคร่ืองดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปน้ี 

สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการสี การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บท
ฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับข้ันของบท
ฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 2 และสอดคลอง
กับองคประกอบของมาตรฐานสากล 
 

2063426 ปฏิบตัิเคร่ืองสายสากลแจส 4                                                                                  2(0-4) 

Jazz String Performance 4       

การเรียนการสอนเคร่ืองสายสากลประเภทดนตรีแจส  มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เคร่ืองดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปน้ี 

สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการสี การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บท
ฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับข้ันของบท
ฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 3 และสอดคลอง
กับองคประกอบของมาตรฐานสากล 
 

2063427 ปฏิบตัิกีตารพาณิชย 3                                                                                             2(0-4)  

Jazz Guitar Performance or Commercial Guitar Performance 3    

การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารแจสรวมท้ังกีตารเบสแจส มุงพัฒนาการ
ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ 
สําเนียง  คุณภาพของเสียง  ศิลปะของการดีด การตีคอรด  การถายทอดอารมณ  ฝกไล
บันไดเสียง  บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนักดนตรี   การแสดง โดยมี
ลําดับข้ันของบทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัติกีตารพาณิชย 2 

และสอดคลองกับองคประกอบของมาตรฐานสากล 
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2063428 

 

ปฏิบตัิกีตารพาณิชย 4                                                                                             2(0-4) 

Jazz Guitar Performance or Commercial Guitar Performance 4    

การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารแจสรวมท้ังกีตารเบสแจส มุงพัฒนาการ
ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปน้ี 

สําเนียง  คุณภาพของเสียง  ศิลปะของการดีด การตีคอรด  การถายทอดอารมณ  ฝกไล
บันไดเสียง  บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมี
ลําดับข้ันของบทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัติกีตารพาณิชย 3 

และสอดคลองกับองคประกอบของมาตรฐานสากล 
 

2063429 ปฏิบตัิคียบอรดแจส 3                                                                                             2(0-4) 

Jazz Keyboard Performance 3       

การเรียนการสอนเคร่ืองคียบอรดประเภทดนตรีแจส  มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เคร่ืองดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปน้ี 

สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการบรรเลง การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง 
บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยลําดับข้ันของบท
ฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัติเคร่ืองคียบอรด 2 และสอดคลอง
กับองคประกอบของมาตรฐานสากล 
 

2063430 ปฏิบตัิคียบอรดแจส 4                                                                                            2(0-4) 

Jazz Keyboard Performance 4       

การเรียนการสอนเคร่ืองคียบอรดประเภทดนตรีแจส  มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เคร่ืองดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ 
สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะของการบรรเลง การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง 
บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับข้ันของ
บทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัตเิคร่ืองคียบอรด 3  
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2063431 ปฏิบตัิขับรองสากลแจส 3                                                                                       2(0-4) 

Jazz Voice Performance 3    

การเรียนการสอนการปฏิบัติขับรองสากลแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ือง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปน้ี สําเนียง  
คุณภาพของเสียงท่ีขับรอง  ศิลปะของการรองเพลงแจส ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยลําดับข้ันของบทฝกจะตอง
มีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัติขับรองสากลแจส 2 

 

2063432 ปฏิบตัิขับรองสากลแจส 4                                                                                       2(0-4) 

Jazz Voice Performance 4                                                                                 

การเรียนการสอนการปฏิบัติขับรองสากลแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ือง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปน้ี สําเนียง  
คุณภาพของเสียงท่ีขับรอง  ศิลปะของการรองเพลงแจส ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยลําดับข้ันของบทฝกจะตอง
มีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัติขับรองสากลแจส 3 

 

2063433 ปฏิบตัิเคร่ืองกระทบแจส 3                                                                                     2(0-4) 

Jazz Percussion Performance 3 

การเรียนการสอนการปฏิบัติเคร่ืองกระทบแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ือง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปน้ี สําเนียง  
คุณภาพของเสียง  ศิลปะของการตี บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี  การแสดง โดยลําดับข้ันของบทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชา
ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ  แจส 2 
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รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

2063434 ปฏิบตัิเคร่ืองกระทบแจส 4                                                                                     2(0-4) 

Jazz Percussion Performance 4    

การเรียนการสอนการปฏิบัติเคร่ืองกระทบแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ือง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปน้ี สําเนียง  
คุณภาพของเสียง  ศิลปะของการตี บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี   การแสดง โดยลําดับข้ันของบทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชา 
ปฏิบัติเคร่ืองกระทบแจส 3 

 

2063435 รวมวงแจสหรือปอปปูลาร 3                                                                                   2(0-4) 

Jazz or Popular Ensemble 3 

การเรียนการสอนปฏิบัติรวมวงสากลในรูปแบบแจสหรือปอปปูลาร มุง
พัฒนาความสามารถในการบรรเลงรวมวง การปรับตนใหเขากับกลุมและการฝก
ระเบียบวินัยของการบรรเลงรวม วิธีปฏิบัติตองพบอาจารยผูควบคุมกอนการ
ลงทะเบียน บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมท่ีใชข้ึนอยูกับอาจารยผูควบคุมเปนผูตัดสินใจ
ในการฝกซอม ลักษณะวงในระดับนี้ใหเปนวงประเภท Big Band   

 

2063436 

 

 

 

 

 

 

รวมวงแจสหรือปอปปูลาร 4                                                                                   2(0-4) 

Jazz or Popular Ensemble 4 

การเรียนการสอนปฏิบัติรวมวงสากลในรูปแบบแจสหรือปอปปูลาร มุง
พัฒนาความสามารถในการบรรเลงรวมวง การปรับตนใหเขากับกลุมและการฝก
ระเบียบวินยัของการบรรเลงรวม วิธีปฏิบัติตองพบอาจารยผูควบคุมกอนการลงทะเบียน 

บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมท่ีใชข้ึนอยูกับอาจารยผูควบคุมเปนผูตัดสินใจในการ
ฝกซอม ลักษณะวงในระดับนี้ใหเปนวงประเภท Big Band  บทเพลงท่ีใชใหมีความ
ซับซอนมากกวาในระดับ 3 
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รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

2063501 ดนตรีอาฟริกา                                                                                                         3(3-0)  

Music of Africa 

ศึกษาดนตรีประเพณีของชาวอาฟริกาเหนือ  อาฟริกาใต   และแถบ
ทะเลทรายซาฮารา   เกี่ยวกับแบบแผนของดนตรี   เคร่ืองดนตรี  วงดนตรี และบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม  

 

2063502 ดนตรีอเมริกาและแปซิฟค                                                                                      3(3-0) 

Music of the Americas and the Pacific  

ศึกษาดนตรีประเพณีของชนพ้ืนเมืองเดิมในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง 
อเมริกาใต และ ชนเผาตางๆ ในมหาสมุทรแปซิฟกแถบโปลิเนเซีย เมลาเนเซีย เกี่ยวกับ
แบบแผนของดนตรี เคร่ืองดนตรี  วงดนตรี และบริบททางสังคมและวัฒนธรรม    

                             

2063503 เพลงไทยสากลเชิงประวัต ิ                                                                                     3 (3-0)   

History of Thai Popular Song  

ศึกษาขอมูลท่ีเกียวของกับการพัฒนาเพลงไทยสากลอยางเปนระบบต้ังแต
อดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อคล่ีคลายความเปนมาของเพลงไทยสากลท้ังประเภทเพลงลูกกรุง   
เพลงลูกทุง  (ซ่ึงประกอบดวยเพลงปลุกใจ เพลงเพ่ือชีวิต)  เพลงสตริง  เพลงร็อค  เพลง
แร็พ  เปนตน  เพื่อศึกษาแนวคิดวิเคราะหดานสังคม  วัฒนธรรมของไทยในยุคตาง ๆ  ท่ี
สอดคลองกับการพัฒนาของดนตรี  
 

