
 
 

รหัสและคําอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช  2543 

 

เล่มที  1/1 
 
 

หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 

(200 – 249) 
 



(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 มิติ 507 
 204 หมูวิชาประยุกตศิลป ออกแบบ 3 มิติ 529 
 205 หมูวิชานาฎศิลปและการแสดง 549 
 206 หมูวิชาดุริยางคศิลป 592 

 
        ภาคผนวก   
 หลักการ                   (1) 
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หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร 
(รหัส  200-249) 

 

หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร  ไดจัดหมูวิชาดังนี้ 
รหัส หมูวิชา 
200 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร 
2 หมูวิชาทฤษฎีหลักการและความเขาใจทางศิลปกรรม 
3 หมูวิชาวิจิตรศิลป 
4 หมูวิชาประยุกตศิลปออกแบบ 2 มิติ 
5 หมูวิชาประยุกตศิลปออกแบบ 3 มิติ 
6 หมูวิชานาฏศิลปและการแสดง 
7 หมูวิชาดุริยางคศิลป 
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หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได   
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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หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได 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 - สุนทรียทางทัศนศิลป 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 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบพาณิชยศิลป 1 2(90) 
2002806 - การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบพาณิชยศิลป 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 - สัมมนาการออกแบบประยุกตศิลป 3(2-2) 
2004906 - โครงการพิเศษศิลปะการพิมพ 4(2-4) 
2004907 - โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป 4(2-4) 
2004908 - การนําเสนอผลงานช้ันสูง 3(2-2) 
2004909 - การนําเสนอผลงานออกแบบประยุกตศิลป 2(1-2) 
2004910 - โครงการพิเศษออกแบบประยุกตศิลป 4(2-4) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชา 

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
ในการนํามาใช  

   
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    
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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 พื้นผิว แสงเงา จากส่ือประเภทตาง ๆ หลายรูปแบบ  

   
2001111 เทคนิคศิลป 2 

Art Techniques 2   
2(1-2) 

               ศึกษาใชการแสดงออกอยางปรากฎเร่ืองราว และรูปแบบพิเศษในงาน
ทัศนศิลปใหสัมพันธกับความหลากหลายของส่ือท่ีนํามาใชปฏิบัติจริง  
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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 มิติ และงาน 3 มิติ 

   
2002301 การพิมพระบบซิลคสกรีน 

Silk Screen Printing 
2(1-2) 

                ความสําคัญของการพิมพซิลคสกรีนตอการผลิตส่ือ หลักการและการพิมพ
ดวยระบบซิลคสกรีน เทคนิควัสดุอุปกรณ ข้ันตอนการพิมพซิลคสกรีน  ฝก
ปฏิบัติการผลิตส่ือดวยการพิมพระบบซิลคสกรีน 

 
 
 
 
 
 



 453 

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
สามารถนําผลจากการฝกปฏิบัติงานไปใชในการประกอบอาชีพได 

   
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
กับวิชาชีพออกแบบพาณิชยศิลป 

   
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 
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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 แหลงปฏิบัติงาน
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
ปฏิบัติงานในหนวยงานเอกชน 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 แหลงปฏิบัติงาน
ของศิลปน โรงพิมพเอกชน และหนวยงานราชการตาง ๆ       

   
2004802      การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปกรรม 3 

Field Experience in Fine and Applied Art 3 
5(350) 

                นักศึกษาฝกปฏิบัติงานตามแขนงและสาขาท่ีนักศึกษามีความถนัดและ
สนใจเปนพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถนําผลจากการฝกปฏิบัติงานไปใชประกอบอาชีพได        
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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 
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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) 

 นักศึกษาเลือกหัวขอเร่ืองเพื่อปฏิบัติงานศิลปะการพิมพท่ีสมบูรณ    ซ่ึงจะ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและตัดสินโครงการพิเศษ สวนการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีคณะกรรมการกําหนดใหจนกวา    จะแลวเสร็จ 
และตองผานการตรวจสอบของคณะกรรมการและตองจัดนิทรรศการผลงานให
ผูสนใจไดชม 
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หมูวิชาทฤษฎี หลักการและความเขาใจทางศิลปกรรม   
(201) 

 
 

 หมูวิชาทฤษฎี หลักการและความเขาใจทางศิลปกรรม 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 - หลักการปฏิบัติวิชาชีพ 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 
หมูวิชาทฤษฎี 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 ประวัติศาสตรศิลป  
History of Arts             

2(1-2) 

           ศึกษาประวัติศาสตรศิลปะโดยสังเขป ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึง
สมัยปจจุบัน โดยเนนเร่ืองการพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของความเช่ือและ
แบบอยางงานศิลปะโดยลําดับ 

   
2011203 ประวัติศาสตรศิลปตะวันตก 

History of Western Arts     
2(1-2) 

           ศึกษาประวัติความเปนมาของงานศิลปกรรมตะวันตก เนนความสัมพันธของ
สภาพสังคม ศาสนา ปรัชญา ความเช่ือและรูปแบบของงานศิลปกรรมในแงของ
สุนทรียศาสตร ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน 

   
2011204 ประวัติศาสตรศิลป 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 เพื่อการเลือกนําไปใชในการ
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
พื้นบานในภูมิภาค 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
พื้นบานในภูมิภาค ภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย 

   
2012201 ประวัติศาสตรศิลป 2 

History of Art 2 
2(1-2) 

               ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการศิลปะของไทย โดยเนนอิทธิพล ความ
เช่ือและแนวคิดของการสรางสรรคงาน นับต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตรจนถึง
ปจจุบันโดยสังเขป              
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

2012202 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศใกลเคียง 
History of Neighbor Arts 

2(2-0) 

                  ศึกษาศิลปะอินเดีย  ลังกา  ชวา  พมา  มอญ และเขมรสมัยตาง ๆ  และ
อิทธิพลของศิลปะตางชาติท่ีเกี่ยวของกับศิลปะในประเทศไทย   เนนเปนพิเศษใน
เร่ืองศิลปะอินเดีย  โดยการศึกษาศิลปะอินเดียตั้งแตอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ ศิลปะ
อินเดียแบบทมิฬและศิลปอินเดียทางภาคเหนือ และความสัมพันธระหวางศิลปะ
อินเดียกับศิลปะไทย 

  
2012204 ประวัติศาสตรศิลปเปรียบเทียบ                                                                        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
พื้นบานในภูมิภาค 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 
ความงามวัตถุนิยม 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

2013112 การออกแบบรูปแบบไทย 
Thaistyle for Design 

3(2-2) 

             ศึกษาศิลปะไทย ท้ังในดานรูปแบบและเนื้อหาเพ่ือนําไปประยุกตใชในการ
ออกแบบ 2 มิติ  และการออกแบบ 3 มิติ พรอมท้ังฝกปฏิบัติ 

   
2013201 ประวัติศาสตรศิลปะ 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 
ตลอดจนความรูพื้นฐานท่ัวไปเกี่ยวกับศิลปะพ้ืนบาน 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
พื้นบานในภูมิภาค 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
พื้นบานในภูมิภาค 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
พื้นบานในภูมิภาค 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 ประวัติศาสตรศิลป 4 

History fo Arts 4  
2(1-2) 

             ศึกษาความเปนมา บทบาท และอิทธิพลของศิลปะตะวันตกท่ีมีตอศิลปะของ
ไทย รวมท้ังศิลปะรวมสมัยท้ังของไทยและสากล                         
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

2014202 ประวัติศาสตรศิลป 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
พื้นฐานทางการวิจารณงานศิลปะ 

   
2014303 ศิลปะวิจารณ 2       

Art Criticism 2    
2(1-2) 

          ศึกษาบทบาท รวมทั้งความสําคัญ ความหมาย คํานิยาม สมมติฐานของทฤษฎี
การวิจารณ รวมท้ังกระบวนการวิจารณงานดานทัศนศิลปเบ้ืองตนในหองปฏิบัติการ
หรือในช้ันเรียน 

   
2014304 ศิลปะวิจารณ 3       

Art Criticism 3 
2(1-2) 

           ปฏิบัติการตามกระบวนการวิจารณ 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 ความคิดสรางสรรค  

Creative Thinking  
2(1-2) 

            ศึกษาความหมาย ความสําคัญของความคิดสรางสรรค   กระบวนการของ
ความคิดสรางสรรค พัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของมนุษย การสงเสริม
ความคิดสรางสรรคของเด็กดวยกิจกรรมศิลปศึกษา 
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หมูวิชาวิจิตรศิลป  
(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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หมูวิชาวิจิตรศิลป (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     - ภาพพิมพพื้นฐาน 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 มิติ 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 มิติ 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 มิติ 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 มิติ สําหรับเด็กประถมศึกษา 1(0-2) 
2024101     - จิตรกรรม 11 2(1-2) 
2024102     - จิตรกรรม 12 2(1-2) 
2024201     - นิทรรศการภาพพิมพ 3(2-2) 
2024202     - การพิมพพื้นฐาน 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 
หมูวิชาวิจิตรศิลป (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 มิติ   และ 3 มิติ  ท่ีเนนดานลายเสนชนิดตาง  ๆ รวมไปถึงรูปทรง แสง เงา 
พื้นผิว ระยะใกล-ไกล ตลอดจนการแกปญหาทางดานเทคนิค วัสดุอุปกรณให
เหมาะสมกับเร่ืองราว 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 
สรางสรรคงานจิตรกรรมไทย 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) 

  ศึกษาและปฏิบัติการผูกลายประกอบภาพ 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 พื้นผิว ระยะใกล-ไกล ดวยความคิด เทคนิค เนื้อหาดวยวัสดุ
เคร่ืองมือตาง ๆ  

   
2021113 จิตรกรรมพื้นฐาน         

Basic Painting  
3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบัติงานทางดานจิตรกรรมสากลในหลักการเขียนภาพ และทฤษฎีสี
ดวยเทคนิควิธีการเนื้อหาท่ีมีประโยชนตอการพัฒนาชีวิตและสังคม 

   
2021114 หุนนิ่ง               

Stillight                                
3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับรูปทรง แสงเงา พื้นผิว ระยะใกล-ไกลของวัสดุ 
เนนบรรยากาศการแกปญหาเกี่ยวกับการจัดองคประกอบของหุนดวยวัสดุอุปกรณ
แบบตาง ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   
2021115 คนเหมือน              

Portrait                                  
3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบัติการวาดภาพ โดยศึกษาในลักษณะความถูกตองของ      กายวิภาค 
(Anatomy) เนนสวนประกอบท่ีสําคัญ เชน ความใกลเคียงกับหุน    การแสดงอารมณ 
บรรยากาศ แสงเงา ทาทางของคน พื้นผิว 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) 

  ศึกษาปฏิบัติการวาดเสน  ถายรูปแบบในลักษณะ  2 มิติ  ท่ีเนนรูปแบบ
ศิลปกรรม  ท้ังจิตรกรรม  ประติมากรรม  และสถาปตยกรรม  ของศิลปกรรมในแตละ
ยุคสมัย 

   
2021201 ภาพพิมพพื้นฐาน          

Basic Print                              
3(2-2) 

  ศึกษาความเปนมาของภาพพิมพ ประเภท รูปแบบ กรรมวิธี คุณสมบัติของ
การทํางาน การเก็บรักษาเนนพื้นฐานของการพิมพท่ัวไปและปฏิบัติการพิมพเบ้ืองตน 
เพื่อใหเขาใจคุณลักษณะท่ัวไปของภาพพิมพ ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิค
ศิลปะภาพพิมพเบ้ืองตน ประเภทตาง ๆ และวัสดุอุปกรณท่ีใชในการพิมพแตละ
ประเภท 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

2021202 ภาพพิมพ 1            
Print 1                                

2(1-2) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคศิลปะภาพพิมพเบ้ืองตน ประเภทตาง ๆ 
และวัสดุอุปกรณท่ีใชในการพิมพแตละประเภท          

   
2021203 การพิมพซิลคสกรีนเบื้องตน 

Principles of Silkscreen               
3(2-2) 

  ศึกษากรรมวิธีการใชวัสดุ อุปกรณในการพิมพผานตะแกรงไหม เพื่อ
นําไปใชในการปฏิบัติงานสรางแมพิมพ และพิมพผานตะแกรงไหมเบ้ืองตน 

