
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร5 ป) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะ      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
      

หมวดที ่1   
ขอมูลทั่วไป 

 
1. ช่ือหลักสูตร 
  ภาษาไทย   ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Education Program in Music Education 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
   ชื่อเต็ม (ไทย)  ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 
   ชื่อยอ (ไทย)   ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
   ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Education (Music Education) 
   ชื่อยอ (อังกฤษ)  B.Ed. (Music Education) 
 

3. วิชาเอกของหลักสูตร 
  ดนตรีศึกษา 
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  จํานวนไมนอยกวา 173 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ  
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (หลักสูตร 5 ) 
  5.2 ภาษาท่ีใช  
   ภาษาไทย 
  5.3 การรับเขาศึกษา  
   รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางประเทศท่ีมีความสามารถในการใชภาษาไทย 
  5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
   เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 รหัสหลักสูตร 
25551471103097  
 6.2 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 
วันท่ี 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ  
  6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2559    
วันท่ี 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ 
  6.4 สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี  4/2559 วันท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 ใหความ
เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ  
  6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2559 วันท่ี 22 เดือน 
เมษายน พ.ศ. 2559 ความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 
  6.6 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559      
ไดอนุมัติหลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร และศึกษาศาสตร  ในปการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 หลังสําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตาง ๆ ไดดังนี้ 
  8.1 ครูผูสอนดนตรีในสถานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังของรัฐ และเอกชนในความควบคุมของ
   กระทรวงศึกษาธิการ 
  8.2 นักวชิาการศึกษา 
  8.3 นักวิชาการนันทนาการ 
  8.4 นักดนตรีหรือเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการทางดานดนตรีท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป)  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 173 หนวยกิต  ใชเวลาศึกษา   
ไมเกิน 10 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  15  ปการศึกษา  สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  173 หนวยกิต 
  3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
   โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะดาน  
และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558  ดังนี้   

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 173 หนวยกิต 
         ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   (1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ 9 หนวยกิต 
   (2) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ 6 หนวยกิต 
   (3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ  6 หนวยกิต 
   (4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ 6 หนวยกิต 
   ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุมวิชาใดอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 137 หนวยกิต 
  1. กลุมเนื้อหาวิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา 59 หนวยกิต 
    (1) กลุมเนื้อหาวิชาชีพคร ู 44 หนวยกิต 
                - วิชาชีพครูบังคับ ไมนอยกวา 37 หนวยกิต 
               - วิชาชีพครูเลือกเรียน ไมนอยกวา   7 หนวยกิต 
    (2) การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 หนวยกิต 
    (3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา    78 หนวยกิต 
               (1) กลุมวิชาแกน (บังคับ) 24 หนวยกิต 
               (2) กลุมวิชาเฉพาะดาน 39 หนวยกิต 
               (3) กลุมวิชาการสอนเฉพาะดาน 6 หนวยกิต 
               (4) วิชาเลือกเฉพาะดาน 9 หนวยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
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 3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 
    

          ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา   30 หนวยกิต 
              (1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร ไมนอยกวา   9 หนวยกิต 
    รายวิชาบังคับ      9 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 
3(3-0-6) 

1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 
English at Work 

3(3-0-6) 

   
   รายวิชาเลือก     

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
1500136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

Chinese for Communication 
3(3-0-6) 

1500137 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน 
Chinese Conversation for Work 

3(3-0-6) 

1500138 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร   1 
Japanese for Communication  1 

3(3-0-6) 

1500139 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร  2 
Japanese for Communication  2 

3(3-0-6) 

1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน 
Basic Tagalog 

3(3-0-6) 

1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก 
Conversation in Tagalog 

3(3-0-6) 

1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน 
Basic Malay 

3(3-0-6) 

1500143 สนทนาภาษามาเลย 
Conversation in Malay 

3(3-0-6) 

1500144 ภาษาลาวเบื้องตน 
Basic Lao 

3(3-0-6) 

1500145 สนทนาภาษาลาว 
Conversation in Lao 

3(3-0-6) 

1500146 ภาษาพมาเบื้องตน 
Basic Burmese 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
1500147 สนทนาภาษาพมา 

Conversation in Burmese 
3(3-0-6) 

1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน 
Basic Vietnamese 

3(3-0-6) 

1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม 
Conversation in Vietnamese 

3(3-0-6) 

   
               (2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
    รายวิชาบังคับ(บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)                6 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2000112 การเมืองการปกครองไทย 

Thai Government and Politics 
3(3-0-6) 

2000113 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

2000114 สังคมไทยในบริบทโลก 
Thai Society in Global Context 

3(3-0-6) 

   
        รายวิชาเลือก   

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2000115 มนุษยกับสิ่งแวดลอม   

Human and Environment 
3(3-0-6) 

2000116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน   
Laws in Daily Life 

3(3-0-6) 

   
              (3)  กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
       รายวิชาบังคับ      6 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต 

Ethics and Life Skills 
3(3-0-6) 

2500115 จิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน 
Volunteer Mindedness for Local Development 

3(3-0-6) 
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        รายวิชาเลือก   
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต 

Aesthetic Appreciation 
3(3-0-6) 

2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 
Psychology in Daily  Life 

3(3-0-6) 

2500118 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา 
Information for Study Skills  

3(3-0-6) 

2500119 ทวารวดีศึกษา 
Dvaravati Studies 

3(3-0-6) 

   
              (4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
           รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)    6 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
4000124 การคิดและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making 
3(3-0-6) 

4000125 วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
Sport Science for Health 

3(3-0-6) 

4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Information and Communication Technology 

3(3-0-6) 

   
     รายวิชาเลือก  

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
4000127 โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

Science and Technology Development in the 
Changing World 

3(3-0-6) 

4000128 การสรางเสริมสุขภาวะ 
Well-being  Promotion 

3(3-0-6) 

4000129 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
Recreation for Health 

3(3-0-6) 

4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย 
Health Insurance System in Thailand 

3(3-0-6) 

4000131 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 
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   ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 137 หนวยกิต 
    1 กลุมเนื้อหาวิชาชีพครู  ไมนอยกวา 59 หนวยกิต 
    (1) กลุมวิชาสาระความรูดานวิชาชีพครู  44 หนวยกิต 
      รายวิชาบังคับ  37 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
1112101 พ้ืนฐานการศึกษา 

Foundation of Education 
3(3-0-6) 

1112102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 
English Communication  for Teacher 

2(1-2-3) 

1112103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 
Thai Communication  for Teacher 

2(1-2-3) 

1113201 หลักวิชาชีพคร ู   
Principle of Professional Teacher 

3(2-2-5) 

1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Educational Quality Assurance  

2(2-0-4) 

1121205 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum  Development 

3(2-2-5) 

1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 
Principle of Teaching and Learning Management 

3(2-2-5) 

1124501 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
Classroom Management 

2(2-0-4) 

1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology for Education 

3(2-2-5) 

1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
Learning Outcome Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

1143408 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
Research  for  Learning  Development 

3(2-2-5) 

1151101 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาสําหรับคร ู
Foundation of Psychology  for Teacher 

2(2-0-4) 

1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน  
Psychology  of Learning and Instruction 

2(1-2-3) 

1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา 
Guidance and Counseling Psychology   

2(1-2-3) 

1154101 การศึกษาพิเศษ 
Special  Education 

2(2-0-4) 
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      รายวิชาเลือก  7 หนวยกิต 
     -  เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 7 หนวยกิต   
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
1113701 กฎหมายการศึกษา 

Educational  Law 
2(2-0-4) 

1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา 
School Management 

2(2-0-4) 

1123103 สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน 
Environmental Education and Community Wisdom 

2(2-0-4) 

1123402 ทักษะและเทคนิคการสอน 
Teaching Skills and Techniques of Teaching  

2(1-2-3) 

1123403 วาทการสําหรับครู 
Speech for Teachers 

2(2-0-4) 

1132102 นวัตกรรมการศึกษา 
Educational Innovation 

3(2-2-5) 

1133502  การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา 
Creativity and Invention  of Educational Media 

3(2-2-5) 

1132503 การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 
Production and Presentation of Educational 
Multimedia 

3(2-2-5) 

1142201 การสรางแบบทดสอบเบื้องตน 
Introduction to Test Construction 

2(2-0-4) 

1142501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
Computer Software  Package for Educational 
Measurement and Research 

3(2-2-5) 

1152301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 
Human Relations for Teacher 

2(2-0-4) 

1153102 บุคลิกภาพและการปรับตัว 
Personality and Adjustment 

2(2-0-4) 

1153504 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน 
Guidance Psychology for Adolescence 

2(1-2-3) 
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              (2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครรูะหวางเรียน 3 หนวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ช่ัวโมง) 
1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

Observation and Participation in School Practices  
1(90) 

1102303 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
Pre–practicum in Teaching Profession 

2(1-2-3) 

   
              (3) กลุมวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ช่ัวโมง) 
1105801 การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 1 

Teaching Internship 1 
6(540) 

1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Teaching Internship 2 

6(540) 

   
    2. กลุมวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา    78 หนวยกิต 
     (1) กลุมวิชาแกน (บังคับ) จํานวน 24 หนวยกิต 
      จําแนกตามหมูวิชาดังนี้  

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2061101 พ้ืนฐานดนตรีไทย  

Foundation of Thai Music 
3(3-0-6) 

2061301 พ้ืนฐานดนตรีตะวันตก 
Foundation of Western Music 

3(3-0-6) 

2061302 การอานและขับรองโนตเบื้องตน 
Introduction to Sight Singing and Dictation 

3(2-2-5) 

2062419 ขับรองประสานเสียง 1 
Chorus 1 

3(0-6-3) 

2064901 การเสนอผลงานดนตรี 
Principles of Music Presentation 

3(2-2-5) 

2061701 คอมพิวเตอรดนตรีข้ันพ้ืนฐาน 
Foundation of  Music Computer  

3(2-2-5) 

2063901 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 1 
English for Music 1 

3(2-2-5) 

2063902 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 2  
English for Music 2 

3(2-2-5) 
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                (2) กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ)      จํานวน              39 หนวยกิต 
  รายวิชาเฉพาะดาน (ดนตรีไทย)  บังคับ 18 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2061102 ดนตรีพ้ืนบานไทย 

Thai Folk Music 
3(3-0-6) 

2062211 หนาทับดนตรีไทย 
Natap Performance 

3(2-2-5) 

2063101 ทฤษฎีและการวิเคราะหเพลงไทย  
Theory and Analysis of Thai Music  

3(3-0-6) 

2063103 การปรับวงดนตรีไทย 
Thai Ensemble Arranging 

3(2-2-5) 

2063416 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีสากล 1 
Practice of Western Music Foundation 1 

3(0-6-3) 

2063417 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีสากล 2 
Practice of Western Music Foundation 2 

3(0-6-3) 

   
  รายวิชาเฉพาะดานปฏิบัติ ใหเลือกเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีเพียงกลุมเดียว 

21 หนวยกิต 
      1. กลุมปฏิบัติเครื่องดีดไทย  

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2061201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 

Thai Plucked Instrument 1 
3(0-6-3) 

2061202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2 
Thai Plucked Instrument 2  

3(0-6-3) 

2062201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3 
Thai Plucked Instrument  3 

3(0-6-3) 

2062202 ปฏิบัติเครือ่งดีดไทย 4  
Thai Plucked Instrument 4 

3(0-6-3) 

2063201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5  
Thai Plucked Instrument 5 

3(0-6-3) 

2063202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6  
Thai Plucked Instrument 6 

3(0-6-3) 

2064201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 7 
Thai Plucked Instrument 7 

3(0-6-3) 
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  2. กลุมปฏิบัติเครื่องสีไทย  
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2061203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1 

Thai Bowed Instrument 1 
3(0-6-3) 

2061204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2 
Thai Bowed Instrument 2 

3(0-6-3) 

2062203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3 
Thai Bowed Instrument 3 

3(0-6-3) 

2062204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 4 
Thai Bowed Instrument 4 

3(0-6-3) 

2063203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 5 
Thai Bowed Instrument 5 

3(0-6-3) 

2063204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 6 
Thai Bowed Instrument 6 

3(0-6-3) 

2064203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 7 
Thai Bowed Instrument 7 

3(0-6-3) 

   
  3. กลุมปฏิบัติเครื่องตีไทย  

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2061205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 

Thai Melodic Percussion 1 
3(0-6-3) 

2061206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 
Thai Melodic Percussion 2 

3(0-6-3) 

2062205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 
Thai Melodic Percussion 3 

3(0-6-3) 

2062206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4 
Thai Melodic Percussion 4 

3(0-6-3) 

2063205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5 
Thai Melodic Percussion 5 

3(0-6-3) 

2063206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 6 
Thai Melodic Percussion 6 

3(0-6-3) 

2064205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 7 
Thai Melodic Percussion 7 

3(0-6-3) 
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  4. กลุมปฏิบัติเครื่องเปาไทย  
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2061207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 1 

Thai Blown Instrument 1 
3(0-6-3) 

2061208 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 2 
Thai Blown Instrument 2 

3(0-6-3) 

2062207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 3 
Thai Blown Instrument 3 

3(0-6-3) 

2062208 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 4 
Thai Blown Instrument 4 

3(0-6-3) 

2063207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 5 
Thai Blown Instrument 5 

3(0-6-3) 

2063208 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 6 
Thai Blown Instrument 6 

3(0-6-3) 

2064207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 7 
Thai Blown Instrument 7 

3(0-6-3) 

   
  5. กลุมปฏิบัติขับรองเพลงไทย  

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2061209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 1 

Thai Traditional Music Singing 1 
3(0-6-3) 

2061210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 2 
Thai Traditional Music Singing 2 

3(0-6-3) 

2062209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 3 
Thai Traditional Music Singing 3 

3(0-6-3) 

2062210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 4 
Thai Traditional Music Singing 4 

3(0-6-3) 

2063209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 5 
Thai Traditional Music Singing 5 

3(0-6-3) 

2063210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 6 
Thai Traditional Music Singing 6 

3(0-6-3) 

2064209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 7 
Thai Traditional Music Singing 7 

3(0-6-3) 
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  รายวิชาเฉพาะดาน(ดนตรีสากล) บังคับ 18 หนวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2061303 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 

Western Music Theory 1  
3(3-0-6) 

2062301 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 
Western Music Theory 2 

3(3-0-6) 

2063302       การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงดนตรี 
Band Arranging  

3(3-0-6) 

2063303 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก 
Form and Analysis of Western Music 