2063504 ดนตรีและความเก่ียวพันกับศิลปะแขนงอ่ืน                                                           3(3-0) 

Relationship with Other Arts  

ศึกษาศิลปะแขนงอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวพันกับดนตรี คือ วรรณศิลป ทัศนศิลป และ
นาฎศิลป  โดยศึกษาถึงโครงสรางแนวคิด  สุนทรียศาสตร  ประวัติของศิลปะน้ัน ๆ 

ตลอดจนศึกษาความแตกตางจากดนตรี  
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รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

2063505 สุนทรียศาสตรทางดนตรี                                                                                        3(3-0) 

Aesthetics of Music  

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของความงาม และความสําคัญของดนตรี
ตอชีวิต สังคม การเมือง และการศึกษาจากนักปรัชญาสาขาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของทั้ง
โดยตรงและโดยออม รวมท้ังวรรณกรรมทางดนตรีท่ีไดรับการยกยอง 
 

2063506 จิตวิทยาดนตรี                                                                                                        3(3-0) 

Psychology of Music  

ศึกษาความสัมพันธระหวางวิทยาการจิตวิทยา  กับพื้นฐานความถนัดทาง
ดนตรี ประสาทการรับรูดนตรี ความแตกตางของบุคคลกับจิตวิทยาการฟงดนตรี 
อารมณและการตีความหมายดนตรี  

 

2063507 สวนศาสตรทางดนตรี                                                                                            3(3-0) 

Music Acoustics   

ศึกษาการเกิดเสียงของเคร่ืองดนตรีในทางฟสิกส และคุณสมบัติของเสียง 
ไดแก ความถ่ี ลักษณะคล่ืนเสียง ความกังวาน ความเขม  ระดับเสียง  คุณภาพของเสียง  
เสียงซอน  หนวยวัดเสียงดานตาง ๆ การคํานวณเซนต  ความกลมกลอมของเสียง  
บันไดเสียงรูปแบบตาง ๆ  สวนศาสตรของเคร่ืองดนตรี 
 

2063508 ดนตรีบาํบัด                                                                                                            3(3-0) 

Music Therapy 

ศึกษาความหมายของดนตรีบําบัดและประวัติความเปนมา ทฤษฎีและการ
นําไปใช การนําองคประกอบดนตรีไปใชบําบัดผูปวย เทคนิคพื้นฐานในการบําบัด
ผูปวยโดยใชกิจกรรมดนตรีบําบัดเพ่ือผูปวยทางรางกาย ผูปวยในระบบประสาท ระบบ
กระดูกและระบบทางเดินหายใจ   ผูปวยท่ีตองการฟนฟูสภาพรางกาย   ตลอดจนเด็กท่ีมี
ปญหาทางการพูด   การฟง        การเคล่ือนไหวรางกาย เปนตน 
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รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

2063601 การสอนเคร่ืองเปาไทย                                                                                           3(3-0) 

Thai - wind Pedagogy   

เรียนรูการประดิษฐเสียง    การวางปาก   การหายใจ   การระบายลม  ระบบ
นิ้วของขลุย  ป    มีความคุนเคยในการหยิบจับเคร่ืองมือ 

 

2063602 การสอนเคร่ืองดีดและเคร่ืองสีไทย                                                                        3 (3-0) 

Thai String Pedagogy   

แนะนําการปฏิบัตเิคร่ืองสายไทย  การวางนิ้ว  ตําแหนงของนิ้ว  คันชัก  มี
ความรู คุนเคยกับเคร่ืองดนตรี เชน ซอ  จะเข  เทคนิคท่ีจําเปนในการบรรเลง 

 

2063603 การสอนเคร่ืองตไีทย                                                                                              3 (3-0) 

Thai percussion and xylophone Pedagogy  

ศึกษาปฏิบัติเคร่ืองเคาะในฐานะครูดนตรี  การวางมือ  เทคนิคปฏิบัต ิ  มี
ความคุนเคยกบัการหยิบจับเคร่ืองดนตรี  ระนาด  ฆอง  และเคร่ืองหนัง  
 

2063604 

 

 

 

 

การสอนขับรองไทย                                                                                                3(3-0) 

Thai Voice Pedagogy    

การฝกใชเสียง  อวัยวะของการออกเสียง  การหายใจ  เทคนิคการสอนขับรอง
เพลงไทย และคีตวรรณกรรมท่ีจะตองรู 
 

2063605 

 

 

 

 

 

 

 

เทคนิคการศึกษาดนตรีประจําถ่ิน                                                                           3(3-0) 

Technique of Folk Music Study  

ศึกษาวิเคราะหขนบธรรมเนียม  ประเพณีทองถ่ิน  และอิทธิพลท่ีมีผลกระทบ  

หลักการและทฤษฎีในการศกึษาและวิเคราะหการศึกษา  วิเคราะหลักษณะวงดนตรีและ
เคร่ืองดนตรีประจําถ่ิน  การคนควา  การวิเคราะหดนตรีประจําถ่ินในแงตาง ๆ การหา
แหลงขอมูลท่ีใชในการคนควาและการวิเคราะห  วิธีการเรียบเรียงและการนําเสนอ
ขอมูล  วิธีการประยุกตใชหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในการศึกษาและวิเคราะห  การ
ฝกแสดง 
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รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

2063606 การสอนโยธวาทิต                                                                                                   3(3-0)  

Band Teaching 

เทคนิคการสอนปฏิบัติเคร่ืองดนตรีในวงโยธวาทิต  การปรับปรุงแกไขวิธี
ปฏิบัติ การหายใจ  การวางปาก คุณภาพเสียง สําเนียง การถายทอดอารมณ  เทคนิคการ 
ฝกซอม ท้ังการบรรเลงแบบคอนเสิรต  และการบรรเลงดนตรีสนาม  การเทียบเสียง  
ความสมดุลของเสียง              
 

2063607 ดนตรีสําหรับชั้นประถมศึกษา                                                                               3(3-0) 

Music in the Elementary School 

 ศึกษาหลักสูตรวิชาดนตรีระดับประถมศึกษา จิตวิทยาและพัฒนาการของ
เด็กระดับประถมศึกษา ทฤษฎีการสอนดนตรีรูปแบบตาง  ๆ ของนักการศึกษาทาง
ดนตรีเพื่อนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนดนตรี  พัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางดนตรี 
ไดแกการฟง  การอาน การรอง การเลนเคร่ืองดนตรี การเคล่ือนไหว ความคิด
สรางสรรคซ่ึงสัมพันธกับองคประกอบของดนตรีเพี่อใหการเรียนการสอนดนตรีบรรลุ
ตามวัตถุประสงค  สามารถสรางส่ือการสอนหรืออุปการณดนตรีอยางงาย ๆ  ศึกษาการ
วัดผลและประเมินผลวิชาดนตรีตามจุดมุงหมายทางการศึกษา  
 

2063608 ดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย                                                                                        3(3-0)  

Music for Pre-School Children 

ศึกษาทัศนะการสอนปฐมวัยตามแนวคิดแบบไทยและตะวันตก  ศึกษา
หลักสูตรการพัฒนาเด็กท่ีเกี่ยวของกับดนตรีศึกษาหรือมาตรฐานสากลของการพัฒนา
เด็กปฐมวัยท่ีตองการใหเกิดข้ึนโดยสังเขป ศึกษาองคประกอบของทักษะทางดนตรีท่ีมี
ความสัมพันธเกี่ยวขององคประกอบของดนตรี ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมและ
เนื้อหาวิชาดนตรีศึกษาเขามาพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเกิดผลตามจุดมุงหมายทางการศึกษา 
รูปแบบการสอนดนตรีเด็กโดยท่ัวไป รูปแบบการสอนดนตรีเฉพาะโดยสังเขป ศึกษา
จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยท่ีเกี่ยวของกับการสอนดนตรี ส่ือการสอน ศึกษา
ขอกําหนดมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนดนตรีปฐมวัยและปรับใชตามสภาพความ
ตองการของทองถ่ิน 
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รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

