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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เปนหลักสูตร

ท่ีปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รหัส

หลักสูตร 25551471103097 ซ่ึงไดดําเนินการปรับปรุงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 โดยการปรับปรุง
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2562) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

หมวดที ่1 

ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร 25551471103097 

ชื่อหลักสูตร (ไทย) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป) 

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) 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. วิชาเอก  

- 
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 139 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
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5.3 ภาษาท่ีใช 

ภาษาไทย 

5.4 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศท่ีมีความสามารถในการใชภาษาไทย 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปรับปรุงจาก

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รหัสหลักสูตร

25551471103097 

6.2 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี  

14 มีนาคม 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภา

วิชาการ 

6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี  3/2562 วัน ท่ี  

20 มีนาคม 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ 

6.4 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 4 เมษายน 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอ

หลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ  

6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 7 เมษายน 2562  

ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 27 เมษายน 2562 ไดอนุมัติ

หลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 ในปการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 ครูผู สอนดนตรีในสถานการศึกษาข้ัน พ้ืนฐานท้ังของรัฐ และเอกชนในความควบคุมของ

กระทรวงศึกษาธกิาร 

8.2 นักวิชาการศึกษา 
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8.3 นักวิชาการนันทนาการ 

8.4 นักดนตรีหรือเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการทางดานดนตรีท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลํา

ดับ 

ช่ือ–นามสกุล 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

1 นางสาวอัญชนา  สุตมาตร 

3-1014-XXXXX-XX-2 

อาจารย ศศ.ม. (ดนตรี) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2545 

 

2540 

2 นายวรชิน  ม่ังค่ัง 

3-7499-XXXXX-XX-2 

อาจารย ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

สถาบันราชภัฏนครปฐม 

2549 

 

2539 

3 นายสรายุทธ  โชติรัตน 

3-8406-XXXXX-XX-7 

อาจารย ศศ.ม. (ดุริยางคไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร) 

มหาวิทยาลัยบูรพา  

2552 

 

2550 

4 นายศราวุธ  วิวรรณ 

3-5711-XXXXX-XX-1 

อาจารย ศศ.ม. (ดนตรี) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

สถาบันราชภัฏเชียงใหม 

2546 

 

2541 

5 นางสาวพรรณระพี  บุญเปลี่ยน 

3-7302-XXXXX-XX-1 

อาจารย ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ศษ.บ. (ดุริยางคไทย) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2549 

 

2540 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแขงขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเปนประเทศหนึ่งท่ี

เปนสมาชิกของอาเซียนซ่ึงเปนภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและเปนตัวอยางของการ

รวมตัวของกลุมประเทศท่ีมีพลังตอรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศท้ังนี้ ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความม่ันคง ม่ังค่ังและสามารถ

แขงขันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ได โดย (1) มุงใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของสินคา บริการ การลงทุน เงินทุนการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ําทางสังคม (2) ทําใหอาเซียนเปน

ตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหมๆ 

ในการปฏิบัติตามขอริเริ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีอยูแลว (3) ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน

เพ่ือลดชองวางการพัฒนาและชวยใหประเทศเหลานี้เขารวมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

(4) สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัย

และภาษีอากร การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความรวมมือดานกฎหมาย การเกษตร 

พลังงาน การทองเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝมือแรงงาน 

โดยท่ัวไปวาการพัฒนาเศรษฐกิจใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของประชาคมอาเซียน ประเทศ

ไทยตองพัฒนาบุคคลผูเปนสมาชิกของสังคมใหมีการศึกษาท่ีดี มีการจัดการศึกษารวมกันในภูมิภาคบน

รากฐานภูมิปญญาระดับชาติและภูมิภาค ตองเนนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนท้ัง 3 เสาหลักสะทอนการ

จัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง  การหลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณและความแตกตางการ

พัฒนาและประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหวางชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน

รวมกันท้ังใน  กรอบอาเซียนและยูเนสโกจะทําใหบุคคลท่ีไดรับการศึกษาในยุคใหมนี้ดํารงตนอยูในสังคม 

ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ไดเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการ

ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซ่ึงครอบคลุมความรวมมือในหลายสาขา เชน ความรวมมือดานการ

ปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดลอมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี และ

เยาวชน เปนตน เปนกลไกสําคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุงหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเปนประชาคมซ่ึง

เนนใน 4 ดาน ไดแก (1) การสรางประชาคมแหงสังคมท่ีเอ้ืออาทร (2) แกไขผลกระทบตอสังคมอัน

เนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ(3) สงเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและการจัดการดูแลสิ่งแวดลอม

อยางถูกตอง และ (4) สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในระดับรากหญา การเรียนรูประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรม รวมท้ังการรับรูขาวสารซ่ึงเปนรากฐานท่ีจะนําไปสูการเปนประชาคมอาเซียนเม่ือเปนเชนนี้บุคคลผู

มีหนาท่ีเก่ียวของ กับการจัดการศึกษาจะตองมีความรูความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
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ประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของท่ีดีงาม

ของไทย 

11.3 สถานการณดานมาตรฐานวิชาชีพ 

ปจจุบันนโยบายของรัฐบาล เนนการปฏิรูปครู ยกฐานะใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง โดยปฏิรูป

ระบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี และมีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพ

ครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนา ของครูโดยใชการประเมินเชิง

ประจักษท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบการศึกษาและ

ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาครูในดานหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในดานหลักสูตรและ

การเรียนการสอนใหกาวหนาไปสูการเปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความ

เขมแข็งทางดานการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร และภาษา เปนตน 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 11.2 และ 11.3 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณภายนอกการพัฒนาหลักสูตรจะมุงเนนผลิตครูในมิติใหมท่ีเนนผลลัพธการ

เรียนรูใหเปนบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพมีความสามารถในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีคนเกงใฝ

รู  เปนครูดีครูเกงมีความรูและใฝรูมีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณวิชาชีพ มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพมี

คุณธรรมและเปนผูมีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีประสิทธิภาพมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับการเปน

วิชาชีพชั้นสูงมีความรอบรูและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน

สามารถสรางความเชื่อม่ันศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา จะเตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษาเพ่ือใหมีครูท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเด็กและ

เยาวชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาวและเพ่ือใหสนองตอบตอการแกไขปญหาการขาดแคลนครูโดย

เนนการพัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการใช

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ท้ังทางดานสังคมธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

เพ่ือสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําและพัฒนาทองถ่ิน สถานการณ

ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคลองกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินภูมิ

ปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 
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12.2.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรมสํานึกในความเปนไทยมีความรักและผูกพันตอทองถ่ินอีกท้ัง

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต

ดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสํานึกและความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของทองถ่ิน

และของชาติ 

12.2.4 เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ

และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน รายวิชาท่ีเปด

สอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน 

13.3.1 หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

จั ดการ เรี ยนการสอน โดยคณ ะครุศ าสตร  คณ ะวิท ยาศาสตรและเทค โน โลยี  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

13.1.2 รายวิชาหมวดวิชาชีพครู ไมนอยกวา 43 หนวยกิต  

จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร 

13.1.3 วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดจากทุกวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

13.2 รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

รายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรนักศึกษาตอคณะสามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรี 

13.3 การบริหารจัดการ 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการจัดผูสอนแตละรายวิชาโดย

ดําเนินการวางแผนรวมกันของอาจารยประจําหลักสูตรในการกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอน ตลอดจน

การวัดและประเมินผล ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตร 
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หมวดที ่2 

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตครูท่ีมีความรู และความสามารถในดานการจัดการเรียนรูดานดนตรี มีเจตคติท่ีดี  

และยึดม่ันจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

1.2 ความสําคัญ 

ปจจุบันอาชีพครูถือวาสําคัญยิ่งเพราะครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญม่ันคงใหกาว

ทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบันแตกอนท่ีจะพัฒนาบานเมืองใหเจริญไดนั้นจะตอง

พัฒนาคนซ่ึงไดแกเยาวชนของชาติเสียกอน เพ่ือใหเยาวชนเติบโตเปนผูใหญท่ีดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ

ครบทุกดานจึงสามารถชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปไดและหนาท่ีท่ีมีความสําคัญยิ่งของครูก็คือการ

ปลูกฝงความรูความคิดและจิตใจแกเยาวชนเพ่ือใหเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีดีและมีประสิทธิภาพของ

ประเทศชาติในกาลขางหนาผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูท่ีมีบทบาทอยางสําคัญในการสรางสรรคอนาคตของชาติ

บานเมือง 

1.3 วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 มีความรู ทักษะ และสามารถประยุกตความรูเพ่ือประกอบอาชีพดานดนตรี 

1.3.2 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1.3.3 มีทักษะทางปญญา การคิดวิเคราะห แกปญหา และงานสรางสรรคงานวิจัยทางดนตร ี

1.3.4 มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3.5 มีภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธความรับผิดชอบ และการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไม

ต่ํากวาที่ สกอ. และคุรุสภา กําหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติและ

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพของบุคลากรทาง

การศึกษา 

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สม่ําเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 

2. รายงานผลการประเมนิหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เศรษฐกิจ การเมืองและ

ความกาวหนาทางวิชาการ 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงในสังคม 

และวิชาการอยางสม่ําเสมอ 

1. รายงานความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคลอง

กับความเปลี่ยนแปลงทาง สังคม

เศรษฐกิจการเมืองและ

ความกาวหนาทางวิชาการซึ่ง

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทัง้

ภายในและภายนอก 

3. การพัฒนาบุคลากรดานการเรียน

การสอน และบริการวิชาการใหมี

ความรู สมรรถนะและเจตคติที่

ทันสมัย และเหมาะสมตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

1. สนบัสนุนบุคลากรดานการเรียน

การสอนใหทํางานบริการแกองคกร

ภายนอก 

2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของ

บุคลากรดานการเรียน การสอนให

มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการตอ

บุคลากรดานการเรียนการสอนใน

หลักสูตร 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู 
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หมวดที ่3 

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

ท้ังนี้ การจัดการศึกษาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนไมเกิน 9 สัปดาห และ

จํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 

1.3 การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 กรกฎาคม – ตุลาคม 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ธันวาคม – มีนาคม 

ภาคฤดูรอน เมษายน – พฤษภาคม 

ท้ังนี้ กําหนดการเปด-ปด ภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

2.2.1 ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  

2.2.2 มีคานิยมและเจตคติท่ีดีและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู 

2.2.3 สอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด 

2.2.4 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซ่ึงเปนระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง 

2.3.2 นักศึกษาแรกเขามีพ้ืนฐานความรูในระดับท่ีแตกตางกัน อาจเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ

ทางการศึกษา 
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมท้ังในระดับมหาวิทยาลัยคณะและสาขาวิชาจัดประชุมผูปกครอง

จัดระบบการปรึกษาแนะแนวโดยมีอาจารยท่ีปรึกษาและฝายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย

ผูสอนและผูปกครองในกรณีท่ีมีปญหา 

2.4.2 จัดใหมีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับนักศึกษา

แรกเขาทุกคน กรณีท่ีนักศึกษาสอบวัดระดับไดคะแนนไมเปนไปตามท่ีสาขาวิชากําหนด  นักศึกษาตองเรียน

ปรับพ้ืนฐาน 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

คาดวาจะรับเขาศึกษา 2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปท่ี 1 90 90 90 90 90 

ชั้นปท่ี 2 - 90 90 90 90 

ชั้นปท่ี 3 - - 90 90 90 

ชั้นปท่ี 4 - - - 90 90 

รวม 90 180 270 360 360 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 90 90 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เทากับ 24,800 บาท/คน/ป ดังนั้น สาขาวิชาดนตรีศึกษาขอเสนอตั้ง

งบประมาณรายรับตามจํานวนนักศึกษาแรกเขาปละ 90 คน ดังนี้ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. คาบํารุงการศึกษา 2,232,000 4,464,000 6,696,000 8,928,000 8,928,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 72,000 144,000 216,000 288,000 288,000 

รวมรายรับ 2,304,000 4,608,000 6,912,000 9,216,000 9,216,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

ก. งบดําเนินการ      

1.1 งบบุคลากร - - - - - 

1.2 งบดําเนินงาน 368,640 737,280 1,105,920 1,474,560 1,474,560 

1.3 ทุนการศึกษา - - - - - 

1.4 รายจายระดับมหาวิทยาลัย 1,474,560 2,949,120 4,423,680 5,898,240 5,898,240 

รวม (ก) 1,843,200 3,686,400 5,529,600 7,372,800 7,372,800 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ 540,000 600,000 700,000 800,000 800,000 

งบท่ีดินสิ่งปลูกสราง - - - - - 

รวม (ข) 540,000 600,000 700,000 800,000 800,000 

รวม (ก) + (ข) 2,383,200 4,286,400 6,229,600 8,172,800 8,172,800 

จํานวนนักศึกษา 90 180 270 360 360 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 26,480 23,815 23,072 22,700 22,700 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

มีการเทียบโอนหนวยกิต เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการเทียบโอนผล

การเรียนระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 139 หนวยกิต 
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3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2562) เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป )  

พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 139 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 103 หนวยกิต 

2.1 วิชาชีพคร ูจํานวนไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพครู 28 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  15 หนวยกิต 

- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  3 หนวยกิต 

- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต 

2.2 วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก บังคับ 40 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 

 Thai for Effective Communication 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Listening and Speaking Skills 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 English Usage for Communication 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 

 English for Professional Purposes 
 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) 

 Active Citizen 

2000102 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 The King Philosophy for Local Development 
 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation 
 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Well-being Promotion and Care 

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) 

 21st Century Skills for Living and Occupations 

4000103 การคิดเชิงเหตุผล  3(3-0-6) 

 Logical thinking 
 

หมายเหตุ 

วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตอไปนี้เพ่ือเสริมความรูดานภาษาอังกฤษตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมนับหนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500010 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamental English 1 

1500011 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamental English 2 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic purposes 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา  หนวยกิต 

2.1 วิชาชีพคร ูจํานวนไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพครู 28 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 

 Self Development Report 

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู  3(2-2-5) 

 Virtue Ethics and Spirituality for Teachers 

1111103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู  2(1-2-3) 

 Language for Communication for Teachers 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Philosophy and Educational Quality Assurance 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 Curriculum Development 

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) 

 Instructional Science 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Educational Communication 

 and Learning 

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Learning Measurement and Evaluation 

1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) 

 Research and Development in Innovation and Learning 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

 Psychology for Teacher 

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(1-2-3) 

 Guidance and Counseling Psychology 
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2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  15 หนวยกิต 

- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ช่ัวโมง) 

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 1 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 2 

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 3 

 

- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ช่ัวโมง) 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

 Internship 1 

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

 Internship 2 
 

2.2 วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก บังคับ 40 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2061101 ประวัติ ปรัชญา และสุนทรียศาสตรทางดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 History Philosophy and Aesthetic of Thai Music 

2061102 ทฤษฎีดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Theory of Thai Music 

2061301 ประวัติ ปรัชญา และสุนทรียศาสตรทางดนตรีตะวันตก 3(2-2-5) 

 History Philosophy and Aesthetic of Western Music 

2061302 ทฤษฎีดนตรีตะวันตกข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

 Fundamental of Western Music Theory 

2062103 ดนตรีพ้ืนบานไทย 3(2-2-5) 

 Thai Folk Music 

2062302 ขับรองประสานเสียง 2(0-4-2) 

 Chorus 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2062701 คอมพิวเตอรดนตรีข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

 Foundation of Music Computer  

2063212 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรี 1 3(0-6-3) 

 Practice of Music Foundation 1 

2063413 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรี 2 3(0-6-3) 

 Practice of Music Foundation 2 

2063702 เทคโนโลยีดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 

 Music education technology 

2063801 หลักจิตวิทยาและการจัดการเรียนรูดนตรีในสถานศึกษา 3(2-2-5) 

 Principle of Psychology and Music Learning Management in School 

2063901 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 

 English for Music 

2063902 ดนตรีวิพากษ 3(2-2-5) 

 Music Reviwe 

2063903 การนําเสนอผลงานดนตรี 2(1-2-3) 

 Music Performance Presentation 

2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

2.1) กลุมวิชาเอก (รายวิชาทฤษฎ)ี เลือกเรียน ไมนอยกวา  5 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2062211 หนาทับดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Natap Performance 

2062303 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1 3(3-0-6) 

 Western Music Theory 1 

2062304 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2 3(3-0-6) 

 Western Music Theory 2 

2062501 พัฒนาการทางดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music Development 

2063104 ปรับวงดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Ensemble Arranging 

2063305 การวิเคราะหและประพันธดนตรีตะวันตก 3(2-2-5) 

 Western Music Analysis and Composition 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2063505 การวิเคราะหและประพันธเพลงไทย 3(2-2-5) 

 Thai Classical Music Analysis and Composition 

2063601 วงโยธวาทิต 3(2-2-5) 

 Marching Band 

 

2.2) กลุมวิชาเอก (รายวิชาปฏิบัติ) เลือกเรียน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีเพียงกลุมเดียว ดังนี้ 

1. กลุมปฏิบัติเครื่องดีดไทย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2061201 เครื่องดีดไทย 1 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 1 

2061202 เครื่องดีดไทย 2 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 2 

2062201 เครื่องดีดไทย 3 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 3 

2062202 เครื่องดีดไทย 4 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 4 

2063201 เครื่องดีดไทย 5 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 5 

2. กลุมปฏิบัติเครื่องสีไทย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2061203 เครื่องสีไทย 1 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 1 

2061204 เครื่องสีไทย 2 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 2 

2062203 เครื่องสีไทย 3 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 3 

2062204 เครื่องสีไทย 4 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 4 

2063203 เครื่องสีไทย 5 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 5 
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3. กลุมปฏิบัติเครื่องตีไทย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2061205 เครื่องตีไทย 1 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 1 

2061206 เครื่องตีไทย 2 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 2 

2062205 เครื่องตีไทย 3 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 3 

2062206 เครื่องตีไทย 4 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 4 

2063205 เครื่องตีไทย 5 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 5 

4. กลุมปฏิบัติเครื่องเปาไทย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2061207 เครื่องเปาไทย 1 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 1 

2061208 เครื่องเปาไทย 2 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 2 

2062207 เครื่องเปาไทย 3 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 3 

2062208 เครื่องเปาไทย 4 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 4 

2063207 เครื่องเปาไทย 5 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 5 

5. กลุมปฏิบัติขับรองเพลงไทย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2061209 ขับรองเพลงไทย 1 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 1 

2061210 ขับรองเพลงไทย 2 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 2 

2062209 ขับรองเพลงไทย 3 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 3 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2062210 ขับรองเพลงไทย 4 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 4 

2063209 ขับรองเพลงไทย 5 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 5 

6. กลุมปฏิบัติเครื่องลมไม 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2061401 เครื่องลมไม 1 3(0-6-3) 

 Woodwind 1 

2061402 เครื่องลมไม 2 3(0-6-3) 

 Woodwind 2 

2062401 เครื่องลมไม 3 3(0-6-3) 

 Woodwind 3 

2062402 เครื่องลมไม 4 3(0-6-3) 

 Woodwind 4 

2063401 เครื่องลมไม 5 3(0-6-3) 

 Woodwind 5 

7. กลุมปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2061403 เครื่องลมทองเหลือง 1 3(0-6-3) 

 Brass 1 

2061404 เครื่องลมทองเหลือง 2 3(0-6-3) 

 Brass 2 

2062403 เครื่องลมทองเหลือง 3 3(0-6-3) 

 Brass 3 

2062404 เครื่องลมทองเหลือง 4 3(0-6-3) 

 Brass 4 

2063403 เครื่องลมทองเหลือง 5 3(0-6-3) 

 Brass 5 
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8. กลุมปฏิบัติเครื่องสายสากล 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2061405 เครื่องสายสากล 1 3(0-6-3) 

 String 1 

2061406 เครื่องสายสากล 2 3(0-6-3) 

 String 2 

2062405 เครื่องสายสากล 3 3(0-6-3) 

 String 3 

2062406 เครื่องสายสากล 4 3(0-6-3) 

 String 4 

2063405 เครื่องสายสากล 5 3(0-6-3) 

 String 5 

9. กลุมปฏิบัติกีตาร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2061407 กีตาร 1 3(0-6-3) 

 Guitar 1 

2061408 กีตาร 2 3(0-6-3) 

 Guitar 2 

2062407 กีตาร 3 3(0-6-3) 

 Guitar 3 

2062408 กีตาร 4 3(0-6-3) 

 Guitar 4 

2063407 กีตาร 5 3(0-6-3) 

 Guitar 5 

10. กลุมปฏิบัติคียบอรด 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2061409 คียบอรด 1 3(0-6-3) 

 Keyboard 1 

2061410 คียบอรด 2 3(0-6-3) 

 Keyboard 2 

2062409 คียบอรด 3 3(0-6-3) 

 Keyboard 3 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2062410 คียบอรด 4 3(0-6-3) 

 Keyboard 4 

2063409 คียบอรด 5 3(0-6-3) 

 Keyboard 5 

11. กลุมปฏิบัติอิเล็กทริคเบส 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2061411 อิเล็กทริคเบส 1 3(0-6-3) 

 Electric bass 1 

2061412 อิเล็กทริคเบส 2 3(0-6-3) 

 Electric bass 2 

2062411 อิเล็กทริคเบส 3 3(0-6-3) 

 Electric bass 3 

2062412 อิเล็กทริคเบส 4 3(0-6-3) 

 Electric bass 4 

2063411 อิเล็กทริคเบส 5 3(0-6-3) 

 Electric bass 5 

12. กลุมปฏิบัติเครื่องกระทบ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2061413 เครื่องกระทบ 1 3(0-6-3) 

 Percussion 1 

2061414 เครื่องกระทบ 2 3(0-6-3) 

 Percussion 2 

2062413 เครื่องกระทบ 3 3(0-6-3) 

 Percussion 3 

2062414 เครื่องกระทบ 4 3(0-6-3) 

 Percussion 4 

2063412 เครื่องกระทบ 5 3(0-6-3) 

 Percussion 5 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซํ้ากับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 
 

 
เลขตัวท่ี 1 - 3  บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา    

เลขตัวท่ี 4  บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 

เลขตัวท่ี 5  บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

เลขตัวท่ี 6,7  บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 เลขตัวท่ี 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้ 

 150  หมายถึง  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 200  หมายถึง  กลุมวิชาสังคมศาสตร 

 250  หมายถึง  กลุมวิชามนุษยศาสตร 

 400  หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
 

หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาชีพครู) 

เลขตัวท่ี 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้ 

 110 หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 111 หมายถึง พ้ืนฐานการศึกษา 

 112 หมายถึง หลักสูตรและการสอน 

 113 หมายถึง เทคโนโลยีการศึกษา 

 114 หมายถึง วัดผลและวิจัยทางการศึกษา 

 115 หมายถึง จิตวิทยาและการแนะแนว 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ระดับความยากงาย หรือชั้นป 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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 116 หมายถึง การบริหารการศึกษา 

 117 หมายถึง การศึกษาปฐมวัย 

 118 หมายถึง การศึกษาพิเศษ 

 119 หมายถึง การประถมศึกษา 

เลขตัวท่ี  5  บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 

 0 หมายถึงกลุมฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 1 หมายถึง กลุมวิชาท่ีเปนพ้ืนฐาน 

 2 หมายถึง กลุมกลุมวิชาหลักสูตร วิธีการสอน 

 3 หมายถึง กลุมวิชาสื่อและนวัตกรรม 

 4 หมายถึง กลุมวิชาการประเมินผล การสรางแบบทดสอบ 

 5 หมายถึง กลุมวิชาจิตวิทยา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ 

 6 หมายถึง กลุมวิชาการบริหาร 

 7 หมายถึง กลุมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 8 หมายถึง กลุมวิชาการพลศึกษา 

 9 หมายถึง กลุมวิชาการประถมศึกษา 

หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาเอก) 

เลขตัวท่ี 5  บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

 1 ทฤษฎีดนตรีไทย  

 2 ปฏิบัติดนตรีไทย 

 3 ทฤษฎีดนตรีสากล 

 4 ปฏิบัติดนตรีสากล 

 5 ประวัติดนตรี 

 6 โยธวาทิต 

 7 เทคโนโลยีดนตรี  

 8 เตรียมฝกและฝกประสบการณวิชาชีพ 

 9 บูรณาการทางดนตรี 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500010 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

 เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 

2061101 ประวัติ ปรัชญา และสุนทรียศาสตรทางดนตรีไทย 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

2061301 ประวัติ ปรัชญา และสุนทรียศาสตรทางดนตรีตะวันตก 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก (รายวิชาปฏิบัติ ) 3(0-6-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

 รวม 21 หนวยกิต 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500011 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

 และจิตวิญญาณความเปนครู 

1111103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู  2(1-2-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

2061102 ทฤษฎีดนตรีไทย 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

2061302 ทฤษฎีดนตรีตะวันตกข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก (รายวิชาปฏิบัติ) 3(0-6-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

 รวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

2062103 ดนตรีพ้ืนบานไทย 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

2062302 ขับรองประสานเสียง 2(0-4-2) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก (รายวิชาปฏิบัติ) 3(0-6-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

 รวม 20 หนวยกิต 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

2000102 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

2062701 คอมพิวเตอรดนตรีข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก (รายวิชาทฤษฎี) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก (รายวิชาปฏิบัติ) 3(0-6-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

 รวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

2063212 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรี 1 3(0-6-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

2063902 ดนตรีวิพากษ 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก (รายวิชาทฤษฎี) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก (รายวิชาปฏิบัติ) 3(0-6-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) เลือกเสรี 

 รวม 22 หนวยกิต 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

4000103 การคิดเชิงเหตุผล 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(1-2-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

2063413 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรี 2 3(0-6-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

2063702 เทคโนโลยีดนตรีศึกษา 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

2063801 หลักจิตวิทยาและการจัดการเรียนรูดนตรีในสถานศึกษา 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

2063901 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรีศึกษา 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

2063903 การนําเสนอผลงานดนตรี 2(1-2-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) เลือกเสรี 

 รวม 22 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

 รวม 7 หนวยกิต 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

 รวม 6 หนวยกิต 

 

สรุป จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 139 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 103 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 

 Thai for Effective Communication 

 การใชภาษาไทยในการสื่อสารอยางเหมาะสมตามสถานการณ การสรุปประเด็นหลักจาก 

การสื่อสารอยางมีวิจารณญาณ การสื่อสารเชิงบวก วัจนและอวัจนภาษา การออกเสียงตามอักขรวิธี  

การอานจับใจความ หลักการเขียน และมารยาทในการสื่อสาร 

 Use of Thai language for appropriate communication in situation, identifying 

main point from critical communication, positive communication, verbal and non-verbal 

language, pronunciation in accordance with orthography, reading for main idea, principle of 

writing, and manner in communication 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Listening and Speaking Skills 

 ทักษะการฟงและจับใจความบทสนทนาและขอความสั้น ๆ การพูดเก่ียวกับสิ่งรอบตัว กิจวัตร

ประจําวัน การสนทนาในสังคม การใชภาษาและโครงสรางทางไวยากรณท่ีเหมาะสมในการพูด การใชน้ําเสียง 

กิริยาทาทาง มารยาททางสังคมและวัฒนธรรม 

 Skill in listening for main idea of conversation and short message, speaking 

about things in surroundings, daily routine, social conversation, use of appropriate language 

and grammatical structure in speaking, intonation, manner, and social etiquette and culture 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 English Usage for Communication 

 การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตอการสื่อสาร ทักษะ

การฟ งและสนทนาในชีวิตประจําวัน  การฟ งและการบัน ทึกคําบรรยายโดยใชภาษามาตรฐาน  

การสนทนาหัวขอท่ีคุนเคยและสนใจ การใหคําแนะนํา การสนทนาในเหตุการณเฉพาะหนา การแสดง

ความรูสึก การเลาประสบการณของตนเอง การกลาวรองทุกข การโตแยงและใหเหตุผล การสรุปใจความ

สําคัญจากการอาน การจับประเด็นและระบุขอมูลจากสิ่งท่ีอาน การนําเสนอผลงาน การเขียนรายงาน 

ในหัวขอท่ีคุนเคย ประสบการณ เหตุการณ ความคิด ความฝน และการเขียนจดหมายตามรูปแบบมาตรฐาน 

 Development of listening, speaking, reading and writing skills necessary for 

communication, skills in listening and daily life conversation, listening and recording lecture 

using standard language, conversing on familiar and interesting topic, making suggestion, 

conversing in unexpected incident, expressing feeling, talking about personal experience, 

making complaint, arguing and reasoning, summarizing important issue, and identifying main 

idea and detail from reading text, presentation, writing report of familiar topic, experience, 

event, idea and dream, and writing letter with standard pattern 

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 

 English for Professional Purposes 

 ทักษะการฟงประกาศ รายงานขาว และการสัมภาษณ การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงเทคนิค 

ในเรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ การโตตอบอยางคลองแคลวและเปนธรรมชาติกับผูท่ีเปนเจาของภาษา การใช

ถอยคําและการใหรายละเอียดท่ีชัดเจนในหัวขอท่ีหลากหลาย การเขาใจจุดประสงคของประเด็นท่ีมีความ

ซับซอน การอธิบายมุมมองเก่ียวกับปญหา การอานท่ีซับซอนและระบุจุดประสงคของเนื้อหาท่ีอาน  

การเขียนระดับอนุเฉท การบันทึกรายงานแบบสั้น และการเขียนสนับสนุนและโตแยง 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Skill in listening to announcement, report and interview; technically expressing 

opinion on area of expertise, fluent and natural interaction with English native speaker, 

using clear expression and giving detail in various topics, understanding purpose of 

complicate issue, explaining perspective of problem, reading complicate text and 

identifying purpose, writing at paragraph level, writing short report, and writing pros and 

cons essay 

 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) 

 Active Citizen 

 การออกแบบและจัดทําโครงการเพื่อสงเสริมการเปนพลเมืองดี การเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

สิทธิและเสรีภาพ การยอมรับความแตกตางของบุคคล ความเสมอภาคและความเทาเทียม การอยูรวมกันใน

สังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติตามหลักขันติธรรม การปฏิบัติตนตามกฎ กติกาของสังคม และกฎหมาย 

ความรูเกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง อุดมการณ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ปฏิบัติหนาท่ีของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย การเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง และการมีจิตสาธารณะ 

 Designing and conducting project that enhances active citizen, respecting human 

dignity, right and freedom; accepting individual difference, equality and equity; peaceful and 

harmonious living in Thai society and global society in accordance with the rule of law; 

following social rule and law; knowledge of government form; ideology and way of life under 

democracy with the King as Head of State; performing Thai citizen duty in democracy; being 

active citizen; and public mind 

2000102 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 3(3-0-6) 

 The King Philosophy for Local Development 

 แนวคิดและหลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพัฒนาแบบ

ยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริการประยุกตใชในการดํารงชีวิต ความเชื่อมโยงของ

ศาสตรพระราชาสูพระราโชบายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 Concept and the King’ work principle, Philosophy of Sufficiency Economy, and 

concept of sustainable development; case study derived from the King’s initiative project 

and its application for daily life; relation between the King’s philosophy and royal policy for 

local development 
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3) กลุมวิชามนุษยศาสตร  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation 

 ความหมาย ประเภท และความสําคัญของสุนทรียะดานทัศนศิลป นาฏศิลปและดุริยางคศิลป 

และวรรณศิลป ประวัติศาสตรศิลป การเสริมสรางการรับรูและความซาบซ้ึงทางดานสุนทรียภาพ การขับรอง

และการเลนดนตรี รําวงมาตรฐาน สถาปตยกรรมและศิลปะ 

 Definition, type and importance of aesthetic in visual arts, dance, music and 

literary; art history; enhancement of perception and aesthetic appreciation; singing and 

music performance, Thai folk dance, architecture and arts 

 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Well-being Promotion and Care 

 ความหมาย ความสําคัญของสุขภาวะ ความสัมพันธระหวางสุขภาพทางกาย จิตใจ และ

สิ่งแวดลอม การดูแลสุขภาพกาย การออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ หลักการปองกันปญหาและการ

ดูแลสุขภาวะเบื้องตน 

 Definition and importance of well-being, relation between physical and mental 

health, and environment; exercise, sport and recreation; basic principle of well-being problem 

prevention and care 

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) 

 21st Century Skills for Living and Occupations 

 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญ ความรูและความสามารถดานดิจิทัลรวมสมัย การประยุกตใช

ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ และกรณีศึกษา 

 Important skills in 21st century, contemporary digital literacy and application for 

life and career; and case study 

4000103 การคิดเชิงเหตุผล  3(3-0-6) 

 Logical thinking 

 ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ และองคประกอบของการคิดเชิงเหตุผล กระบวนการการคิด

เชิงเหตุผล การพัฒนาและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และกรณีศึกษา 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Definition, concept, importance and component of logical thinking; process of 

logical thinking; development and application of logical thinking for daily life; and case study 
 

วิชาเสริมไมนับหนวยกิต  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500010 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamental English 1 

 การฟงและจับใจความจากการฟงขอความและประกาศท่ีพูดดวยภาษามาตรฐาน การพูดเกี่ยวกับเรื่อง

ในชีวิตประจําวัน เรื่องสวนตัว ครอบครัว การศึกษา การซื้อสินคา ส่ิงแวดลอม การจางงาน การส่ือสารและ

แลกเปล่ียนขอมูลท่ัวไป การเขาใจเน้ือหาท่ีใชคําศัพทพื้นฐาน ระบุขอมูลเฉพาะในส่ือประชาสัมพันธเขียนประโยค

และขอความส้ัน ๆ และการเขยีนจดหมายสวนตัว 

 Listening to message and announcement with standard English and identifying main 

idea; speaking about daily life, personal information, family, education, shopping, surrounding and 

employment; communicating and exchanging general information; understanding text with basic 

vocabulary; identifying detail of public media; writing sentence and short message, and writing 

personal letter 

1500011 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamental English 2 

 การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การสนทนาในสังคม การนําเสนอแบบส้ัน การอานจดหมาย โฆษณา เมนู 

ตารางเวลาและประกาศ การเขียนเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน เรื่องสวนตัว ครอบครัว การศึกษา การซื้อสินคา 

ส่ิงแวดลอม การจางงาน การส่ือสารและแลกเปล่ียนขอมูลท่ัวไป 

 Listening for main idea; social conversation; brief presentation; reading letter, 

advertisement, menu, timetable and notice; writing daily routines, personal information, family, 

education, shopping, surroundings, employment; communicating and exchanging general information 

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic purposes 

 การฟงประกาศท่ีเปนทางการ การนําเสนอ โฆษณา และการวิพากษวิจารณ การพูดเพ่ือแสดง

ความคิดเห็น การวิพากษวิจารณ และเปรียบเทียบ พูดในท่ีประชุม และการบรรยายในชั้นเรียน การอานและ

วิเคราะหขอความ โฆษณา บทความ หนังสือและตํารา การเขียนประโยคซับซอน การเขียนเรียงความ การ

เขียนรายงานเต็มรูปแบบ การเขียนแผนการในอนาคต การเขียนแสดงความคิดเห็น และการเขียนแสดง

ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Listening to official announcement, presentation, advertisement and reviews; 

expressing opinion; reviewing, criticizing, and making comparison and contrast; speaking in 

meeting; classroom presentation; reading and analyzing  message, advertisement; article, book 

and textbook; writing complex sentence; writing essay and full report; writing future plan; 

writing to express opinion and feeling in various occasions 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 

2.1 วิชาชีพครู 

2.1.1 วิชาชีพคร ู(กลุมวิชาชีพครู) 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 

 Self Development Report 

 จัดทําคุรุนิพนธ โดยการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ีครู คุณลักษณะ

ของความเปนครู ผานกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรูดวยตนเอง เขารวม

กิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะทอนกลับ (After Action Review: AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปล่ียน

เรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เพื่อนําไปใชใน

การพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Conducting self development report by gathering, analyzing and synthesizing 

capacity of teacher duty practice, teacher characteristics through the interpretation of lesson 

learned from teaching experience in educational institution and self-learning; participating in 

activities to fulfill one’s capacity; individual after action review (AAR) process as well as sharing 

and learning in  the profession learning community (PLC) for self development to become 

knowledgeable and up-to-date, and keep up with change 

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนคร ู 3(2-2-5) 

