สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 27 เมษายน 2562

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รับทราบการให
ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563

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

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

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

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คํานํา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เปนหลักสูตร
ที่ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รหัส
หลักสูตร 25551471103097 ซึ่งไดดําเนินการปรับปรุงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 โดยการปรับปรุง
หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยสาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ไดปรับโครงสรางหลักสูตรให
สอดคลองกับนโยบายในการผลิตบัณฑิตครูของกระทรวงศึกษาธิการ และเพิ่มสมรรถนะทางดานวิชาดนตรี
ศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ไดรับความ
รวมมือจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาและวิพากษหลักสูตร
ใหไดมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เมษายน 2562
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2562)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25551471103097
ชื่อหลักสูตร (ไทย)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป)
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) Bachelor of Education Program in Music Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 139 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
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5.3 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรครุศาสตรบั ณฑิ ต สาขาดนตรีศึกษา (4 ป ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปรับปรุงจาก
หลั ก สู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดนตรีศึ กษา (5 ป ) (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) รหั ส หลั กสู ต ร
25551471103097
6.2 คณะกรรมการประจํ าคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร ในการประชุ ม ครั้ งที่ 3/2562 วั น ที่
14 มีนาคม 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภา
วิชาการ
6.3 คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รของสภาวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2562 วั น ที่
20 มีนาคม 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอ
หลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองงานวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 2/2562 วัน ที่ 7 เมษายน 2562
ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 27 เมษายน 2562 ไดอนุมัติ
หลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมี ความพรอมในการเผยแพร ห ลักสูตรที่มีคุณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 ในปการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครู ผู ส อนดนตรี ใ นสถานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทั้ ง ของรั ฐ และเอกชนในความควบคุ ม ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
8.2 นักวิชาการศึกษา
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8.3 นักวิชาการนันทนาการ
8.4 นักดนตรีหรือเจาหนาที่หองปฏิบัติการทางดานดนตรีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลํา
ชื่อ–นามสกุล
ดับ เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1 นางสาวอัญชนา สุตมาตร
3-1014-XXXXX-XX-2

2 นายวรชิน มั่งคั่ง
3-7499-XXXXX-XX-2

3 นายสรายุทธ โชติรัตน
3-8406-XXXXX-XX-7

4 นายศราวุธ วิวรรณ
3-5711-XXXXX-XX-1

5 นางสาวพรรณระพี บุญเปลี่ยน
3-7302-XXXXX-XX-1

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารย ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
อาจารย ศศ.ม. (ดุริยางคไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร)
มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
สถาบันราชภัฏเชียงใหม
อาจารย ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ. (ดุริยางคไทย)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2545
2540
2549
2539
2552
2550
2546
2541
2549
2540

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแขงขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเปนประเทศหนึ่งที่
เปนสมาชิกของอาเซียนซึ่งเปนภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและเปนตัวอยางของการ
รวมตั ว ของกลุ ม ประเทศที่ มี พ ลั งต อ รองในเวที ก ารเมื อ งและเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศทั้ งนี้ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถ
แขงขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได โดย (1) มุงใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของสินคา บริการ การลงทุน เงินทุนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ําทางสังคม (2) ทําใหอาเซียนเปน
ตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหมๆ
ในการปฏิบัติตามขอริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยูแลว (3) ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน
เพื่อลดชองวางการพัฒนาและชวยใหประเทศเหลานี้เขารวมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
(4) สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัย
และภาษีอากร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความรวมมือดานกฎหมาย การเกษตร
พลังงาน การทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝมือแรงงาน
โดยทั่วไปวาการพัฒนาเศรษฐกิจใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของประชาคมอาเซียน ประเทศ
ไทยต องพั ฒ นาบุ คคลผู เป น สมาชิ กของสังคมใหมี การศึก ษาที่ ดี มีการจัดการศึกษารว มกัน ในภู มิภ าคบน
รากฐานภูมิปญญาระดับชาติและภูมิภาค ตองเนนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักสะทอนการ
จัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง การหลอมรวมความหลากหลายบนพืน้ ฐานของเอกลักษณและความแตกตางการ
พัฒนาและประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหวางชาติในภูมิภาคบนพื้นฐานของประโยชน
รวมกันทั้ งใน กรอบอาเซียนและยูเนสโกจะทําใหบุ คคลที่ไดรับการศึกษาในยุคใหมนี้ดํารงตนอยูในสังคม
ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ไดเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณ ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการ
ประชาสังคมและวัฒ นธรรมอาเซี ยนซึ่งครอบคลุ มความรวมมื อในหลายสาขา เชน ความรวมมื อด านการ
ปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดลอมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี และ
เยาวชน เปนตน เปนกลไกสําคัญเพื่อการบรรลุจุดมุงหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเปนประชาคมซึ่ง
เน น ใน 4 ด า น ได แ ก (1) การสร า งประชาคมแห ง สั ง คมที่ เอื้ อ อาทร (2) แก ไขผลกระทบต อ สั ง คมอั น
เนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ(3) สงเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและการจัดการดูแลสิ่งแวดลอม
อยางถูกตอง และ (4) สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในระดับรากหญา การเรียนรูประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม รวมทั้งการรับรูขาวสารซึ่งเปนรากฐานที่จะนําไปสูการเปนประชาคมอาเซียนเมื่อเปนเชนนี้บุคคลผู
มี ห น าที่ เกี่ ย วข อ ง กั บ การจั ด การศึ ก ษาจะต อ งมี ค วามรู ค วามสามารถในการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
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ประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของที่ดีงาม
ของไทย
11.3 สถานการณดานมาตรฐานวิชาชีพ
ปจจุบันนโยบายของรัฐบาล เนนการปฏิรูปครู ยกฐานะใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง โดยปฏิรูป
ระบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี และมีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพ
ครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนา ของครูโดยใชการประเมินเชิง
ประจั กษ ที่อิงขี ดความสามารถและวัดสั มฤทธิผ ลของการจัด การศึ กษาเป น หลั ก จั ดระบบการศึ กษาและ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง 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
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกการพัฒนาหลักสูตรจะมุงเนนผลิตครูในมิติใหมที่เนนผลลัพธการ
เรียนรูใหเปนบัณฑิตครูที่มีคุณภาพมีความสามารถในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีคนเกงใฝ
รู เปนครูดีครูเกงมีความรูและใฝรูมีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพมี
คุณธรรมและเปนผูมีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเปน
วิช าชี พชั้ น สู งมี ความรอบรูและรูเท าทั น การเปลี่ ย นแปลงสามารถเรีย นรูและพั ฒ นาตนเองได อยางยั่ งยื น
สามารถสรางความเชื่ อมั่ น ศรัทธาในคุ ณ ภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา จะเตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษาเพื่อใหมีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาวและเพื่อใหสนองตอบตอการแกไขปญหาการขาดแคลนครูโดย
เนน การพั ฒ นาบัณฑิ ตใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งทางดานสังคมธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
เพื่อสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําและพัฒนาทองถิ่น สถานการณ
ภายนอกหรือการพั ฒ นาที่จําเป นตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลั กสูตรจึงสอดคลองกับพั นธกิจของ
มหาวิทยาลัยและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นภูมิ
ปญญาไทยและภูมิปญญาสากล
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12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมสํานึกในความเปนไทยมีความรักและผูกพันตอทองถิ่นอีกทั้ง
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิ ต
ดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
12.2.3 เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสํานึกและความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของทองถิ่น
และของชาติ
12.2.4 เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปด
สอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
13.3.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
จั ด การเรี ย น การส อน โดยคณ ะครุ ศ าสตร คณ ะวิ ท ยาศาส ตร แ ล ะเท คโน โล ยี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13.1.2 รายวิชาหมวดวิชาชีพครู ไมนอยกวา 43 หนวยกิต
จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร
13.1.3 วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดจากทุกวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนักศึกษาตอคณะสามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการจัดผูสอนแตละรายวิชาโดย
ดําเนินการวางแผนรวมกันของอาจารยประจําหลักสูตรในการกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอน ตลอดจน
การวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตร
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หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ครู ที่ มี ค วามรู และความสามารถในด านการจั ด การเรี ย นรู ด า นดนตรี มี เจตคติ ที่ ดี
และยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.2 ความสําคัญ
ปจจุบันอาชีพครูถือวาสําคัญยิ่งเพราะครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญมั่นคงใหกาว
ทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบันแตกอนที่จะพัฒนาบานเมืองใหเจริญไดนั้นจะตอง
พัฒนาคนซึ่งไดแกเยาวชนของชาติเสียกอน เพื่อใหเยาวชนเติบโตเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ
ครบทุกดานจึงสามารถชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปไดและหนาที่ที่มีความสําคัญยิ่งของครูก็คือการ
ปลู ก ฝ งความรู ค วามคิ ด และจิ ต ใจแก เยาวชนเพื่ อ ให เติ บ โตขึ้ น เป น พลเมื อ งที่ ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
ประเทศชาติในกาลขางหนาผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูที่มีบทบาทอยางสําคัญในการสรางสรรคอนาคตของชาติ
บานเมือง
1.3 วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีความรู ทักษะ และสามารถประยุกตความรูเพื่อประกอบอาชีพดานดนตรี
1.3.2 มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.3.3 มีทักษะทางปญญา การคิดวิเคราะห แกปญหา และงานสรางสรรคงานวิจัยทางดนตรี
1.3.4 มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3.5 มีภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธความรับผิดชอบ และการเรียนรูตลอดชีวิต
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไม 1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก 1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
ต่ํากวาที่ สกอ. และคุรุสภา กําหนด
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติและ 2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพของบุคลากรทาง
การศึกษา
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความกาวหนาทางวิชาการ

3. การพัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอน และบริการวิชาการใหมี
ความรู สมรรถนะและเจตคติที่
ทันสมัย และเหมาะสมตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

กลยุทธ
ติดตามความเปลี่ยนแปลงในสังคม
และวิชาการอยางสม่ําเสมอ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. รายงานความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงทาง สังคม
เศรษฐกิจการเมืองและ
ความกาวหนาทางวิชาการซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทงั้
ภายในและภายนอก
1. สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
1. ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
การสอนใหทํางานบริการแกองคกร
บุคลากรดานการเรียนการสอนใน
ภายนอก
หลักสูตร
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของ 2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ
บุคลากรดานการเรียน การสอนให
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู
มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิ ภ าค โดย 1 ป ก ารศึ ก ษาแบ ง ออกเป น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาคการศึ ก ษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
ทั้งนี้ การจัดการศึกษาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนไมเกิน 9 สัปดาห และ
จํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 กรกฎาคม – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ธันวาคม – มีนาคม
ภาคฤดูรอน
เมษายน – พฤษภาคม
ทั้งนี้ กําหนดการเปด-ปด ภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2.2.2 มีคานิยมและเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
2.2.3 สอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด
2.2.4 มีคุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซึ่งเปนระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง
2.3.2 นั กศึ กษาแรกเข ามี พื้น ฐานความรูในระดับ ที่ แตกตางกัน อาจเกิดการไดเปรียบเสีย เปรีย บ
ทางการศึกษา
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมทั้งในระดับมหาวิทยาลัยคณะและสาขาวิชาจัดประชุมผูปกครอง
จัดระบบการปรึกษาแนะแนวโดยมีอาจารยที่ปรึกษาและฝายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย
ผูสอนและผูปกครองในกรณีที่มีปญหา
2.4.2 จัดใหมีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับนักศึกษา
แรกเขาทุกคน กรณีที่นักศึกษาสอบวัดระดับไดคะแนนไมเปนไปตามที่สาขาวิชากําหนด นักศึกษาตองเรียน
ปรับพื้นฐาน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
คาดวาจะรับเขาศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2562
2563
2564
90
90
90
90
90
90
90
180
270
-

2565
90
90
90
90
360
90

2566
90
90
90
90
360
90

2.6 งบประมาณตามแผน
ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม เท า กั บ 24,800 บาท/คน/ป ดั งนั้ น สาขาวิ ช าดนตรี ศึ ก ษาขอเสนอตั้ ง
งบประมาณรายรับตามจํานวนนักศึกษาแรกเขาปละ 90 คน ดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
หมวดเงิน
1. คาบํารุงการศึกษา
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2562
2,232,000
72,000
2,304,000

ปงบประมาณ
2563
2564
4,464,000 6,696,000
144,000
216,000
4,608,000 6,912,000
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2565
8,928,000
288,000
9,216,000

2566
8,928,000
288,000
9,216,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดําเนินงาน
1.3 ทุนการศึกษา
1.4 รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
งบที่ดินสิ่งปลูกสราง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2562

2563

ปงบประมาณ
2564

2565

2566

368,640
737,280 1,105,920 1,474,560 1,474,560
1,474,560 2,949,120 4,423,680 5,898,240 5,898,240
1,843,200 3,686,400 5,529,600 7,372,800 7,372,800
540,000
600,000
700,000
800,000
800,000
540,000
600,000
700,000
800,000
800,000
2,383,200 4,286,400 6,229,600 8,172,800 8,172,800
90
180
270
360
360
26,480
23,815
23,072
22,700
22,700

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
มีการเทียบโอนหนวยกิต เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 139 หนวยกิต
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3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสร า งหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าดนตรี ศึ ก ษา (4 ป ) (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2562) เป น ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ มาตรฐานหลักสู ตรระดับ ปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาครุ ศ าสตร แ ละศึ ก ษาศาสตร (หลั ก สู ต รสี่ ป )
พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
139 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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 วิชาชีพครู 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. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวนไมนอยกวา 12
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
Thai for Effective Communication
1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
English Listening and Speaking Skills
1500103 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Usage for Communication
12

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
1500104

รหัสวิชา
2000101
2000102

รหัสวิชา
2500101

รหัสวิชา
4000101
4000102
4000103

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
English for Professional Purposes

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา
ชื่อวิชา
พลเมืองที่เขมแข็ง
Active Citizen
ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
The King Philosophy for Local Development
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3) กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวนไมนอยกวา
ชื่อวิชา
ความซาบซึ้งในสุนทรียะ
Aesthetic Appreciation

3

หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion and Care
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(3-0-6)
21st Century Skills for Living and Occupations
การคิดเชิงเหตุผล
3(3-0-6)
Logical thinking

หมายเหตุ
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตอไปนี้เพื่อเสริมความรูดานภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500010 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental English 1
1500011 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
Fundamental English 2
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รหัสวิชา
1500012

รหัสวิชา
1104006
1111102
1111103
1112101
1121201
1122202
1132301

1142401
1143402
1151501
1151502

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic purposes

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
หนวยกิต
2.1 วิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา
43 หนวยกิต
1) กลุมวิชาชีพครู
28 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
คุรุนิพนธ
1(0-2-1)
Self Development Report
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู
3(2-2-5)
Virtue Ethics and Spirituality for Teachers
ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
Language for Communication for Teachers
ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Philosophy and Educational Quality Assurance
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
วิทยาการจัดการเรียนรู
2(1-2-3)
Instructional Science
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Educational Communication
and Learning
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
3(2-2-5)
Research and Development in Innovation and Learning
จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teacher
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา
2(1-2-3)
Guidance and Counseling Psychology
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2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน
รหัสวิชา
1101001
1102002
1103003

ชื่อวิชา
การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1
Practicum in Profession of Teaching 1
การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2
Practicum in Profession of Teaching 2
การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3
Practicum in Profession of Teaching 3
- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

รหัสวิชา
1104004
1104005

รหัสวิชา
2061101
2061102
2061301
2061302
2062103
2062302

15
3

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ชั่วโมง)
1(90)
1(90)
1(90)
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ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2

หนวยกิต
น(ชั่วโมง)
6(540)
6(540)

2.2 วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา
60
1) กลุมวิชาเอก บังคับ
40
ชื่อวิชา
ประวัติ ปรัชญา และสุนทรียศาสตรทางดนตรีไทย
History Philosophy and Aesthetic of Thai Music
ทฤษฎีดนตรีไทย
Theory of Thai Music
ประวัติ ปรัชญา และสุนทรียศาสตรทางดนตรีตะวันตก
History Philosophy and Aesthetic of Western Music
ทฤษฎีดนตรีตะวันตกขั้นพื้นฐาน
Fundamental of Western Music Theory
ดนตรีพื้นบานไทย
Thai Folk Music
ขับรองประสานเสียง
Chorus
15

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)

รหัสวิชา
2062701
2063212
2063413
2063702
2063801
2063901
2063902
2063903

รหัสวิชา
2062211
2062303
2062304
2062501
2063104
2063305

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Foundation of Music Computer
ปฏิบัติพื้นฐานดนตรี 1
3(0-6-3)
Practice of Music Foundation 1
ปฏิบัติพื้นฐานดนตรี 2
3(0-6-3)
Practice of Music Foundation 2
เทคโนโลยีดนตรีศึกษา
3(2-2-5)
Music education technology
หลักจิตวิทยาและการจัดการเรียนรูดนตรีในสถานศึกษา
3(2-2-5)
Principle of Psychology and Music Learning Management in School
ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรีศึกษา
3(2-2-5)
English for Music
ดนตรีวิพากษ
3(2-2-5)
Music Reviwe
การนําเสนอผลงานดนตรี
2(1-2-3)
Music Performance Presentation
2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา
20 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาเอก (รายวิชาทฤษฎี) เลือกเรียน ไมนอยกวา 5
หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
หนาทับดนตรีไทย
3(2-2-5)
Natap Performance
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1
3(3-0-6)
Western Music Theory 1
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2
3(3-0-6)
Western Music Theory 2
พัฒนาการทางดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music Development
ปรับวงดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Ensemble Arranging
การวิเคราะหและประพันธดนตรีตะวันตก
3(2-2-5)
Western Music Analysis and Composition
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รหัสวิชา
2063505
2063601

รหัสวิชา
2061201
2061202
2062201
2062202
2063201

รหัสวิชา
2061203
2061204
2062203
2062204
2063203

ชื่อวิชา
การวิเคราะหและประพันธเพลงไทย
Thai Classical Music Analysis and Composition
วงโยธวาทิต
Marching Band