2063609 ดนตรีสําหรับคนพิการ                                                                                           3 (3-0) 

Music of Handicapped Learner  

 ศึกษาถึงเทคนิคการสอนสําหรับผูเรียนท่ีไมสมประกอบท้ังทางดานกายและ
จิตใจ  ท้ังเด็กและผูใหญเพือ่นําดนตรีไปใชเปนเคร่ืองพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 

2063610 การสอนเคร่ืองคียบอรด                                                                                         3 (3-0) 

Keyboard Pedagogy   

ศึกษากระบวนการสอนคียบอรด ประวัติและววิัฒนาการวิธีสอนของแตละ
ทฤษฎี สังเกตการสอนคียบอรด  สํารวจรวบรวมและวเิคราะหส่ือ  การเลือกใชส่ือใหมี
ความเหมาะสมกับผูเรียน ศึกษาสวนประกอบและการใชงานของเคร่ืองดนตรี  ศึกษา
เทคนิคเฉพาะของเคร่ืองคียบอรด  การทดลองสอน 

 

2063611 การสอนเคร่ืองลมไม                                                                                               3(3-0) 

Woodwind Pedagogy   

ศึกษากระบวนการสอนเครื่องลมไม ประวัติและวิวัฒนาการวิธีสอนของแต
ละทฤษฎี สังเกตการสอนเคร่ืองลมไม  สํารวจรวบรวมและวิเคราะหส่ือ  การเลือกใช
ส่ือใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน ศึกษาสวนประกอบและการใชงานของเคร่ืองดนตรี  
ศึกษาเทคนคิเฉพาะของเคร่ืองลมไม  การทดลองสอน 

 

2063612 การสอนเคร่ืองทองเหลือง                                                                                       3(3-0) 

Brass Pedagogy   

ศึกษากระบวนการสอนเคร่ืองทองเหลือง ประวัตแิละววิฒันาการวิธีสอนของ
แตละทฤษฎี สังเกตการสอนเคร่ืองทองเหลือง  สํารวจรวบรวมและวิเคราะหส่ือ  การ
เลือกใชส่ือใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน ศึกษาสวนประกอบและการใชงานของเคร่ือง
ดนตรี  ศึกษาเทคนิคเฉพาะของเคร่ืองทองเหลือง  การทดลองสอน 
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รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

2063613 การสอนเคร่ืองสายสากล                                                                                         3(3-0) 

String Pedagogy 

ศึกษากระบวนการสอนเคร่ืองสายสากล ประวัตแิละววิฒันาการวิธีสอนของ
แตละทฤษฎี สังเกตการสอนเคร่ืองสายสากล  สํารวจรวบรวมและวเิคราะหส่ือ  การ
เลือกใชส่ือใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน ศึกษาสวนประกอบและการใชงานของเคร่ือง
ดนตรี  ศึกษาเทคนิคเฉพาะของเคร่ืองสายสากล  การทดลองสอน 

 

2063614 การสอนเคร่ืองกระทบ                                                                                            3(3-0) 

Percussion Pedagogy 

                 ศึกษากระบวนการสอนเคร่ืองกระทบ   ประวัติและวิวัฒนาการวิธีสอนของ
แตละทฤษฎี สังเกตการสอนเคร่ืองกระทบ สํารวจรวบรวมและวิเคราะหส่ือ การ
เลือกใชส่ือใหมีความสามารถสมกับผูเรียน ศึกษาสวนประกอบและการใชงานของ
เคร่ืองดนตรี ศึกษาเทคนิคเฉพาะของเคร่ืองกระทบ การทดลองสอน 

  

2063615 การสอนทฤษฎีดนตรี                                                                                             3(3-0) 

Music Theory Pedagogy 

                 สําหรับผูท่ีเตรียมตัวสอนทฤษฏีดนตรีใหคุนเคยกับวิธีการสอน เนื้อหาสาระ 
และอุปกรณในการสอนทฤษฎีดนตรี 

  

2063616 

 

 

 

 

 

 

 

การสอนประวตัดินตรี                                                                                            3(3-0) 

Music History Pedagogy  

สํารวจวิธีการสอน  ประวัตดินตรี โดยมุงเนนเนื้อหาและขอมูล รวมท้ังวัสดุ
อุปกรณการสอน 
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2063617 

 

 

 

 

การสอนกีตาร                                                                                                         3(3-0) 

Guitar Pedagogy 

ศึกษากระบวนการสอนกีตารประวัติและวิวัฒนาการวิธีสอนของแตละ
ทฤษฎี สังเกตการสอนกีตาร   สํารวจรวบรวมและวิเคราะหส่ือ   การเลือกใชส่ือใหมี
ความเหมาะสมกับผูเรียน ศึกษาสวนประกอบและการใชงานของเคร่ืองดนตรี ศึกษา
เทคนิคเฉพาะของกีตาร  การทดลองสอน 

 

2063618 อิทธิพลดนตรีเหนือพฤติกรรม                                                                               2(2-0) 

Influence  of  Music  on  Behavior 

ศึกษาถึงการใชดนตรีเพื่อแกไขพฤติกรรมท่ีไมพึงปรารถนากระบวนการ
สรางอิทธิพลของเสียงดนตรีเหนือพฤติกรรมการสังเกตการบันทึกความเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรมท้ังผูท่ีมีพรสวรรคและไมมีพรสวรรคทางดนตรี 
 

2063619 การสอนขับรองประสานเสียง                                                                                3(3-0) 

Chorus Pedagogy    

ศึกษาวิธีการสอนขับรองประสานเสียงแบบตาง ๆ  วิธีการเลือกบทเพลงท่ี
เหมาะสมกับกลุมขับรอง  การนําความรูทางการเรียบเรียงการประสานเสียง  สําหรับ
การขับรองประสานเสียงมาใชการจัดซอม 

 

2063620 การสอนดนตรีปฏิบัตใินชั้นมัธยมศึกษา                                                                3 (3-0) 

Instrumental Music in the Secondary School    

เรียนรูและปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากลและ/หรือเคร่ืองดนตรีไทยท่ีใชในวง
ดนตรี  เรียนตัวโนต  ทักษะการอานตัวโนต     การจําเพลงไทย    การใชคีตปฏิภาณจาก
ทํานองเพลงท่ีจําได  เทคนิคการซอมวง การเทียบเสียง ความสมดุลของเสียง  ตาม
หลักสูตรของระดับช้ัน 

 

 

 

 

 

 



688 

 

 

 

 
 

รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

2063621 การสอนดนตรีปฏิบัตใินชั้นประถมศึกษา                                                               3(3-0) 

Instrumental Music in the Elementary School  

 เรียนรูและปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีสากล และ / หรือเคร่ืองดนตรีไทยท่ีใชในวง
ดนตรี  เรียนตัวโนต    ทักษะการอานตัวโนต   การจําเพลงไทย   การคีตปฏิภาณจาก
ทํานองเพลงท่ีจําได  เทคนิคการซอมวง  การเทียบเสียง  ความสมดุลของเสียง 
 

2063622 การใชคอมพิวเตอรชวยสอนดนตรี                                                                         3(2-2) 

Computer Aided Music Instruction   

ศึกษาเกีย่วกับการประยกุตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการสอนดนตรี Notation 

Software Sequencing Software  และอ่ืน ๆ การเขียนโปรแกรมชวยสอนดนตรีเกีย่วกับ 

เนื้อหาทฤษฎีเกี่ยวกับการฟง  (Ear Training) 

 

2063623 

 

 

 

 

การสอนขับรองสากล                                                                                             3(3-0) 

Voice Pedagogy 

ศึกษากระบวนการสอนขับรองสากล ประวัติและวิวัฒนาการวิธีสอนของแต
ละทฤษฎี สังเกตการสอนขับรองสากล  สํารวจรวบรวมและวิเคราะหส่ือ  การเลือกใช
ส่ือใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน   ศึกษาเทคนิคเฉพาะของการขับรองสากล การ
ทดลองสอน 
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รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