 Virtue Ethics and Spirituality for Teachers 

 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู 

เปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ดํารงตนใหเปนท่ีเคารพศรัทธาของผูเรียน

และสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการองคความรูเกี่ยวกับคานิยมของครู จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายสําหรับครู สภาพการณการพัฒนา

วิชาชีพครู โดยใชการจัดการเรียนรูท่ีเนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการสะทอนคิดเพื่อนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Being committed to code of ethics and developing learners with teacher spirituality; 

being a role model with morals and ethics, and active citizen, practical model for respect and faith 

from students and people in the community; analyzing, synthesizing, integrating knowledge of 

teacher values, morals, ethics and spirituality, law for teacher, and condition of teacher 

professional development using experiential learning and case study, practice of using reflection in 

order to apply to self development to become a good teacher who is knowledgeable and up-to-

date, and keeps up with changes 

1111103 ภาษาเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

 Language for Communication for Teachers 

 ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับบริบท

และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี 

วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน การเขียน ภาษาทาทาง เพื่อส่ือ

ความหมายในการจัดการเรียนรูและการส่ือสารในช้ันเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟง การพูด การ

เขียนและภาษาทาทาง เพื่อพัฒนาผูเรียน สืบคนสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัยและทันตอการ

เปล่ียนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกตางหลายหลายเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ 

 Using Thai and English language for communication in learning management 

appropriately in accordance with context and learner individual differences, learners with special 

needs by analyzing concept, theory, speech communication for teacher, principle, and technique 

of language use as well as practice of listening, speaking, reading, writing and  gestures to convey 

meaning in learning management and classroom communication; learning management design in 

listening, speaking, reading, writing, and gestures to develop learners; search of information for self 

development for being knowledgeable and up-to-date, and keeping up with change; practice of 

using languages and various cultures for harmonious and peaceful living 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Philosophy and Educational Quality Assurance 

 รูและเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตะวันตก

และตะวันออก อภิปราย การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม นําปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกตใชในการจัดการศึกษา 

พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู วัดและประเมินผล วิเคราะหหลักการจัดการศึกษาท่ีเปนฐานคิดสากลและฐานคิด

วิถีไทย นําแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มาประยุกตเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนไปใชพัฒนาสถานศึกษา 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Knowledge and understanding of educational foundation, educational quality 

assurance, Western and Eastern educational philosophy; discussion of educational quality 

assurance, philosophy, concept, theory of education, religion, economy, society and culture;  

applying educational philosophy and educational quality assurance to educational management, 

curriculum development, learning management, measurement and evaluation; analyzing principle 

of  educational management based on international and Thai ways of thinking; applying concept 

of 21st century educational management to sustainable development of  educational institution 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

 Curriculum Development 

 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกท่ีสอดคลองกับ

บริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตร โดยประยุกตใชความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

หลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญา

การศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให

เปนผูมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Development of school-based curriculum and major subject curriculum in accordance 

with school and community context; implementation and evaluation of curriculum through 

application of curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum theory and 

development model, foundation of curriculum development in educational philosophy, 

psychology, society, culture, technology and other factors related to basic education curriculum; 

school-based curriculum development, curriculum implementation and evaluation; problems and 

trends in curriculum development; developing learner to become knowledgeable and up-to-date,  

and keep up with change 

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) 

 Instructional Science 

 วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอก บริหารจัดการช้ันเรียน ออกแบบและเขียน

แผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส 

และยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขใน

การเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน บูรณาการความรู เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู โดยใชความรูเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเน้ือหา

และภาษา การบูรณาการส่ือและแหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

ผูเรียน การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรูในสถานศึกษา เปนผูมีความรับผิดชอบและมุงมั่น

พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

 Instructional planning and management of major subject, classroom management, 

design of learning management plan to develop learner intellectual and characteristic of 

innovator; enhance student learning, caring and accepting individual differences; creating 

activities and learning atmosphere that promote student happiness in learning; awareness of 

learner well-being; integrating knowledge, content, curriculum, science of teaching and digital 

technology in learning management in according with learning theory, learning management 

innovation in order to develop learner 21st century skills; integrative learning management, 

integration of sufficiency economy philosophy; integration of content and language; integration 

of media and learning resources in local community; digital technology media; inclusive 

education; coaching, micro-teaching, practicum in schools, being responsible and committed 

to developing learner according to their potentiality 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Educational Communication 

 and Learning 

 ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ท่ีสอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของ

ผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับนวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู กฎหมายท่ีเกี่ยวของ จรรยาบรรณในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหสามารถเลือก และประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร

การศึกษาและการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและใชการ

สะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง 

 Applying digital technology to learning management design in accordance with  

major subject to develop learners’ intellectual and characteristic of innovator, based on 

context, learner individual differences, and learner with special needs by analyzing principle, 

concept, and theory relevant to innovation and information technology for educational 

communication and learning; laws and ethics in utilizing digital technology in order to be able 

to select and apply innovation and information technology to educational communication and 

learning effectively, no violation of other intellectual property, applying reflection to self 

development to become a good teacher who is knowledgeable and keeps up with change 
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1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Learning Measurement and Evaluation 

 วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของ

สาระสําคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน

พิเศษ สะทอนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู โดยใชหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสรางเครื่องมือวัดและ

ประเมินผล  การใหขอมูลปอนกลับท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการใชผลการวัดและประเมินผล

ผูเรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนอยาง

เหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู 

และทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง ประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล เพื่อการออกแบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 Measurement and authentic evaluation using appropriate method in accordance 

with subject matter, context and individual difference of learners, and learners with special 

needs; reflection of evaluation result for learner development and quality development of 

learning management based on principle, concept and theory of measurement and 

evaluation, authentic assessment; design and creation of measurement and evaluation 

instrument; providing feedback that promotes learners’ learning; guideline for utilizing results 

from measurement and evaluation to improve learner’s learning development for subsequent 

measurement and evaluation for developing learner appropriately and creatively; applying 

reflection to self development to become a good teacher who is knowledgeable and keeps 

up with change; applying principle, concept and theory of measurement and evaluation for 

educational quality assurance 

1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Research and Development in Innovation and Learning 

 วิจัย แกปญหาเพื่อพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ีสอดคลองกับ

ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกตางหลากหลายของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ โดย

การศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดย

ประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน นวัตกรรมท่ี

สอดคลองกับบริบทของชุมชน เพื่อใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนา

ผูเรียน และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอ

ความเปล่ียนแปลง 
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 Research and problem solving for learner development; creating innovation for 

learner’s learning development in accordance with major subject, context and individual  

learner differences, and learner with special needs by studying, analyzing problem condition 

and needs in learner development in classroom; research design based on application of 

principle, concept, research theory and researcher ethics; creation of research instrument; 

applying digital technology to creation of research innovation in order to solve problem and 

develop learners; innovation in accordance with community in order to implement research 

results in developing learning management and learners; and applying reflection to self 

development to become a good teacher who is knowledgeable and keeps up with change 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

 Psychology for Teacher 

 วิเคราะห แกปญหา ประยุกต ออกแบบการจัดการเรียนรูและบริหารจัดการพฤติกรรมผูเรียน เพื่อ

พัฒนาและสงเสริมผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา

การศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู การทํางานของสมอง และความหลากหลายของผูเรียน สามารถดูแลชวยเหลือผูเรียน

ท่ีมีความตองการพิเศษ ใชการสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู 

ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง มุงมั่นพัฒนาผูเรียนและพัฒนาตนดวยจิตวิญญาณความเปนคร ู

 Analyzing and solving problem; applying, designing learning and learner behavior 

management to develop learners in accordance with their potentiality and age , based on 

principle, concept and theory of developmental  psychology, educational psychology, learning 

psychology, brain functioning, learner individual difference; ability in taking care and assisting 

learner with special need; applying reflection to self development to become a good teacher who 

is knowledgeable and up-to-date, and keeps up with change; being committed to learner and self 

development with teacher spirituality  

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(1-2-3) 

 Guidance and Counseling Psychology 

 ประยุกตความรูเพื่อการรูจักและดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพดวยกระบวนการแนะแนว 

และการใหคําปรึกษา สงเสริม ปองกัน และแกไขปญหา พัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัยอยางมี

ประสิทธิภาพดวยการจัดบริการแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียน พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตาม

ศักยภาพและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบตามกระบวนการศึกษารายกรณี ใหคําแนะนํา

และขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและผูเกี่ยวของเพื่อสงเสริมพัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียน การสงตอและการสราง

ความรวมมือเพื่อพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการผูเรียน มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครแูละจรรยาบรรณการ 
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แนะแนวและการใหคําปรึกษา 

 Applying knowledge for getting to know and take care of learners effectively with 

the guidance process and counseling; promoting of problem prevention and solving;  

development and effective learning of learner of each age by providing guidance service and 

classroom activity; individual learner development in accordance with one’s potentiality, and 

systematic learner development report based on case study process; providing parents and 

related parties with advice and feedback in order to promote learner development and 

assistance; forwarding and establishing collaboration for learner development and problem 

solving for better life quality; being knowledgeable and up-to-date, and keeping up with 

change related to learner development; being committed to developing learner with teacher 

spirituality and ethics of guidance and counseling  
 

2.2.2 วิชาชีพครู (กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ) 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ช่ัวโมง) 

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 1 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู คุณลักษณะของครูท่ีแสดงออกถึงความรักและ

ศรัทธาในวิชาชีพครู การปฏิบัติตนของครูท่ีสะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปนครู การมีจรรยาบรรณตอตนเอง 

และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรูบทบาทหนาท่ีครู ครูประจําช้ัน ศึกษาบริบทช้ันเรียน บริบทของสถานศึกษา ขอมูลการ

บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บริบทชุมชนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ฝกปฏิบัติงานใน

หนาท่ีครู รวมมือกับผูปกครองวิเคราะห แกปญหาผูเรียนรายกรณี (Case study) ฝกปฏิบัติ ออกแบบและจัด

กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเรียนรูอยางมคีวามสุข ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน ผานกระบวนการสังเกต 

บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ใหเปนครู

ท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice by learning and acquiring the  characteristics of 

teacher with passion and faith in teaching profession, behavior of teacher that reflects teacher 

spirituality and teaching profession ethics; observation and study of teacher role and duty, 

homeroom teacher role and duty, classroom and educational institution context, educational 

institution administration and management, and role of community in educational management; 

practice of teacher duty, and teacher-parent collaboration for analyzing and solving problem in 

case study; practice of learning activity design and management for learner development and 

happy learning; awareness of learner well being through observational process, recording, analyzing,  
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synthesizing, interpreting lesson learned and reflecting experience in order to apply to self 

development for being a good teacher who is knowledgeable, and keeps up with change 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 2 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู คุณลักษณะของครูท่ีประพฤติตนเปน

แบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพี่เล้ียงโดยการ

วางแผนออกแบบเน้ือหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูส่ือและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุม

สาระการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ

ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ บริหารจัดการเรียนรูท่ีมี

คุณภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา ดูแล 

ชวยเหลือผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีความ

เปนครูมืออาชีพท่ีเทาทันตอการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานศาสตรวิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาเอก  เขารวม

โครงการท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูใน

สถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปล่ียนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice by learning and acquiring the characteristics 

of role model teacher with morals and professional ethics, performing as teacher assistant 

working and learning with mentor teacher in planning content and learning management 

design, media and technology, measurement and evaluation according to the learning strand 

of each specific course; integrating knowledge of educational administration, innovation design; 

implementation of educational quality assurance in accordance with each level of educational 

institution; quality learning management, creating learning atmosphere that encourages learner 

learning enjoyment; collaborating with parents to develop and help students to enhance 

desirable characteristics; analyzing and proposing guidelines for self development to be a 

professional teacher who is able to keep up with changes of both professional teaching and 

major subject; participating in projects related to promotion of  conservation of culture and 

local wisdom, reflecting and evaluating the results of the project by using  after action review 

(AAR) process on individual basis, exchanging knowledge in the professional learning 

community (PLC), and applying  the knowledge to self development for being knowledgeable 

and up-to-date, and keeping up with change 
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1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 3 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรูคุณลักษณะของครูท่ีประพฤติตนเปนแบบอยางท่ี

ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมี

ความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ

นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและมุงมั่นในการแกปญหาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับ

ตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ีเกี่ยวของกับการ

สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ 

(AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ

นําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice in professional teaching by learning and 

acquiring the characteristics of role model teacher with morals and professional ethics; design of 

learning atmosphere that encourages learner happiness in learning; learning management with 

integration of  digital technology or modern educational innovation that enhances learner high 

thinking process; collaborating with parents in developing learner and being committed to 

problem solving in order to enhance learner desirable characteristics by utilizing appropriate 

research methodology; reflecting result of changes that happen distinctively from participating in 

project related to promotion of culture and local wisdom conservation, reflecting and evaluating 

the results of the project by using  after action review (AAR) process on individual basis, exchanging 

knowledge in the professional learning community (PLC), and applying the knowledge to self 

development for being knowledgeable and up-to-date, and keeping up with change 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

 Internship 1 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพ่ือใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข สรางแรงบันดาลใจใหเปนผู

ใฝรูและมีปญญารูคิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางเสริม

ทักษะการเรียนรูและทักษะการคิดของผูเรียน จัดการเรียนรู ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและประเมินผล 

รายงานผลการพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติหนาท่ีครูในสถานศึกษา เขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพ  พัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน ผานกระบวนการสังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองใหเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการ

เปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ช่ัวโมง) 

 Teaching practice of major subject to enable learner to learn happily. Inspiring to be a 

learning enthusiast with cognition; awareness of learner well-being by designing learning 

management that enhances skills in learning and thinking; learning management, media and 

innovation design, measurement and evaluation, learner development progress report; teaching 

practice in educational institution, participating in teaching profession activity; developing 

innovation for learner development through observation process, data recording, analyzing, 

synthesizing, interpreting lesson learned, and reflecting experience for self development for being 

a good teacher who is knowledgeable and up-to-date, and keeps up with change 

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

 Internship 2 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดกรระบวนการคิดขั้นสูงและนําไปสู

การเปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกปญหา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ี

เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไป

ประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Teaching practice of major subject; being a role model with morals and ethics 

according to professional ethics, learning management and design that make learners happy and 

develop high thinking process and leading them to be innovators; designing modern educational 

innovation; integrating community context with learning activities in and out of the classroom; 

creating collaborative teacher-parent network for developing learner and solving problem for 

desirable characteristics by utilizing appropriate research methodology; reflecting changes that 

happen distinctively from participating in project related to professional progress and project that 

promotes conservation of culture and local wisdom, reflecting and evaluating the results of the 

project by using  after action review (AAR) process on individual basis, exchanging knowledge in the 

professional learning community (PLC), and applying the knowledge to self development for being 

knowledgeable and up-to-date, and keeping up with change 
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2.2 วิชาเอก 

2.2.1 กลุมวิชาเอก บังคับ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2061101 ประวัติ ปรัชญา และสุนทรียศาสตรทางดนตรีไทย  3(2-2-5) 

 History Philosophy and Thai Music  

 วิวัฒนาการของดนตรีไทยในยุคสมัยตาง ๆ ปรัชญาดนตรีไทย คุณคาและความงามของเสียง 

องคประกอบดนตรีไทย ความสัมพันธของดนตรีไทยตอสังคมและวัฒนธรรม ประเภทเครื่องดนตรี วงดนตรี 

บทเพลง บุคคลสําคัญ กับการอนุรักษสงเสริมเผยแพร และพัฒนาดนตรีไทย 

 History Philosophy The value and beauty of sound, Thai music element; 

relation of Thai music to society and culture; evolution of Thai music in different period; 

categories of Thai musical instruments, ensemble and songs; notable figures involved in the 

conservation promotion, dissemination and development of Thai music 

2061102 ทฤษฎีดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Theory of Thai Music 

 หลักของทฤษฎีดนตรีไทย  ระดับเสียงดนตรีไทย ลักษณะบันไดเสียง อัตราจังหวะ ทํานองหลัก 

บทบาทหนาท่ีและคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทย ศัพทสังคีต วงดนตรี และความสําคัญของวงตาง ๆ บท

เพลง ประเภทของการขับรอง 

 Principal of Thai music theory, Thai music sound range, scale quality, meter of 

rhythm, main melody, role and tone quality of Thai instrument, musical vocabulary, 

ensemble and the importance of ensembles, song, types of singing 

2061301 ประวัติ ปรัชญา และสุนทรียศาสตรทางดนตรีตะวันตก 3(2-2-5) 

 History Philosophy and Western Music  

 วิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกในยุคสมัยตาง ๆ ปรัชญาดนตรีตะวันตก คุณคาและความงาม

ของเสียง องคประกอบดนตรีตะวันตก เครื่องดนตรี วงดนตรี บทเพลง ศัพทสังคีต แนวคิดในการถายทอด

ผลงาน พัฒนาการของดนตรีตะวันตก และวรรณกรรมดนตรีในยุคตาง ๆ  

 History Philosophy The value and beauty of sound, western music element, 

instrument, ensemble, piece of music, vocabulary, concept of work presentation, western 

music development and music literature  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2061302 ทฤษฎีดนตรีตะวันตกข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

 Fundamental of Western Music Theory 

 การอาน การขับรอง การเคาะจังหวะ และการเขียนโนตเบื้องตน บันไดเสียงเมเจอรและไมเนอร 

ข้ันคูเสียง ตรัยแอด การรองโนตแรกเห็น การจดบันทึกโนตจากการฟง ชนิดเมเจอรไมเนอร ดิมินิชท และออก

เมนเทด 

 Know basic skill for reading, singing, beating and writing musical notes, Major 

and Minor scales, Tried. Do Sight Reading, dictation from hearing the pitch in Major, Minor, 

Diminished and Augmented   

2062103 ดนตรีพ้ืนบานไทย 3(2-2-5) 

 Thai Folk Music 

 ดนตรีพ้ืนบานและเพลงพ้ืนบานในภูมิภาคของไทย ประวัติความเปนมาของวงดนตรีและบท

เพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเชื่อ พิธีกรรม บทบาทหนาท่ีและโอกาสท่ีใช คุณคาและความสําคัญ

ของดนตรีพ้ืนบานท่ีมีตอสังคม แนวทางในการอนุรักษและการสืบทอดดนตรีพ้ืนบาน 

 Thai regional folk music and songs; history and background of ensembles and 

songs; performance-related tradition, belief, ceremonies, roles and functions and occasions; 

value and significance of folk music to society; guidelines for the conservation and 

succession of folk music   

2062302 ขับรองประสานเสียง  2(0-4-2) 

 Chorus 

 การอานออกเสียงตามตัวโนต การฝกรองตรงตัวโนตหรือฟกซ โด (Fixed Do) และการยายเสียง

โด หรือมูฟเอเบิล โด (Movable Do) การฝกการออกเสียง การหายใจ การควบคุมลมหายใจ และการออก

เสียงใหตรงจังหวะท่ีถูกตองตามหลัก การเปลงเสียงตามรูปประโยคของเพลงท้ังสระและวรรณยุกต สรีระ

ทาทางการขับรอง บทเพลงประสานเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาอ่ืน ๆ 2-4 แนว และการเรียบ

เรียงเสียงประสานเบื้องตนสําหรับวงขับรองประสานเสียง 

 Study of sight-singing method and practice the basic of singing in Fixed Do and 

Movable Do system. Practice of basic principle in voicing, breathing control, pronouncing 

alphabets together with vowels, singing of correct phrases.  Practice choral singing and sing 

choral pieces of Thai and English languages of 2-3 musical style and study basic choral 

arrangement for choir 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2062701 คอมพิวเตอรดนตรีข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

 Foundation of Music Computer 

 ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการวิเคราะหเพลง ประพันธ เรียบเรียงเสียงประสาน 

โปรแกรมซีเควนเซอร โปรแกรมสังเคราะหเสียง การบันทึกเสียงเบื้องตน และการใชคอมพิวเตอรชวยในการ

บรรเลง 

 System and computer program for song analysis, composing arranging sequencer 

program, synthesis program, basic recording and computer assistant in performance 

2063212 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรี 1 3(0-6-3) 

 Practice of music foundation 1 

 ปฏิบัติเครื่องดนตรีในกลุมดนตรีไทยประเภทเครื่องตี เครื่องเปาเบื้องตน และปฏิบัติเครื่อง 

ดนตรีในกลุมดนตรีตะวันตก ประเภทเครื่องลมไม เครื่องลมทองเหลืองข้ันพ้ืนฐาน อยางนอย 1 บทเพลง 

เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรี 1 ชนิด 

 Practice of Thai music foundation on basic percussions, blown instruments and 

practice of western music foundation on basic woodwind instruments, brass instruments at 

least 1 song, choose one instrument to playing 

2063413 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรี 2 3(0-6-3) 

 Practice of music foundation 2 

 ปฏิบัติเครื่องดนตรีในกลุมดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด เครื่องสี และการขับรองเบื้องตน และ

ปฏิบัติการเครื่องดนตรี เปยโน กีตาร เบส และกลุมเครื่องกระทบใหสามารถตีจังหวะ สโลวโซล โบเรโร บีกิน 

และ ชา ชา ชา อยางนอย 1 บทเพลง เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรี 1 ชนิด 

 Practice of Thai music foundation on basic plucked instruments, string instruments, 

singing and practice of piano, guitar, bass and percussions to play slow soul, bolero, beguine 

and cha cha cha at least 1 song, choose one instrument to playing  

2063702 เทคโนโลยีดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 

 Music Education Technology 

 การใชโปรแกรมดนตรีเพ่ือการบันทึกเสียง กระบวนการผลิตผลงานในรูปแบบของสื่อโสตทัศน 

และสื่ออิเล็กทรอนิกส การบันทึกเสียงในสตูดิโอ โครงสรางและการออกแบบหองบันทึกเสียง วัสดุอุปกรณใน

การบันทึกเสียง การติดตั้งอุปกรณ การวางและเชื่อมระบบ และการบํารุงรักษา 

 Using music program for sound recording, creative processing on visual media 

and electronic media, sound recording in studio, structure and design for recording studio, 

accessory in recording studio, set up the accessory to link the system and care and repair 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2063801 หลักจิตวิทยาและการจัดการเรียนรูดนตรีในสถานศึกษา 3(2-2-5) 

 Principle of Psychology and Music Learning Management in School 

 จิตวิทยาการสอนดนตรี เนื้อหาและรูปแบบหลักสูตรดนตรีระดับชวงชั้นตาง ๆ ของระบบ

การศึกษาไทย การออกแบบ และจัดทําแผนการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพเด็กดวยดนตรี การใชสื่อการสอน

ดนตรี การวัดและประเมินผลผูเรียนดนตรี 

 Psychology of music teaching, content and form of music education course 

level of Thai education system, design and preparation learning plan, developing student 

ability by music, music teaching media and measurement and evolution to music student 

2063901 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 

 English for Music 

 การฝกทักษะเบื้องตนเก่ียวกับการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน

สําหรับดนตรี ศัพทวิชาการทางดนตรี และการสืบคนทางอินเทอรเน็ต 

 Beginning of practicing English basic about listening, speaking, reading and 

writing for music, music academic vocabulary and internet researching 

2063902 ดนตรีวิพากษ 3(2-2-5) 

 Music Review 

 ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการจัดสัมมนา หลักการจัดและกระบวนการจัด

สัมมนา  การเรียนรูในการกําหนดหัวขอสัมมนาใหสอดคลองกับวิชาชีพดนตรีและบริบทสังคม การวิเคราะห

สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวโนมในวิชาชีพดนตรีศึกษา 

 Definition, significance, and types of seminar; principle and process of organizing 

seminar; learning how to determine seminar topics in relevance of music profession and 

social context; analysis of current situation, problem and trend of music education 

profession 

2063903 การนําเสนอผลงานดนตรี 2(1-2-3) 

 Music Performance Presentation 

 หลักการเสนอผลงานดนตรีในรูปแบบตางๆ จัดแสดงแผนงาน และประเมินผลโครงการท่ีชัดเจน

และมีการติดตามผลสรุปรายสัปดาห ดนตรีนิทัศน หรือการแสดงดนตรีเดี่ยว  

 Study different principles of musical performance. Organize performance plan 

and determine the explicit project assessment with weekly report, music exhibition or solo 

performance 
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2.2.2 กลุมวิชาเอก เลือกเรียน 

2.2.2.1 รายวิชาทฤษฎี 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2062211 หนาทับดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Natap Performance 

 หลักการของทฤษฏี และการปฏิบัติหนาทับดนตรีไทยดวยโทนรํามะนา กลองแขก และกลอง

สองหนาเบื้องตน การฝกหนาทับพิเศษ หนาทับตะโพน และกลองทัดในเพลงชุดโหมโรงเชา โหมโรงเย็น เพลง

ชา เพลงเร็ว และนําความรูดานหนาทับดนตรีไทยไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 Theoretical principles and practices of Thai drum patterns using Thone 

Rammana, Glong Khaek, and basic Glong Song Nha; practice of special Na Tap, Na Tap 

Tapone and Glong Tad in a series of Home Rong Chao, Home Rong Yen, Phleng Cha, 

Phleng Rew and using knowledge from Thai drum patterns to organizing classes 

2062303 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1 3(3-0-6) 

 Western Music Theory 1 

 คอรด และการพลิกกลับของคอรด การเคลื่อนท่ีของคอรด จุดพักเพลง การเขียนเสียงประสาน 

4 แนว โนตนอกประสาน และการฝกโสตประสาท 

 Chord and chord invention, moving chord, cadence, writing the music in 4 parts, 

non-chord tone and ears training 

2062304 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2 3(3-0-6) 

 Western Music Theory 2 

 การเขียนประสาน 4 แนวข้ันสูง การยายบันไดเสียง คอรดโดมินันทลําดับท่ี 2 คอรดนิอาโพลิตัน 

คอรดคูหกออกเมนเทด และการฝกโสตประสาท 

 Four part, modulation, secondary dominant chord, neapolitan chord, augmented 

sixth chord and ears training 

2062501 พัฒนาการดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music Development 

 ประวัติดนตรีไทย สมัยตาง ๆ หลักฐานทางเอกสาร โบราณคดี และประวัติศาสตรท่ีเก่ียวของกับ

ดนตรีไทย 

 History of Thai music in different periods, documental evidence, archaeology, 

histories related to Thai music 
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2063104 ปรับวงดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Ensemble Arranging 

 รูและเขาใจการออกแบบการเรียนรูทางดนตรีไทย ความสําคัญ และประเภทการปรับวงดนตรี

ไทย การเลือกบทเพลง การฝกซอม และการปรับวงอยางถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทย

ประเภทตาง ๆ 

 Understand learning design in Thai music, Definition, significance and types of 

Thai ensemble arrangement; selection of songs, practice, and arrangement in correct 

pattern of Thai music ensembles in various type 

2063305 การวิเคราะหและประพันธดนตรีตะวันตก 3(2-2-5) 

 Western Music Analysis and Composition 

 วิเคราะหรูปแบบของบทเพลงประเภทตางๆ ลักษณะเสียงของเครื่องดนตรีชนิดตางๆ การยาย

เสียง ชุดคอรด แนวการดําเนินคอรด แนวทางเดินเบส การประพันธดนตรี 2 แนว และ 4 แนว การประพันธ

ดนตรีแนวปอปปูลา เพลงสมัยนิยม ความคิดสรางสรรคในการประพันธดนตรี 

 Form and analysis, instrument characteristic, transposition, chord pattern, chord 

progression, bass line, 2  and 4  parts composition, popular music composition, contemporary 

music composition, creativity of composition 

2063505 การวิเคราะหและประพันธเพลงไทย 3(2-2-5) 

 Thai Classical Music Analysis and Composition 

 หลักการวิเคราะหทํานองเพลง บทเพลง จังหวะ อารมณของเพลง และบทบาทหนาท่ีในการ

บรรเลงของเครื่องดนตรีท่ีใชในวงดนตรี และหลักการประพันธทํานองเพลงไทย การตัดทอนและยืดขยายบท

เพลงเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการประพันธ และนําความรูการวิเคราะหและประพันธเพลงไทยไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

 Principle of analysis of melody, song, rhythm, emotion, role and function of 

instruments played in ensembles and guide to Thai melody composition; abbreviation and 

elaboration of song to serve in the composition and apply knowledge from Thai music 

analysis and composition to organizing music learning 

2063601 วงโยธวาทิต 3(2-2-5) 

 Marching Band 

 การจัดวงนั่งบรรเลง วงดนตรีสนาม หนาท่ีของเครื่องดนตรีท่ีใชในวงโยธวาทิต การวางแผน  

การฝกซอมวงโยธวาทิต การจัดระเบียบแถว การแปรแถว การอํานวยเพลงเบื้องตน การใชไมคทา และไมบาตอง 

การควบคุมวงดนตรี   
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 Set up the concert band, marching band, character of another instrument in 

marching band, planning, marching band practicing, display, basic conducting, staff, baton 

technic 

2.2.2.1 รายวิชาปฏิบัติ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2061201 เครื่องดีดไทย 1 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 1 

 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และการบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุม

เครื่องสาย ข้ันท่ี 4 ไมนอยกวา 5 เพลง และข้ันท่ี 5 ไมนอยกวา 5 เพลง 

 Practice of Thai plucked instrument and playing Thai songs according to the 

standard criteria for string instruments of level 4 for no less than 5 songs, and level 5 for no 

less than 5 songs 

2061202 เครือ่งดีดไทย 2 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061201 เครื่องดีดไทย 1 

 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย 

ข้ันท่ี 6 ไมนอยกวา 5 เพลง และข้ันท่ี 7 ไมนอยกวา 5 เพลง 

 Practice of Thai plucked instrument and playing Thai songs according to the 

standard criteria for string instruments of level 6 for no less than 5 songs, and level 7 for no 

less than 5 songs 

2062201 เครื่องดีดไทย 3 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061202 เครื่องดีดไทย 2 

 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย 

ข้ันท่ี 8 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับเพลงท่ี 13 

 Practice of Thai plucked instrument and playing Thai songs according to the 

standard criteria for string instruments of level 8 from songs 1–13 
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2062202 เครื่องดีดไทย 4 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062201 เครื่องดีดไทย 3 

 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย 

ข้ันท่ี 8 ลําดับเพลงท่ี 14 ถึงลําดับเพลงท่ี 26 

 Practice of Thai plucked instrument and playing Thai songs according to the 

standard criteria for string instruments of level 8 from songs 14–26 

2063201 เครื่องดีดไทย 5 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 5 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062202 เครื่องดีดไทย 4 

 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย 

ข้ันท่ี 9 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับเพลงท่ี 13 

 Practice of Thai plucked instrument and playing Thai songs according to the 

standard criteria for string instruments level 9 from songs 1 – 13 

2061203 เครื่องสีไทย 1 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 1 

 การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ข้ัน

ท่ี 4 ไมนอยกวา 5 เพลง และข้ันท่ี 5 ไมนอยกวา 5 เพลง 

 Practice of Thai bowed instrument and playing Thai songs according to the 

standard criteria for string instruments of level 4 for no less than 5 songs, and level 5 for no 

less than 5 songs 

2061204 เครื่องสีไทย 2 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 2 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2061203 เครื่องสีไทย 1 

 การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย  

ข้ันท่ี 6 ไมนอยกวา 5 เพลง และข้ันท่ี 7 ไมนอยกวา 5 เพลง 

 Practice of Thai bowed instrument and playing Thai songs according to the 

standard criteria for string instruments of level 6 for no less than 5 songs, and level 7 for no 

less than 5 songs 
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2062203 เครื่องสีไทย 3 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 3 

 รายวชิาท่ีตองสอบผานมากอน : 2061204 เครื่องสีไทย 2 

 การปฏิบัติเครื่องสีไทย  และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย 

ข้ันท่ี 8 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับเพลงท่ี 13 

 Practice of Thai bowed instrument and playing Thai songs according to the 

standard criteria for string instruments of level 8 from songs 1 – 13 

2062204 เครื่องสีไทย 4 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 4 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2062203 เครื่องสีไทย 3 

 การปฏิบัติเครื่องสีไทย  และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย 

ข้ันท่ี 8 ลําดับเพลงท่ี 14 ถึงลําดับเพลงท่ี 26 

 Practice of Thai bowed instrument and playing Thai songs according to the 

standard criteria for string instruments of level 8 from songs 14 – 26  

2063203 เครื่องสีไทย 5 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 5 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2062204 เครื่องสีไทย 4 

 การปฏิบัติเครื่องสีไทย  และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย 

ข้ันท่ี 9 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับเพลงท่ี 13 

 Practice of Thai bowed instrument and playing Thai songs according to the 

standard criteria for string instruments level 9 from songs 1–13 

2061205 เครื่องตีไทย 1 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 1 

 การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ข้ันท่ี 

5 ไมนอยกวา 5 เพลง และข้ันท่ี 6 ไมนอยกวา 5 เพลง 

 Practice of melodic percussion and playing Thai songs according to the standard 

criteria for Pi Phat of level 5 for no less than 5 songs, and level 6 for no less than 5 songs 
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2061206 เครื่องตีไทย 2 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 2 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2061205 เครื่องตีไทย 1 

 การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ข้ันท่ี 

7 ไมนอยกวา 10 เพลง 

 Practice of melodic percussion and playing Thai songs according to the standard 

criteria for Pi Phat of level 7 for no less than 10 songs 

2062205 เครื่องตีไทย 3 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 3 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2061206 เครื่องตีไทย 2 

 การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย  ข้ันท่ี 

8 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับเพลงท่ี 15 

 Practice of melodic percussion and playing Thai songs according to the standard 

criteria for Pi Phat of level 8 from songs 1–15 

2062206 เครื่องตีไทย 4 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 4 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2062205 เครื่องตีไทย 3 

 การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ข้ันท่ี 

8 ลําดับเพลงท่ี 16 ถึงลําดับเพลงท่ี 25 

 Practice of melodic percussion and playing Thai songs according to the standard 

criteria for Pi Phat of level 8 from songs 16–25 

2063205 เครื่องตีไทย 5 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 5 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2062206 เครื่องตีไทย 4 

 การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ข้ันท่ี 

9 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับเพลงท่ี 15 

 Practice of melodic percussion and playing Thai songs according to the standard 

criteria for Pi Phat of level 9 from songs 1–15 
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2061207 เครื่องเปาไทย 1 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 1 

 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย  

กลุมปพาทย ข้ันท่ี 5 ไมนอยกวา 5 เพลงและข้ันท่ี 6 ไมนอยกวา 5 เพลง 

 Practice of blown instrument and playing Thai songs according to the standard 

criteria for Pi Phat of level 5 for no less than 5 songs, and level 6 for no less than 5 songs 

2061208 เครื่องเปาไทย 2 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 2 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2061207 เครื่องเปาไทย 1 

 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ข้ันท่ี 

7 ไมนอยกวา 10 เพลง 

 Practice of blown instrument and playing Thai songs according to the standard 

criteria for Pi Phat of level 7 for no less than 10 songs 

2062207 เครื่องเปาไทย 3 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 3 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2061208 เครื่องเปาไทย 2 

 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทยกลุมปพาทย ข้ันท่ี 

8 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับเพลงท่ี 15 

 Practice of blown instrument and playing Thai songs according to the standard 

criteria for Pi Phat of level 8 from songs 1–15 

2062208 เครื่องเปาไทย 4 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 4 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2062207 เครื่องเปาไทย 3 

 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทยกลุมปพาทย ข้ันท่ี 

8 ลําดับเพลงท่ี 16 ถึงลําดับเพลงท่ี 25 

 Practice of blown instrument and playing Thai songs according to the standard 

criteria for Pi Phat of level 8 from songs 16–25 
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2063207 เครื่องเปาไทย 5 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 5 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2062207 เครื่องเปาไทย 4 

 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทยกลุมปพาทย ข้ันท่ี 

9 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับเพลงท่ี 15 

 Practice of blown instrument and playing Thai songs according to the standard 

criteria for Pi Phat of level 9 from songs 1–15 

2061209 ขับรองเพลงไทย 1 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 1 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมขับรองข้ันท่ี 5 ไมนอยกวา 5 

เพลง และข้ันท่ี 6 ไมนอยกวา 5 เพลง 

 Practice of singing Thai traditional songs according to the Thai music standard 

criteria for singing of level 5 for no less than 5 songs and level 6 for no less than 5 song 

