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1. กลุมวิชาเอก
บังคับ
DM 1201 ระบําเบ็ดเตล็ด 1
3(2-2)
Miscellaneous Dance 1
ศึกษาประวัติการแสดงเกี่ยวกับบทรอง เพลง ดนตรี การขับรอง เครื่องแตงกาย
อุปกรณประกอบการแสดง
สถานที่และโอกาสของการแสดง ประเภทของการรําและระบํา
เบ็ดเตล็ดตางๆ ฝกรําเดี่ยว รําคู รําหมู รําอาวุธ และระบําปรับปรุง เชน ระบํามา ระบํานพรัตน
และระบําศรีวิชัย ฯลฯ
DM 1301

พิธีไหวครูนาฏศิลปไทย
2(2-0)
Ceremonies for Drama Teachers
ศึกษาที่มาและความสําคัญของนาฏศิลปไทย หลักนาฏศิลปเบื้องตน วัตถุประสงค
และพิธีกรรมในการไหวครู พิธีครอบ พิธีรับมอบโขนละคร ฝกการรําเพลงชา เพลงเร็ว การรําใน
พิธีไหวครู และจัดพิธีไหวครู
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DM 1302

พื้นฐานนาฏศิลปไทย 1
3(2-2)
Basic Thai Dance 1
ศึกษานาฏยศัพท ประวัติการรําแมบทเล็ก ทารํา การแตงกาย ทวงทํานองเพลง และ
จังหวะที่ใชในการรํา ฝกการรําแมบทเล็ก ฝกรําวงมาตรฐานเพลงงายๆโดยใชทารําจากแมบทเล็ก

DM 2202

ระบําเบ็ดเตล็ด 2
3(2-2)
Miscellaneous Dance 2
ศึกษาประวัติการแสดงเกี่ยวกับบทรอง เพลง ดนตรี การขับรอง เครื่องแตงกาย
อุปกรณประกอบการแสดง สถานที่ และโอกาสของการแสดงระบําเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ฝกระบํา
มาตรฐาน เชน ระบําพรหมาสตร ระบําเทพบันเทิง ระบํากฤดาภินิหาร
และการรําเปนชุด
เปนตอน เชน กราววีรสตรี รําพระไวยตรวจพล ฯลฯ
DM 2203

นาฏศิลปพนื้ เมือง
3(2-2)
Thai Folk Dance
ศึกษาลักษณะเฉพาะของนาฏศิลปแตละภาค อันเปนผลเกิดจากสภาพภูมิศาสตร
ศาสนา ประเพณีและคานิยม ศึกษาการแสดงพื้นเมืองแตละชุดในดานประวัติความเปนมา เพลง
บทขับรอง ลีลาทารํา เครื่องแตงกายและอุปกรณประกอบการแสดง ฝกปฏิบัตินาฏศิลปพื้นเมือง
ของทุกภาค
DM 2401

พื้นฐานนาฏศิลปสากล
3(2-2)
Basic of Western Dance
ศึกษาประวัติความเปนมา และศึกษาลีลาทาเตนขั้นพื้นฐานของการแสดงนาฏศิลป
สากล และฝกปฏิบัติการเตนประกอบชุดระบําสั้นๆ

40
DM 2602

จิตวิทยาเพื่อการสอนนาฏศิลป
3(3-0)
Psychology for Teaching Thai Dance
ศึกษาจิตวิทยาเพื่อการสอนนาฏศิลป ในฐานะที่เปนพื้นฐานในการเขาใจพฤติกรรม
ของมนุษย อันจะเปนประโยชนในการสอนการแสดง การกํากับการแสดง การเขียนและแปล
บทละคร ศึกษาทฤษฎีและพฤติกรรมของมนุษย

DM 3304

นาฏศิลปและศิลปการละครสําหรับเด็ก
3(2-2)
Drama for Children
ศึกษาความหมายและความสําคัญของนาฏศิลปและละครสําหรับเด็ก จิต วิท ยา
ของเด็กวัยตางๆ ลักษณะกิจกรรมการแสดงสําหรับเด็ก
ศึกษาองคประกอบการจัดแสดง
สําหรับเด็ก การเขียนบทละครและการจัดการแสดงสําหรับเด็ก
DM 3305 วาทศิลปการละคร
3(2-2)
Speech in Drama
ศึกษาลักษณะของการเปนนักพูดตามหลักวาทศิลปทั่วไป
และหลักวาทศิลป
การละคร ศึกษาความแตกตางของการพูดแบบละครรํา และแบบละครสมัยใหม ฝกปฏิบัติ
การพูดตามบุคลิกของตัวละครแบบตางๆ เชน การพูดตามวัย การพูดในอารมณตางๆ และการ
พูดสําเนียงภาษาที่ใชในละครรํา ฝกการอานบทละครในเชิงตีความและแสดงออกโดยการใชเสียง
เพื่อการนําไปใชสําหรับแสดงละคร
DM 3306

เพลงและการขับรองสําหรับโขนและละคร
3(2-2)
Singing for Stage Play
ศึ ก ษาหลั ก การเลื อ กเพลง จั ง หวะ และลี ล าวิ ธี ก ารขั บ ร อ งเพลงในอารมณ แ ละ
ความรูสึกเฉพาะที่ใชกับการขับรองประกอบการแสดงของไทย และฝกขับรองเพลงประกอบ
การแสดงละครชนิดตางๆ

DM

3405 ศิลปการแสดงเพื่อการสรางสรรค
3(2-2)
Creative Children Theatre
ศึกษาพัฒนาการและความตองการของเด็กในวัยตางๆ ฝกจินตนาการ ความคิด
สรางสรรค ภาษากาย การทํางานเปนกลุม และฝกสรางละครสรางสรรค
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DM 3501

องคประกอบและหลักการสรางละครและงานบนเวที
3(3-0)
Fundamental Theatre Arts
ศึกษาและวิเคราะหการสรางละคร หนาที่ของบุคลากรตาง ๆ ในการจัดการแสดง
และศึกษาการเคลื่อนไหวบนเวที ศึกษาหนาที่ และความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ของ
การสรางละคร ทฤษฎี เทคนิค และศิลปะเกี่ยวกับองคประกอบของเวที ฉาก แสง เสียง เครื่องแตง
กาย เพลง และขนบของละคร ฝกปฏิบัติงานบนเวที