2063624 กิจกรรมดนตรีสําหรับครูปฐมวัย                                                                           3(3-0)  

Musical Activities for Pre-School Teachers 

พัฒนาทักษะพ้ืนฐานในองคประกอบดนตรีและทักษะการสอนในแตละ
องคประกอบของทักษะ ไดแกการรอง การฟง การเลนเคร่ืองดนตรี การเคล่ือนไหว การ
สรางสรรค การอาน ท่ีมีความสัมพันธกับองคประกอบของดนตรีและวรรณคดีดนตรี 
ศึกษาวิธีการวัดและประเมินผล ทักษะดนตรีเบ้ืองตนในแตละทักษะ เรียนรูบทเพลง 
เคร่ืองดนตรีและการละเลนพื้นบาน และวิเคราะหส่ือมาตรฐานท่ีนิยมใชเปนสากล
รวมถึงการซอม สราง บํารุงรักษาเบ้ืองตน เพื่อนํามาประยุกต ใชในการเรียนการสอน
ใหเหมาะสมกับพัฒนาการของผูเรียนตามความพรอมและความตองการของทองถ่ิน 

การฝกปฏิบัติเขียนและทดลองใชแผนการสอนในช้ันเรียนของผูศึกษาใหเกิดผล ตาม
จุดมุงหมายทางการศึกษา 
 

2063625 การเลนเคร่ืองดนตรีสําหรับครูปฐมวัย                                                                   3(2-2) 

Music for Pre-School Teachers   

เลือกศึกษาเคร่ืองดนตรี 1 ชนิด   มีความรูอธิบายหลักการเบื้องตนได   
กําหนดจุดประสงคของการปฏิบัติ กระบวนการฝกซอมและพัฒนาทักษะปฏิบัติใน
ระดับท่ีสูงข้ึน เขาใจวิธีการใชส่ือประกอบการสอนและการวัดและประเมินผลเบ้ืองตน 

ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไดในระดับพื้นฐาน วัดผลโดยสอบปากเปลาและสอบปฏิบัต ิ
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2063626 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวัดและประเมินผลวิชาดนตรี                                                                            3(3-0)  

Measurement and Evaluation of Music 

 ศึกษาองคประกอบและวิธีการวัดผลประเมินผลวิชาดนตรี  การวัดผลทฤษฎี
ดนตรี การวัดผลปฏิบัตทิางดนตรี  การวดัผลจิตพิสัยทางดนตรี ตามจุดมุงหมายทางการ
ศึกษา ศึกษามาตรฐานการวดัผลดนตรีในแตละหลักสูตร สถาบันดนตรีในประเทศและ
ตางประเทศ  ปฏิบัติการใชและพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลดนตรีเพื่อใชใน
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวชิาดนตรีศึกษาในช้ันเรยีนไดตามเน้ือหาและ
จุดประสงคของการสอนในหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐาน ฝกการใชสถิติอยางงาย
ในการวัดผลและประเมินผล  

2063628 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรางส่ือการสอนวิชาดนตรี                                                                              3(2-2) 

Measurement and Evaluation of Music 

ศึกษาประเภทและองคประกอบของส่ือ ท่ีมีความสัมพันธกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี   การสํารวจส่ือประเภทตาง  ๆ  ศึกษาวิธีการซอม  การ
สรางและการใชส่ือประกอบการเรียนการสอนวิชาดนตรีตามจุดประสงคของ
เนื้อหาวิชาสภาพการณทางเศรษฐกิจสังคมของทองถ่ินและความเจริญของเทคโนโลย ี  
ศึกษาคุณสมบัติและคุณภาพของส่ือการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสม
ในการใช  ศึกษาเกณฑมาตรฐานของส่ือท่ีจําเปนและควรจะมีใชในช้ันเรียนในการ
สอนวิชาดนตรีศึกษาของหลักสูตรในแตละระดับ  วิธีการประเมินผลการใชส่ือ 
 

2063629 ดนตรีตามหลักสูตรประถมศึกษา                                                                           2(2-0) 

Music  in  the  Elementary  School 

ศึกษาดนตรีบทเพลงบรรเลง  บทเพลงรองท่ีปรากฎในหลักสูตรประถมศึกษา  
การจัดกิจกรรมและการนําอุปกรณการเรียนการสอนดนตรีใหเหมาะสมกับวัยของ
ผูเรียน  แนวคิดเทคนิควิธีการเรียนการสอน  การปฏิบัติเคร่ืองดนตรี  การขับรองที่
สอดคลองกับหลักสูตรประถมศึกษา 
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2063701 การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตรี                                                                         3(2-2) 

Computer Aided Music  

การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานดนตรี  Notation  Software,  

Sequencing  Software  และอ่ืน ๆ การเขียนโปรแกรมชวยงานดนตรี  การเขียน
โปรแกรมส่ังงานดนตรีผานระบบ MIDI 

 

2063703 ปฏิบตัิการบันทึกเสียงดนตรี 2                                                                                3(2-2) 

Studio  Recording 2 

  การจัดวางตําแหนงและการเลือกใชไมโครโฟน ระบบซิงโครไนซ         
 (Synchronization)      เทคนิคการบันทึกเสียงจากเหลงตาง ๆ     เทคนิคการผสมเสียง
การทํามาสเตอรสําหรับส่ือตาง   ๆ 

 

2063704 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบตัิดนตรีอิเล็กทรอนิกส                                                                                    3(2-2) 

Electronics Music Workshop   

ศึกษาถึงอุปกรณดนตรีอิเล็กทรอนิกสและวิธีการใชงาน   เชน    ซีเควนเซอร 
(sequencer)     กลองไฟฟา    (drum machine)     เคร่ืองแซมปลิง    (sampling machine)   

ซินทิไซเซอร   (synthesizer)   อิเล็กทรอนิกออรแกน (electronic organ)  ซาวนดโมดุล 
(sound module)  และอุปกรณท่ีใชรวมกับเคร่ืองดนตรีตาง   ๆ   เชน  chorus   distortion   

reverb   flanger echo  
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2063705 

 

อุตสาหกรรมการดนตรีเบื้องตน                                                                             3(2-2) 

Music Industry Overview  

กลาวถึงโครงสรางท่ัวไปของวงการอุตสาหกรรมการดนตรีและการ
บันทึกเสียง ศึกษาถึงความเกี่ยวเนื่องกนัระหวางหนวยงานหรือบุคคลตาง  ๆ     กับ
วิธีการผลิตผลงานใน  อุตสาหกรรมการดนตรี ซ่ึงประกอบไปดวย นกัแตงเพลง (song 

writer)  ผูพิมพ (publisher)  หนวยงานสิทธิประโยชน (performing rights 

organizations)  ผูควบคุมการผลิต (producer)  หองบันทกึเสียงและวิศวกรเสียง (studio 

and engineer)  ผูจดัการ (manager) ตัวแทน (agent)  คายเพลง   (record label)   

ผูสนับสนุนการแสดง  (promoter)   ธุรกิจการขายปลีก   (retailer)   อุตสาหกรรมการ
ผลิต  (manufacturing)  วทิยุกระจายเสียง (broadcaster)  และกลุมสมาคมทางดนตรี 
(professional associates) รวมท้ังกฎหมายลิขสิทธ์ิ (copyright law)  หนังสือสัญญา 
(contractual relationship) และจริยธรรมในวงการอุตสาหกรรมการดนตรี (ethics) 

 

2063706 การซอมสรางอุปกรณดนตรี                                                                                  3(2-2) 

Instrumental Maintenance and Repair  

ศึกษาองคประกอบของช้ินสวนตาง ๆ ของเคร่ืองดนตรี  แตละชนิด  การ
บํารุงรักษาและการซอมแซมเบ้ืองตน  การสรางอุปกรณของเคร่ืองดนตรีบางชนิด  การ
ปรับระดับเสียงของเคร่ืองดนตรี 
 