3(3-0-6) 

2063212 ปฏิบตัิพ้ืนฐานดนตรีไทย 1 
Practice of Thai Music Foundation 1 

3(0-6-3) 

2063213 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีไทย 2 
Practice of Thai Music Foundation 2 

3(0-6-3) 

   
รายวิชาเฉพาะดานปฏิบัติ ใหเลือกเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรเีพียงกลุมเดียว 

 21 หนวยกิต 
      6. กลุมปฏิบัติเครื่องลมไม  

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2061401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 1 

Woodwind 1 
3(0-6-3) 

2061402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 2 
Woodwind 2  

3(0-6-3) 

2062401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 3 
Woodwind 3 

3(0-6-3) 

2062402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 4 
Woodwind 4 

3(0-6-3) 

2063401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 5 
Woodwind 5  

3(0-6-3) 

2063402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 6  
Woodwind 6 

3(0-6-3) 

2064401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 7 
Woodwind 7 

3(0-6-3) 
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  7. กลุมปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง  
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2061403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 1 

Brass 1 
3(0-6-3) 

2061404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 2 
Brass 2 

3(0-6-3) 

2062403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 3 
Brass 3 

3(0-6-3) 

2062404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 4 
Brass 4 

3(0-6-3) 

2063403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 5 
Brass 5 

3(0-6-3) 

2063404 ปฏบิัติเครื่องลมทองเหลือง 6 
Brass  6 

3(0-6-3) 

2064403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 7 
Brass 7 

3(0-6-3) 

   
  8. กลุมปฏิบัติเครื่องสายสากล  

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2061405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 

String 1 
3(0-6-3) 

2061406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 
String 2 

3(0-6-3) 

2062405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 
String 3 

3(0-6-3) 

2062406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4 
String 4 

3(0-6-3) 

2063405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5 
String 5 

3(0-6-3) 

2063406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6 
String  6 

3(0-6-3) 

2064405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 7 
String 7 

3(0-6-3) 
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  9. กลุมปฏิบัติกีตาร  
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2061407 ปฏิบัติกีตาร 1 

Guitar 1 
3(0-6-3) 

2061408 ปฏิบัติกีตาร 2 
Guitar 2 

3(0-6-3) 

2062407 ปฏิบัติกีตาร 3 
Guitar 3 

3(0-6-3) 

2062408 ปฏิบัติกีตาร 4 
Guitar 4 

3(0-6-3) 

2063407 ปฏิบัติกีตาร 5 
Guitar 5 

3(0-6-3) 

2063408 ปฏิบัติกีตาร 6 
Guitar 6 

3(0-6-3) 

2064407 ปฏิบัติกีตาร 7 
Guitar 7 

3(0-6-3) 

   
  10. กลุมปฏิบัติคียบอรด  

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2061409 ปฏิบัติคียบอรด 1 

Keyboard 1 
3(0-6-3) 

2061410 ปฏิบัติคียบอรด 2 
Keyboard 2 

3(0-6-3) 

2062409 ปฏิบัติคียบอรด 3 
Keyboard 3 

3(0-6-3) 

2062410 ปฏิบัติคียบอรด 4 
Keyboard 4 

3(0-6-3) 

2063409 ปฏิบัติคียบอรด 5 
Keyboard 5 

3(0-6-3) 

2063410 ปฏิบัติคียบอรด 6 
Keyboard 6 

3(0-6-3) 

2064409 ปฏิบัติคียบอรด 7 
Keyboard 7 

3(0-6-3) 
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  11. กลุมปฏิบัติเครื่องกระทบ  
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2061413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1 

Percussion 1 
3(0-6-3) 

2061414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2 
Percussion 2 

3(0-6-3) 

2062413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3 
Percussion 3 

3(0-6-3) 

2062414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4 
Percussion 4 

3(0-6-3) 

2063413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5 
Percussion 5 

3(0-6-3) 

2063414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6 
Percussion 6 

3(0-6-3) 

2064413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 7 
Percussion 7 

3(0-6-3) 

   
 (3) กลุมวิชาการสอนเฉพาะดาน 6 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2063801 วิธีวิทยาการสอนดนตรี 1  

Music Teaching Methodology 1 
3(2-2-5) 

2063802 วิธีวิทยาการสอนดนตรี 2  
Music Teaching Methodology 2 

3(2-2-5) 

   
     (4) วิชาเลือกเฉพาะดาน 9 หนวยกิต 
      จําแนกตามหมูวิชาดังนี้  
      - ดานทฤษฎีดนตรี   

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2061103 การบันทึกโนตเพลงไทย 

Thai Music Notation 
3(3-0-6) 

2062101 ลักษณะและประเภทเพลงไทย 
Thai Music Genre 

3(3-0-6) 

2062102 ศิลปนและนักประพันธเพลงไทย 
Thai Classical Musicians and Composers 

3(3-0-6) 

2062105 ดนตรีอาเซียน 
ASEAN Music 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2062106 ดนตรีกับการพัฒนามนุษย 

Music and Human Development 
3(3-0-6) 

2062107 ดนตรีชาติพันธุและดนตรีรวมสมัย 
Ethnic and Contemporary Music 

3(3-0-6) 

2062601 หลักการวงโยธวาทิต 
Principles of Marching Band 

3(2-2-5) 

2063102 การประพันธดนตรีไทย 
Thai Classical Music Composition 

3(3-0-6) 

2063307 การประพันธดนตรีสากล 
Western Music Composition  

3(3-0-6) 

2063628 การสรางสื่อการสอนวิชาดนตรี  
Construction of Music Teaching Materials 

3(2-2-5) 

2064903 สัมมนาดนตรีศึกษา 
Seminar on Music Education 

3(2-2-5) 

   
  - ดานดนตรีปฏิบัติ   

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2061213 ปฏิบัติขับรองเพลงไทยพ้ืนฐาน 

Thai Traditional Music Singing  
3(0-6-3) 

2063211 ปฏิบัติเพลงระบํา รํา ฟอน 
Thai Dance Music  

3(0-6-3) 

2062415 ปฏิบัติรวมวง  
 Ensemble 

3(0-6-3) 

2062420 ขับรองประสานเสียง 2 
Chorus 2 

3(0-6-3) 

   
  - ดานเทคโนโลยีดนตร ี   

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
2063701 การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตร ี

Computer Aided Music 
3(2-2-5) 

2064303 การบันทึกเสียงดนตรี 
Music Recording 

3(2-2-5) 

2064305 การผลิตผลงานทางดนตรีดวยคอมพิวเตอร 
Computerization in Music Productions 

3(2-2-5) 
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      ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
     ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                 
โดยไม ซํ้ากับรายวิชาท่ี เคยเรียนมาแลว และตองไม เปนรายวิชาท่ี กําหนดให เรียนโดยไมนับ                     
หนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 

ความหมายของเลขรหัสวิชาชีพคร ู
 

 
 
หมายเหตุ 

หมายเลข ตัวท่ี 1-3 บงบอกหมวดหมูวิชา 
 110 หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 111 หมายถึง พ้ืนฐานการศึกษา 
 112 หมายถึง หลักสูตรและการสอน 
 113 หมายถึง เทคโนโลยีการศึกษา 
 114 หมายถึง วัดผลและวิจัยทางการศึกษา 
 115 หมายถึง จิตวิทยาและการแนะแนว 
 116 หมายถึง  การบริหารการศึกษา 
 117 หมายถึง การศึกษาปฐมวัย 
 118 หมายถึง พลศึกษา 
 119 หมายถึง การประถมศึกษา 
เลขตัวท่ี  3   บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 
  0    หมายถึงกลุมฝกประสบการณวิชาชีพครู 

   1 หมายถึง กลุมวิชาท่ีเปนพ้ืนฐาน 
   2 หมายถึง กลุมวิชาหลักสูตร วิธีการสอน 
   3 หมายถึง กลุมวิชาสื่อและนวัตกรรม 
   4 หมายถึง กลุมวิชาการประเมินผล การสรางแบบทดสอบ 
   5 หมายถึง กลุมวิชาจิตวิทยา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ 
   6 หมายถึง กลุมวิชาการบริหาร 
   7 หมายถึง กลุมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากงายหรือช้ันป 

หมวดวิชาและหมูวิชา
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   8 หมายถึง กลุมวิชาการพลศึกษา 
     9 หมายถึง กลุมวิชาการประถมศึกษา 
 
ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

 
  เลขตัวท่ี 1-3  บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา    

เลขตัวท่ี 4  บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 
เลขตัวท่ี 5   บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

  เลขตัวท่ี 6, 7   บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 
 หมายเหตุ 
  เลขตัวท่ี 1-3  บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้ 
  150 หมายถึง กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
  200 หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตร 
  250 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร 
  400 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากงายหรือช้ันป 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

   
   
 เลขตัวท่ี 1-3  บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา    
     วิชาการศึกษาท่ีนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีตองศึกษาในหลักสูตรประกอบดวย 
สาขาวิชาตาง ๆ ดังนี้ 
    110 สาขาวิชาการศึกษา   
    111 สาขาหลักการศึกษา 
    112 สาขาหลักสูตรและการสอน   
    113 สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
    114 สาขาวิชาประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา 
    115 สาขาวิชาจิตวิทยา 
    206 สาขาวิชาดนตรี 
  เลขตัวท่ี 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 
  เลขตัวท่ี 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวท่ี 6, 7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 
 
 หมายเหตุ 
  เลขตัวท่ี 5  บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 
  1. ทฤษฎีดนตรีไทย  
  2. ปฏิบัติดนตรีไทย 
  3. ทฤษฎีดนตรีสากล  
  4. ปฏิบัติดนตรีสากล 
  5. ประวัติดนตรี 
  6. โยธวาทิต 
  7. เทคโนโลยีดนตรี  
  8. เตรียมฝกและฝกประสบการณวิชาชีพ  
  9. บูรณาการทางดนตรี 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากงายหรือช้ันป 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน หมายความวา นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนวิชาท่ีตองเรียนมากอน 
จะตองผานการเรียนในรายวิชาท่ีระบุไวกอนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดย
นักศึกษาจะผานการเรียนและการประเมินผลรายวิชาท่ีตองเรียนมากอน โดยไดระดับคะแนน A, B+, B, 
C+, C, D+, D, PD หรือ P 
 

  3.1.4  แผนการศึกษา : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
   

วิชาดนตรีไทย 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1112101 พ้ืนฐานการศึกษา 3(3-0-6) วิชาชีพคร ู
2061101 พ้ืนฐานดนตรีไทย 3(3-0-6) เฉพาะดานบังคับ 
2061301 พ้ืนฐานดนตรีตะวันตก 3(3-0-6) เฉพาะดานบังคับ 
2061302 ทฤษฏีการอานและขับรองโนตเบื้องตน 3(2-2-5) เฉพาะดานบังคับ 
206xxxx รายวิชาปฏิบัติ 1 3(0-6-3) เฉพาะดานบังคับ 

 รวม 21 หนวยกิต  
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
2000112 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา 
3(2-2-5) วิชาชีพครู 

1151101 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาสําหรับคร ู 2(2-0-4) วิชาชีพคร ู
2061701 คอมพิวเตอรดนตรีข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5) เฉพาะดานบังคับ 
2061303 ดนตรีพ้ืนบานไทย 3(3-0-6) เฉพาะดานบังคับ 
206xxxx รายวิชาปฏิบัติ 2 3(0-6-3) เฉพาะดานบังคับ 

 รวม 20 หนวยกิต  
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
4000125 วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
xxxxxxx รายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1121205 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) วิชาชีพครบูังคับ 
1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) วิชาชีพครูบังคับ 
206xxxx รายวิชาปฏิบัติ 3 3(0-6-3) เฉพาะดานบังคับ 

 รวม 21 หนวยกิต  
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
2500115 จิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
2000113 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1112102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับคร ู 2(1-2-3) วิชาชีพครูบังคับ 
1112103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับคร ู 2(1-2-3) วิชาชีพครูบังคับ 
1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน 2(1-2-3) วิชาชีพครูบังคับ 
2062211 หนาทับดนตรีไทย 3(2-2-5) เฉพาะดานบังคับ 
206xxxx รายวิชาปฏิบัติ 4 3(0-6-3) เฉพาะดานบังคับ 
206xxxx รายวิชาเลือกเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 1 3(..-..-..) เฉพาะดานเลือก 

 รวม 21 หนวยกิต  
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
2063901 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 1 3(2-2-5) เฉพาะดานบังคับ 
1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานใน

สถานศึกษา 
1(90) วิชาชพีครูบังคับ 

1113201 หลักวิชาชีพคร ู   3(2-2-5) วิชาชีพครูบังคับ 
1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) วิชาชีพครูบังคับ 
2062419 การขับรองประสานเสียง 1 3(0-6-3) เฉพาะดานบังคับ 
2063416 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีสากล 1 3(0-6-3) เฉพาะดานบังคับ 
206xxxx รายวิชาปฏิบัติ 5 3(0-6-3) เฉพาะดานบังคับ 

 รวม 19 หนวยกิต  
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
2063902 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 2 3(2-2-5) เฉพาะดานบังคับ 
1143408 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) วิชาชีพครูบังคับ 
1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา 2(1-2-3) วิชาชีพครูบังคับ 
xxxxxxx รายวิชาชีพครูเลือก 2(..-..-..) วิชาชีพครูเลือก 
2063103 การปรับวงดนตรีไทย 3(3-0-6) เฉพาะดานบังคับ 
206xxxx รายวิชาปฏิบัติ 6 3(0-6-3) เฉพาะดานบังคับ 
206xxxx รายวิชาเลือกเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 2 3(..-..-..) เฉพาะดานเลือก 

 รวม 19 หนวยกิต  
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1102303 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพคร ู 2(1-2-3) วิชาชีพครูบังคับ 
1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) วิชาชีพครบูังคับ 
1124501 การบริหารจัดการชั้นเรียน 2(2-0-4) วิชาชีพครูบังคับ 
2063801 วิธีวิทยาการสอนดนตรี 1 3(2-2-5) เฉพาะดานบังคับ 
2063101 ทฤษฎีและการวิเคราะหเพลงไทย 3(3-0-6) เฉพาะดานบังคับ 
2063417 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีสากล 2 3(0-6-3) เฉพาะดานบังคับ 
206xxxx รายวิชาปฏิบัติ 7 3(0-6-3) เฉพาะดานบังคับ 
xxxxxx รายวิชาเลือกเสร ี1 3(..-..-..) วิชาเลือกเสร ี