DM 3502

ศิลปการออกแบบเพื่อการแสดง
3(2 - 2)
Costume Design and Make Up for Stage Theatre
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มาของการแต งกายสมั ย ต า งๆ เช น ทวารวดี ศรี วิชั ย
ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร ฝกปฏิบัติการแตงกายยืนเครื่องละครรํา
ระบําพื้นเมือง ระบําเบ็ดเตล็ด ฝกการออกแบบเครื่องแตงกาย
การออกแบบศิราภรณ
เครื่องประดับ และอุปกรณประกอบการแสดง
ศึกษาวิธีการแตงหนาทั้งแบบละครรําและ
ละครเวที และฝกปฏิบัติการแตงหนาทั้งแบบสวยงามและแบบพิสดาร
DM 4903

นาฏยประดิษฐ
3(2-2)
Dance Choreography
ศึกษาหลักการประดิษฐทารําและทาเตนตามแบบแผนของนาฏศิลป หลักการแปร
แถว การออกแบบเครื่องแตงกายในชุดสรางสรรค ฝกปฏิบัติประดิษฐทารําและทาเตนจากเพลง
ไทยและเพลงสากล

DM 4905

การวัดผลและประเมินผลงานนาฏศิลป
2(2-0)
Evaluation in Dramatic Arts
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการวัดผลและประเมิ นผลงานดานนาฏศิลปและ
ละคร
มาตรฐานการวัดผล หลักการวัดผล และประเมินผลทั้งในดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย
และทักษะพิสัย การสรางแบบทดสอบ การวิเคราะหแบบทดสอบ และการประเมินผลการเรียน
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DM 4906

นาฏยนิพนธ
4 (2-4)
Individual Study Project in Performing Arts
เขียนผลงานคนควาในหัวขอที่ไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา หรือกํากับการ
แสดงที่ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 1 เรื่อง และจัดทําคูมือกํากับการแสดง สรุปผลงาน
สง หรือเขียนบทละครเรื่องยาวที่ไดมาตรฐาน 1 เรื่อง รวมทั้งออกแบบฉาก
เครื่องแตงกาย
แนะแนวทางการแสดง
หรือประดิษฐชุดการแสดงที่ไดมาตรฐาน เขียนคูมือประกอบการ
แสดง
และทําสไลดพรอมบันทึกเสียงเพลงหรือบันทึกวีดีทัศนทารํา (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง
และตองสอบปากเปลา)

เลือก
DM 2101

ศิลปละครหุน
2(1-2)
The Art of Puppetry
ศึกษาความเปนมาของศิลปละครหุนในเอเชียและประเทศตะวันตก องคประกอบ
ของศิลปการแสดงหุน การเขียนบทละครหุนจากนิทานพื้นบาน จากวรรณกรรม และจาก
จินตนาการสรางสรรค
DM 2204

เพลงและการละเลนพื้นบาน
3(2-2)
Theory and Practice in Folk Dance
ศึกษาเพลงและการละเลนพื้นบานของภาคตางๆ ในดานการละเลนเพลงสําหรับ
เด็ก และวัยหนุมสาว และเพลงที่ใชประกอบพิธีกรรม ในดานของคําประพันธ บทรอง ภาษา
ทํานอง และทาทางประกอบ รวมทั้งโอกาสที่ใชในการแสดง
DM 2205

การแสดงทองถิ่น
3(2-2)
Thai Folk Dance and Drama
ศึ ก ษาความเป น มาของการแสดงแตละทองถิ่ น ในประเทศไทยด า นวั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี การแตงกาย และปฏิบัติการแสดงนาฏศิลปของทองถิ่น
DM 2206

รําวง

2(1-2)
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Ramwong
ศึ ก ษาที่ ม าและความหมายของเพลงและวั ต ถุ ป ระสงค ข องการรํ า วง ท า รํ า
การแตงกาย ทวงทํานอง จังหวะที่ใชในการรําและโอกาสที่ใชในการแสดง ฝกรําวงมาตรฐาน
DM 2303

พื้นฐานนาฏศิลปไทย 2
3(2-2)
Basic Thai Dance 2
ศึกษาประวัติการรําแมบทใหญ ทารํา การแตงกาย ทวงทํานองเพลง และจังหวะที่
ใชในการรํา และฝกการรําแมบทใหญ 18 คํากลอน

DM 2601

จิตวิทยาเพื่อการแสดง
3(3-0)
Psychology for Performance
ศึกษาจิ ตวิ ทยาในฐานะที่ เปน พื้นฐานในการเขาใจพฤติกรรมของมนุ ษย ศึก ษา
ทฤษฎีและพฤติกรรมของมนุษยในเชิงจิตวิทยาของนักจิตวิทยาตางๆ อันจะเปนประโยชนใน
การแสดง การกํากับการแสดง การเขียนบทละคร และการแปลบทละคร
DM 2603

การใชคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานในงานศิลปการแสดง
2(1-2)
Basic Computer Application in Performance
ศึกษาการใชคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน การใชคอมพิวเตอรในการบันทึกขอมูล
และท า รํ า ท า เต น ต า ง ๆ เพื่ อ ใช ใ นการเรี ย นการสอนวิ ช านาฏศิ ล ป แ ละการละคร และ
การสรางสรรคผลงานดานการแสดงโดยใชคอมพิวเตอร
DM 2606

นาฏศิลปสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2)
Drama for Elementary School Teachers
ศึ ก ษาความหมายและความสํ า คั ญ ของนาฏศิ ล ป ประเภทของนาฏศิ ล ป นาฏยศั พ ท
การละครสําหรับเด็ก ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย การละเลนพื้นเมือง และนาฏศิลปของ
ชาติใกลเคียงที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1 - 2

DM 3102

โขน

2(2-0)
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Kohn
ศึกษาประวัติของการแสดงโขนจากอดีตจนถึงปจจุบัน ความหมายและทาทางที่ใช
ประกอบการแสดง ภาษาทา นาฏยศัพท และศัพทเฉพาะของตัวละครแตละประเภท
ศึกษา
องคประกอบของการแสดงโขน
DM 3103

มหรสพและการละเลนของหลวง
2(2-0)
Entertainments in Royal Festivals
ศึกษาประวัติที่มาและวิวัฒนาการ เชน วิธีการแสดง สถานที่ โอกาสที่แสดงของ
การแสดงในแตละชนิด และฝกปฏิบัติการแสดงมหรสพและการละเลนของหลวง