   
2021204 การพิมพซิลคสกรีนบนพื้นราบ 

Silkscreen on Plane Surface              
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติงานพิมพผานตะแกรงไหมบนวัสดุพื้นราบชนิดตาง 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
เปนผลงานท่ีนําไปใชประโยชนอ่ืน ๆ ในชีวิตประจําวันได เชน ทําภาพประกอบเร่ือง 
ภาพสัญลักษณ เปนตน       

   
2021208 การพิมพรองลึก           

Techniques for Intaglio   
2(1-2) 

  ศึกษาประวัติความเปนมา วัสดุอุปกรณและกรรมวิธีของการพิมพ Etching, 
Dry Point, Line Engraving, Mezzotint, Aquatint และการปฏิบัติงาน 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) 

  ศึกษากรรมวิธีการใชวัสดุอุปกรณในการพิมพผานตะแกรงไหม เพื่อนําไป
ปฏิบัติงานทําแมพิมพ ผานตะแกรงไหม เพื่อพิมพบนวัสดุตาง ๆ เชน ผา กระดาษ 
หนัง พลาสติก ฯลฯ         

   
2021211 การพิมพซิลคสกรีนสรางสรรค 

Creative Silkscreen       
3(2-2) 

  ศึกษาการพิมพซิลคสกรีนช้ันสูง โดยเนนความคิดสรางสรรคความซับซอน
ของเทคนิคเพื่อแสดงเร่ืองราวและรูปทรงท่ีมีคุณคาทางศิลปกรรม          
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 

2021212 การพิมพนูน              
Woodcut                    

3(2-2) 

  ศึกษากรรมวิธีการพิมพแมพิมพนูนในเทคนิคข้ันพื้นฐานท้ังสีเดียวและหลาย
สี พรอมท้ังการออกแบบและคิดคนวิธีการตาง ๆ ในการปฏิบัติงานพิมพ    

   
2021213 ประวัติภาพพิมพ 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) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติ วัสดุ อุปกรณ เทคนิค วิธีการทางภาพพิมพไปประยุกต
ใหเปนภาพประดับตกแตงและประยุกตใชรวมกับเทคนิคการผลิตมิติใหม  

   
2021301 ประติมากรรมพื้นฐาน    

Basic Sculpture                         
3(2-2) 

  กรรมวิธีของงานประติมากรรมโดยเนนความคิดสรางสรรค เทคนิควิธีการใน
การปฏิบัติงาน เนนความรูเกี่ยวกับประติมากรรมเบ้ืองตน ลักษณะและ   คุณคาของ
วัสดุแตละชนิดท่ีนํามาสรางงานประติมากรรม 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 ทดลองฝกปฏิบัติงาน
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) 

  ศึกษาและปฏิบัติงานประติมากรรมดวยเทคนิคและวัสดุชนิดตาง ๆ ตามความ
มุงหมายและเนื้อหาท่ีกําหนดให หรือนักศึกษาเปนผูกําหนดความมุงหมายและเนื้อหา
โดยความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชา เพื่อใหไดผลสอดคลองกับการนําไปใชโดย
เปนการสงเสริมสุนทรียภาพใหกับส่ิงแวดลอม    

   
2022101 จิตรกรรม 2  

Painting 2                      
2(1-2) 

  ศึกษารูปแบบการแสดงออกและลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมไทย การ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนของจิตรกรรมไทย ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณท่ี
ใชในงานจิตรกรรมไทย เพื่อดัดแปลงใชใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  

   
2022102 กิจกรรมศิลปะ 2 มิติ สําหรับเด็กปฐมวัย 

2 Dimensional Art Program for Pre-School Children 
1(0-2) 

  ฝกปฏิบัติสรางสรรคงานศิลปะ 2 มิติ และรูวิธีสอนสําหรับเด็กปฐมวัยดวย
วัสดุและวิธีการตาง ๆ ไดแก การเขียนภาพดวยมือและนิ้ว (Fingers and Hand 
Printing) การเขียนภาพดวยสีเทียน ปากกาปลายสักหลาด สีฝุน การพิมพภาพดวยมือ 
(Hand Printing) และวัสดุตาง ๆ ฝกปฏิบัติภาพปะติด   (Collage)  เชน กระดาษ ผา 
ใบไม ฯลฯ และการจัดนิทรรศการงาน 2 มิติของเด็ก 
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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) 

  ศึกษาทดลองและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิควิธีการใชสีชนิดตาง ๆ  
นอกเหนือจากสีน้ํามัน 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
และปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนสีน้ํา 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 ออกแบบลวดลายและนําไปปฏิบัติใหเกิค
ความชํานาญ 

   
2022109 วิเคราะหจิตรกรรม 

Analitical Painting             
3(2-2) 

  ศึกษาและวิเคราะหลัทธิทางศิลปะ ประวัติจิตรกร ผลงานในอดีต รวมท้ัง
จิตรกรรมแบบตะวันตก 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 ของศิลปภาพพิมพและปฏิบัติงาน
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  มิติ รวมท้ังการออกแบบ
ลวดลาย ทําแมพิมพเพื่อนําไปฝกปฏิบัติการพิมพบนวัสดุ 3 มิติ   

   
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 และฝกปฏิบัติการออกแบบ
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 
โลหะตรายางพื้นฐานออกแบบทดลองปฏิบัติการทําแมพิมพโลหะและแมพิมพ  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) 

  ศึกษาทฤษฎีและกรรมวิธีเบ้ืองตนตาง ๆ ของศิลปการพิมพ  ปฏิบัติงาน 
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 วิธีการในการปฏิบัติงาน 

   
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) 

  ศึกษาทดลองและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการใชวัสดุชนิดตาง ๆ โดยใหมี
ความเหมาะสมกับคุณลักษณะของผลงาน 

   
2022304 ประติมากรรม 7           

Sculpture 7 
2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติเพื่อฝกการสรางสรรคงานประติมากรรมใหสัมพันธกับ
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 มิติ 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 และฝกปฏิบัติการออกแบบหุนจําลอง 

   
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 มิติ และวิธีสอนสําหรับเด็กประถมศึกษา
ดวยวัสดุ และวิธีการตาง ๆ ไดแก การเขียนภาพดวยมือและนิ้วมือ (Fingers and 
HandPrinting) และวัสดุตาง ๆ ฝกปฏิบัติภาพปะติด (Collage) เชน กระดาษ ผา ใบไม 
ฯลฯ และการจัดนิทรรศการงาน 2 มิติของเด็กประถมศึกษา 

   
2023201 ภาพพิมพ 4               

Relief Printmaking  
2(1-2) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการทําแมพิมพนูน และแมพิมพลายฉลุแนวบวก
และแนวลบ โดยวิธีกัด แกะ เซาะ ฯลฯ เนนการปฏิบัติดวยมือและแทนพิมพ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

2023202 ภาพพิมพ 5               
Applied Silkscreen 

2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติกรรมวิธีของการพิมพตะแกรงไหม (Silkscreen)       แบบตาง 
ๆ ท้ังสีเดียวและหลายสี โดยคํานึงถึงวัสดุเคร่ืองมือ และการดําเนินงานเปนข้ัน ๆ พรอม
ท้ังการออกแบบคิดคน ปฏิบัติงานพิมพประสานกับการสรรหาเร่ืองราวท่ีสรางสรรค 

   
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 พรอมท้ังการออกแบบคิดคนปฏิบัติงานพิมพประสานกับการสรรหาเร่ืองราวท่ี
สรางสรรค 

   
2023206 การพิมพรองลึกเบ้ืองตน  

Introduction to Intaglio    
3(2-2) 

  ศึกษากรรมวิธีของการพิมพแมพิมพรองลึกในเทคนิคข้ันพื้นฐาน ท้ังสีเดียว
และหลายสี   พรอมท้ังการออกแบบคิดคนปฏิบัติงานพิมพในวิธีตาง ๆ   ท่ีสอดคลอง
กับเร่ืองราวในการสรางสรรค 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

2023207 การพิมพรองลึกขั้นสูง         
Advanced Intaglio            

3(2-2) 

  ศึกษากรรมวิธีของการพิมพแมพิมพรองลึก ท้ังสีเดียวและหลายสีในเทคนิคท่ี
สูงข้ึน รวมท้ังการออกแบบสรางสรรค และปฏิบัติงานพิมพ 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 การพิมพนูนขั้นสูง            

Advanced Relief Printing 2   
3(2-2) 

  ศึกษากรรมวิธีของการพิมพแมพิมพนูน  ในเทคนิคท่ีสูงข้ึน รวมท้ังออกแบบ
สรางสรรคและปฏิบัติงานพิมพ 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) 

                ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการ เทคนิค การทํางานปน การทําพิมพ การ
หลอแบบรองลึก นูนตํ่า 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) 

                 619ศึกษาและปฏิบัติงานประติมากรรมโครงสราง โดยเนนความคิด สรางสรรค      
   

2023305 ประติมากรรม 12            
Sculpture 12                 

2(1-2) 

                ศึกษาและปฏิบัตงิานตามลักษณะประติมากรรมไทย เจตคติทางความงาม 
ตลอดจนวิวัฒนาการในแตละสมัย โดยปฏิบัติงานทางอนุรักษและประยุกตให
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 มิติ และวิธีสอนสําหรับเด็กประถมศึกษา
ดวยวัสดุและวิธีการตาง ๆ สําหรับเด็กประถมศึกษา ไดแก การปนดวยดินและดิน
เหนียว ท้ังวิธีสังเคราะหและวิเคราะห การเคลือบและเผาอยางงาย ๆ การแกะสลักดวย
วัสดุและรูปแบบตาง ๆ การสรางภาพ 3 มิติ จากวัสดุตาง ๆ เชน กลอง แทงไม เศษ
วัสดุ 3 มิติ  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 โดยลงมือปฏิบัติจริง                                             

   
2024202 การพิมพพื้นฐาน           

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 ปฏิบัติงานพิมพประสานกับการสรรหาเร่ืองราว
ท่ีสรางสรรค 

   
2024204 ภาพพิมพ 9              

Print 9                      
2(1-2) 

               ศึกษาและปฏิบัติงานดวยกระบวนการแมพิมพพื้นราบ (Planographic Process) 
แบบตาง ๆ ท้ังสีเดียวและหลายสี โดยคํานึงถึงวัสดุ เคร่ืองมือและการดําเนินงานเปน
ข้ันตอน พรอมท้ังการออกแบบ คิดคน ปฏิบัติงานพิมพประสานกับการสรรหาเร่ืองราว
ท่ีสรางสรรค 

   
2024205 ภาพพิมพ 10             

Print 10                     
2(1-2) 

               ศึกษาและปฏิบัติงานพิมพดวยกรรมวิธี 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) 

             ศึกษาและปฏิบัติงานประติมากรรมท่ีมีผลตอสังคม โดยมีเนื้อหา        สอดคลอง
กับส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน  

   
2024302 ประติมากรรม 15         

Sculpture 15                
2(1-2) 

               ศึกษารูปแบบและเทคนิคตาง ๆ     ในงานประติมากรรม โดยคนหาลักษณะ
ใหมเฉพาะตัว  

   
2024303 ประติมากรรม 16         

Sculpture 16                
2(1-2) 

               ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับกรรมวิธีการปน การหลอ เผาและเคลือบ โดยเนน
ความคิดสรางสรรคดานรูปแบบและเนื้อหา 

   
2024304 ประติมากรรม 17         

Sculpture 17                
2(1-2) 

               ศึกษาและวิเคราะหลัทธิศิลปะ ประวัติประติมากรรม ผลงานที่สําคัญในอดีต 
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 มิติของเด็ก 

   
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 
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หมูวิชาประยุกตศิลปออกแบบ 2 มิติ (203) 
 
 

 หมูวิชาประยุกตศิลปออกแบบ 2 มิติ 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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หมูวิชาประยุกตศิลปออกแบบ  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 - หลักการออกแบบศิลปกรรม 3(2-2) 
2031402 - เขียนแบบพื้นฐาน 3(2-2) 
2031403 - จิตวิทยาการออกแบบ 3(2-2) 
2031404 - การออกแบบผลิตภัณฑ 2 มิติ 3(2-2) 
2031405 - ออกแบบ 2 มิติ 1 2(1-2) 
2031406 - ออกแบบ 2 มิติ 2 2(1-2) 
2031407 - ออกแบบ 1 2(1-2) 
2031408 - ออกแบบ 2 2(1-2) 
2032101 - เทคนิคการเขียนภาพประกอบ 3(2-2) 
2032102 - 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 
หมูวิชาประยุกตศิลปออกแบบ  2 มิติ  (203) 