2063801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีดนตรี 3                                                             2(90) 

Preparation for Practical Experience 3  

จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ 
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  

และการศึกษาสังเกตและมีสวนรวมในการฝกปฎิบัติงานดานอุตสาหกรรมทองเท่ียวใน
สถานการณจริง  
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รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

2063901 หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ                                                                        3(3-0)  

Research Methods in Music 

ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนรายงานดนตรีนิพนธท่ีไดมาจากการศกึษา 
คนควา  การวิเคราะหบทเพลง    การลําดับเนื้อหาสาระ   การเขียนเชิงอรรถ   การอางอิง  
การนําเสนอขอมูล  การใชโนตเพลง สัญลักษณ ตาราง แผนภูมิ สรุปผล  ทําการศึกษา
คนควาแลวนําเสนอเปนรายงานท่ีแสดงภูมิหลัง แนวคิด  จุดมุงหมาย วิธีดําเนินการ 
สรุปผลการศึกษาคนควา โดยเลือกหวัขอจากประเดน็ตอไปนี ้ 
         1.  ศึกษาคนควา วิเคราะหหวัขอเร่ืองใดๆ ท่ีเกีย่วของกับดนตรี  
         2.  บทประพันธเพลงหรืองานสรางสรรคท่ีเกี่ยวกับดนตรีท้ังดนตรีตะวันตก  
              ดนตรีไทยหรือดนตรีพ้ืนบาน ฯลฯ  

 

2064201 ปฏิบตัิเคร่ืองดดีไทย 7                                                                                            2(0-4) 

Thai Plucked 7             

ปฏิบัติเพลงทางเดี่ยว   ไดแก   เชิดนอก   กราวใน  จีนแส  เพลงเร่ืองตวงพระ
ธาตุ ลาวแพน เพลงฉ่ิงมุลง แขกมอญ จีนขิมใหญ นกขมิ้น สุดสงวน เปนตน 

 

2064202 ปฏิบตัิเคร่ืองสไีทย 7                                                                                               2(0-4) 

Thai String  

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองดดี   โดยตอเพลงปฏิบัตเิพลงทาง
เดี่ยว ไดแก เชิดนอก กราวใน จีนแส เพลงเร่ืองตวงพระธาตุ ลาวแพน เพลงฉ่ิงมุลง แขก
มอญ จีนขิมใหญ นกขมิ้น สุดสงวน เปนตน 

 

2064203 ปฏิบตัิเคร่ืองตไีทย 7                                                                                               2(0-4) 

Thai Melodic Percussion 7      

ปฏิบัติเพลงเด่ียวตอไปนี ้ นกขมิ้น แขกมอญ พญาโศก กราวใน เชิดนอก 
สารถี สุดสงวน มุลง ลาวแพน จีนขิมใหญ อาหน ูตอยรูป ทะแย เปนตน 
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รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

2064204 ปฏิบตัิเคร่ืองเปาไทย 7                                                                                            2(0-4) 

Thai Wind 7 

ปฏิบัติเพลงเด่ียวตอไปนี ้ นกขมิ้น แขกมอญ พญาโศก กราวใน เชิดนอก 
สารถี สุดสงวน มุลง ลาวแพน จีนขิมใหญ อาหน ูตอยรูป ทะแย เปนตน 

 

2064205 ปฏิบตัิขับรองเพลงไทย 7                                                                                       2(0-4) 

Thai Singing  7 

ฝกปฏิบัติขับรองเพลงไทย โดยตอเพลงตับนาคบาศ  เขมรราชบุรีสามชั้น  

ทยอยนอกสามช้ัน  ทยอยในเถา  บังใบเถา   โอลาวเถา  เชิดนอก  ทะแยสามช้ัน 

 

2064206 ปฏิบตัิหนาพาทยพิธีกรรม                                                                                      2(0-4) 

Napat Performance 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัด ตอเพลงหนาพาทยท่ีใชในพิธีกรรม  

เพิ่มเติมจากท่ีเคยตอมาแลว 
 

2064207 ปฏิบตัิเพลงเดีย่ว 2                                                                                                  2(0-4) 

Solo Performance 2 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดตอเพลงเดี่ยวเพิ่มเติมไมนอยกวา 2 เพลง 
 

2064208 ปฏิบตัิดนตรีไทยอิสระ                                                                                           2(0-4) 

Independent Study in Thai Practical 

การปฏิบัติดนตรีไทยนอกเหนือจากท่ีหลักสูตรกําหนดให ผูเรียนสามารถ
เลือกเคร่ืองดนตรี ประเภทของเพลง อาจารยผูสอน ไดโดยเสรี 
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รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

2064209 ปฏิบตัิรวมวงดนตรีไทย 4                                                                                      1(0-2)  

Thai Ensemble 4 

ฝกปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝกซอม การปรับวงอยาง
ถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลงดนตรีไทยประเภทตาง ๆ  

 

2064301 เคานเตอรพอยต                                                                                                      3(3-0) 

Counterpoint 

ศึกษาการเขียนเคานเตอรพอยต  2  แนว, 3 แนว ท่ีพบในศตวรรษท่ี 18 แบบ 

โทนอล การเขียน harmonic implication, imitation, cannon, invention, fugue 

 

2064302 ดนตรีสมัยศตวรรษท่ี 21                                                                                        3(3-0)  

Music in the 21
th

 Century      

ศึกษาคนควาและวิเคราะหรูปแบบโครงสราง เทคนิคท่ีใชในบทเพลง  
การบันทึกโนตวรรณกรรมท่ีสําคัญ โปรแกรมการแสดงต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 18 – 21 

 

2064303 การประพันธดนตรีตามแบบแผนดนตรียโุรป                                                        2(2-0) 

Europear  Art  Music  Composition 

ศึกษาถึงเทคนิคการประพันธ  โดยเนนสไตลดนตรีศิลปะประยกุตสมัยตาง ๆ 

 

2064304 การประพันธดนตรีปอปปูลาร                                                                                2(2-0) 

Popular  Music  Composition 

                ทบทวนหลักการประพันธตาง ๆ  เนนการนําหลักการไปใชในการประพันธ
ดนตรีปอปปูลารศึกษาสไตลของดนตรีแบบปอปปูลาร 
 

 

 

 

 

 

 



696 

 

 

 

 
 

รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

2064305 การประพันธดนตรีแจส                                                                                          2(2-0) 

Jazz  Composition 

                 ศึกษาการประพันธดนตรีในสไตลแบบแจสศึกษาเคร่ืองดนตรี  พ้ืนฐานท่ี
เกี่ยวกับบันไดเสียงตาง ๆ และ  Chord  ท่ีเกิดจากบันไดเสียง  รวมทั้ง  Chord  แทน
ศึกษาสไตลแบบ  Blues  และลักษณะของแจสในยุคตาง ๆ การสราง  Introduction,  

Interlude  และ  Endina 

 

2064306 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับดนตรีแจส และปอปปูลาร                               3(3-0) 

Jazz and Popular Arranging   

ศึกษาถึงวิธีการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจส    การใชคอรดแทน   

ลักษณะโนตท่ีใชในเพลงแจสลีลาของแจสแตละประเภทเคร่ืองดนตรีรวมไปถึงการยาย
เสียง (transposition), การใชคอรดชุด(chord pattern), การใชแนวดําเนินคอรด(chord 

progression) รวมทั้งแนวทางดําเนินเบส  (Bass line)  ประสานเสียง 2 แนว  3 แนว  4 

แนว  และ 5 แนว  การใชบรรเลงปฏิภาณ (improvisation)  

 

2064312 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก 2                                                             3(3-0) 

Forms and Analysis 1    

ศึกษาและวิเคราะหคีตลักษณท่ีมีการพัฒนาองคประกอบ เชน โซนาตา 
(Sonata)  แวริเอช่ัน (Variation)   อินเวนช่ัน (Invention)  และฟวจ (Fugue) 

 

2064320 การอํานวยเพลงวงโยธวาทิต                                                                                   3(2-2)  