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2) กลุมวิชาเอก (รายวิชาปฏิบัติ) เลือกเรียน ไมนอยกวา 15
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีเพียงกลุมเดียว ดังนี้
1. กลุมปฏิบัติเครื่องดีดไทย
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
เครื่องดีดไทย 1
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 1
เครื่องดีดไทย 2
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 2
เครื่องดีดไทย 3
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 3
เครื่องดีดไทย 4
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 4
เครื่องดีดไทย 5
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 5
2. กลุมปฏิบัติเครื่องสีไทย
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
เครื่องสีไทย 1
3(0-6-3)
Thai Bowed Instrument 1
เครื่องสีไทย 2
3(0-6-3)
Thai Bowed Instrument 2
เครื่องสีไทย 3
3(0-6-3)
Thai Bowed Instrument 3
เครื่องสีไทย 4
3(0-6-3)
Thai Bowed Instrument 4
เครื่องสีไทย 5
3(0-6-3)
Thai Bowed Instrument 5
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3. กลุมปฏิบัติเครื่องตีไทย
รหัสวิชา
2061205
2061206
2062205
2062206
2063205

รหัสวิชา
2061207
2061208
2062207
2062208
2063207

รหัสวิชา
2061209
2061210
2062209

ชื่อวิชา
เครื่องตีไทย 1
Thai Melodic Percussion 1
เครื่องตีไทย 2
Thai Melodic Percussion 2
เครื่องตีไทย 3
Thai Melodic Percussion 3
เครื่องตีไทย 4
Thai Melodic Percussion 4
เครื่องตีไทย 5
Thai Melodic Percussion 5
4. กลุมปฏิบัติเครื่องเปาไทย
ชื่อวิชา
เครื่องเปาไทย 1
Thai Blown Instrument 1
เครื่องเปาไทย 2
Thai Blown Instrument 2
เครื่องเปาไทย 3
Thai Blown Instrument 3
เครื่องเปาไทย 4
Thai Blown Instrument 4
เครื่องเปาไทย 5
Thai Blown Instrument 5
5. กลุมปฏิบัติขับรองเพลงไทย
ชื่อวิชา
ขับรองเพลงไทย 1
Thai Traditional Music Singing 1
ขับรองเพลงไทย 2
Thai Traditional Music Singing 2
ขับรองเพลงไทย 3
Thai Traditional Music Singing 3
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น(ท-ป-ค)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)

น(ท-ป-ค)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)

น(ท-ป-ค)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)

รหัสวิชา
2062210
2063209

รหัสวิชา
2061401
2061402
2062401
2062402
2063401

รหัสวิชา
2061403
2061404
2062403
2062404
2063403

ชื่อวิชา
ขับรองเพลงไทย 4
Thai Traditional Music Singing 4
ขับรองเพลงไทย 5
Thai Traditional Music Singing 5
6. กลุมปฏิบัติเครื่องลมไม
ชื่อวิชา
เครื่องลมไม 1
Woodwind 1
เครื่องลมไม 2
Woodwind 2
เครื่องลมไม 3
Woodwind 3
เครื่องลมไม 4
Woodwind 4
เครื่องลมไม 5
Woodwind 5
7. กลุมปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง
ชื่อวิชา
เครื่องลมทองเหลือง 1
Brass 1
เครื่องลมทองเหลือง 2
Brass 2
เครื่องลมทองเหลือง 3
Brass 3
เครื่องลมทองเหลือง 4
Brass 4
เครื่องลมทองเหลือง 5
Brass 5
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น(ท-ป-ค)
3(0-6-3)
3(0-6-3)

น(ท-ป-ค)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)

น(ท-ป-ค)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)

8. กลุมปฏิบัติเครื่องสายสากล
รหัสวิชา
2061405
2061406
2062405
2062406
2063405

รหัสวิชา
2061407
2061408
2062407
2062408
2063407

รหัสวิชา
2061409
2061410
2062409

ชื่อวิชา
เครื่องสายสากล 1
String 1
เครื่องสายสากล 2
String 2
เครื่องสายสากล 3
String 3
เครื่องสายสากล 4
String 4
เครื่องสายสากล 5
String 5
9. กลุมปฏิบัติกีตาร
ชื่อวิชา
กีตาร 1
Guitar 1
กีตาร 2
Guitar 2
กีตาร 3
Guitar 3
กีตาร 4
Guitar 4
กีตาร 5
Guitar 5
10. กลุมปฏิบัติคียบอรด
ชื่อวิชา
คียบอรด 1
Keyboard 1
คียบอรด 2
Keyboard 2
คียบอรด 3
Keyboard 3
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น(ท-ป-ค)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)

น(ท-ป-ค)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)

น(ท-ป-ค)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)

รหัสวิชา
2062410
2063409

ชื่อวิชา
คียบอรด 4
Keyboard 4
คียบอรด 5
Keyboard 5

น(ท-ป-ค)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
11. กลุมปฏิบัติอิเล็กทริคเบส

รหัสวิชา
2061411
2061412
2062411
2062412
2063411

ชื่อวิชา
อิเล็กทริคเบส 1
Electric bass 1
อิเล็กทริคเบส 2
Electric bass 2
อิเล็กทริคเบส 3
Electric bass 3
อิเล็กทริคเบส 4
Electric bass 4
อิเล็กทริคเบส 5
Electric bass 5

น(ท-ป-ค)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
12. กลุมปฏิบัติเครื่องกระทบ

รหัสวิชา
2061413
2061414
2062413
2062414
2063412

ชื่อวิชา
เครื่องกระทบ 1
Percussion 1
เครื่องกระทบ 2
Percussion 2
เครื่องกระทบ 3
Percussion 3
เครื่องกระทบ 4
Percussion 4
เครื่องกระทบ 5
Percussion 5

น(ท-ป-ค)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ให เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเป นรายวิชาที่กําหนดให เรียนโดยไมนั บหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7

ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6,7

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลขตัวที่ 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้
150 หมายถึง กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
200 หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตร
250 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร
400 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาชีพครู)
เลขตัวที่ 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้
110 หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพครู
111 หมายถึง พื้นฐานการศึกษา
112 หมายถึง หลักสูตรและการสอน
113 หมายถึง เทคโนโลยีการศึกษา
114 หมายถึง วัดผลและวิจัยทางการศึกษา
115 หมายถึง จิตวิทยาและการแนะแนว
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116 หมายถึง การบริหารการศึกษา
117 หมายถึง การศึกษาปฐมวัย
118 หมายถึง การศึกษาพิเศษ
119 หมายถึง การประถมศึกษา
เลขตัวที่ 5 บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
0
หมายถึงกลุมฝกประสบการณวิชาชีพครู
1
หมายถึง กลุมวิชาที่เปนพื้นฐาน
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)
เลขตัวที่ 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
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500010 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
2500101 ความซาบซึ้งในสุนทรียะ
3(3-0-6)
4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(3-0-6)
1121201 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู
2061101 ประวัติ ปรัชญา และสุนทรียศาสตรทางดนตรีไทย 3(2-2-5)
2061301 ประวัติ ปรัชญา และสุนทรียศาสตรทางดนตรีตะวันตก 3(2-2-5)
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก (รายวิชาปฏิบัติ ) 3(0-6-3)
รวม
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รหัสวิชา
1500011
1500101
2000101
1101001

หมวดวิชา
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก)
หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
พลเมืองที่เขมแข็ง
3(3-0-6)
การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1
1(90)

1111102

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และจิตวิญญาณความเปนครู
1111103 ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2061102 ทฤษฎีดนตรีไทย
2061302 ทฤษฎีดนตรีตะวันตกขั้นพื้นฐาน
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก (รายวิชาปฏิบัติ)
รวม
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หมวดวิชา
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ)
3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
21

เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก)
หนวยกิต

รหัสวิชา
1500102
4000102
1102002
1112101
1122202
2062103
2062302
XXXXXXX

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(3-0-6)
การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2
1(90)
ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาการจัดการเรียนรู
ดนตรีพื้นบานไทย
ขับรองประสานเสียง
รายวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก (รายวิชาปฏิบัติ)
รวม

3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
3(0-6-3)
20

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500103 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2000102 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
1151501 จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
2062701 คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก (รายวิชาทฤษฎี) 3(X-X-X)
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก (รายวิชาปฏิบัติ) 3(0-6-3)
รวม
21
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก)
หนวยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก)
หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3
1(90)
เฉพาะดาน (กลุม วิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ)
1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
2063212 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรี 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
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
4000103 การคิดเชิงเหตุผล
3(3-0-6)
1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา
2(1-2-3)
2063413 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรี 2
3(0-6-3)
2063702 เทคโนโลยีดนตรีศึกษา
3(2-2-5)
2063801 หลักจิตวิทยาและการจัดการเรียนรูดนตรีในสถานศึกษา 3(2-2-5)
2063901 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรีศึกษา
3(2-2-5)
2063903 การนําเสนอผลงานดนตรี
2(1-2-3)
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
รวม
22

26

หมวดวิชา
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ)
เลือกเสรี
หนวยกิต

รหัสวิชา
1104004
1104006

รหัสวิชา
1104005

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ)
คุรุนิพนธ
1(0-2-1) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
รวม
7
หนวยกิต
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ)
รวม
6
หนวยกิต