 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

2031101 การออกแบบตัวอักษร 
Lettering Design           

2(1-2) 

  ประวัติและวิวัฒนาการของตัวอักษร รูปแบบตัวอักษรท้ังไทยและสากล 
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและจัดตัวอักษร รวมท้ังการนําเอาวัสดุ   ตาง ๆ มา
ประดิษฐเปนตัวอักษรใหสัมพันธกับภาพ เร่ืองราวและวิชาชีพ 

   
2031102 การออกแบบตัวอักษร 1 

Lettering Design 1         
3(2-2) 

  ศึกษาทฤษฎี   และปฏิบัติการสรางสรรคตัวอักษรดวยวัสดุ อุปกรณและ
เคร่ืองมือตาง ๆ ตลอดจนการเรียนรูวิธีการเก็บรักษาดูแลเคร่ืองมือเคร่ืองใช  

   
2031103 การออกแบบตัวอักษร 2 

Lettering Design 2  
3(2-2) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติการประดิษฐตัวอักษรใหสัมพันธกับภาพหรือเร่ืองราว 
โดยคํานึงถึงความกลมกลืนขององคประกอบศิลป   

   
2031104 การออกแบบสัญลักษณและเครื่องหมาย 

Logo                      
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเกี่ยวกับรูปแบบ   สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย 
อันเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการคา 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
การปฏิบัติงานนิเทศศิลป 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 พรอมท้ังปฏิบัติการนํา
ตัวอักษรมาจัดในขอบเขตท่ีกําหนดใหเกิดความงาม ความเหมาะสมและเกิด
ประโยชนตามจุดประสงคท่ีวางไว เชน งานออกแบบแผนปลิว ปายโฆษณา    ปก
หนังสือ และงานกราฟกตาง ๆ  

   
2031108 ออกแบบโฆษณา 2     

Advertising 2         
3(2-2) 

  ศึกษาระบบการพิมพแบบตาง ๆ ในเชิงพาณิชย ฝกปฏิบัติการออกแบบจัด
รูปเลมหนังสือและส่ิงพิมพตาง ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

2031109 ออกแบบโฆษณา 3 
Advertising 3         

3(2-2) 

  ศึกษาหาขอมูลแลวนํามาปฏิบัติ 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) 

  ศึกษาประวัตคิวามเปนมาและปฏิบัติการออกแบบเคร่ืองหมาย 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 ฝกปฏิบัติการออกแบบภาพประกอบเร่ืองและภาพการตูน 
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) 

  ศึกษาและปฏิบัติการยอมสีแบบตาง ๆ วัสดุชนิดตาง ๆ การออกแบบลาย
ยอมใหเหมาะสมกับสมัยนิยม   

   
2031202 บาติก 1            

Batik 1         
3(2-2) 

  ศึกษาประวัติความเปนมาในการทําบาติก ข้ันตอน ขบวนการและวัสดุ
อุปกรณในการทําบาติก 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 ฝกหัดตั้งดายทอกับเคร่ืองทอผา
พื้นเมือง ฝกยอมสีดายทอ ฝกลวดลายอยางงายข้ันพื้นฐาน เปนของใชหรือของท่ี
ระลึก 

   
2031209 การทอผาพื้นเมือง 3   

Folk Textile 3  
3(2-2) 

  ศึกษาปฏิบัติการออกแบบลวดลายยอมสีดายทอ ทอผาดวยการสอดสีดาย
ทอมากกวา 2 สี การทดลองลวดลายใหพัฒนา โดยเนนเอกลักษณทองถ่ิน พื้นเมือง
ใหมีคุณคาดานความงามและสัมพันธกับประโยชนใชสอย  

   
2031210 การออกแบบลวดลาย   

Decorative Design  
3(2-2) 

  ศึกษาท่ีมาและแนวคิดในการออกแบบลวดลายประเภทตาง ๆ ตลอดจนการ
ผูกลายเพื่อนําไปใชในการออกแบบ และฝกปฏิบัติการออกแบบลวดลายประเภท
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  เ พ่ือให เปนแนวทาง
สรางสรรคงานออกแบบ และฝกปฏิบัติการออกแบบท้ังประเภท 2 มิติและ 3 มิติ          

   
2031402 เขียนแบบพื้นฐาน         

Drafting  
3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติงานเขียนแบบ โดยเนนใหรูจักวิธีการใชเคร่ืองมือ เพื่อ
เขียนแบบรูปพื้นฐานตาง ๆ ตลอดจนฝกการเขียนแบบ               

   
2031403 จิตวิทยาการออกแบบ      

Psychological Design  
3(2-2) 

  ศึกษาลักษณะความรูของการออกแบบในเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการมองเห็น
และการรับรูโดยมุงเนนเนื้อหาและรูปแบบเปนตัวแปรท่ีทําใหเกิดคาเชิง พฤติกรรม
ใหปรากฏตอสังคม 
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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
สัมพันธกับรูปแบบท่ีเหมาะสมกับวัสดุ          

   
2031406 ออกแบบ 2  มิติ 2       

2-Dimension Design 2  
2(1-2) 

  วิเคราะหโครงสรางของรูปแบบท่ีมองเห็นในงานสองมิติ       โดยเนนหนัก
ในการจัดองคประกอบท่ีนําไปใชในการทัศนศิลป           

   
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 การเลือกแบบตัวอักษร การกําหนด
คอลัมนและภาพประกอบ การกําหนดสีสําหรับงานส่ิงพิมพ ตลอดจนทําความเขาใจ
ในธุรกิจการพิมพ 
                ตองเรียนรายวิชา 2031105 การออกแบบนิเทศศิลป 1 มากอน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

2032105 หลักการออกแบบขั้นสูง      
Advanced Theory of Design 

2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติการเนนหนักทางดานองคประกอบของการออกแบบท้ัง 2 
มิติและ 3 มิติ ใหสอดคลองกับงานออกแบบนิเทศศิลปในแตละสาขา  

   
2032106 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ 

Lettering Typography Design  
3(2-2) 

  ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบตัวอักษรท้ังไทยและสากลประเภทตาง ๆ  
ปฏิบัติการออกแบบตัวอักษรโดยเนนถึงรูปแบบและความสัมพันธระหวางตัวอักษร
ท่ีใชกับส่ือท่ีจะนําไปประกอบเขาดวยกันภายในขอบเขตและรูปรางท่ีกําหนดให 

   
2032201 ออกแบบ 14             

Design 14          
2(1-2) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการตามความมุงหมาย   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 และฝกปฏิบัติการถายภาพเบ้ืองตน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

2032405 เทคนิคการถายภาพ 2     
Photography 2      

3(2-2) 

  ศึกษาหลักการถายภาพ 2 มิติ การถายภาพแบบ 3 มิติ โดยใชกลองถายและ
อุปกรณประกอบ การจัดแสง การวัดแสง การใชแวนกรองแสง แทนกอปปและ
อุปกรณอ่ืน ๆ ในการถายภาพ และฝกปฏิบัติการถายภาพช้ันสูง 

   
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 และฝกปฏิบัติการออกแบบถายทําภาพยนตร 

   
2032408 เทคนิคการถายภาพ 5     

Photography 5      
3(2-2) 

  ศึกษาทฤษฎีและหลักการสรางภาพยนตรขนาดเล็กประเภทตาง ๆ เทคนิคการ
ทํา Animation  และฝกปฏิบัติการสรางภาพยนตรขนาดเล็ก  
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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 มิติและ 3 มิติ การใชอุปกรณ การจัดแสง แวน กรอง
แสง แทนกอปป และอุปกรณอ่ืน ๆ ในการถายภาพและฝกปฏิบัติการถายภาพเพื่อ
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) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติการเขียนแบบเคร่ืองแตงกาย 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
งานจากผูมีประสบการณทางดานวิชาการในสาขานี้ 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) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ 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
ตัวอักษรในการออกแบบตาง ๆ ใหเหมาะสม                     
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 

2034102 ออกแบบ 21             
Design 21                     

2(1-2) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติการออกแบบโฆษณาประเภทตาง ๆ ประวัติการโฆษณา 
เทคนิคในทางโฆษณา การสํารวจความตองการ การประเมินผล การเลือกสถานที่ 
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) 

  ศึกษาทําความเขาใจและปฏิบัติงานเกี่ยวกับชุดโครงงานการออกแบบ
โฆษณา เนนการวางแผนกลยุทธ การสรางสรรคและการนําเสนอ  

   
2034301 ออกแบบ 24             

Design 24                     
2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติใหมีความรูเกี่ยวกับการถายภาพ การลางฟลม การยอ
ภาพถายดวยวิธีการและเทคนิคตาง ๆ ไดแก แบบเนกกาทีฟและแบบฮาลฟโทนเพื่อ
นําไปใชในการทํางานศิลปะ 
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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 ปฏิบัติการผลิต
รายการโทรทัศน 

   
2034411 โปรแกรมประยุกตดานกราฟกเพื่องานนิเทศศิลป 

Advanced Computer Graphic Design 
3(2-2) 

  ศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการทํางานกราฟกเพื่อ
งานนิเทศศิลป ฝกปฏิบัติออกแบบและผลิตกราฟกประเภทตาง ๆ          

   
2034412 โปรแกรมประยุกตงานผสมหลายส่ือ 

Multimedia                   
3(2-2) 

  ศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการทํางานผสมหลายส่ือ 
ฝกปฏิบัติออกแบบและผลิตงานผสมหลายส่ือประเภทตาง ๆ     
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หมูวิชาประยุกตศิลปออกแบบ 3  มิติ   
(204) 

 
 

 หมูวิชาประยุกตศิลปออกแบบ 3 มิติ 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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หมูวิชาประยุกตศิลปออกแบบ  3 มิติ (204) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

2041101 -  ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ 2(1-2) 
2041102 -  วัสดุผลิตภัณฑ 2(1-2) 
2041103 -  การออกแบบผลิตภัณฑ 3 มิติ 3(2-2) 
2041104 -  การออกแบบสรางสรรคเศษวัสดุ 3(2-2) 
2041105 -  ผลิตภัณฑพื้นบาน 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 มิติ 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 มิติ 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) 

 



 532 

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 
หมูวิชาประยุกตศิลปออกแบบ 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) 

  ศึกษาเร่ืองวัสดุพื้นฐานของทองถ่ินในการออกแบบผลิตภัณฑ เชน ศึกษา
โครงสราง รูปทรง ลักษณะพื้นผิว ตลอดจนวิธีการประกอบเขาดวยกันของผา ไม 
ดิน กระดาษ พลาสติก แกว โลหะ เปนตน เพื่อใชเปนพื้นฐานในการ    ออกแบบ
ผลิตภัณฑตอไป 

   
2041103 การออกแบบผลิตภัณฑ 3 มิติ  

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 ผลิตภัณฑพื้นบาน         
Folk Art Product        

3(2-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุในทองถ่ิน โดยเนนท่ี
ความคิดสรางสรรคเฉพาะตน ปฏิบัติงานท้ังดานเขียนแบบและการสราง       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 โดยเนนท่ีความคิดสรางสรรค
เฉพาะตน ปฏิบัติงานท้ังดานเขียนแบบและการสรางผลงานจริง ศึกษาในเร่ือง
รูปแบบ รูปทรง สี ใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของเน้ือไมท่ีใชและรูปแบบของการ
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
ปฏิบัติการออกแบบใหเหมาะสมกับความตองการในปจจุบัน 

   
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 มิติ 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
ตกแตงบริเวณใหเหมาะสมกับความจําเปนของการใชงานตาง ๆ  

   
2041403 การออกแบบตกแตงภายใน 

Interior Design         
3(2-2) 

  ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายในการจัดวางกลุมสี วัสดุ
ครุภัณฑ ใหเหมาะสมกับลักษณะของหอง รวมท้ังการตกแตงในโอกาสพิเศษ เชน 
การตกแตงเวทีภายในอาคาร ปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายใน โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับสังคมปจจุบัน 

   
2041404 การออกแบบงานตั้งแสดง  

Display Design        
3(2-2) 

  ศึกษาหลักการออกแบบงานต้ังแสดงประเภทตาง ๆ เชน การจัดมุม  ตั้ง
แสดงตูโชวหนาราน การจัดต้ังแสดงแบบลอยตัว (Island Display) การจัดแผนปาย 
(Board Display) เปนตน และฝกปฏิบัติการออกแบบงานต้ังแสดง  
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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 
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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
นํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบเครื่องประดับตกแตงกาย 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) 

  ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเกี่ยวกับส่ิงประดิษฐ 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 ตลอดจนการปฏิบัติการชุบหลอเบ้ืองตน  

   
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
พืน้ฐาน 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) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติการออกแบบงานเคร่ืองปนดินเผาดวยวิธีการตางๆ 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 
ตลอดจนการศึกษาปฏิบัติการเกี่ยวกับกรรมวิธีการปน หลอ เผา และเคลือบ โดยเนน
ความคิดสรางสรรคดานรูปธรรมและเนื้อหา 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

2042113 เคร่ืองปนดินเผา   
Ceramics                        

2(1-2) 

  ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับกรรมวิธี 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) 

  ศึกษาปฏิบัติการตัด 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) 

  ศึกษางานโลหะรูปพรรณทั่วไป 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
ท่ีนํามาใชเปนตัวโครงการเตรียมวัสดุท่ีจะนํามาทําถม 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) 

  ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเคร่ืองใช ของท่ีระลึก ฝกออกแบบ   ลวดลาย 
ฝกเทคนิค ทักษะในการตัด เจาะดุน ยอมสี และการเย็บหนัง  

   
2042124 ออกแบบเคร่ืองหนัง 3  

Leather  Design 3    
2(1-2) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติออกแบบลวดลาย การทําแมพมิพ 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 และฝกปฏิบัติการ
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 การออกแบบท่ีตั้งแสดงสินคา 
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 ปฏิบัติการออกแบบเพื่อการตกแตง      ให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม 

   
2042602 การออกแบบเคร่ืองแตงกาย        

Fashion  Design     
2(1-2) 

  ศึกษาถึงลักษณะแบบอยาง และประวัติความเปนมาในการพัฒนาทางดาน
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 การเลือกสถานที่ ตลอดจน การประเมิน 

   
2043104 ออกแบบ 12          

Design 12   
2(1-2) 

  ปญหาการตกแตงภายใน การออกแบบและการตกแตงอาคาร เนน 
ประสบการณในการแกปญหาใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน       

   
2043105 ออกแบบ 13          

Design 13   
2(1-2) 

  ศึกษาสภาพความเปนจริงของสังคมและปฏิบัติการออกแบบ การจัดบริเวณ 
การจัดสวนโดยใชพันธุไมดอกไมประดับและวัสดุอ่ืน ๆ   ตามสภาพทองถ่ิน 

   
2043201 ออกแบบ 8           

Design 8    
2(1-2) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ โดยเนนรูปแบบและลวดลาย
เพ่ือใหสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

2043401 ออกแบบ 17          
Design 17   

2(1-2) 

  ศึกษาและวิเคราะหประวัตินักออกแบบ ผลงานที่สําคัญในอดีตจนถึงปจจุบัน 
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) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการตามความมุงหมายตางๆ ของ
สังคม ประเภทการโฆษณา การจัดสถานท่ีและการนําเอาวิชาการออกแบบไป
ประยุกตใหสัมพันธกับวิชาอ่ืนเพื่อใหเกิดผลดีตอสังคม 
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หมูวิชานาฏศิลปและการแสดง 
(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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หมูวิชานาฏศิลปและการแสดง  (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 
พื้นฐานทางนาฏศิลปไทย 
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 
ศิลปะเพื่อการละคร 
การแสดง 1 
การกํากับการแสดง 1 
องคประกอบของการสรางละครและงานบนเวที 
การเคล่ือนไหวบนเวที 
การพูดและการฝกเสียง 1 
ละครใบ 
การแสดงศิลปปองกันตัว 
บอเกิดรามเกยีรต์ิ 
ประวัติตวัละครและสถานท่ีสําคัญในเร่ืองรามเกียรต์ิ 
การเขียนบทและการตัดตอบทละคร 
วาทศิลปการละคร 
กิจกรรมสรางละคร 1 
ประวัติการละครตะวันตก 
การเขียนบทละคร 1 
หนาพาทย 1 
กิจกรรมฟอนรํา  2 
กิจกรรมฟอนรํา  3 
นาฏศิลปพื้นเมือง  1 
นาฏศิลปพื้นเมือง  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 

 เพลงและการขับรองเพื่อการแสดง 
ละครตะวันตก 
บัลเลต  1 
นาฏศิลปพื้นเมืองตะวนัออก 
นาฏศิลปพื้นเมืองตะวนัตก 
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 
ดนตรีและนาฏศิลปพื้นบาน 
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  ยุโรป  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) 

 
 



 556 

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 ประวัติการละครตะวันออก 2(2-0) 
 A  Survey  to the  History  of  Oriental  Theatre 
  ศึกษาการละครของชาติตาง ๆ ในตะวันออก  ไดแก  อินเดีย  ชวา 
 จีน  ญ่ีปุน  และชาติตาง ๆ  ท่ีไดรับอิทธิพลทางการละครจากชาติเหลาน้ี   
                                    ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 
2051107 ประวัติการละครไทยและบุคคลสําคัญในวงการละครไทย 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     (เลือกปฏิบัติตามความ
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 พื้นฐานทางนาฏศิลปไทย 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  ยุคสมัยตาง 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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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
2051601 การแตงกายและแตงหนา  1 2(1-2) 
 Character  Costume  and  Make-up  1 
  ศึกษาประวัติความเปนมาของการแตงกายสมัยตาง ๆ   ทวารวดี   

ศรีวิชัย  ลพบุรี  เชียงแสน  สุโขทัย  อยุธยา  รัตนโกสินทร  ฝกปฏิบัติวิธีการ
แตงกาย  ละครรํายืนเคร่ืองพันทาง  พื้นเมือง  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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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
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  ฝกปฏิบัติงานบนเวที 

 
2051607 การเคล่ือนไหวบนเวที 2(1-2) 
 Stage  Movement 

 ศึกษาและฝกการเคล่ือนไหวบนเวที การใชภาษากายส่ือความหมาย 
 การเคล่ือนไหวท่ีบงถึงนิสัย  ฐานะทางสังคมยุคสมัยของตัวละคร 
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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
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  (เลือกฝกปฏิบัติตามความเหมาะสม) 
 
2052101 บอเกิดรามเกียรติ์ 2(1-2) 
 The  Origins  of  Ramkian 
  ศึกษาท่ีมาของเร่ืองรามเกียรต์ิโดยกวางขวาง 
 
2052102 ประวัติตัวละครและสถานท่ีสําคัญในเร่ืองรามเกียรติ ์ 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 
 การตัดตอบทละครและฝกปฏิบัติ 
 

2052104 วาทศิลปการละคร 2(1-2) 
 Dramatic  Speech 

 ศึกษาลักษณะของนักพูดท่ีดแีละความแตกตางของการพูดแบบ
ละครรํา และละครพูด  และฝกปฏิบัติการพูดตามบุคลิกของตัวละครแบบ
ตาง ๆ เชน การพูดตามวยั  การพูดในอารมณตาง ๆ การพูดสําเนียงภาษาท่ี
ใชในละครรํา 

 
2052105 กิจกรรมสรางละคร  1 2(1-2) 
 Drama  Production 1 
  ศึกษาขนบของละครไทย รูปแบบการสรัางละครไทยและฝกปฎิบัต ิ
 
2052106 ประวัติการละครตะวันตก 2(2-0) 
 A  Survey  to  the  History  of  Western  Theatre 

 ศึกษาประวัติการละครตะวันตก เร่ิมต้ังแตอียิปตโบราณยคุคลาสสิค 
ยุคกลาง  ยุคฟนฟูในอิตาลี  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 นาฏศิลปพืน้เมือง 1 2(1-2) 
 Thai  Folk  Dance 1 
  ศึกษาลักษณะเฉพาะของนาฏศิลปแตละภาค  อันเปนผลจากสภาพ 

ภูมิศาสตร  ศาสนา  ประเพณี  และคานยิม  ศึกษาการแสดงพื้นเมืองแตละ
ชุดในดานประวัตกิารแตงกาย  เพลง  ลีลา  ทารํา  และอุปกรณการแสดง   
ฝกรํานาฏศิลปพื้นเมืองของทุกภาค 
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2052205 นาฏศิลปพืน้เมือง 2 2(1-2) 
 Thai  Folk  Dance 2 

 ศึกษาประวัติความเปนมา  เคร่ืองแตงกายและวิธีแสดง  บทเพลง
และทํานองเพลงของการแสดงแตละภาค  ฝกปฏิบัตินาฏศิลปพื้นเมืองแตละ
ภาคท่ีไมซํ้ากบันาฏศิลปพื้นเมือง 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
นุวัดติวงศ  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  ปฏิบัติเพลงเถาและเพลงสามช้ัน  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
ในอารมณและความรูสึกเฉพาะท่ีใชกับการรองประกอบการแสดงของไทย  

 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 นาฏศิลปพืน้เมืองตะวันออก 2(1-2) 
 Eastern  Folk  Dance 

 ศึกษาความเปนมาของนาฏศิลปตะวันออก  ในดานความเหมือน
และความแตกตางท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัต ิ  ฝกนาฏศิลปพื้นเมืองตะวันออก
  

2052506 นาฏศิลปพืน้เมืองตะวันตก 2(1-2) 
 Western  Folk  Dance 
  ศึกษาความเปนมาของนาฏศิลปตะวันตก  ในดานความเหมือนและ 
 ความแตกตางท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ  ฝกนาฏศิลปพื้นเมืองตะวนัตก 
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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  ฝกปฏิบัติการ
แตงกายยืนเคร่ืองละครรํา  ระบําพื้นเมือง  เบ็ดเตล็ด  ฝกประดิษฐสราง
เคร่ืองแตงกายศิราภรณเคร่ืองประดับอุปกรณการแสดงละคร  ศึกษาวธีิการ
แตงหนาแบบสวยงาม  และแบบพิศดาร  ท้ังทางดานละครรํา  และละครเวที  
ฝกออกแบบสรางเคร่ืองแตงกาย  อุปกรณประกอบการแสดง  ฝกปฏิบัติการ
แตงหนา  ท้ังแบบธรรมดาและแบบพิศดาร 

 
2052603 การออกแบบฉากและแสง  1 2(1-2) 
 Set  and  Light  Design 1 

 ศึกษาหนาท่ีและความสําคัญของฉากในละคร  ความสัมพันธของ
ฉากแสงและการแสดง  หลักการออกแบบ  ฉากและแสงขั้นพื้นฐาน  ทฤษฎี
สี การเขียนแผนผังเทวี  การทําฉากจําลอง  ความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับไฟฟา  
การวางแผนผังแสง  ฝกออกแบบฉาก 

 



 572 

รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
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  ฝกปฏิบัติแตงหนาแบบละครรํา  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 วิวัฒนาการของศิลปะการละครตะวันออกและตะวันตก  :      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 
  ศึกษาวรรณกรรมและละครที่ดีเดนของไทย  ตั้งแตสมัยอยธุยมถึง 
 ปจจุบันในดานลักษณะพัฒนาการทางดานศิลปะ  คุณคาทางศิลปะตอวงการ 
 ละคร 
 
2052705 มหรสพและการละเลนของหลวง 2(1-2) 
 Entertainments  in  Royal  Festivities 
  ศึกษาประวัตท่ีิมาและววิัฒนาการ  เชน  วธีิการแสดง  สถานท่ี 
 โอกาสที่แสดงของการแสดงแตละชนิด  ฝกปฏิบัติมหรสพ  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 ปฏิบัติงานสรางละครรํา 
 
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
เคร่ืองแตงกายและอุปกรณประกอบการแสดงฝกปฏิบัติการแสดงวิพิธทัศนา 

 
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 
 เพลงกลอมเดก็  เพลงสําหรับเด็กและการละเลนของเดก็  เพลงปฏิพากยและ 

การละเลนของหนุมสาว  เพลงประกอบพิธีกรรม  ฯลฯ  ศึกษาคําประพันธ
และการใชภาษา  ทวงทํานองเพลง  วิธีเลนโอกาสท่ีแสดงและฝกปฏิบัติ 

 
2053208 การบันทึกทารําเตน 2(1-2) 
 Dance  Notation 
  ศึกษาประวัติความเปนมา  ความสําคัญของการบันทึกทารําเตน  
 คุณลักษณะของโนตนาฏศิลปแบบตาง ๆ ฝกการเขียนโนตตามหลักของ 
 Labanotation 
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2053401 การแสดงหุน 2 2(1-2) 
 Puppetry 2 