DM 3207

วิพิธทัศนา
3(2-2)
Variety Show
ศึกษาความหมายและหลักการจัดวิพิธทัศนา การเลือกชุดการแสดงตามโอกาส
และสถานที่ การเลือกตัวแสดง การฝกซอม การเตรียมเครื่องแตงกายและอุปกรณประกอบ
การแสดง ฝกปฏิบัติการจัดแสดงวิพิธทัศนา
DM 3208

รําอาวุธ
2(1-2)
Martial Arts Dances
ฝกปฏิบัติการใชอาวุธ เชน พลอง (เสนาไทย) กระบอง (นางยักษ) ทวน(ราตูบุ
สิหนากับอิเหนา) รบดวยศร(พระ-ยักษ) กริชคู ดาบคู และพลอง และเลือกปฏิบัติตามความ
เหมาะสม

DM 3209

ฉุยฉาย
2(1-2)
Chui Chai : Classical Thai Dance
ศึกษาประวัติความเปนมา และฝกปฏิบัติชุดการแสดงตางๆตามความเหมาะสม
เชน ฉุยฉายเบญกายแปลง ฉุยฉายพราหมณ และฉุยฉายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ฯลฯ
DM 3307

วรรณกรรมการละครไทย
Thai Dramatic Literature

2(2-0)
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ศึ ก ษาวรรณกรรมการละครและละครที่ ดี เ ด น ของไทยตั้ ง แต ส มั ย อยุ ธ ยาจนถึ ง
ปจจุบันในดานพัฒนาการทางศิลป คุณคาทางศิลปตอวงการละคร ศึกษาและวิเคราะหโครง
เรื่อง ปรัชญา ความคิด ฉันทลักษณ การใชสํานวนภาษา ภาพและเสียงที่ปรากฏบนเวที
และความสัมพันธระหวางวรรณกรรมการละครกับการแสดงในเชิงวิเคราะหและวิจารณ
DM 3308

พื้นฐานคีตศิลปไทย
2(1-2)
Thai Music
ศึกษาลักษณะและชนิดของเพลงไทย ประเภทของการขับรอง เชน การรองอิสระ
รอ งประกอบดนตรี ร อ งประกอบการแสดง ศึก ษาลีล าการร อง จัง หวะ และดนตรี ป ระกอบ
ตลอดจนศัพทสังคีตที่ใชในการขับรอง และฝกหัดขับรองเพลงทํานองตางๆ

DM 3309

การสรางเครื่องแตงกายสําหรับนาฏศิลปไทย
3(2-2)
Thai Costume Construction and Design
ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการของการแตงกายแบบไทย ลักษณะการแตงกาย
ในแตละยุคสมัย การออกแบบเครื่องแตงกาย และการจัดสรางเครื่องแตงกายประกอบการแสดง
นาฏศิลปและละคร
DM 3402

ศิลปการละครเอเชีย
3(2-2)
Drama and Theatre in Asia
ศึกษาการละครของชาติตาง ๆ ในตะวันออก ไดแก อินเดีย จีน ญี่ปุน ชวา และ
ชาติตาง ๆ ที่ไดรับอิทธิพลทางการละครจากชาติเหลานี้ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
DM 3403

ศิลปการละครตะวันตก
3(2-2)
Drama and Theatre in Western
ศึกษาประวั ติและพัฒนาการละครตะวั นตก เริ่มตั้งแตอียิปต โบราณ กรีกและ
โรมัน ยุคกลาง ยุคฟนฟูจนถึง ศตวรรษที่ 17 ศตวรรษที่ 18 และศตวรรษที่ 20

DM 3404

พื้นฐานศิลปการแสดง
Acting

3(2-2)
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ศึกษาหลักการแสดงเบื้องตนในระดับพื้นฐาน เชน หลักการเคลื่อนไหว ภาษากาย
การเปลงเสียง ฝกการเคลื่อนไหวบนเวทีและการใชภาษากายที่บงบอกถึงนิสัย ฐานะ หรือยุคสมัย
ของตัวละคร และ ฝกการแสดงสด การตีความ การแสดงเดี่ยว การแสดงคู และการแสดงฉาก
สั้นๆ
DM 3406

การออกเสียงและการเคลื่อนไหวสําหรับศิลปการแสดง
3(2-2)
Voices and Acting Theatre
ศึกษาทฤษฏีการพูด การฝกเสียง การหายใจ การออกเสียง การเปลงเสียงพรอม
การเคลื่อนไหวบนเวที เพื่อนําไปประยุกตใชในทางการแสดงรูปแบบตางๆ

DM 3407

บัลเลต
3(2-2)
Ballet
ศึกษาความหมายและความเปนมาของการแสดงบัลเลตของแตละยุคสมัย ปรัชญา
และความคิด ที่เกี่ยวกับการแสดงบัลเลต องคประกอบของการแสดงบัลเลต ศัพทเทคนิค และ
เพลงที่ใชในการเตนบัลเลต
ศึกษาลีลาทาทางการเตนของศิลปนบัลเลตที่มีชื่อเสียงตาง ๆ
ฝกปฏิบัติการเตนบัลเลตทั้งที่ Barr และการเตนกลางหอง ฝกประดิษฐทาเตนและจัดแสดง
Ballet ชุดระบําสั้นๆ
DM 3408

ระบําพื้นเมืองเอเชีย
2(1-2)
Folk Dance in Asia
ศึกษาความเปนมาของศิลปการแสดงเอเชีย ในดานความเหมือนและความแตกตาง
ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ในดานเนื้อรอง เพลงดนตรี เพลงขับรอง เครื่องแตงกาย และ
โอกาสที่ใชประกอบการแสดงของชาติตางๆ และฝกหัดศิลปการแสดงและการเตนในแบบ
พื้นเมืองตะวันออก เชน ญีป่ ุน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส พมา ลาว เวียตนาม กัมพูชา
สิงคโปร บรูไน ฯลฯ