สรุป จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

139
30
103
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
Thai for Effective Communication
การใช ภ าษาไทยในการสื่ อสารอย างเหมาะสมตามสถานการณ การสรุป ประเด็ น หลั กจาก
การสื่ อ สารอย า งมี วิ จ ารณญาณ การสื่ อ สารเชิ ง บวก วั จ นและอวั จ นภาษา การออกเสี ย งตามอั ก ขรวิ ธี
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening and Speaking Skills
ทักษะการฟงและจับใจความบทสนทนาและขอความสั้น ๆ การพูดเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว กิจวัตร
ประจําวัน การสนทนาในสังคม การใชภาษาและโครงสรางทางไวยากรณที่เหมาะสมในการพูด 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 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English Usage for Communication
การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษที่จําเปนตอการสื่อสาร ทักษะ
การฟ ง และสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การฟ ง และการบั น ทึ ก คํ า บรรยายโดยใช ภ าษามาตรฐาน
การสนทนาหั ว ข อ ที่ คุน เคยและสนใจ การให คําแนะนํ า การสนทนาในเหตุ การณ เฉพาะหน า การแสดง
ความรูสึก การเลาประสบการณ ของตนเอง การกลาวรองทุกข การโตแยงและใหเหตุผล การสรุปใจความ
สํ าคั ญ จากการอ าน การจั บ ประเด็ น และระบุ ขอมูล จากสิ่งที่ อาน การนํ าเสนอผลงาน การเขี ย นรายงาน
ในหัวขอที่คุนเคย 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 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
English for Professional Purposes
ทักษะการฟงประกาศ รายงานขาว และการสัมภาษณ การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงเทคนิค
ในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ การโตตอบอยางคลองแคลวและเปนธรรมชาติกับผูที่เปนเจาของภาษา การใช
ถอยคําและการใหรายละเอียดที่ชัดเจนในหัวขอที่หลากหลาย การเขาใจจุดประสงคของประเด็นที่มีความ
ซั บ ซ อ น การอธิ บ ายมุ ม มองเกี่ ย วกั บ ป ญ หา การอ า นที่ ซั บ ซ อ นและระบุ จุ ด ประสงค ข องเนื้ อ หาที่ อ า น
การเขียนระดับอนุเฉท การบันทึกรายงานแบบสั้น และการเขียนสนับสนุนและโตแยง
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000101 พลเมืองที่เขมแข็ง
3(3-0-6)
Active Citizen
การออกแบบและจัดทําโครงการเพื่อสงเสริมการเปนพลเมืองดี การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิและเสรีภาพ การยอมรับความแตกตางของบุคคล ความเสมอภาคและความเทาเทียม การอยูรวมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติตามหลักขันติธรรม การปฏิบัติตนตามกฎ กติกาของสังคม และกฎหมาย
ความรูเกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง อุดมการณ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ปฏิบัติหนาที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 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 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
The King Philosophy for Local Development
แนวคิดและหลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริการประยุกตใชในการดํารงชีวิต ความเชื่อมโยงของ
ศาสตรพระราชาสูพระราโชบายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500101 ความซาบซึ้งในสุนทรียะ
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมาย ประเภท และความสําคัญของสุนทรียะดานทัศนศิลป นาฏศิลปและดุริยางคศิลป
และวรรณศิลป ประวัติศาสตรศิลป การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ 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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion and Care
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของสุ ข ภาวะ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสุ ข ภาพทางกาย จิ ต ใจ 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 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(3-0-6)
21st Century Skills for Living and Occupations
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญ 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

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500010 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental English 1
การฟงและจับใจความจากการฟงขอความและประกาศที่พูดดวยภาษามาตรฐาน การพูดเกี่ยวกับเรื่อง
ในชี วิตประจํ าวั น เรื่ องส วนตั ว ครอบครั ว การศึ กษา การซื้ อสิ นค า สิ่ งแวดล อม การจ างงาน การสื่ อสารและ
แลกเปลี่ยนขอมูลทั่วไป การเขาใจเนื้อหาที่ใชคําศัพทพื้นฐาน ระบุขอมูลเฉพาะในสื่อประชาสัมพันธเขียนประโยค
และขอความสั้น ๆ และการเขียนจดหมายสวนตัว
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 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
Fundamental English 2
การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การสนทนาในสังคม การนําเสนอแบบสั้น การอานจดหมาย โฆษณา เมนู
ตารางเวลาและประกาศ การเขียนเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน เรื่องสวนตัว ครอบครัว การศึกษา การซื้อสินคา
สิ่งแวดลอม การจางงาน การสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลทั่วไป
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
การฟงประกาศที่เปนทางการ การนําเสนอ โฆษณา และการวิพากษวิจารณ การพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็น การวิพากษวิจารณ และเปรียบเทียบ พูดในที่ประชุม และการบรรยายในชั้นเรียน การอานและ
วิเคราะหขอความ โฆษณา บทความ หนังสือและตํารา การเขียนประโยคซับซอน การเขียนเรียงความ การ
เขีย นรายงานเต็มรูป แบบ การเขีย นแผนการในอนาคต การเขียนแสดงความคิดเห็ น และการเขี ยนแสดง
ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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 วิชาชีพครู (กลุมวิชาชีพครู)
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1104006 คุรุนิพนธ
1(0-2-1)
Self Development Report
จัดทําคุรุนิพนธ โดยการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่ครู คุณลักษณะ
ของความเป นครู ผานกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิ บัติก ารสอนและการเรียนรูดวยตนเอง เข ารวม
กิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะทอนกลับ (After Action Review: AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เพื่อนําไปใชใน
การพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง
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 และจิตวิญญาณความเปนครู
3(2-2-5)
Virtue Ethics and Spirituality for Teachers
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู
เปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองที่เขมแข็ง ดํารงตนใหเปนที่เคารพศรัทธาของผูเรียน
และสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการองคความรูเกี่ยวกับคานิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายสําหรับครู สภาพการณการพัฒนา
วิชาชีพ ครู โดยใชการจัดการเรียนรูที่เนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิ บัติใชการสะทอนคิดเพื่อนําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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-todate, and keeps up with changes
1111103 ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
Language for Communication for Teachers
ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับบริบท
และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี
วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน การเขียน ภาษาทาทาง เพื่อสื่อ
ความหมายในการจัดการเรียนรูและการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟง การพูด การ
เขี ยนและภาษาท าทาง เพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ยน สื บ ค นสารนิ เทศเพื่ อ พั ฒ นาตนให ร อบรู ทั นสมั ยและทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางหลายหลายเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
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 วัฒ นธรรม นําปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณ ภาพการศึกษามาประยุกตใชในการจัดการศึกษา
พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู วัดและประเมินผล วิเคราะหหลักการจัดการศึกษาที่เปนฐานคิดสากลและฐานคิด
วิถีไทย นําแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มาประยุกตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใชพัฒนาสถานศึกษา
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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
พั ฒนาหลั กสู ตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่ สอดคลองกั บ
บริ บทสถานศึ กษาและชุ มชน นํ าหลั กสู ตรไปใช และประเมิ นหลั กสู ตร โดยประยุ กต ใช ความรูพื้ นฐานเกี่ ยวกั บ
หลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญา
การศึ กษา จิ ตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่ เกี่ยวข องกั บหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน การพั ฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให
เปนผูมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง
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 บริหารจัดการชั้นเรียน ออกแบบและเขียน
แผนการจัดการเรียนรูที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส
และยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขใน
การเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน บูรณาการความรู เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู โดยใชความรูเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเนื้อหา
และภาษา การบูรณาการสื่อและแหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะ
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Educational Communication
and Learning
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ที่สอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู กฎหมายที่เกี่ยวของ จรรยาบรรณในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ อ ให สามารถเลือ ก และประยุ กต ใช นวั ตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการสื่อ สาร
การศึกษาและการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและใชการ
สะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง
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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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของ
สาระสําคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิเศษ สะทอนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู โดยใชหลักการ
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารวัดและประเมิ นผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสรางเครื่อ งมื อ วัดและ
ประเมินผล การใหขอมูลปอนกลับที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการใชผลการวัดและประเมินผล
ผูเรียนในการปรับปรุงพัฒ นาการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒ นาผูเรียนอยาง
เหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู
และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 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 สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต างหลากหลายของผูเรียน ผูเรียนที่ มีความตองการพิ เศษ โดย
การศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดย
ประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ประยุ ก ต ใช เทคโนโลยี ดิจิทั ลในการสรางนวัตกรรมในการวิ จัยเพื่ อ แก ป ญ หาและพั ฒ นาผู เรียน นวัตกรรมที่
สอดคลองกับบริบทของชุมชน เพื่อใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนา
ผูเรียน และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอ
ความเปลี่ยนแปลง
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
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
ที่มีความตองการพิเศษ ใชการสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู
ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง มุงมั่นพัฒนาผูเรียนและพัฒนาตนดวยจิตวิญญาณความเปนครู
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
ประสิทธิภาพดวยการจัดบริการแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตาม
ศักยภาพและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบตามกระบวนการศึกษารายกรณี ใหคําแนะนํา
และขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและผูเกี่ยวของเพื่อสงเสริมพัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียน การสงตอและการสราง
ความร วมมื อ เพื่ อ พั ฒ นาและแก ป ญ หาผู เรี ยนให มี คุ ณ ภาพชี วิ ตที่ ดี มี ค วามรอบรู ทั น สมั ย และทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับพัฒนาการผูเรียน มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครูและจรรยาบรรณการ
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 1
ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู คุณลักษณะของครูที่แสดงออกถึงความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู การปฏิบัติตนของครูที่สะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปนครู การมีจรรยาบรรณตอตนเอง
และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรูบทบาทหนาที่ครู ครูประจําชั้น ศึกษาบริบทชั้นเรียน บริบทของสถานศึกษา ขอมูลการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บริบทชุมชนที่มีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ฝกปฏิบัติงานใน
หน าที่ ครู รวมมื อกั บผู ปกครองวิเคราะห แก ป ญหาผู เรี ยนรายกรณี (Case study) ฝ กปฏิ บั ติ ออกแบบและจั ด
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน ผานกระบวนการสังเกต
บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ใหเปนครู
ที่ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง
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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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
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
ฝ ก ปฏิ บั ติ วิช าชี พ ระหว า งเรี ย น โดยการศึ ก ษาเรี ย นรู คุ ณ ลั ก ษณะของครู ที่ ป ระพฤติ ต นเป น
แบบอยางที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพี่เลี้ยงโดยการ
วางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูสื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุม
สาระการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ
ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ บริหารจัดการเรียนรูที่มี
คุณภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา ดูแล
ชวยเหลือผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีความ
เปนครูมืออาชีพที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานศาสตรวิชาชีพ ครูและศาสตรสาขาวิชาเอก เขารวม
โครงการที่ เกี่ ยวข อ งกั บ การส ง เสริ ม อนุ รั ก ษ วัฒ นธรรม และภู มิ ปญ ญาท อ งถิ่ นและนํ า ผลจากการเรี ยนรู ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง
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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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 3
ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรูคุณลักษณะของครูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่
ดี มี คุ ณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชี พ ออกแบบการจั ดบรรยากาศชั้ นเรี ยนที่ สงเสริ มให ผู เรียนมี
ความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ
นวั ตกรรมทางการศึ กษาที่ ทั นสมั ย ร วมมื อกั บผู ปกครองในการพั ฒ นาและมุ งมั่ นในการแก ป ญ หาผู เรี ยนให มี
คุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ
(AAR) เป นรายบุ คคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกั นในรูปแบบชุ มชนแห งการเรี ยนรู ทางวิชาชี พ (PLC) เพื่ อ
นําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง
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
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพื่อใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข สรางแรงบันดาลใจใหเปนผู
ใฝรูและมีปญญารูคิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสริม
ทักษะการเรียนรูและทั กษะการคิด ของผูเรียน จัด การเรียนรู ออกแบบสื่อ/นวัต กรรม วัดและประเมิ นผล
รายงานผลการพั ฒ นาผู เรี ย น การปฏิ บั ติ ห น าที่ ค รูในสถานศึ ก ษา เขาร ว มกิ จ กรรมทางวิช าชี พ พั ฒ นา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน ผานกระบวนการสังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และ
สะท อ นคิ ด เพื่ อ นํ า ไปประยุ ก ต ใช ในการพั ฒ นาตนเองให เป น ครู ที่ ดี มี ค วามรอบรู และทั น สมั ย ต อ การ
เปลี่ยนแปลง
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
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
ปฏิ บั ติ ก ารสอนในสาขาวิ ช าเอก ประพฤติ ตนเป น แบบอย างที่ ดี มี คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีความสุขเกิดกรระบวนการคิดขั้นสูงและนําไปสู
การเปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูทั้งในและนอกห องเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุ มชนในการพั ฒนาและแกปญหา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ดขึ้นกั บตนเองได อยางชั ดเจนจากการเข ารวมกิจกรรมที่ สงเสริมให เกิดความก าวหน าทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ ยวข องกั บการส งเสริม อนุ รั กษ วัฒนธรรม และภู มิ ป ญญาท องถิ่ นและนํ าผลจากการเรี ยนรูในสถานศึ กษาไป
ประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง
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