 ศึกษาความหมาย ขอบเขต ประเภท  และประโยชนของหุน การ
สรางหุนชนิดตาง ๆ เทคนิคการเขียนบท  และการเชิดหุน  ฝกการเชิดหุน  
สรางฉากและอุปกรณ  ฝกการเขียนบท  การพากย  และการจัดการแสดง 

 
2053501 บัลเลต 2 2(1-2) 
 Ballet 2 
  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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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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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 ประวัติภาพยนตร 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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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 
 ท่ีศิลปะแตละแบบมีตอกันจากตนเร่ืองเดยีวกัน 
 
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  และปฏิบัตินาฏศิลปเปรียบเทียบ 
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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  ระบําดาวดึงส  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 ดนตรีและนาฏศิลปพื้นบาน 3(2-2) 
 Folk Music Folk Dance 

 ศึกษาลักษณะ ความเปนมา ความสําคัญ ววิัฒนาการเคร่ืองดนตรี 
การประสมวง ทํานอง จังหวะของดนตรีไทย ความสัมพันธระหวางดนตรี
กับนาฏศิลป คานิยมของคนไทย ตลอดจนการสงเสริม การอนุรักษ พัฒนา 
ดนตรีไทย การฝกปฏิบัติเบ้ืองตน ศึกษาลักษณะประวัติความเปนมา 
ความสําคัญ วิวัฒนาการของนาฏศิลปไทย ในดานการแตงกาย ทารํา เพลง
ประกอบ และอุปกรณการแสดง ความสัมพันธระหวางดนตรี        นาฏศิลป
ไทยกับนาฎศิลปพื้นบาน คานิยมของคนไทย ตลอดจนการสงเสริม อนุรักษ     
และพัฒนานาฏศิลปไทย การฝกปฏิบัติเบ้ืองตน 
 

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)  เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม 

 
2054207 รําอาวุธ  2(1-2) 
 Weapon  Dances 
  ปฏิบัติการใชอาวุธ  เชน  พลอง  (เสนาไทย)  กระบอง  (นางยักษ)  

ทวน  (ระตูสิหนากับอิเหนา)  รบดวยศร  (พระ-ยักษ)  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  ฝกรองเพลงพ้ืนบานของภาคตาง 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 



 587 

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   ฝกปฏิบัติระบําชุด
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 

 
 



 588 

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  ยุโรป  และอเมริกา 
 ในเชิงแนวความคิด  ทฤษฎีและการปฏิบัติ 
 
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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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
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 

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ ี  การแตงกายและการแสดงนาฏศิลป
ทองถ่ิน 

2054904 สรีระวิทยาของผูแสดงนาฏศิลป 2(2-0) 
 Anatomy  of  Performers   

 ศึกษาระบบ  หนาท่ีของสรีระและอวัยวะสวนตาง ๆ  ของรางกายท่ี 
เกี่ยวของกับการแสดงนาฏศิลป  และประโยชนของนาฏศิลปท่ีมีตอสรีระ  
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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
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
พรอมฝกปฏิบัติ 

 
2054908 นาฏศิลปเพื่อชีวิต 2(1-2) 
 Dramatic  Arts  for  Daily  Life 

 ศึกษาท่ีมาลักษณะและชนิดของการแสดง  ระบํา  รํา  ฟอน  ละคร 
โขนวิพิธทัศนา  มหรสพ  การละเลนของหลวง  เพลงและการแสดงพ้ืนเมือง  
ศึกษาความสําคัญของนาฏศิลปไทยท่ีมีตอวิถีชีวิตไทย  วิเคราะหลักษณะที่
นิยมวาดีในดานลีลา  ทารํา  ทวงทํานองเพลง  จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ
เนื้อหาตามความเหมาะสม 

 
2054909 การวิจัยดานนาฏศิลปและการละคร 2(1-2) 
 Dramatic  Arts  Research 
  ลักษณะของการวิจัยดานนาฏศิลปและการละคร  เทคนิคการเก็บ 
 รวบรวมขอมูลภาคสนาม  การตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล  ฝกการเขียน 
 รายงานการวิจยั  ขอควรระวงัในการทําวิจยัดานนาฏศิลปและการละคร 
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รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
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  วิชาท่ีปฏิบัติเนนทักษะ  ประวัตแิละทฤษฎีท่ีเปนความรู 

ความจํา  แบบทดสอบ  แบบประเมินผล   ฝกสรางแบบทดสอบแบบ
ประเมินผล 
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หมูวิชาดุริยางศิลป 
(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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หมูวิชาดุริยางศิลป  (206) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
2061101 - พื้นฐานดนตรีไทย 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 - ปฏิบัติพื้นฐานเคร่ืองดีดไทย 2(0-4) 
 2061201 ปฏิบัติพื้นฐานปพาทย 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 - ปฏิบัติพื้นฐานเคร่ืองสีไทย 2(0-4) 
 2061204 ปฏิบัติพื้นฐานเคร่ืองสายไทย 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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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

2061207 - ปฏิบัติพื้นฐานเคร่ืองตีไทย    2(0-4) 
 2061207 ปฏิบัติพื้นฐานขับรองเพลงไทย 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 - ปฏิบัติพื้นฐานเคร่ืองเปาไทย 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 - ปฏิบัติพื้นฐานขับรองเพลงไทย 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 ปฏิบัติดนตรีพืน้บานไทยภาคเหนือ  1 2(0-4) 

2061217 - ปฏิบัติเพลงเถา 2(0-4) 
 2061217 ปฏิบัติดนตรีพืน้บานไทยภาคอีสาน  1 2(0-4) 

2061218 - ปฏิบัติเพลงระบํา  รํา  ฟอน 2(0-4) 
 2061218 ปฏิบัติดนตรีพืน้บานไทยภาคกลาง  1 2(0-4) 

2061219 - ปฏิบัติเพลงมอญ 2(0-4) 
 2061219 ปฏิบัติดนตรีพืน้บานไทยภาคใต 2(0-4) 

2061220 - ปฏิบัติอังกะลุง 2(0-4) 
 2061220 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
2061221 - ปฏิบัติดนตรีพืน้บานภาคเหนือ  1 2(0-4) 

 2061221 ปฏิบัติอังกะลุง 1(0-2) 
2061222 - ปฏิบัติดนตรีพืน้บานภาคอีสาน  1 2(0-4) 

 2061222 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบานไทย  1 1(0-2) 
2061223 - ปฏิบัติดนตรีพืน้บานภาคกลาง  1 2(0-4) 
2061224 - ปฏิบัติดนตรีพืน้บานภาคใต  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 - ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบานไทย  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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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 - พื้นฐานดนตรีวิทยา 3(3-0) 

 2061502 ดนตรีวิทยาเบือ้งตน 2(2-0) 
2061503 - มานุษยวิทยาทางดนตรี 3(3-0) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
2061504 - พื้นฐานสังคมวิทยาทางดนตรี 3(3-0) 
2061505 - ดนตรีวจิักษ 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 - ดนตรีพื้นบานไทย 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 - ดนตรีพื้นบานไทยภาคเหนือ 3(3-0) 
2062111 - ดนตรีพื้นบานไทยภาคอีสาน 3(3-0) 
2062112 - ดนตรีพื้นบานไทยภาคกลาง 3(3-0) 
2062113 - ดนตรีพื้นบานไทยภาคใต 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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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
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 - ปฏิบัติดนตรีพืน้บานภาคเหนือ  2 2(0-4) 

 2062214 ปฏิบัติดนตรีพืน้บานภาคเหนือ  2 2(0-4) 
2062215 - ปฏิบัติดนตรีพืน้บานภาคอีสาน  2 2(0-4) 

 2062215 ปฏิบัติดนตรีพืน้บานภาคอีสาน  2 2(0-4) 
2062216 - ปฏิบัติดนตรีพืน้บานภาคกลาง  2 2(0-4) 

 2062216 ปฏิบัติดนตรีพืน้บานภาคกลาง  2 2(0-4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
2062217 - ปฏิบัติดนตรีพืน้บานภาคใต  2 2(0-4) 

 2062217 ปฏิบัติดนตรีพืน้บานภาคใต  2 2(0-4) 
2062218 - ปฏิบัติขับรองเพลงไทยสําหรับเด็ก 2(0-4) 
2062219 - ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย  2 1(0-2) 
2062220 - ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบานไทย  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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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
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 การปฏิบัติเฉพาะแนว 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 - ปฏิบัติกีตาร  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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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
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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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 
รหัสใหม รหัสเกา   

 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 - ประวัติดนตรีเชิงปฏิบัติ 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 - การเก็บรักษาและการซอมเคร่ืองดนตรีเบ้ืองตน 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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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 
รหัสใหม รหัสเกา   
2062701 - พื้นฐานเคร่ืองสังเคราะหเสียง 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 - หลักการบรรจเุพลงเพื่อการแสดง 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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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
 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 - ปฏิบัติเพลงเดี่ยว  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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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
 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 - ประวัติดนตรีตะวนัตกต้ังแตยุคโบราณถึง  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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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
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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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

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 - การสอนดนตรีปฏิบัติในช้ันมัธยมศึกษา 3(3-0) 
2063621 - การสอนดนตรีปฏิบัติในชั้นประถมศึกษา 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 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว  2 2(0-4) 

2064206 - ปฏิบัติหนาพาทยพิธีกรรม 2(0-4) 
 2064206 ปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ 2(0-4) 

2064207 - ปฏิบัติเพลงเดี่ยว  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 
หมูวิชาดุริยางศิลป  (206) 

 
รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 

 
2061101 พื้นฐานดนตรีไทย                                                                                                    3(3-0) 

Fundamental of Thai Music      
 ศึกษาคุณคา ความสําคัญและประโยชนของดนตรีไทย ความสัมพันธของ

ดนตรีไทยตอสังคมและวัฒนธรรมของไทย ววิัฒนาการของดนตรีไทยในยุคสมัยตาง ๆ 
ตั้งแตกอนสมยัสุโขทัย  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 ววิัฒนาการ บทบาทหนาท่ีของเคร่ืองดนตรีและวงดนตรี แนวคิด
และรูปแบบท่ีใชในการผสมวงดนตรีแตละประเภทในยุคสมัยตาง ๆ การใชวงดนตรี
บรรเลงในโอกาสตาง ๆ  

  
2061109 ประวัติวรรณกรรมเพลงไทย                                                                                   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 ขนบประเพณีของดนตรีไทย                                                                                    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 ปฏิบตัิพื้นฐานเครื่องดีดไทย                                                                                     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 หรือฝกปฏิบัติเคร่ืองดีดพื้นบาน    โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตาม
ความเหมาะสม 
 

2061204 
 
 
 
 

ปฏิบตัิพื้นฐานเครื่องสีไทย                                                                                       2(0-4) 
Thai String Fundamental 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสีไทยตามความถนัด 1 ช้ิน ฝกวิธีปฏิบัติ
เคร่ืองดนตรีอยางถูกตอง    ศึกษาทํานองและลีลาของบทเพลง ตอเพลงอัตราจังหวะสอง
ช้ันและชั้นเดียว ฝกเคร่ืองหนัง ตีหนาทับปรบไกและสองไม    หรือฝกปฏิบัติเคร่ืองสี
พื้นบานตามความเหมาะสม 
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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  หรือฝกปฏิบัติเคร่ืองสีพื้นบานโดย
ผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม 
 

2061206 ปฏิบตัิเคร่ืองสไีทย 2                                                                                                 2(0-4) 
Thai String 2 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสี โดยตอเพลง     โหมโรงไอยเรศ
โหมโรงเยี่ยมวิมาน โหมโรงครอบจักรวาลออกมายอง  แปะ 3 ช้ัน  อาหนูเถา  นางครวญ
เถา  สุดสงวนเถา  พัดชา  ลีลากระทุม  ครอบจักรวาล 2 ช้ัน  การเวกเล็กเถา เขมรปากทอ
เถา แขกขาวเถา  หรือฝกปฏิบัติเคร่ืองสีพื้นบานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตาม
ความเหมาะสม 
 

2061207 ปฏิบตัิพื้นฐานเครื่องตีไทย                                                                                       2(0-4) 
Thai Melodic Percussion Fundamental           

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตี วิธีปฏิบัติเคร่ืองดนตรีอยางถูกตอง
ศึกษาทํานอง  เนื้อรองของบทเพลง ตอเพลงอัตราจังหวะสองช้ันและช้ันเดยีว ฝกเคร่ือง
หนังตีหนาทับปรบไกและหนาทับสองไม    หรือฝกปฏิบัติเคร่ืองตีพื้นบานตามความ
เหมาะสม 
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รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 
 