Conducting for Band Music  

ศึกษาวรรณกรรมดนตรีสําหรับวงโยธวาทิต      การอํานวยเพลงแบบ
คอนเสิรต  (Concert  Band)  การกําหนดตําแหนงท่ีนั่งแนวดนตรีรวมไปถึงการอํานวย
เพลงดนตรีสนาม   ฝกอาน Score และการตีความหมายฝกเทคนิคการใชบาตองให
สอดคลองกับลีลาเคร่ืองหมายความสมดุลและความกลมกลืนของเสียงเคร่ืองดนตรีให
เหมาะสมกับรูปแบบของวง 
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รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

2064321 

 

 

 

 

 

 

 

2064401 

การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงโยธวาทิต                      3(3-0) 

Arranging for Band Music 

 ศึกษาถึงเทคนิคของการเรียบเรียงเสียงประสาน สําหรับวงโยธวาทิต และวง
ดนตรีอ่ืนท่ีมีลักษณะการจัดวงคลายคลึงกัน เคร่ืองดนตรีตระกูลตาง ๆ       ท่ีใชในวง
โยธวาทิต การจัดระบบเคร่ืองดนตรี การใชเคร่ืองดนตรีทดแทน การนําบทเพลงจากวง
ดนตรีประเภทอ่ืน ๆ มาเรียบเรียงสําหรับวงโยธวาฑิต วิธีการเขียนสกอร (Score)  ท้ัง  
short  score  และ  Full bound  การคัดลอกสกอรสําหรับเคร่ืองดนตรี (Transposition)  

 

ปฏิบตัิเคร่ืองลมไม 6                                                                                              2(0-4) 

Woodwind Performance 6      

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม  มุงพัฒนาการปฏิบัตใิหเต็มขีดความสามารถ
ของผูเรียนแตละคน   โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี ้  สวนประกอบของเคร่ืองดนตรี   การ
หยิบจับเคร่ืองดนตรี  ทาทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง (ความ
เพี้ยนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอดอารมณ 
บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝกในระดับนีใ้หเปน
ระดับท่ีสูงกวาในระดับท่ี 5 

 

2064403 ปฏิบตัิเคร่ืองทองเหลือง 6                                                                                       2(0-4) 

Brass Performance 6      

การปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง     มุงพัฒนาการปฏิบัติใหเต็มขีดความสามารถ
ของผูเรียนแตละคน  โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเคร่ืองดนตรี  การ
หยิบจับเคร่ืองดนตรี    ทาทาง    การดูแลรักษา    การหายใจ    การวางปาก   สําเนียง 
(ความเพ้ียนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอด
อารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง การฝกในระดับ
นี้ใหเปนระดับท่ีสูงกวาในระดับท่ี 5 
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รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

2064405 

 

ปฏิบตัิเคร่ืองสายสากล 6                                                                                         2(0-4) 

String Performance 6                                                                            

การเรียนการสอนปฏิบัตเิคร่ืองสายสากล มุงพัฒนาการปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีให
เต็มขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหวัขอตอไปนี้ สวนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การข้ึนสาย การตัง้เสียง สําเนียง 
(ความเพีย้นของเสียงสูง-ต่ํา) การใชคันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง   
ฝกเลนบันไดเสียง, บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง   
การฝกปฏิบัติ ฝกในข้ันสูงกวาระดับท่ี 5  

 

2064407 ปฏิบตัิกีตาร 6                                                                                                         2(0-4) 

Guitar 6          

การเรียนปฏิบัติกีตารคลาสสิค มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน  โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปน้ี    สวนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี   การหยิบจับเคร่ืองดนตรีและการดูแลรักษา การข้ึนสาย การต้ังเสียง 
สําเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอรด   การเกากีตาร    การถายทอดอารมณ   บทฝก
และวรรณกรรมทางดนตรี    ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกใหฝกในระดับท่ี
สูงกวาระดับ 5 

 

2064408 ปฏิบตัิเคร่ืองลมไม 8                                                                                               2(0-4) 

Woodwind Performance 8      

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม  มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน   โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้  สวนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี   การหยิบจับเคร่ืองดนตรี  ทาทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวาง
ปาก สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) 

การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง 
การฝกในระดับนี้ใหเปนระดับท่ีสูงกวาในระดับท่ี 7 

 

  

 



699 

 

 

 

 
 

รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

2064409 

 

ปฏิบตัิคียบอรด 6                                                                                                    2(0-4) 

Keyboard Performance 6      

การเรียนการสอนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเต็ม
ขีดความสามารถ  โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้   สวนประกอบของเคร่ืองดนตรี การหยิบ
จับ ทาทาง การดูแลรักษา การไลเสียง บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง 
(เทคนิค) การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง    ฝกในระดับท่ีสูงกวา
ระดับ 5 

 

2064410 ปฏิบตัิเคร่ืองสายสากล 8                                                                                         2(0-4) 

String Performance 8                                                                            

การเรียนการสอนปฏิบัตเิคร่ืองสายสากล มุงพัฒนาการปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีให
เต็มขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหวัขอตอไปนี้ สวนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การข้ึนสาย การตัง้เสียง สําเนียง 
(ความเพีย้นของเสียงสูง-ต่ํา) การใชคันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง   
ฝกเลนบันไดเสียง  บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง   
การฝกปฏิบัติ ฝกในข้ันสูงกวาระดับท่ี 7  

 

2064411 ปฏิบตัิขับรองสากล 6                                                                                              2(0-4) 

Voice Performance 6         

การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปน้ี ทาทาง การหายใจ การออกเสียง 
ภาษา การถายทอดอารมณ ศิลปะการรองเพลง (เทคนิค) บทฝกและวรรณกรรมดนตรี 
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝกปฏิบัต ิฝกในข้ันสูงกวาระดับท่ี 5 
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2064412 

 

ปฏิบตัิขับรองสากล 8                                                                                              2(0-4) 

Voice Performance 8         

การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียน
ใหเต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหวัขอตอไปนี ้ ทาทาง การหายใจ การออกเสียง 
ภาษา การถายทอดอารมณ ศิลปะการรองเพลง (เทคนิค) บทฝกและวรรณกรรมดนตร ี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  การฝกปฏิบัต ิฝกในข้ันสูงกวาระดับท่ี 7 

 

2064413 ปฏิบตัิเคร่ืองกระทบ 6                         2(0-4) 

Percussion Performance 6 

 การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคนให
เต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี ้สวนประกอบ การหยิบจับ ทาทาง การ
ดูแลรักษา บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนัก
ดนตรีการแสดง การฝก ใหปฏิบัติสูงกวาในระดับท่ี 5 

 

2064501 ดนตรีสําหรับชั้นมัธยมศึกษา                                                                                  3(3-0) 

Music in the Secondary School  

ศึกษาหลักสูตรดนตรีในระดับมัธยมศึกษาจิตวิทยาและพัฒนาการเด็กวัยรุน 

พัฒนาทักษะทางดนตรีใหเหมาะสมกับการสอนดนตรีในระดับมัธยมศึกษา รูจัก
เลือกใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน ศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมกลุม
เกี่ยวกับดนตรี  ศึกษาการวดัผลและประเมินผลวิชาดนตรีตามจุดมุงหมายทางการศึกษา  
 

2064701 การผลิตผลงานทางดนตรีดวยคอมพิวเตอร                                                           3(2-2) 

Productions  of  Computerized Music 

ขบวนการผลิตผลงานเพื่อเผยแพรในรูปของ  Visual Media  การจัดพิมพ
โนตเพลง  การสรางฐานขอมูลโนตดนตรี    ขบวนการผลิตผลงาน  เพื่อเผยแพรในรูป
ของ  Audio  visual Media  การบันทึกในสตูดิโอ 
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รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

2064702 การเรียบเรียงดนตรีประกอบส่ือ                                                                             3(2-2) 