2061210 ขับรองเพลงไทย 2 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 2 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2061209 ขับรองเพลงไทย 1 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมขับรองข้ันท่ี 7 ลําดับเพลงท่ี 1 

ถึงลําดับเพลงท่ี 6 

 Practice of singing Thai traditional songs according to the Thai music standard 

criteria for singing of level 7 from songs 1–6 

2062209 ขับรองเพลงไทย 3 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 3 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2061210 ขับรองเพลงไทย 2 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมขับรองข้ันท่ี 7 ลําดับเพลงท่ี 7 

ถึงลําดับเพลงท่ี 15 

 Practice of singing Thai traditional songs according to the Thai music standard 

criteria for singing of level 7 from songs 7–15 
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2062210 ขับรองเพลงไทย 4 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 4 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2062209 ขับรองเพลงไทย 3 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมขับรองข้ันท่ี 8 ไมนอยกวา 10 

เพลง  

 Practice of singing Thai traditional songs according to the Thai music standard 

criteria for singing of level 8 for no less than 10 song 

2063209 ขับรองเพลงไทย 5 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 5 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2062209 ขับรองเพลงไทย 4 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมขับรองข้ันท่ี 9 ลําดับเพลงท่ี 1 

ถึงลําดับท่ี 10  

 Practice of singing Thai traditional songs according to the Thai music standard 

criteria for singing of level 9 from songs 1–10 

2061401 เครื่องลมไม1 3(0-6-3) 

 Woodwind 1 

 ลักษณะสวนประกอบ การหยิบจับ และการดูแลรักษาเครื่องลมไม การต้ังเสียง สําเนียง การ

อานโนต การบรรเลง การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปจโจ และบทเพลง อยางนอย 1 แฟลต 1 ชารป ในรูปแบบ

บันไดเสียงเมเจอร และบันไดเสียงไมเนอร ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและ

ศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง 

 Construction and mechanics of woodwind instrument, how to hold the 

instrument, care and repair brass instrument, quality of sound and song accent, tuning the 

pitch, sight reading, performing, scale, arpeggio and the music at less one flat and one sharp 

in the form of major scale and natural minor scale, breathing, position of mouth, perform 

with the technical and the musical, Philosophy of music and performance  

2061402 เครื่องลมไม 2 3(0-6-3) 

 Woodwind 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061401 เครื่องลมไม 1 

 การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปจโจ และบทเพลง อยางนอย 3 แฟลต 3 ชารป ในรูปแบบบันได

เสียงเมเจอร และบันไดเสียงไมเนอร ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะ

การเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง 
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 Scale, arpeggio and the music at less three flat and three sharp in the form of 

major scale and natural minor scale, breathing, position of mouth, perform with the 

technical and the musical, Philosophy of music and performance 

2062401 เครื่องลมไม 3 3(0-6-3) 

 Woodwind 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061402 เครื่องลมไม 2 

 การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปจโจ (arpeggio) และบทเพลง อยางนอย 5 แฟลต 5 ชารป ใน

รูปแบบบันไดเสียงเมเจอร (major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) ระบบการหายใจ 

การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและ

การแสดง 

 Scale, arpeggio and the music at less five flat and five sharp in the form of 

major scale and natural minor scale, breathing, position of mouth, perform with the 

technical and the musical, Philosophy of music and performance 

2062402 เครื่องลมไม 4 3(0-6-3) 

 Woodwind 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062401 เครื่องลมไม 3 

 การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปจโจ และบทเพลง อยางนอย 7 แฟลต 7 ชารป ในรูปแบบบันได

เสียงเมเจอร และบันไดเสียงไมเนอร ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะ

การเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง 

 Scale, arpeggio and the music at less seven flat and seven sharp in the form of 

major scale and natural minor scale, breathing, position of mouth, perform with the 

technical and the musical, Philosophy of music and performance 

2063401 เครื่องลมไม 5 3(0-6-3) 

 Woodwind 5 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062402 เครื่องลมไม 4 

 การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปจโจ และบทเพลงในบันไดเสียงไมเนอร แบบฮารโมนิก และบันได

เสียงไมเนอรแบบเมโลดิก อยางนอย 3 แฟลต 3 ชารป ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง

เทคนิคและศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง 

 Scale, arpeggio and the music at less three flat and three sharp in the harmonic 

minor scale and melodic minor scale, breathing, position of mouth, perform with the 

technical and the musical, Philosophy of music and performance 
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2061403 เครื่องลมทองเหลือง 1 3(0-6-3) 

 Brass 1 

 เครื่องดนตรีทองเหลืองชนิดตางๆ สวนประกอบและการดูแลรักษาเครื่องดนตรีทองเหลือง 

ทาทางการปฏิบัติ การออกเสียงและการพัฒนาการออกเสียง การปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร การฝกซอม การ

แสดงดนตรี วรรณกรรมเครื่องทองเหลือง 

 Type of brass instrument, part of instrument and instrument repairing, 

performing posture, developing articulation, major scale, practicing, performing and brass 

literature 

2061404 เครื่องลมทองเหลือง 2 3(0-6-3) 

 Brass 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061403 เครื่องลมทองเหลือง 1 

 การปฏิบัติบันไดเสียงโหมด การปฏิบัติบันไดเสียงไมเนอร การใชลม วิธีการหายใจ การบรรเลง

สําหรับวงออรเคสตรา การยายเสียง การบรรเลงคู การฝกซอม การแสดงดนตรี วรรณกรรมเครื่องทองเหลือง

 Mode scale, natural minor scale, breathing, orchestra excerpt, transposition, 

duet, practicing, performing and brass literature 

2062403 เครื่องลมทองเหลือง 3 3(0-6-3) 

 Brass 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061404 เครื่องลมทองเหลือง 2 

 การปฏิบัติบันไดเสียงฮารโมนิกไมเนอรและบันไดเสียงเมโลดิกไมเนอร การออกเสียง การเทียบ

เสียง คุณภาพเสียงและสําเนียง การถายทอดอารมณ เทคนิคการรูดเสียง การฝกซอม การแสดงดนตรี 

วรรณกรรมเครื่องทองเหลือง 

 Harmonic minor scale and Melodic minor scale, articulation, tuning, sound 

quality and accent, emotional, lip slur technique, practicing, performing and brass literature 

2062404 เครื่องลมทองเหลือง 4 3(0-6-3) 

 Brass 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062403 เครื่องลมทองเหลือง 3 

 การสอนเครื่องลมทองเหลือง การปฏิบัติบันไดเสียงบลูส การออกเสียงในจังหวะสวิง การปฏิบัติตัว

โนตสามพยางค การฝกปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีแจส การดนสด การฝกซอม การแสดงดนตรี วรรณกรรมดนตรีแจส 

 Brass pedagogy, blues scale, swing feel, triplet, standard jazz, improvisation, 

practicing, performing and jazz literature 



57 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2063403 เครื่องลมทองเหลือง 5 3(0-6-3) 

 Brass 5 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062404 เครื่องลมทองเหลือง 4 

 การสอนเครื่องลมทองเหลือง การปฏิบัติดนตรีแจส การถอดความ การดนสด การรวมวงแจส 

การตีความบทเพลง การถายทอดอารมณเพลง การฝกซอม การแสดงดนตรีตอสาธารณชน 

 Brass pedagogy, jazz performing, transcription, improvisation, jazz ensemble, 

music analysis, emotional, practicing and recital 

2061405 เครื่องสายสากล 1 3(0-6-3) 

 String 1 

 ลักษณะ สวนประกอบ การหยิบจับ และการดูแลรักษาเครื่องสายสากล การตั้งเสียง สําเนียง 

การใชคันชักและการวางนิ้ว การอานโนต การบรรเลงโดยไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การเลนบันไดเสียงเอ 

เมเจอร ชวงคูแปด และ อารเปจโจ 1 ชวงคูแปด แบบ เดตาเช และซตัคคาโต การบรรเลงบทเพลงระดับ 1 

ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอ่ืน การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ และการแสดง

ตอสาธารณชน 

 Study construction and mechanics of violin. Study how to maintain and repair 

violin instrument. Study how to tune string and use bow to play correctly. Know about 

position of fingering to play. Study how to play with basic dynamics. Study how to play A 

Major scale in 1 octave and arpeggio in detaché and staccato style. Play musical piece in 

Book 1 of Suzuki violin school. Know how to perform musical pieces with other 

instruments, express musical emotion and perform music in public 

2061406 เครื่องสายสากล 2 3(0-6-3) 

 String 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061405 เครื่องสายสากล 1 

 การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การเลนบันไดเสียงเอ เมเจอรดี เมเจอรจี เมเจอรชวงคู

แปด และอารเปจโจ 1 ชวงคูแปด แบบเดตาเช และซตัคคาโต การบรรเลงบทเพลงระดับ 1 ของสมาคมซูซูกิ

หรือสมาคมอ่ืน การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรี ชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

 Study how to play music with basic dynamics. Study how to play A Major, D 

Major and G Major scale in 1 octave and arpeggio in detaché and staccato style. Playing 

Major Scales: A Major D Major G in 1 octave and arpeggio in detaché and staccato style Play 

in Book 1 of Suzuki violin school or other schools. Know how to perform musical pieces 

with other instruments, express musical emotion and perform music in public 



58 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2062405 เครื่องสายสากล 3 3(0-6-3) 

 String 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061406 เครื่องสายสากล 2 

 การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การเลนบันไดเสียงแบบ เดตาเช และซตัคคาโต  

การเลนโนตสามพยางค การฝกไลบันไดเสียง ฮารโมนิกไมเนอร กับอารเปจโจ ท้ัง 7 ชารป เทคนิคการรัวนิ้ว 

การบรรเลง บทเพลงระดับ 2 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอ่ืน การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน  

การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

 Study how to play music with basic dynamics. Study how to play Major, 

Harmonic Minor scale and arpeggio in detaché and staccato style on 7 sharp. Study how to 

play basic Violin technique “Tri”. Study how to play tripet rhythm. Play musical piece in 

Book 2 of Suzuki violin school or other schools. Know how to perform musical pieces with 

other instruments, express musical emotion and perform music in public 

2062406 เครื่องสายสากล 4 3(0-6-3) 

 String 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062405 เครื่องสายสากล 3 

 การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การเลนบันไดเสียงแบบ เดตาเช และซตัคคาโต การ

เลนโนตสามพยางค การฝกไลบันไดเสียง ฮารโมนิกไมเนอร กับอารเปจโจ ท้ัง 7 ชารป 2 ชวงคูแปด เทคนิค

การรัวนิ้ว การบรรเลงบทเพลงระดับ 2 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอ่ืน การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิด

อ่ืน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

 Study how to play music with basic dynamics. Study how to play Major, 

Harmonic minor scale and arpeggio in detaché and staccato style on 7 sharp in 2 octave. 

Study how to play basic Violin technique “Tri”. Play musical piece in Book 2 of Suzuki 

violin school or other schools. Know how to perform musical pieces with other 

instruments, express musical emotion and perform music in public 

2063405 เครื่องสายสากล 5 3(0-6-3) 

 String 5 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062406 เครื่องสายสากล 4 

 การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การเลนบันไดเสียงแบบ เดตาเช และซตัคคาโต และ

การสีสายคู การเลนโนตสามพยางค การฝกไลบันไดเสียงฮารโมนิก ไมเนอร กับ อารเปจโจ (arpeggio) ท้ัง 7 

ชารป  2 ชวงคูแปด เทคนิคการรัวนิ้ว การบรรเลงบทเพลงระดับ 3 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอ่ืน การ

บรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 
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 Study how to play music with basic dynamics. Study how to play Major, 

Harmonic Minor scale and arpeggio in detaché and staccato style on 7 sharp in 2 octave. 

Study how to play basic Violin technique “Tri”. Play musical piece in Book 2 of Suzuki 

violin school or other schools. Play in Book 3 of Suzuki violin school. Know how to perform 

musical pieces with other instruments, express musical emotion and perform music in 

public 

2061407 กีตาร 1 3(0-6-3) 

 Guitar 1 

 โครงสรางและสวนประกอบของกีตารคลาสสิก การหยิบจับ วิธีการนั่งบรรเลง ทาทางในการ

ปฏิบัติ ตําแหนงของมือซายและมือขวา การดูแลรักษาและซอมแซมเบื้องตน การอานโนต การไลบันใดเสียง 

C, F และ G เมเจอร 2 ชวงคูแปด การบรรเลงบทเพลงคลาสสิกระดับเบื้องตนและการแสดงตอสาธารณชน 

 Classical guitar structure and component, holding instrument, sitting posture, 

playing posture, left and right hand position, basic maintenance and repair, reading, 2 

octaves on C, F and G major scale, beginner level of classical music and recital 

2061408 กีตาร 2 3(0-6-3) 

 Guitar 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061407 กีตาร 1 

 โครงสรางและสวนประกอบของกีตารไฟฟา การหยิบจับ ทาทางในการปฏิบัติ ตําแหนงของมือ

ซายและมือขวา การดูแลรักษาและซอมแซมเบื้องตน การอานโนต เทคนิคการบรรเลงเบื้องตน คอรด บันใด

เสียงเมเจอร ไทรแอด อารเปจโจ บทเพลงสําหรับกีตารไฟฟาเบื้องตนและการแสดงตอสาธารณชน  

 Electric guitar structure and component, holding instrument, playing posture, 

left and right hand position, basic maintenance and repair, reading, basic technic, chord, 

major scale, triad, arpeggio, beginner level of electric guitar music and recital 

2062407 กีตาร 3 3(0-6-3) 

 Guitar 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061408 กีตาร 2 

 คอรดเซเวน อารเปจโจของคอรดเซเวน คอรดพลิกกลับ บันใดเสียงเนเจอรัลไมเนอร บันใดเสียง

เพนทาโทนิค โมด การอานโนต บทเพลงบลูส การใชคีตปฏิภาณ การแสดงตอสาธารณชน 

 Seventh chord, seventh chord arpeggio, chord inversion, natural minor scale, 

pentatonic scale, modes, reading, blues music, improvisation, recital 
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2062408 กีตาร 4 3(0-6-3) 

 Guitar 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062407 กีตาร 3 

 คอรดข้ันสูง บันใดเสียงฮารโมนิคไมเนอร บันใดเสียงเมโลดิคไมเนอร บันใดเสียงโฮลโทน บันใด

เสียงดิมินิช การอานโนต เทคนิคการบรรเลงข้ันสูง บทเพลงแจส การใชคีตปฏิภาณ การแสดงตอสาธารณชน 

 Advanced chord, harmonic minor scale, melodic minor scale, whole tone scale, 

diminish scale, reading, advanced technic, jazz music, recital 

2063407 กีตาร 5 3(0-6-3) 

 Guitar 5 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062408 กีตาร 4 

 คอรดข้ันสูง บันใดเสียงเอกโซติก การอานโนต บทเพลงฟวชันแจสและบทเพลงประเภทอ่ืนท่ี

กีตารไฟฟามีมีบทบาทสําคัญ การใชคีตปฏิภาณ การแสดงตอสาธารณชน 

 Advanced chord, exotic scale, reading, fusion jazz music and other types of 

music that electric guitar has played an important role, improvisation, recital 

2061409 คียบอรด 1 3(0-6-3) 

 Keyboard 1 

 ลักษณะ สวนประกอบ วิธีการนั่งเลน ทาทางในการปฏิบัติ การวางมือ และการดูแลรักษา

คียบอรด การอานโนต การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน วิธีการไขวนิ้ว ขามนิ้ว การไลบันไดเสียงซี

เมเจอร ชนิดคอนทารี่ 2 ชวงคูแปด และชนิดคูขนาน บันไดเสียงเมเจอร กับอารเปจโจ 1 ชวงคูแปด อยาง

นอย 2 ชารป 2 แฟลต การบรรเลงบทเพลงระดับเบื้องตนเทียบระดับกอนเกรด 1 ของสถาบันดนตรี Trinity 

Guildhall หรือ Associated Board of the Royal School of Music การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรี

ชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

 Structure, accessory, method, performing posture, position of fingers, care and 

repair. Sight reading practice, basic dynamic technical, cross fingers technic, moving fingers 

technic. Practice of C major contrary 2 octaves and at less 2 sharp and 2 flat major scale 

and arpeggio 1 octave. Less than grade one of music from Trinity Music School Guildhall 

standard, or royal school of music associated board standard Accompaniment, present the 

musical style and recital 
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2061410 คียบอรด 2 3(0-6-3) 

 Keyboard 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061409 คียบอรด 1 

 การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน วิธีการไขวนิ้ว ขามนิ้ว การไลบันไดเสียงเมเจอร ชนิด

คูขนาน กับอารเปจโจ 2 ชวงคูแปด ท้ัง 7 ชารป 7 แฟลต การบรรเลงบทเพลงเทียบระดับเกรด 1 ของ

สถาบันดนตรี Trinity Guildhall หรือ Associated Board of the Royal School of Music การบรรเลง

ประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

 Practice with sight reading the music, basic dynamic technical, cross fingers 

technic, moving fingers technic. At less 7 sharp and 7 flat two octaves on major scale and 

arpeggio. Grade one of music from Trinity Music School Guildhall standard, or royal school 

of music associated board standard. Accompaniment, present the musical style and recital 

2062409 คียบอรด 3 3(0-6-3) 

 Keyboard 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061410 คียบอรด 2 

 การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การเลนโนตสามพยางค การไลบันไดเสียง ฮารโมนิก 

ไมเนอร ชนิดคูขนาน 3 ชวงคูแปด กับอารเปจโจ ทางชารปท้ังหมด 7 ชารป การบรรเลงบทเพลงเทียบระดับ

เกรด 2 ของสถาบันดนตรี Trinity Guildhall หรือ Associated Board of the Royal School of Music 

การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

 Practice with sight reading the music, basic dynamic technical, cross fingers 

technic, moving fingers technic and tripped notes practice. At less 7 sharp three octaves on 

harmonic minor scale and arpeggio. Grade two of music from Trinity Music School Guildhall 

standard, or royal school of music associated board standard. Accompaniment, present the 

musical style and recital 

2062410 คียบอรด 4 3(0-6-3) 

 Keyboard 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062409 คียบอรด 3 

 การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับกลาง การเลนโนตท่ีมากกวา 3 พยางค การเลนโนตลักจังหวะ 

การไลบันไดเสียงฮารโมนิก ไมเนอร ชนิดคูขนาน 3 ชวงคูแปด กับอารเปจโจ ทางแฟลตท้ังหมด 7 แฟลต การ

บรรเลงบทเพลงเทียบระดับเกรด 3 ของสถาบันดนตรี Trinity Guildhall หรือ Associated Board of the 

Royal School of Music การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอ

สาธารณชน 
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 Practice with sight reading the music, mezzo forte dynamic technical, tripped 

notes practice, syncopation notes. At less 7 flat three octaves on harmonic minor scale and 

arpeggio. Grade three of music from Trinity Music School Guildhall standard, or royal school 

of music associated board standard. Accompaniment, present the musical style and recital 

2063409 คียบอรด 5 3(0-6-3) 

 Keyboard 5 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062410 คียบอรด 4 

 การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับกลาง การยืดจังหวะ การเลนโนตลักจังหวะ การไลบันไดเสียง

เมโลดิกไมเนอรชนิดพาราเรล 4 ชวงคูแปด อารเปจโจ 7 ชารป และ 7 แฟล็ต การบรรเลงเพลงเทียบเกรด

ระดับเกรด 4 ของสถาบัน Trinity Guildhall หรือ Associate Board of the Royal School of Music 

การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

 Playing with mezzo forte dynamic, tempo ritard technique, syncopation note, 

parallel melodic minor 4 octave and all arpeggio 7 shap and 7 flat, grade 4 of music from 

Trinity Guildhall or Associate Board of the Royal School of Music, accompaniment, present 

the musical style and recital 

2061411 อิเล็กทริคเบส 1 3(0-6-3) 

 Electric bass 1 

 ลักษณะ สวนประกอบ ทาทางในการปฏิบัติ การดูแลรักษาอิเล็คทริกเบส การอานโนต การ

บรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน เทคนิคการใชมือซายและมือขวา การไลบันไดเสียงเมเจอร การไลอาร

เปจโจเมเจอร บรรเลงบทเพลงร็อคระดับเบื้องตนรวมถึงการถายทอดอารมณ  และการแสดงตอสาธารณชน 

 Learning about instrument structure, playing posture, care and repairing 

instrument, sight reading with practicing, basic dynamic technical, right and left hands 

techniques, scale and arpeggio in major keys, perform beginner grade of rock music 

including the musical style, recital 

2061412 อิเล็กทริคเบส 2 3(0-6-3) 

 Electric bass 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061411 อิเล็กทริคเบส 1 

 การอานโนต การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การไลบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร การไล

อารเปจโจไมเนอร การไลบันไดเสียงเพนทาโทนิค เมเจอร  ไมเนอร และบลูส บรรเลงบท เพลงบลูสรวมถึง

การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน  
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 Learning about sight reading with practicing, basic dynamic technical, scale and 

arpeggio in natural minor keys, major and minor pentatonic scales, blues pentatonic scales, 

perform blues music including the musical style, recital 

2062411 อิเล็กทริคเบส 3 3(0-6-3) 

 Electric bass 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061412 อิเล็กทริคเบส 2 

 การอานโนต การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับกลาง การไลบันไดเสียงฮารโมนิกไมเนอร การไล

อารเปจโจโดมินันนทเซเวน อารเปจโจไมเนอรเซเวน อารเปจโจไมเนอรเมเจอรเซเวน บรรเลงบทเพลงปอป

รวมถึงการถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

 Learning about sight reading with practicing, intermediate dynamic technical, 

harmonic minor scales, dominant seventh arpeggios, minor seventh and minor major 

seventh arpeggios, perform pop music including the musical style, recital 

2062412 อิเล็กทริคเบส 4 3(0-6-3) 

 Electric bass 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062411 อิเล็กทริคเบส 3 

 การอานโนต การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับกลาง การไลบันไดเสียงเมโลดิกไมเนอร ในแบบ

คลาสสิคและแจส การไลอารเปจโจไมเนอรซิก อารเปจโจไมเนอรเซเวนแฟล็ตไฟว บรรเลงบทเพลงลาติน 

แซมบารวมถึงการถายทอดอารมณ  และการแสดงตอสาธารณชน  

 Learning about sight reading with practicing, intermediate dynamic technical, 

melodic minor scales in classic and jazz style, minor sixth arpeggios, minor seventh flat five 

arpeggios, perform latin and samba music including the musical style, recital 

2063411 อิเล็กทริคเบส 5 3(0-6-3) 

 Electric bass 5 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062412 อิเล็กทริคเบส 4 

 การอานโนต การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับตาง ๆ  การไลบันไดเสียงดิมินิชท และโฮลโทน 

การไลอารเปจโจดิมินิชทเซเวน อารเปจโจดิออกเมนเทดเซเวน การเดินเบสแบบแจส บรรเลงบทเพลง

สแตนดารดแจสรวมถึงการถายทอดอารมณ  และการแสดงตอสาธารณชน 

 Learning about sight reading with practicing, all dynamic level technical, 

diminished and whole tone scales, diminished seventh arpeggios, augmented seventh 

arpeggios, walking jazz bass lines, perform standards jazz music including the musical style, 

recital 
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2061413 เครื่องกระทบ 1  3(0-6-3) 

 Percussion 1 

 การปฏิบัติโนตเบื้องตน แพทเทิรนร็อค เบื้องตน  การเปดปดไฮแฮท และการแยกโสตประสาท 

การเนนเสียง ท่ีกลองสแนร การผสมกันระหวางมือและสองเทาในอัตราโนตเขบ็ตชั้นเดียวและเขบ็ตสองชั้น 

การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน 

 Structure, siting position, performing posture, care and repair, sight reading, basic 

reading and performing, basic rock patterns, using hi-hat and hands keep independent, 

snare accent, hands and foots mixing in eight notes and sixteen notes Back up for another 

instrument, present the feeling, recital 

2061414 เครื่องกระทบ 2 3(0-6-3) 

 Percussion 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061413 เครื่องกระทบ 1 

 การปฏิบัติโนตสามพยางค โนตหกพยางค โนตเขบ็ตสามชั้น อัตราจังหวะหกแปด จังหวะ 

ชัฟเฟล เบื้องตน โนตสามพยางคดวยเขบ็ตสองชั้น โนตสามพยางคดวย ซิงเกิลสโตรก โนตสามพยางคดวย 

ดับเบิลสโตรก การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน 

 Performing the triplets note, 32 notes, 6/8 time signature, shuffle rhythmic, 

triplets in sixteen note, single stroke in triplets note, double stroke in triplets note. Back up 

for another instrument, present the feeling, recital 

2062413 เครื่องกระทบ 3 3(0-6-3) 

 Percussion 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061414 เครื่องกระทบ 2 

 การปฏิบัติโนตสามพยางคดวยเขบ็ตชั้นเดียว การเลนโนตเขบ็ตสองชั้นดวยมือขวากับไฮแฮท 

การเลนโนตเขบ็ตสองชั้นดวยเทาขวา การเลนไฮแฮทในจังหวะยก การเลนโนตเขบ็ตสองชั้นพรอมกับการ

เหยียบไฮแฮท การเลนจังหวะดิสโก ในระดับเบื้องตนและระดับยาก การใชโนตเขบ็ตสองชั้นในการเปด ปดไฮ

แฮท การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน 

 Performing the triplets note in eight note, right hand sixteen note with hi-hat, 

sixteen note in the right foot, hi-hat in half beat, disco rhythmic, sixteen note with hi-hat 

open and close. Back up for another instrument, present the feeling, recital 
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2062414 เครื่องกระทบ 4 3(0-6-3) 

 Percussion 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062413 เครื่องกระทบ 3 

 การปฏิบัติโนตเขบ็ตสองชั้นระหวางกลองสแนรกับไฮแฮท การใชโนตเขบ็ตสามชั้นในจังหวะสง 

การใชแสกับกลองสแนร การรัวกลองสแนร การดับเบิลสโตรกกับโนตเขบ็ตสามชั้น การใชพาราดิดเดิล ใน

จังหวะสง การใชซิงเกิลสโตรกระดับยาก การเลนซิงเกิลสโตรกแบบ 4, 6 และ 9 การบรรเลงประกอบเครื่อง

ดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน 

 Sixteen note between hi-hat and snare, 32 note fills, brush snare, snare roll, 32 

note in double stroke, drum fills paradiddle, advance single stroke, single stroke in type 4, 

6, 9. Back up for another instrument, present the feeling, recital 

2063412 เครื่องกระทบ 5 3(0-6-3) 

 Percussion 5 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062414 เครื่องกระทบ 4 

 การใชซิงเกิล พาราดิดเดิล โกรฟ แพทเทิรน ดับเบิล พาราดิดเดิล โกรฟ แพทเทิรน พาราดิด

เดิล แพทเทิรน ในจังหวะสง เทคนิคเฟรม เทคนิคแดร็ก การใชไลเนอร แพทเทิรน สรางจังหวะ การใชไลเนอร 

แพทเทิรนในจังหวะสง จังหวะบูกาโล โกรฟ การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน การถายทอดอารมณ 

การแสดงตอสาธารณชน 

 Single paradiddle groove patterns, double paradiddle groove patterns, and 

paradiddle fills patterns, frame technique, drag technique, linear pattern, and linear 

patterns in rhythmic fills, boogaloo grove. Back up for another instrument, present the 

feeling, recital 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซํ้ากับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ

หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลํา 

ดับ 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา/ปท่ีจบ 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 นางสาวอัญชนา  สุตมาตร 

3-1014-XXXXX-XX-2 

อาจารย ศศ.ม. (ดนตรี) 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2545 

ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540 

15 15 15 15 15 

2 นายวรชิน  มั่งคั่ง 

3-7499-XXXXX-XX-2 

อาจารย ศป.ม. (มานุษยดรุิยางควิทยา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 

2549 

ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

สถาบันราชภฏันครปฐม, 2539 

15 15 15 15 15 

3 นายสรายุทธ  โชติรัตน 

3-8406-XXXXX-XX-7 

อาจารย ศศ.ม. (ดุรยิางคไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552 

ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร) 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2550 

15 15 15 15 15 

4 นายศราวุธ  วิวรรณ 

3-5711-XXXXX-XX-1 

อาจารย ศศ.ม. (ดนตรี) 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2546 

ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

สถาบันราชภฏัเชียงใหม, 2541 

15 15 15 15 15 

5 นางสาวพรรณระพี  บุญเปลีย่น 

3-7302-XXXXX-XX-1 

อาจารย ศป.ม. (มานุษยดรุิยางควิทยา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 

2549 

ศษ.บ. (ดุริยางคไทย) 

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล, 2540 

15 15 15 15 15 

 

3.2.2 อาจารยผูสอน 
 

ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 นางสาวอัญชนา  สุตมาตร อาจารย ศศ.ม. (ดนตรี) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

15 15 15 15 15 
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ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

2 นายวรชิน  มั่งคั่ง อาจารย ศป.ม. (มานุษยดรุิยางควิทยา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

3 นายสรายุทธ  โชติรัตน อาจารย ศศ.ม. (ดุรยิางคไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร) 

มหาวิทยาลยับูรพา  

15 15 15 15 15 

4 นายศราวุธ  วิวรรณ อาจารย ศศ.ม. (ดนตรี) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

สถาบันราชภฏัเชียงใหม 

15 15 15 15 15 

5 นางสาวพรรณระพี  บุญเปลีย่น อาจารย ศป.ม. (มานุษยดรุิยางควิทยา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศษ.บ. (ดุริยางคไทย) 

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

15 15 15 15 15 

6 นายการณุย  ดานประดิษฐ ผูชวย 

ศาสตราจารย 

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)  

มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็

เจาพระยา 

กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

15 15 15 15 15 

7 นายอรรณพ  เรืองมณ ี อาจารย ศศ.ม.(ดนตรีปฏิบัติ) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ศศ.บ.(ดุริยศิลป)  

มหาวิทยาลยัพายัพ 

15 15 15 15 15 

8 นายอานนท  หอสกุลสุวรรณ อาจารย ศศ.ม.(ดนตรีปฏิบัติ) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดศ.บ.(ดุรยิางคศาสตร) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

15 15 15 15 15 

9 นายสิรภพ  สิทธ์ิสน อาจารย ศศ.ม (ดนตรี) 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

ศศ.บ.(ดุริยศิลป)  

มหาวิทยาลยัพายัพ 

15 15 15 15 15 
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ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

10 นางสาวสุธินันท  โสภาภาค อาจารย ศศ.ม.(ดุรยิางคไทย)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศป.บ (ดุริยางคไทย)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

15 15 15 15 15 

11 นายธีรวุธ  ธาดาตันตโิชค อาจารย กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

15 15 15 15 15 

12 นางสาวจินตนา  ศิริธัญญารัตน อาจารย ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

ค.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

13 นางสาวบุญสม  ทับสาย อาจารย ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

14 นางสาวจิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย ผูชวย 

ศาสตราจารย 

กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

วท.บ. (สถิติศาสตร) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

15 15 15 15 15 

15 

 

 

 

 

 

นางสาวอรพรรณ  ตูจินดา 

 

 

 

 

 

อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศศ.บ. (การแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมมาธิราช 

15 15 15 15 15 
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ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

15 นางสาวอรพรรณ  ตูจินดา (ตอ) ค.บ. (บริหารการศึกษา) 

วิทยาลัยครูนครปฐม 

16 นางสาวนภาภรณ  ยอดสิน ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ค.ด. (เทคโนโลยีการศึกษาและการส่ือสาร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

17 นางพิชญาภา  ยืนยาว ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภูมิศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

18 นางสาวศศิวรรณ   

พชรพรรณพงษ 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ค.บ. (มัธยมศึกษา เอกภาษาฝรั่งเศส)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

15 15 15 15 15 

19 นายเจษฎา  บุญมาโฮม ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

15 15 15 15 15 

20 นายสหะ  พุกศิริวงศชัย ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

15 15 15 15 15 

21 นางสาวณัฐวรรณ  พุมดียิ่ง อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

รศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัสยาม 

ค.บ. (สังคมศึกษา) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 
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ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

22 นางสุประภา  วิวัฒนิวงศ อาจารย ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

15 15 15 15 15 

23 นางสาวดวงใจ  ชนะสิทธ์ิ อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

สถาบันราชภฏัจันทรเกษม 

15 15 15 15 15 

24 นายนภาเดช  บุญเชิดชู อาจารย ค.ด. (บริหารการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (บริหารการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (สังคมศึกษา)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

25 นางสาววรรณ ี สุจจติรจลู อาจารย ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลศกึษา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

15 15 15 15 15 

26 นางสาวนันทนภัส  นิยมทรัพย อาจารย ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

27 นายเอกชัย  ไวยโสภ ี อาจารย ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

15 15 15 15 15 

28 นางสาวอรพิณ  พัฒนผล อาจารย กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

15 15 15 15 15 
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ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

29 นายเทพยพงษ  เศษคึมบง อาจารย ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

15 15 15 15 15 

30 นางสาวนลินทิพย  คชพงษ อาจารย ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

31 นายนววิช  นวชีวินมัย อาจารย ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศศ.บ. (จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

32 นางสาวดวงดาว  รุงเจรญิเกียรต ิ อาจารย ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 
 

ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 นายหินวิมาน  ฉุยนอย 

 

อาจารย วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

6 6 6 6 6 

2 นายมีกิจ  อินทรพิพัฒน อาจารย ศศ.ม. (ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์)  

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

6 6 6 6 6 

3 นายศุภกร  เจริญสุขประภา อาจารย ศป.ม (มานุษยดรุิยางควิทยา)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทวิโรฒ 

ศป.บ (ดุริยางคไทย)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 6 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณวิชาชีพครู ความคาดหวังในผลการเรียนรูจากการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา มีดังนี้ 

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากการฝกประสบการณวิชาชีพครูตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ 

ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

4.1.2 บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปจัดการเรียนรูและแกปญหาผูเรียนโดยใชความรูวิชาชีพครู

เปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 

4.1.3 จัดการชั้นเรียนไดอยางสรางสรรค 

4.1.4 มีความสามารถดานการวิจัย เพ่ือพัฒนา/แกไขการเรียนรูและพฤติกรรมของผูเรียน 

4.1.5 ศึกษาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาผูเรียน 

4.1.6 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.1.7 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขา

กับสถานศึกษาและชุมชนได 

4.1.8 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2 ชวงเวลา  

4.2.1 การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระหวางเรียน ชั้นปท่ี 1–3 

4.2.2 การฝกประสบการวิชาชีพครูในสถานศึกษา ชั้นปท่ี 4 เทอมท่ี 1 และ 2 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

4.3.1 การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระหวางเรียน ชั้นปท่ี 1–3 เทอมท่ี 2 จํานวนเทอมละ 90 

ชั่วโมง 

4.3.2 การฝกประสบการวิชาชีพครูในสถานศึกษา ชั้นปท่ี 4 เทอมท่ี 1 และ 2 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาค

การศึกษา (จํานวนภาคเรียนละ 540 ชั่วโมง) 

4.4 กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4.4.1 การคัดเลือกสถานศึกษาท่ีเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีมีคุณภาพและไดรับการ

รับรองจากคุรสุภา 

4.4.2 การจัดนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยกระบวนการ มีสวนรวมคือ 

หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู ตัวนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชาเอก และศูนยฝกประสบการณ

วิชาชีพครู 

4.4.3 การเตรียมความพรอมกอนการฝกประสบการณวิชาชีพ 

4.4.3.1 เตรียมความพรอมของผูเรียนดวยการปฐมนิเทศ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

4.4.3.2 เตรียมความพรอมบุคลากรสถาบันฝายผลิต (อาจารยนิเทศก) ดวยการเตรียมความ

พรอมอาจารยนิเทศก 
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4.3.3.3 เตรียมความพรอมหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูดวยการเชิญประชุมสัมมนา 

4.4.4 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4.4.4.1 การรายงานตัวตอหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4.4.4.2 การแตงตั้งครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือดูแลใหคําแนะนําซ่ึงมีคุณสมบัติตามเกณฑของคุรุสภา 

4.4.4.3 ดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครูใหครบ 540 ชั่วโมง/ภาคเรียน โดยมีชั่วโมง