2061208 ปฏิบตัิเคร่ืองตไีทย 1                                                                                                 2(0-4) 
Thai Melodic Percussion 1 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี โดยตอเพลงสาธุการ ตับตนเพลง
ฉ่ิง   หรือฝกปฏิบัติเคร่ืองตีพื้นบานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม 
 

2061209 
 
 
 
 
 

ปฏิบตัิเคร่ืองตไีทย 2                                                                                                 2(0-4) 
Thai Melodic Percussion  2        

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี โดยตอเพลง โหมโรงเชา โล 
พระเจาลอยถาด กราวรํา  หรือฝกปฏิบัติเคร่ืองตีพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ี
ฝกตามความเหมาะสม 
 

2061210 ปฏิบตัิพื้นฐานเครื่องเปาไทย                                                                                    2(0-4) 
Thai Wind Fundamentals 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเปาตามความถนัด 1 ช้ิน ฝกวิธีปฏิบัติ
อยางถูกตอง ศึกษาทํานองและลีลาของบทเพลง   ตอเพลงอัตราจังหวะสองช้ันและช้ัน
เดียว ฝกเคร่ืองหนังตีหนาทับปรบไกและสองไมหรือฝกปฏิบัติเคร่ืองเปาพื้นบานตาม
ความเหมาะสม 
 

2061211 ปฏิบตัิเคร่ืองเปาไทย 1                                                                                              2(0-4) 
Thai Wind 1       

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเปา    โดยตอเพลงสาธุการ    ตับตน
เพลงฉ่ิง  หรือฝกปฏิบัติเคร่ืองเปาพื้นบาน 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    หรือฝกปฏิบัติเคร่ืองเปาพื้นบาน  โดยผูสอนพิจารณาบท
เพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม 

2061213 ปฏิบตัิพื้นฐานขับรองเพลงไทย                                                                                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 ปฏิบตัิดนตรีพื้นบานภาคเหนือ 1                                                                             2(0-4) 
Performance of Folk Music in the North 1 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงประเภทตาง  ๆ ท่ี
บรรเลงขับรองเพื่อความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือประกอบพิธีกรรม
ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพื้นบานไทยภาคเหนือ 
 

2061222 ปฏิบตัิดนตรีพื้นบานภาคอีสาน 1                                                                             2(0-4) 
Performance of Folk Music in the Northeast 1 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงประเภทตาง ๆ ท่ี
บรรเลงขับรองเพื่อความบันเทิง การขับกลอมประกอบการแสดงหรือประกอบพิธีการ
ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพื้นบานภาคอีสานเหนือหรืออีสานใต 
 

2061223 ปฏิบตัิดนตรีพื้นบานภาคกลาง 1                                                                                2(0-4) 
Performance of Folk Music in Central Part 1 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง     ตอเพลงประเภทตาง 
ๆ  ท่ีบรรเลงขับรองเพื่อความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือประกอบ
พิธีกรรมซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพื้นบานไทยภาคกลาง 
 

2061224 ปฏิบตัิดนตรีพื้นบานภาคใต 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 ฝกปฏิบัติหนาทับตาง 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    อยางถูกตองท้ังดาน
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 ปฏิบตัิรวมวงดนตรีพืน้บานไทย  1                                                                          1(0-2) 
Thai Folk Music Ensemble 1 

ฝกปฏิบัติรวมวงดนตรีพืน้บานไทยภาคตาง 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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รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 
 

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  มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน  โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่อง
ดนตรี  การหยิบจับเคร่ืองดนตรี  ทาทาง  การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง
(ความเพีย้นเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา  (เทคนคิ)  การถายทอด
อารมณ  บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี  การแสดง  
 
 
 



 624 

รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 
 

2061402 ปฏิบตัิเคร่ืองลมไม 2                                                                                                2 (0-4) 
Woodwind Performance 2 

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม  มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด
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  มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเต็ม
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  มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเต็ม
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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รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 
 

2061405 ปฏิบตัิเคร่ืองสายสากล 1                                                                                           2(0-4) 
String Performance 1      

 การเรียนการสอนปฏิบัติเคร่ืองสายสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีให
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 

การเรียนการสอนปฏิบัติเคร่ืองสายสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีให
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 มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด
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    มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด
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  การฝกปฏิบัติ 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  หลักมนุษยสัมพันธ 
การสังเกต สัมภาษณ  การมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรี  วิธีการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ 
หมวดหมู   ไดแกขอมูลจาก  การจดบันทึก  เทปบันทึกเสียง  วิดีทัศน  แผนเสียง 
โนตเพลง บัตรรายการ ภาพถาย การเช่ือมโยงขอมูล  การจัดบรรณานกุรมขอมูล การนํา
คอมพิวเตอรมาใชเพื่อการจดัเก็บขอมูล 
 

2061502 พื้นฐานดนตรีวิทยา                                                                                         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 พื้นฐานสงัคมวิทยาทางดนตรี                                                                                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 คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน                                                                               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  พื้นผิว  รูปแบบและโครงสรางของบทเพลงประเภทเพลงเถา    เพลงตับ    เพลง
เร่ือง  เพลงโหมโรง    การแบงสัดสวนบทเพลงออกเปนทอน   จับ  ตัว  องค   ไม
คุณภาพและ สีสันของเสียง บทบาทหนาท่ีของเคร่ืองดนตรีไทย ศัพทสังคีตท่ีสําคัญ  
 

2062103 ดนตรีพืน้บานไทย                                                                                                  3(3-0) 
Thai Folk Music  

ศึกษาดนตรีพืน้บาน และเพลงพื้นบานประจําภาคตาง ๆ ของไทย เกีย่วกับ
ประวัติความเปนมา วงดนตรีและบทเพลง  ขนบประเพณใีนการแสดง ความเชื่อ
พิธีกรรม บทบาทหนาท่ีและโอกาสท่ีใช คุณคาและความสําคัญของดนตรีพื้นบานท่ีมีตอ
สังคม ความสัมพันธระหวางดนตรีพื้นบานกับดนตรีไทยแบบแผน ความคล่ีคลายของ
ดนตรีพื้นบานในปจจุบัน แนวทางในการอนุรักษ การสืบทอดดนตรีพื้นบาน 
 

2062105 ศิลปนและนักประพันธเพลงไทย                                                                            3(3-0) 
Thai Artists and Composers 

ศึกษาชีวประวตัิและผลงานดานดนตรีของศิลปนและนักประพันธเพลงไทย ท่ี
ไดรับการยกยองในแตละยุคสมัย 
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2062106 ดนตรีและการแสดง                                                                                                3(3-0) 
Music and Acting 

ศึกษาความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับการแสดงของไทยและสากลภาษาทานาฎยศัพย    
ทารําตาง ๆ การแสดงพื้นบาน จินตลีลา การเตน การนําดนตรีมาใชประกอบการแสดง
ประเภทตาง   ๆ     ใหเหมาะสมเพ่ือใหเกิดความสัมพันธระหวางดุริยางคศิลป วรรณศิลป
และนาฏศิลป 
 

2062110 ดนตรีพืน้บานไทยภาคเหนือ                                                                                  3(3-0) 
Folk Music of the Northern part of Thailand 

ศึกษาดนตรีพืน้บานและเพลงพ้ืนบานทางภาคเหนือของไทย เกี่ยวกบัประวัติ
ความเปนมา วงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณใีนการแสดง ความเช่ือ พิธีกรรม  
บทบาทหนาท่ีและโอกาสท่ีใช คุณคาและความสําคัญของดนตรีพื้นบานภาคเหนือท่ีมีตอ
สังคม ความคล่ีคลายของดนตรีพื้นบานภาคเหนือในปจจบัุน    แนวทางในการอนุรักษ
และการสืบทอด 
 

2062111 ดนตรีพืน้บานไทยภาคอีสาน                                                                                  3(3-0) 
Folk Music of the Northeast of Thailand           

ศึกษาดนตรีพืน้บานและเพลงพ้ืนบานทางภาคอีสานของไทย เกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมา วงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเช่ือ พธีิกรรม
บทบาทหนาท่ีและโอกาสท่ีใช คุณคาและความสําคัญของดนตรีพื้นบานภาคอีสานท่ีมีตอ
สังคม ความคล่ีคลายของดนตรีพื้นบานภาคอีสานในปจจุบัน แนวทางในการอนุรักษและ
การสืบทอด 
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2062112 ดนตรีพืน้บานไทยภาคกลาง                                                                                   3(3-0) 
Folk Music of the Central part of Thailand 

ศึกษาดนตรีพืน้บานและเพลงพ้ืนบานทางภาคกลางของไทย เกี่ยวกบัประวัติ
ความเปนมา วงดนตรีและบทเพลง    ขนบประเพณใีนการแสดง    ความเช่ือ   พิธีกรรม 
บทบาทหนาท่ีและโอกาสท่ีใช คุณคาและความสําคัญของดนตรีพื้นบานภาคกลางท่ีมีตอ
สังคม ความคล่ีคลายของดนตรีพื้นบานภาคกลางในปจจบัุน    แนวทางในการอนรัุกษ
และการสืบทอด 
 

2062113 ดนตรีพืน้บานไทยภาคใต                                                                                       3(3-0) 
Folk Music of the Central part of Thailand 

ศึกษาดนตรีพืน้บานและเพลงพ้ืนบานทางภาคใตของไทยเก่ียวกับประวัติ
ความเปนมาวงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณใีนการแสดง ความเชื่อ พิธีกรรม
บทบาทหนาท่ีและโอกาสท่ีใชคุณคาและความสําคัญของดนตรีพื้นบานภาคใตท่ีมีตอ
สังคม ความคล่ีคลายของดนตรีพื้นบานภาคใตในปจจุบันแนวทางในการอนุรักษและการ
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  หรือฝกปฏิบัติเคร่ืองดีดพืน้บาน 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   หรือฝกปฏิบัติเคร่ืองดีด
พื้นบาน        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 หรือฝกปฏิบัติเคร่ืองสีพื้นบาน 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 หรือฝกปฏิบัติเคร่ืองสี
พื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม 
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2062205  ปฏิบตัิเคร่ืองตไีทย 3                                                                                               2(0-4) 
Thai Melodic Percussion 3 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี   โดยตอเพลง    โหมโรงเยน็    
วาลงสรง เพลงเร่ืองสรอยสน หรือฝกปฏิบัติเคร่ืองตีพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลง
ท่ีฝกตามความเหมาะสม 
 

2062206 ปฏิบตัิเคร่ืองตไีทย 4                                                                                               2(0-4) 
Thai Melodic Percussion 4   

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี   โดยตอเพลง    เพลงเถาอยางนอย 
5   เพลง   เพลงตับเร่ืองอยางนอย  2  ตับ  หรือฝกปฏิบัติเคร่ืองตีพื้นบาน  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 ปฏิบตัิดนตรีพื้นบานภาคเหนือ 2                                                                           2(0-4) 
Folk Music in The North of Thailand 2 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงประเภทตาง ๆ
เพิ่มเติมท้ังท่ีใชบรรเลง ขับรองเพื่อความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือ
ประกอบพิธีกรรม ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพื้นบานไทยภาคเหนือ 
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2062215 ปฏิบตัิดนตรีพื้นบานภาคอีสาน 2                                                                           2(0-4) 
Folk Music in The North East of Thailand 2 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงประเภทตาง ๆ
เพิ่มเติม ท้ังท่ีใชบรรเลงขับรองเพ่ือความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือ
ประกอบพิธีกรรม ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพื้นบานไทยอีสานเหนือหรืออีสานใต 
 

2062216 ปฏิบตัิดนตรีพื้นบานภาคกลาง 2                                                                            2(0-4) 
Folk Music in The Central Part of Thailand 2 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงประเภทตาง ๆ 
เพิ่มเติม ท้ังท่ีใชบรรเลง ขับรองเพื่อความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือ
ประกอบพิธีกรรม ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพื้นบานไทยภาคกลาง 
 

2062217 ปฏิบตัิดนตรีพื้นบานภาคใต 2                                                                                2(0-4) 
Folk Music in the South of Thailand 2 

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงประเภทตาง  ๆ
เพิ่มเติม   ท้ังท่ีใชบรรเลง  ขับรอง   เพื่อความบันเทิง การขับกลอมประกอบการแสดง
หรือประกอบพิธีกรรม ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพื้นบานไทยพุทธหรือมุสลิม 
 