Music Arranging for visual Media 

 ศึกษารายละเอียดของสคริปต  (script)  สตรอรีบอรด  (story board)  ไทม
ไลน(time line)  ศึกษาระบบเฟรมและระบบซิงโครไนซของภาพยนตร  วีดิทัศน  
สไลดมัลติวิช่ัน  เรียนรูและฝกปฏิบัติการเรียบเรียง  (arrange)  ตัดตอ  (editing)  ดนตรี
ประกอบส่ือตาง ๆ  เชน  ภาพยนตร  วิดีทัศน  สไลดมัลติวิช่ัน  รวมทั้งส่ือโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
 

2064801 การฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี  3                                                                     5(450) 

Practical Experience in Music 3 

  นกัศึกษาเลือกเรียนอยางนอย  1  โครงการ   ดังน้ี 

1. การฝกงานหรือปฏิบัติงานรวมกับวงดนตรีอ่ืน ๆ  

2. โครงการเกี่ยวกับการแสดง  เร่ิมต้ังแตการวางแผนจนถึงการแสดงจริง 
3. โครงการปฏิบัตงิานจริงในสถานประกอบการ 
4. การฝกงานในสถานประกอบการ 
5. โครงการศึกษาคนควาในเร่ืองท่ีไมมีการสอนในกระบวนวิชาท่ีเปดสอนอยูแลว 
6. โครงการศึกษาคนควาใหละเอียดลึกซ้ึงยิ่งข้ึนในเร่ืองท่ีเปดสอนอยูแลว 
7. โครงการศึกษาคนควาในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่  อันเปนววิัฒนาการลาสุดในสาขา
ดนตรี  8  กิจกรรมอ่ืน ๆ   เชน  เปนผูฝกสอน  เปนผูสาธิต  เปนผูรวมงาน  หรือ
เปนผูชวยทางดานดนตรี   หรือธุรกิจบันเทิงอ่ืนท่ีเกี่ยวกับดนตร ี
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2064901 การศึกษาดนตรีเอกเทศ                                                                                          3(3-0) 

Independent Study in Music 

นักศึกษาเสนอโครงการศึกษาคนควาเกี่ยวกับดนตรีท่ีสนใจซ่ึงไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาแลว   ทําการศึกษาคนควาและนําเสนอเปนรายงาน  โดย
มีขอบขายของเร่ืองท่ีจะทําการศึกษา  ดังนี้ 

1. ศึกษาเร่ืองใดเรื่องหนึ่งในหลักสูตรท่ีเรียนมาแลวใหละเอียดลึกซ้ึง 
2.    ศึกษาคนควาเร่ืองอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากรายการวิชาในหลักสูตรท่ีเรียนมา 
3. ศึกษาคนควาวทิยาการหรือส่ิงคนพบใหม ๆ  ในสาขาดนตรี 

  

2064902 สัมมนาดนตรีไทย                                                                                                   2(2-0) 

Seminar  in  Thai  Music 

หัวขอการสัมมนาข้ึนอยูกับอาจารยผูสอนในแตละภาคเรียนโดยมุงเนนหัวขอ
ท่ีเกี่ยวกับประวัติดนตรีไทย  ปญหาดนตรีไทยในปจจุบัน  ดนตรีพ้ืนเมืองไทย  ทิศทาง
และแนวโนมการเปล่ียนแปลงของดนตรีไทย  เปนตน 

 

2064903 การเสนอผลงานทางดนตรี                                                                                     3(2-2) 

Music Presentation 

ใหนักศึกษาไดมีโอกาสเสนอผลงานของตนในรูปแบบตาง ๆ  จัดแสดง
แผนงานและการประเมินผลโครงการท่ีชัดเจน  โดยเลือกกิจกรรมตอไปนี้  1   กิจกรรม   

เทานั้น  โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชานี้ 
  1.   ดนตรีนิทัศน   ใหนักศึกษาจัดนิทรรศการทางดนตรี 

2. การแสดงเดีย่วใหนกัศึกษาสรุปผลงานทางดานปฏิบัตติลอดระยะเวลาท่ีไดศึกษา 
ในหลักสูตรโดยใหนกัศึกษาเลือกบทเพลงท่ีตนเองถนัด  บรรเลงตอสาธารณะชน 

   3.  ปริญญานิพนธ  ศึกษาคนควาในเร่ืองราวท่ีตนเองสนใจ 
   4.   เสนอผลงานดานการประพันธ  โดยไมจํากัดรูปแบบของเคร่ืองดนตรีและส่ือท่ี 

      นาํเสนอ 
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รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

  

2064904 การศึกษาหัวขอดนตรีไทยอิสระ                                                                             2(0-4) 

Thai  Music  Independent  Study 

ศึกษาหัวขอท่ีนาสนใจและสัมพันธกับวิชาการดนตรีไทย  โดยหัวขอท่ีศึกษา
ตองผานความเห็นชอบของอาจารยในภาควิชาดนตรี 
 

2064905 การสัมมนาการเคล่ือนไหวของดนตรีไทย                                                              2(2-0) 

Seminar  in  History  and  Evolution  of  Thai  Music 

การเสาะหาแหลงขอมูล  วิธีเรียบเรียงและการนําเสนอการจัดสัมมนาใน
หัวขอตอไปนี้  ความเคล่ือนไหวของดนตรีไทยยุคตาง ๆ อิทธิพลท่ีมีตอการเคล่ือนไหว 
ของดนตรีไทย  ผลกระทบของการเคล่ือนไหวของดนตรีไทย      แนวโนมในการ
เคล่ือนไหวของดนตรีไทยในยุคปจจุบันและอนาคต 

 

2064906 สัมมนาดนตรี                                                                                                         3(3-0) 

Seminar in Music 

ศึกษาเพื่อใหเกิดความรอบรูเกี่ยวกับเน้ือหาดนตรีดานตาง ๆ  และสามารถคิด
วิเคราะหได     ศึกษาเรียนรูเร่ืองวิธีการจัดการสัมมนาเพื่อสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันตอไปได 
 

2064908 สัมมนาการสอนดนตรี                                                                                            3(3-0)  

Seminar in Music Education 

เลือกและหยิบปญหาทางดนตรีท่ัวไป  และปญหาดานการสอนดนตรี
วิเคราะห  ศึกษาแนวคิดใหม และการเคล่ือนไหวใหมทางดานดนตรีและการสอนดนตรี   
ขอแนะนํา ผูเรียนควรมีประสบการณการสอนดนตรีมากอนหรือฝกสอนมากอน 
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	การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทสไลด์ที่ใช้เป็นสื่อการสอน ทฤษฎีและหลักการเรื่องการเรียนรู้จากรูปภาพในระบบการผลิตสไลด์โดยใช้เทคนิคพิเศษ  ฝึกปฏิบัติการผลิตสไลด์ การเขียนบท การถ่ายสไลด์ การผลิตสัญญานเสียง และการทำสัญญานเลื่อนภาพด้วยเทคนิคพิเศษ


	1033601 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา     2(1-2)
	หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  (104)
	รหัสวิชา
	รหัสวิชา
	รหัสวิชา
	  ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล         สถิติบรรยายลักษณะของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	  ทดสอบ การทดลองใช้ การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบมาตร
	ฐานการสร้างเกณฑ์มาตรฐาน การเขียนคู่มือการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน จรรยา
	บรรณในการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน 



	  พิมพ์ข้อสอบที่คัดเลือกไว้
	หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  
	(105)
	 หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาครุศาสตร์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาดังนี้
	หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
	รหัสวิชา
	ชื่อ วิชา
	รหัสเก่า


	จิตวิทยาทั่วไป
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสเก่า


	จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสเก่า


	การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิต
	การทดลองปฏิบัติงานจิตวิทยาและการแนะแนว
	                       คำอธิบายรายวิชา