DM 3409

แจส
Jazz

3(2-2)
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ศึกษาความเปนมาและปรัชญาที่เกี่ยวกับการเตนแจส หลักทฤษฎีและเทคนิคของ
การเตน ฝกการเตนแจสในระดับพื้นฐาน การจัดวางสวนของรางกาย ทวงทา ลีลา และจังหวะ
ของการเคลื่อนไหวตามแบบของการเตนแจส ฝกประดิษฐทาเตนแจสประกอบเพลงตางๆ และ
จัดการแสดงแจสทั้งรูปแบบการแสดงเดี่ยวและการแสดงกลุม รวมทั้งการเลือกใชเครื่องแตงกาย
เพลง และองคประกอบตางๆเพื่อการแสดง

DM 3410

นาฏศิลปสมัยใหม
3(2-2)
Modern and Contemporary Dance
ศึกษาประวัติความเปนมาและปรัชญาของการเตน Modern Dance
หลักการ
และทฤษฎีการเตน การเคลื่อนไหวรางกาย การจัดวางตําแหนงของสวนตางๆในรางกาย ลีลา
เพลง การนําเสนอ เทคนิคการประสานลีลาการเคลื่อนไหวในรูปแบบของ Modern Dance และ
องคประกอบของการจัดแสดง Modern Dance
ฝกประดิษฐทาเตน Modern Dance ชุดระบํา
ตางๆ
DM 3411

การเขียนบทละครขั้นพื้นฐาน
2(1-2)
Basic Playscript Writing
ศึกษาการเขียนบทละครจากนิทาน นวนิยาย สิ่งแวดลอมและเหตุการณปจจุบัน
โดยเนนความรูความเขาใจในหลักการ ทฤษฎี เทคนิค รูปแบบการเขียน การผูกเรื่อง การเขียน
บทสนทนา การสรางตัวละคร และสไตลในการเขียนบทละครแนวตาง ๆ
DM 3412

พื้นฐานคีตศิลปสากล
Basic Voice Projection and Singing

2(1-2)
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ศึกษาปรัชญา วรรณกรรมการดนตรี
ทาทาง การถายทอดอารมณศิลปการรองเพลงสากล
เบื้องตน

ศึกษาการออกเสียง การหายใจ ภาษา
และฝกปฏิบัติการขับรองเพลงสากล

DM 3413

ระบําพื้นเมืองตะวันตก
2(1-2)
Folk Dance in Western
ศึกษาความเปนมาของศิลปการแสดงตะวันตก ในดานความเหมือนและความ
แตกต างทั้ งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ และฝกหัดศิลปการแสดงและการเต นในแบบพื้นเมื อง
ตะวันตก เชน สเปน ฮังการี และเชคโกสโลวาเกีย

DM 3414

ละครใบ
2(1-2)
Pantomine
ศึกษาความหมายและประวัติความเปนมาของการแสดงละครใบ ประเภทการ
แสดง หลักและวิธีการแสดงละครใบประเภทตางๆในประเทศอิตาลี อังกฤษ ฝรั่งเศส ฯลฯ และ
ฝกปฏิบัติการแสดงละครใบ
DM 3503

การออกแบบฉากและแสงขั้นพื้นฐาน
2(1-2)
Basic Stage Set and Lighting Design
ศึกษาหนาที่และความสําคัญของฉากละคร ความสัมพันธของฉากและการแสดง
หลักในการออกแบบฉากและการออกแบบแสงสีขั้นพื้นฐาน การเขียนแผนผังเวที ศึกษาชนิดของ
โรงละครและองคประกอบตางๆในการสรางฉาก และระบบไฟบนเวที ฝกการออกแบบฉาก
หรือจัดทําฉากจําลอง
DM 3504

การออกแบบและประดิษฐเครื่องประดับเพือ่ การแสดง
Costume Jewelry Design and Making for Stage Performance

2(1-2)
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ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ชนิ ด และความสํ า คั ญ ของเครื่ อ งประดั บ และศิ ร าภรณ ที่ ใ ช ใ น
การแสดงแตละประเภท กรรมวิธีการประดิษฐเครื่องประดับและศิราภรณ การคัดเลือกอุปกรณ
ที่นํามาใช
และฝกการออกแบบและประดิษฐเครื่องประดับสําหรับการแสดงทั้งในแบบ
มาตรฐาน และแบบการแสดงทองถิ่น
DM 3505

การออกแบบและสรางเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง
3(2-2)
Costume Design for Stage Performance
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการของเครื่ อ งแต ง กายเพื่ อ การแสดงทุ ก ประเภท หน า ที่ และ
ความสํ า คั ญ ของเครื่ อ งแต ง กายที่ มี ต อ การแสดง ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ผ า และการตั ด เย็ บ
การออกแบบเสื้อผาและการแตงกาย และจัดสรางเครื่องแตงกายเพื่อการแสดงทุกประเภท

DM 3506

การออกแบบและประดิษฐทรงผมเพื่อการแสดง
2(1-2)
Hair Design for Stage Performance
ศึ ก ษารู ป แบบทรงผมในแตละยุค สมัย และทรงผมชนิด ต า งๆที่ใ ช ใ นการแสดง
ทั้งในแบบนาฏศิลปไทยและสากล และฝกปฏิบัติการออกแบบทรงผม การตกแตงและจัดทํา
ทรงผมเพื่อนําไปใชประกอบการแสดงทั้งประเภท ระบํา รํา ฟอน และละครชนิดตางๆ
DA 3509

เทคนิคการแตงหนาเพื่อการแสดง
3(2-2)
Make Up Design for Stage Performance
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการแตงหนาเพื่อการแสดง ชนิดของอุปกรณและเครื่องสําอาง
ที่ใชในการแตงหนา การแกไขโครงสรางใบหนาเพื่อการแสดง กระบวนการแตงหนาทั้งในแบบ
ละครไทยและตะวันตก และฝกปฏิบัติการแตงหนารูปแบบตางๆ

DM 3901

การออกแบบและประดิษฐทาพื้นฐานนาฏศิลปไทยและสากล
Dance Choreography

3(2-2)
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ศึกษาทฤษฎี และปฏิบัติการออกแบบ และประดิษฐทานาฏศิลปไทยและสากล
จากเพลงไทยและเพลงสากล
DM 4104

หนาพาทย
2(1-2)
Nah Paht : Sacred Music
ศึกษาความหมาย ชนิดของเพลงหนาพาทย และโอกาสที่ใช ฝกปฏิบัติรําหนา
พาทยเบื้องตนและหนาพาทยชั้นสูง เชน โคมเวียน โลม ตระนอน ตระนิมิต ตระบองกัน เปนตน