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 ปฏิบตัิรวมวงดนตรีพืน้บานไทย 2                                                                         1(0-2) 
Thai Folk Music Ensemble 2 

ฝกปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบานไทยภาคตาง  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 หรือฝกปฏิบัติเคร่ืองเปาพื้นบาน 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  (7th chord)  ทบ  9  (9th 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 ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแตศตวรรษท่ี 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  โดยอาศัยผลงานของ 

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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รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 
 

2062309 การอํานวยเพลงเบื้องตน                                                                                         2(1-2) 
Introduction to Conducting  

ศึกษาและฝกการใชไมบาตอง (Baton) การฝกซอมวง  การเตรียมสกอร การ
ถายทอดอารมณ 

2062310 การอํานวยเพลงขับรองประสานเสียง                                                                     2(1-2) 
Choral Conducting 

ศึกษาเทคนิคและฝกอํานวยเพลงขับรองประสานเสียงสําหรับช้ันประถมศึกษา
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 ประวัติดนตรีตะวันตก  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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รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 
 

2062313 คีตปฏิภาณแบบแจส 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 ประวัติดนตรีแจส                                                                                                   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 คีตปฏิภาณแบบแจส                                                                                               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 
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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 

ศึกษาถึงการปฏิบัติดนตรีเฉพาะแนว  เฉพาะสมัย  จากคีตวรรณกรรมท่ีปรากฏ
ทัศนคติในทางสุนทรียะ  ทฤษฎีเบ้ืองตนของดนตรีปฏิบัติในแตละสมัย 
 

2062327 ประวัติดนตรีตะวันตก 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 

ศึกษาการพัฒนาการผลงานของสตราวินสกี้  สมัยแรก  สมัยกลาง  สมัยปลาย 
ดนตรีชาตินยิม  และคลาสสิคนิยม  ( Neoclassicism) 
 

2062329 
 
 
 
 

การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงแจส  2                                                                 2(2-0) 
Jazz  Arranging  2 

 ศึกษาตอจากการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงแจส  1  โดยมุงการประสาน
เสียงสําหรับวงใหญ  การเขียนสกอร  ( Score )  การเรียบเรียงเสียงในแตละตระกูล
เคร่ืองดนตรีรวมถึงการปฏิบัติผลงานท่ีเรียบเรียงข้ึน 
 

2062401 
 
 
 
 
 
 
 
 
2062403 

ปฏิบตัิเคร่ืองลมไม 3                                                                                               2(0-4) 
Woodwind Performance 3      

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม  มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด
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 มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด
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 สวนประกอบของเคร่ือง
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 สวนประกอบของเคร่ือง
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  การฝกปฏิบัติ 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  การฝกปฏิบัติ 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
การบรรเลงใหน้ําเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของ
การบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง 
 
 

2062416 ปฏิบตัิรวมวงเล็ก 2                                                                                                 1(0-2) 
Ensemble 2    

ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง      ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน
การบรรเลงใหน้ําเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของ
การบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง  ฝกบทเพลงสูงกวาในระดับ 1 
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2062417 ปฏิบตัิรวมวงใหญ 1                                                                                              1(0-2)     
Band Orchestra 1  

ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง   ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน
การบรรเลงใหน้ําเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน   ศึกษารายละเอียดตาง  ๆ  ของ
การบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง    ปฏิบัติรวมวงใหญใชผู
แสดงตั้งแต   13   คนข้ึนไป 
 

2062418 ปฏิบตัิรวมวงใหญ 2                                                                                               1(0-2) 
Band Orchestra 2 

ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน
การบรรเลงใหน้ําเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของ
การบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง ปฏิบัติรวมวงใหญ ใชผูแสดง
ตั้งแต  13  คนข้ึนไป  การปฏิบัติรวมวงใหญในข้ันนี ้ 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 มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ือง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง 
 

2062422 ปฏิบตัิเคร่ืองลมไมแจส 2                                                                                        2(0-4) 
Jazz Woodwind Performance 2       

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไมประเภทดนตรีแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ือง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับข้ันของบทฝกจะตอง
มีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัติเคร่ืองลมไม 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
จะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบตัิเคร่ืองสายสากลแจส 2                                                                                  2(0-4) 
Jazz String Performance 2       

การเรียนการสอนเคร่ืองสายสากลประเภทดนตรีแจส  มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เคร่ืองดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหวัขอตอไปนี้ สําเนียง
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการสี การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับข้ันของบทฝกจะตอง
มีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 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 
 
 
 
 
 
 
 



 652 

รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 
 

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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รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 
 

2062433 ปฏิบตัิเร่ืองกระทบแจส 1                                                                                        2(0-4) 
Jazz Percussion Performance  1 

                การเรียนการสอนการปฏิบัติขับรองสากลแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ือง
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 
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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 ประวัติเคร่ืองดนตรี                                                                                               3 (3-0) 
History of Musical Instruments   

ศึกษาววิัฒนาการของเคร่ืองดนตรีทุกตระกูลต้ังแตแรกเร่ิมใชจนถึงปจจุบัน  
ศึกษาบริบทของการสรางเคร่ืองดนตรี เหตุการณสําคัญในยุคตาง ๆ ท่ีมีผลตอวิวัฒนาการ
ของเคร่ืองดนตรี 
 

2062502 ประวัติดนตรีเชิงปฏิบตัิ                                                                                         3 (3-0) 
Collegium Music     

ศึกษาเชิงวิเคราะหวรรณกรรมดนตรีท่ีมิไดอยูในกลุมวรรณกรรมดนตรีท่ัวไป
ศึกษาวิธีปฏิบัติดนตรี  เฉพาะแนวท้ังทางรองและบรรเลง    ฝกปฏิบัติรวมวง
ประกอบการเรียน 
 

2062503 การศึกษาดนตรีภาคสนาม                                                                                      3(2-2) 
Introduction to Field Music Research  

ศึกษาและฝกปฏิบัติงานดนตรีภาคสนามเพื่อสํารวจ  วางแผน เก็บรวบรวม
ขอมูล  การจดักระทํากับขอมูล  วิเคราะห  สังเคราะห  สรุปผล  และเขียนรายงานผล
การศึกษา  โดยผูศึกษาตองผานรายวิชาการจัดเก็บระบบขอมูลดนตรีมากอน  
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รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 
 

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 ความสัมพันธระหวางดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก                                              3(3-0)   
Thai Music related to Western Music 

ศึกษาประวัติดนตรีตะวนัตกที่เขามามีบทบาทในสังคมและวัฒนธรรมไทย  
การนําดนตรีไทยไปสัมพันธกับดนตรีตะวนัตก การนําดนตรีตะวันตกเขามาสัมพันธกับ
ดนตรีไทย ท้ังในดานเคร่ืองดนตรี วงบรรเลง บทเพลงและระบบเสียง 
 

2062507 
 
 
 
 
 

การเขียนวิจารณดนตรี                                                                                          3 (3-0) 
Writing Music Criticism    

ศึกษาการเขียนเชิงศิลปะดนตรีโดยอาศัยความรูความเขาใจในฐานะผูฟงดนตรี 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการเขียน  การรวบรวมความคิดเชิงวิชาการท่ีถือเอาเหตุผล
สนับสนุนการเขียน 

2062508 การเก็บรักษาและการซอมเครื่องดนตรีเบ้ืองตน                                                    3 (3-0)  
Introduction to Music Instrument Maintenance and Repair 

การหยิบจับเครื่องมือ    การทําความสะอาด    เรียนรูการกําเนิดเสียงของเคร่ือง
ดนตรีแตละชนิด  การปฏิบัติเบ้ืองตนเพื่อเปนพื้นฐานท่ีจะนําไปสูการซอมเคร่ืองดนตรี 
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รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 
 

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 
ความรูเบ้ืองตนในการปฏิบัติเคร่ืองสายความถนัดทางฝมืองานไมการซอม 

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 
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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 การศึกษาประวัติดนตรีเชงิลึก                                                                                 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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รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 
 

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  มาตรฐานในการวัดและประเมินผลทางดนตรี  
 

2062701 พื้นฐานเคร่ืองสังเคราะหเสียง                                                                                3 (2-2) 
Introduction to the Sound synthesizer 

พื้นฐานการใชเคร่ืองดนตรีอิเล็คทรอนิกส  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  การฝกท้ังทางทฤษฎี  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  

     นักศึกษาเลือกอยางนอย 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 
 



 662 

รหัส                                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป) 
 

2063103 การวิเคราะหเพลงไทย 1                                                                                         3(3-0) 
Form and Analysis of Thai Music 1 

ศึกษาโครงสรางของเพลงไทยประเภทตาง ๆ วิเคราะหรูปแบบของบทเพลง
ในเร่ืองเกีย่วกบัจังหวะ 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 
เพลงเดี่ยว  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
บทรองเพี่อใชบรรเลงขับรองหรือเพ่ือประกอบระบํา 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
หนาพาทยพื้นฐานประกอบการแสดง 
 

2063203 ปฏิบตัิเคร่ืองสไีทย 5                                                                                               2(0-4) 
Thai String 5     

ฝกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสีโดยตอเพลงโหมโรงขวัญเมือง
เขมรโพธิสัตวเถา ตับนิทราชาคริต ตับนางซินเดอเรลลา โหมโรงกราวนอก ตับจูลง เพลง
ตับตาง 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
หนาพาทยพื้นฐานประกอบการแสดง 
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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 
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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 

ศึกษาเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาศัยทํานองเพลงท่ีเปนท่ีนยิม  
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 รวมท้ัง Bass Line  ประสาน
เสียง 2 แนว 3 แนว 4 แนว และ 5 แนว คีตปฎิภาณ (Improvisation)  การเรียบเรียงในวง
ขนาดตาง ๆ 
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2063317 ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแตยุคโบราณถึง 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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2063326 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก 1                                                             3(3-0) 
Forms and Analysis 1    

ศึกษาและวิเคราะหคีตลักษณตั้งแตโมทีฟ วลี   จุดพัก  ประโยค  ของเพลงและ
บทบรรเลงของคีตลักษณพืน้ฐาน  เชน  ทวิบท  (Binary)   ตรีบท   (Ternary)  รอนโด
(Rondo) 
 

2063327 
 
 
 

คีตปฏิภาณแบบแจส 2                                                                                            3(2-2) 
Improvisation 2     

ศึกษาการบรรเลงปฏิภาณท่ีซับซอนมากข้ึน  ใชบทเพลงและการดําเนนิคอรด
ท่ีสูงกวาระดับ 1 
 

2063328 การประพันธดนตรีแบบแจสและปอปปูลาร                                                           3(3-0)   
Jazz and Popular Music Composition   

ศึกษาการประพันธดนตรีในรูปแบบแจสและปอปปูลา พื้นฐานท่ีเกี่ยวกับ
บันไดเสียงตาง ๆ คอรดท่ีเกิดจากบันไดเสียง รวมท้ังคอรดแทนศึกษาแบบตาง ๆ ของ
ดนตรีแจสและ  ปอปปูลาในยุคตาง ๆ การสรางบทนํา (introduction)  บทเช่ือม 
(interlude)  และบทจบ (Ending) 
 

2063329 การประพันธ  2                                                                                                      3(3-0)  
Composition 2 

ศึกษาเทคนิคการประพันธ  ใชรูปแบบในการประพันธดนตรี  ประพันธเพลง
สําหรับเดี่ยวเคร่ืองดนตรีและวงดนตรีวงเล็ก  ผลงานตองแสดงในท่ีสาธารณชนได  
 

2063330 การประพันธ 3                                                                                                       3(3-0)  
Composition 3  

ศึกษาเทคนิคการประพันธในระดับสูงใชรูปแบบท่ีซับซอน อาจารยท่ีปรึกษา
เปนผูดูแลผลงาน  งานประพันธสําหรับเคร่ืองดนตรีมากช้ิน   ผลงานตองแสดงใน 
ท่ีสาธารณชนได  
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ปฏิบตัิเคร่ืองลมไม 4                                                                                           2 (0-4) 2063401 
 
 
 
 
 
 
 

Woodwind Performance 4      
การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม  มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด

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  มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด

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  มุงพฒันาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเต็ม
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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2063404 ปฏิบตัิเคร่ืองทองเหลือง 5                                                                                      2 (0-4) 
Brass Performance 5      

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลือง  มุงพฒันาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเต็ม
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      

การเรียนการสอนปฏิบัติเคร่ืองสายสากล   มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 
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      