 รวม 21 หนวยกิต  
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1154101 การศึกษาพิเศษ 2(2-0-4) วิชาชีพครูบังคับ 
xxxxxxx รายวิชาชีพครูเลือก 5(..-..-..) วิชาชีพครูเลือก 
2064901 การเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2-5) เฉพาะดานบังคับ 
2063802 วิธีวิทยาการสอนดนตรี 2 3(2-2-5) เฉพาะดานบังคับ 
206xxxx รายวิชาเลือกเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 3 3(..-..-..) เฉพาะดานเลือก 
xxxxxxx รายวิชาเลือกเสร ี2 3(..-..-..) วิชาเลือกเสร ี

 รวม 19 หนวยกิต  
 
 

ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ช่ัวโมง) หมวดวิชา 
1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) วิชาชีพคร ู

ปฏิบัติการสอน 
 รวม 6 หนวยกิต  

 
ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ช่ัวโมง) หมวดวิชา 
1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) วิชาชีพครู 

ปฏิบัติการสอน 
 รวม 6 หนวยกิต  
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วิชาดนตรีสากล 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1112101 พ้ืนฐานการศึกษา 3(3-0-6) วิชาชีพครูบังคับ 
2061101 พ้ืนฐานดนตรีไทย 3(3-0-6) เฉพาะดานบังคับ 
2061301 พ้ืนฐานดนตรีตะวันตก 3(3-0-6) เฉพาะดานบังคับ 
2061302 ทฤษฏีการอานและขับรองโนตเบื้องตน 3(2-2-5) เฉพาะดานบังคับ 
206xxxx รายวิชาปฏิบัติ 1 3(0-6-3) เฉพาะดานบังคับ 

 รวม 21 หนวยกิต  
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
2000112 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา 
3(2-2-5) วิชาชีพครูบังคับ 

1151101 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาสําหรับคร ู 2(2-0-4) วิชาชีพครูบังคับ 
2061701 คอมพิวเตอรดนตรีข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5) เฉพาะดานบังคับ 
2061303 ทฤษฏีดนตรีสากล 1 3(3-0-6) เฉพาะดานบังคับ 
206xxxx รายวิชาปฏิบัติ 2 3(0-6-3) เฉพาะดานบังคับ 

 รวม 20 หนวยกิต  
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
4000125 วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
xxxxxxx รายวิชาเลือก (ศึกษาท่ัวไป) 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1121205 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) วิชาชีพครูบังคับ 
1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) วิชาชีพครูบังคับ 
206xxxx รายวิชาปฏิบัติ 3 3(0-6-3) เฉพาะดานบังคับ 

 รวม 21 หนวยกิต  
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
2500115 จิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
2000113 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1112102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับคร ู 2(1-2-3) วิชาชีพครูบังคับ 
1112103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับคร ู 2(1-2-3) วิชาชีพครูบังคับ 
1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน 2(1-2-3) วิชาชีพครูบังคับ 
2062301 ทฤษฏีดนตรีสากล 2 3(3-0-6) เฉพาะดานบังคับ 
206xxxx รายวิชาปฏิบัติ 4 3(0-6-3) เฉพาะดานบังคับ 
206xxxx รายวิชาเลือกเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 1 3(..-..-..) เฉพาะดานเลือก 

 รวม 21 หนวยกิต  
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
2063901 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 1 3(2-2-5) เฉพาะดานบังคับ 
1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานใน

สถานศึกษา 
1(90) วิชาชีพครูบงัคับ 

1113201 หลักวิชาชีพคร ู   3(2-2-5) วิชาชีพครูบังคับ 
1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) วิชาชีพครูบังคับ 
2062419 การขับรองประสานเสียง 1 3(0-6-3) เฉพาะดานบังคับ 
2063212 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีไทย 1 3(0-6-3) เฉพาะดานบังคับ 
206xxxx รายวิชาปฏิบัติ 5 3(0-6-3) เฉพาะดานบังคับ 

 รวม 19 หนวยกิต  
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
2063902 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 2 3(2-2-5) เฉพาะดานบังคับ 
1143408 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) วิชาชีพครูบังคับ 
1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา 2(1-2-3) วิชาชีพครูบังคับ 
xxxxxxx รายวิชาชีพครูเลือก 2(..-..-..) วิชาชีพครูเลือก 
2063303 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก 3(3-0-6) เฉพาะดานบังคับ 
206xxxx รายวิชาปฏิบัติ 6 3(0-6-3) เฉพาะดานบังคับ 
206xxxx รายวิชาเลือกเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 2 3(..-..-..) เฉพาะดานเลือก 

 รวม 19 หนวยกิต  
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1102303 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพคร ู 2(1-2-3) วิชาชีพครูบังคับ 
1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) วิชาชีพครูบังคับ 
1124501 การบริหารจัดการชั้นเรียน 2(2-0-4) วิชาชีพครูบังคับ 
2063801 วิธีวิทยาการสอนดนตรี 1 3(2-2-5) เฉพาะดานบังคับ 
2063302 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับดนตร ี 3(3-0-6) เฉพาะดานบังคับ 
2063213 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีไทย 2 3(0-6-3) เฉพาะดานบังคับ 
206xxxx รายวิชาปฏิบัติ 7 3(0-6-3) เฉพาะดานบังคับ 
xxxxxxx รายวิชาเลือกเสร ี1 3(..-..-..) เลือกเสรี 

 รวม 21 หนวยกิต  
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1154101 การศึกษาพิเศษ 2(2-0-4) วิชาชีพครูบังคับ 
xxxxxxx รายวิชาชพีครูเลือก 5(..-..-..) วิชาชีพครูเลือก 
2064901 การเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2-5) เฉพาะดานบังคับ 
2063802 วิธีวิทยาการสอนดนตรี 2 3(2-2-5) เฉพาะดานบังคับ 
206xxxx รายวิชาเลือกเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 3 3(..-..-..) เฉพาะดานเลือก 
xxxxxxx รายวิชาเลือกเสร ี2 3(..-..-..) เลือกเสรี 

 รวม 19 หนวยกิต  
 
 

ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ช่ัวโมง) หมวดวิชา 
1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) วิชาชีพคร ู

ปฏิบัติการสอน 
 รวม 6 หนวยกิต  

 
ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ช่ัวโมง) หมวดวิชา 
1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) วิชาชีพครู 

ปฏิบัติการสอน 
 รวม 6 หนวยกิต  
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สรุป จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 173 หนวยกิต 
         ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 137 หนวยกิต 

1. กลุมเนื้อหาวิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา 59 หนวยกิต 
    (1) กลุมเนื้อหาวิชาชีพคร ู 44 หนวยกิต 
                - วิชาชีพครูบังคับ ไมนอยกวา 37 หนวยกิต 
               - วิชาชีพครูเลือกเรียน ไมนอยกวา   7 หนวยกิต 
    (2) การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 หนวยกิต 
    (3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต 
   2. กลุมวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา    78 หนวยกิต 
               (1) กลุมวิชาแกน (บังคับ)  24 หนวยกิต 
               (2) กลุมวิชาเฉพาะดาน 39 หนวยกิต 
               (3) กลุมวิชาการสอนเฉพาะดาน 6 หนวยกิต 
               (4) กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน 9 หนวยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 

 
    3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
    ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
      (1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 
      รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 

 Thai for Communication  
 ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน   
 Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for 
communication in daily life 
 
1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 English for Communication  
 ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การฟงเพ่ือ

จับใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอานจับใจความสําคัญ
และสรุปความ การเขียนประโยคและอนุเฉท  
 Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for 
main ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas, 
reading for main ideas and details and writing  sentences and paragraphs                  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 

 English at Work  
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน การแนะนํา

ตนเองและองคกร การสัมภาษณ การพูดโตตอบทางโทรศัพท การนําเสนองาน การอานเอกสาร     
การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนบันทึกสื่อสารระหวางหนวยงาน การสื่อสารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 
 Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and 
organization introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, job 
application form writing, interoffice memo writing and e-mail communicating 

 
1500136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 Chinese for Communication  
   ทักษะการใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทายและการลา         
การแนะนําตนเอง และผูอ่ืน การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซ้ือ
สินคา    
   Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell, 
introducing oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink 
ordering and shopping  

   
1500137 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 

 Chinese Conversation for Work  
 ทักษะการฟงและพูดภาษาจีนในการทํางาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท   
การนัดหมาย  การสัมภาษณ การรับฝากขอความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ  
                 Chinese listening and speaking at work, asking for information, 
telephoning, making appointments, interviewing, leaving messages and job application 
form and resume writing         
 
1500138 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication 1  
 อักษรและระบบเสียงในภาษาญ่ีปุน คําศัพทและอักษรคันจิพ้ืนฐาน โครงสรางประโยค
ข้ันพ้ืนฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนเบื้องตน 
 Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters, 
basic  sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500139 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication 2  
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  1500138  ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1  

 ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาญ่ีปุนและการใชภาษาญ่ีปุนใน     
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน  
                  Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in 
daily life communication 

   
1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน  3(3-0-6) 

 Basic Tagalog  
   ภาษาตากาล็อกเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเนนเสียงและพยางค ประโยค
พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว 
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ 

Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels, 
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking 
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, 
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories 
   
15000141 สนทนาภาษาตากาล็อก  3(3-0-6) 
 Conversation in Tagalog  
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  1500140  ภาษาตากาล็อกเบื้องตน  
                 ทักษะการฟงเพ่ือความเขาใจและการพูดท่ีมีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องท่ัวไป         
งานอดิเรก และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเท่ียว การเดินทาง 
การซ้ือของ การสนทนาของนักทองเท่ียว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใชภาษาตากาล็อกใน
สถานการณตาง ๆ  วัฒนธรรมในประเทศฟลิปปนสและกลยุทธการสื่อสาร 

Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language 
in different situations and contexts, Filipino cultures and communication strategies 
 
 
 
 
 
 
 



41 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
15000142 ภาษามาเลยเบื้องตน 3(3-0-6) 
 Basic Malay  
    ภาษามาเลยเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเนนเสียงและพยางค รูปประโยค
พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว 
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ           
               Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels, stress 
and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about 
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, 
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories 

   
15000143 สนทนาภาษามาเลย 3(3-0-6) 

 Conversation in Malay  
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  1500142  ภาษามาเลยเบื้องตน  

                ทักษะการฟงเพ่ือความเขาใจและการพูดท่ีมีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องท่ัวไป        
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเท่ียว การเดินทาง 
การซ้ือของ การสนทนาของนักทองเท่ียว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษามาเลยใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธการสื่อสาร 
  Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Malay language 
in different situations and contexts, Malaysian/Indonesian cultures and 
communication strategies 

   

15000144 ภาษาลาวเบื้องตน 3(3-0-6) 
 Basic Lao  

ภาษาลาวเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพ้ืนฐาน         
การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ 

Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones, 
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, 
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, 
cardinal numbers, clothes and accessories  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
15000145 สนทนาภาษาลาว 3(3-0-6) 

 Conversation in Lao  
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  1500144  ภาษาลาวเบื้องตน  

                  ทักษะการฟงเพ่ือความเขาใจและการพูดท่ีมีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องท่ัวไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเท่ียว การเดินทาง    
การซ้ือของ การสนทนาของนักทองเท่ียว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใชภาษาลาวใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมลาวและกลยุทธการสื่อสาร 
 Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in 
different situations and contexts, Lao cultures and communication strategies 
   
15000146 ภาษาพมาเบื้องตน 3(3-0-6) 
 Basic Burmese  
                   ภาษาพมาเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพ้ืนฐาน       
การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ 
 Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and 
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about 
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, 
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories 
 
15000147 สนทนาภาษาพมา                      3(3-0-6) 
 Conversation in Burmese  
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  1500146  ภาษาพมาเบื้องตน  
                   ทักษะการฟงเพ่ือความเขาใจและการพูดท่ีมีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องท่ัวไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเท่ียว การเดินทาง    
การซ้ือของ การสนทนาของนักทองเท่ียว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใชภาษาพมาใน
สถานการณตาง ๆ  วัฒนธรรมพมาและกลยุทธการสื่อสาร 
  Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Burmese 
language in different situations and contexts, Burmese cultures and communication 
strategies 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
15000148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน                    3(3-0-6) 
 Basic Vietnamese  
         ภาษาเวียดนามเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพ้ืนฐาน 
การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเก่ียวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ 
 Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels and 
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about 
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, 
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories 
 
15000149 สนทนาภาษาเวียดนาม                       3(3-0-6) 

 Conversation in Vietnamese  
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  1500148  ภาษาเวียดนามเบื้องตน   

                  ทักษะการฟงเพ่ือความเขาใจและการพูดท่ีมีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องท่ัวไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเท่ียว การเดินทาง    
การซ้ือของ การสนทนาของนักทองเท่ียว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใชภาษาเวียดนามใน
สถานการณตาง ๆ  วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธการสื่อสาร 
 Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese 
language in different situations and contexts, Vietnamese cultures and communication 
strategies 

   
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร 

                                               รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000112 การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6) 

 Thai Government and Politics  
   ความรูพ้ืนฐานทางการเมืองและการปกครอง การวิเคราะห การแสดงทัศนะตอการเมือง
และการปกครองของไทย เหตุการณทางประวัติศาสตร  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง
ของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมท้ังอิทธิพล
ของกระแสโลกาภิวัตน 
   Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and 
expressing idea on Thai government and politics, crucial events of Thai history, 
changing of Thai government and politics from Sukhothai era to present in relation to 
economic, social, cultural and influence of globalization 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000113  อาเซียนศึกษา          3(3-0-6) 
 ASEAN Studies  
                  การรวมตัวของกลุมประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและม่ันคงอาเซียน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ขอมูลพ้ืนฐานและบทบาทของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ประวัติศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองคกรคูเจรจา
อาเซียน และความเปนพลเมืองอาเซียน 
 Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of 
Association of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security 
Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural 
Community (ASCC), fundamental  information and roles of ASEAN countries members, 
ASEAN historical background, ASEAN dialogue partnership and ASEAN citizenship 
   
2000114  สังคมไทยในบริบทโลก       3(3-0-6) 
 Thai Society in Global Context  
                  วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธระหวางไทย
กับสังคมโลกในชวงเวลาตางๆ ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงปจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับสากล 
การปรับตัวและความรวมมือของไทยในประชาคมโลก 
 Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation 
between Thai and other countries in different periods from pre-modernism to post-
modernism, roles of Thailand in international context, adaptation and cooperation of 
Thailand and global community 
 