ปฏิบัติการสอนไมนอยกวา 8 คาบ/สัปดาห 

4.4.4.4 นิเทศติดตามจากสถาบันฝายผลิตครูเปนระยะ 

4.4.4.5 การสัมมนาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4.4.4.6 การประเมินผล 

4.4.4.7 การยกยองเชิดชูเกียรตินักศึกษา ครูพ่ีเลี้ยงและหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชาคุรุนิพนธและวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และจัด

โครงการพิเศษซ่ึงเปนวิชาท่ีใหนักศึกษาไดศึกษาประเด็นปญหาทางการศึกษาท่ีสนใจ โดยใชวิธีการศึกษา

คนควาจากแหลงสืบคนขอมูลตาง ๆ เชน สํานักวิทยบริการ ฐานขอมูลทางการศึกษาท้ังในและตางประเทศ

ภายใตการแนะนําและการใหคําปรึกษาอยางใกลชิดของอาจารย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบื้องตนเพ่ือใชในการแกปญหาทาง

การศึกษาได และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการสื่อสารได 

5.3 ชวงเวลา  

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

วิชาคุรุนิพนธ จํานวน 1 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 มอบหมายอาจารยนิเทศกใหนักศึกษาเปนรายบุคคล 

5.5.2 อาจารยนิเทศกใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควาและประเมินผล 

5.5.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาโดยปากเปลาตอคณาจารยท่ีปรึกษาประจําวิชาทุกคนเพ่ือรับ

ขอเสนอแนะและประเมินผล 

5.6 กระบวนการประเมินผล   

5.6.1 ผูสอนและผูเรียนกําหนดหัวขอและเกณฑการประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยกําหนด

เกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 

5.6.2 ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม 
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5.6.3 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม 

5.6.4 ผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน 

5.6.5 ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับประเมินโดยผูสอนประจํารายวิชาทุกคนซ่ึงเขารวมฟงการ

นําเสนอผลการศึกษา 

5.6.6 ผูสอนทุกคนเขาฟงการนําเสนอผลการศึกษาของผูเรียน 

5.6.7 ผูประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชาทุกคน 

ผานคณะกรรมการหลักสตูรและคณะกรรมการบริหารคณะ 
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หมวดที ่4 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ความสามารถดานการสอน นักศึกษาสามารถใชวิธีการสอนอยางหลากหลายตามความแตกตางระหวางบุคคล

เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทันเหตุการณ ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

สามารถนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนได มีทักษะการฟง พูด 

อาน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝรูใฝเรียน เขาใจ

ธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เก่ียวของ  

2. ความสามารถดานวชิาการ  นักศึกษามีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการสอน จนสามารถ

นําไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความคิด

สรางสรรค มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแกปญหา ตระหนักในคุณคาของ

ภาษา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัด

และการประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อใชในการเรียนการสอน 

วิเคราะหหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและนําความรูไปบรูณาการกับการสอนวิชา

อ่ืน ๆ ได  

3. ดานคุณธรรม นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต มีความอดทน 

อดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต และมีศีลธรรม  

4. ดานบุคลิกภาพ มีทักษะทางสังคมทําใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถทํางานรวมกันกับ

ผูอ่ืนได ใหคําปรึกษาแกนักเรียนได เปนคนดี มีน้ําใจ/เอ้ืออาทรศิษย รักงานสอน 

ใฝรู ใฝกาวหนา รับฟงความคิดเห็นของนักเรียน เสมอตนเสมอปลาย มีจิต

สาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได แตงกายสุภาพเรียบรอย  
 

แผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรความเปนครู 
 

ช้ันปการศึกษา กิจกรรมเสริม 

ชั้นปท่ี 1 กิจกรรมจิตอาสา (มหาวิทยาลัยกําหนด) 

ชั้นปท่ี 2 กิจกรรมจิตอาสา (มหาวิทยาลัยกําหนด) 

ชั้นปท่ี 3 กิจกรรมปฏิบัติธรรม 

ชั้นปท่ี 4 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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กิจกรรมเสริมความเปนครูตาม มคอ 1 

ใหสถาบันการศึกษากําหนดกิจกรรมเสริมความเปนครูในแตละป โดยอาจจัดกิจกรรมโครงการเฉพาะ

หรืออาจบริหารจัดการใหบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะความ

เปนครูและเสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ปละไมนอยกวา 2 กิจกรรม อาทิ 

1) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงม่ันและรักในอาชีพครู 

2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/ การบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม 

3) กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย 

4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตรพระราชา 

5) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 

6) กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค และเพศศึกษา 

7) กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 

8) กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

9) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 

10) กิจกรรมทางวิชาการ 

11) กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นสมควร 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย  

3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

2.1.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน

การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความ

รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม มีความ

ซ่ือสัตยโดยตองไมกระทําทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้ อาจารยผูสอนทุก

คนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา 
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รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 

2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานท่ีไดรับ

มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

3) ประเมินจากความซ่ือสัตย ไมทุจริตในการสอบ 

4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

2.1.2 ความรู 

2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานชีวิตใน

เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล 

3) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท้ังในระดับทองถ่ิน ชาติและ

นานาชาติ 

4) บูรณาการความรูในวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต

ทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้เปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน

เนื้อหาสาระ ของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน 

หรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรง มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 

1) การทดสอบยอย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

4) ประเมินจากแผนหรือโครงการท่ีนักศึกษานําเสนอ 

5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ 
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2.1.3 ทักษะทางปญญา 

2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2) มีทักษะการคิดแบบองครวม 

3) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใชแกปญหาอยาง

สรางสรรค 

4) กําหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคตและแนวทางความเปนไปไดท่ีจะบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนด 

5) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการ

แกปญหา 

2.1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) กรณีศึกษาทางการประยุกตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2) การอภิปรายกลุม 

3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ

นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 

2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

2) เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ  

4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ี และความ

รับผิดชอบ 

5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกร

อยางเหมาะสม  

2.1.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมให มีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตอง

ประสานงานกับผูอ่ืนขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจาการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ 

โดยมีความคาดหวัง ในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบดังนี้ 
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1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคการท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคการและกับบุคคลท่ัวไป 

5) มีภาวะผูนํา 

2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนําเสนอรายงานกลุมใน

ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรง

ประเด็นของขอมูล 

2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการดําเนินชีวิตและ

ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูล

ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) สามารถใชความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล 

ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 

2.1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 

2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของ 

1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ

ตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียน 
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2) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยขอสอบ การทํารายงานกรณี และการวิเคราะห

ขอมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู 

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตย

ตองาน ท่ีไดรับมอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตน 

เปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติ

คนอ่ืน มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ

และคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม 

โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผู อ่ืนและ

ประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการ

ทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

2.2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรม

จริยธรรมของสังคมและวิชาการรวมท้ังประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interaction action learning)  

3) การใชกรณีศึกษา (Case study) การใชกระบวนการกระจางคานิยม (Value 

Clarification)  

4) การเรียนรู โดยบู รณาการการปฏิบั ติ งานจริงในสถานศึกษา (School 

integrated learning) 

5) การเรียนรูโดยใชปญญาเปนฐาน (Problem based learning) 

6) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง 

2) วัดและประเมินผลการวิเคราะหแบบวิพากษวิธี 

3) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน  
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4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา  

5) วัดและประเมินโดยใชแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม  

6) วัดและประเมินคานิยมและความเปนครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

7) วัดและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร  

2.2.2 ความรู 

2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ 

คานิยม ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู 

จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนา

ผูเรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การศึกษา และการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ

ดิจิทัล ทักษะ การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความรู 

ความเขาใจ ในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การ บูรณาการการ

สอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรูทาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering 

and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห งการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community: PLC)  และมี ความรูในการประยุกตใช 

2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห

ความรู และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชใน

การพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูสาขาวิชา

ดนตรีศึกษา 

3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความ

แตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน 

4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ตามมาตรฐาน 

5) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนและ นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
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2.2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

1) การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดวยตนเอง 

(Constructivism) 

2) การเรียนรูโดยใชสืบสอบ (Inquiry-based learning)  

3) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  

4) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนพ้ืนฐาน (Project-based learning) 

5) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning)  

6) การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนรู

ดวยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนรวมกันในชั้นเรียน (Blended learning) 

7) การใชหองเรียนกลับดาน (Flipped classroom)  

8) การเรียนรู โดยพัฒนาการการปฏิบัติ งานจริงในสถานศึกษา (School 

integrated learning) 

9) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ  

2) วัดและประเมินการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู  

3) วัดและประเมินผลจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสําคัญของความรู  

4) วัดและประเมินจากการนําเสนอโครงงานหรือรายงานการคนควา  

5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

6) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร  

2.2.3 ทักษะทางปญญา 

2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) คิด คนหาวิ เคราะหขอเท็จจริงและประเมินขอมูลสื่อสารสนเทศจาก

แหลงขอมูลท่ีหลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองต่ืนรูมีสํานึกสากลสามารถเผชิญและกาวทันกับการ

เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยีแค platform และโลกอนาคตนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ

วินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูหลักการทางทฤษฎีประสบการณ

ภาคปฏิบัติคานิยมและนโยบายและยุทธศาสตรชาติบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  

3) สามารถสรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนนวัตกร รวมท้ังการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 
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2.2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-based learning)  

2) การเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher order thinking) 

3) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive based learning)  

4) การเรียนรูเชิงฉากทัศน (Scenario Based  learning) 

5) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon based learning) 

6) การเรียนรู โดยบู รณาการการปฏิบั ติ งานจริงในสถานศึกษา (School 

integrated learning)  

7 ) ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น าน วั ต ก ร รม อ ย า ง มี วิ สั ย ทั ศ น  (Research and 

development, Vision based learning)  

8) การสงเสริมใหผู เรียนสามารถเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-directed 

learning)  

9) เขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิพากษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤติทาง

วิชาการวิชาชีพและทางสังคม  

2) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม  

3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

4) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  

5) วัดและประเมินผลจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

6) วัดและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถรับรูและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนมีความคิดเชิงบวกมีวุฒิภาวะทาง

อารมณและสังคม  

2) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนทํางานเปนทีมเปนผูนําและผูตามท่ีดีมีสัมพันธภาพ 

ท่ีดีกับผูเรียนผูรวมงานผูปกครองและคนในชุมชนมีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจสังคมและ

สิ่งแวดลอม  

3) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีตอตนเองตอผูเรียนตอผูรวมงานและตอสวนรวม

สามารถชวยเหลือและแกปญหาตอตนเองกลุมและ ระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 
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4) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอด

ความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอยางสรางสรรค 

2.2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 
1) การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative learning)  

2) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning through action) 

3) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership)  

4) การใหความเห็น และการรับฟงความเห็น แบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง 

(Reflective thinking)  

5) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

6) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative learning) 

7) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1) วัดและประเมินผลการเรียนรูแบบรวมมือ  

2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทยปญหา  

3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุมการเปนผูนําและผูตามท่ีดีใน

การปฏิบัติงานรวมกัน  

4) วัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

5) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับขอมูลและสารสนเทศยอด (Data and 

information) ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตรเพ่ือเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาไดอยาง

รวดเร็วและถูกตอง  

2) สามารถสื่อสารกับผูเรียนบุคคลและกลุมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพวิธีการ

หลากหลายท้ังการพูด การเขียนและการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี

เหมาะสม  

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมสําเร็จรปูท่ีจําเปนตอการเรียนรูการ

จัดการเรียนรูการทํางาน การประชุมการจัดการและสืบคนขอมูลสารสนเทศรับและสงขอมูลสารสนเทศโดยใช
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ดุลพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ

การลอกเลียนผลงาน 

2.2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การติดตามวิเคราะหและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจาก

ขาวสารบนสื่อสังคมออนไลน  

2) การสืบคนและนําเสนอขอมูลสําคัญดานการศึกษาโดยบูรณาการการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  

3) การจัดทํา info graphic เพ่ือสรุปประเด็นสาระสําคัญ ของงานท่ีนําเสนอ  

4) การเรียนรู โดยบู รณาการการปฏิบั ติ งานจริงในสถานศึกษา (School 

Integrated Learning: SIL) 

5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) วัดและประเมินจากการศึกษาวิเคราะหและนําเสนอผลงานชิ้นสําคัญดาน

การศึกษา  

2) วัดและประเมินผลจากการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญทาง

การศึกษาท่ีมีการ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  

3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

4) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร  

2.2.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

2.2.6.1 ผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1) สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายชื่อ การ

ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน 

การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการ

เรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีตางกันของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

2) สามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนา

ผูเรียนท่ีตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตางระหวาง

บุคคล ท้ังผูเรียนปกติ และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนท่ีมีขอจํากัดทางกาย 

3) จัด กิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู ให ผู เรียน ได เรียนรู จ าก

ประสบการณ เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การ
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ทํางาน การจัดการเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการ

เรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุด 

4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ 

เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการ

ประสานงานและสรางความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความ

สะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตาม

ศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เชน ทักษะการ

เรียนรู ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะ

เหลานี้มาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง 

2.2.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1) การเรียนรู โดยบู รณาการการปฏิบั ติ งานจริงในสถานศึกษา (School 

Integrated Learning: SIL) 

2) การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก

วิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 

3) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  

4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

5) การเรียนรูผานประสบการณ (Experience based Approach) 

6) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive based learning) 

2.2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1) วัดและประเมินจากการฝกทักษะการจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง  

2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

3) วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในชั้นเรียน  

4) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร  
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบของแตละรายวิชาตอมาตรฐานการเรียนรู แสดงใหเห็นวาแตละ

รายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง  (ตามท่ีระบุในหมวดท่ี 4 ขอ 2 ) โดยระบุวา

เปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง  ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม  

1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

3.1.2 ความรู  

1) มีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานชีวิตใน

เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล 

3) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท้ังในระดับทองถ่ิน ชาติและนานาชาติ 

4) บูรณาการความรูในวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.1.3 ทักษะทางปญญา 

1) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2) มีทักษะการคิดแบบองครวม 

3) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใชแกปญหาอยาง

สรางสรรค 

4) กําหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคตและแนวทางความเปนไปไดท่ีจะบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนด 

5) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการ

แกปญหา 

3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

2) เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตางๆ  
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4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ 

5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกรอยาง

เหมาะสม  

3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานได

อยางเหมาะสม 

2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารได

อยางมีประสิทธิภาพ 

4) สามารถใชความรู พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล 

ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

  ผลการเรียนรู 

 

 

กลุม รหัส  และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  

และการใชเทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุมภาษาและการสื่อสาร                         

1500101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารที่มีประสิทธภิาพ                         

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาองักฤษ                         

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                         

1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ                         

กลุมวิชาสังคมศาสตร                         

2000101 พลเมืองที่เขมแข็ง                         

2000102 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น                         

กลุมวิชามนุษยศาสตร                         

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ                         

กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร                         

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ                         

4000102 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                         

4000103 การคิดเชิงเหตุผล                         

วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                         

1500010 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                         

1500011 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                         

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                         
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตยตอ

งาน ท่ีไดรับมอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตน 

เปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอ่ืน 

มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด

แกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดย

อาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชน

ของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริต

คอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

3.1.2 ความรู 

1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยม 

ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา 

พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน 

หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 

และการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ 

การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความรู ความเขาใจ 

ในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การ บูรณาการการสอน 

(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบู รณ าการความรูทาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering 

and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community: PLC) และมี ความรูในการประยุกตใช 

2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะหความรู 

และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการ

พัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูสาขาวิชาดนตรี

ศึกษา 



91 

3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความ

แตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน 

4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม

มาตรฐาน 

5) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและ 

นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

3.1.3 ทักษะทางปญญา 

1) คิด คนหาวิเคราะหขอเท็จจริงและประเมินขอมูลสื่อสารสนเทศจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรูมีสํานึกสากลสามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน

โลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยีแค platform และโลกอนาคตนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย

แกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูหลักการทางทฤษฎีประสบการณภาคปฏิบัติ

คานิยมและนโยบายและยุทธศาสตรชาติบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  

3) สามารถสรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนนวัตกร รวมท้ังการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 

3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถรับรูและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนมีความคิดเชิงบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณ

และสังคม  

2) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนทํางานเปนทีมเปนผูนําและผูตามท่ีดีมีสัมพันธภาพ ท่ีดีกับ

ผูเรียนผูรวมงานผูปกครองและคนในชุมชนมีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจสังคมและ

สิ่งแวดลอม  

3) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีตอตนเองตอผูเรียนตอผูรวมงานและตอสวนรวมสามารถ

ชวยเหลือและแกปญหาตอตนเองกลุมและ ระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

4) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอดความรู

แกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอยางสรางสรรค 

3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถวิ เคราะห เชิ งตัวเลขสํ าหรับขอ มูลและสารสนเทศยอด (Data and 

information) ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตรเพ่ือเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาไดอยาง

รวดเร็วและถูกตอง  
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2) สามารถสื่อสารกับผู เรียนบุคคลและกลุมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพวิธีการ

หลากหลายท้ังการพูด การเขียนและการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี

เหมาะสม  

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนตอการเรียนรูการจัดการ

เรียนรูการทํางาน การประชุมการจัดการและสืบคนขอมูลสารสนเทศรับและสงขอมูลสารสนเทศโดยใช

ดุลพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ

การลอกเลียนผลงาน 

3.1.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1) สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายชื่อ การออกแบบ

เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู เรียน  

การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการ

เรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีตางกันของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

2) สามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนา

ผูเรียนท่ีตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตางระหวาง

บุคคล ท้ังผูเรียนปกติ และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนท่ีมีขอจํากัดทางกาย 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ 

เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การ

จัดการเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู 

และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาดวยความซ่ือสัตย 

สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุด 

4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลย ี

วัฒนธรรมและภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและ

สรางความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความสะดวกและ

รวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เชน ทักษะการเรียนรู 

ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหลานี้

มาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

ผลการเรยีนรู 

 

กลุม รหัสและชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

วิชาชีพครู (กลุมวชิาชีพครู)                         

1104006 คุรุนิพนธ                         

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจติวิญญาณความเปนครู                         

1111103 ภาษาเพือ่การส่ือสารสําหรับครู                         

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา                         

1121201 การพัฒนาหลักสูตร                         

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู                         

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษา 

 และการเรียนรู 
                        

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู                         

1143402 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู                         

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู                         

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา                         

วิชาชีพครู (กลุมวชิาฝกประสบการณวิชาชีพ)                         

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1                         

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2                         

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3                         

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         
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ผลการเรยีนรู 

 

กลุม รหัสและชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

วิชาชีพครู (กลุมวชิาฝกประสบการณวิชาชีพ) (ตอ)                         

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         

วิชาเอก บังคับ                         

2061101 ประวัติ ปรัชญา และสุนทรียศาสตรทางดนตรีไทย                         

2061102 ทฤษฎีดนตรีไทย                         

2061301 ประวัติ ปรัชญา และสุนทรียศาสตรทางดนตรีตะวันตก                         

2061302 ทฤษฎีดนตรีตะวันตกขั้นพื้นฐาน                         

2062103 ดนตรีพื้นบานไทย                         

2062302 ขับรองประสานเสียง                         

2062701 คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน                         

2063212 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรี 1                         

2063413 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรี 2                         

2063702 เทคโนโลยีดนตรีศึกษา                         

2063801 หลักจิตวิทยาและการจัดการเรียนรูดนตรีในสถานศึกษา                         

2063901 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรีศึกษา                         

2063902 ดนตรีวิพากษ                         

2063903 การนําเสนอผลงานดนตรี                         

วิชาเอก เลือกเรยีน (รายวชิาทฤษฎี)                         

2062211 หนาทับดนตรีไทย                         

2062303 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1                         

2062304 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2                         

2062501 พัฒนาการทางดนตรีไทย                         

2063104 ปรับวงดนตรีไทย                         
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ผลการเรยีนรู 

 

กลุม รหัสและชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

วิชาเอก เลือกเรยีน (รายวชิาทฤษฎี) (ตอ)                         

2063305 การวิเคราะหและประพันธดนตรีตะวันตก                         

2063505 การวิเคราะหและประพันธเพลงไทย                         

2063601 วงโยธวาทิต                         

วิชาเอก เลือกเรยีน (รายวชิาปฏบิัติ)                         

1. กลุมปฏิบตัิเครื่องดีดไทย                         

2061201 เคร่ืองดีดไทย 1                         

2061202 เคร่ืองดีดไทย 2                         

2062201 เคร่ืองดีดไทย 3                         

2062202 เคร่ืองดีดไทย 4                         

2063201 เคร่ืองดีดไทย 5                         

2. กลุมปฏิบตัิเครื่องสไีทย                         

2061203 เคร่ืองสีไทย 1                         

2061204 เคร่ืองสีไทย 2                         

2062203 เคร่ืองสีไทย 3                         

2062204 เคร่ืองสีไทย 4                         

2063203 เคร่ืองสีไทย 5                         

3. กลุมปฏิบตัิเครื่องตีไทย                         

2061205 เคร่ืองตีไทย 1                         

2061206 เคร่ืองตีไทย 2                         

2062205 เคร่ืองตีไทย 3                         

2062206 เคร่ืองตีไทย 4                         

2063205 เคร่ืองตีไทย 5                         
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ผลการเรยีนรู 

 

กลุม รหัสและชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

4. กลุมปฏิบตัิเครื่องเปาไทย                         

2061207 เคร่ืองเปาไทย 1                         

2061208 เคร่ืองเปาไทย 2                         

2062207 เคร่ืองเปาไทย 3                         

2062208 เคร่ืองเปาไทย 4                         

2063207 เคร่ืองเปาไทย 5                         

5. กลุมปฏิบตัิขบัรองเพลงไทย                         

2061209 ขับรองเพลงไทย 1                         

2061210 ขับรองเพลงไทย 2                         

2062209 ขับรองเพลงไทย 3                         

2062210 ขับรองเพลงไทย 4                         

2063209 ขับรองเพลงไทย 5                         

6. กลุมปฏิบตัิเครื่องลมไม                         

2061401 เคร่ืองลมไม 1                         

2061402 เคร่ืองลมไม 2                         

2062401 เคร่ืองลมไม 3                         

2062402 เคร่ืองลมไม 4                         

2063401 เคร่ืองลมไม 5                         

7. กลุมปฏิบตัิเครื่องลมทองเหลือง                         

2061403 เคร่ืองลมทองเหลือง 1                         

2061404 เคร่ืองลมทองเหลือง 2                         

2062403 เคร่ืองลมทองเหลือง 3                         

2062404 เคร่ืองลมทองเหลือง 4                         
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ผลการเรยีนรู 

 

กลุม รหัสและชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

7. กลุมปฏิบตัิเครื่องลมทองเหลือง (ตอ)                         

2063403 เคร่ืองลมทองเหลือง 5                         

8. กลุมปฏิบตัิเครื่องสายสากล                         

2061405 เคร่ืองสายสากล 1                         

2061406 เคร่ืองสายสากล 2                         

2062405 เคร่ืองสายสากล 3                         

2062406 เคร่ืองสายสากล 4                         

2063405 เคร่ืองสายสากล 5                         

9. กลุมปฏิบตัิกีตาร                         

2061407 กีตาร 1                         

2061408 กีตาร 2                         

2062407 กีตาร 3                         

2062408 กีตาร 4                         

2063407 กีตาร 5                         

10. กลุมปฏิบตัิคียบอรด                         

2061409 คียบอรด 1                         

2061410 คียบอรด 2                         

2062409 คียบอรด 3                         

2062410 คียบอรด 4                         

2063409 คียบอรด 5                         

11. กลุมปฏิบตัิอิเล็กทริคเบส                         

2061411 อิเล็กทริคเบส 1                         

2061412 อิเล็กทริคเบส 2                         
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ผลการเรยีนรู 

 

กลุม รหัสและชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

11. กลุมปฏิบตัิอิเล็กทริคเบส (ตอ)                         

2062411 อิเล็กทริคเบส 3                         

2062412 อิเล็กทริคเบส 4                         

2063411 อิเล็กทริคเบส 5                         

12. กลุมปฏิบตัิเครื่องกระทบ                         

2061413 เคร่ืองกระทบ 1                         

2061414 เคร่ืองกระทบ 2                         

2062413 เคร่ืองกระทบ 3                         

2062414 เคร่ืองกระทบ 4                         

2063412 เคร่ืองกระทบ 5                         
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หมวดที ่5 

หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด

การศึกษาปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจน

บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 

มีคณะกรรมการประเมินขอสอบและพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแนวการจัดการ

เรียนรู มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา

ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการสํารวจสัมฤทธิผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ

เรียนการสอน และหลักสูตร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจจะดําเนินการดังนี้ 

2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต  

ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษาในดานระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอ

ความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผูบริหารสถานศึกษา 

โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ี

จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานศึกษาในระยะเวลาตาง ๆ 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน 

โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในดานความรู 

ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึน 

2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ 

ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังเปดโอกาสใหบัณฑิตเสนอ

ขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 
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2.2.5 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษตอความ

พรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา 

องคความรูของนักศึกษา 

2.2.6 ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมได เชน 

(1) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 

(2) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ  

(3) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการ

จัดการศึกษาปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 

3.1 นักศึกษามีสิทธิ์ไดรับปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี ้
3.1.1 มีความประพฤติด ี

3.1.2 ผานกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด 

3.1.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

3.1.4 สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรและเกณฑการประเมินผล 

3.1.5 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 

3.1.6 ไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะวิชาเอกไมต่ํากวา 2.00 

3.1.7 สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 

3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 

3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.2.3 ใหนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ยื่นคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตอ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นอาจไมไดรับการ

พิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่6 

การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

มีการจัดปฐมนิเทศสําหรับอาจารยท่ีเขาใหม เก่ียวกับนโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัย คณะ และ

หลักสูตรท่ีสอน บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและ 

การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม  

ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ 

หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ 

2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  

2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 

2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 

2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

การดําเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 

และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ โดยใชเกณฑการประเมิน 6 องคประกอบ 

ดังนี้  1) การกํากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย 5) หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผูเรียน 6) สิง่สนับสนุนการเรียนรู 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 

1.1 มีคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปนผูกํากับ ดูแล และใหคําแนะนํา 

ตลอดจนแนวปฎิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ใหทันสมัยอยางตอเนื่อง ระยะเวลาทุก 5 ป 

1.3 อาจารยผูสอน ทําหนาท่ีจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการ

จัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชา จัดทํา มคอ.5 และมคอ. 6 ท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางมี

คุณภาพ 
 

2. บัณฑิต 

2.1 บัณฑิตมีคุณภาพเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก

ผลลัพธการเรียนรู และทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป เพ่ือนําขอมูลจากการสํารวจไปใช

ในการปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 บัณฑิตมีงานทํา โดยพิจารณาจากทําการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทุก ๆ ปการศึกษา 
 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการประชุมกําหนดคุณสมบัติการรับนักศึกษาใหเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 และเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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3.1.2 ทําการคัดเลือกนักศึกษาโดยการสอบความความรู พ้ืนฐานในรายวิชาความรู ท่ัวไป 

ภาษาอังกฤษ วัดแววความเปนครู การสอบภาคปฏิบัติดานสมรรถนะของสาขาวิชา และการสอบสัมภาษณ 

3.1.3 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหมระดับสาขาวิชา โดยใหอาจารยท่ีปรึกษามี

การชี้แจงระบบการลงทะเบียนเรียน แจกคูมือนักศึกษา และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเปนการปรับพ้ืนฐานของ

นักศึกษาใหมีความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.1.4 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหมระดับมหาวิทยาลัย เชน การปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม การเขาคายวิชาการ การอบรมทางดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร 

3.2 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและการแนะแนวแกนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษาท้ังในเรื่องวิชาการ เชน  

การลงทะเบียนเรียน การถอน-เพ่ิมรายวิชาเรียน และการปรับตัวของนักศึกษา โดยอาจารยท่ีปรึกษาจะมี

ชั่วโมง home room สัปดาหละ 1 ครั้ง 

3.3 การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

3.3.1 มีการติดตามและรายงานผลการคงอยูของนักศึกษาทุกปการศึกษา 

3.3.2 มีการรายงานผลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

3.3.3 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาทําแบบ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนผานระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล 

3.3.3 กรณีท่ีนักศึกษาพบปญหาสามารถยื่นขอรองเรียนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทําการประชุมหารือรวมกันเพ่ือแกปญหาและจัดการขอรองเรียนตาง ๆ 

พรอมท้ังมีการสํารวจความพึงพอใจของการจัดการขอรองเรียน  
 

4. อาจารย 

4.1 การพัฒนาอาจารย 

4.1.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจําปเพ่ือสงเสริมอาจารยในการเพ่ิมพูนความรู

ความสามารถของอาจารย และเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการดวยการสนับสนุนใหอาจารยเขารวม

อบรมสัมมนาหรือประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังเพ่ิมพูมความรูในระดับท่ีสูงข้ึน 

4.1.2 มหาวิทยาลัยสงเสริมอาจารยในหลักสูตรใหทําผลงานวิชาการ อาศัยกลไกของมหาวิทยาลัย

โดยใชเปนเง่ือนไขในการตอสัญญาจางของอาจารย ตลอดจนมีโครงการพ่ีเลี้ยงดานการจัดทําผลงานทาง

วิชาการเพ่ือข้ึนตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน 

4.2 การคัดเลือกอาจารยใหม 

4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําการวิเคราะหอัตรากําลังระยะเวลา 5 ป และทําแผนการ

รับอาจารยใหม ในกรณีท่ีสาขาวิชามีความตองการอาจารยใหมเพ่ิมเติม จึงทําบันทึกถึงมหาวิทยาลัย เพ่ือ

ขอรับอาจารยใหมเพ่ิมเติมหรือทดแทนอาจารยท่ีเกษียณอายุ 
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4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการประชุมกําหนดคุณสมบัติการรับอาจารยใหมใหมี

คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

4.3 คุณภาพอาจารย 

4.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับ ติดตาม กระตุนการทําผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําสาขาวิชา พรอมท้ังติดตาม

การเผยแพรผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑของคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจํา

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

4.3.2 ประธานสาขาวิชาติดตามและรายงานรอยละของอาจารยผูรับผิดชอบและสํารวจความ 

พึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารงานของสาขาวิชาทุกป 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย 

5.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบ ควบคุม กํากับการพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ 5 ป  

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด 

5.1.2 การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรมีข้ันตอนดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการประชุมเพ่ือเตรียมการในการปรับปรุงหลักสูตร 

และเสนอของบประมาณตอมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงหลักสูตร 

2) สาขาวิชาจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัย โดย

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตองมีองคประกอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ คือ มีคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรอยางนอย 5 คน ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 คน ผูทรงคุณวุฒิ

หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาซ่ึงเปนบุคคลภายนอกอยางนอย 2 คน ผูแทนองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คน 

2) สาขาวิชาจัดทํารางหลักสูตร (มคอ.2) พรอมท้ังทําการวิพากษหลักสูตรใหมีโครงสรางและ

เนื้อหาเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)  

พ.ศ. 2562 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

3) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา พรอมดําเนินการ

ปรับแกตามคําแนะนํา 

4) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการกํากับมาตรฐานหลักสูตร คณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ สภาวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ พิจารณา พรอม

ดําเนินการปรับแกตามคําแนะนํา 

5) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พิจารณาและอนุมัติการ

เปดหลักสูตร 

6) สาขาวิชาดําเนินการปรับแกหลักสูตรตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม และสงขอมูลหลักสูตร (มคอ.2) ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผานระบบ
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พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) ภายใน 30 วัน

หลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอนุมัติการเปดหลักสูตร 

5.1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย

กําหนดภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การกําหนดผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร รวมประชุม

เพ่ือกําหนดผูสอน โดยพิจารณาถึงความชํานาญในเนื้อหาท่ีสอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณท่ีเก่ียวของ

กับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย 

5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีระบบ กลไก กํากับกระบวนการเรียนการสอน  

ในการจัดทํา มคอ.3, 4, 5 และ 6 ดังนี้  

1) อาจารยผูสอนแตละรายวิชารับผิดชอบจัดทํา มคอ.3, 4, 5 และ 6 โดยวางแผน 

การจัดการเรียนการสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบ

เปนไปอยางมีคุณภาพ 

2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาท่ีกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํามคอ.3, 4, 

5 และ 6 ใหสอดคลองกับแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ของรายวิชาตาง ๆ 

3) อาจารยผูสอนแตละรายวิชาสงมคอ.3 และ 4 กอนวันเปดภาคการศึกษา และ มคอ.5 

และ 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน  

5.3 การประเมินผูเรียน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ อาจารย

ผูสอนแตละรายวิชาจัดการประเมินผลการเรียนรูตามวิธีการประเมินท่ีระบุไวใน มคอ.3 และ 4 พรอมท้ัง

พิจารณาใหเกรด โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูตรวจทานผลการเรียน รวบรวมผลการเรียนของ

รายวิชาตาง ๆ สงไปยังคณะเพ่ือตรวจสอบความถูกตองแลวนําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

5.3.2 มีการประเมินผลหลังการเรียนของรายวิชาโดยผูเรียน 

5.3.3 มีการประเมินอาจารยผูสอนโดยผูเรียนผานระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล 

5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สาขาวิชาจัดกิจกรรมเสริมความเปนครู เพ่ือเตรียมความพรอมนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแตชั้นปท่ี 

1-4 เพ่ือใหนักศึกษามีความพรอมในการเปนครู และเสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็งปละไมนอยกวา 

2 กิจกรรม เชน 

1) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงม่ันและรักในอาชีพครู 

2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม 

3) กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย 
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4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตรพระราชา 

5) กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 

6) กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค และเพศศึกษา 

7) กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 

8) กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

9) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 

10) กิจกรรมทางวิชาการ 

5.5 การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5.5.1 อาจารยผูรับปดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

5.5.2 อาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

5.5.3 อาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

5.5.4 สาขาวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง

สิ้นสุดปการศึกษา 

5.5.5 สาขาวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 ระบบการดําเนินงานของสาขาวิชาในการสนับสนุนการเรียนรู สาขาวิชามีระบบและกลไกการ

ดําเนินงานเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้ 

6.1.1 อาจารยผูสอนเสนอรายชื่อสิ่งสนับสนุนท่ีตองการ เชน หนังสือ สื่อ ตําราสื่อการเรียน 

การสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุและครุภัณฑคอมพิวเตอร ไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความ

เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

6.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการของบประมาณจากมหาวิทยาลัย และจัดสรร

งบประมาณสําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตาง ๆ ใหเพียงพอตอความตองการ 

6.1.3 ประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผูเรียน ผูสอน และผูท่ีเก่ียวของ 

6.2 การปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

นําผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผูเรียนและผูสอน จากปการศึกษาท่ี

ผานมา มาใชในการพิจารณาเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.

7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอย

ละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ

ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
     

(10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.5 จากระดับ 5.0 
     

(13) นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะภาษาอังกฤษผาน

เกณฑข้ันต่ําตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดที ่8 

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจ

หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก

นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลท่ีกลาวขางตนแลวจะสามารถ

ประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตอง

มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม 

ในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส

ตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน  

การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและการใชสื่อ

การสอนในทุกรายวิชา ผานระบบการประเมินออนไลน (ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล) 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นทําทุกป ซ่ึงจะมีการรวบรวมขอมูลท้ังหมด เพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสตูร ตลอดจนปรบัปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการประเมิน อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก อยางนอย 1 คน ท่ีไดรับ

การแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 

ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบ 10 ขอ 

ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชน ี

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 3 ป และมีการ

ประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขอมูลจะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา

ก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอย

นั้นควรทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ท้ังนี้เพ่ือให

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ข 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ค 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ง 
คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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ภาคผนวก จ 
คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ป อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คณะกรรมการดําเนินการวิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ฉ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 

 

ช่ือ-นามสกุล นางสาวอัญชนา  สุตมาตร 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ศศ.ม. ดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 2545 

ค.บ. ดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540 
 

ประสบการณการสอน ตั้งแตปการศึกษา 2548-ปจจุบัน 

วิชาท่ีสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

2061409 คียบอรด 1 

2061410 คียบอรด 2 

2062409 คียบอรด 3 

2062410 คียบอรด 4 

2603409 คียบอรด 5 
 

ผลงานทางวิชาการ 

พรรณระพี บุญเปลี่ยน, สรายุทธ โชติรัตน, อัญชนา สุตมาตร, ศราวุธ วิวรรณ และปราโมทย ดานประดิษฐ. 

(2562). “แนวทางการถายทอดทางเดี่ยวฆองวงใหญเพลงแปะ สามชั้น.” วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1) (มกราคม-เมษายน 2562), 8 หนา, 191-198. TCI (กลุมท่ี2). 
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ช่ือ-นามสกุล นายวรชิน  ม่ังค่ัง 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 

ค.บ. ดนตรีศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม 2539 
 

ประสบการณการสอน ตั้งแตปการศึกษา 2540-ปจจุบัน 

วิชาท่ีสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

2063601 วงโยธวาทิต 

2061401 เครื่องลมไม 1 

2061402 เครื่องลมไม 2 

2062401 เครื่องลมไม 3 

2062402 เครื่องลมไม 4 

2063401 เครื่องลมไม 5 
 

ผลงานทางวิชาการ 

วรชิน ม่ังค่ัง. 2559. การศึกษาดนตรีพ้ืนบานชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม “บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน”. 31 

มีนาคม-1 เมษายน 2559 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 6 หนา, 998-1003. 



152 

ช่ือ-นามสกุล นายสรายุทธ  โชติรัตน 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ศศ.ม. ดุริยางคไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2552 

ศป.บ. ดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 2550 
 

ประสบการณการสอน ตั้งแตปการศึกษา 2555-ปจจุบัน 

วิชาท่ีสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

2061203 เครื่องสีไทย 1 

2061204 เครื่องสีไทย 2 

2062203 เครื่องสีไทย 3 

2062204 เครื่องสีไทย 4 

2063203 เครื่องสีไทย 5 
 

ผลงานทางวิชาการ 

พรรณระพี บุญเปลี่ยน, สรายุทธ โชติรัตน, อัญชนา สุตมาตร, ศราวุธ วิวรรณ และปราโมทย ดานประดิษฐ. 

(2562). “แนวทางการถายทอดทางเดี่ยวฆองวงใหญเพลงแปะ สามชั้น.” วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1) (มกราคม-เมษายน 2562), 8 หนา, 191-198. TCI (กลุมท่ี2). 
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ช่ือ-นามสกุล นายศราวุธ  วิวรรณ 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ศศ.ม. ดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 2546 

ค.บ. ดนตรีศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม 2541 
 

ประสบการณการสอน ตั้งแตปการศึกษา 2548-ปจจุบัน 

วิชาท่ีสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

2062303 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1 

2062304 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2 

2061407 กีตาร 1 

2061408 กีตาร 2 

2062407 กีตาร 3 

2062408 กีตาร 4 

2063407 กีตาร 5 

 

ผลงานทางวิชาการ 

พรรณระพี บุญเปลี่ยน, สรายุทธ โชติรัตน, อัญชนา สุตมาตร, ศราวุธ วิวรรณ และปราโมทย ดานประดิษฐ. 

(2562). “แนวทางการถายทอดทางเดี่ยวฆองวงใหญเพลงแปะ สามชั้น.” วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1) (มกราคม-เมษายน 2562), 8 หนา, 191-198. TCI (กลุมท่ี2). 
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ช่ือ-นามสกุล นางสาวพรรณระพี  บุญเปลี่ยน 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 

ศษ.บ. ดุริยางคไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540 
 

ประสบการณการสอน ตั้งแตปการศึกษา 2542-ปจจุบัน 

วิชาท่ีสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

2061102 ทฤษฎีดนตรีไทย 

2062103 ดนตรีพ้ืนบานไทย 

2061203 เครื่องสีไทย 1 

2061204 เครื่องสีไทย 2 

2062203 เครื่องสีไทย 3 

2062204 เครื่องสีไทย 4 

2063203 เครื่องสีไทย 5 
 

ผลงานทางวิชาการ 

พรรณระพี บุญเปลี่ยน, สรายุทธ โชติรัตน, อัญชนา สุตมาตร, ศราวุธ วิวรรณ และปราโมทย ดานประดิษฐ. 

(2562). “แนวทางการถายทอดทางเดี่ยวฆองวงใหญเพลงแปะ สามชั้น.” วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1) (มกราคม-เมษายน 2562), 8 หนา, 191-198. TCI (กลุมท่ี2). 
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ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรกอนและหลังการปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรกอนและหลงัการปรับปรุง 
 

หัวขอ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

ช่ือหลักสูตร หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ป) 

Bachelor of Education Program in Music Education 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป) 

Bachelor of Education Program in Music Education 

ปรับจากหลักสูตร 5 ป เปน 4 ป ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาครศุาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 1. นางสาวอัญชนา  สุตมาตร 

2. นายวรชิน  ม่ังค่ัง 

3. นายสราวุธ  โชติรัตน 

4. นายศราวุธ  วิวรรณ 

5.นางสาวพรรณระพี  บุญเปล่ียน 

6. นายการุณย  ดานประดิษฐ 

1. นางสาวอัญชนา  สุตมาตร 

2. นายวรชิน  ม่ังค่ัง 

3. นายสราวุธ  โชติรัตน 

4. นายศราวุธ  วิวรรณ 

5.นางสาวพรรณระพี  บุญเปล่ียน 

ปรับใหมีคณุสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ปรัชญา ผลิตบัณฑิตครูดนตรีท่ีมีความรู และทักษะ ในการจัดการเรียนรู

ดานดนตรี และยึดม่ันจริยธรรมวิชาชีพ 

ผลิตบัณฑิตครท่ีูมีความรู และความสามารถในดานการจัดการ

เรียนรูดานดนตรี มีเจตคติท่ีดี และยึดม่ันจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ปรับใหครอบคลุมตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครศุาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 

(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 

ความสําคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปญหาการขาดแคลนครูผูสอนดนตรีในโรงเรียนทั้งภาครัฐ

และเอกชนไดดําเนินมาอยางยาวนาน ในอดีตผูบริหารโรงเรียนได

หาแนวทางแกไขปญหานี้ดวยตนเอง เชน หาบุคลากรในทองถ่ิน ที่

พอจะมีความรูความสามารถทางดนตรีอยูบางมาบรรจุเปนนักการ

ภารโรง หรือครูจางสอนชั่วคราวมาทําหนาที่เปนครูผูสอนดนตรี 

เปนตน จนในระยะตอมาไดมีการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูผูสอนดนตรี

เกิดข้ึนในหลาย ๆ สถาบันอุดมศึกษา แตก็ชวยใหปญหาการขาด

แคลนครูผูสอนดนตรีในโรงเรียนบรรเทาไปบางเทานั้น ภาวะการ

ขาดแคลนครูผูสอนดนตรีในประเทศก็ยังคงดํารงอยู ซึ่งปญหาการ

ขาดแคลนนั้นไมไดอยูที่จํานวนบัณฑิตวิชาชีพครูผูสอนดนตรีเทานั้น 

 ปจจุบันอาชีพครูถือวาสําคัญย่ิงเพราะครูมีบทบาทสําคัญ

ในการพัฒนาประเทศใหเจริญมั่นคงใหกาวทันตอสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบันแตกอนที่จะพัฒนาบานเมืองให

เจริญไดนั้นจะตองพัฒนาคนซึ่งไดแกเยาวชนของชาติเสียกอน เพ่ือให

เยาวชนเติบโตเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณครบทุก

ดานจึงสามารถชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปไดและหนาที่

ที่มีความสําคัญยิ่งของครูก็คือการปลูกฝงความรูความคิดและจิตใจ

แกเยาวชนเพ่ือใหเติบโตข้ึนเปนพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของ

ประเทศชาติในกาลขางหนาผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูที่มีบทบาท

อยางสําคัญในการสรางสรรคอนาคตของชาติบานเมือง 

ปรับใหครอบคลุมตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครศุาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 

(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 
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หัวขอ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

ความสําคญั (ตอ) ปญหาดังกลาวยังคงผูกพันกับการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือ

บรรจุขาราชการครูผูสอนดนตรีของประเทศอีกดวย พรอม ๆ กับ

ปญหาการพัฒนาความรูความสามารถครูผูสอนดนตรีใหสามารถ

ทํางานใหสอดคลองกับสภาวะปญหาเฉพาะของโรงเรียนในทองถ่ิน

นั้น ๆ ดวย  

 สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีประสบการณการผลิตบัณฑิตดนตรี

มาอยางยาวนาน โดยมุงเนนใหบัณฑิตมีความรูความสามารถทาง

เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ นอกจากเคร่ืองมือหลักของตนเอง เพ่ือรองรับ

ภาระงานสอนทั้งทางดานทฤษฎีและทางปฏิบัติดนตรี และเพ่ือ

สงเสริมใหกิจกรรมทางดนตรีของโรงเรียนในกลุมเปาหมายเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ และลดปญหาภาวะการขาดแคลนครูผูสอน

ดนตรีในประเทศอยางเปนรูปธรรมตอไป 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ และสามารถประยุกต

ความรูเพ่ือประกอบอาชีพดานดนตรี  

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีเจตคติท่ีดี ตอวิชาชีพครูดนตรี  

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให มี ทักษะทางปญญา การคิดวิเคราะห 

แกปญหา และงานสรางสรรคทางดนตรี  

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ภาษา การ

ส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผูนํา มนุษย

สัมพันธและความรับผิดชอบ  

เพ่ือใหผูเขารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1. มีความรู ทักษะ และสามารถประยุกตความรูเพ่ือประกอบ

อาชีพดานดนตรี 

2. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และยึดม่ันใน

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

3. มีทักษะทางปญญา การคิดวิเคราะห แกปญหา และงาน

สรางสรรคงานวิจัยทางดนตรี 

4. มีทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข ภาษา การส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. มีภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธความรับผิดชอบ และการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

 

ปรับใหครอบคลุมตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครศุาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 

(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 
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โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  

         173 หนวยกิต 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร          บังคับ 9 หนวยกิต 

(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร                    บังคับ 6 หนวยกิต 

(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร                   บังคับ 6 หนวยกิต 

(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ 6 หนวยกิต 

ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุมวิชาใดอีกไมนอยกวา  

              3 หนวยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะดานจํานวนไมนอยกวา 137 หนวยกิต 

1. กลุมเน้ือหาวิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา 59 หนวยกิต 

(1) กลุมเน้ือหาวิชาชีพครู          44 หนวยกิต 

     - วิชาชีพครูบังคับ ไมนอยกวา         37 หนวยกิต 

     - วิชาชีพครูเลือกเรียน ไมนอยกวา           7 หนวยกิต 

(2) การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 หนวยกิต 

(3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา            12 หนวยกิต 

2. กลุมวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา            78 หนวยกิต 

(1) วิชาเอก (บังคับ)                                 24 หนวยกิต 

(2) วิชาเอกเด่ียว                                 39 หนวยกิต 

(3) วิชาการสอนวิชาเอก                             6 หนวยกิต 

(4) วิชาเลือกเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก        9 หนวยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                      6 หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 139 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร 

ไมนอยกวา  9  หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 103 หนวยกิต 

2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา  43  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพครู 28 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  15  หนวยกิต 

- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  3  หนวยกิต 

- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12  หนวยกิต 

2.2 วชิาเอก ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก บังคับ 40 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

ปรับใหเปนไปตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตร ี

สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) 

พ.ศ. 2562  
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

วิชาชีพครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาชีพครู ไมนอยกวา 59 หนวยกิต 

1. กลุมวิชาชีพครู  บังคับ  37  หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1112101 พ้ืนฐานการศึกษา 3(3-0-6) 

1112102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับคร ู 2(1-2-3) 

1112103 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

1113201 หลักวิชาชีพครู 3(2-2-5) 

1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 

1121205 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 

1124501 การบริหารจัดการชั้นเรียน 2(2-0-4) 

1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

  3(2-2-5) 

1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

1143408 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 

1151101 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู 2(2-0-4) 

1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน 2(1-2-3) 

1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา 2(1-2-3) 

1154101 การศึกษาพิเศษ 2(2-0-4) 

 

2. กลุมวิชาชีพครู เลือก จํานวนไมนอยกวา  7  หนวยกิต 

1113701 กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) 

1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา 2(2-0-4) 

1123103 ส่ิงแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน 2(2-0-4) 

วิชาชีพครู  43  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพครู  28  หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ 

 ความเปนครู 3(2-2-5) 

1111103 ภาษาเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู  2(1-2-3) 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

  3(2-2-5) 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

 การศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(1-2-3) 

 

2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  15  หนวยกิต 

- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 หนวยกิต 

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) 

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) 

- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12  หนวยกิต 

ปรับรายวิชาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการ

สอนแบบอิงสมรรถนะ 
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

วิชาชีพครู (ตอ) 

 

1123402 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2-3) 

1123403 วาทการสําหรับครู 2(2-0-4) 

1132102 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5) 

1133502 การสรางสรรคและประดิษฐส่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

1132503 การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 

  3(2-2-5) 

1142201 การสรางแบบทดสอบเบ้ืองตน 2(2-0-4) 

1142501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา 

  3(2-2-5) 

1152301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(2-0-4) 

1153102 บุคลิกภาพและการปรับตัว 2(2-0-4) 

1153504 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน 2(1-2-3) 

 

3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 หนวยกิต 

1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1(90) 

1102303 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู 2(180) 

 

4. กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12  หนวยกิต 

1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

วิชาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. วิชาวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 78 หนวยกิต 

    (1) วิชาเอก(บังคับ)    จํานวน 24 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

2061101 พ้ืนฐานดนตรีไทย 3(3-0-6) 

2061301 พ้ืนฐานดนตรีตะวันตก 3(3-0-6) 

2061302 การอานและขับรองโนตเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

2062419 ขับรองประสานเสียง 1 3(0-6-3) 

2064901 การเสนอผลงานดนตรี 3(2-2-5) 

2061701 คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

2063901 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 1 3(3-0-6) 

2063902  ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 2 3(3-0-6) 

     (2) วิชาเอกเด่ียว จํานวน 39 หนวยกิต 

2061102 ดนตรีพ้ืนบานไทย 3(3-0-6) 

2062211 ปฏิบัติหนาทับดนตรีไทย 3(0-6-3) 

2063101 รูปแบบและการวิเคราะหเพลงไทย 3(3-0-6) 

2063103 ปรับวงดนตรีไทย 3(3-0-6) 

2063416 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีสากล 1 3(0-6-3) 

2063417 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีสากล 2 3(0-6-3) 

รายวิชาเอกเด่ียวปฏิบัติ ใหเลือกเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรี 

ตอเน่ืองเพียงกลุมเดียว                          21 หนวยกิต 

1. กลุมปฏิบัติเครื่องดีดไทย  

2061201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 3(2-2-5) 

2061202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2 3(2-2-5) 

2062201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3 3(2-2-5) 

2.2 วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา                     60    หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก บังคับ                                40    หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

2061101 ประวัติ ปรัชญา และสุนทรียศาสตรทางดนตรีไทย 

  3(2-2-5) 

2061102 ทฤษฎีดนตรีไทย 3(2-2-5) 

2061301 ประวัติ ปรัชญา และสุนทรียศาสตรทางดนตรี 

 ตะวันตก 3(2-2-5) 

2061302 ทฤษฎีดนตรีตะวันตกขั้นพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

2062103 ดนตรีพ้ืนบานไทย 3(2-2-5) 

2062302 ขับรองประสานเสียง 2(0-4-2) 

2062701 คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

2063212 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรี 1 3(0-6-3) 

2063413 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรี 2 3(0-6-3) 

2063702 เทคโนโลยีดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 

2063801 หลักจิตวิทยาและการจัดการเรียนรูดนตรี 

 ในสถานศึกษา 3(2-2-5) 

2063901 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 

2063902 ดนตรีวิพากษ 3(2-2-5) 

2063903 การนําเสนอผลงานดนตรี 2(1-2-3) 

 

2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา             20   หนวยกิต 

2.1) กลุมวิชาเอก (รายวิชาทฤษฎี) เลือกเรียน ไมนอยกวา 

  5 หนวยกิต 

ปรับรายวิชาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการ

สอนแบบอิงสมรรถนะ 
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2062202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4 3(2-2-5) 

2063201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5 3(2-2-5) 

2063202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6 3(2-2-5) 

2064201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 7 3(2-2-5) 

2. กลุมปฏิบัติเครื่องสีไทย  

2061203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1 3(2-2-5) 

2061204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2 3(2-2-5) 

2062203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3 3(2-2-5) 

2062204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 4 3(2-2-5) 

2063203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 5 3(2-2-5) 

2063204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 6 3(2-2-5) 

2064203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 7 3(2-2-5) 

3. กลุมปฏิบัติเครื่องตีไทย  

2061205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 3(2-2-5) 

2061206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 3(2-2-5) 

2062205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 3(2-2-5) 

2062206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4 3(2-2-5) 

2063205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5 3(2-2-5) 

2063206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 6 3(2-2-5) 

2064205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 7 3(2-2-5) 

4. กลุมปฏิบัติเครื่องเปาไทย  

2061207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 1 3(2-2-5) 

2061208 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 2 3(2-2-5) 

2062207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 3 3(2-2-5) 

2062211 หนาทับดนตรีไทย 3(2-2-5) 

2062303 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1 3(3-0-6) 

2062304 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2 3(3-0-6) 

2062501 พัฒนาการทางดนตรีไทย 3(2-2-5) 

2063104 ปรับวงดนตรีไทย 3(2-2-5) 

2063305 การวิเคราะหและประพันธดนตรีตะวันตก 3(2-2-5) 

2063505 การวิเคราะหและประพันธเพลงไทย 3(2-2-5) 

2063601 วงโยธวาทิต 3(2-2-5) 

 

2.2) กลุมวิชาเอก (รายวิชาปฏิบัติ) เลือกเรียน ไมนอยกวา 

                                            15    หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีเพียงกลุมเดียว ดังน้ี 

1. กลุมปฏิบัติเครื่องดีดไทย 

2061201 เครื่องดีดไทย 1 3(0-6-3) 

2061202 เครื่องดีดไทย 2 3(0-6-3) 

2062201 เครื่องดีดไทย 3 3(0-6-3) 

2062202 เครื่องดีดไทย 4 3(0-6-3) 

2063201 เครื่องดีดไทย 5 3(0-6-3) 

2. กลุมปฏิบัติเครื่องสีไทย 

2061203 เครื่องสีไทย 1 3(0-6-3) 

2061204 เครื่องสีไทย 2 3(0-6-3) 

2062203 เครื่องสีไทย 3 3(0-6-3) 

2062204 เครื่องสีไทย 4 3(0-6-3) 

2063203 เครื่องสีไทย 5 3(0-6-3) 



163 

หัวขอ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

วิชาเอก (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2062208 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 4 3(2-2-5) 

2063207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 5 3(2-2-5) 

2063208 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 6 3(2-2-5) 

2064207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 7 3(2-2-5) 

5. กลุมปฏิบัติขับรองเพลงไทย  

2061209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 1 3(2-2-5) 

2061210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 2 3(2-2-5) 

2062209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 3 3(2-2-5) 

2062210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 4 3(2-2-5) 

2063209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 5 3(2-2-5) 

2063210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 6 3(2-2-5) 

2064209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 7 3(2-2-5) 

วิชาดนตรีสากล   

รายวิชาเอกเด่ียว บังคับ                         18 หนวยกิต 

2061303  ทฤษฎีดนตรีสากล 1 3(3-0-6) 

2062301 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 3(3-0-6) 

2063302 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงดนตรี  

  3(3-0-6) 

2063303 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก  

  3(3-0-6) 

2063212 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีไทย 1 3(2-2-5) 

2063213 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีไทย 2 3(2-2-5) 

รายวิชาเอกเด่ียวปฏิบัติ ใหเลือกเรียนปฏิบัติ 

เครื่องดนตรีตอเน่ืองเพียงกลุมเดียว         21 หนวยกิต 

3. กลุมปฏิบัติเครื่องตีไทย 

2061205 เครื่องตีไทย 1 3(0-6-3) 

2061206 เครื่องตีไทย 2 3(0-6-3) 

2062205 เครื่องตีไทย 3 3(0-6-3) 

2062206 เครื่องตีไทย 4 3(0-6-3) 

2063205 เครื่องตีไทย 5 3(0-6-3) 

4. กลุมปฏิบัติเครื่องเปาไทย 

2061207 เครื่องเปาไทย 1 3(0-6-3) 

2061208 เครื่องเปาไทย 2 3(0-6-3) 

2062207 เครื่องเปาไทย 3 3(0-6-3) 

2062208 เครื่องเปาไทย 4 3(0-6-3) 

2063207 เครื่องเปาไทย 5 3(0-6-3) 

5. กลุมปฏิบัติขับรองเพลงไทย 

2061209 ขับรองเพลงไทย 1 3(0-6-3) 

2061210 ขับรองเพลงไทย 2 3(0-6-3) 

2062209 ขับรองเพลงไทย 3 3(0-6-3) 

2062210 ขับรองเพลงไทย 4 3(0-6-3) 

2063209 ขับรองเพลงไทย 5 3(0-6-3) 

6. กลุมปฏิบัติเครื่องลมไม 

2061401 เครื่องลมไม 1 3(0-6-3) 

2061402 เครื่องลมไม 2 3(0-6-3) 

2062401 เครื่องลมไม 3 3(0-6-3) 

2062402 เครื่องลมไม 4 3(0-6-3) 

2063401 เครื่องลมไม 5 3(0-6-3) 
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6. กลุมปฏิบัติเครื่องลมไม  

2061401  ปฏิบัติเครื่องลมไม 1 3(2-2-5) 

2061402  ปฏิบัติเครื่องลมไม 2   3(2-2-5) 

2062401  ปฏิบัติเครื่องลมไม 3  3(2-2-5) 

2062402  ปฏิบัติเครื่องลมไม 4  3(2-2-5) 

2063401  ปฏิบัติเครื่องลมไม 5  3(2-2-5) 

2063402  ปฏิบัติเครื่องลมไม 6  3(2-2-5) 

2064401  ปฏิบัติเครื่องลมไม 7  3(2-2-5) 

7. กลุมปฏิบัติเครื่องทองเหลือง  

2061403  ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1  3(2-2-5) 

2061404  ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2  3(2-2-5) 

2062403  ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3  3(2-2-5) 

2062404  ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4  3(2-2-5) 

2063403  ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5  3(2-2-5) 

2063404  ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6  3(2-2-5) 

2064403  ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 7  3(2-2-5) 

8. กลุมปฏิบัติเครื่องสายสากล  

2061405  ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1  3(2-2-5) 

2061406  ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2  3(2-2-5) 

2062405  ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3  3(2-2-5) 

2062406  ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4  3(2-2-5) 

2063405  ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5  3(2-2-5) 

2063406  ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6  3(2-2-5) 

2064405  ปฏิบัติเครื่องสายสากล 7  3(2-2-5) 

7. กลุมปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 

2061403 เครื่องลมทองเหลือง 1 3(0-6-3) 

2061404 เครื่องลมทองเหลือง 2 3(0-6-3) 

2062403 เครื่องลมทองเหลือง 3 3(0-6-3) 

2062404 เครื่องลมทองเหลือง 4 3(0-6-3) 

2063403 เครื่องลมทองเหลือง 5 3(0-6-3) 

8. กลุมปฏิบัติเครื่องสายสากล 

2061405 เครื่องสายสากล 1 3(0-6-3) 

2061406 เครื่องสายสากล 2 3(0-6-3) 

2062405 เครื่องสายสากล 3 3(0-6-3) 

2062406 เครื่องสายสากล 4 3(0-6-3) 

2063405 เครื่องสายสากล 5 3(0-6-3) 

9. กลุมปฏิบัติกีตาร 

2061407 กีตาร 1 3(0-6-3) 

2061408 กีตาร 2 3(0-6-3) 

2062407 กีตาร 3 3(0-6-3) 

2062408 กีตาร 4 3(0-6-3) 

2063407 กีตาร 5 3(0-6-3) 

10. กลุมปฏิบัติคียบอรด 

2061409 คียบอรด 1 3(0-6-3) 

2061410 คียบอรด 2 3(0-6-3) 

2062409 คียบอรด 3 3(0-6-3) 

2062410 คียบอรด 4 3(0-6-3) 

2063409 คียบอรด 5 3(0-6-3) 
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9. กลุมปฏิบัติกีตาร  

2061407 ปฏิบัติกีตาร 1 3(2-2-5) 

2061408  ปฏิบัติกีตาร 2 3(2-2-5) 

2062407  ปฏิบัติกีตาร 3 3(2-2-5) 

2062408  ปฏิบัติกีตาร 4 3(2-2-5) 

2063407  ปฏิบัติกีตาร 5 3(2-2-5) 

2063408 ปฏิบัติกีตาร 6 3(2-2-5) 

2064407  ปฏิบัติกีตาร 7 3(2-2-5) 

10. กลุมปฏิบัติคียบอรด  

2061409 ปฏิบัติคียบอรด 1 3(2-2-5) 

2061410 ปฏิบัติคียบอรด 2 3(2-2-5) 

2062409  ปฏิบัติคียบอรด 3 3(2-2-5) 

2062410  ปฏิบัติคียบอรด 4 3(2-2-5) 

2063409  ปฏิบัติคียบอรด 5 3(2-2-5) 

2063410  ปฏิบัติคียบอรด 6 3(2-2-5) 

2064409  ปฏิบัติคียบอรด 7 3(2-2-5) 

11. กลุมปฏิบัติเครื่องกระทบ  

2061413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1 3(2-2-5) 

2061414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2 3(2-2-5) 

2062413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3 3(2-2-5) 

2062414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4 3(2-2-5) 

2063413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5 3(2-2-5) 

2063414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6 3(2-2-5) 

2064413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 7 3(2-2-5) 

11. กลุมปฏิบัติอิเล็กทริคเบส 

2061411 อิเล็กทริคเบส 1 3(0-6-3) 

2061412 อิเล็กทริคเบส 2 3(0-6-3) 

2062411 อิเล็กทริคเบส 3 3(0-6-3) 

2062412 อิเล็กทริคเบส 4 3(0-6-3) 

2063411 อิเล็กทริคเบส 5 3(0-6-3) 

12. กลุมปฏิบัติเครื่องกระทบ 

2061413 เครื่องกระทบ 1 3(0-6-3) 

2061414 เครื่องกระทบ 2 3(0-6-3) 

2062413 เครื่องกระทบ 3 3(0-6-3) 

2062414 เครื่องกระทบ 4 3(0-6-3) 

2063412 เครื่องกระทบ 5 3(0-6-3) 



166 

หัวขอ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

วิชาเอก (ตอ) 

(3) วิชาการสอนวิชาเอก                         6 หนวยกิต 

2063801 วิธีการสอนดนตรี 1 3(2-2-5) 

2063802  วิธีการสอนดนตรี 2 3(2-2-5) 

(4) วิชาเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอก         9 หนวยกิต 

2061103 การบันทึกโนตเพลงไทย 3(3-0-6) 

2062101 ลักษณะและประเภทเพลงไทย 3(3-0-6) 

2062102 ศิลปนและนักประพันธเพลงไทย 3(3-0-6) 

2062105 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 

2062106 ดนตรีกับการพัฒนามนุษย 3(3-0-6) 

2062107 ดนตรีชาติพันธุและวัฒนธรรมดนตรีรวมสมัย 

  3(3-0-6) 

2062601  หลักการวงโยธวาทิต  3(2-2-5) 

2063102 การประพันธเพลงไทย 3(3-0-6) 

2063307 การประพันธดนตรี 3(3-0-6) 

2063628 การสรางส่ือการสอนวิชาดนตรี 3(2-2-5) 

2064903 สัมมนาดนตรี 3(2-2-5) 

2061213  ปฏิบัติขับรองเพลงไทยพ้ืนฐาน 3(0-6-3) 

2063211  ปฏิบัติเพลงระบํา รํา ฟอน 3(0-6-3) 

2062415  ปฏิบัติรวมวง 3(0-6-3) 

2062420  ขับรองประสานเสียง 2 3(0-6-3) 

2063701 การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตรี 3(2-2-5) 

2064303  ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี 3(2-2-5) 

2064305 การผลิตผลงานทางดนตรีดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
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1113201 หลักวิชาชีพคร ู 3(2-2-5) 

 Principle of Professional Teacher 

 ความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครู บทบาทหนาท่ี 

สภาพงานครู องคกรวิชาชีพครูกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับครูและ

วิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนว

ทางการเสริมสรางความกาวหนาเพ่ือพัฒนาตนและวิชาชีพอยาง

ตอเน่ือง การเปนบุคคลแหงการเรียนรู การจัดการความรู ท่ี

เกี่ยวของกับวิชาชีพครูเพ่ือการแสวงหาและการเลือกใชขอมูล

ขาวสารความรู รอบรูในเน้ือหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอน

เพ่ือใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคส่ิงใหม ๆ 

ลักษณะของครูท่ีดี การเสริมสรางเจตคติและจิตวิญญาณความ

เปนครู คุณธรรมจริยธรรมท่ีจําเปนตอวิชาชีพครู หลักธรรมาภิ

บาลและความซ่ือสัตยสุจริต จิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือสังคม 

การเสริมสรางความสัมพันธเชิงสรางสรรคระหวางครูกับผูเรียน

เพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน การปฏิบั ติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนและสังคม 

 

 

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ 

 ความเปนคร ู 3(2-2-5) 

 Virtue Ethics and Spirituality for Teachers 

 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงม่ัน

พัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู เปนแบบอยางท่ีดี มี

คุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ดํารงตนใหเปนท่ี

เคารพศรัทธาของผูเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห 

สังเคราะห บูรณาการองคความรูเกี่ยวกบัคานิยมของครู จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนคร ู

กฎหมายสําหรับครู สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู โดยใชการ

จัดการเรียนรูท่ีเนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี 

มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Being committed to code of ethics and 

developing learners with teacher spirituality; being a role 

model with morals and ethics, and active citizen, practical 

model for respect and faith from students and people in 

the community; analyzing, synthesizing, integrating 

knowledge of teacher values, morals, ethics and spirituality, 

law for teacher, and condition of teacher professional 

development using experiential learning and case study, 

practice of using reflection in order to apply to self 

development to become a good teacher who is 

knowledgeable and up-to-date, and keeps up with changes 

1112102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

 English Communication for Teacher 

 การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษสําหรับใช

ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ การฝกทักษะ

การฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาอังกฤษเพ่ือ

การคนควาและพัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรูมารยาท วัฒนธรรม 

และการดําเนินชีวิตของตางชาติ 

1112103 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

 Thai Communication for Teacher 

 การใชภาษาไทยสําหรับครูอยางมีประสิทธิภาพ 

การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใช

1111103 ภาษาเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

 Language for Communication for Teachers 

 ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ในการ

จัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและความ

แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการ

จําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับ

ครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน 

การเขียน ภาษาทาทาง เพ่ือส่ือความหมายในการจัดการเรียนรู

และการส่ือสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการ

ฟง การพูด การเขียน และภาษาทาทาง เพ่ือพัฒนาผูเรียน 

สืบคนสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัยและทันตอการ
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ภาษาไทยเพ่ือการปฏิบัติงานและการพัฒนาวิชาชีพครู การจัดทํา

หนังสือราชการ การใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิต

อยู รวมกันไดอย างสัน ติ สุขภายใตความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

เปล่ียนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง

หลายหลายเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ 

 Using Thai and English language for 

communication in learning management appropriately in 

accordance with context and learner individual differences, 

learners with special needs by analyzing concept, theory, 

speech communication for teacher, principle, and 

technique of language use as well as practice of listening, 

speaking, reading, writing and  gestures to convey meaning 

in learning management and classroom communication; 

learning management design in listening, speaking, reading, 

writing, and gestures to develop learners; search of 

information for self development for being knowledgeable 

and up-to-date, and keeping up with change; practice of 

using languages and various cultures for harmonious and 

peaceful living 

1112101 พ้ืนฐานการศึกษา 3(3-0-6) 

 Foundation of Education 

 บทบาทของการศึกษาในการพัฒนาประเทศ 

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา จิตวิทยา สังคม 

เศรษฐกิ จ  ศาสนา และวัฒ นธรรม  แผนการศึกษาและ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ การจัดการศึกษาท่ีตอบสนอง

ความตองการทองถิ่น โครงสรางการบริหารสถานศึกษา แนวคิด

และกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน การ

วิเคราะหเกี่ยวกับบริบท แนวโนม และปญหาการศึกษาสูการ

ประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 

 Educational Quality Assurance 

 ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด และ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกัน

คุณภาพ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ การจัดการ

ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครูเพ่ือการจัดการเชิงคุณภาพของการจัด

กิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยาง

ตอเน่ือง บทบาทหนาท่ีของผูมีสวนเกี่ยวของกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา การ

ดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู  และการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 การศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Philosophy and Educational 

 Quality Assurance 

 รูและเขาใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานการศึกษา การประกัน

คุณภาพการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตะวันตกและตะวันออก 

อภิปราย การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี

ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นําปรัชญา

การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกตใชใน

การจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู  วัดและ

ประเมินผล วิเคราะหหลักการจัดการศึกษาท่ีเปนฐานคิดสากล

และฐานคิดวิถีไทย นําแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

มาประยุกตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนไปใชพัฒนาสถานศึกษา 

 Knowledge and understanding of 

educational foundation, educational quality 

assurance, Western and Eastern educational 

philosophy; discussion of educational quality 

assurance, philosophy, concept, theory of education, 

religion, economy, society and culture;  applying 

educational philosophy and educational quality 

assurance to educational management, curriculum 

development, learning management, measurement 

and evaluation; analyzing principle of educational 



169 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

management based on international and Thai ways of 

thinking; applying concept of 21st century educational 

management to sustainable development of  

educational institution 

1121205 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 Curriculum Development 

 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร องคประกอบ

ของหลักสูตร ความหมาย ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร 

รู ป แ บ บ ก าร พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร  แ น ว คิ ด  ห ลั ก ก าร  แ ล ะ

กระบวนการ พัฒ นาห ลัก สูตร การนํ าห ลัก สูตรไป ใช ใน

สถานศึกษา สาระสําคัญและความสําคัญของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การจัดประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร และ

การใชแหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การฝกปฏิบัติการวิเคราะห

และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การฝกปฏิบัติการประเมิน

หลักสูตร และการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

 Curriculum Development 

 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชา

ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก ท่ี สอดคล อ งกั บบริบท

สถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตร 

โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของ

หลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการ

พัฒนาห ลัก สูตรทางปรัชญ าการศึกษา จิต วิทยา สั งคม 

วัฒนธรรม เทคโนโลยี และท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช 

การประเมินหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือใหเปนผูมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Development of school-based curriculum 

and major subject curriculum in accordance with school 

and community context; implementation and evaluation 

of curriculum through application of curriculum basic 

knowledge, curriculum evolution, curriculum theory and 

development model, foundation of curriculum 

development in educational philosophy, psychology, 

society, culture, technology and other factors related to 

basic education curriculum; school-based curriculum 

development, curriculum implementation and 

evaluation; problems and trends in curriculum 

development; developing learner to become 

knowledgeable and up-to-date,  and keep up with 

change 

1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Principle of Teaching and Learning Management 

 ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ แนวคิด

ของการสอน และหลักการจัดการเรียนรู ทฤษฎีและรูปแบบการ

จัดการเรียนรู ท่ีหลากหลายโดยเนนการคิดวิเคราะห  คิด

สรางสรรค และคิดแกปญหา การออกแบบการจัดการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู การ

วัดและประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู การใชส่ือและการ

จัดส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู การพัฒนาศูนยการเรียนรูใน

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) 

 Instructional Science 

 วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอก 

บริหารจัดการช้ันเรียน ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี

สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร 

สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และยอมรับความแตกตางของผูเรียน

แตละบุคคล จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมี

ความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน บูรณาการ

ความรู เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล
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สถานศึกษา ความสําคัญ หลักการ และกระบวนการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู และการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู 

การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1124501 การบริหารจัดการชั้นเรียน 2(2-0-4) 

 Classroom Management 

 ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และ

หลักการจัดการช้ันเรียน ลักษณะช้ันเรียนท่ีพึงประสงค การจัด

ชั้นเรียนเฉพาะวิชา การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีสงเสริมการ

เรียนรูและเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู การสรางวินัยในชั้นเรียน การ

สรางแรงจูงในการเรียน หลักการและกระบวนการแกปญหาใน

ช้ันเรียน การจัดการพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมผูเรียน 

การใชกระบวนการกลุมเพ่ือการจัดการชั้นเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดการเรียนรู  โดยใชความรู เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 การ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง การบูรณาการเน้ือหาและภาษา การบูรณาการส่ือและ

แหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียน

รวม การช้ีแนะผูเรียน การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลอง

จัดการเรียนรูในสถานศึกษา เปนผูมีความรับผิดชอบและมุงม่ัน

พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

 Instructional planning and management of 

major subject, classroom management, design of 

learning management plan to develop learner 

intellectual and characteristic of innovator; enhance 

student learning, caring and accepting individual 

differences; creating activities and learning atmosphere 

that promote student happiness in learning; awareness 

of learner well-being; integrating knowledge, content, 

curriculum, science of teaching and digital technology in 

learning management in according with learning theory, 

learning management innovation in order to develop 

learner 21st century skills; integrative learning 

management, integration of sufficiency economy 

philosophy; integration of content and language; 

integration of media and learning resources in local 

community; digital technology media; inclusive 

education; coaching, micro-teaching, practicum in 

schools, being responsible and committed to developing 

learner according to their potentiality 

1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 

 การศึกษา 3(2-2-5) 

 Innovation and Information 

 Technology for Education 

 ความสําคัญ ประเภท หลักการ แนวคิด และทฤษฎี

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสื่อสารและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน แหลงการเรียนรู

และเครือขายการเรียนรู หลักการเลือก การออกแบบ การผลิต 

การประยุกตใช การประเมิน และการบํารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีทาง

การศึกษา การฝกปฏิบัติการออกแบบ การผลิต การใชและการ

ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการ

จัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

 การศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology 

 for Educational Communication and 

 Learning 

 ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการ

จัดการเรยีนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี

ปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ท่ีสอดคลองกับบริบทและความ

แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน

พิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู กฎหมายท่ีเกี่ยวของ จรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยี
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ดิจิ ทัล เพ่ือใหสามารถเลือก และประยุกต ใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษาและการจัดการ

เรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสิน

ทางปญญาและใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง

ในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง 

 Applying digital technology to learning 

management design in accordance with  major subject 

to develop learners’ intellectual and characteristic of 

innovator, based on context, learner individual 

differences, and learner with special needs by analyzing 

principle, concept, and theory relevant to innovation 

and information technology for educational 

communication and learning; laws and ethics in utilizing 

digital technology in order to be able to select and 

apply innovation and information technology to 

educational communication and learning effectively, no 

violation of other intellectual property, applying 

reflection to self development to become a good 

teacher who is knowledgeable and keeps up with 

change 

1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Learning outcome Measurement and 

 Evaluation 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวัดและ

การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน จุดมุงหมายทางการศึกษา

กับการวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินผลการเรียนรูตาม

สภาพจริง  การสราง การเลือกใช และการตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

เกณฑการใหคะแนน สถิติเบ้ืองตนสําหรับการวัดและประเมินผล

การศึกษา การแปลความหมายของคะแนน การฝกปฏิบัติการวัด

และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน การนําผลจากการวัดและ

การประเมินผลไปใชในการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน 

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Learning Measurement and Evaluation 

 วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวย

วิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของสาระสําคัญใน

เรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพ่ือ

พัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู  โดยใช

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตาม

สภาพจริง การออกแบบและสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล  

การใหขอมูลปอนกลับท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการ

ใชผลการวัดและประเมินผลผูเรียนในการปรับปรุงพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา

ผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคิดไป

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู 

และทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง ประยุกตใชหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีการวัดและประเมินผล เพ่ือการออกแบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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 Measurement and authentic evaluation 

using appropriate method in accordance with subject 

matter, context and individual difference of learners, 

and learners with special needs; reflection of 

evaluation result for learner development and quality 

development of learning management based on 

principle, concept and theory of measurement and 

evaluation, authentic assessment; design and creation 

of measurement and evaluation instrument; providing 

feedback that promotes learners’ learning; guideline 

for utilizing results from measurement and evaluation 

to improve learner’s learning development for 

subsequent measurement and evaluation for 

developing learner appropriately and creatively; 

applying reflection to self development to become a 

good teacher who is knowledgeable and keeps up 

with change; applying principle, concept and theory 

of measurement and evaluation for educational 

quality assurance 

1143408 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Research for Learning Development 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู การใชและผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู ระเบียบวิธีการวิจัย การกําหนดปญหา การออกแบบการ

วิจัย การเลือกตัวอยาง การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

สถิติเพ่ือการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล การ

ตีความและการแปลผลขอมูล การเขียนรายงานและการนําเสนอ

ผลงานวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

ฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) 

 Research and Development in  

 Innovation and Learning 

 วิจัย แกปญหาเพ่ือพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของ

สาขาวิชาเอก บริบทความแตกตางหลากหลายของผู เรียน 

ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะหสภาพ

ปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในช้ันเรียน 

ออกแบบการวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎี

ทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพ

เครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรม

ในการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผู เรียน นวัตกรรม ท่ี

สอดคลองกับบริบทของชุมชน เพ่ือใหสามารถนําผลการวิจัยไป

ใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน และใชการ

สะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  

มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง 

 Research and problem solving for learner 

development; creating innovation for learner’s 

learning development in accordance with major 

subject, context and individual learner differences, 
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and learner with special needs by studying, analyzing 

problem condition and needs in learner development 

in classroom; research design based on application of 

principle, concept, research theory and researcher 

ethics; creation of research instrument; applying 

digital technology to creation of research innovation 

in order to solve problem and develop learners; 

innovation in accordance with community in order to 

implement research results in developing learning 

management and learners; and applying reflection to 

self development to become a good teacher who is 

knowledgeable and keeps up with change 

1151101 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู 2(2-0-4) 

 Foundation of Psychology for Teacher 

 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาตอการประกอบวิชาชีพครู  

แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการความหลากหลายของผูเรียน 

การเรยีนรู กระบวนการคิดและเชาวนปญญา การรับรู แรงจูงใจ 

บุคลิกภาพ พฤติกรรมทางสังคม สุขภาพจิตและจิตวิทยาสุขภาพ 

การประยุกตหลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือความเขาใจ

และสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ การ

ปฏิบัติวิชาชีพครู และการสรางคุณภาพชีวิต 

1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน 2(1-2-3) 

 Psychology of Learning and Instruction 

 การประยุกตหลักการ แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยา

การศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือการสอนและการพัฒนา

ผูเรียน ระบบประสาทการรูสึก จิตประสาทการเคล่ือนไหว และ

สมองกับการเรียนการสอน พัฒนาการตามวัยกับการเรียนการ

สอน แรงจูงใจ อารมณ วินัยการเรียนรู พลวัตกลุมกับการเรียน

การสอน การวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมท่ี

สงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู แนวคิดจิตวิทยาการประเมิน

สัมฤทธิผลการเรียนและการสอน 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

 Psychology for Teacher 

 วิเคราะห แกปญหา ประยุกต ออกแบบการจัดการ

เรียนรูและบริหารจัดการพฤติกรรมผูเรียน เพ่ือพัฒนาและ

สงเสริมผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย  โดยใชหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ

เรียนรู การทํางานของสมอง  และความหลากหลายของผูเรียน 

สามารถดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  ใชการ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปน

ครูท่ี ดี มีความรอบรู  ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง  

มุงม่ันพัฒนาผูเรียนและพัฒนาตนดวยจิตวิญญาณความเปนครู 

 Analyzing and  solving problem;  applying, 

designing learning and learner behavior management 

to develop learners in accordance with their 

potentiality and age , based on principle, concept and 

theory of developmental  psychology, educational 

psychology, learning psychology, brain functioning, 

learner individual difference; ability in taking care and 

assisting learner with special need; applying reflection 

to self development to become a good teacher who 

is knowledgeable and up-to-date, and keeps up with 

change; being committed to learner and self 

development with teacher spirituality 

1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา 

  2(1-2-3) 

 Guidance and Counseling Psychology 

 

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 

  2(1-2-3) 

 Guidance and Counseling Psychology 
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 ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา และหลักการ

แนะแนว ลักษณะ ประเภท และบริการแนะแนวในสถานศึกษา 

หลักการ ทฤษฎี และทักษะการใหการปรึกษาเบ้ืองตน การจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียน 

ระบบดูแลชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน การ

ฝกปฏิบัติการศึกษารายกรณี 

 ประยุกตความรูเพ่ือการรูจักและดูแลชวยเหลือ

ผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพดวยกระบวนการแนะแนว และการ

ใหคําปรึกษา  สงเสริม ปองกัน และแกไขปญหา พัฒนาการและ

การเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัยอยางมีประสิทธิภาพดวยการ

จัดบริการแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียน 

พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพและรายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบตามกระบวนการศึกษา

รายกรณี ใหคําแนะนําและขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและ

ผูเกี่ยวของเพ่ือสงเสริมพัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียน การสง

ตอและการสรางความรวมมือเพ่ือพัฒนาและแกปญหาผูเรียนให

มีคุณภาพชีวิตท่ี ดี  มีความรอบรู  ทันสมัย และทันตอการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการผูเรียน มุงม่ันพัฒนาผูเรียน

ดวยจิตวิญญาณความเปนครูและจรรยาบรรณการแนะแนวและ

การใหคําปรึกษา 

 Applying knowledge for getting to know 

and take care of learners effectively with the 

guidance process and counseling; promoting of 

problem prevention and solving;  development and 

effective learning of learner of each age by providing 

guidance service and classroom activity; individual 

learner development in accordance with one’s 

potentiality, and systematic learner development 

report based on case study process; providing parents 

and related parties with advice and feedback in order 

to promote learner development and assistance; 

forwarding and establishing collaboration for learner 

development and problem solving for better life 

quality; being knowledgeable and up-to-date, and 

keeping up with change related to learner 

development; being committed to developing learner 

with teacher spirituality and ethics of guidance and 

counseling 

1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานใน 

 สถานศึกษา 1(90) 

 Observation and Participation in 

 School Practices 

 การศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรู และสภาพ

ท่ัวไปของสถานศึกษา บทบาทหนาท่ี ภาระงานของครูผูสอน ครู

ประจําช้ัน/ครูท่ีปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางเสริม

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 1 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู 

คุณลักษณะของครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

ครู การปฏิบัติตนของครูท่ีสะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปน

ครู การมีจรรยาบรรณตอตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรู

บทบาทหนาท่ีครู ครูประจําช้ัน ศึกษาบริบทช้ันเรียน บริบทของ
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เจตคติท่ีดีและจิตวิญญาณความเปนครูเพ่ือการเปนครูมืออาชีพ 

การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและบุคลากรใน

สถานศึกษาการศึกษาพฤติกรรมผูเรียน การมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมโฮมรูม การสรางมนุษยสัมพันธอัน

ดีระหวางผู เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ความรวมมือ

ระหวางสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 

การฝกเปนผูชวยครูดานงานธุรการ ช้ันเรียน การเขียนรายงาน

ผลการศึกษาผูเรียนรายกรณ ีการจัดทํารายงานการศึกษาสังเกต

และการปฏิบัติงานผูชวยครูจากสภาพจริง การนําเสนอและ

อภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม 

สถานศึกษา ขอมูลการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา บริบทชุมชนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ฝกปฏิ บั ติงานในหนาท่ีครู รวมมือกับผูปกครองวิเคราะห 

แกปญหาผูเรียนรายกรณี (Case study) ฝกปฏิบัติ ออกแบบ

และจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนเรียนรูอยางมี

ความสุข ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน ผานกระบวนการ

สังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ใหเปนครูท่ี

ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice by 

learning and acquiring the  characteristics of teacher 

with passion and faith in teaching profession, behavior 

of teacher that reflects teacher spirituality and 

teaching profession ethics; observation and study of 

teacher role and duty, homeroom teacher role and 

duty, classroom and educational institution context, 

educational institution administration and 

management, and role of community in educational 

management; practice of teacher duty, and teacher-

parent collaboration for analyzing and solving 

problem in case study; practice of learning activity 

design and management for learner development and 

happy learning; awareness of learner well being 

through observational process, recording, analyzing, 

synthesizing, interpreting lesson learned and reflecting 

experience in order to apply to self development for 

being a good teacher who is knowledgeable, and 

keeps up with change 

1102303 การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพคร ู 2(1-2-3) 

 Pre–practicum in Teaching Profession 

 ขอบขาย บทบาทของผูท่ีเกี่ยวของ และแนวทาง

การปฏิบัติตนในการฝกประสบการณวิชาชีพครู การบริหารงาน

วิชาการและการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูในวิชา

เฉพาะดานของนักศึกษา การฝกจัดทําแผนการจัดการเรียนรูให

สอดคลองกับจุดประสงคการสอนท่ีหลากหลายโดยเนนใหผูเรียน

สรางองคความรูดวยตนเอง การทดลองจัดการเรียนรู ใน

สถานการณจําลองและสถานการณจริง การออกแบบทดสอบ 

ขอสอบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และ

การตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 2 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู 

คุณลักษณะของครูท่ีประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรม

และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผูชวยครู

รวมกับครูพ่ีเล้ียงโดยการวางแผนออกแบบเน้ือหาสาระและ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู ส่ือและเทคโนโลยี การวัดและ

ประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน 

บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา ออกแบบ

นวัตกรรม การดําเนินการเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศึกษา

ท่ีสอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ บริหารจัดการเรียนรูท่ีมี
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การใชและการผลิตส่ือ การวิจัยแกปญหาผูเรียน การจัดทํา

โครงงานวิชาการในสถานศึกษา 

คุณภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขใน

การเรียน รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือ

ผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอ

แนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพท่ีเทาทัน

ตอการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานศาสตรวิชาชีพครูและศาสตร

สาขาวิชาเอก  เขารวมโครงการท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม 

อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจากการ

เรียนรู ในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปน

รายบุคคลและรวมแลกเปล่ียนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมี

ความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice by 

learning and acquiring the characteristics of role 

model teacher with morals and professional ethics, 

performing as teacher assistant working and learning 

with mentor teacher in planning content and learning 

management design, media and technology, 

measurement and evaluation according to the 

learning strand of each specific course; integrating 

knowledge of educational administration, innovation 

design; implementation of educational quality 

assurance in accordance with each level of 

educational institution; quality learning management, 

creating learning atmosphere that encourages learner 

learning enjoyment; collaborating with parents to 

develop and help students to enhance desirable 

characteristics; analyzing and proposing guidelines for 

self development to be a professional teacher who is 

able to keep up with changes of both professional 

teaching and major subject; participating in projects 

related to promotion of  conservation of culture and 

local wisdom, reflecting and evaluating the results of 

the project by using  after action review (AAR) process 

on individual basis, exchanging knowledge in the 

professional learning community (PLC), and applying  

the knowledge to self development for being 

knowledgeable and up-to-date, and keeping up with 

change 
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1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 3 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู

คุณลักษณะของครูท่ีประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรม

และจริยธรรมตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ ออกแบบการจัด

บรรยากาศช้ันเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความสุข จัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดย

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ี

ทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและมุงม่ันในการ

แ ก ป ญ ห า ผู เรี ย น ให มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ งป ร ะ ส งค ด ว ย

กระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวม

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ี

เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมิน

สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปล่ียนเรียนรู

รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ

นําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอ

การเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice in 

professional teaching by learning and acquiring the 

characteristics of role model teacher with morals and 

professional ethics; design of learning atmosphere that 

encourages learner happiness in learning; learning 

management with integration of  digital technology or 

modern educational innovation that enhances learner 

high thinking process; collaborating with parents in 

developing learner and being committed to problem 

solving in order to enhance learner desirable 

characteristics by utilizing appropriate research 

methodology; reflecting result of changes that happen 

distinctively from participating in project related to 

promotion of culture and local wisdom conservation, 

reflecting and evaluating the results of the project by 

using  after action review (AAR) process on individual 

basis, exchanging knowledge in the professional learning 

community (PLC), and applying the knowledge to self 

development for being knowledgeable and up-to-date, 

and keeping up with change 
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1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

 Teaching Internship 1 

 การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูใน

กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาตลอดภาค

เรียน การปฏิบัติการสอนในวิชาเอก การจัดการช้ันเรียน การวัด

และการประเมินผลและนําผลไปใช ในการพัฒนาผู เรียน  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนางานตางๆ 

รวมกับสถานศึกษา การศึกษาผูเรียนเปนรายกรณี และการ

วิเคราะหผลการจัดการเรียนรูสูการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนภายใต

กระบวนการนิเทศติดตามชวยเหลือและพัฒนา ปฏิบัติงานอื่นท่ี

ไดรับมอบหมาย การสรางมนุษยสัมพันธและเรียนรูการปรับตน

ใหเขากับวัฒนธรรมองคกร การสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรูในการ

ฝกประสบการณวิชาชีพครู 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

 Internship 1 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพ่ือใหผูเรียนเรียนรู

อยางมีความสุข สรางแรงบันดาลใจใหเปนผูใฝรูและมีปญญารู

คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดยการออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรูท่ีสรางเสริมทักษะการเรียนรูและทักษะการคิดของ

ผู เรียน  จั ดการเรียนรู  ออกแบบ ส่ือ/น วัตกรรม  วัดและ

ประเมินผล รายงานผลการพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติหนาท่ีครูใน

สถานศึกษา เขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพ  พัฒนานวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน ผานกระบวนการสังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห 

สังเคราะห ถอดบทเรียน และสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชใน

การพัฒนาตนเองใหเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการ

เปล่ียนแปลง 

 Teaching practice of major subject to 

enable learner to learn happily. Inspiring to be a 

learning enthusiast with cognition; awareness of 

learner well-being by designing learning management 

that enhances skills in learning and thinking; learning 

management, media and innovation design, 

measurement and evaluation, learner development 

progress report; teaching practice in educational 

institution, participating in teaching profession activity; 

developing innovation for learner development 

through observation process, data recording, 

analyzing, synthesizing, interpreting lesson learned, 

and reflecting experience for self development for 

being a good teacher who is knowledgeable and up-

to-date, and keeps up with change 

1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานใน 

 สถานศึกษา 1(90) 

 Observation and Participation in 

 School Practices 

 การศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรู และสภาพ

ท่ัวไปของสถานศึกษา บทบาทหนาท่ี ภาระงานของครูผูสอน ครู

ประจําช้ัน/ครูท่ีปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางเสริม

เจตคติท่ีดีและจิตวิญญาณความเปนครูเพ่ือการเปนครูมืออาชีพ 

การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและบุคลากรใน

สถานศึกษาการศึกษาพฤติกรรมผูเรียน การมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมโฮมรูม การสรางมนุษยสัมพันธอัน

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 1 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู 

คุณลักษณะของครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

ครู การปฏิบัติตนของครูท่ีสะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปน

ครู การมีจรรยาบรรณตอตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรู

บทบาทหนาท่ีครู ครูประจําช้ัน ศึกษาบริบทช้ันเรียน บริบทของ

สถานศึกษา ขอมูลการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา บริบทชุมชนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ฝกปฏิ บั ติงานในหนาท่ีครู รวมมือกับผูปกครองวิเคราะห 

แกปญหาผูเรียนรายกรณี (Case study) ฝกปฏิบัติ ออกแบบ
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ดีระหวางผู เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ความรวมมือ

ระหวางสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 

การฝกเปนผูชวยครูดานงานธุรการ ช้ันเรียน การเขียนรายงาน

ผลการศึกษาผูเรียนรายกรณ ีการจัดทํารายงานการศึกษาสังเกต

และการปฏิบัติงานผูชวยครูจากสภาพจริง การนําเสนอและ

อภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม 

และจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนเรียนรูอยางมี

ความสุข ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน ผานกระบวนการ

สังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ใหเปนครูท่ี

ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice by 

learning and acquiring the  characteristics of teacher 

with passion and faith in teaching profession, behavior 

of teacher that reflects teacher spirituality and 

teaching profession ethics; observation and study of 

teacher role and duty, homeroom teacher role and 

duty, classroom and educational institution context, 

educational institution administration and 

management, and role of community in educational 

management; practice of teacher duty, and teacher-

parent collaboration for analyzing and solving 

problem in case study; practice of learning activity 

design and management for learner development and 

happy learning; awareness of learner well being 

through observational process, recording, analyzing, 

synthesizing, interpreting lesson learned and reflecting 

experience in order to apply to self development for 

being a good teacher who is knowledgeable, and 

keeps up with change 

1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

 Teaching Internship 2 

 การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูใน

กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู ในสถานศึกษาตลอดภาค

เรียนในทุกดานเพ่ือการพัฒนาตนสูความเปนครูมืออาชีพ การ

ออกแบบการจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญจนสามารถ

ปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงในการปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและ

การประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน การพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาและแกปญหาการเรียนรูของผูเรียนโดยใช

กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของ

ผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัย

เพ่ือพัฒนาผูเรียน การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ

สถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย การสัมมนา

แลกเปล่ียนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

 Internship 2 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเปน

แบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดกรระ

บวนการคิดขั้นสูงและนําไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบ

นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ั งในและนอกหองเรียน สราง

เครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ

แ ก ป ญ ห า ผู เรี ย น ให มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ งป ร ะ ส งค ด ว ย

กระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวม

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ี

เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมิน
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สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปล่ียนเรียนรู

รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพทางวิชาชีพ 

(PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัย

และทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Teaching practice of major subject; being a 

role model with morals and ethics according to 

professional ethics, learning management and design that 

make learners happy and develop high thinking process 

and leading them to be innovators; designing modern 

educational innovation; integrating community context 

with learning activities in and out of the classroom; 

creating collaborative teacher-parent network for 

developing learner and solving problem for desirable 

characteristics by utilizing appropriate research 

methodology; reflecting changes that happen distinctively 

from participating in project related to professional 

progress and project that promotes conservation of 

culture and local wisdom, reflecting and evaluating the 

results of the project by using  after action review (AAR) 

process on individual basis, exchanging knowledge in the 

professional learning community (PLC), and applying the 

knowledge to self development for being knowledgeable 

and up-to-date, and keeping up with change 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีเน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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2061101 พ้ืนฐานดนตรีไทย 3(3-0-6) 

 Foundation of Thai Music 

 เสียงและองคประกอบดนตรีไทย ความสัมพันธของ

ดนตรีไทยตอสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของดนตรีไทยใน

ยุคสมัยตาง ๆ ประเภทเครื่องดนตรี วงดนตรี บทเพลง บุคคล

สําคัญ กับการอนุรักษสงเสริมเผยแพร และพัฒนาดนตรีไทย 

2061101 ประวัติ ปรัชญา และสุนทรียศาสตรทางดนตรีไทย 

 3(2-2-5) 

 History Philosophy and Thai Music  

 วิวัฒนาการของดนตรีไทยในยุคสมัยตาง ๆ ปรัชญา

ดนตรีไทย คุณคาและความงามของเสียง องคประกอบดนตรีไทย 

ความสัมพันธของดนตรีไทยตอสังคมและวัฒนธรรม ประเภทเครื่อง

ดนตรี วงดนตรี บทเพลง บุคคลสําคัญ กับการอนุรักษสงเสริม

เผยแพร และพัฒนาดนตรีไทย 

 History Philosophy The value and beauty of 

sound, Thai music element; relation of Thai music to society 

and culture; evolution of Thai music in different period; 

categories of Thai musical instruments, ensemble and 

songs; notable figures involved in the conservation 

promotion, dissemination and development of Thai music 

2061301 พ้ืนฐานดนตรีตะวันตก 3(3-0-6) 

 Foundation of Western Music 

 เสียงและระดับเสียงของมนุษยและเครื่องดนตรี 

องคประกอบทางดนตรี ศัพทสังคีตท่ัวไป ประเภทของวงดนตรี 

บทเพลง แนวคิดในการถายทอดผลงานและพัฒนาการของ

ดนตรีตะวันตก บทเพลง และวรรณคดีดนตรีในยุคตางๆ 

2061301 ประวัติ ปรัชญา และสุนทรียศาสตรทางดนตร ี

 ตะวันตก 3(2-2-5) 

 History Philosophy and Western Music  

 วิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกในยุคสมัยตาง ๆ 

ปรัชญ าดนตรีตะ วันตก  คุณ ค าและความงามของเสีย ง 

องคประกอบดนตรีตะวันตก เครื่องดนตรี วงดนตรี บทเพลง 

ศัพทสังคีต แนวคิดในการถายทอดผลงาน พัฒนาการของดนตรี

ตะวันตก และวรรณกรรมดนตรีในยุคตาง ๆ  

 History Philosophy The value and beauty 

of sound, western music element, instrument, 

ensemble, piece of music, vocabulary, concept of 

work presentation, western music development and 

music literature  

2061102 ดนตรีพ้ืนบานไทย 3(3-0-6) 

 Thai Folk Music 

 ดนตรีพ้ืนบานและเพลงพ้ืนบานในภูมิภาคของไทย 

ประวัติความเปนมาของวงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีใน

การแสดง ความเชื่อ พิธีกรรม บทบาทหนาท่ีและโอกาสท่ีใช 

คุณ ค าและความ สํ าคัญ ของดนตรี พ้ื นบ าน ท่ี มีต อ สั งคม 

ความสัมพันธระหวางดนตรีพ้ืนบานกับดนตรีไทย แบบแผน 

สถานภาพดนตรีพ้ืนบานในปจจุบัน แนวทางในการอนุรักษและ

การสืบทอดดนตรีพ้ืนบาน 

2062103 ดนตรีพ้ืนบานไทย 3(2-2-5) 

 Thai Folk Music 

 ดนตรีพ้ืนบานและเพลงพ้ืนบานในภูมิภาคของไทย 

ประวัติความเปนมาของวงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีในการ

แสดง ความเช่ือ พิธีกรรม บทบาทหนาท่ีและโอกาสท่ีใช คุณคาและ

ความสําคัญของดนตรีพ้ืนบานท่ีมีตอสังคม แนวทางในการอนุรักษ

และการสืบทอดดนตรีพ้ืนบาน 

 Thai regional folk music and songs; history and 

background of ensembles and songs; performance-related 

tradition, belief, ceremonies, roles and functions and 
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occasions; value and significance of folk music to society; 

guidelines for the conservation and succession of folk music   

2062419 ขับรองประสานเสียง 1 3(0-6-3) 

 Chorus 1 

 การอานออกเสียงตามตัวโนต การฝกรองตรงตัว

โนตหรือฟกซ โด (Fixed Do) และการยายเสียงโด หรือมูฟเอ

เบิล โด (Movable Do) การฝกการออกเสียง การหายใจ การ

ควบคุมลมหายใจ และการออกเสียงใหตรงจังหวะท่ีถูกตองตาม

หลัก การเปลงเสียงตามรูปประโยคของเพลงท้ังสระและ

วรรณยุกต สรีระทาทางการขับรอง บทเพลงประสานเสียง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2-3 แนว และการเรียบเรียงเสียง

ประสานเบ้ืองตนสําหรับวงขับรองประสานเสี 

2062420 ขับรองประสานเสียง 2 3(0-6-3) 

 Chorus 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2062419 ขับรอง

ประสานเสียง 1 

 การอานออกเสียงตามตัวโนต การฝกรองตรงตัว

โนตหรือฟกซ โด (fix do) และการยายเสียงโดหรือ มูฟเอเบิล โด 

(movable bo) การฝกการออกเสียง การหายใจ การควบคุมลม

หายใจ และการออกเสียงใหตรงจังหวะท่ีถูกตองตามหลัก การ

เปลงเสียงตามรูปประโยคของเพลงท้ังสระและวรรณยุกต สรีระ

ท าท างก ารขั บ ร อ ง  บ ท เพ ล งป ระสาน เสี ย งภ าษ า ไท ย 

ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ 3-4 แนว และการเรียบเรียงเสียง

ประสานเบ้ืองตนสําหรับวงขับรองประสานเสียง 

2062302 ขับรองประสานเสียง  2(0-4-2) 

 Chorus 

 การอานออกเสียงตามตัวโนต การฝกรองตรงตัวโนต

หรือฟกซ โด (Fixed Do) และการยายเสียงโด หรือมูฟเอเบิล โด 

(Movable Do) การฝกการออกเสียง การหายใจ การควบคุมลม

หายใจ และการออกเสียงใหตรงจังหวะท่ีถูกตองตามหลัก การเปลง

เสียงตามรูปประโยคของเพลงท้ังสระและวรรณยุกต สรีระทาทางการ

ขับรอง บทเพลงประสานเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาอื่น ๆ 

2-4 แนว และการเรียบเรียงเสียงประสานเบ้ืองตนสําหรับวงขับรอง

ประสานเสียง 

 Study of sight-singing method and practice the 

basic of singing in Fixed Do and Movable Do system. 

Practice of basic principle in voicing, breathing control, 

pronouncing alphabets together with vowels, singing of 

correct phrases. Practice choral singing and sing choral 

pieces of Thai and English languages of 2-3 musical style 

and study basic choral arrangement for choir 

2063212 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีไทย 1 3(0-6-3) 

 Practice of Thai Music Foundation 1 

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี และเครื่อง

เปาเบ้ืองตน ระเบียบวิธีการบรรเลง ขั้นพ้ืนฐาน และบรรเลง

เพลงในอัตราจังหวะชั้นเดียวไดอยางนอย 1 บทเพลง 

2063213 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีไทย 2 3(0-6-3) 

 Practice of Thai Music Foundation 2 

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด เครื่องสี 

และการขับรองเบ้ืองตน ระเบียบวิธีการบรรเลงขั้นพ้ืนฐาน และ

บรรเลงเพลงในอัตราจังหวะช้ันเดียวไดอยางนอย 1 บทเพลง 

2063212 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรี 1 3(0-6-3) 

 Practice of music foundation 1 

 ปฏิบัติเครื่องดนตรีในกลุมดนตรีไทยประเภทเครื่องตี 

เครื่องเปาเบ้ืองตน และปฏิบัติเครื่อง ดนตรีในกลุมดนตรีตะวันตก 

ประเภทเครื่องลมไม เครื่องลมทองเหลืองขั้นพ้ืนฐาน อยางนอย 1 บท

เพลง เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรี 1 ชนิด 

 Practice of Thai music foundation on basic 

percussions, blown instruments and practice of western 

music foundation on basic woodwind instruments, brass 

instruments at least 1 song, choose one instrument to 

playing 

2063416 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีสากล 1 3(0-6-3) 

 Practice of Western Music Foundation 1 

 ระบบน้ิวและปฏิบัติการเครื่องดนตรีในกลุมเครื่อง

ลมไมกับกลุมเครื่องลมทองเหลืองใหสามารถ เปาบันไดเสียงได 

2063413 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรี 2 3(0-6-3) 

 Practice of music foundation 2 

 ปฏิบัติเครื่องดนตรีในกลุมดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด 

เครื่องสี และการขับรองเบ้ืองตน และปฏิบัติการเครื่องดนตรี เปยโน 
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2063417 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีสากล 2 3(0-6-3) 

 Practice of Western Music Foundation 2 

 ระบบนิ้วและปฏิบัติการเครื่องดนตรี เปยโน กีตาร 

เบส ในกลุมริธึมใหสามารถเลนบันไดเสียงได และกลองชุด 

กลองคองกา กลองบองโก ในกลุมเครื่องกระทบใหสามารถตี

จังหวะ สโลว โซล โบเรโร บีกิน และ ชา ชา ชา 

กีตาร เบส และกลุมเครื่องกระทบใหสามารถตีจังหวะ สโลวโซล โบเร

โร บีกิน และ ชา ชา ชา อยางนอย 1 บทเพลง เลือกปฏิบัติเครื่อง

ดนตรี 1 ชนิด 

 Practice of Thai music foundation on basic 

plucked instruments, string instruments, singing and practice 

of piano, guitar, bass and percussions to play slow soul, 

bolero, beguine and cha cha cha at least 1 song, choose 

one instrument to playing  

2061701 คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

 Foundation of Music Computer 

 ประ วั ติความ เป นมาของคอมพิว เตอรดนตรี 

สวนประกอบหลัก ระบบปฏิบัติการ และการใชโปรแกรมดนตรี

แบบตาง ๆ 

2062701 คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

 Foundation of Music Computer 

 ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการวิเคราะหเพลง 

ประพันธ เรียบเรียงเสียงประสาน โปรแกรมซีเควนเซอร โปรแกรม

สังเคราะหเสียง การบันทึกเสียงเบ้ืองตน และการใชคอมพิวเตอรชวย

ในการบรรเลง 

 System and computer program for song 

analysis, composing arranging sequencer program, synthesis 

program, basic recording and computer assistant in 

performance 

2063701 การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตร ี 3(2-2-5) 

 Computer Aided Music 

 ใชโปรแกรมดนตรีเพ่ือเขียนโนตเพลง ฝกการเขียน

โนตสําหรับการบรรเลงดวยเครื่องดนตรีช้ินเดียว โนตสําหรับวง

ขับรองประสานเสียง และโนตสําหรับวงดนตรีแบบตาง ๆ การใช

โปรแกรมปรับเสียงดังเบาของเครื่องดนตรี และการบันทึกเสียง

ในรูปแบบดิจทัิล 

2064303 การบันทึกเสียงดนตรี 3(2-2-5) 

 Music Recording 

 ใช โป รแก รมดนตรี เ พ่ื อ ก าร บั น ทึ ก เสี ย ง  ฝ ก

กระบวนการผลิตผลงานในรูปแบบของส่ือโสตทัศน และส่ือ

อิเล็กทรอนิกส การบันทึกเสียงในสตูดิโอ โครงสรางและการ

ออกแบบหองบันทึกเสียง วัสดุอุปกรณในการบันทึกเสียง การ

ติดต้ังอุปกรณ การวางและเช่ือมระบบ และ การบํารุงรักษา 

2064305 การผลิตผลงานทางดนตรีดวยคอมพิวเตอร3(2-2-5) 

 Computerization in Music Productions 

 ฝกปฏิบัติกระบวนการผลิตผลงานทางดนตรีดวย

คอมพิวเตอร เพ่ือเผยแพรในรูปแบบของส่ือโสตทัศน และส่ือ

อิเล็กทรอนิกส การแตงเพลง การบันทึกเสียง และภาพดวย

รูปแบบตาง ๆ 

 

2063702 เทคโนโลยีดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 

 Music Education Technology 

 การใชโปรแกรมดนตรีเพ่ือการบันทึกเสียง กระบวนการ

ผลิตผลงานในรูปแบบของส่ือโสตทัศน และส่ืออิเล็กทรอนิกส การ

บันทึกเสียงในสตูดิโอ โครงสรางและการออกแบบหองบันทึกเสียง 

วัสดุอุปกรณในการบันทึกเสียง การติดต้ังอุปกรณ การวางและเช่ือม

ระบบ และการบํารุงรักษา 

 Using music program for sound recording, 

creative processing on visual media and electronic media, 

sound recording in studio, structure and design for recording 

studio, accessory in recording studio, set up the accessory 

to link the system and care and repair 
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2063801 วิธีวิทยาการสอนดนตรี 1 3(2-2-5) 

 Music Teaching Methodology 1 

 เน้ื อหาและรูปแบบห ลักสูตรดนตรี  ในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การออกแบบ และจัดทําแผนการเรียนรู 

การพัฒนาศักยภาพเด็กดวยดนตรี ปฏิบัติการใชส่ือการสอน

ดนตรี การวัด และประเมินผลผูเรียนดนตร ี

2063802 วิธีวิทยาการสอนดนตรี 2 3(2-2-5) 

 Music Teaching Methodology 2 

 เทคนิควิธีการสอนดนตรีตามหลักการของดาลโครซ 

ออรฟ โคดาย และมอนเตสซอรี รูปแบบการจัดกิจกรรมดนตรีท่ี

เนนมิติสัมพันธของกลุมผูเรียนหลายวัยกับองคประกอบทาง

ดนตรีในเรื่องระดับเสียง จังหวะ เสียงประสาน และรูปทรงดนตรี 

2063801 หลักจิตวิทยาและการจัดการเรียนรูดนตร ี

 ในสถานศึกษา 3(2-2-5) 

 Principle of Psychology and Music Learning 

 Management in School 

 จิตวิทยาการสอนดนตรี เน้ือหาและรูปแบบหลักสูตร

ดนตรีระดับชวงชั้นตาง ๆ  ของระบบการศึกษาไทย การออกแบบ และ

จัดทําแผนการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพเด็กดวยดนตรี การใชส่ือ

การสอนดนตรี การวัดและประเมินผลผูเรียนดนตร ี

 Psychology of music teaching, content and form 

of music education course level of Thai education system, 

design and preparation learning plan, developing student 

ability by music, music teaching media and measurement 

and evolution to music student 

2063901 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 1 3(2-2-5) 

 English for Music 1 

 การฝกทักษะเบ้ืองตนเกี่ยวกับการฟง การพูด การ

อาน และ การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาดนตรี และ

ศัพททางดนตรี 

2063902 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 2 3(2-2-5) 

 English for Music 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2063901 ภาษาอังกฤษ

สําหรับดนตรี 1 

 ใช ทักษะบูรณาการในการส่ือสารภาษาอังกฤษ

เฉพาะสาขาดนตรี ทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในการนําเสนอ

งานทางดนตรี ศัพทดนตรีไทยและตะวันตก ทักษะการฟง การ

พูด การอาน และ การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาดนตร ี

2063901 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 

 English for Music 

 การฝกทักษะเบ้ืองตนเกี่ยวกับการฟง การพูด การอาน 

การเขียนภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานสําหรับดนตรี ศัพทวิชาการทาง

ดนตรี และการสืบคนทางอินเทอรเน็ต 

 Beginning of practicing English basic about 

listening, speaking, reading and writing for music, music 

academic vocabulary and internet researching 

2064903 สัมมนาดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 

 Seminar on Music Education 

 ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการจัด

สัมมนา หลักการจัดและกระบวนการจัดสัมมนา การเรียนรูใน

การกําหนดหัวขอสัมมนาใหสอดคลองกับวิชาชีพดนตรีและ

บริบทสังคม การวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวโนมใน

วิชาชีพดนตรีศึกษา 

2063902 ดนตรีวิพากษ 3(2-2-5) 

 Music Review 

 ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการจัด

สัมมนา หลักการจัดและกระบวนการจัดสัมมนา  การเรียนรูในการ

กําหนดหัวขอสัมมนาใหสอดคลองกับวิชาชีพดนตรีและบริบทสังคม 

การวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวโนมในวิชาชีพดนตรี

ศึกษา 

 Definition, significance, and types of seminar; 

principle and process of organizing seminar; learning how to 

determine seminar topics in relevance of music profession 

and social context; analysis of current situation, problem 

and trend of music education profession 
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2064901 การเสนอผลงานดนตรี 3(2-2-5) 

 Principles of Music Presentation 

 หลักการเสนอผลงานดนตรีในรูปแบบตางๆ การ

นําเสนอแผนการจัดการแสดงและประเมินผลโครงการ การ

ติดตามแผนรายสัปดาห การจัดการแสดงวงดนตร ี

2063903 การนําเสนอผลงานดนตร ี 2(1-2-3) 

 Music Performance Presentation 

 หลักการเสนอผลงานดนตรีในรูปแบบตางๆ จัดแสดง

แผนงาน และประเมินผลโครงการท่ีชัดเจนและมีการติดตามผลสรุป

รายสัปดาห ดนตรีนิทัศน หรือการแสดงดนตรีเด่ียว  

 Study different principles of musical 

performance. Organize performance plan and determine 

the explicit project assessment with weekly report, music 

exhibition or solo performance 

2062211 หนาทับดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Natap Performance 

  หลักการทฤษฏี การปฏิบัติหนาทับดนตรีไทยดวย

โทนรํามะนา กลองแขก และกลองสองหนาเบ้ืองตน การฝกหนา

ทับพิเศษ หนาทับตะโพน และกลองทัดในเพลงชุดโหมโรงเชา 

โหมโรงเย็น เพลงชา และเพลงเร็ว 

2062211 หนาทับดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Natap Performance 

 หลักการของทฤษฏี และการปฏิบัติหนาทับดนตรีไทย

ดวยโทนรํามะนา กลองแขก และกลองสองหนาเบ้ืองตน การฝกหนา

ทับพิเศษ หนาทับตะโพน และกลองทัดในเพลงชุดโหมโรงเชา โหมโรง

เย็น เพลงชา เพลงเร็ว และนําความรูดานหนาทับดนตรีไทยไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน 

 Theoretical principles and practices of Thai 

drum patterns using Thone Rammana, Glong Khaek, and 

basic Glong Song Nha; practice of special Na Tap, Na Tap 

Tapone and Glong Tad in a series of Home Rong Chao, 

Home Rong Yen, Phleng Cha, 

Phleng Rew and using knowledge from Thai drum patterns 

to organizing classes 

2061303 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 3(3-0-6) 

 Western Music Theory 1 

 คอรด (chord) และการพลิกกลับของคอรด การ

เคล่ือนท่ีของคอรด จุดพักเพลง (Cadence) การเขียนเสียง

ประสาน 4 แนว โนตนอกประสาน (non harmonic tone) 

และการฝกโสตประสาท 

2062303 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1 3(3-0-6) 

 Western Music Theory 1 

 คอรด และการพลิกกลับของคอรด การเคล่ือนท่ีของ

คอรด จุดพักเพลง การเขียนเสียงประสาน 4 แนว โนตนอกประสาน 

และการฝกโสตประสาท 

 Chord and chord invention, moving chord, 

cadence, writing the music in 4 parts, non-chord tone and 

ears training 

2062301 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 3(3-0-6) 

 Western Music Theory 2 

 การเขียนประสาน 4 แนวขั้นสูง การยายบันไดเสียง 

(modulation) ค อ ร ด โด มิ นั น ท ลํ า ดั บ ท่ี  2  (secondary 

dominant chord) คอรดนิอาโพลิตัน (neapolitan chord) 

คอรดคูหกออกเมนเทด (augmented sixth chord)และการฝก

โสตประสาท 

2062304 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2 3(3-0-6) 

 Western Music Theory 2 

 การเขียนประสาน 4 แนวขั้นสูง การยายบันไดเสียง 

คอรดโดมินันทลําดับท่ี 2 คอรดนิอาโพลิตัน คอรดคูหกออกเมนเทด 

และการฝกโสตประสาท 

 Four part, modulation, secondary dominant 

chord, neapolitan chord, augmented sixth chord and ears 

training 
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2063103 การปรับวงดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Ensemble Arranging 

 ความหมาย ความสําคัญ และประเภทการปรับวง

ดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝกซอม และการปรับวงอยาง

ถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทตาง ๆ 

2063104 ปรับวงดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Ensemble Arranging 

 รูและเขาใจการออกแบบการเรียนรูทางดนตรีไทย 

ความสําคัญ และประเภทการปรับวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง 

การฝกซอม และการปรับวงอยางถูกตองตามแบบแผนของการ

บรรเลงวงดนตรีไทยประเภทตาง ๆ 

 Understand learning design in Thai music, 

Definition, significance and types of Thai ensemble 

arrangement; selection of songs, practice, and arrangement 

in correct pattern of Thai music ensembles in various type 

2063307 การประพันธดนตรีสากล 3(3-0-6) 

 Western Music Composition 

 การประพันธดนตรีในอัตราจังหวะ 2, 3 และ 4 

รูปแบบการประพันธดนตรีสําหรับเด็ก ดนตรีแนวปอปปูลา เพลง

ไทยสมัยนิยม ความคิดสรางสรรคในการประพันธดนตรี รวมถึง

จรรยาบรรณในการประพันธเพลง 

2063303 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวนัตก 3(3-0-6) 

 Form and Analysis of Western Music 

 ความหมาย รูปแบบ และวิธีการวิเคราะหดนตร ี

โครงสรางจากองคประกอบทางดนตรี โมทีพ (motive) วลีและ

ประโยคเพลง จุดพัก (cadence) ธีม และเวริเอชั่น (theme 

and variable) ทวิบท (binary form) ตรีบท (ternary form) 

รอนโด (rondo form) และโซนาตา (sonata form) 

2063305 การวิเคราะหและประพันธดนตรตีะวันตก 3(2-2-5) 

 Western Music Analysis and Composition 

 วิเคราะหรูปแบบของบทเพลงประเภทตางๆ ลักษณะ

เสียงของเครื่องดนตรีชนิดตางๆ การยายเสียง ชุดคอรด แนวการ

ดําเนินคอรด แนวทางเดินเบส การประพันธดนตรี 2 แนว และ 4 

แนว การประพันธดนตรีแนวปอปปูลา เพลงสมัยนิยม ความคิด

สรางสรรคในการประพันธดนตร ี

 Form and analysis, instrument characteristic, 

transposition, chord pattern, chord progression, bass line, 2 

and 4  parts composition, popular music composition, 

contemporary music composition, creativity of composition 

2063102 การประพันธดนตรีไทย 3(3-0-6) 

 Thai Classical Music Composition 

 แนวทางการประพันธทํานองเพลงไทย การตัดทอน

และยืดขยายบทเพลงเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการประพันธเพลงเถา 

และการประพันธเพลงทางเปล่ียนโดยสรางทํานองเพลงให

แตกตางไปจากเดิมท่ีประพันธไวแลว 

2063101 ทฤษฎีและการวิเคราะหเพลงไทย 3(3-0-6) 

 Theory and Analysis of Thai Music 

 ทฤษฏีดนตรีไทย และการวิเคราะหทํานองเพลง บท

เพลง จังหวะ อารมณของเพลง และบทบาทหนาท่ีในการบรรเลง

ของเครื่องดนตรีท่ีใชในวงดนตรี 

2063505 การวิเคราะหและประพันธเพลงไทย 3(2-2-5) 

 Thai Classical Music Analysis and Composition 

 หลักการวิเคราะห ทํานองเพลง บทเพลง จังหวะ 

อารมณของเพลง และบทบาทหนาท่ีในการบรรเลงของเครื่องดนตรีท่ี

ใชในวงดนตรี และหลักการประพันธทํานองเพลงไทย การตัดทอน

และยืดขยายบทเพลงเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการประพันธ และนําความรู

การวิเคราะหและประพันธเพลงไทยไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 Principle of analysis of melody, song, rhythm, 

emotion, role and function of instruments played in 

ensembles and guide to Thai melody composition; 

abbreviation and elaboration of song to serve in the 

composition and apply knowledge from Thai music analysis 

and composition to organizing music learning 

2062601 หลักการวงโยธวาทิต 3(2-2-5) 

 Principles of Marching Band 

 การจัดวงน่ังบรรเลง วงดนตรีสนาม หนาท่ีของ

2063601 วงโยธวาทิต 3(2-2-5) 

 Marching Band 

 การจัดวงน่ังบรรเลง วงดนตรีสนาม หนาท่ีของเครื่อง
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เครื่องดนตรีท่ีใชในวงโยธวาทิต การวางแผน การฝกซอมวงโยธ

วาทิต การจัดระเบียบแถว การแปรแถว การอํานวยเพลง การใช

ไมคทา และไมบาตอง การควบคุมวงดนตรี 

ดนตรีท่ีใชในวงโยธวาทิต การวางแผน  

การฝกซอมวงโยธวาทิต การจัดระเบียบแถว การแปรแถว การอํานวย

เพลงเบ้ืองตน การใชไมคทา และไมบาตอง การควบคุมวงดนตรี   

 Set up the concert band, marching band, 

character of another instrument in marching band, planning, 

marching band practicing, display, basic conducting, staff, 

baton technic 

2061201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 1 

 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และการบรรเลงเพลงไทย

ตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 4 ไมนอย

กวา 5 เพลง และขั้นท่ี 5 ไมนอยกวา 5 เพลง 

2061201 เครื่องดีดไทย 1 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 1 

 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และการบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 4 ไมนอยกวา 5 

เพลง และขั้นท่ี 5 ไมนอยกวา 5 เพลง 

 Practice of Thai plucked instrument and playing 

Thai songs according to the standard criteria for string 

instruments of level 4 for no less than 5 songs, and level 5 

for no less than 5 songs 

2061202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2061201 ปฏิบัติเครื่อง

ดีดไทย 1 

 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 6 ลําดับท่ี 1 ถึง

ลําดับท่ี 11 

2062201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2061202 ปฏิบัติเครื่อง

ดีดไทย 2 

 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 7 ลําดับเพลงท่ี 

1 ถึงลําดับเพลงท่ี 6 

2061202 เครื่องดีดไทย 2 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061201 เครื่องดีดไทย 1 

 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 6 ไมนอยกวา 5 

เพลง และขั้นท่ี 7 ไมนอยกวา 5 เพลง 

 Practice of Thai plucked instrument and playing 

Thai songs according to the standard criteria for string 

instruments of level 6 for no less than 5 songs, and level 7 

for no less than 5 songs 

2062202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2062201 ปฏิบัติเครื่อง

ดีดไทย 3 

 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 7 ลําดับเพลงท่ี 

7 ถึงลําดับเพลงท่ี 17 

2063201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 5 

2062201 เครื่องดีดไทย 3 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061202 เครื่องดีดไทย 2 

 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 8 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึง

ลําดับเพลงท่ี 13 

 Practice of Thai plucked instrument and playing 

Thai songs according to the standard criteria for string 

instruments of level 8 from songs 1–13 
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 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2062202 ปฏิบัติเครื่อง

ดีดไทย 4 

 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 8 ไมนอยกวา 

10 เพลง 

2062202 เครื่องดีดไทย 4 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062201 เครื่องดีดไทย 3 

 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 8 ลําดับเพลงท่ี 14 

ถึงลําดับเพลงท่ี 26 

 Practice of Thai plucked instrument and playing 

Thai songs according to the standard criteria for string 

instruments of level 8 from songs 14–26 

2063202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 6 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2063201 ปฏิบัติเครื่อง

ดีดไทย 5 

 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 9 ลําดับเพลงท่ี 

1 ถึงลําดับท่ี 8 

2064201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 7 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 7 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2063202 ปฏิบัติเครื่อง

ดีดไทย 6 

 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 9 ไมนอยกวา 

10 เพลง จากเพลงในลําดับเพลงท่ี 9 ถึงลําดับเพลงท่ี 22 

2063201 เครื่องดีดไทย 5 3(0-6-3) 

 Thai Plucked Instrument 5 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062202 เครื่องดีดไทย 4 

 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 9 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึง

ลําดับเพลงท่ี 13 

 Practice of Thai plucked instrument and playing 

Thai songs according to the standard criteria for string 

instruments level 9 from songs 1 – 13 

2061203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 1 

 การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 4 ไมนอยกวา 5 

เพลง และขั้นท่ี 5 ไมนอยกวา 5 เพลง 

2061203 เครื่องสีไทย 1 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 1 

 การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ

มาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 4 ไมนอยกวา 5 เพลง และ

ขั้นท่ี 5 ไมนอยกวา 5 เพลง 

 Practice of Thai bowed instrument and playing 

Thai songs according to the standard criteria for string 

instruments of level 4 for no less than 5 songs, and level 5 

for no less than 5 songs 

2061204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2061203 ปฏิบัติเครื่อง

สีไทย 1 

 การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 6 ลําดับท่ี 1 ถึง

ลําดับท่ี 11 

2061204 เครื่องสีไทย 2 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 2 

 รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2061203 เคร่ืองสีไทย 1 

 การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ

มาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 6 ไมนอยกวา 5 เพลง และ

ขั้นท่ี 7 ไมนอยกวา 5 เพลง 

 Practice of Thai bowed instrument and playing 
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2062203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2061204 ปฏิบัติเครื่อง

สีไทย 2 

 การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 7 ลําดับเพลงท่ี 

1 ถึงลําดับเพลงท่ี 6 

Thai songs according to the standard criteria for string 

instruments of level 6 for no less than 5 songs, and level 7 

for no less than 5 songs 

2062204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 4 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2062203 ปฏิบัติเครื่อง

สีไทย 3 

 การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 7 ลําดับเพลงท่ี 

7 ถึงลําดับเพลงท่ี 17 

2063203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 5 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 5 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2062204 ปฏิบัติเครื่อง

สีไทย 4 

 การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 8 ไมนอยกวา 

10 เพลง 

2062203 เครื่องสีไทย 3 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 3 

 รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2061204 เคร่ืองสีไทย 2 

 การปฏิบัติเครื่องสีไทย  และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 8 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึง

ลําดับเพลงท่ี 13 

 Practice of Thai bowed instrument and playing 

Thai songs according to the standard criteria for string 

instruments of level 8 from songs 1 – 13 

2062204 เครื่องสีไทย 4 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 4 

 รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2062203 เคร่ืองสีไทย 3 

 การปฏิบัติเครื่องสีไทย  และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 8 ลําดับเพลงท่ี 14 

ถึงลําดับเพลงท่ี 26 

 Practice of Thai bowed instrument and playing 

Thai songs according to the standard criteria for string 

instruments of level 8 from songs 14 – 26 

2063204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 6 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 6 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2063203 ปฏิบัติเครื่อง

สีไทย 5 

 การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 9 ลําดับเพลงท่ี 

1 ถึงลําดับท่ี 8 

2064203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 7 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 7 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2063204 ปฏิบัติเครื่อง

สีไทย 6 

 การปฏิบัติเครื่องสีไทยและบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 9 ไมนอยกวา 

10 เพลง จากเพลงในลําดับเพลงท่ี 9 ถึงลําดับเพลงท่ี 22 

2063203 เครื่องสีไทย 5 3(0-6-3) 

 Thai Bowed Instrument 5 

 รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2062204 เคร่ืองสีไทย 4 

 การปฏิบัติเครื่องสีไทย  และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นท่ี 9 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึง

ลําดับเพลงท่ี 13 

 Practice of Thai bowed instrument and playing 

Thai songs according to the standard criteria for string 

instruments level 9 from songs 1–13 
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2061205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 1 

 การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นท่ี 4 ไมนอยกวา 5 

เพลงและขั้นท่ี 5 ไมนอยกวา 5 เพลง 

2061206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2061205 ปฏิบัติเครื่อง

ตีไทย 1 

 การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นท่ี 6 ลําดับท่ี 1 ถึง

ลําดับท่ี 11 

2061205 เครื่องตีไทย 1 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 1 

 การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ

มาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นท่ี 5 ไมนอยกวา 5 เพลง และ

ขั้นท่ี 6 ไมนอยกวา 5 เพลง 

 Practice of melodic percussion and playing Thai 

songs according to the standard criteria for Pi Phat of level 5 

for no less than 5  songs, and level 6  for no less than 5 

songs 

2062205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2061206 ปฏิบัติเครื่อง

ตีไทย 2 

 การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นท่ี 7 ลําดับเพลงท่ี 1 

ถึงลําดับเพลงท่ี 6 

2061206 เครื่องตีไทย 2 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 2 

 รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2061205 เคร่ืองตีไทย 1 

 การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ

มาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นท่ี 7 ไมนอยกวา 10 เพลง 

 Practice of melodic percussion and playing Thai 

songs according to the standard criteria for Pi Phat of level 7 

for no less than 10 songs 

2062206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2062205 ปฏิบัติเครื่อง

ตีไทย 3 

 การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นท่ี 7 ลําดับเพลงท่ี 7 

ถึงลําดับเพลงท่ี 17 

2063205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 5 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2062206 ปฏิบัติเครื่อง

ตีไทย 4 

 การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นท่ี 8 ไมนอยกวา 10 

เพลง 

2062205 เครื่องตีไทย 3 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 3 

 รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2061206 เคร่ืองตีไทย 2 

 การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ

มาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย  ขั้นท่ี 8 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับ

เพลงท่ี 15 

 Practice of melodic percussion and playing Thai 

songs according to the standard criteria for Pi Phat of level 8 

from songs 1–15 

2062206 เครื่องตีไทย 4 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 4 

 รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2062205 เคร่ืองตีไทย 3 

 การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ

มาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นท่ี 8 ลําดับเพลงท่ี 16 ถึงลําดับ

เพลงท่ี 25 

 Practice of melodic percussion and playing Thai 

songs according to the standard criteria for Pi Phat of level 8 

from songs 16–25 
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2063206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 6 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 6 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2063205 ปฏิบัติเครื่อง

ตีไทย 5 

 การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นท่ี 9 ลําดับเพลงท่ี 1 

ถึงลําดับเพลงท่ี 2 

2064205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 7 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 7 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2063206 ปฏิบัติเครื่อง

ตีไทย 6 

 การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นท่ี 9 ไมนอยกวา 10 

เพลง จากเพลงในลําดับเพลงท่ี 3 ถึงลําดับเพลงท่ี 22 

2063205 เครื่องตีไทย 5 3(0-6-3) 

 Thai Melodic Percussion 5 

 รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2062206 เคร่ืองตีไทย 4 

 การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ

มาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นท่ี 9 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับ

เพลงท่ี 15 

 Practice of melodic percussion and playing Thai 

songs according to the standard criteria for Pi Phat of level 9 

from songs 1–15 

2061207 ปฏิบัติเคร่ืองเปาไทย 1 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 1 

 การปฏิบัติเคร่ืองเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ข้ันที่  4 ไมนอยกวา 5 

เพลงและข้ันที่ 5 ไมนอยกวา 5 เพลง 

2061208 ปฏิบัติเคร่ืองเปาไทย 2 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 2 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061207 ปฏิบัติเคร่ือง

เปาไทย 1 

 การปฏิบัติเคร่ืองเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ข้ันที่  6 ลําดับที่ 1 ถึง

ลําดับที่ 11 

2061207 เครื่องเปาไทย 1 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 1 

 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย  

กลุมปพาทย ขั้นท่ี 5 ไมนอยกวา 5 เพลงและขั้นท่ี 6 ไมนอยกวา 5 

เพลง 

 Practice of blown instrument and playing Thai 

songs according to the standard criteria for Pi Phat of level 5 

for no less than 5  songs, and level 6  for no less than 5 

songs 

2062207 ปฏิบัติเคร่ืองเปาไทย 3 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 3 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061208 ปฏิบัติเคร่ือง

เปาไทย 2 

 การปฏิบัติเคร่ืองเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ข้ันที่ 7 ลําดับเพลงที่ 1 ถึง

ลําดับเพลงที่ 6 

2062208 ปฏิบัติเคร่ืองเปาไทย 4 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 4 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062207 ปฏิบัติเคร่ือง

เปาไทย 3 

 การปฏิบัติเคร่ืองเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ข้ันที่ 7 ลําดับเพลงที่ 6 ถึง

ลําดับเพลงที่ 17 

2061208 เครื่องเปาไทย 2 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 2 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2061207 เครื่องเปา

ไทย 1 

 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นท่ี 7 ไมนอยกวา 10 เพลง 
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2063207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 5 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 5 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2062207ปฏิบัติเครื่อง

เปาไทย 4 

 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นท่ี 8 ไมนอยกวา 10 

เพลง 

2062207 เครื่องเปาไทย 3 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 3 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2061208 เครื่องเปา

ไทย 2 

 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทยกลุมปพาทย ขั้นท่ี 8 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึง

ลําดับเพลงท่ี 15 

 Practice of blown instrument and playing Thai 

songs according to the standard criteria for Pi Phat of level 8 

from songs 1–15 

2062208 เครื่องเปาไทย 4 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 4 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2062207 เครื่องเปา

ไทย 3 

 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทยกลุมปพาทย ขั้นท่ี 8 ลําดับเพลงท่ี 16 ถึง

ลําดับเพลงท่ี 25 

 Practice of blown instrument and playing Thai 

songs according to the standard criteria for Pi Phat of level 8 

from songs 16–25 

2063208 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 6 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 6 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2063207 ปฏิบัติเครื่อง

เปาไทย 5 

 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นท่ี 9 ลําดับเพลงท่ี 1 

ถึงลําดับเพลงท่ี 3 

2064207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 7 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 7 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2063208 ปฏิบัติเครื่อง

เปาไทย 6 

 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นท่ี 9 ไมนอยกวา 10 

เพลง จากเพลงในลําดับเพลงท่ี 4 ถึงลําดับเพลงท่ี 22 

2063207 เครื่องเปาไทย 5 3(0-6-3) 

 Thai Blown Instrument 5 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2062207 เครื่องเปา

ไทย 4 

 การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม

เกณฑมาตรฐานดนตรีไทยกลุมปพาทย ขั้นท่ี 9 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึง

ลําดับเพลงท่ี 15 

 Practice of blown instrument and playing Thai 

songs according to the standard criteria for Pi Phat of level 9 

from songs 1–15 

2061209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 1 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 1 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐาน

ดนตรีไทย กลุมขับรองขั้นท่ี 4 ไมนอยกวา 5 เพลง และขั้นท่ี 5 

ไมนอยกวา 5 เพลง 

2061209 ขับรองเพลงไทย 1 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 1 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรี

ไทย กลุมขับรองขั้นท่ี 5 ไมนอยกวา 5 เพลง และขั้นท่ี 6 ไมนอยกวา 

5 เพลง 
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2061210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 2 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2061209 ปฏิบัติขับ

รองเพลงไทย 1 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐาน

ดนตรีไทย กลุมขับรองขั้นท่ี 6 ไมนอยกวา 4 เพลง 

 Practice of singing Thai traditional songs 

according to the Thai music standard criteria for singing of 

level 5 for no less than 5 songs and level 6 for no less than 

5 song 

2062209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 3 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2061210 ปฏิบัติขับ

รองเพลงไทย 2 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐาน

ดนตรีไทย กลุมขับรองขั้นท่ี 7 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับเพลงท่ี 6 

2061210 ขับรองเพลงไทย 2 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 2 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2061209 ขับรองเพลง

ไทย 1 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรี

ไทย กลุมขับรองขั้นท่ี 7 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับเพลงท่ี 6 

 Practice of singing Thai traditional songs 

according to the Thai music standard criteria for singing of 

level 7 from songs 1–6 

2062210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 4 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2062209 ปฏิบัติขับ

รองเพลงไทย 3 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐาน

ดนตรีไทย กลุมขับรองขั้นท่ี 7 ลําดับเพลงท่ี 7 ถึงลําดับเพลงท่ี 

15 

2062209 ขับรองเพลงไทย 3 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 3 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2061210 ขับรองเพลง

ไทย 2 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรี

ไทย กลุมขับรองขั้นท่ี 7 ลําดับเพลงท่ี 7 ถึงลําดับเพลงท่ี 15 

 Practice of singing Thai traditional songs 

according to the Thai music standard criteria for singing of 

level 7 from songs 7–15 

2063209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 5 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 5 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2062209 ปฏิบัติขับ

รองเพลงไทย 4 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐาน

ดนตรีไทย กลุมขับรองขั้นท่ี 8 ไมนอยกวา 10 เพลง 

2062210 ขับรองเพลงไทย 4 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 4 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2062209 ขับรองเพลง

ไทย 3 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรี

ไทย กลุมขับรองขั้นท่ี 8 ไมนอยกวา 10 เพลง  

 Practice of singing Thai traditional songs 

according to the Thai music standard criteria for singing of 

level 8 for no less than 10 song 

2063210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 6 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 6 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2063209 ปฏิบัติขับ

รองเพลงไทย 5 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐาน

ดนตรีไทย กลุมขับรองขั้นท่ี 9 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับท่ี 4 

2063209 ขับรองเพลงไทย 5 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 5 

 รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 2062209 ขับรองเพลง

ไทย 4 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรี

ไทย กลุมขับรองขั้นท่ี 9 ลําดับเพลงท่ี 1 ถึงลําดับท่ี 10  
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2064209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 7 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 7 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2063210 ปฏิบัติขับ

รองเพลงไทย 6 

 การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐาน

ดนตรีไทย กลุมขับรองขั้นท่ี 9 ไมนอยกวา 10 เพลง จากเพลงใน

ลําดับเพลงท่ี 5 ถึงลําดับเพลงท่ี 22 

 Practice of singing Thai traditional songs 

according to the Thai music standard criteria for singing of 

level 9 from songs 1–10 

2061401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 1 3(0-6-3) 

 Woodwind 1 

 การต้ังเสียง สําเนียง การอานโนต การบรรเลง การ

ปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลง อยางนอย 

1 แฟล็ต 1 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร (major scale) 

และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) ระบบการ

หายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะ

การเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการ

แสดง 

2061401 เครื่องลมไม1 3(0-6-3) 

 Woodwind 1 

 ลักษณะสวนประกอบ การหยิบจับ และการดูแลรักษา

เครื่องลมไม การต้ังเสียง สําเนียง การอานโนต การบรรเลง การ

ปฏิบัติบันไดเสียง อารเปจโจ และบทเพลง อยางนอย 1 แฟลต 1 

ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร และบันไดเสียงไมเนอร ระบบการ

หายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะการเปา 

การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง 

 Construction and mechanics of woodwind 

instrument, how to hold the instrument, care and repair 

brass instrument, quality of sound and song accent, tuning 

the pitch, sight reading, performing, scale, arpeggio and the 

music at less one flat and one sharp in the form of major 

scale and natural minor scale, breathing, position of mouth, 

perform with the technical and the musical, Philosophy of 

music and performance 

2061402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 2 3(0-6-3) 

 Woodwind 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2061401 ปฏิบัติเครื่อง

ลมไม 1 

 การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบท

เพลง อยางนอย 3 แฟล็ต 3 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร 

(major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) 

ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิค

และศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรี

และการแสดง 

2061402 เครื่องลมไม 2 3(0-6-3) 

 Woodwind 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061401 เครื่องลมไม 1 

 การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปจโจ และบทเพลง อยาง

นอย 3 แฟลต 3 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร และบันไดเสียง

ไมเนอร ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิค

และศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและ

การแสดง 

 Scale, arpeggio and the music at less three flat 

and three sharp in the form of major scale and natural 

minor scale, breathing, position of mouth, perform with the 

technical and the musical, Philosophy of music and 

performance 
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2062401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 3 3(0-6-3) 

 Woodwind 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2061402 ปฏิบัติเครื่อง

ลมไม 2 

 การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบท

เพลง อยางนอย 5 แฟล็ต 5 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร 

(major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) 

ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิค

และศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรี

และการแสดง 

2062401 เครื่องลมไม 3 3(0-6-3) 

 Woodwind 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061402 เครื่องลมไม 2 

 การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปจโจ (arpeggio) และบท

เพลง อยางนอย 5 แฟลต 5 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร 

(major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) ระบบ

การหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะการ

เปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง 

 Scale, arpeggio and the music at less five flat 

and five sharp in the form of major scale and natural minor 

scale, breathing, position of mouth, perform with the 

technical and the musical, Philosophy of music and 

performance 

2062402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 4 3(0-6-3) 

 Woodwind 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2062401 ปฏิบัติเครื่อง

ลมไม 3 

 การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบท

เพลง อยางนอย 7 แฟล็ต 7 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร 

(major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) 

ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิค

และศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรี

และการแสดง 

2062402 เครื่องลมไม 4 3(0-6-3) 

 Woodwind 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062401 เครื่องลมไม 3 

 การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปจโจ และบทเพลง อยาง

นอย 7 แฟลต 7 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร และบันไดเสียง

ไมเนอร ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิค

และศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและ

การแสดง 

 Scale, arpeggio and the music at less seven flat 

and seven sharp in the form of major scale and natural 

minor scale, breathing, position of mouth, perform with the 

technical and the musical, Philosophy of music and 

performance 

2063401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 5 3(0-6-3) 

 Woodwind 5 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2062402 ปฏิบัติเครื่อง

ลมไม 4 

 การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบท

เพลงในบันไดเสียงไมเนอรแบบฮารโมนิก (harmonic minor 

scale) และบันไดเสียงไมเนอรแบบเมโลดิก (melodic minor 

scale) อยางนอย 3 แฟล็ต 3 ชารป ระบบการหายใจ การวาง

ปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะการเปา การ

ถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง 

2063401 เครื่องลมไม 5 3(0-6-3) 

 Woodwind 5 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062402 เครื่องลมไม 4 

 การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปจโจ และบทเพลงในบันได

เสียงไมเนอร แบบฮารโมนิก และบันไดเสียงไมเนอรแบบเมโลดิก 

อยางนอย 3 แฟลต 3 ชารป ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง 

คุณภาพเสียงเทคนิคและศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญา

ของนักดนตรีและการแสดง 

 Scale, arpeggio and the music at less three flat 

and three sharp in the harmonic minor scale and melodic 

minor scale, breathing, position of mouth, perform with the 

technical and the musical, Philosophy of music and 

performance 



196 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

2061403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 1 3(0-6-3) 

 Brass 1 

 การต้ังเสียง สําเนียง การอานโนต การบรรเลง การ

ปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลง อยางนอย 

1 แฟล็ต 1 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร (major scale) 

และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) ระบบการ

หายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะ 

การเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการ

แสดง 

2061403 เครื่องลมทองเหลือง 1 3(0-6-3) 

 Brass 1 

 เครื่องดนตรีทองเหลืองชนิดตางๆ สวนประกอบและ

การดูแลรักษาเครื่องดนตรีทองเหลือง ทาทางการปฏิบัติ การออก

เสียงและการพัฒนาการออกเสียง การปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร การ

ฝกซอม การแสดงดนตรี วรรณกรรมเครื่องทองเหลือง 

 Type of brass instrument, part of instrument 

and instrument repairing, performing posture, developing 

articulation, major scale, practicing, performing and brass 

literature 

2061404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 2 3(0-6-3) 

 Brass 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2061403 ปฏิบัติเครื่อง

ลมทองเหลือง 1 

 การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบท

เพลง อยางนอย 3 แฟล็ต 3 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร 

(major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) 

ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิค

และศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรี

และการแสดง 

2061404 เครื่องลมทองเหลือง 2 3(0-6-3) 

 Brass 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061403 เครื่องลม

ทองเหลือง 1 

 การปฏิบัติบันไดเสียงโหมด การปฏิบัติบันไดเสียงไม

เนอร การใชลม วิธีการหายใจ การบรรเลงสําหรับวงออรเคสตรา การ

ยายเสียง การบรรเลงคู การฝกซอม การแสดงดนตรี วรรณกรรม

เครื่องทองเหลือง Mode 

scale, natural minor scale, breathing, orchestra excerpt, 

transposition, duet, practicing, performing and brass 

literature 

2062403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 3 3(0-6-3) 

 Brass 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2061404 ปฏิบัติเครื่อง

ลมทองเหลือง 2 

 การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบท

เพลง อยางนอย 5 แฟล็ต 5 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร 

(major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) 

ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิค

และศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรี

และการแสดง 

2062403 เครื่องลมทองเหลือง 3 3(0-6-3) 

 Brass 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061404 เครื่องลม

ทองเหลือง 2 

 การปฏิบัติบันไดเสียงฮารโมนิกไมเนอรและบันไดเสียง

เมโลดิกไมเนอร การออกเสียง การเทียบเสียง คุณภาพเสียงและ

สําเนียง การถายทอดอารมณ เทคนิคการรูดเสียง การฝกซอม การ

แสดงดนตรี วรรณกรรมเครื่องทองเหลือง 

 Harmonic minor scale and  Melodic minor scale, 

articulation, tuning, sound quality and accent, emotional, lip 

slur technique, practicing, performing and brass literature 

2062404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 4 3(0-6-3) 

 Brass 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2062403 ปฏิบัติเครื่อง

ลมทองเหลือง 3 

 การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบท

เพลง อยางนอย 7 แฟล็ต 7 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร 

(major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale) 

2062404 เครื่องลมทองเหลือง 4 3(0-6-3) 

 Brass 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062403 เครื่องลม

ทองเหลือง 3 

 การสอนเครื่องลมทองเหลือง การปฏิบัติบันไดเสีย

งบลูส การออกเสียงในจังหวะสวิง การปฏิบัติตัวโนตสามพยางค การ

ฝกปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีแจส การดนสด การฝกซอม การแสดงดนตรี 
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ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิค

และศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรี

และการแสดง 

วรรณกรรมดนตรีแจส 

 Brass pedagogy, blues scale, swing feel, triplet, 

standard jazz, improvisation, practicing, performing and jazz 

literature 

2063403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 5 3(0-6-3) 

 Brass 5 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2062404 ปฏิบัติเครื่อง

ลมทองเหลือง 4 

 การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบท

เพลงในบันไดเสียงไมเนอรแบบ ฮารโมนิก (harmonic minor 

scale) และบันไดเสียงไมเนอรแบบเมโลดิก (melodic minor 

scale) อยางนอย 3 แฟล็ต 3 ชารป ระบบการหายใจ การวาง

ปาก สําเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะการเปา การ

ถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง 

2063403 เครื่องลมทองเหลือง 5 3(0-6-3) 

 Brass 5 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062404 เครื่องลม

ทองเหลือง 4 

 การสอนเครื่องลมทองเหลือง การปฏิบัติดนตรีแจส การ

ถอดความ การดนสด การรวมวงแจส การตีความบทเพลง การ

ถายทอดอารมณเพลง การฝกซอม การแสดงดนตรีตอสาธารณชน 

 Brass pedagogy, jazz performing, transcription, 

improvisation, jazz ensemble, music analysis, emotional, 

practicing and recital 

2061405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 3(0-6-3) 

 String 1 

 การต้ังเสียง สําเนียง การใชคันชักและการวางน้ิว 

การอานโนต การบรรเลงโดยไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การเลน

บันไดเสียง A เมเจอร ชวงคูแปด และ อารเปจโจ (arpeggio) 1 

ชวงคูแปด แบบ เดตาเช (detaché) และ ซตัคคาโต (staccato) 

การบรรเลงบทเพลงระดับ 1 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอื่น 

การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ 

และการแสดงตอสาธารณชน 

2061405 เครื่องสายสากล 1 3(0-6-3) 

 String 1 

 ลักษณะ สวนประกอบ การหยิบจับ และการดูแลรักษา

เครื่องสายสากล การต้ังเสียง สําเนียง การใชคันชักและการวางน้ิว 

การอานโนต การบรรเลงโดยไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การเลนบันได

เสียง A เมเจอร ชวงคูแปด และ อารเปจโจ 1 ชวงคูแปด แบบ เดตาเช 

และซตัคคาโต การบรรเลงบทเพลงระดับ 1 ของสมาคมซูซูกิหรือ

สมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอด

อารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

 Study construction and mechanics of violin. 

Study how to maintain and repair violin instrument. Study 

how to tune string and use bow to play correctly. Know 

about position of fingering to play. Study how to play with 

basic dynamics. Study how to play A Major scale in 1 

octave and arpeggio in detaché and staccato style. Play 

musical piece in Book 1 of Suzuki violin school. Know how 

to perform musical pieces with other instruments, express 

musical emotion and perform music in public 

2061406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2 3(0-6-3) 

 String 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2061405 ปฏิ บั ติ

เครื่องสายสากล 1 

 การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การเลน

บันไดเสียง A เมเจอร D เมเจอร G เมเจอร ชวงคูแปด และ อาร

เปจโจ (arpeggio) 1 ชวงคูแปด แบบ เดตาเช (detaché) และ 

2061406 เครื่องสายสากล 2 3(0-6-3) 

 String 2 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  2061405 เคร่ืองสายสากล 1 

 การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การเลนบันได

เสียงเอ เมเจอรดี เมเจอรจี เมเจอรชวงคูแปด และอารเปจโจ 1 ชวงคู

แปด แบบเดตาเช และซตัคคาโต การบรรเลงบทเพลงระดับ 1 ของ

สมาคมซูซูกิหรือสมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรี ชนิดอื่น 
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ซตัคคาโต (staccato) การบรรเลงบทเพลงระดับ 1 ของสมาคม

ซูซูกิหรือสมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรี ชนิดอื่น 

การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

 Study how to play music with basic dynamics. 

Study how to play A Major, D Major and G Major scale in 1 

octave and arpeggio in detaché and staccato style. Playing 

Major Scales: A Major D Major G in 1 octave and arpeggio in 

detaché and staccato style Play in Book 1  of Suzuki violin 

school or other schools. Know how to perform musical 

pieces with other instruments, express musical emotion and 

perform music in public 

2062405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 3(0-6-3) 

 String 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2061406 ปฏิ บั ติ

เครื่องสายสากล 2 

 การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การเลน

บันไดเสียงแบบ เดตาเช (detaché) และ ซตัคคาโต (staccato) 

การเลนโนตสามพยางค การฝกไลบันไดเสียง ฮารโมนิกไมเนอร 

กับ อารเปโจ (arpeggio) ท้ัง 7 ชารป เทคนิคการรัวน้ิว การ

บรรเลง บทเพลงระดับ 2 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอื่น การ

บรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ และ

การแสดงตอสาธารณชน 

2062405 เครื่องสายสากล 3 3(0-6-3) 

 String 3 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  2061406 เคร่ืองสายสากล 2 

 การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การเลนบันได

เสียงแบบ เดตาเช และซตัคคาโต  

การเลนโนตสามพยางค การฝกไลบันไดเสียง ฮารโมนิกไมเนอร กับ

อารเปจโจ ท้ัง 7 ชารป เทคนิคการรัวน้ิว การบรรเลง บทเพลงระดับ 

2 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรี

ชนิดอื่น  

การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

 Study how to play music with basic dynamics. 

Study how to play Major, Harmonic Minor scale and 

arpeggio in detaché and staccato style on 7  sharp. Study 

how to play basic Violin technique “Tri”. Study how to play 

tripet rhythm. Play musical piece in Book 2 of Suzuki violin 

school or other schools. Know how to perform musical 

pieces with other instruments, express musical emotion and 

perform music in public 

2062406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4 3(0-6-3) 

 String 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2062405 ปฏิ บั ติ

เครื่องสายสากล 3 

 การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การเลน

บันไดเสียงแบบ เดตาเช (detaché) และ ซตัคคาโต (staccato) 

การเลนโนตสามพยางค การฝกไลบันไดเสียง ฮารโมนิกไมเนอร 

กับ อารเปโจ (arpeggio) ท้ัง 7 ชารป 2 ชวงคูแปด เทคนิคการ

รัวน้ิว การบรรเลงบทเพลงระดับ 2 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคม

อื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอด

อารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

2062406 เครื่องสายสากล 4 3(0-6-3) 

 String 4 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  2062405 เคร่ืองสายสากล 3 

 การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การเลนบันได

เสียงแบบ เดตาเช และซตัคคาโต การเลนโนตสามพยางค การฝกไล

บันไดเสียง ฮารโมนิกไมเนอร กับอารเปจโจ ท้ัง 7 ชารป 2 ชวงคูแปด 

เทคนิคการรัวน้ิว การบรรเลงบทเพลงระดับ 2 ของสมาคมซูซูกิหรือ

สมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอด

อารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

 Study how to play music with basic dynamics. 

Study how to play Major, Harmonic minor scale and 

arpeggio in detaché and staccato style on 7  sharp in 2 
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octave. Study how to play basic Violin technique “Tri”. Play 

musical piece in Book 2  of Suzuki violin school or other 

schools. Know how to perform musical pieces with other 

instruments, express musical emotion and perform music in 

public 

2063405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5 3(0-6-3) 

 String 5 

 ราย วิชา ท่ีต อ งเรียนมากอน 2062406 ปฏิ บั ติ

เครื่องสายสากล 4 

 การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การเลน

บันไดเสียงแบบ เดตาเช (detaché) และ ซตัคคาโต (staccato) 

และการสีสายคู การเลนโนตสามพยางค การฝกไลบันไดเสียง

ฮารโมนิก ไมเนอร กับ อารเปโจ (arpeggio) ท้ัง 7 ชารป 2 ชวง

คูแปด เทคนิคการรัวน้ิว การบรรเลงบทเพลงระดับ 3 ของ

สมาคมซูซูกิหรือสมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรี

ชนิดอื่น การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

2063405 เครื่องสายสากล 5 3(0-6-3) 

 String 5 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  2062406 เคร่ืองสายสากล 4 

 การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การเลนบันได

เสียงแบบ เดตาเช และซตัคคาโต และการสีสายคู การเลนโนตสาม

พยางค การฝกไลบันไดเสียงฮารโมนิก ไมเนอร กับ อารเปจโจ 

(arpeggio) ท้ัง 7 ชารป  2 ชวงคูแปด เทคนิคการรัวน้ิว การบรรเลง

บทเพลงระดับ 3 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอื่น การบรรเลง

ประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ และการแสดงตอ

สาธารณชน 

 Study how to play music with basic dynamics. 

Study how to play Major, Harmonic Minor scale and 

arpeggio in detaché and staccato style on 7 sharp in 2 

octave. Study how to play basic Violin technique “Tri”. Play 

musical piece in Book 2 of Suzuki violin school or other 

schools. Play in Book 3 of Suzuki violin school. Know how 

to perform musical pieces with other instruments, express 

musical emotion and perform music in public 

2061407 ปฏิบัติกีตาร 1 3(0-6-3) 

 Guitar 1 

 การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน หลัก

วิธีการใชน้ิวเกา (picking) การไลบันไดเสียง C, F และ G แบบ

เมเจอร (major scale) 2 ชวงคูแปด การบรรเลงบทเพลง

คลาสสิกระดับเบ้ืองตน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอ

สาธารณชน 

2061407 กีตาร 1 3(0-6-3) 

 Guitar 1 

 โครงสรางและสวนประกอบของกีตารคลาสสิก การ

หยิบจับ วิธีการน่ังบรรเลง ทาทางในการปฏิบัติ ตําแหนงของมือซาย

และมือขวา การดูแลรักษาและซอมแซมเบ้ืองตน การอานโนต การไล

บันใดเสียง C, F และ G เมเจอร 2 ชวงคูแปด การบรรเลงบทเพลง

คลาสสิกระดับเบ้ืองตนและการแสดงตอสาธารณชน 

 Classical guitar structure and component, 

holding instrument, sitting posture, playing posture, left and 

right hand position, basic maintenance and repair, reading, 2 

octaves on C, F and G major scale, beginner level of 

classical music and recital 

2061408 ปฏิบัติกีตาร 2 3(0-6-3) 

 Guitar 2 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061407 ปฏิบัติกีตาร 1 

 การปฏิ บั ติโดยใช ไดนามิกระดับพ้ืนฐาน หลัก

2061408 กีตาร 2 3(0-6-3) 

 Guitar 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061407 กีตาร 1 

 โครงสรางและสวนประกอบของกีตารไฟฟา การหยิบ
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วิธีการใชน้ิวเกา (picking) การไลบันไดเสียงแบบเนเชอรัล ไม

เนอร (natural minor scale) และฮารโมนิกไมเนอร (natural 

minor scale) 2 ชวงคูแปด การบรรเลงบทเพลงคลาสสิกระดับ

เบ้ืองตน การบรรเลงเปนกลุม 2-3 คน การถายทอดอารมณ 

และการแสดงตอสาธารณชน 

จับ ทาทางในการปฏิบัติ ตําแหนงของมือซายและมือขวา การดูแล

รักษาและซอมแซมเบ้ืองตน การอานโนต เทคนิคการบรรเลงเบ้ืองตน 

คอรด บันใดเสียงเมเจอร ไทรแอด อารเปจโจ บทเพลงสําหรับกีตาร

ไฟฟาเบ้ืองตนและการแสดงตอสาธารณชน  

 Electric guitar structure and component, holding 

instrument, playing posture, left and right hand position, 

basic maintenance and repair, reading, basic technic, chord, 

major scale, triad, arpeggio, beginner level of electric guitar 

music and recital 

2062407 ปฏิบัติกีตาร 3 3(0-6-3) 

 Guitar 3 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061408 ปฏิบัติกีตาร 2 

 การปฏิ บั ติโดยใช ไดนามิกระดับพ้ืนฐาน หลัก

วิธีการใชน้ิวเกา picking การไลบันไดเสียงแบบเมโลดิก ไมเนอร 

(melodic minor scale) 2 ช วงคู แปด ทุก บัน ไดเสีย ง การ

บรรเลงบทเพลงคลาสสิกระดับกลาง การบรรเลงเปนกลุม 2-3 

คน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

2062407 กีตาร 3 3(0-6-3) 

 Guitar 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061408 กีตาร 2 

 คอรดเซเวน อารเปจโจของคอรดเซเวน คอรดพลิกกลับ 

บันใดเสียงเนเจอรัลไมเนอร บันใดเสียงเพนทาโทนิค โมด การอาน

โนต บทเพลงบลูส การใชคีตปฏิภาณ การแสดงตอสาธารณชน 

 Seventh chord, seventh chord arpeggio, chord 

inversion, natural minor scale, pentatonic scale, modes, 

reading, blues music, improvisation, recital 

2062408 ปฏิบัติกีตาร 4 3(0-6-3) 

 Guitar 4 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062407 ปฏิบัติกีตาร 3 

 การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับกลาง หลักวิธีการใช

น้ิวเกา (picking) การไลบันไดเสียงแบบบลูส (blues scale) 2 

ชวงคูแปดทุกบันไดเสียง การบรรเลงบทเพลงบลูส (blues) 

ระดับพ้ืนฐาน การบรรเลงเปนกลุม 2-3 คน การถายทอด

อารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

2062408 กีตาร 4 3(0-6-3) 

 Guitar 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062407 กีตาร 3 

 คอรดขั้นสูง บันใดเสียงฮารโมนิคไมเนอร บันใดเสียง

เมโลดิคไมเนอร บันใดเสียงโฮลโทน บันใดเสียงดิมินิช การอานโนต 

เทคนิคการบรรเลงขั้นสูง บทเพลงแจส การใชคีตปฏิภาณ การแสดง

ตอสาธารณชน 

 Advanced chord, harmonic minor scale, 

melodic minor scale, whole tone scale, diminish scale, 

reading, advanced technic, jazz music, recital 

2063407 ปฏิบัติกีตาร 5 3(0-6-3) 

 Guitar 5 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062408 ปฏิบัติกีตาร 4 

 การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับกลาง หลักวิธีการใช

น้ิวเกา (picking) การไลบันไดเสียง และ โมดตางๆ การใชเอฟ

เฟกตสําหรับกีตารไฟฟา การบรรเลงบทเพลงแบ็คกิ้งแทร็คประ

กอบการดนทํานองสด และการบรรเลงรวมวง การถายทอด

อารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

2063407 กีตาร 5 3(0-6-3) 

 Guitar 5 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062408 กีตาร 4 

 คอรดขั้นสูง บันใดเสียงเอกโซติก การอานโนต บทเพลง

ฟวชันแจสและบทเพลงประเภทอื่นท่ีกีตารไฟฟามีมีบทบาทสําคัญ 

การใชคีตปฏิภาณ การแสดงตอสาธารณชน 

 Advanced chord, exotic scale, reading, fusion 

jazz music and other types of music that electric guitar has 

played an important role, improvisation, recital 
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2061409 ปฏิบัติคียบอรด 1 3(0-6-3) 

 Keyboard 1 

 การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน วิธีการไขว

น้ิว ขามน้ิว การไลบันไดเสียง C เมเจอร (major scale) ชนิด

คอนทารี่ 2 ชวงคูแปด และชนิดพาราเรล (parallel) บันไดเสียง

เมเจอร กับ อารเปโจ (arpeggio) 1 ชวงคูแปด อยางนอย 2 

ชารป 2 แฟล็ต การบรรเลงบทเพลงระดับเบ้ืองตนเทียบระดับ

ก อ น เก รด  1 ข อ งสถ าบั นด น ตรี  Trinity Guildhall ห รื อ 

Associated board of the Royal School of Music ก า ร

บรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ และ

การแสดงตอสาธารณชน 

2061409 คียบอรด 1 3(0-6-3) 

 Keyboard 1 

 ลักษณะ สวนประกอบ วิธีการน่ังเลน ทาทางในการ

ปฏิบัติ การวางมือ และการดูแลรักษาคียบอรด การอานโนต การ

บรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน วิธีการไขวน้ิว ขามน้ิว การไล

บันไดเสียงซีเมเจอร ชนิดคอนทารี่ 2 ชวงคูแปด และชนิดคูขนาน 

บันไดเสียงเมเจอร กับอารเปจโจ 1 ชวงคูแปด อยางนอย 2 ชารป 2 

แฟลต การบรรเลงบทเพลงระดับเบ้ืองตนเทียบระดับกอนเกรด 1 ของ

สถาบันดนตรี Trinity Guildhall หรือ Associated Board of the 

Royal School of Music การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น 

การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

 Structure, accessory, method, performing 

posture, position of fingers, care and repair. Sight reading 

practice, basic dynamic technical, cross fingers technic, 

moving fingers technic. Practice of C major contrary 2 

octaves and at less 2 sharp and 2 flat major scale and 

arpeggio 1 octave. Less than grade one of music from Trinity 

Music School Guildhall standard, or royal school of music 

associated board standard Accompaniment, present the 

musical style and recital 

2061410 ปฏิบัติคียบอรด 2 3(0-6-3) 

 Keyboard 2 

 ราย วิชา ท่ีต อ งเรียนมากอน 2061409 ปฏิ บั ติ

คียบอรด 1 

 การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน วิธีการไขว

น้ิว ขามน้ิว การไลบันไดเสียงเมเจอร57 (major scale) ชนิด

พาราเรล (parallel) กับ อารเปโจ (arpeggio) 2 ชวงคูแปด ท้ัง 

7 ชารป 7 แฟล็ต การบรรเลงบทเพลงเทียบระดับเกรด 1 ของ

สถาบันดนตรี Trinity Guildhall หรือ Associated board of 

the Royal School of Music การบรรเลงประกอบเครื่อ ง

ดนตรีช นิดอื่ น  ก ารถ ายทอดอารมณ  และการแสดงต อ

สาธารณชน 

2061410 คียบอรด 2 3(0-6-3) 

 Keyboard 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061409 คียบอรด 1 

 การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน วิธีการไขวน้ิว 

ขามน้ิว การไลบันไดเสียงเมเจอร ชนิดคูขนาน กับอารเปจโจ 2 ชวงคู

แปด ท้ัง 7 ชารป 7 แฟลต การบรรเลงบทเพลงเทียบระดับเกรด 1 

ของสถาบันดนตรี Trinity Guildhall หรือ Associated Board of 

the Royal School of Music การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิด

อื่น การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

 Practice with sight reading the music, basic 

dynamic technical, cross fingers technic, moving fingers 

technic. At less 7 sharp and 7 flat two octaves on major 

scale and arpeggio. Grade one of music from Trinity Music 

School Guildhall standard, or royal school of music 

associated board standard. Accompaniment, present the 

musical style and recital 
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2062409 ปฏิบัติคียบอรด 3 3(0-6-3) 

 Keyboard 3 

 ราย วิชา ท่ีต อ งเรียนมากอน 2061410 ปฏิ บั ติ

คียบอรด 2 

 การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน58 การเลน

โน ต สามพยางค  ก ารไล บั น ได เสี ย ง ฮาร โม นิก  ไม เนอ ร 

(harmonic minor scale) ชนิดพาราเรล (parallel) 3 ชวงคู

แปด กับ อารเปโจ (arpeggio) ทางชารปท้ังหมด 7 ชารป การ

บรรเลงบทเพลงเทียบระดับเกรด 2 ของสถาบันดนตรี Trinity 

Guildhall หรือ Associated board of the Royal School of 

Music การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอด

อารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

2062409 คียบอรด 3 3(0-6-3) 

 Keyboard 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061410 คียบอรด 2 

 การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพ้ืนฐาน การเลนโนต

สามพยางค การไลบันไดเสียง ฮารโมนิก ไมเนอร ชนิดคูขนาน 3 ชวง

คูแปด กับอารเปจโจ ทางชารปท้ังหมด 7 ชารป การบรรเลงบทเพลง

เทียบระดับเกรด 2 ของสถาบันดนตรี Trinity Guildhall หรือ 

Associated Board of the Royal School of Music การบรรเลง

ประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ และการแสดงตอ

สาธารณชน 

 Practice with sight reading the music, basic 

dynamic technical, cross fingers technic, moving fingers 

technic and tripped notes practice. At less 7 sharp three 

octaves on harmonic minor scale and arpeggio. Grade two 

of music from Trinity Music School Guildhall standard, or 

royal school of music associated board standard. 

Accompaniment, present the musical style and recital 

2062410 ปฏิบัติคียบอรด 4 3(0-6-3) 

 Keyboard 4 

 ราย วิชา ท่ีต อ งเรียนมากอน 2062409 ปฏิ บั ติ

คียบอรด 3 

 การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับกลาง การเลนโนตท่ี

มากกวา 3 พยางค การเลนโนต ลักจังหวะ การไลบันไดเสียงฮาร

โม นิ ก  ไม เน อ ร  (harmonic minor scale) ช นิ ดพ ารา เรล 

(parallel) 3 ชวงคูแปด กับ อารเปโจ (arpeggio) ทางแฟล็ต

ท้ังหมด 7 แฟล็ต การบรรเลงบทเพลงเทียบระดับเกรด 3 ของ

สถาบันดนตรี Trinity Guildhall หรือ Associated board of 

the Royal School of Music การบรรเลงประกอบเครื่อ ง

ดนตรีช นิดอื่ น  ก ารถ ายทอดอารมณ  และการแสดงต อ

สาธารณชน 

2062410 คียบอรด 4 3(0-6-3) 

 Keyboard 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062409 คียบอรด 3 

 การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับกลาง การเลนโนตท่ี

มากกวา 3 พยางค การเลนโนตลักจังหวะ การไลบันไดเสียงฮารโมนิก 

ไมเนอร ชนิดคูขนาน 3 ชวงคูแปด กับอารเปจโจ ทางแฟลตท้ังหมด 7 

แฟลต การบรรเลงบทเพลงเทียบระดับเกรด 3 ของสถาบันดนตรี 

Trinity Guildhall หรือ Associated Board of the Royal School 

of Music การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอด

อารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

 Practice with sight reading the music, mezzo 

forte dynamic technical, tripped notes practice, syncopation 

notes. At less 7 flat three octaves on harmonic minor scale 

and arpeggio. Grade three of music from Trinity Music 

School Guildhall standard, or royal school of music 

associated board standard. Accompaniment, present the 

musical style and recital 

2063409 ปฏิบัติคียบอรด 5 3(0-6-3) 

 Keyboard 5 

 ราย วิชา ท่ีต อ งเรียนมากอน 2062410 ปฏิ บั ติ

คียบอรด 4 

 การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับกลาง การยืดจังหวะ 

2063409 คียบอรด 5 3(0-6-3) 

 Keyboard 5 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062410 คียบอรด 4 

 การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับกลาง การยืดจังหวะ 

การเลนโนตลักจังหวะ การไลบันไดเสียงเมโลดิกไมเนอรชนิดพาราเรล 
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การเลนโนตลักจังหวะ การไลบันไดเสียง เมโลดิก ไมเนอร 

(melodic minor scale) ชนิดพาราเรล (parallel) 4 ชวงคู

แปด กับ อารเปโจ (arpeggio) ทางชารปท้ังหมด 7 ชารป การ

บรรเลงบทเพลงเทียบระดับเกรด 4 ของสถาบันดนตรี Trinity 

Guildhall หรือ Associated board of the Royal School of 

Music การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอด

อารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

4 ชวงคูแปด อารเปจโจ 7 ชารป และ 7 แฟล็ต การบรรเลงเพลงเทียบ

เกรดระดับเกรด 4 ของสถาบัน Trinity Guildhall หรือ Associate 

Board of the Royal School of Music การบรรเลงประกอบเครื่อง

ดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน 

 Playing with mezzo forte dynamic, tempo ritard 

technique, syncopation note, parallel melodic minor 4 

octave and all arpeggio 7 shap and 7 flat, grade 4 of music 

from Trinity Guildhall or Associate Board of the Royal 

School of Music, accompaniment, present the musical style 

and recital 

2061413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1 3(0-6-3) 

 Percussion 1 

 การปฏิบัติโนตเบ้ืองตน แพทเทิรนร็อค เบ้ืองตน 

การเปดปดไฮแฮท และการแยกโสตประสาท การเนนเสียง ท่ี

กลองสแนร การผสมกันระหวางมือและสองเทาในอัตราโนต

เขบ็ตชั้นเดียวและเขบ็ตสองชั้น การบรรเลงประกอบเครื่อง

ดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน 

2061413 เครื่องกระทบ 1  3(0-6-3) 

 Percussion 1 

 การปฏิบัติโนตเบ้ืองตน แพทเทิรนร็อค เบ้ืองตน  การ

เปดปดไฮแฮท และการแยกโสตประสาท การเนนเสียง ท่ีกลองสแนร 

การผสมกันระหวางมือและสองเทาในอัตราโนตเขบ็ตช้ันเดียวและ

เขบ็ตสองช้ัน การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอด

อารมณ การแสดงตอสาธารณชน 

 Structure, siting position, performing posture, 

care and repair, sight reading, basic reading and performing, 

basic rock patterns, using hi-hat and hands keep 

independent, snare accent, hands and foots mixing in eight 

notes and sixteen notes Back up for another instrument, 

present the feeling, recital 

2061414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2 3(0-6-3) 

 Percussion 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2061413 ปฏิบัติเครื่อง

กระทบ 1 

 การปฏิบัติโนตสามพยางค โนตหกพยางค โนต

เขบ็ตสามช้ัน อัตราจังหวะหกแปด จังหวะ ชัฟเฟล (shuffle) 

เบ้ืองตน โนตสามพยางคดวยเขบ็ตสองช้ัน โนตสามพยางคดวย 

ซิงเกิลสโตรก (single stroke) โนตสามพยางคดวย ดับเบิล

สโตรก (double stroke) การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิด

อื่น การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน 

2061414 เครื่องกระทบ 2 3(0-6-3) 

 Percussion 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061413 เครื่องกระทบ 1 

 การปฏิบัติโนตสามพยางค โนตหกพยางค โนตเขบ็ต

สามช้ัน อัตราจังหวะหกแปด จังหวะ ชัฟเฟล เบ้ืองตน โนตสาม

พยางคดวยเขบ็ตสองช้ัน โนตสามพยางคดวย ซิงเกิลสโตรก โนตสาม

พยางคดวย ดับเบิลสโตรก การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น 

การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน 

 Performing the triplets note, 32 notes, 6/8 time 

signature, shuffle rhythmic, triplets in sixteen note, single 

stroke in triplets note, double stroke in triplets note. Back 

up for another instrument, present the feeling, recital 
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2062413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3 3(0-6-3) 

 Percussion 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2061414 ปฏิบัติเครื่อง

กระทบ 2 

 การปฏิบัติโนตสามพยางคดวยเขบ็ตช้ันเดียว การ

เลนโนตเขบ็ตสองช้ันดวยมือขวากับไฮแฮท (hi-hat) การเลนโนต

เขบ็ตสองช้ันดวยเทาขวา การเลนไฮแฮทในจังหวะยก การเลน

โนตเขบ็ตสองชั้นพรอมกับการเหยียบไฮแฮท การเลนจังหวะ

ดิสโก (disco) ในระดับเบ้ืองตนและ ระดับยาก การใชโนตเขบ็ต

สองช้ัน ในการเปด ปดไฮแฮท การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรี

ชนิดอื่น การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน 

2062413 เครื่องกระทบ 3 3(0-6-3) 

 Percussion 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2061414 เครื่องกระทบ 2 

 การปฏิบัติโนตสามพยางคดวยเขบ็ตช้ันเดียว การเลน

โนตเขบ็ตสองชั้นดวยมือขวากับไฮแฮท การเลนโนตเขบ็ตสองชั้นดวย

เทาขวา การเลนไฮแฮทในจังหวะยก การเลนโนตเขบ็ตสองช้ันพรอม

กับการเหยียบไฮแฮท การเลนจังหวะดิสโก ในระดับเบ้ืองตนและ

ระดับยาก การใชโนตเขบ็ตสองช้ันในการเปด ปดไฮแฮท การบรรเลง

ประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดทอดอารมณ การแสดงตอ

สาธารณชน 

 Performing the triplets note in eight note, right 

hand sixteen note with hi-hat, sixteen note in the right foot, 

hi-hat in half beat, disco rhythmic, sixteen note with hi-hat 

open and close. Back up for another instrument, present 

the feeling, recital 

2062414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4 3(0-6-3) 

 Percussion 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2062413 ปฏิบัติเครื่อง

กระทบ 3 

 การปฏิบัติโนตเขบ็ตสองช้ันระหวางกลองสแนร

กับไฮแฮท การใชโนตเขบ็ตสามช้ันในจังหวะสง การใชแสกับ

กลองสแนร (brush snare) การรัวกลองสแนร การดับเบิล

สโตรกกับโนตเขบ็ตสามช้ัน การใชพาราดิดเดิล (paradiddle) 

ในจังหวะสง (drum fills) การใชซิงเกิลสโตรกระดับยาก การ

เลนซิงเกิลสโตรกแบบ 4, 6 และ 9 การบรรเลงประกอบเครื่อง

ดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน 

2062414 เครื่องกระทบ 4 3(0-6-3) 

 Percussion 4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062413 เครื่องกระทบ 3 

 การปฏิบัติโนตเขบ็ตสองช้ันระหวางกลองสแนรกับไฮ

แฮท การใชโนตเขบ็ตสามช้ันในจังหวะสง การใชแสกับกลองสแนร 

การรัวกลองสแนร การดับเบิลสโตรกกับโนตเขบ็ตสามช้ัน การใช

พาราดิดเดิล ในจังหวะสง การใชซิงเกิลสโตรกระดับยาก การเลนซิง

เกิลสโตรกแบบ 4, 6 และ 9 การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น 

การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน 

 Sixteen note between hi-hat and snare, 32 note 

fills, brush snare, snare roll, 32 note in double stroke, drum 

fills paradiddle, advance single stroke, single stroke in type 

4, 6, 9. Back up for another instrument, present the feeling, 

recital 

2063413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5 3(0-6-3) 

 Percussion 5 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 2062414 ปฏิบัติเครื่อง

กระทบ 4 

 การปฏิบัติการใชซิงเกิล พาราดิดเดิล โกรฟ แพ

ทเทิรน (single paradiddle groove patterns) ดับ เบิล พา

ราดิดเดิล โกรฟ แพทเทิรน (double paradiddle groove 

patterns) พาราดิดเดิล แพทเทิรน (paradiddle patterns) ใน

จังหวะสง เทคนิคเฟรม (frame technique) เทคนิคแดร็ก 

(drag technique) ก า ร ใช ไ ล เน อ ร  แ พ ท เ ทิ ร น  ( linear 

2063412 เครื่องกระทบ 5 3(0-6-3) 

 Percussion 5 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  2062414 เครื่องกระทบ 4 

 การใชซิงเกิล พาราดิดเดิล โกรฟ แพทเทิรน ดับเบิล พา

ราดิดเดิล โกรฟ แพทเทิรน พาราดิดเดิล แพทเทิรน ในจังหวะสง 

เทคนิคเฟรม เทคนิคแดร็ก การใชไลเนอร แพทเทิรน สรางจังหวะ 

การใชไลเนอร แพทเทิรนในจังหวะสง จังหวะบูกาโล โกรฟ การ

บรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ การแสดง

ตอสาธารณชน 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

patterns) สรางจังหวะ การใชไลเนอรแพทเทิรนในจังหวะสง 

จังหวะบูกาโล โกรฟ (boogaloo groove) การบรรเลงประกอบ

เครื่องดนตรีช นิดอื่น  การถายทอดอารมณ  การแสดงตอ

สาธารณชน 

 Single paradiddle groove patterns, double 

paradiddle groove patterns, and paradiddle fills patterns, 

frame technique, drag technique, linear pattern, and linear 

patterns in rhythmic fills, boogaloo grove. Back up for 

another instrument, present the feeling, recital 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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รายวิชาเพ่ิมเติม 

 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 

 Thai for Effective Communication 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Listening and Speaking Skills 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 English Usage for Communication 

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 

 English for Professional Purposes 
 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) 

 Active Citizen 

2000102 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 The King Philosophy for Local Development 
 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation 
 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Well-being Promotion and Care 

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) 

 21st Century Skills for Living and Occupations 

4000103 การคิดเชิงเหตุผล  3(3-0-6) 

 Logical thinking 
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หมายเหตุ 

วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตอไปนี้เพ่ือเสริมความรูดานภาษาอังกฤษตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมนับหนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500010 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamental English 1 

1500011 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamental English 2 

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic purposes 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

1) กลุมวิชาชีพครู 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 

 Self Development Report 

 

2) วิชาเอก 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2061102 ทฤษฎีดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Theory of Thai Music 

2061302 ทฤษฎีดนตรีตะวันตกข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

 Fundamental of Western Music Theory 

2062501 พัฒนาการดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music Development 

2061411 อิเล็กทริคเบส 1 3(0-6-3) 

 Electric bass 1 

2061412 อิเล็กทริคเบส 2 3(0-6-3) 

 Electric bass 2 

2062411 อิเล็กทริคเบส 3 3(0-6-3) 

 Electric bass 3 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2062412 อิเล็กทริคเบส 4 3(0-6-3) 

 Electric bass 4 

2063411 อิเล็กทริคเบส 5 3(0-6-3) 

 Electric bass 5 
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รายวิชาที่ถอนออก 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1154101 การศึกษาพิเศษ 2(2-0-4) 

 Special Education 

1113701 กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) 

 Educational Law 

1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา 2(2-0-4) 

 School Management 

1123103 สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน 2(2-0-4) 

 Environmental Education and Community Wisdom 

1123402 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2-3) 

 Teaching Skills and Techniques of Teaching 

1123403 วาทการสําหรับครู 2(2-0-4) 

 Speech for Teachers 

1132102 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Innovation 

1133502 การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

 Creativity and Invention of Educational Media 

1132503 การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

 Production and Presentation of Educational Multimedia 

1142201 การสรางแบบทดสอบเบื้องตน 2(2-0-4) 

 Introduction to Test Construction 

1142501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา 3(2-2-5) 

 Computer Software Package for Educational Measurement and Research 

1152301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(2-0-4) 

 Human Relations for Teacher 

1153102 บุคลิกภาพและการปรับตัว 2(2-0-4) 

 Personality and Adjustment 

1153504 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน 2(1-2-3) 

 Guidance Psychology for Adolescence 

2061302 การอานและขับรองโนตเบื้องตน 3(2-2-5) 

 Introduction to Sight Singing and Dictation 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2063302 การเรียบเรียงเสียงประสานสาํหรับวงดนตรี 3(3-0-6) 

 Band Arranging 

2063402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 6 3(0-6-3) 

 Woodwind 6 

2064401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 7 3(0-6-3) 

 Woodwind 7 

2063404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 6 3(0-6-3) 

 Brass 6 

2064403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 7 3(0-6-3) 

 Brass 7 

2063406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6 3(0-6-3) 

 String 6 

2064405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 7 3(0-6-3) 

 String 7 

2063408 ปฏิบัติกีตาร 6 3(0-6-3) 

 Guitar 6 

2064407 ปฏิบัติกีตาร 7 3(0-6-3) 

 Guitar 7 

2063410 ปฏิบัติคียบอรด 6 3(0-6-3) 

 Keyboard 6 

2064409 ปฏิบัติคียบอรด 7 3(0-6-3) 

 Keyboard 7 

2063414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6 3(0-6-3) 

 Percussion 6 

2064413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 7 3(0-6-3) 

 Percussion 7 

2061103 การบันทึกโนตเพลงไทย 3(3-0-6) 

 Thai Music Notation 

2062101 ลักษณะและประเภทเพลงไทย 3(3-0-6) 

 Thai Music Genre 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2062102 ศิลปนและนักประพันธเพลงไทย 3(3-0-6) 

 Thai Classical Musicians and Composers 

2062105 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 

 ASEAN Music 

2062106 ดนตรีกับการพัฒนามนุษย 3(3-0-6) 

 Music and Human Development 

2062107 ดนตรีชาติพันธุและดนตรีรวมสมัย 3(3-0-6) 

 Ethnic and Contemporary Music 

2061213 ปฏิบัติขับรองเพลงไทยพ้ืนฐาน 3(0-6-3) 

 Thai Traditional Music Singing 

2063211 ปฏิบัติเพลงระบํา รํา ฟอน 3(0-6-3) 

 Thai Dance Music 

2062415 ปฏิบัติรวมวง 3(0-6-3) 

 Ensemble 
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