DM 4210

กิจกรรมการฟอนรํา
2(1-2)
Thai Dancing
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเปน มา เครื่ องแตงกาย จัง หวะ ลี ล า เพลงประกอบในชุ ด
การแสดงที่ฝก โดยเลือกฝกการแสดงในลักษณะตางๆ เชน รําเดี่ยว รําคู รําหมู รําอาวุธ ระบํา
มาตรฐาน หรือการแสดงที่เปนชุดเปนตอนจากละครชนิดตางๆ และปฏิบัติการแสดงจริง

DM 4310

การเขียนและการตัดตอบทละคร
2(1-2)
Drama Writing
ศึกษาฉันทลักษณในบทละครไทย คําเฉพาะที่ใชในบทละคร เชน ฉายาตัวละคร
คําขึ้นตนบทกลอน สรรพนามคําพื้นเมืองที่ใชในบทละคร
ศึกษาการเขียนบทละคร โดยเนนความรูความเขาใจในหลักการ ทฤษฎี เทคนิค
รูปแบบการเขียน การผูกเรื่อง การเขียนบทสนทนา การสรางตัวละคร และสไตลในการเขียนบท
ละครแนวตางๆ
DM 4311

การวิจารณศิลปการแสดง
2(2-0)
Drama Theory and Criticism
ศึกษาทฤษฎีและหลักการแสดงละครประเภทตางๆ ศึกษาความหมาย ทฤษฎีและ
หลักการวิจารณที่เกี่ยวของ วิธีวิจารณ หนาที่และความรับผิดชอบของผูวิจารณที่มีตอผูชมและ
สังคม ฝกวิจารณการแสดง และละครประเภทตางๆ เชน การแสดงรวมสมัย อาทิ ละคร
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โทรทั ศ น ละครเวที ละครรํ า ที่ ป รั บ ปรุ ง ขึ้ น ใหม การแสดงสื่ อ ผสม การแสดงพื้ น บ า น
การแสดงของประเทศเพื่อนบาน และภาพยนตร เปนตน
DM 4312

หลักการวิเคราะหและวิจารณการละคร
2(2-0)
Play Analysis and Criticism
ศึกษาหลักการวิเคราะหและหลักการวิจารณละคร โครงเรื่อง ตัวละคร ปรัชญา
ความคิด การใชภาษา วิธีการเขียนบท ขนบของการแสดงบนเวที ฝกวิเคราะหบทละครและฝก
วิจารณการละคร
DM 4313

การสรางละครรํา
3(2-2)
Drama Production
ศึกษาประวัติความเปนมาของละครรํา ในดานบทละคร เครื่องแตงกาย อุปกรณ
เพลง บทขับรอง การเลือกตัวละคร ฉาก เทคนิคแสง สี เสียง หนาที่และบทบาทของบุคลากร
สรางงานละคร และฝกจัดการแสดงละครรํา

DM 4314

การสรางละครไทยรวมสมัย
3(2-2)
Thai Contemporary Drama
ศึกษาประวัติและลักษณะรูปแบบละครรอง ละครพูด และละครสังคีต ฝกเขียน
บทละครรอง ละครพูด และละครสังคีต และปฏิบัติงานสรางละคร

DM 4415

การเขียนบทละครขั้นสูง
2(1-2)
Advance Playscript Writing
ศึกษาการเขียนบทประกอบการแสดงละครประเภทตางๆ โดยเลือกเขียนบท
ละครประกอบการแสดงละครรวมสมัย 1 ประเภท
DM 4416

การศึกษาเชิงวิเคราะห : พัฒนาการศิลปการละคร
Analytical Aspect in the Development of Theatre Arts

2(2-0)
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ศึกษาในเชิงวิเคราะหถึงวิวัฒนาการของศิลปะการละครตะวันออก การละคร
ตะวันตก และละครไทย โดยคํานึงถึงสภาพสังคม การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม อันจะมี
ผลกระทบตอการละครตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
DM 4507

พื้นฐานการกํากับการแสดง
3(2-2)
Basic Directing
ศึ ก ษาหน า ที่ แ ละบทบาทของผู กํ า กั บ การแสดง หลั ก การกํ า กั บ การแสดง
การวิเคราะหบทละคร การพัฒนาบทบาทนักแสดง ปญหาในการกํากับการแสดงและวิธีแกไข
ฝกกํากับการแสดงละครสั้นๆองคเดียวจบ

DM 4508

การออกแบบฉากและแสงขั้นสูง
2(1-2)
Advance Stage Set and Lighting Design
ศึกษาการออกแบบฉากและแสงของศิลปการแสดงและละครประเภทตางๆ และ
เลือกปฏิบัติการออกแบบฉากและแสงประกอบศิลปการแสดงหรือละคร 1 ประเภท

DM 4604

การบริหารและการจัดการดานการแสดง
2(1-2)
Theatre Management
ศึกษาบทบาทของการแสดงในสังคม การตลาด
และการดําเนินธุรกิจดาน
การแสดง การจัดงบประมาณ การบัญชี การจดทะเบียนพาณิชย กฎหมายที่เกี่ยวของกับงาน
การแสดง ศึกษาพระราชบัญญัติทรัพยสินทางปญญา และความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3(2-2)
การสื่อสารเพื่อการจัดการธุรกิจการแสดง
Communication of Management for Performing Arts Business
ศึ ก ษาการจั ด การด า นการสื่ อ สารทางการตลาด และการดํ า เนิ น การทางด า น
การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ เพื่ อ การแสดง ศึ ก ษาแนวคิ ด การผลิ ต สื่ อ เพื่ อ การโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ
DM 4605
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DM 4902

การวิจัยดานนาฏศิลปและการละคร
3(3-0)
Research in Drama and Theatre
ศึกษาลักษณะเฉพาะของการวิจัยดานนาฏศิลปและการละคร การเขียนโครงราง
การวิจัย
เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม การตรวจสอบการวิเคราะหขอมูล
การอภิปรายผล ขอจํากัดในการทําวิจัยดานนาฏศิลปและการละคร และฝกเขียนรายงานการวิจัย