                                  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000115 มนุษยกับสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 

 Human and Environment  
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและความ
ม่ันคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณทางสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการพัฒนามนุษยเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
 Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food 
security, natural disaster, environmental crisis, human development process for 
resources and environmental management for sustainable locality development   
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

 Laws in Daily Life  
   ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายท่ีใชในชีวิตประจําวัน หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย
แพงและพาณิชย  กฎหมายอาญา การดําเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกตและบูรณาการการใช
กฎหมาย ในชีวิตประจําวัน 
 Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and 
freedom based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to 
civil and commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and 
integration of laws used in daily life 
 
      (3) กลุมวิชามนุษยศาสตร 
       รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6) 

 Ethics and Life Skills  
   แนวคิดเก่ียวกับชีวิตและจริยธรรม ปญหาทางจริยธรรมในสังคมปจจุบัน หลักจริยธรรม
เพ่ือการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ 
 Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society, 
ethical principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on the 
philosophy of sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness 
and public consciousness  

   
2500110 จิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน       3(3-0-6) 

 Volunteer Mindedness for Local Development  
   ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการ วิธีการเก่ียวกับจิตอาสาเพ่ือการ
พัฒนาตนเอง ชุมชน ทองถ่ิน รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สรางงานจิตอาสาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
ชุมชน ทองถ่ิน กรณีศึกษาบทบาท หนาท่ีของบุคคล กลุม องคกร หนวยงานท่ีทํางานดานจิตอาสา   
การบําเพ็ญประโยชน หรือ เปนอาสาสมัคร 
 Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of 
public consciousness for individual, communal, and local development, roles of 
individual and non-benefit organizations, case studies and voluntary processes 
devoting to community  
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     รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต    3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation  
   ความหมายและคุณคาของสุนทรียภาพดานทัศนศิลป  ดุริยางคศิลป  นาฏศิลปและ   
การแสดง การเสริมสรางการรับรูและความซาบซ้ึงทางดานสุนทรียภาพ  
 Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical 
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation 
   
2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

 Psychology in Daily Life  
   ความสําคัญของจิตวิทยาตอการดําเนินชีวิต องคประกอบและปจจัยของพฤติกรรมมนุษย 
ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย การรูจักตนเองและผูอ่ืน การปรับตัวท่ีมีประสิทธิภาพ การพัฒนาตน 
มนุษยสัมพันธ และการทํางานเปนทีม การประยุกตจิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 
 Importance of psychology for life, components and factors of human 
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective 
adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of 
psychology for happiness in life 

   
2500118 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา       3(3-0-6) 

 Information for Study Skills  
   ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ และการ
ใหบริการการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศแบบ
ออนไลน (OPAC) และการสืบคนฐานขอมูลออนไลน การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนอางอิง
และบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ 
   Definitions and importance of information technology and information 
literacy, information resources and services, classification of information resources, 
strategies and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases 
searching, academic report writing, reference citation and laws and ethics for 
information use 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
25000119 ทวารวดีศึกษา           3(3-0-6) 
 Dvaravati Studies  
      ประวัติความเปนมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง    
การปกครอง ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรม รองรอยของทวารวดีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ
ไทย ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีท่ีมีตอจังหวัดนครปฐม 
 History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics 
and government,  art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in 
different regions of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom 
province  
 
                              (4)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
     รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000124 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 Thinking and Decision Making  
   หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  การพัฒนาลักษณะการคิด  และกระบวน   
การคิด  ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ตรรกศาสตรและ
การใชเหตุผล การวิเคราะหขอมูลขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชในการแกปญหา
ในชีวิตประจําวัน 
   Principles and process of human thinking, development of cognitive 
attributes and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific 
knowledge and methodology, logic, data analysis, decision making process and 
application of the knowledge in daily life 

   
4000125 วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ     3(3-0-6)  

 Sport Science for Health  
                 ความหมาย และจุดมุงหมายของวิทยาศาสตรการกีฬา หลักการ ประเภทและประโยชน
ของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายดวยกิจกรรมทางกาย การเลนกีฬา มารยาทของการเปนผู
เลนและผูดูกีฬาท่ีดี การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและการสรางเสริมสุขนิสัย การปฐมพยาบาล
การบาดเจ็บท่ีเกิดจากการออกกําลังกาย 
 Definitions and objectives of sport science, principles, categories and 
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good 
players and watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for 
exercising injuries 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Information and Communication Technology  
   ความหมายและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ      
การสื่อสารการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกตดาน
การประมวลผลคํา ดานตารางคํานวณ ดานการนําเสนอ ดานการสื่อสารผานเครือขาย ระบบ      
ความปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอร กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับการใชงาน
คอมพิวเตอร รวมถึงสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร 
 Definitions and components of the computer system and information and 
communication technology; use of information and communication technology for 
data retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation, 
network communication, network security system, computer ethics and cyber laws, 
and computer ergonomics 
 

     รายวิชาเลือก 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000127 โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   3(3-0-6) 

 Science and Technology Development in the Changing 
World 

 

   ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน  
ดานการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ  ดานพลังงาน ภาวะโลกรอน  ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และภัยธรรมชาติ  ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 Effects of science and technology on global changes, development of 
community and country, energy and global warming, natural resources, environment, 
disaster, agriculture, and agricultural industry 

   
4000128 การสรางเสริมสุขภาวะ      3(3-0-6) 

 Well-being Promotion  
   ความสําคัญของสุขภาพ ดานรางกายและอารมณ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัยสวน
บุคคล และสิ่งแวดลอมในชุมชน โรคและวิธีการปองกันโรค การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวน
บุคคล และทักษะการเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอ่ืนใหดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุข หลักการสงเสริม
สุขภาพแบบองครวม หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  ตระหนักและเห็นคุณคาของการออกกําลัง
กาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย   
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
    Importance of physical and emotional health, food, medicines and herbs, 
personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality 
development, personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health 
promotion, health fitness, awareness and appreciation of benefits of exercise, physical 
fitness, health checkup and health insurance system in Thailand 

   
4000129 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ      3(3-0-6) 

 Recreation for Health  
   ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ                
ในชีวิตประจําวัน ผูนํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว 
 Definitions, importance and advantages of recreation activities, recreation 
activities in daily life, leaders of recreation activities and recreation activities for 
oneself and family 

   
4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย       3(3-0-6) 

 Health Insurance System in Thailand  
   ปรัชญา แนวคิด หลักการและพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพไทยและ
ตางประเทศ  การเขาถึงสิทธิประโยชน การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ
 Philosophy, concepts, principles and health insurance system, 
development of health insurance system of Thailand and other countries, fund 
management and citizen rights under the National Health Insurance System 

   
4000131 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life  
   คณิตศาสตรพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนาท่ีใช
ใน การชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระ และคณิตศาสตรประกันภัย 
 Basic Mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of 
progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment 
systems and actuarial science 
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   ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน   
    1. กลุมเนื้อหาวิชาชีพครู    
 (1) กลุมวิชาสาระความรูดานวิชาชีพครู  
 รายวิชาบังคับ  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1112101 พ้ืนฐานการศึกษา 

Foundation of Education 
3(3-0-6) 

                   บทบาทของการศึกษาในการพัฒนาประเทศ  ปรัชญา แนวคิด  และทฤษฎีทางการศึกษา
จิตวิทยา สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม  แผนการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  การจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการทองถ่ิน  โครงสรางการบริหารสถานศึกษา 
แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน  การวิเคราะหเก่ียวกับบริบท  
แนวโนม  และปญหาการศึกษาสูการประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
1112102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับคร ู

English Communication  for Teacher 
2(1-2-3) 

                 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการคนควา
และพัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรูมารยาท วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตของตางชาต ิ
   
1112103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 

Thai Communication  for Teacher 
2(1-2-3) 

                 การใชภาษาไทยสําหรับครูอยางมีประสิทธิภาพ การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียน การใชภาษาไทยเพ่ือการปฏิบัติงานและการพัฒนาวิชาชีพครู  การจัดทําหนังสือราชการ    
การใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตอยูรวมกันไดอยางสันติสุขภายใตความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
   
1113201 หลักวิชาชีพคร ู   

Principle of Professional Teacher 
3(2-2-5) 

                 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวิชาชีพครู  บทบาทหนาท่ี  สภาพงานครู   องคกรวิชาชีพครู
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนวทางการ
เสริมสรางความกาวหนาเพ่ือพัฒนาตนและวิชาชีพอยางตอเนื่อง การเปนบุคคลแหงการเรียนรู การจัดการ
ความรูท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพครูเพ่ือการแสวงหาและการเลือกใชขอมูลขาวสารความรู รอบรูในเนื้อหาวิชา
ท่ีสอนและกลยุทธการสอนเพ่ือใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคสิ่งใหมๆ ลักษณะของ
ครูท่ีดี การเสริมสรางเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู  คุณธรรมจริยธรรมท่ีจําเปนตอวิชาชีพครู 
หลักธรรมาภิบาลและความซ่ือสัตยสุจริต จิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือสังคม การเสริมสราง
ความสัมพันธเชิงสรางสรรคระหวางครูกับผูเรียนเพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน การปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนและสังคม 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา 

Educational Quality Assurance 
2(2-0-4) 

                   ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาและการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ การจัดการความรู
เก่ียวกับวิชาชีพครูเพ่ือการจัดการเชิงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง บทบาทหนาท่ีของผูมีสวนเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
และตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา การดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
และการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา   
   
1121205 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum  Development 
3(2-2-5) 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร ความหมาย ความสําคัญของ
การพัฒนาหลักสูตร  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  การนําหลักสูตรไป
ใชในสถานศึกษา สาระสําคัญและความสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณใหสอดคลองกับหลักสูตรและการใช
แหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การฝกปฏิบัติการวิเคราะหและการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาการฝก
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

   
1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 

Principle of Teaching and Learning Management 
3(2-2-5) 

ความหมาย  ความสําคัญ  องคประกอบ แนวคิดของการสอน และหลักการจัดการ
เรียนรู  ทฤษฎแีละรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยเนนการคิดวิเคราะห  คิดสรางสรรค และ
คิดแกปญหา  การออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู  
การวัดและประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู  การใชสื่อและการจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู       
การพัฒนาศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา  ความสําคัญ  หลักการ และกระบวนการจัดทําแผน         
การจัดการเรียนรู  และการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู  การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

   
1124501 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

Classroom Management 
2(2-0-4) 

ความหมาย  ความสําคัญ องคประกอบ และหลักการจัดการชั้นเรียน ลักษณะชั้นเรียนท่ี
พึงประสงค  การจัดชั้นเรียนเฉพาะวิชา การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีสงเสริมการเรียนรูและเจตคติท่ีดี
ตอการเรียนรู การสรางวินัยในชั้นเรียน  การสรางแรงจูงในการเรียน  หลักการและกระบวนการแกปญหา
ในชั้นเรียน การจัดการพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมผูเรียน การใชกระบวนการกลุมเพ่ือการจัดการ
ชั้นเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ   
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

Innovation and Information Technology for Education 
3(2-2-5) 

ความสําคัญ ประเภท หลักการ แนวคิด  และทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน แหลงการเรียนรูและ
เครือขายการเรียนรู   หลักการเลือก  การออกแบบ การผลิต การประยุกตใช การประเมิน และ     
การบํารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา การฝกปฏิบัติการออกแบบ การผลิต การใช และ        
การปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน 
  
1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

Learning Outcome Measurement and Evaluation 
3(2-2-5) 

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
จุดมุงหมายทางการศึกษากับการวัดและการประเมินผล  วิธีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง  
การสราง  การเลือกใช  และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู แนว
ปฏิบัติเก่ียวกับเกณฑการใหคะแนน  สถิติเบื้องตนสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา การแปล
ความหมายของคะแนน การฝกปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  การนําผลจากการ
วัดและการประเมินผลไปใชในการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน 

   
1143408 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

Research  for  Learning  Development 
3(2-2-5) 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู การใชและผลิต
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีการวิจัย การกําหนดปญหา การออกแบบการวิจัย การเลือก
ตัวอยาง  การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย  สถิติเพ่ือการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห
ขอมูล การตีความและการแปลผลขอมูล การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย  การนํา
ผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน  ฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผูเรียน 

   
1151101 พ้ืนฐานทางจิตวทิยาสําหรับคร ู

Foundation of Psychology  for Teacher 
2(2-0-4) 

พ้ืนฐานทางจิตวิทยาตอการประกอบวิชาชีพครู  แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ  
ความหลากหลายของผู เรียน การเรียนรู กระบวนการคิดและเชาวนปญญา การรับรู แรงจูงใจ  
บุคลิกภาพ พฤติกรรมทางสังคม สุขภาพจิตและจิตวิทยาสุขภาพ การประยุกตหลักการและแนวคิดทาง
จิตวิทยาเพ่ือความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ การปฏิบัติวิชาชีพครู 
และการสรางคุณภาพชีวิต 
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1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน 

Psychology of Learning and Instruction 
2(1-2-3) 

การประยุกตหลักการ แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือการ
สอนและการพัฒนาผูเรียน  ระบบประสาทการรูสึก จิตประสาทการเคลื่อนไหว และสมองกับการเรียน
การสอน  พัฒนาการตามวัยกับการเรียนการสอน แรงจูงใจ อารมณ วินัยการเรียนรู พลวัตกลุมกับ   
การเรียนการสอน การวางแผนการจัดการเรียนรู  การจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการ
เรียนรู แนวคิดจิตวิทยาการประเมินสัมฤทธิผลการเรียนและการสอน 
 
1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา  

Guidance and Counseling Psychology  
2(1-2-3) 

ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา และหลักการแนะแนว  ลักษณะ ประเภท และบริการ
แนะแนวในสถานศึกษา หลักการ ทฤษฎี และทักษะการใหการปรึกษาเบื้องตน การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนและการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระบบดูแลชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูเรียน  การฝกปฏิบัติการศึกษารายกรณี 

   
1154101 การศึกษาพิเศษ 

Special  Education 
2(2-0-4) 

การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษทางการศึกษา  พระราชบัญญัติ
และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษาพิเศษ  รูปแบบการบริหารการศึกษาพิเศษในประเทศไทย      
การจําแนกประเภท ลักษณะทางจิตวิทยาและการเรียนรูของผู เรียนท่ี มีความตองการพิเศษ          
แนวปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  เทคโนโลยี นวัตกรรมการสอน และสิ่งอํานวย
ความสะดวก การบูรณาการ การจัดการเรียนรู และจัดการพฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียนรวม การจัดทํา
และการใชแผนการจัดการศึกษารายบุคคล 