	 Personality Development for Preschool Child

	06-รหัสและคำอธิบายเล่มที่ 1-2
	หมู่วิชาการบริหารการศึกษา (106) 
	รหัสวิชา

	ชื่อวิชา
	คำอธิบายรายวิชา

	หมู่วิชาการบริหารการศึกษา   (106)
	รหัส     ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป)
	   ความหมายและความสำคัญของผู้นำ      แบบของผู้นำ         บทบาทหน้าที่
	ของผู้นำคุณลักษณะของผู้นำที่ดี  การเสริมสร้างภาวะผู้นำ  จิตวิทยาผู้นำ  การพัฒนาความสร้างสรรค์ของผู้นำ  ผู้นำกับการตัดสินใจ  ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ
	รหัส     ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป)
	รหัส     ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป)
	รหัส     ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป)
	รหัส     ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป)
	รหัส     ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป)
	รหัส     ชื่อและคำอธิบายรายวิชา               น(ท-ป)
	หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย  (107)
	รหัสวิชา
	สังคมวิทยากับการพัฒนาเด็ก
	รหัสวิชา

	กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
	รหัสวิชา


	 พัฒนาการและความพร้อมทางกายของเด็กปฐมวัย         ขอบข่ายและกิจกรรมการ
	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ


	ชื่อวิชา
	การฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนสำหรับบุคคลพิการ

	คำอธิบายรายวิชา
	หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ   (108)
	  with Special Needs
	ความหมายและความสำคัญของภาษา   พัฒนาการและปัญหาทางภาษาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  บทบาทของครอบครัวและโรงเรียนในการสอนและส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา หลักและวิธีการสอน การฝึกปฏิบัติการสอนภาษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในระดับชั้นต่าง ๆ 
	ประวัติความเป็นมาของอักษรเบรลล์อังกฤษ  การใช้อักษรเบรลล์เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ   ดนตรี  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  รูปแบบการอ่าน   การเขียน   และการพิมพ์อักษรเบรลล์อังกฤษ รูปแบบหนังสือเบรลล์อังกฤษมาตรฐาน   การใช้เครื่องเขียน   และเครื่องพิมพ์ดีดเบรลล์     การฝึกปฏิบัติอ่าน เขียน พิมพ์ หนังสือเบรลล์อังกฤษ

	  Disabilites
	1083501  สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง  2(1-2)
	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะ และประเภทเด็กมีความต้องการพิเศษ    การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เทคนิคการสอน  การจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน

	  Disorders


	 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชามนุษยศาสตร์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	ความจริงของชีวิต
	ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ   เพื่อการติดต่อและการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทักทาย การกล่าวลา การแนะนำตนเองและผู้อื่น การให้ข้อมูลและคำแนะนำ การสนทนา การแสดงความรู้สึก   การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อความหมายและการติดต่อเช่น การอ่านประกาศ โฆษณา ฉลากที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การสืบค้นและการใช้พจนานุกรม   การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนข้อความง่าย ๆ ฯลฯ  และโดยอาศัยการสืบค้น (query) ข้อมูลสนเทศ ผ่านระบบสารนิเทศรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายข้อมูลสนเทศเป็นต้น


	Meaning of Life
	ศึกษาความจริงของชีวิต ความหมายของชีวิต การดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันและโลกยุค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ 
	ชื่อวิชา
	    ศาสนา     การศึกษาในฐานะของการพัฒนาจากความอยู่รอดด้วยกิเลสมาสู่ความอยู่ดี
	   ศึกษาแนวคิดแบบพุทธเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ      พุทธจริยธรรมทางด้านเศรษฐกิจ             ฐานะทางเศรษฐกิจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา     ความสำคัญและความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจในระบบพุทธธรรม      ความต้องการในทรรศนะของเศรษฐศาสตร์และพุทธศาสตร์  จากคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม  สู่พฤติกรรมในการบริโภคลักษณะสำคัญของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ     การแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่าง ๆ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
	 ระบบจริยธรรมไทย  เป็นหลักสำหรับพัฒนาชีวิตและสังคม    เป็นวิชาการที่เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางปัญญาให้แก่สังคมมนุษย์      และเป็นแหล่งหนึ่งแห่งอารยธรรมของมนุษยชาติ      ปัจจุบันการจัดการสอนพระพุทธศาสนาให้มีบูรณาการครบทั้ง  4  ด้าน   การบูรณาการเข้าในทุกวิชา        การบูรณาการองค์จริยธรรมเข้าในระบบจริยธรรม  การบูรณาการคนเข้าในชุมชน   และการบูรณาการสถาบันการศึกษาเข้าในระบบจริยศึกษาของชุมชน            พุทธจริยธรรมเป็นจริยธรรมสากลที่แท้จริง  เพราะตั้งอยู่บนสัจธรรม         พร้อมทั้งให้ผู้ศึกษาทำกิจกรรมเพื่อทดลองนำระบบพุทธจริยธรรมมาใช้ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาส่วนตน ชุมชน และประเทศชาติ




	  Buddhist Arts
	   ศึกษาประวัติ องค์ประกอบ  และการแบ่งเป็นนิกายต่าง ๆ ของศาสนาคริสต์คัมภีร์ไบเบิล    และคำสอนของนิกายสำคัญในศาสนาคริสต์         ความรู้เรื่องศรัทธา     ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรม       และแนวทางการดำเนินชีวิตของคริสตศาสนิกชน  ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย

	 หมู่วิชาภาษาศาสตร์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
	หมู่วิชาภาษาศาสตร์ (153) ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
	คำอธิบายรายวิชา
	หมวดวิชาเฉพาะด้าน
	 ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์  สาขาต่าง ๆ ของวิชาภาษาศาสตร์  ลักษณะของภาษา  สัญลักษณ์ของเสียงตามระบบสากล  ระบบเสียง ระบบคำและระบบกลุ่มคำ  การวิเคราะห์ภาษาตามทฤษฎีภาษาศาสตร์



	 วิวัฒนาการของภาษาศาสตร์เชิงประวัติ การจำแนกตระกูลภาษา หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบภาษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาษา  ข้อสันนิษฐานลักษณะของคำในภาษาดั้งเดิม  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นในตระกูลเดียวกัน
	หมู่วิชาภาษาไทย  ซึ่งอยู่ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
	หมู่วิชาภาษาไทย  ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์(154)
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	หมู่วิชาภาษาไทย    (154)
	 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของโครงสร้างภาษาไทยที่มีผลต่อความเข้าใจของชาวต่างประเทศ  ในเรื่องการออกเสียง  การใช้คำ  การใช้ประโยคการสื่อความหมาย  และแนวทางการแก้ปัญหา  การสื่อสารในปริบทของสังคมไทย

	1544410 วรรณกรรมมุขปาฐะ                  2(2-0)
	1544411 นิทานพื้นบ้าน                   2(2-0)
	1544601 พื้นฐานคอมพิวเตอร์กับงานเอกสารภาษาไทย               2(1-2)
	The Thai  Language  Presentation by  Computer   

	ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการนำเสนอสารภาษาไทย  ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์  การจัดทำบทเพื่อการนำเสนอ  ฝึกปฏิบัติสร้างสื่อประสมเพื่อการนำเสนอสารภาษาไทย  การประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแก้ไข



	07-รหัสและคำอธิบายเล่มที่ 1-3
	 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ  ซึ่งอยู่ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
	หมู่วิชาภาษาอังกฤษ ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ (155)
	การฟังและพูด 1 
	คำอธิบายรายวิชา


	  Listening and Speaking 1      
	1551102 การฟังและพูด 2        2(1-2)
	1551105 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1     2(2-0)
	1551109 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ     2(2-0)
	1551110 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป      2(2-0)
	1551602 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2     3(3-0)
	1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1       3(3-0)
	1552102 รูปแบบการเขียนอนุเฉท       2(1-2)
	1552303 วรรณคดีสำหรับเด็ก       3(3-0)
	1552304 วรรณกรรมเพื่อชั้นเรียนภาษา      2(2-0)
	1552501 การประเมินและการใช้สื่อการสอนภาษา     2(1-2)
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