DM 4904

การนําเสนอผลงานการแสดง
3(2-2)
Performance Presentation
ศึกษาหลักการและแนวความคิดสําคัญขององคประกอบตางๆที่มีผลตอการสราง
ผลงานทางการแสดง เชน กลุมผูชม เวที ฉาก แสง สี เสียง และวิธีการจัดลําดับขั้นตอนใน
การนําเสนอโดยจัดทําเปนคูมือประกอบ

2. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
บังคับ
FE 1106 ความเปนครู
3(3-0)
Self-actualization for Teachers
ความหมาย และความสําคั ญของครู การพัฒนาจิ ตวิญญาณแหงความเป นครู
แบบองครวม สภาวะและสถานการณทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และปจจัยอื่น ๆ ซึ่งมี
อิทธิพลตอคุณภาพครู บทบาทของครูตอการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย
FE

3508 แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
Learning Resources and Local Wisdom

2(2-0)
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ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายของแหลงการเรีย นรูแ ละภูมิป ญญาท องถิ่น
ประเภทของแหลงการเรียนรูที่สําคัญในทองถิ่น โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูองคความรูและ
ทักษะที่สําคัญในการถายทอดความรู บทบาทของภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรียนรู
บทบาทของภูมิปญญาที่มีตอการถายทอดความรู จุดมุงหมาย และกระบวนการการถายทอด
ความรูในทองถิ่น การใชแหลงการเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อประโยชนทางการศึกษา
CI

1207 หลักการศึกษาและหลักสูตร
3(3-0)
Principles of Education and Curriculum
ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการศึกษา ปรัชญาการศึกษา
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร ประเภทของหลัก สูตร องคประกอบของหลัก สูตร
และพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร
หลักการ จุดหมาย และโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียน การเลือกใช
แหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การบริหารหลักสูตร และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

CI

2303 หลักการจัดการเรียนรู
3(3-0)
Principles of Learning Management
ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนรู ระบบการเรียนรู กระบวน
การจัดการเรียนรู รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การจัดบรรยากาศ
การเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล การวางแผนการจัดการเรียนรู
ETI

2101 เทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0)
Educational Technology
ความหมาย ขอบข า ย ความสํ า คั ญ ประโยชน และพั ฒ นาการของเทคโนโลยี
การศึกษา นวัตกรรมการศึกษา กระบวนการสื่อความหมายและการเรียนรู สื่อการสอนประเภท
ตาง ๆ การเลือก การแสวงหา การผลิต การใช การพัฒนา และการเก็บรักษาสื่อการสอน การใช
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แหลงทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อการเรียนรู การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู
แนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต
ER

2104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(3-0)
Principles of Learning Measurement and Evaluation
ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู พฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู เครื่องมือที่ใชในการวัดผล
การเรียนรู ฝกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การสรางเครื่องมือชนิด
ตาง ๆ สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ
การแปลความหมายจากการวัดผลการเรียนรู การวิเคราะหปญหาและการแกปญหา การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในโรงเรียน

ER

3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
3(3-0)
Research for Teaching and Learning Development
ความหมายและลักษณะของการวิจัย
วิวัฒนาการของการแสวงหาความรู
ประโยชนความสําคัญ และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย
ฝกปฏิบัติ การวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหสามารถทําวิจัยใน
ชั้นเรียน การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย การประเมินผลงานวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
PG 1203 การประยุกตจติ วิทยาเพื่อการเรียนรู
3(3-0)
Applied Psychology for Learning
ธรรมชาติ แ ละพั ฒ นาการของมนุ ษ ย วิ ธี ก ารศึ ก ษาทางจิ ต วิ ท ยา อิ ท ธิ พ ลของ
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูของมนุษย ทฤษฎี
การเรียนรูและการประยุกตใช กระบวนการทางจิตวิทยาที่ทําใหเกิดการเรียนรู ปจจัยที่สงผลตอ
การเรี ย นรู การจั ด สภาพแวดล อ มที่ ส นั บ สนุ น ให เ กิ ด การเรี ย นรู อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และการปรับพฤติกรรมผูเรียน
PG

3703 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ รียน
Activity Organization for Student Development

3(3-0)
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ความหมาย หลั ก การ ความสํ า คั ญ และจุ ด มุ ง หมายของการจั ด กิ จ กรรม
เพื่อพัฒนาผูเรียน หลักการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน
ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
EA

3305 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมายและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ความเป นมาของการประกันคุ ณภาพการศึกษา องคกร สถาบัน ดานการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ปจจัย ตัวชี้วัดของ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปญหา
และแนวโนมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย
SPE

3601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0)
Inclusive Education
ความหมาย ปรัชญา หลักการ ประเภท ลักษณะ และการเรียนรูของเด็กที่มีความ
ต อ งการพิ เ ศษ ความหมายและความมุ ง หมายของการศึ ก ษาแบบเรี ย นรวม การปรั บ เปลี่ ย น
หลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนและ
การจัดการพฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียนรวม ความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน
ในการใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
เลือก
FE 3203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
2(2-0)
Education and Development of the Country
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาประเทศ การศึ ก ษากั บ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
การเมือง การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
FE

3204 กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น
Educational Activity for Local

2(2-0)
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โครงสร า งระบบการศึ ก ษาส ว นท อ งถิ่ น บทบาทของคนและองค ก รชุ ม ชน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถิ่น กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองคกร
ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
FE

4901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
2(2-0)
Independent Study in Education
นักศึกษาเลือกศึกษาปฏิบัติหรือทดลองเรื่องที่สนใจทางการศึกษา โดยจัดทําเปน
โครงการภายใตการควบคุมและนิเทศจากผูสอน
FE

4902 สัมมนาปญหาการศึกษา
Seminar in Educational Problems
ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัตกิ ารสัมมนาปญหาการศึกษา

3(3-0)

CI

3201 กิจกรรมรวมหลักสูตร
2(2-0)
Co-curriculum Activities
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมายและความมุ ง หมายของกิ จ กรรมร ว มหลั ก สู ต ร
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร ลักษณะของผูนําและผูตาม ตามวิถีทาง
แหงประชาธิปไตย หลักการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร การจัดและการบริหารกิจกรรมรวมหลักสูตร
การประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร

CI

3210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2(2-0)
Curriculum Development for Local
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร กระบวนการสร า งและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การประเมินผลหลักสูตร ความเปนมา และความสําคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย
โครงสรางของหลักสูตร การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร หลักการ
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับทองถิ่น