41

2.2 วิชาเอก
2.2.1 กลุมวิชาเอก บังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061101 ประวัติ ปรัชญา และสุนทรียศาสตรทางดนตรีไทย
3(2-2-5)
History Philosophy and Thai Music
วิวัฒ นาการของดนตรีไทยในยุคสมัยตาง 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
บทบาทหนาที่และคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทย 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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061302 ทฤษฎีดนตรีตะวันตกขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental of Western Music Theory
การอาน การขับรอง การเคาะจังหวะ และการเขียนโนตเบื้องตน บันไดเสียงเมเจอรและไมเนอร
ขั้นคูเสียง 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 ดนตรีพื้นบานไทย
3(2-2-5)
Thai Folk Music
ดนตรีพื้นบานและเพลงพื้นบานในภู มิภ าคของไทย ประวัติความเปนมาของวงดนตรีและบท
เพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเชื่อ พิธีกรรม บทบาทหนาที่และโอกาสที่ใช คุณคาและความสําคัญ
ของดนตรีพื้นบานที่มีตอสังคม แนวทางในการอนุรักษและการสืบทอดดนตรีพื้นบาน
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
เสียงใหตรงจังหวะที่ถูกตองตามหลัก การเปลงเสียงตามรูปประโยคของเพลงทั้งสระและวรรณยุกต สรีระ
ทาทางการขับรอง บทเพลงประสานเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาอื่น 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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2062701 คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Foundation of Music Computer
ระบบและโปรแกรมคอมพิ วเตอรเพื่ อการวิเคราะหเพลง ประพัน ธ เรีย บเรียงเสีย งประสาน
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 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรี 1
3(0-6-3)
Practice of music foundation 1
ปฏิ บั ติเครื่องดนตรีในกลุมดนตรีไทยประเภทเครื่องตี เครื่องเปาเบื้องตน และปฏิบั ติเครื่อง
ดนตรีในกลุมดนตรีตะวันตก ประเภทเครื่องลมไม เครื่องลมทองเหลืองขั้น พื้นฐาน 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 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรี 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
การใชโปรแกรมดนตรีเพื่อการบันทึกเสียง 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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2063801 หลักจิตวิทยาและการจัดการเรียนรูดนตรีในสถานศึกษา
3(2-2-5)
Principle of Psychology and Music Learning Management in School
จิ ตวิ ทยาการสอนดนตรี เนื้ อหาและรูป แบบหลั กสู ต รดนตรีร ะดับ ช ว งชั้ น ต าง 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
การฝ ก ทั กษะเบื้ องต น เกี่ ย วกั บ การฟ ง การพู ด การอาน การเขีย นภาษาอังกฤษขั้น พื้ น ฐาน
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 ความสําคั ญ และประเภทของการจั ดสั มมนา หลักการจัด และกระบวนการจั ด
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 และประเมินผลโครงการที่ชัดเจน
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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 การเคลื่อนที่ของคอรด 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 แนวขั้นสูง การยายบันไดเสียง คอรดโดมินันทลําดับที่ 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 และประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับ
ดนตรีไทย
History of Thai music in different periods, documental evidence, archaeology,
histories related to Thai music
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
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 และบทบาทหนาที่ในการ
บรรเลงของเครื่องดนตรีที่ใชในวงดนตรี และหลักการประพันธทํานองเพลงไทย การตัดทอนและยืดขยายบท
เพลงเพื่อเปนพื้นฐานในการประพันธ 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
การจั ดวงนั่ งบรรเลง วงดนตรี สนาม หน าที่ ของเครื่ องดนตรี ที่ ใช ในวงโยธวาทิ ต การวางแผน
การฝกซอมวงโยธวาทิต การจัดระเบียบแถว การแปรแถว การอํานวยเพลงเบื้องตน การใชไมคทา และไมบาตอง
การควบคุมวงดนตรี
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
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 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061201 เครื่องดีดไทย 1
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 1
การปฏิ บั ติ เครื่ อ งดี ด ไทย และการบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ ม าตรฐานดนตรี ไทย กลุ ม
เครื่องสาย ขั้นที่ 4 ไมนอยกวา 5 เพลง และขั้นที่ 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 เครือ่ งดีดไทย 2
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061201 เครื่องดีดไทย 1
การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย
ขั้นที่ 6 ไมนอยกวา 5 เพลง และขั้นที่ 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061202 เครื่องดีดไทย 2
การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย
ขั้นที่ 8 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับเพลงที่ 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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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2062202 เครือ่ งดีดไทย 4
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062201 เครื่องดีดไทย 3
การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย
ขั้นที่ 8 ลําดับเพลงที่ 14 ถึงลําดับเพลงที่ 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062202 เครื่องดีดไทย 4
การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย
ขั้นที่ 9 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับเพลงที่ 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 ขั้น
ที่ 4 ไมนอยกวา 5 เพลง และขั้นที่ 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
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2061203 เครื่องสีไทย 1
การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย
ขั้นที่ 6 ไมนอยกวา 5 เพลง และขั้นที่ 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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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2062203 เครือ่ งสีไทย 3
3(0-6-3)
Thai Bowed Instrument 3
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2061204 เครื่องสีไทย 2
การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย
ขั้นที่ 8 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับเพลงที่ 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 เครื่องสีไทย 3
การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย
ขัน้ ที่ 8 ลําดับเพลงที่ 14 ถึงลําดับเพลงที่ 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
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2062204 เครื่องสีไทย 4
การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย
ขั้นที่ 9 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับเพลงที่ 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 ขั้นที่
5 ไมนอยกวา 5 เพลง และขั้นที่ 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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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061206 เครือ่ งตีไทย 2
3(0-6-3)
Thai Melodic Percussion 2
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2061205 เครื่องตีไทย 1
การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่
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
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2061206 เครื่องตีไทย 2
การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่
8 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับเพลงที่ 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 เครื่องตีไทย 3
การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่
8 ลําดับเพลงที่ 16 ถึงลําดับเพลงที่ 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
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2062206 เครื่องตีไทย 4
การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่
9 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับเพลงที่ 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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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061207 เครือ่ งเปาไทย 1
3(0-6-3)
Thai Blown Instrument 1
การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย
กลุมปพาทย ขั้นที่ 5 ไมนอยกวา 5 เพลงและขั้นที่ 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
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2061207 เครื่องเปาไทย 1
การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่
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
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2061208 เครื่องเปาไทย 2
การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทยกลุมปพาทย ขั้นที่
8 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับเพลงที่ 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
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2062207 เครื่องเปาไทย 3
การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทยกลุมปพาทย ขั้นที่
8 ลําดับเพลงที่ 16 ถึงลําดับเพลงที่ 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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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2063207 เครือ่ งเปาไทย 5
3(0-6-3)
Thai Blown Instrument 5
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2062207 เครื่องเปาไทย 4
การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทยกลุมปพาทย ขั้นที่
9 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับเพลงที่ 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 กลุมขับรองขั้นที่ 5 ไมนอยกวา 5
เพลง และขั้นที่ 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
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2061209 ขับรองเพลงไทย 1
การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมขับรองขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่ 1
ถึงลําดับเพลงที่ 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
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2061210 ขับรองเพลงไทย 2
การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมขับรองขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่ 7
ถึงลําดับเพลงที่ 15
Practice of singing Thai traditional songs according to the Thai music standard
criteria for singing of level 7 from songs 7–15