   
 รายวิชาเลือก  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1113701 กฎหมายการศึกษา 

Educational  Law 
2(2-0-4) 

กฎหมายการศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา แนวทางการนํากฎหมายมา
ประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 
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1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา 

School Management 
2(2-0-4) 

 ความรูพ้ืนฐานทางการบริหาร  ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผูนําทางการศึกษา
การคิดอยางเปนระบบ วัฒนธรรมองคกร การเชื่อมโยงการประกันคุณภาพทางการศึกษา          
มนุษยสัมพันธและการสื่อสารในองคกร  การทํางานเปนทีม  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ  การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน  การจัดทําโครงการทางวิชาการ  โครงการฝกอาชีพและโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาในสถานศึกษา 
 
1123103 สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน 

Environmental Education and Community Wisdom 
2(2-0-4) 

ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของสิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา  การวิเคราะหปญหาและผลกระทบของสิ่งแวดลอม การศึกษาแหลง
การเรียนรูและภูมิปญญาชุมชนในฐานะทรัพยากรการเรียนรู การนําสิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญา
ชุมชนมาใชในการจัดการเรียนรูและการดําเนินชีวิต 
   
1123402 ทักษะและเทคนิคการสอน 

Teaching Skills and Techniques of Teaching  
2(1-2-3) 

ความหมายและความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการนําเขาสูบทเรียน
ทักษะการนําเสนอสาระการเรียนรู  ทักษะการสรุปบทเรียน  ทักษะการเลาเกร็ดความรูเพ่ือสราง
บรรยากาศในชั้นเรียน  การเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเสริมแรง 
ทักษะการใชกระดานและสื่อพ้ืนฐานประจําชั้นเรียน  ทักษะการสรางปฏิสัมพันธในชั้นเรียน  ทักษะ
การสรุปใจความจากการฟงการอธิบาย  การขยายความ  การสอนกลุมใหญ การสอนกลุมยอย      
การสอนรายบุคคล  การใชกิจกรรมเกมและเพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ  

   
1123403 วาทการสําหรับครู 

Speech for Teacher 
2(2-0-4) 

ความสําคัญและความมุงหมายของวาทการสําหรับครู หลักการและวิธีการพูดรูปแบบตางๆ
เพ่ือการปฏิบัติงานครูอยางมีประสิทธิภาพ  การวางโครงเรื่อง  การประเมินผลการพูดตามศักยภาพ 
 
1132102 นวัตกรรมการศึกษา 

Educational Innovation 
3(2-2-5) 

ความหมาย ความสําคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา  การสรางการ
เลือก การใชนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียน การสอน ฝกวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษาเพ่ือออกแบบ สรางและนําเสนอรูปแบบนวัตกรรมท่ีเหมาะสม การนําไปทดลองใชเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนา 
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1132502 การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา 

Creativity and Invention of Educational Media 
3(2-2-5) 

ความหมายของงานสรางสรรคและงานประดิษฐ   การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา
ประเภทตางๆ เนนความคิดสรางสรรคโดยใหสัมพันธกับรูปแบบและเนื้อหา  การนําสื่อสรางสรรคหรือ
งานประดิษฐไปใชประโยชนทางการศึกษา  ฝกการออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา 
 
1133503 การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา  

Production  and  Presentation of Educational  Multimedia 
3(2-2-5) 

ความหมาย ความสําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร  เพ่ือการ
นําเสนอ วิธีการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการนําเสนอ ปฏิบัติการ
ออกแบบ สราง และนําเสนอผลงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการนําเสนอสําหรับการเรียนการ
สอนและการเผยแพร 

   
1142201 การสรางแบบทดสอบเบื้องตน 

Introduction to Test Construction 
2(2-0-4) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับแบบทดสอบ ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสราง
แบบทดสอบชนิดตางๆ  การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ
กอนนําไปใช การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบหลังนําไปทดลองใช การประเมินคุณภาพของ
แบบทดสอบและปรับปรุงแบบทดสอบ ฝกปฏิบัติการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และการนําไป
ทดลองใช 

 
1142501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา  

Computer Software  Package for Educational Measurement 
and Research 

3(2-2-5) 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร ประเภท และลักษณะของโปรแกรมสําเร็จรูป
กระบวนการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวัดผลและวิจัย การสรางแฟมขอมูล และแฟมคําสั่ง 
ฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลลักษณะตางๆ  ท้ังทางดานการวัดผลและวิจัย 

   
1152301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 

Human Relations for Teacher 
2(2-0-4) 

ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู  ธรรมชาติความตองการของ
มนุษย  หลักการและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ  การสื่อสารในองคกร  การประยุกตมนุษยสัมพันธ
เพ่ือใชในการสรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีด ีการสงเสริมติดตามดูแลชวยเหลือผูเรียน 
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1153102 บุคลิกภาพและการปรับตัว  

Personality and Adjustment 
2(2-0-4) 

ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  ปจจัยท่ี
มีผลตอบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพและการปรับตัว การวิเคราะห
พฤติกรรมท่ีเปนปญหา การฝกทักษะการแกปญหาและการปรับตัวในลักษณะตางๆ เพ่ือการดํารงชีวิต
อยางมีคุณภาพ 
 
1153504 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน 

Guidance Psychology for Adolescence 
2(1-2-3) 

วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตางๆ ของวัยรุน ปจจัยท่ีสงผลตอ
พัฒนาการ  ปญหาเฉพาะวัย  บทบาทของครูกับการแนะแนวและการใหการปรึกษาวัยรุนใน
สถานศึกษา การจัดบริการแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือเพ่ือปองกัน แกไขและพัฒนาผูเรียนวัยรุน 
แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุนดวยกระบวนการแนะแนว 

 
 ข. กลุมฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา * 

Observation and Participation in School Practices 
1(90) 

 * วชิาท่ีตองเรียนมากอน  
    1. 1112101  พ้ืนฐานการศึกษา 
    2. 1121205   การพัฒนาหลกัสูตร 
    3. 1131103  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรู  และสภาพทั่วไปของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ภาระ

งานของครูผูสอน  ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา  การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางเสริมเจตคติท่ีดีและ
จิตวิญญาณความเปนครูเพ่ือการเปนครูมืออาชีพ  การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและ
บุคลากรในสถานศึกษาการศึกษาพฤติกรรมผูเรียน  การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมแนะแนวและ
กิจกรรมโฮมรูม การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา การฝกเปนผูชวยครูดานงานธุรการ    
ชั้นเรียน การเขียนรายงานผลการศึกษาผูเรียนรายกรณี  การจัดทํารายงานการศึกษาสังเกตและการ
ปฏิบัติงานผูชวยครูจากสภาพจริง  การนําเสนอและอภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1102303 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู* 

Pre–practicum in Teaching Profession 
* วชิาท่ีตองเรียนมากอน  
1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

2(1-2-3) 

ขอบขาย บทบาทของผูท่ีเก่ียวของ และแนวทางการปฏิบัติตนในการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู  การบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูในวิชาเฉพาะดาน
ของนักศึกษา  การฝกจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการสอนท่ีหลากหลาย
โดยเนนใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง  การทดลองจัดการเรียนรูในสถานการณจําลองและ
สถานการณจริง  การออกแบบทดสอบ  ขอสอบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ  การใหคะแนน และ
การตัดสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน  การใชและการผลิตสื่อ  การวิจัย
แกปญหาผูเรียน การจัดทําโครงงานวิชาการในสถานศึกษา 
 
 ค. กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1* 

Teaching Internship 1 
* การลงทะเบียนรายวิชานี้ตองผานการเรียนรายวิชาชีพครูในกลุมวิชาชีพครู
และกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียนครบตามโครงสราง
ของหลักสูตร 

6 (540) 

การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาตลอดภาคเรียน  การปฏิบัติการสอนในวิชาเอก การจัดการชั้นเรียน การวัดและการ
ประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนา
งานตางๆ รวมกับสถานศึกษา  การศึกษาผูเรียนเปนรายกรณี และการวิเคราะหผลการจัดการเรียนรูสู
การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนภายใตกระบวนการนิเทศติดตามชวยเหลือและพัฒนา  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับ
มอบหมาย  การสรางมนุษยสัมพันธและเรียนรูการปรับตนใหเขากับวัฒนธรรมองคกร การสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2* 

Teaching Internship 2 
* วชิาท่ีตองเรียนมากอน  
1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

6 (540) 

การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาตลอดภาคเรียนในทุกดานเพ่ือการพัฒนาตนสูความเปนครูมืออาชีพ  การออกแบบการ
จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญจนสามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงในการปฏิบัติการสอนวิชาเอก 
การวัดและการประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาและ
แกปญหาการเรียนรูของผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถ
ประเมิน  ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน  การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
สถานศึกษา และปฏิบัตงิานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณ
วิชาชีพคร ู 
   
 
หมายเหตุ  
 รายวิชาในกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียนและกลุมวิชาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาไดผลการเรียนระดับข้ันตํ่ากวา C  ถือวาไมผานเกณฑตองลงทะเบียนฝกประสบการณใน
รายวิชานั้นใหม 
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      ข. 2 กลุมวิชาเอก    
     (1) กลุมวิชาแกน (บังคับ)   
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2061101 พ้ืนฐานดนตรีไทย  

Foundation of Thai Music 
3(3-0-6) 

   เสียงและองคประกอบดนตรีไทย ความสัมพันธของดนตรีไทยตอสังคมและวัฒนธรรม 
วิวัฒนาการของดนตรีไทยในยุคสมัยตาง ๆ ประเภทเครื่องดนตรี วงดนตรี บทเพลง บุคคลสําคัญ กับ
การอนุรักษสงเสริมเผยแพร และพัฒนาดนตรีไทย   

   
2061301 พ้ืนฐานดนตรีตะวันตก 

Foundation of Western Music 
3(3-0-6) 

   เสียงและระดับเสียงของมนุษยและเครื่องดนตรี องคประกอบทางดนตรี  ศัพทสังคีต
ท่ัวไป ประเภทของวงดนตรี บทเพลง แนวคิดในการถายทอดผลงานและพัฒนาการของดนตรี
ตะวันตก บทเพลง และวรรณคดีดนตรีในยุคตางๆ    
 
2061302 การอานและขับรองโนตเบื้องตน 

Introduction to Sight Singing and Dictation 
3(2-2-5) 

     การอาน การขับรอง การเคาะจังหวะ และการเขียนโนตเบื้องตน บันไดเสียงเมเจอร
และไมเนอร ข้ันคูเสียง ตรัยแอด การรองโนตแบบทันควัน (Sight singing) การจดบันทึกโนตจากการ
ฟง ชนิดเมเจอร     ไมเนอร ดิมินิชท และออกเมนเทด   

   
2062419 ขับรองประสานเสียง 1 

Chorus 1 
3(0-6-3) 

 การอานออกเสียงตามตัวโนต การฝกรองตรงตัวโนตหรือฟกซ โด (Fixed Do) และการ
ยายเสียงโด หรือมูฟเอเบิล โด (Movable Do) การฝกการออกเสียง การหายใจ การควบคุมลม
หายใจ และการออกเสียงใหตรงจังหวะท่ีถูกตองตามหลัก  การเปลงเสียงตามรูปประโยคของเพลงท้ัง
สระและวรรณยุกต สรีระทาทางการขับรอง บทเพลงประสานเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2-3 
แนว และการเรียบเรียงเสียงประสานเบื้องตนสําหรับวงขับรองประสานเสียง 

   
2064901 การเสนอผลงานดนตรี 

Principles of Music Presentation 
3(2-2-5) 

  หลักการเสนอผลงานดนตรีในรูปแบบตางๆ การนําเสนอแผนการจัดการแสดงและ
ประเมินผลโครงการ การติดตามแผนรายสัปดาห การจัดการแสดงวงดนตร ี 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2061701 คอมพิวเตอรดนตรีข้ันพ้ืนฐาน 

Foundation of Music Computer   
3(2-2-5) 

  ประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอรดนตรี สวนประกอบหลัก ระบบปฏิบัติการ และ
การใชโปรแกรมดนตรีแบบตาง ๆ  
 
2063901 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 1  

English for Music 1 
3(2-2-5) 

 การฝกทักษะเบื้องตนเก่ียวกับการฟง การพูด การอาน และ การเขียนภาษาอังกฤษ
สําหรับการศึกษาดนตรี และศัพททางดนตรี  
 
2063902 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 2  

English for Music 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063901 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 1 

3(2-2-5) 

 ใชทักษะบูรณาการในการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาดนตรี ทักษะภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานในการนําเสนองานทางดนตรี ศัพทดนตรีไทยและตะวันตก ทักษะการฟง การพูด การอาน 
และ การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาดนตร ี  

   
(2) กลุมวิชาเฉพาะดาน   

  รายวิชาเฉพาะดาน (ดนตรีไทย)  บังคับ   
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2061102 ดนตรีพ้ืนบานไทย 

Thai Folk Music 
3(3-0-6) 

  ดนตรีพ้ืนบานและเพลงพ้ืนบานในภูมิภาคของไทย ประวัติความเปนมาของวงดนตรี
และบทเพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเชื่อ พิธีกรรม บทบาทหนาท่ีและโอกาสท่ีใช คุณคา
และความสําคัญของดนตรีพ้ืนบานท่ีมีตอสังคม ความสัมพันธระหวางดนตรีพ้ืนบานกับดนตรีไทย  
แบบแผน  สถานภาพดนตรีพ้ืนบานในปจจุบัน แนวทางในการอนุรักษและการสืบทอดดนตรีพ้ืนบาน  

   
2062211 หนาทับดนตรีไทย   

Natap Performance 
3(2-2-5) 

  หลักการทฤษฏี การปฏิบัติหนาทับดนตรีไทยดวยโทนรํามะนา กลองแขก และกลอง
สองหนาเบื้องตน การฝกหนาทับพิเศษ หนาทับตะโพน และกลองทัดในเพลงชุดโหมโรงเชา โหมโรง
เย็น เพลงชา และเพลงเร็ว   
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2063101 ทฤษฎีและการวิเคราะหเพลงไทย 

Theory and Analysis of Thai Music 
3(3-0-6) 