CI

3301 ทักษะและเทคนิคการสอน
Teaching Skills and Techniques of Teaching

2(1-2)
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ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะ
การนํ า เข า สู บ ทเรี ย น การเร า ความสนใจ การตั้ ง คํ า ถาม การใช สื่ อ การเรี ย นการสอน
การเล า เรื่ อ ง การเสริ ม แรง การใช กิ ริ ย าท า ทางและวาจา การใช ก ระดานดํ า การอธิ บ าย
ยกตัวอยาง และสรุปบทเรียน การสอนกลุมใหญ การสอนกลุมยอย การสอนรายบุคคล การใช
เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม เทคนิคการสอน
โดยใชกระบวนการคิด
CI

3302 การนิเทศการศึกษา
2(2-0)
Educational Supervision
ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา ขอบขาย
ของการนิเทศการศึกษา หลักและเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน
การนิเทศการสอน การนิเทศภายใน

CI

4601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
3(2-2)
Teaching Skills for Science Teachers
วิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะสําคัญ และจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตร ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร ฝกทักษะในการจัด
กิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี โครงงาน
วิ ท ยาศาสตร การออกแบบและการสร า งสื่ อ การสอนวิ ท ยาศาสตร การจั ด กิ จ กรรมค า ย
วิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน ทักษะอื่น ๆ
ที่จําเปน การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
ETI

1204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา

2(2-0)
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Utilization of Mass Media in Education
ศึกษาความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากล และสื่อสาร
สารสนเทศในรู ปแบบอื่นเพื่อการศึกษา การใชแ ละเลื อกรับขอมูลขาวสารที่เ ปน ประโยชนตอ
การเรียนรู การวิเคราะหขาวสารเพื่อการเรียนรู
ETI

3301 การผลิตวัสดุกราฟก
3(2-2)
Production of Graphic Materials
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุกราฟก วัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือในการผลิตวัสดุกราฟก การประดิษฐตัวอักษร การสรางภาพ หลักการผลิต
การใชและการเก็บรักษาวัสดุกราฟก ฝกปฏิบัติการเขียน การประดิษฐ การสรางภาพและอักษร
เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน
ETI

4101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
2(2-0)
Telecommunications and Distance Learning
แนวคิดใหมในการจัดการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตาม
อั ธ ยาศั ย การจั ด การศึ ก ษาโดยผ า นระบบสื่ อ ทางไกลในรู ป แบบต า ง ๆ การใช เ ครื อ ข า ยสากล
(Internet) ในการสืบคน การติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซดเพื่อ
การเรียนการสอน การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล

ER

4105 การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการศึกษา
2(2-0)
Project Analysis and Project Evaluation in Education
องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของโครงการและการเขี ย นโครงการทางการศึ ก ษา
วงจรการวางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility
Study) รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ เทคนิคการควบคุม และการติดตามงานและ
โครงการ
PG

2301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู
Human Relations for Teachers

2(2-0)
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ความหมาย และความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู หลักการ องคประกอบ
กระบวนและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษย
สัมพันธในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู เนนการฝกปฏิบัติสราง
มนุษยสัมพันธ เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือ
นักเรียน
PG

3101 ความคิดสรางสรรค
2(2-0)
Creative Thinking
ความหมาย ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค ลักษณะ
เด็กที่มีความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาท
ของพอแมและครอบครัวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรค การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ
การประเมินความคิดสรางสรรค
PG

3302 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม
2(2-0)
Theories and Practice in Social Psychology
ความหมาย ความสํา คั ญ ประโยชน ข องจิ ต วิท ยาสั ง คม กลุ ม และกระบวน
การกลุ ม กระบวนการสั ง คมประกฤติ ปฏิ บั ติ ก ารทางจิ ต วิ ท ยา บทบาท และการคล อ ยตาม
(เนนบทบาทของผูบริหาร ครู นักเรียน) จิตวิทยาสําหรับการบริหารโรงเรียน การสื่อความหมาย
และการรับรูทางสังคม เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม การสรางกําลังใจในการทํางานใหสําเร็จ
แรงจูงใจในทางสังคม การรวมมือ การแขงขัน การแกปญหาความขัดแยง ความเปนผูนํา
การนําความรูทางจิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียนการสอน
PG 3501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
3(3-0)
Adolescence Guidance Psychology
วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน ปจจัยที่
สง ผลต อ พั ฒ นาการ ป ญ หาเฉพาะวั ย บทบาทของครู กั บ การแนะแนวเด็ ก วั ย รุน ในโรงเรี ย น
การจัดบริการแนะแนวเพื่อปองกัน แกไขปญหา และตอบสนองความตองการของวัยรุนดาน
การศึกษา อาชีพ สังคม สวนตัว แนวทางการพัฒนา ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใช
กระบวนการแนะแนว
PG

3502 จิตวิทยาการแนะแนว

2(2-0)
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Guidance Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว
บริหารแนะแนวที่จัดขึ้นในสถานศึกษา การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการแนะแนว
คุ ณ สมบั ติ แ ละจรรยาบรรณของครู แ นะแนว กลไกความสํ า เร็ จ ของการแนะแนว การใช
กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรียน
PG

3603 เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
2(2-0)
Tools and Techniques in Guidance
หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ประเภทของเครื่องมือ
และเทคนิคการแนะแนว การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ทั้งที่เปนแบบทดสอบ
และไมใชแบบทดสอบ การปรับเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช การทดลองใช
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนวกับนักเรียน

EA

1101 หลักการบริหารการศึกษา
2(2-0)
Principles of Educational Administration
ศึ ก ษาความหมายการบริ ห ารการศึ ก ษา แนวคิ ด และทฤษฎี เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ
การบริหารการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ระบบบริหารการศึกษา การจัดระบบภายใน
หนวยงานทางการศึกษา มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํากับการบริหารการประชาสัมพันธ
หนวยงานทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ปญหาตาง ๆ และวิธีการ
แกปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย
EA