53

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2062210 ขับรองเพลงไทย 4
3(0-6-3)
Thai Traditional Music Singing 4
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2062209 ขับรองเพลงไทย 3
การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมขับรองขั้นที่ 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
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2062209 ขับรองเพลงไทย 4
การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมขับรองขั้นที่ 9 ลําดับเพลงที่ 1
ถึงลําดับที่ 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 การตั้งเสียง 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 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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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061402 เครื่องลมไม 2
การปฏิ บัติบั นไดเสี ยง 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 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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น(ท-ป-ค)
2061403 เครือ่ งลมทองเหลือง 1
3(0-6-3)
Brass 1
เครื่องดนตรีทองเหลื องชนิดตางๆ 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061404 เครื่องลมทองเหลือง 2
การปฏิบัติบันไดเสียงฮารโมนิกไมเนอรและบันไดเสียงเมโลดิกไมเนอร การออกเสียง การเทียบ
เสี ย ง คุ ณ ภาพเสี ย งและสํ าเนี ย ง การถ า ยทอดอารมณ เทคนิคการรูด เสีย ง การฝก ซอม 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062403 เครื่องลมทองเหลือง 3
การสอนเครื่องลมทองเหลือง การปฏิบัติบันไดเสียงบลูส การออกเสียงในจังหวะสวิง การปฏิบัติตัว
โนตสามพยางค การฝกปฏิบัติพื้นฐานดนตรีแจส การดนสด การฝกซอม การแสดงดนตรี วรรณกรรมดนตรีแจส
Brass pedagogy, blues scale, swing feel, triplet, standard jazz, improvisation,
practicing, performing and jazz literature
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น(ท-ป-ค)
2063403 เครือ่ งลมทองเหลือง 5
3(0-6-3)
Brass 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 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
การใช คัน ชักและการวางนิ้ ว การอ านโน ต การบรรเลงโดยไดนามิ ก ระดับ พื้ น ฐาน การเลน บั น ไดเสีย งเอ
เมเจอร ชวงคูแปด และ อารเปจโจ 1 ชวงคูแปด แบบ เดตาเช และซตัคคาโต การบรรเลงบทเพลงระดับ 1
ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061405 เครื่องสายสากล 1
การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน การเลนบันไดเสียงเอ เมเจอรดี เมเจอรจี เมเจอรชวงคู
แปด และอารเปจโจ 1 ชวงคูแปด แบบเดตาเช และซตัคคาโต การบรรเลงบทเพลงระดับ 1 ของสมาคมซูซูกิ
หรือสมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรี ชนิดอื่น 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
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น(ท-ป-ค)
2062405 เครือ่ งสายสากล 3
3(0-6-3)
String 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061406 เครื่องสายสากล 2
การบรรเลงโดยใช ไดนามิ ก ระดับ พื้ น ฐาน การเล น บั น ไดเสี ย งแบบ เดตาเช และซตั ค คาโต
การเลนโนตสามพยางค การฝกไลบันไดเสียง ฮารโมนิกไมเนอร กับอารเปจโจ ทั้ง 7 ชารป เทคนิคการรัวนิ้ว
การบรรเลง บทเพลงระดับ 2 ของสมาคมซูซูกิห รือสมาคมอื่ น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิ ด อื่ น
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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062405 เครื่องสายสากล 3
การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน การเลนบันไดเสียงแบบ เดตาเช และซตัคคาโต การ
เลนโนตสามพยางค การฝกไลบันไดเสียง ฮารโมนิกไมเนอร กับอารเปจโจ ทั้ง 7 ชารป 2 ชวงคูแปด เทคนิค
การรัวนิ้ว การบรรเลงบทเพลงระดับ 2 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิด
อื่น 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062406 เครื่องสายสากล 4
การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน การเลนบันไดเสียงแบบ เดตาเช และซตัคคาโต และ
การสีสายคู การเลนโนตสามพยางค การฝกไลบันไดเสียงฮารโมนิก ไมเนอร กับ อารเปจโจ (arpeggio) ทั้ง 7
ชารป 2 ชวงคู แปด เทคนิ คการรัวนิ้ว การบรรเลงบทเพลงระดับ 3 ของสมาคมซู ซูกิห รือสมาคมอื่น การ
บรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
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น(ท-ป-ค)
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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062407 กีตาร 3
คอรดขั้นสูง บันใดเสียงฮารโมนิคไมเนอร บันใดเสียงเมโลดิคไมเนอร บันใดเสียงโฮลโทน บันใด
เสียงดิมินิช การอานโนต เทคนิคการบรรเลงขั้นสูง 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062408 กีตาร 4
คอรดขั้นสูง บันใดเสียงเอกโซติก การอานโนต บทเพลงฟวชันแจสและบทเพลงประเภทอื่นที่
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 ส ว นประกอบ วิ ธีการนั่ งเล น ทาทางในการปฏิ บั ติ การวางมื อ และการดู แลรักษา
คียบอรด การอานโนต การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน 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 การบรรเลงประกอบเครื่อ งดนตรี
ชนิดอื่น 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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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061410 คียบ อรด 2
3(0-6-3)
Keyboard 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061409 คียบอรด 1
การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน วิธีการไขวนิ้ว ขามนิ้ว การไลบันไดเสียงเมเจอร ชนิด
คู ขนาน กั บ อารเปจโจ 2 ช ว งคู แปด ทั้ ง 7 ชาร ป 7 แฟลต การบรรเลงบทเพลงเทีย บระดับ เกรด 1 ของ
สถาบั นดนตรี Trinity Guildhall หรือ Associated Board of the Royal School of Music การบรรเลง
ประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061410 คียบอรด 2
การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน การเลนโนตสามพยางค การไลบันไดเสียง ฮารโมนิก
ไมเนอร ชนิดคูขนาน 3 ชวงคูแปด กับอารเปจโจ ทางชารปทั้งหมด 7 ชารป การบรรเลงบทเพลงเทียบระดับ
เกรด 2 ของสถาบั น ดนตรี Trinity Guildhall หรือ Associated Board of the Royal School of Music
การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062409 คียบอรด 3
การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับกลาง การเลนโนตที่มากกวา 3 พยางค การเลนโนตลักจังหวะ
การไลบันไดเสียงฮารโมนิก ไมเนอร ชนิดคูขนาน 3 ชวงคูแปด กับอารเปจโจ ทางแฟลตทั้งหมด 7 แฟลต การ
บรรเลงบทเพลงเทียบระดับเกรด 3 ของสถาบันดนตรี Trinity Guildhall หรือ Associated Board of the
Royal School of Music การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ และการแสดงตอ
สาธารณชน
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062410 คียบอรด 4
การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับกลาง การยืดจังหวะ การเลนโนตลักจังหวะ การไลบันไดเสียง
เมโลดิกไมเนอรชนิดพาราเรล 4 ชวงคูแปด อารเปจโจ 7 ชารป และ 7 แฟล็ต การบรรเลงเพลงเทียบเกรด
ระดั บ เกรด 4 ของสถาบั น Trinity Guildhall หรื อ Associate Board of the Royal School of Music
การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น 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
บรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061411 อิเล็กทริคเบส 1
การอานโนต การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน การไลบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร การไล
อารเปจโจไมเนอร การไลบันไดเสียงเพนทาโทนิค เมเจอร ไมเนอร และบลูส บรรเลงบท เพลงบลูสรวมถึง
การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062412 อิเล็กทริคเบส 4
การอานโนต การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับตาง ๆ การไลบันไดเสียงดิมินิชท และโฮลโทน
การไล อาร เปจโจดิ มินิ ช ท เซเว น อาร เปจโจดิ อ อกเมนเทดเซเวน การเดิ น เบสแบบแจ ส 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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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2061413 เครือ่ งกระทบ 1
3(0-6-3)
Percussion 1
การปฏิบัติโนตเบื้องตน แพทเทิรนร็อค เบื้องตน การเปดปดไฮแฮท และการแยกโสตประสาท
การเนนเสียง ที่กลองสแนร การผสมกันระหวางมือและสองเทาในอัตราโนตเขบ็ตชั้นเดียวและเขบ็ตสองชั้น
การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061413 เครื่องกระทบ 1
การปฏิ บั ติ โน ตสามพยางค โน ตหกพยางค โนต เขบ็ ตสามชั้น อัต ราจังหวะหกแปด จังหวะ
ชัฟเฟล เบื้องตน โนตสามพยางคดวยเขบ็ตสองชั้น โนตสามพยางคดวย ซิงเกิลสโตรก โนตสามพยางคดวย
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
2062413 เครื่องกระทบ 3
3(0-6-3)
Percussion 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061414 เครื่องกระทบ 2
การปฏิบัติโนตสามพยางคดวยเขบ็ตชั้นเดียว การเลนโนตเขบ็ตสองชั้นดวยมือขวากับไฮแฮท
การเลนโนตเขบ็ตสองชั้นดวยเทาขวา การเลนไฮแฮทในจังหวะยก การเลนโนตเขบ็ตสองชั้นพรอมกับการ
เหยียบไฮแฮท การเลนจังหวะดิสโก ในระดับเบื้องตนและระดับยาก การใชโนตเขบ็ตสองชั้นในการเปด ปดไฮ
แฮท การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น 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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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2062414 เครือ่ งกระทบ 4
3(0-6-3)
Percussion 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062413 เครื่องกระทบ 3
การปฏิบัติโนตเขบ็ตสองชั้นระหวางกลองสแนรกับไฮแฮท การใชโนตเขบ็ตสามชั้นในจังหวะสง
การใชแสกับกลองสแนร การรัวกลองสแนร การดับเบิลสโตรกกับโนตเขบ็ตสามชั้น การใชพาราดิดเดิล ใน
จังหวะสง การใชซิงเกิลสโตรกระดับยาก การเลนซิงเกิลสโตรกแบบ 4, 6 และ 9 การบรรเลงประกอบเครื่อง
ดนตรีชนิดอื่น 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062414 เครื่องกระทบ 4
การใชซิงเกิล พาราดิดเดิล โกรฟ แพทเทิรน ดับเบิล พาราดิดเดิล โกรฟ แพทเทิรน พาราดิด
เดิล แพทเทิรน ในจังหวะสง เทคนิคเฟรม เทคนิคแดร็ก การใชไลเนอร แพทเทิรน สรางจังหวะ การใชไลเนอร
แพทเทิรนในจังหวะสง จังหวะบูกาโล โกรฟ การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น 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
ให เลือกเรียนรายวิช าใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิท ยาลัยราชภัฏ นครปฐม โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลํา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา/ปที่จบ