การเรียนการสอนปฏิบัติเคร่ืองสายสากล   มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 
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 มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหเต็มขีด
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  การฝกปฏิบัติ 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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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  
การบรรเลงใหน้ําเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของ
การบรรเลงในดานความถูกตองของเสียง  และอารมณเพลง   ฝกบทเพลงสูงกวาใน
ระดับ 2 
 

2063416 ปฏิบตัิรวมวงเล็ก 4                                                                                                 1(0-2)  
Ensemble 4   

ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน การ
บรรเลงใหน้ําเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของการ
บรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง   ฝกบทเพลงสูงกวาในระดับ 3 

 
2063417 ปฏิบตัิรวมวงใหญ 3                                                                                               1(0-2) 

Band Orchestra 3    
ฝกทักษะการเลนรวมวง ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน การ

บรรเลงใหน้ําเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของการ
บรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง  ปฏิบัติรวมวงใหญ  ใชผูแสดง
ตั้งแต   13   คนข้ึนไป   การปฏิบัติรวมวงใหญในข้ันนี ้ใหฝกบทเพลงในระดับสูงกวา
ระดับ 2 

  

 



675 
 

 
 

  
รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

2063418 ปฏิบตัิรวมวงใหญ 4                                                                                               1(0-2) 
Band Orchestra 4  

ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน  
การบรรเลงใหน้ําเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของ 
การบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง ปฏิบัติรวมวงใหญใชผูแสดง
ตั้งแต 13 คนข้ึนไป การปฏิบัติรวมวงใหญในข้ันนี ้  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 มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ือง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานงึถึงหัวขอตอไปน้ี สําเนียง  
คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับข้ันของบทฝกจะตอง
มีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัติเคร่ืองลมไม 2 และสอดคลองกับ 
องคประกอบของมาตรฐานสากล 
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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
บทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัติเคร่ืองทองเหลือง 3 และ 
สอดคลองกับองคประกอบของมาตรฐานสากล 
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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
บทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัติเคร่ืองคียบอรด 3  
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2063431 ปฏิบตัิขับรองสากลแจส 3                                                                                       2(0-4) 

Jazz Voice Performance 3    
การเรียนการสอนการปฏิบัติขับรองสากลแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ือง

ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง  
คุณภาพของเสียงท่ีขับรอง  ศิลปะของการรองเพลงแจส ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยลําดับข้ันของบทฝกจะตอง
มีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัติขับรองสากลแจส 2 
 

2063432 ปฏิบตัิขับรองสากลแจส 4                                                                                       2(0-4) 
Jazz Voice Performance 4                                                                                 

การเรียนการสอนการปฏิบัติขับรองสากลแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ือง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง  
คุณภาพของเสียงท่ีขับรอง  ศิลปะของการรองเพลงแจส ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี  ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยลําดับข้ันของบทฝกจะตอง
มีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชาปฏิบัติขับรองสากลแจส 3 
 

2063433 ปฏิบตัิเคร่ืองกระทบแจส 3                                                                                     2(0-4) 
Jazz Percussion Performance 3 

การเรียนการสอนการปฏิบัติเคร่ืองกระทบแจส มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ือง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง  
คุณภาพของเสียง  ศิลปะของการตี บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี  การแสดง โดยลําดับข้ันของบทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงข้ึนกวารายวิชา
ปฏิบัติเคร่ืองกระทบ  แจส 2 
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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
ระเบียบวินัยของการบรรเลงรวม วิธีปฏิบัติตองพบอาจารยผูควบคุมกอนการลงทะเบยีน 
บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมท่ีใชข้ึนอยูกับอาจารยผูควบคุมเปนผูตัดสินใจในการ
ฝกซอม ลักษณะวงในระดับนี้ใหเปนวงประเภท Big Band  บทเพลงท่ีใชใหมีความ
ซับซอนมากกวาในระดับ 3 
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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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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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2063601 การสอนเคร่ืองเปาไทย                                                                                           3(3-0) 
Thai - wind Pedagogy   

เรียนรูการประดิษฐเสียง    การวางปาก   การหายใจ   การระบายลม  ระบบ
นิ้วของขลุย  ป    มีความคุนเคยในการหยิบจับเคร่ืองมือ 
 

2063602 การสอนเคร่ืองดีดและเคร่ืองสีไทย                                                                        3 (3-0) 
Thai String Pedagogy   

แนะนําการปฏิบัติเคร่ืองสายไทย  การวางนิ้ว  ตําแหนงของนิ้ว  คันชัก  มี
ความรู คุนเคยกับเคร่ืองดนตรี เชน ซอ  จะเข  เทคนิคท่ีจําเปนในการบรรเลง 

 
2063603 การสอนเคร่ืองตไีทย                                                                                              3 (3-0) 

Thai percussion and xylophone Pedagogy  
ศึกษาปฏิบัติเคร่ืองเคาะในฐานะครูดนตรี  การวางมือ  เทคนิคปฏิบัติ  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  
หลักการและทฤษฎีในการศึกษาและวิเคราะหการศึกษา  วิเคราะหลักษณะวงดนตรีและ
เคร่ืองดนตรีประจําถ่ิน  การคนควา  การวิเคราะหดนตรีประจําถ่ินในแงตาง ๆ การหา
แหลงขอมูลท่ีใชในการคนควาและการวิเคราะห  วิธีการเรียบเรียงและการนําเสนอ
ขอมูล  วิธีการประยุกตใชหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในการศึกษาและวิเคราะห  การ
ฝกแสดง 
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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  พัฒนาทักษะพื้นฐานทางดนตรี 
ไดแกการฟง  การอาน การรอง การเลนเคร่ืองดนตรี การเคลื่อนไหว 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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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  
ศึกษาเทคนิคเฉพาะของเคร่ืองลมไม  การทดลองสอน 

 
2063612 การสอนเคร่ืองทองเหลือง                                                                                       3(3-0) 

Brass Pedagogy   
ศึกษากระบวนการสอนเคร่ืองทองเหลือง ประวัตแิละววิฒันาการวิธีสอนของ

แตละทฤษฎี สังเกตการสอนเคร่ืองทองเหลือง  สํารวจรวบรวมและวิเคราะหส่ือ  การ
เลือกใชส่ือใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน ศึกษาสวนประกอบและการใชงานของเคร่ือง
ดนตรี  ศึกษาเทคนิคเฉพาะของเคร่ืองทองเหลือง  การทดลองสอน 
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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 

 
 
 
 
 
 
 

การสอนประวตัิดนตรี                                                                                            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 
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2063621 การสอนดนตรีปฏิบัตใินชั้นประถมศึกษา                                                               3(3-0) 

Instrumental Music in the Elementary School  
 เรียนรูและปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากล 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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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 วัดผลโดยสอบปากเปลาและสอบปฏิบัติ 
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2063626 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวัดและประเมินผลวิชาดนตรี                                                                            3(3-0)  
Measurement and Evaluation of Music 

 ศึกษาองคประกอบและวิธีการวัดผลประเมินผลวิชาดนตรี  การวัดผลทฤษฎี
ดนตรี การวัดผลปฏิบัติทางดนตรี  การวดัผลจิตพิสัยทางดนตรี ตามจุดมุงหมายทางการ
ศึกษา ศึกษามาตรฐานการวดัผลดนตรีในแตละหลักสูตร สถาบันดนตรีในประเทศและ
ตางประเทศ  ปฏิบัติการใชและพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลดนตรีเพื่อใชใน
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวชิาดนตรีศึกษาในช้ันเรียนไดตามเน้ือหาและ
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  การขับรองท่ี
สอดคลองกับหลักสูตรประถมศึกษา 
 
 

 



691 
 

 
 

  
รหัส                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 
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 

 
อุตสาหกรรมการดนตรีเบ้ืองตน                                                                             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)  ผูจัดการ (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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2063901 หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ                                                                        3(3-0)  

Research Methods in Music 
ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนรายงานดนตรีนิพนธท่ีไดมาจากการศึกษา 

คนควา  การวิเคราะหบทเพลง    การลําดับเนื้อหาสาระ   การเขียนเชิงอรรถ   การอางอิง  
การนําเสนอขอมูล  การใชโนตเพลง สัญลักษณ ตาราง แผนภูมิ สรุปผล  ทําการศึกษา
คนควาแลวนําเสนอเปนรายงานท่ีแสดงภูมิหลัง แนวคิด  จุดมุงหมาย วิธีดําเนินการ 
สรุปผลการศึกษาคนควา โดยเลือกหวัขอจากประเดน็ตอไปนี ้ 
         1.  ศึกษาคนควา วิเคราะหหวัขอเร่ืองใดๆ ท่ีเกีย่วของกับดนตรี  
         2.  บทประพันธเพลงหรืองานสรางสรรคท่ีเกี่ยวกับดนตรีท้ังดนตรีตะวันตก  
              ดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบาน 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   โดยตอเพลงปฏิบัติเพลงทาง
เดี่ยว ไดแก เชิดนอก กราวใน จีนแส เพลงเร่ืองตวงพระธาตุ ลาวแพน เพลงฉ่ิงมุลง แขก
มอญ จีนขิมใหญ นกขมิ้น สุดสงวน เปนตน 
 

2064203 ปฏิบตัิเคร่ืองตไีทย 7                                                                                               2(0-4) 
Thai Melodic Percussion 7      

ปฏิบัติเพลงเดี่ยวตอไปนี ้ นกขมิ้น แขกมอญ พญาโศก กราวใน เชิดนอก 
สารถี สุดสงวน มุลง ลาวแพน จีนขิมใหญ อาหน ูตอยรูป ทะแย เปนตน 
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2064204 ปฏิบตัิเคร่ืองเปาไทย 7                                                                                            2(0-4) 

Thai Wind 7 
ปฏิบัติเพลงเดี่ยวตอไปนี ้ 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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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 21th 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 
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2064305 การประพันธดนตรีแจส                                                                                          2(2-0) 

Jazz  Composition 
                 ศึกษาการประพันธดนตรีในสไตลแบบแจสศึกษาเคร่ืองดนตรี  พื้นฐานท่ี
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) รวมท้ังแนวทางดําเนินเบส  (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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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  มุงพัฒนาการปฏิบัติใหเต็มขีดความสามารถ
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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2064405 

 
ปฏิบตัิเคร่ืองสายสากล 6                                                                                         2(0-4) 
String Performance 6                                                                            

การเรียนการสอนปฏิบัติเคร่ืองสายสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีให
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 
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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                                                                            

การเรียนการสอนปฏิบัติเคร่ืองสายสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีให
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  การฝกปฏิบัติ 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  การฝกปฏิบัติ 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  ศึกษาการวัดผลและประเมินผลวิชาดนตรีตามจุดมุงหมายทางการศึกษา  
 

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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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 

  นักศึกษาเลือกเรียนอยางนอย  1  โครงการ   ดังน้ี 
1. การฝกงานหรือปฏิบัติงานรวมกับวงดนตรีอ่ืน ๆ  
2. โครงการเกี่ยวกับการแสดง  เร่ิมต้ังแตการวางแผนจนถึงการแสดงจริง 
3. โครงการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
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  ดนตรีพื้นเมืองไทย  ทิศทาง
และแนวโนมการเปล่ียนแปลงของดนตรีไทย  เปนตน 
 

2064903 การเสนอผลงานทางดนตรี                                                                                     3(2-2) 
Music Presentation 

ใหนักศึกษาไดมีโอกาสเสนอผลงานของตนในรูปแบบตาง ๆ  จัดแสดง
แผนงานและการประเมินผลโครงการท่ีชัดเจน  โดยเลือกกิจกรรมตอไปนี้  1   กิจกรรม   
เทานั้น  โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชานี้ 
  1.   ดนตรีนิทัศน   ใหนักศึกษาจัดนิทรรศการทางดนตรี 

2. การแสดงเดีย่วใหนกัศึกษาสรุปผลงานทางดานปฏิบัติตลอดระยะเวลาท่ีไดศึกษา 
ในหลักสูตรโดยใหนกัศึกษาเลือกบทเพลงท่ีตนเองถนัด  บรรเลงตอสาธารณะชน 

   3.  ปริญญานิพนธ  ศึกษาคนควาในเร่ืองราวท่ีตนเองสนใจ 
   4.   เสนอผลงานดานการประพันธ  โดยไมจํากัดรูปแบบของเคร่ืองดนตรีและส่ือท่ี 

      นําเสนอ 
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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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