1102 ภาวะผูนาํ
2(2-0)
Leadership
ความหมายและความสําคัญของผูนํา แบบของผูนํา บทบาทหนาที่ของผูนํา
คุ ณ ลั ก ษณะของผู นําที่ ดี การเสริ มสร า งภาวะผู นํา จิตวิท ยาผู นํา การพั ฒ นาความสร า งสรรค
ของผูนํา ผูนํากับการตัดสินใจ ฝกทักษะการเปนผูนํา
EA

2104 คุณธรรมสําหรับผูบริหาร
Ethics for Administrators

2(2-0)
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ความหมายและความสํ า คั ญ ของคุ ณ ธรรมสํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร บทบาทหน า ที่
คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมของ
ผูบริหาร การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและคานิยมในการทํางาน ผลการศึกษาเกี่ยวของกับ
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร
EA

3101 ธุรกิจการศึกษา
2(2-0)
Educational Business
ศึ ก ษาความหมาย ขอบข า ย ประเภทและประโยชน ข องธุ ร กิ จ การศึ ก ษา
วิวัฒนาการของธุรกิจการศึกษา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา การใชประโยชนจาก
สถิติทางการศึกษา การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา ความสัมพันธระหวางการศึกษา
กับธุรกิจ การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษาในโรงเรียน ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
การสรางเสริมฐานะของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน การจัดโครงการที่มีคุณคาทางการศึกษา
การควบคุม การดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา การศึกษาผลงานและ
ปญหาเกี่ยวกับธุรกิจดานการศึกษา
EA

4301 การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ
2(2-0)
Executive Fiscal and Commodity Administration
ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ แนวคิด
และหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ระเบียบ และการปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ

EC

1102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(3-0)
Child Care and Child Development
ศึกษาถึงความสัมพันธของพอแม สมาชิกในครอบครัว และรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักการและวิธีอบรม การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย
และสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย มีความเชื่อมั่นในการที่จะอยูรวมกับผูอื่นได

EC

2101 การศึกษาปฐมวัย
Pre-school Education

2(2-0)
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ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา แนวคิดและทฤษฎี
ของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา ประวัติความเปนมาของการอนุบาล
ศึ ก ษาของต า งประเทศ ประวั ติ ค วามเป น มาของการอนุ บ าล การศึ ก ษาไทยและรู ป แบบ
การจัดการอนุ บาลไทย หน วยงานที่จัด ลักษณะการดําเนิ นงานและความเคลื่อนไหวทางการ
อนุบาลศึกษา นวัตกรรมทางการอนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ
EC

3501 การแนะแนวผูป กครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Parents Guidance for Pre-school Children
ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว ความสัมพันธระหวางการแนะแนว
กั บ การศึ ก ษา สภาพสั ง คมไทยกั บ ความจํ า เป น ต อ งมี ก ารแนะแนวผู ป กครอง ธรรมชาติ ข อง
เด็กปฐมวัยตอบทบาทหนาที่ของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญา ความรวมมือ ประสานสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน ยุทธวิธีการจัดกิจกรรม
แนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัยในเขตเมืองและชนบท
EC

4501 การใหการศึกษาแกผปู กครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Education for Parents of Pre-school Children
ความสําคัญของพอแม ผูปกครองตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย ความจําเปนที่จะตอง
ใหการศึกษาแกพอแม หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแกพอแมและการใหความรวมมือ
กับองคกรในชุมชน เพื่อประสานงานการใหความรูดานการพัฒนาเด็กแกพอแม

3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
GED 3801 การศึกษาและการมีสวนรวมในสถานศึกษา
1(60)
Study and Participation in School
ศึกษา สังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาโดยมีสวนรวมในสถานศึกษาอยางนอย
2 สัปดาห
CI

4627 วิธีสอนนาฏศิลป 1

2(1-2)
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Methods of Teaching Dramatic Arts 1
ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรนาฏศิลปในระดับชวงชั้นที่ 1 – 2 การวิเคราะห
หลักสูตร หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู การใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเหมาะสม
กับการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ทักษะการผลิตและการใชสื่อ อุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานใน
การจัดการเรียนรู การทดลองสอนในชั้นเรียน
CI

4628 วิธีสอนนาฏศิลป 2
2(1-2)
Methods of Teaching Dramatic Arts 2
ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรนาฏศิลปในระดับชวงชั้นที่ 3 -4 การวิเคราะห
หลักสูตร หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู การใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเหมาะสม
กับการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ทักษะการผลิตและการใชสื่อ อุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานใน
การจัดการเรียนรู การทดลองสอนในชั้นเรียน

CI

4801 การทดลองสอน 1
1(60)
Teaching Practice 1
วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู วิเคราะห อภิปราย แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 1 - 2 แลวนําไปทดลองใช
ในสถานศึกษาอยางนอย 2 สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใตการนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู
หมายเหตุ
1. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี้
ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ ทดลองสอนใน
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ชั้นเรียนและแหลงฝกประสบการณ ทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัยของรัฐ
หรือเอกชนที่จดั การศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป หรือ 3 - 6 ป
2. สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหเนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่หนึ่ง
3. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษใหทําการทดลองสอนในโรงเรียนที่มี
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
CI

4802 การทดลองสอน 2
1(60)
Teaching Practice 2
วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู วิเคราะห อภิปราย แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 3 – 4 แลวนําไปทดลองใชใน
สถานศึกษาอยางนอย 2 สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใต การนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู
หมายเหตุ
1. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี้
ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ ตอจากการทดลองสอน 1
ทดลองสอนในชั้นเรียนและแหลงฝกประสบการณ ทดลองสอนระดับ
การศึกษาปฐมวัยของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป
หรือ 3 - 6 ป
2. สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหทดลองสอนในชวงชั้นที่ 1 - 2 และ
เนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่สอง
3. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ใหทดลองสอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
GED 5801 การปฏิบตั ิการวิชาชีพครู 1
5(450)
Teaching Professional Externship 1
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามชวงชั้นและสาขาวิชา บันทึกผลการปฏิบัติงานครู
ตามขอบขายของงานในสถานศึกษา ฝกแกปญหา ประเมินผล และพัฒนาการเรียนการสอนของ
ตนเอง
GED 5802 การปฏิบตั ิการวิชาชีพครู 2
Teaching Professional Externship 2

5(450)
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ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 นําปญหาหรือ
ความตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมาวางแผนและดําเนินการแกไขและการพัฒนา
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ