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

1 นางสาวอัญชนา สุตมาตร
3-1014-XXXXX-XX-2

อาจารย

2 นายวรชิน มั่งคั่ง
3-7499-XXXXX-XX-2

อาจารย

3 นายสรายุทธ โชติรัตน
3-8406-XXXXX-XX-7

อาจารย

4 นายศราวุธ วิวรรณ
3-5711-XXXXX-XX-1

อาจารย

5 นางสาวพรรณระพี บุญเปลีย่ น
3-7302-XXXXX-XX-1

อาจารย

ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2549
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2539
ศศ.ม. (ดุรยิ างคไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552
ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550
ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
สถาบันราชภัฏเชียงใหม, 2541
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2549
ศษ.บ. (ดุริยางคไทย)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

3.2.2 อาจารยผูสอน
ลํา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล

1 นางสาวอัญชนา สุตมาตร

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

อาจารย

ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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15 15 15 15 15

ลํา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล

4

5

6

7

8

9

คุณวุฒิการศึกษา

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

2 นายวรชิน มั่งคั่ง

3

ตําแหนง

ภาระการสอนเฉลี่ย

อาจารย

ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
นายสรายุทธ โชติรัตน
อาจารย ศศ.ม. (ดุรยิ างคไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร)
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายศราวุธ วิวรรณ
อาจารย ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
สถาบันราชภัฏเชียงใหม
นางสาวพรรณระพี บุญเปลีย่ น อาจารย ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ. (ดุริยางคไทย)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
นายการุณย ดานประดิษฐ
ผูชวย รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
ศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายอรรณพ เรืองมณี
อาจารย ศศ.ม.(ดนตรีปฏิบตั ิ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ.(ดุริยศิลป)
มหาวิทยาลัยพายัพ
นายอานนท หอสกุลสุวรรณ
อาจารย ศศ.ม.(ดนตรีปฏิบตั ิ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดศ.บ.(ดุรยิ างคศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายสิรภพ สิทธิ์สน
อาจารย ศศ.ม (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ศศ.บ.(ดุริยศิลป)
มหาวิทยาลัยพายัพ
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ลํา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล

12

13

14

15

คุณวุฒิการศึกษา

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

10 นางสาวสุธินันท โสภาภาค

11

ตําแหนง

ภาระการสอนเฉลี่ย

อาจารย

ศศ.ม.(ดุรยิ างคไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศป.บ (ดุริยางคไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายธีรวุธ ธาดาตันติโชค
อาจารย กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาวจินตนา ศิริธัญญารัตน อาจารย ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
นางสาวบุญสม ทับสาย
อาจารย ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวจิตติรัตน แสงเลิศอุทัย
ผูชวย กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
ศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ. (สถิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นางสาวอรพรรณ ตูจินดา
อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.บ. (การแนะแนว)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
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ลํา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

15 นางสาวอรพรรณ ตูจินดา (ตอ)
16 นางสาวนภาภรณ ยอดสิน

ผูชวย
ศาสตราจารย

17 นางพิชญาภา ยืนยาว

ผูชวย
ศาสตราจารย

18 นางสาวศศิวรรณ
พชรพรรณพงษ

ผูชวย
ศาสตราจารย

19 นายเจษฎา บุญมาโฮม

ผูชวย
ศาสตราจารย

20 นายสหะ พุกศิริวงศชัย

ผูชวย
ศาสตราจารย

21 นางสาวณัฐวรรณ พุมดียิ่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย

อาจารย

ค.บ. (บริหารการศึกษา)
วิทยาลัยครูนครปฐม
ค.ด. (เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภูมิศาสตร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ค.บ. (มัธยมศึกษา เอกภาษาฝรั่งเศส)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาและสือ่ สารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
มหาวิทยาลัยสยาม
ค.บ. (สังคมศึกษา)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
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คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

22 นางสุประภา วิวัฒนิวงศ

อาจารย

23 นางสาวดวงใจ ชนะสิทธิ์

อาจารย

24 นายนภาเดช บุญเชิดชู

อาจารย

25 นางสาววรรณี สุจจิตรจลู

อาจารย

26 นางสาวนันทนภัส นิยมทรัพย

อาจารย

27 นายเอกชัย ไวยโสภี

อาจารย

28 นางสาวอรพิณ พัฒนผล

อาจารย

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ค.ด. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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2562 2563 2564 2565 2566

29 นายเทพยพงษ เศษคึมบง

อาจารย

30 นางสาวนลินทิพย คชพงษ

อาจารย

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 นายนววิช นวชีวินมัย

อาจารย

32 นางสาวดวงดาว รุงเจริญเกียรติ

อาจารย

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 15 15 15 15 15
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศศ.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
15 15 15 15 15
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
สถาบันราชภัฏนครปฐม

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลํา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

1 นายหินวิมาน ฉุยนอย

อาจารย

2 นายมีกิจ อินทรพิพัฒน

อาจารย

3 นายศุภกร เจริญสุขประภา

อาจารย

วท.บ. (เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ศศ.ม. (ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศป.ม (มานุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
ศป.บ (ดุริยางคไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณ วิชาชีพครู ความคาดหวังในผลการเรียนรูจากการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากการฝกประสบการณวิชาชีพครูตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปจัดการเรียนรูและแกปญหาผูเรียนโดยใชความรูวิชาชีพครู
เปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
4.1.3 จัดการชั้นเรียนไดอยางสรางสรรค
4.1.4 มีความสามารถดานการวิจัย เพื่อพัฒนา/แกไขการเรียนรูและพฤติกรรมของผูเรียน
4.1.5 ศึกษาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาผูเรียน
4.1.6 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4.1.7 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขา
กับสถานศึกษาและชุมชนได
4.1.8 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
4.2.1 การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระหวางเรียน ชั้นปที่ 1–3
4.2.2 การฝกประสบการวิชาชีพครูในสถานศึกษา ชั้นปที่ 4 เทอมที่ 1 และ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระหวางเรียน ชั้นปที่ 1–3 เทอมที่ 2 จํานวนเทอมละ 90
ชั่วโมง
4.3.2 การฝกประสบการวิชาชีพครูในสถานศึกษา ชั้นปที่ 4 เทอมที่ 1 และ 2 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาค
การศึกษา (จํานวนภาคเรียนละ 540 ชั่วโมง)
4.4 กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู
4.4.1 การคั ดเลื อกสถานศึกษาที่ เป น หน วยฝกประสบการณ วิช าชีพครูที่มีคุณ ภาพและไดรับ การ
รับรองจากคุรสุ ภา
4.4.2 การจัดนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยกระบวนการ มีสวนรวมคือ
หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู ตัวนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา 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 การแตงตั้งครูพี่เลี้ยงเพื่อดูแลใหคําแนะนําซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑของคุรุสภา
4.4.4.3 ดําเนิ นการฝกประสบการณ วิชาชีพครูให ครบ 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 ครูพี่เลี้ยงและหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลั กสู ตรกํ า หนดให นั กศึ ก ษาเรี ย นวิช าคุรุนิ พ นธแ ละวิช าปฏิ บั ติก ารสอนในสถานศึ กษา และจั ด
โครงการพิเศษซึ่งเป นวิชาที่ ใหนักศึกษาไดศึกษาประเด็น ปญหาทางการศึกษาที่สนใจ โดยใชวิธีการศึกษา
คนควาจากแหลงสืบคนขอมูลตาง ๆ เชน สํานักวิทยบริการ ฐานขอมูลทางการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
ภายใตการแนะนําและการใหคําปรึกษาอยางใกลชิดของอาจารย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบื้องตนเพื่อใชในการแกปญหาทาง
การศึกษาได และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได
5.3 ชวงเวลา
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
5.4 จํานวนหนวยกิต
วิชาคุรุนิพนธ จํานวน 1 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มอบหมายอาจารยนิเทศกใหนักศึกษาเปนรายบุคคล
5.5.2 อาจารยนิเทศกใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควาและประเมินผล
5.5.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาโดยปากเปลาตอคณาจารยที่ปรึกษาประจําวิชาทุกคนเพื่อรับ
ขอเสนอแนะและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ผู ส อนและผู เรี ย นกํ าหนดหัว ขอและเกณฑ การประเมิน ผลทวนสอบมาตรฐานโดยกําหนด
เกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
5.6.2 ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม
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5.6.3 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม
5.6.4 ผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน
5.6.5 ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับประเมินโดยผูสอนประจํารายวิชาทุกคนซึ่งเขารวมฟงการ
นําเสนอผลการศึกษา
5.6.6 ผูสอนทุกคนเขาฟงการนําเสนอผลการศึกษาของผูเรียน
5.6.7 ผูประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชาทุกคน
ผานคณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ความสามารถดานการสอน