  ทฤษฏีดนตรีไทย และการวิเคราะหทํานองเพลง บทเพลง จังหวะ อารมณของเพลง 
และบทบาทหนาท่ีในการบรรเลงของเครื่องดนตรีท่ีใชในวงดนตร ี    

   
2063103 การปรับวงดนตรีไทย 

Thai Ensemble Arranging 
3(2-2-5) 

  ความหมาย ความสําคัญ และประเภทการปรับวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง       
การฝกซอม และการปรับวงอยางถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทตาง ๆ 

   
2063416 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีสากล 1 

Practice of Western Music Foundation 1 
3(0-6-3) 

  ระบบนิ้วและปฏิบัติการเครื่องดนตรีในกลุมเครื่องลมไมกับกลุมเครื่องลมทองเหลืองให
สามารถ เปาบันไดเสียงได 

   
2063417 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีสากล 2 

Practice of Western Music Foundation 2 
3(0-6-3) 

  ระบบนิ้วและปฏิบัติการเครื่องดนตรี เปยโน กีตาร เบส ในกลุมริธึมใหสามารถเลน
บันไดเสียงได และกลองชุด กลองคองกา กลองบองโก ในกลุมเครื่องกระทบใหสามารถตีจังหวะ  
สโลว โซล โบเรโร บีกิน และ ชา ชา ชา   
 
  รายวิชาเอกปฏิบัติ  ใหเลือกเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีเพียงกลุมเดียว 
      1. กลุมปฏิบัติเครื่องดีดไทย  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2061201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 

Thai Plucked Instrument 1 
3(0-6-3) 

 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และการบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย   
กลุมเครื่องสาย ข้ันท่ี 4 ไมนอยกวา 5 เพลง และข้ันท่ี 5 ไมนอยกวา 5 เพลง   

   
2061202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2 

Thai Plucked Instrument 2  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1   

3(0-6-3) 

 การปฏิบั ติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย       
กลุมเครื่องสาย ข้ันท่ี 6 ลําดับท่ี 1 ถึงลําดับท่ี 11  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2062201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3 

Thai Plucked Instrument 3 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2   

3(0-6-3) 

 การปฏิบั ติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย       
กลุมเครื่องสาย ข้ันท่ี 7 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับเพลงท่ี 6  

   
2062202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4  

Thai Plucked Instrument 4 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3   

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติ เครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย       
กลุมเครื่องสาย ข้ันท่ี 7 ลําดับเพลงท่ี 7 ถึงลําดับเพลงท่ี 17  

   
2063201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5  

Thai Plucked Instrument 5 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4 

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติ เครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย       
กลุมเครื่องสาย ข้ันท่ี 8 ไมนอยกวา 10 เพลง   

   
2063202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6  

Thai Plucked Instrument 6 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5   

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติ เครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย        
กลุมเครื่องสาย ข้ันท่ี 9 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับท่ี 8  

   
2064201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 7 

Thai Plucked Instrument 7 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6   

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติ เครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย        
กลุมเครื่องสาย ข้ันท่ี 9 ไมนอยกวา 10 เพลง จากเพลงในลําดับเพลงท่ี 9 ถึงลําดับเพลงท่ี 22   

   
  2. กลุมปฏิบัติเครื่องสีไทย  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2061203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1 

Thai Bowed Instrument 1 
3(0-6-3) 

 การปฏิบัติ เครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย         
กลุมเครื่องสาย ข้ันท่ี 4 ไมนอยกวา 5 เพลง และข้ันท่ี 5 ไมนอยกวา 5 เพลง  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2061204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2 

Thai Bowed Instrument 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1 

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติ เครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย          
กลุมเครื่องสาย  ข้ันท่ี 6 ลําดับท่ี 1 ถึงลําดับท่ี 11   

   
2062203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3 

Thai Bowed Instrument 3 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2   

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติ เครื่องสีไทย  และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย         
กลุมเครื่องสาย ข้ันท่ี 7 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับเพลงท่ี 6   

   
2062204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 4 

Thai Bowed Instrument 4 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3 

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติ เครื่องสีไทย  และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย         
กลุมเครื่องสาย ข้ันท่ี 7 ลําดับเพลงท่ี 7 ถึงลําดับเพลงท่ี 17   

   
2063203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 5 

Thai Bowed Instrument 5 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 4 

3(0-6-3) 

   การปฏิบัติ เครื่องสีไทย  และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย        
กลุมเครื่องสาย ข้ันท่ี 8 ไมนอยกวา 10 เพลง    

   
2063204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 6 

Thai Bowed Instrument 6 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 5   

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติ เครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย         
กลุมเครื่องสาย  ข้ันท่ี 9 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับท่ี 8   

   
2064203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 7 

Thai Bowed Instrument 7 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 6   

3(0-6-3) 

  การปฏิบั ติ เครื่องสีไทยและบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย           
กลุมเครื่องสาย ข้ันท่ี 9 ไมนอยกวา 10 เพลง จากเพลงในลําดับเพลงท่ี 9 ถึงลําดับเพลงท่ี 22  
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  3. กลุมปฏิบัติเครื่องตีไทย  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2061205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 

Thai Melodic Percussion 1 
3(0-6-3) 

 การปฏิบัติ เครื่องตี ไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย          
กลุมปพาทย ข้ันท่ี 4 ไมนอยกวา 5 เพลงและข้ันท่ี 5 ไมนอยกวา 5 เพลง  

   
2061206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 

Thai Melodic Percussion 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1   

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติ เครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย          
กลุมปพาทย ข้ันท่ี 6 ลําดับท่ี 1 ถึงลําดับท่ี 11   

   
2062205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 

Thai Melodic Percussion 3 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2   

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติ เครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย         
กลุมปพาทย  ข้ันท่ี 7 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับเพลงท่ี 6   

   
2062206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4 

Thai Melodic Percussion 4 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติ เครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย              
กลุมปพาทย ข้ันท่ี 7 ลําดับเพลงท่ี 7 ถึงลําดับเพลงท่ี 17   

   
2063205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5 

Thai Melodic Percussion 5 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4   

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติ เครื่องตี ไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย          
กลุมปพาทย ข้ันท่ี 8 ไมนอยกวา 10 เพลง  

   
2063206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 6 

Thai Melodic Percussion 6 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5   

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติ เครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย          
กลุมปพาทย ข้ันท่ี 9 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับเพลงท่ี 2    
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2064205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 7 

Thai Melodic Percussion 7 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 6   

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติ เครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย          
กลุมปพาทย  ข้ันท่ี 9 ไมนอยกวา 10 เพลง จากเพลงในลําดับเพลงท่ี 3 ถึงลําดับเพลงท่ี 22    

   
  4. กลุมปฏิบัติเครื่องเปาไทย  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2061207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 1 

Thai Blown Instrument 1 
3(0-6-3) 

 การปฏิบัติ เครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย       
กลุมปพาทย ข้ันท่ี 4 ไมนอยกวา 5 เพลงและข้ันท่ี 5 ไมนอยกวา 5 เพลง  

   
2061208 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 2 

Thai Blown Instrument 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 1 

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติ เครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย       
กลุมปพาทย ข้ันท่ี 6 ลําดับท่ี 1 ถึงลําดับท่ี 11    

   
2062207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 3 

Thai Blown Instrument 3 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061208 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 2   

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติ เครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย       
กลุมปพาทย ข้ันท่ี 7 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับเพลงท่ี 6     

   
2062208 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 4 

Thai Blown Instrument 4 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 3   

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติ เครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย       
กลุมปพาทย ข้ันท่ี 7 ลําดับเพลงท่ี 6 ถึงลําดับเพลงท่ี 17     

   
2063207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 5 

Thai Blown Instrument 5 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062207ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 4   

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติ เครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย       
กลุมปพาทย ข้ันท่ี 8 ไมนอยกวา 10 เพลง    
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2063208 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 6 

Thai Blown Instrument 6 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 5   

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติ เครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย       
กลุมปพาทย ข้ันท่ี 9 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับเพลงท่ี 3    

   
2064207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 7 

Thai Blown Instrument 7 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063208 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 6   

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติ เครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย       
กลุมปพาทย ข้ันท่ี 9 ไมนอยกวา 10 เพลง จากเพลงในลําดับเพลงท่ี 4 ถึงลําดับเพลงท่ี 22  

   
  5. กลุมปฏิบัติขับรองเพลงไทย  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2061209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 1 

Thai Traditional Music Singing 1 
3(0-6-3) 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมขับรองข้ันท่ี 4         
ไมนอยกวา 5 เพลง และข้ันท่ี 5 ไมนอยกวา 5 เพลง  

   
2061210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 2 

Thai Traditional Music Singing 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 1   

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมขับรองข้ันท่ี 6        
ไมนอยกวา 4 เพลง  

   
2062209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 3 

Thai Traditional Music Singing 3 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 2 

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมขับรองข้ันท่ี 7     
ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดบัเพลงท่ี 6    

   
2062210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 4 

Thai Traditional Music Singing 4 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 3   

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมขับรองข้ันท่ี 7      
ลําดับเพลงท่ี 7 ถึงลําดับเพลงท่ี 15    
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2063209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 5 

Thai Traditional Music Singing 5 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 4 

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมขับรองข้ันท่ี 8        
ไมนอยกวา 10 เพลง   

   
2063210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 6 

Thai Traditional Music Singing 6 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 5   

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมขับรองข้ันท่ี 9     
ลําดบัเพลงท่ี 1 ถึงลําดับท่ี 4   

   
2064209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 7 

Thai Traditional Music Singing 7 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 6 

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมขับรองข้ันท่ี 9         
ไมนอยกวา 10 เพลง จากเพลงในลําดับเพลงท่ี 5 ถึงลําดับเพลงท่ี 22   

   
  รายวิชาเฉพาะดาน (ดนตรีสากล)  บังคับ   
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2061303 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 

Western Music Theory 1  
3(3-0-6) 

  คอรด (chord) และการพลิกกลับของคอรด การเคลื่อนท่ีของคอรด จุดพักเพลง 
(Cadence) การเขียนเสียงประสาน 4 แนว โนตนอกประสาน (non harmonic tone) และการฝก
โสตประสาท   

   
2062301 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 

Western Music Theory 2 
3(3-0-6) 

  การเขียนประสาน 4 แนวข้ันสูง การยายบันไดเสียง (modulation) คอรดโดมินันท
ลําดับท่ี 2 (secondary dominant chord) คอรดนิอาโพลิตัน (neapolitan chord) คอรดคูหกออก
เมนเทด (augmented sixth chord)และการฝกโสตประสาท   
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2063302       การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงดนตรี 

Band Arranging 
3(3-0-6) 

       การเรียบเรียงดนตรีใหมในรูปแบบแจสและ ปอปปูลา  การใชคอรดจากบันไดเสียง
รวมท้ังคอรดแทน ลักษณะโนตท่ีใชในการประพันธ รวมท้ังการยายเสียง (transposition) การใช
คอรดชุด (chord pattern)  การใชแนวดําเนินคอรด (chord progression) รวมท้ังแนวทางดําเนิน
เบส (Bass line) เทคนิคการเขียนดนตรีประกอบ การเขียนประสานเสียง 2 แนว 3 แนว 4 แนว และ 
5 แนว  

   
2063303 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก 

Form and Analysis  of Western Music 
3(3-0-6) 

 ความหมาย รูปแบบ และวิธีการวิเคราะหดนตรี โครงสรางจากองคประกอบทางดนตรี                
โมทีพ (motive) วลีและประโยคเพลง จุดพัก (cadence) ธีม และเวริเอชั่น (theme and variable) 
ทวิบท (binary form) ตรีบท (ternary form) รอนโด (rondo form) และโซนาตา (sonata form) 

   
2063212 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีไทย 1 

Practice of Thai Music Foundation 1 
3(0-6-3) 

  การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี และเครื่องเปาเบื้องตน ระเบียบวิธีการบรรเลง                
ข้ันพ้ืนฐาน และบรรเลงเพลงในอัตราจังหวะชั้นเดียวไดอยางนอย 1 บทเพลง   

   
2063213 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีไทย 2 

Practice of Thai Music Foundation 2 
3(0-6-3) 

  การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด เครื่องสี และการขับรองเบื้องตน ระเบียบ
วิธีการบรรเลงข้ันพ้ืนฐาน และบรรเลงเพลงในอัตราจังหวะชั้นเดียวไดอยางนอย 1 บทเพลง  
 
 รายวิชาเอกปฏิบัติ ใหเลือกเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีเพียงกลุมเดยีว 
      6. กลุมปฏิบัติเครื่องลมไม  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2061401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 1 

Woodwind 1 
3(0-6-3) 

  การตั้งเสียง สําเนียง การอานโนต การบรรเลง การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ 
(arpeggio) และบทเพลง อยางนอย 1 แฟล็ต 1 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร (major scale) 
และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง 
เทคนิคและศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง   
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2061402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 2 

Woodwind 2  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 1   

3(0-6-3) 

   การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลง อยางนอย 3 แฟล็ต 3 ชารป 
ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร (major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) ระบบ
การหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ 
ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง  

   
2062401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 3 

Woodwind 3 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 2 

3(0-6-3) 

   การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลง อยางนอย 5 แฟล็ต 5 ชารป 
ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร (major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) ระบบ
การหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ 
ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง  

   
2062402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 4 

Woodwind 4 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 3 

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลง อยางนอย 7 แฟล็ต 7 ชารป 
ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร (major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) ระบบ
การหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ 
ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง 

   
2063401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 5 

Woodwind 5  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 4 

3(0-6-3) 

   การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลงในบันไดเสียงไมเนอรแบบ
ฮารโมนิก (harmonic minor scale) และบันไดเสียงไมเนอรแบบเมโลดิก (melodic minor scale) 
อยางนอย 3 แฟล็ต 3 ชารป ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง  คุณภาพเสียง  เทคนิคและ
ศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง   
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2063402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 6  

Woodwind 6 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 5 

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลงในบันไดเสียงไมเนอรแบบฮาร
โมนิก (harmonic minor scale) และบันไดเสียงไมเนอรแบบเมโลดิก (melodic minor scale) 
อยางนอย 5 แฟล็ต 5 ชารป ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะ
การเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง  

   
2064401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 7 

Woodwind 7 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 6 

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลงในบันไดเสียงไมเนอรแบบฮาร
โมนิก (harmonic minor scale) และบันไดเสียงไมเนอรแบบเมโลดิก (melodic minor scale) 
อยางนอย 7 แฟล็ต 7 ชารป ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะ
การเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง 

   
  7. กลุมปฏิบัติเครื่องทองเหลือง  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2061403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 1 

Brass 1 
3(0-6-3) 

  การตั้งเสียง สําเนียง การอานโนต การบรรเลง การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ 
(arpeggio) และบทเพลง อยางนอย 1 แฟล็ต 1 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร (major scale) 
และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง 
เทคนิคและศิลปะ   การเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง  
 
2061404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 2 

Brass 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 1   

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลง อยางนอย 3 แฟล็ต 3 ชารป 
ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร (major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) ระบบ
การหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ 
ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2062403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 3 

Brass 3 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 2 

3(0-6-3) 

   การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลง อยางนอย 5 แฟล็ต 5 ชารป 
ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร (major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) ระบบ
การหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ 
ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง 
 
2062404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 4 

Brass 4 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 3 

3(0-6-3) 

   การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลง อยางนอย 7 แฟล็ต 7 ชารป 
ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร (major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) ระบบ
การหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ 
ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง 

   
2063403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 5 

Brass 5 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 4 

3(0-6-3) 

   การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลงในบันไดเสียงไมเนอรแบบ 
ฮารโมนิก (harmonic minor scale) และบันไดเสียงไมเนอรแบบเมโลดิก (melodic minor scale) 
อยางนอย 3 แฟล็ต 3 ชารป ระบบการหายใจ  การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะ
การเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง 

   
2063404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 6 

Brass  6 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 5 

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลงในบันไดเสียงไมเนอรแบบ
ฮารโมนิก (harmonic minor scale) และบันไดเสียงไมเนอรแบบเมโลดิก (melodic minor scale) 
อยางนอย 5 แฟล็ต 5 ชารป ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะ
การเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2064403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 7 

Brass 7 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 6 

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลงในบันไดเสียงไมเนอรแบบ 
ฮารโมนิก (harmonic minor scale) และบันไดเสียงไมเนอรแบบเมโลดิก (melodic minor scale) 
อยางนอย 7 แฟล็ต 7 ชารป ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะ
การเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง 
 
  8. กลุมปฏิบัติเครื่องสายสากล  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2061405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 

String 1 
3(0-6-3) 

 การตั้งเสียง สําเนียง การใชคันชักและการวางนิ้ว การอานโนต การบรรเลงโดยไดนามิ
กระดับพ้ืนฐาน การเลนบันไดเสียง  A เมเจอร ชวงคูแปด และ อารเปจโจ (arpeggio) 1 ชวงคูแปด 
แบบ เดตาเช (detaché) และ ซตัคคาโต (staccato) การบรรเลงบทเพลงระดับ 1 ของสมาคมซูซูกิ
หรือสมาคมอ่ืน การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอ
สาธารณชน  

   
2061406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 

String 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1   

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การเลนบันไดเสียง  A เมเจอร D เมเจอร G 
เมเจอร ชวงคูแปด และ อารเปจโจ (arpeggio) 1 ชวงคูแปด แบบ เดตาเช (detaché) และ ซตัคคา
โต (staccato) การบรรเลงบทเพลงระดับ 1 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอ่ืน การบรรเลงประกอบ
เครื่องดนตรี ชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

   
2062405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 

String 3 
รายวิชาท่ีตองเรยีนมากอน  2061406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การเลนบันไดเสียงแบบ เดตาเช (detaché) 
และ ซตัคคาโต (staccato) การเลนโนตสามพยางค การฝกไลบันไดเสียง ฮารโมนิกไมเนอร กับ    
อารเปโจ (arpeggio) ท้ัง 7 ชารป เทคนิคการรัวนิ้ว การบรรเลง บทเพลงระดับ 2 ของสมาคมซูซูกิ
หรือสมาคมอ่ืน การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอ
สาธารณชน 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2062406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4 

String 4 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การเลนบันไดเสียงแบบ เดตาเช (detaché) 
และ ซตัคคาโต (staccato) การเลนโนตสามพยางค การฝกไลบันไดเสียง ฮารโมนิกไมเนอร กับ    
อารเปโจ (arpeggio) ท้ัง 7 ชารป 2 ชวงคูแปด เทคนิคการรัวนิ้ว การบรรเลงบทเพลงระดับ 2     
ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอ่ืน การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ และ
การแสดงตอสาธารณชน  
 
2063405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5 

String 5 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4 

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การเลนบันไดเสียงแบบ เดตาเช (detaché) 
และ ซตัคคาโต (staccato) และการสีสายคู การเลนโนตสามพยางค การฝกไลบันไดเสียงฮารโมนิก 
ไมเนอร กับ อารเปโจ (arpeggio) ท้ัง 7 ชารป 2 ชวงคูแปด เทคนิคการรัวนิ้ว การบรรเลงบทเพลง
ระดับ 3 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอ่ืน การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอด
อารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

   
2063406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6 

String  6 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5 

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับกลาง การยืดจังหวะ การเลนโนตลักจังหวะ การเลน
บันไดเสียงแบบ เดตาเช (detaché) และ ซตัคคาโต (staccato) และการสีสายคู การฝกไลบันไดเสียง
ฮารโมนิกไมเนอร กับ อารเปโจ (arpeggio) ท้ัง 7 ชารป  7 แฟล็ต 2 ชวงคูแปด การบรรเลงบทเพลง
ระดับ 4 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอ่ืน การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรี ชนิดอ่ืน การถายทอด
อารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

   
2064405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 7 

String 7 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6 

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับกลาง การยืดจังหวะ การเลนโนตลักจังหวะ การเลน
บันไดเสียงแบบ เดตาเช (detaché) และ ซตัคคาโต (staccato) และการสีสายคู การเลื่อนโพซิชั่น 
การฝกไลบันไดเสียงฮารโมนิกไมเนอรกับอารเปโจ (arpeggio) ท้ัง 7 ชารป 7 แฟล็ต 2 ชวงคูแปด 
การบรรเลงบทเพลงระดับ 4 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอ่ืน การบรรเลงบทเพลงประเภทคอนแชรโต
และโซนาตา การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ และ การแสดงตอ
สาธารณชน 
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  9. กลุมปฏิบัติกีตาร  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2061407 ปฏิบัติกีตาร 1 

Guitar 1 
3(0-6-3) 

  การบรรเลงโดย ใช ไดนามิกระดับ พ้ื นฐาน  หลั ก วิ ธี ก ารใช นิ้ ว เกา  (picking)               
การไลบันไดเสียง C, F และ G แบบเมเจอร (major scale)  2 ชวงคูแปด การบรรเลงบทเพลง
คลาสสิกระดับเบื้องตน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

   
2061408 ปฏิบัติกีตาร 2 

Guitar 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061407 ปฏิบัติกีตาร 1   

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน หลักวิธีการใชนิ้วเกา (picking) การไลบันได
เสียงแบบเนเชอรัล ไมเนอร (natural minor scale) และฮารโมนิกไมเนอร (natural minor scale) 
2 ชวงคูแปด การบรรเลงบทเพลงคลาสสิกระดับเบื้องตน การบรรเลงเปนกลุม 2-3 คน การถายทอด
อารมณ และการแสดงตอสาธารณชน  

   
2062407 ปฏิบัติกีตาร 3 

Guitar 3 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061408 ปฏิบัติกีตาร 2 

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน หลักวิธีการใชนิ้วเกา picking การไลบันไดเสียง
แบบเมโลดิก ไมเนอร (melodic minor scale) 2 ชวงคูแปดทุกบันไดเสียง การบรรเลงบทเพลง
คลาสสิกระดับกลาง การบรรเลงเปนกลุม 2-3 คน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

   
2062408 ปฏิบัติกีตาร  

Guitar 4 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062407 ปฏิบัติกีตาร 3 

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับกลาง หลักวิธีการใชนิ้วเกา (picking) การไลบันไดเสียง
แบบบลูส (blues scale) 2 ชวงคูแปดทุกบันไดเสียง การบรรเลงบทเพลงบลูส (blues) ระดับพ้ืนฐาน 
การบรรเลงเปนกลุม 2-3 คน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน  

   
2063407 ปฏิบัตกีิตาร 5 

Guitar 5 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062408 ปฏิบัติกีตาร 4 

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับกลาง หลักวิธีการใชนิ้วเกา (picking) การไลบันไดเสียง 
และ โมดตางๆ การใชเอฟเฟกตสําหรับกีตารไฟฟา การบรรเลงบทเพลงแบ็คก้ิงแทร็คประกอบการดน
ทํานองสด และการบรรเลงรวมวง การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2063408 ปฏิบัติกีตาร 6 

Guitar 6 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063407 ปฏิบัติกีตาร 5 

3(0-6-3) 

  การปฏิบัตโิดยใชไดนามิกระดับตางๆ หลักวิธีการใชนิ้วเกา (picking) การไลบันไดเสียง 
และโมดตางๆ การใชเอฟเฟกตสําหรับกีตารไฟฟา การบรรเลงบทเพลงแบ็คก้ิงแทร็คประกอบการดน
ทํานองสด และการบรรเลงรวมวง การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน  

   
2064407 ปฏิบัติกีตาร 7 

Guitar 7 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063408 ปฏิบตัิกีตาร 6 

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติโดยใชไดนามิกทุกระดับ หลักวิธีการใชนิ้วเกา (picking) การไลบันไดเสียง 
และ โมดตางๆ การใชเอฟเฟกตสําหรับกีตารไฟฟา การบรรเลงบทเพลงแบ็คก้ิงแทร็คประกอบ     
การ ดนทํานองสด และการบรรเลงรวมวง การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 
 
   10. กลุมปฏิบัติคียบอรด  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2061409 ปฏิบัติคียบอรด 1 

Keyboard 1 
3(0-6-3) 

 การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน วิธีการไขวนิ้ว ขามนิ้ว การไลบันไดเสียง                 
C เมเจอร (major scale) ชนิดคอนทารี่ 2 ชวงคูแปด และชนิดพาราเรล (parallel) บันไดเสียง
เมเจอร กับ อารเปโจ (arpeggio) 1 ชวงคูแปด อยางนอย 2 ชารป 2 แฟล็ต การบรรเลงบทเพลง
ระดับเบื้องตนเทียบระดับกอนเกรด 1 ของสถาบันดนตรี Trinity Guildhall หรือ Associated 
board of the Royal School of Music การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอด
อารมณ และการแสดงตอสาธารณชน  
 
2061410 ปฏิบัติคียบอรด 2 

Keyboard 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061409 ปฏิบัติคียบอรด 1   

3(0-6-3) 

  57การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน วิธีการไขวนิ้ว ขามนิ้ว การไลบันไดเสียงเมเจอร
57 (major scale) ชนิดพาราเรล (parallel) กับ อารเปโจ (arpeggio) 2 ชวงคูแปด ท้ัง 7 ชารป         
7 แฟล็ต การบรรเลงบทเพลงเทียบระดับเกรด 1 ของสถาบันดนตรี Trinity Guildhall หรือ 
Associated board of the Royal School of Music การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน 
การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2062409 ปฏิบัติคียบอรด 3 

 Keyboard 3 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061410 ปฏิบัติคียบอรด 2 

3(0-6-3) 

  57การปฏิบัติโดย 57ใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน 58 การเลนโนตสามพยางค การไลบันไดเสียง    
ฮารโมนิก ไมเนอร (harmonic minor scale) ชนิดพาราเรล (parallel) 3 ชวงคูแปด กับ อารเปโจ 
(arpeggio) ทางชารปท้ังหมด 7 ชารป การบรรเลงบทเพลงเทียบระดับเกรด 2 ของสถาบันดนตรี 
Trinity Guildhall ห รื อ  Associated board of the Royal School of Music ก า ร บ ร ร เล ง
ประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน   

   
2062410 ปฏิบัติคียบอรด 4 

 Keyboard 4 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062409 ปฏิบัติคียบอรด 3 

3(0-6-3) 

   57การปฏิบัติโดย 57ใชไดนามิกระดับกลาง การเลนโนตท่ีมากกวา 3 พยางค การเลนโนต  
ลักจังหวะ การไลบันไดเสียงฮารโมนิก ไมเนอร (harmonic minor scale) ชนิดพาราเรล (parallel) 
3 ชวงคูแปด กับ อารเปโจ (arpeggio) ทางแฟล็ตท้ังหมด 7 แฟล็ต การบรรเลงบทเพลงเทียบระดับ
เกรด 3 ของสถาบันดนตรี Trinity Guildhall หรือ Associated board of the Royal School of 
Music การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 
 
2063409 ปฏิบัติคียบอรด 5 

Keyboard 5 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062410 ปฏิบัติคียบอรด 4 

3(0-6-3) 

   57การปฏิบัติ โดย 57ใช ไดนามิกระดับกลาง  การยืดจังหวะ การเลนโนตลักจังหวะ          
การไลบันไดเสียง เมโลดิก ไมเนอร (melodic minor scale) ชนิดพาราเรล (parallel) 4 ชวงคูแปด 
กับ อารเปโจ (arpeggio) ทางชารปท้ังหมด 7 ชารป การบรรเลงบทเพลงเทียบระดับเกรด 4 ของ
สถาบันดนตรี Trinity Guildhall หรือ Associated board of the Royal School of Music การ
บรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

   
2063410 ปฏิบัติคียบอรด 6 

Keyboard 6 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063409 ปฏิบัติคียบอรด 5 

3(0-6-3) 

   57การปฏิบั ติโดย 57ใช ไดนามิกระดับกลาง การยืดจังหวะ การเลนโนตลักจังหวะ           
การไลบันไดเสียง เมโลดิก ไมเนอร (melodic minor scale) ชนิดพาราเรล (parallel)  4 ชวงคูแปด 
กับอารเปโจ (arpeggio) ทางแฟล็ตท้ังหมด 7 แฟล็ต การบรรเลงบทเพลงเทียบระดับเกรด 5       
ของสถาบันดนตรี Trinity Guildhall หรือ Associated board of the Royal School of Music 
การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2064409 ปฏิบัติคียบอรด 7 

Keyboard 7 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063410 ปฏิบัติคียบอรด 6 

3(0-6-3) 

 57การปฏิบัติโดย 57ใชไดนามิกระดับสูง การยืดจังหวะ การเลนโนตลักจังหวะ การไลบันได
เสียง โครมาติก58 (chromatic scale) 4 ชวงคูแปด ทุกคียเริ่มตน การบรรเลงบทเพลงเทียบระดับเกรด 
6 ของสถาบันดนตรี Trinity Guildhall หรือ Associated board of the Royal School of Music 
การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

   
  11. กลุมปฏิบัติเครื่องกระทบ  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2061413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1 

Percussion 1 
3(0-6-3) 

  การปฏิบัติโนตเบื้องตน แพทเทิรนร็อค เบื้องตน  การเปดปดไฮแฮท และการแยกโสต
ประสาท การเนนเสียง ท่ีกลองสแนร การผสมกันระหวางมือและสองเทาในอัตราโนตเขบ็ตชั้นเดียว
และเขบ็ตสองชั้น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ การแสดงตอ
สาธารณชน  

   
2061414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2 

Percussion 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1   

3(0-6-3) 

   การปฏิบัติโนตสามพยางค โนตหกพยางค โนตเขบ็ตสามชั้น อัตราจังหวะหกแปด 
จังหวะ ชัฟเฟล (shuffle) เบื้องตน โนตสามพยางคดวยเขบ็ตสองชั้น โนตสามพยางคดวย             
ซิงเกิลสโตรก (single stroke) โนตสามพยางคดวย ดับเบิลสโตรก (double stroke) การบรรเลง
ประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน 

   
2062413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3 

Percussion 3 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2 

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติโนตสามพยางคดวยเขบ็ตชั้นเดียว การเลนโนตเขบ็ตสองชั้นดวยมือขวา
กับไฮแฮท (hi-hat)  การเลนโนตเขบ็ตสองชั้นดวยเทาขวา การเลนไฮแฮทในจังหวะยก การเลนโนต
เขบ็ตสองชั้นพรอมกับการเหยียบไฮแฮท การเลนจังหวะดิสโก (disco) ในระดับเบื้องตนและ      
ระดับยาก การใชโนตเขบ็ตสองชั้น  ในการเปด ปดไฮแฮท  การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน           
การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2062414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4 

Percussion 4 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3 

3(0-6-3) 

   การปฏิบัติโนตเขบ็ตสองชั้นระหวางกลองสแนรกับไฮแฮท การใชโนตเขบ็ตสามชั้นใน
จังหวะสง การใชแสกับกลองสแนร (brush snare) การรัวกลองสแนร การดับเบิลสโตรกกับโนตเขบ็ต
สามชั้น การใชพาราดิดเดิล (paradiddle) ในจังหวะสง (drum fills) การใชซิงเกิลสโตรกระดับยาก 
การเลนซิงเกิลสโตรกแบบ 4, 6 และ 9 การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอด
อารมณ การแสดงตอสาธารณชน  

   
2063413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5 

Percussion 5 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4 

3(0-6-3) 

  การปฏิบัติการใชซิงเกิล พาราดิดเดิล โกรฟ แพทเทิรน (single paradiddle groove 
patterns) ดับเบิล   พาราดิดเดิล โกรฟ แพทเทิรน  (double paradiddle groove patterns)     
พาราดิดเดิล แพทเทิรน (paradiddle patterns) ในจังหวะสง เทคนิคเฟรม (frame technique) 
เทคนิคแดร็ก  (drag technique) การใช ไล เนอร แพทเทิรน  (linear patterns) สรางจังหวะ        
การใชไลเนอรแพทเทิรนในจังหวะสง จังหวะบูกาโล โกรฟ (boogaloo groove) การบรรเลง
ประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน  

   
2063414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6 

Percussion 6 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5 

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติจังหวะบลู แพทเทิรน  (Blue patterns)ในอัตราจังหวะสิบสองแปด    
จังหวะชิกาโกบลูแพทเทิรน (chicago blue patterns) ในอัตราจังหวะระดับปานกลาง จังหวะ
ชัฟเฟล (shuffle) และชัฟเฟลแบง (shuffle in two) ในอัตราจังหวะเร็ว จังหวะเซคกันไลเนอร 
(second linear) จั งห วะฮิปฮอป  (hip -hop) และแจ สสวิ ง  (jazz swing) จั งห วะแจ สฟ งก         
(jazz funk) การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน 

   
2064413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 7 

Percussion 7 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2063414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6 

3(0-6-3) 

 การปฏิบัติจังหวะแจส สะวิง แพทเทิรน (jazz swing patterns) จังหวะนานิงโก 
(naningo) จังหวะอัพโฟรฟงซ (afro funk) จังหวะอัพโฟรคิวบัน แพทเทิรน (afro cuban patterns) 
จังหวะไบรอัน (brain) จังหวะบอสซา โนวา (bossa nova) จังหวะแซมบา (Samba) จังหวะซองโก 
(songo) การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน  
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  (3) กลุมวิชาการสอนเฉพาะดาน  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2063801 วิธีวิทยาการสอนดนตรี 1  

Music Teaching Methodology 1 
3(2-2-5) 

  เนื้อหาและรูปแบบหลักสูตรดนตรี ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การออกแบบ และ
จัดทําแผนการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพเด็กดวยดนตรี  ปฏิบัติการใชสื่อการสอนดนตรี การวัด และ
ประเมินผลผูเรียนดนตร ี  

    
2063802 วิธีวิทยาการสอนดนตรี 2  

Music Teaching Methodology 2 
3(2-2-5) 

  เทคนิควิธีการสอนดนตรีตามหลักการของดาลโครซ  ออรฟ  โคดาย  และมอนเตสซอรี 
รูปแบบการจัดกิจกรรมดนตรีท่ีเนนมิติสัมพันธของกลุมผูเรียนหลายวัยกับองคประกอบทางดนตรีใน
เรื่องระดับเสียง จังหวะ เสียงประสาน และรูปทรงดนตรี   

   
     (4) วิชาเลือกเฉพาะดาน    
      จําแนกตามหมูวิชาดังนี้  
      - ดานทฤษฎีดนตร ี   
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2061103 การบันทึกโนตเพลงไทย 

Thai Music Notation 
3(3-0-6) 

  ความสําคัญและประโยชนการบันทึกโนตเพลงไทย ลักษณะของโนตท่ีใชบันทึกเพลงไทย                            
การฝกโสตประสาท การฝกอานโนตและบันทึกโนตแตละประเภท   

   
2062101 ลักษณะและประเภทเพลงไทย 

Thai Music Genre 
3(3-0-6) 

  ลักษณะโครงสรางเพลงไทย ประเภทเพลงโหมโรง ประเภทเพลงหนาพาทย ประเภท
เพลงเรื่อง  ประเภทเพลงเถา ประเภทเพลงลูกลอลูกขัด ประเภทเพลงลา ประเภทเพลงหางเครื่อง 
ประเภทเพลงภาษา ประเภทเพลงพิธีการ ประเภทเพลงประกอบการแสดง และทํานองลูกหมด  

   
2062102 ศิลปนและนักประพันธเพลงไทย 

Thai Classical Musicians and Composers 
3(3-0-6) 

  ชีวประวัติ และผลงานดานดนตรีของนักประพันธเพลงไทย ท่ีไดรับการยกยองในแตละ
ยุคสมัย   
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2062105 ดนตรีอาเซียน 

ASEAN Music 
3(3-0-6) 

                  ดนตรีของประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดนตรีของประเทศไทย พมา ลาว 
เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย บรูไนดารุสซาลาม และสิงคโปร แบบแผนของ  
การบรรเลง บทเพลง เครื่องดนตรี วงดนตรี ระบบเสียง บริบททางสังคมและวัฒนธรรม  

   
2062106 ดนตรีกับการพัฒนามนุษย 

Music and Human Development 
3(3-0-6) 

  การพัฒนาศักยภาพของมนุษยดวยการเรียนรูผานผลงานทางดนตรี ความคิด
สรางสรรคทางดนตรีกับพัฒนาการทางอารมณ สังคม แนวคิดในการถายทอดผลงานดนตร ี  

   
2062107 ดนตรีชาติพันธุและดนตรีรวมสมัย 

Ethnic and Contemporary Music 
3(3-0-6) 

    ลักษณะดนตรีชาติพันธุ  คุณลักษณะและรูปแบบดนตรีในวัฒนธรรมตะวันตก เก่ียวกับ
เครื่องดนตรี บทเพลง ระบบเสียง และ ดนตรีรวมสมัย  

   
2062601 หลักการวงโยธวาทิต 

Principles of Marching Band 
3(2-2-5) 

              การจัดวงนั่งบรรเลง วงดนตรีสนาม หนาท่ีของเครื่องดนตรีท่ีใชในวงโยธวาทิต      
การวางแผน  การฝกซอมวงโยธวาทิต การจัดระเบียบแถว การแปรแถว การอํานวยเพลง การใชไม
คทา และไมบาตอง การควบคุมวงดนตรี    

   
2063102 การประพันธดนตรีไทย 

Thai Classical Music Composition 
3(3-0-6) 

  แนวทางการประพันธทํานองเพลงไทย การตัดทอนและยืดขยายบทเพลงเพ่ือเปน
พ้ืนฐานในการประพันธเพลงเถา และการประพันธเพลงทางเปลี่ยนโดยสรางทํานองเพลงใหแตกตาง
ไปจากเดิมท่ีประพันธไวแลว   

   
 2063307  การประพันธดนตรีสากล 

Western Music Composition 
3(3-0-6) 

  การประพันธดนตรีในอัตราจังหวะ 2, 3 และ 4  รูปแบบการประพันธดนตรีสําหรับเด็ก 
ดนตรีแนวปอปปูลา เพลงไทยสมัยนิยม ความคิดสรางสรรคในการประพันธดนตรี รวมถึง
จรรยาบรรณในการประพันธเพลง  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2063628 การสรางสื่อการสอนวิชาดนตรี  

Construction of Music Teaching Materials 
3(2-2-5) 

   ประเภทและองคประกอบของสื่อ ท่ีมีความสัมพันธกับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนวิชาดนตรี การสํารวจสื่อประเภทตาง ๆ วิธีซอม การสราง และการใชสื่อประกอบการเรียนการ
สอนวิชาดนตรี  ท่ีสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของทองถ่ินและความเจริญของเทคโนโลยี 
คุณสมบัติและคุณภาพของสื่อ เกณฑมาตรฐานของสื่อในการสอนวิชาดนตรีศึกษาในแตละระดับ และ
วิธีประเมินผลการใชสื่อ  

   
2064903 สัมมนาดนตรีศึกษา 

Seminar on  Music Education  
3(2-2-5) 

   ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการจัดสัมมนา หลักการจัดและกระบวนการจัด
สัมมนา  การเรียนรูในการกําหนดหัวขอสัมมนาใหสอดคลองกับวิชาชีพดนตรีและบริบทสังคม         
การวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวโนมในวิชาชีพดนตรีศึกษา   
 
  - ดานดนตรีปฏิบัติ   
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2061213 ปฏิบัติขับรองเพลงไทยพ้ืนฐาน 

Thai Traditional  Music Singing 
3(0-6-3) 

  การขับรองเพลงไทยอยางถูกตอง ระบบการหายใจ การเปลงเสียง ระดับเสียง        
การเอ้ือน  การสอดแทรกอารมณในการขับรอง จังหวะ ลีลา การแบงวรรคตอน อักขระ ทาทาง 
มารยาทในการขับรอง การตอเพลงอัตราจังหวะสองชั้นและชั้นเดยีว   

   
2062415 ปฏิบัติรวมวง  

Ensemble 
3(0-6-3) 

                 การบรรเลงรวมวง ความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน การบรรเลงใหน้ําเสียงของ
เครื่องดนตรี ในวงกลมกลืนกัน ความถูกตองของเสียง และอารมณเพลง  

   
2062420 ขับรองประสานเสียง 2 

Chorus 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   2062419 ขับรองประสานเสียง 1 

3(0-6-3) 

 การอานออกเสียงตามตัวโนต การฝกรองตรงตัวโนตหรือฟกซ โด (fix do) และการยาย
เสียงโดหรือ มูฟเอเบิล โด (movable bo) การฝกการออกเสียง การหายใจ การควบคุมลมหายใจ 
และการออกเสียงใหตรงจังหวะท่ีถูกตองตามหลัก  การเปลงเสียงตามรูปประโยคของเพลงท้ังสระและ
วรรณยุกต สรีระทาทางการขับรอง บทเพลงประสานเสียงภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืน ๆ 
3-4 แนว และการเรียบเรียงเสียงประสานเบื้องตนสําหรับวงขับรองประสานเสียง  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2063211 ปฏิบัติเพลงระบํา รํา ฟอน 

Thai Dance Music  
3(0-6-3) 

  การปฏิบัติเพลงประเภทเพลงระบํา รํา ฟอน ดวยเครื่องดนตรีตามความถนัด และการ
ขับรองประเภทเพลงระบํา รํา ฟอน   
 

 - ดานเทคโนโลยีดนตร ี  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2063701 การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตรี 

Computer Aided Music 
3(2-2-5) 

   ใชโปรแกรมดนตรีเพ่ือเขียนโนตเพลง ฝกการเขียนโนตสําหรับการบรรเลงดวยเครื่อง
ดนตรีชิ้นเดียว โนตสําหรับวงขับรองประสานเสียง และโนตสําหรับวงดนตรีแบบตาง ๆ การใช
โปรแกรมปรับเสียงดังเบาของเครื่องดนตรี และการบันทึกเสียงในรูปแบบดิจิทัล    

   
2064303 การบันทึกเสียงดนตรี 

Music Recording 
3(2-2-5) 

 ใชโปรแกรมดนตรีเพ่ือการบันทึกเสียง ฝกกระบวนการผลิตผลงานในรูปแบบของสื่อ
โสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส การบันทึกเสียงในสตูดิโอ โครงสรางและการออกแบบหอง
บันทึกเสียง วัสดุอุปกรณในการบันทึกเสียง การติดตั้งอุปกรณ การวางและเชื่อมระบบ และ         
การบํารุงรักษา  

   
2064305 การผลิตผลงานทางดนตรีดวยคอมพิวเตอร 

Computerization in Music Productions 
3(2-2-5) 

   ฝกปฏิบัติกระบวนการผลิตผลงานทางดนตรีดวยคอมพิวเตอร เพ่ือเผยแพรในรูปแบบ
ของสือ่โสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส การแตงเพลง การบันทึกเสียง และภาพดวยรูปแบบตาง ๆ   

   
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  

  ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซํ้ากับ
รายวิชา ท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ 
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี ้
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