2. ความสามารถดานวิชาการ

3. ดานคุณธรรม
4. ดานบุคลิกภาพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถใชวิธีการสอนอยางหลากหลายตามความแตกตางระหวางบุคคล
เพื่ อ ให นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ทั น เหตุ ก ารณ ทั น การเปลี่ ย นแปลงของสั งคม
สามารถนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนได มีทักษะการฟง พูด
อ า น เขี ย น ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษและมี ค วามสนใจใฝ รูใฝ เรี ย น เข า ใจ
ธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เกี่ยวของ
นักศึกษามีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการสอน จนสามารถ
นําไปใชสอนไดอยางมีป ระสิท ธิภาพในระดั บ การศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน มี ความคิ ด
สรางสรรค มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแกปญหา ตระหนักในคุณคาของ
ภาษา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัด
และการประเมิ น ผลการผลิ ต สื่ อ และนวั ต กรรมเพื่ อ ใช ในการเรี ย นการสอน
วิเคราะหหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและนําความรูไปบูรณาการกับการสอนวิชา
อื่น ๆ ได
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต มีความอดทน
อดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต และมีศีลธรรม
มีทักษะทางสังคมทําใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถทํางานรวมกันกับ
ผูอื่นได ใหคําปรึกษาแกนักเรียนได เปนคนดี มีน้ําใจ/เอื้ออาทรศิษย รักงานสอน
ใฝ รู ใฝ ก า วหน า รั บ ฟ งความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย น เสมอต น เสมอปลาย มี จิ ต
สาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได แตงกายสุภาพเรียบรอย

แผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรความเปนครู
ชั้นปการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4

กิจกรรมเสริม
กิจกรรมจิตอาสา (มหาวิทยาลัยกําหนด)
กิจกรรมจิตอาสา (มหาวิทยาลัยกําหนด)
กิจกรรมปฏิบัติธรรม
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู
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กิจกรรมเสริมความเปนครูตาม มคอ 1
ใหสถาบันการศึกษากําหนดกิจกรรมเสริมความเปนครูในแตละป โดยอาจจัดกิจกรรมโครงการเฉพาะ
หรืออาจบริหารจัดการใหบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความ
เปนครูและเสริมสรางความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง ปละไมนอยกวา 2 กิจกรรม อาทิ
1) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงมั่นและรักในอาชีพครู
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) กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย
3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
2.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม มีความ
ซื่อสัตยโดยตองไมกระทําทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้ อาจารยผูสอนทุก
คนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา
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รวมทั้ งมีการจัด กิ จกรรมส งเสริมคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมในการสอนทุกรายวิช า รวมทั้ งมี การจัดกิจ กรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข า ชั้ น เรี ย น การส งงานที่ ได รั บ
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความซื่อสัตย ไมทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.1.2 ความรู
2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล
3) รู เ ท า ทั น สถานการณ ค วามเปลี่ ย นแปลงต า ง ๆ ทั้ ง ในระดั บ ท อ งถิ่ น ชาติ แ ละ
นานาชาติ
4) บูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต
ทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระ ของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรง มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นักศึกษานําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ
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2.1.3 ทักษะทางปญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2) มีทักษะการคิดแบบองครวม
3) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศเพื่อใชแกปญหาอยาง
สรางสรรค
4) กําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเปนไปไดที่จะบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด
5) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แกปญหา
2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) กรณีศึกษาทางการประยุกตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
2) เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ
4) วางตั ว และแสดงความคิ ด เห็ น ได อ ย า งเหมาะสมกั บ บทบาท หน า ที่ และความ
รับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกร
อยางเหมาะสม
2.1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
ใช ก ารสอนที่ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมให มี ก ารทํ า งานเป น กลุ ม การทํ า งานที่ ต อ ง
ประสานงานกับผูอื่นขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจาการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ
โดยมีความคาดหวัง ในผลการเรียนรูด านทั กษะความสัมพั น ธระหวางตัวบุ คคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบดังนี้
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1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคการที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคการและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผูนํา
2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนําเสนอรายงานกลุมใน
ชั้น เรียน และสังเกตจากพฤติ กรรมที่แสดงออกในการรวมกิจ กรรมตาง ๆ และความครบถวนชัด เจนตรง
ประเด็นของขอมูล
2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุ ก ต ใช วิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต และ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถเลื อ กใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการติ ด ต อ สื่ อ สารและนํ าเสนอข อ มู ล
ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช ความรูพื้ น ฐานทางคณิ ตศาสตรและสถิติ ในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน
2.1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใ นรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมิ น จากเทคนิ คการนํ าเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ
ตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
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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 มีจิตวิญญาณและอุดมการณ ความเปนครู
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย
ตองาน ที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติ
คนอื่น มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอื่นได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ
4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม
โดยอาศั ย หลั ก การ เหตุ ผ ลและใช ดุ ล ยพิ นิ จ ทางค านิ ย ม บรรทั ด ฐานทางสั งคม ความรู สึ ก ของผู อื่น และ
ประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิต สํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดา นคุณธรรมและจริยธรรม
1) การวิ เ คราะห แ บบวิ ภ าษวิ ธี (Dialectics) ในประเด็ น วิ ก ฤตด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการรวมทัง้ ประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interaction action learning)
3) การใชกรณีศึกษา (Case study) การใชกระบวนการกระจางคานิยม (Value
Clarification)
4) การเรี ย นรู โ ดยบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา (School
integrated learning)
5) การเรียนรูโดยใชปญญาเปนฐาน (Problem based learning)
6) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง
2) วัดและประเมินผลการวิเคราะหแบบวิพากษวิธี
3) วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน
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4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
5) วัดและประเมินโดยใชแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
6) วั ด และประเมิ น ค า นิ ย มและความเป น ครู จ ากผลการปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษา
7) วั ด และประเมิ น ผลการเขารวมกิ จ กรรมเสริม ความเป น ครูเป น รายป ต ลอด
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 จิตวิทยาการเรียนรูเพื่อจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒ นา
ผู เรี ย น หลั ก สู ต รและวิ ท ยาการการจั ด การเรีย นรู นวัต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
การศึกษา และการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผูเรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะ การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู
ความเขาใจ ในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การ บูรณาการการ
สอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบู ร ณาการความรูท าง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering
and Mathematics Education: STEM Education) ชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (Professional
Learning Community: PLC) และมี ความรูในการประยุกตใช
2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห
ความรู และเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชใน
การพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูสาขาวิชา
ดนตรีศกึ ษา
3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐานความ
แตกตางทางวัฒ นธรรม สามารถเผชิ ญและเท าทั นกั บการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนํ าแนวคิ ด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน
4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน
5) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนและ นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
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2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดวยตนเอง
(Constructivism)
2) การเรียนรูโดยใชสืบสอบ (Inquiry-based learning)
3) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative Learning)
4) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนพื้นฐาน (Project-based learning)
5) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning)
6) การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนรู
ดวยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนรวมกันในชั้นเรียน (Blended learning)
7) การใชหองเรียนกลับดาน (Flipped classroom)
8) การเรี ย นรู โ ดยพั ฒ นาการการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา (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) คิ ด ค น หาวิ เ คราะห ข อ เท็ จ จริ ง และประเมิ น ข อ มู ล สื่ อ สารสนเทศจาก
แหลงขอมู ลที่ หลากหลายอย างรูเทาทั น เปน พลเมืองตื่ นรูมีสํานึกสากลสามารถเผชิญ และกาวทั นกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยีแค platform และโลกอนาคตนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ
วินิ จฉัย แก ป ญ หาและพั ฒ นางานได อยางสรางสรรค โดยคํ านึ งถึ งความรูห ลักการทางทฤษฎี ป ระสบการณ
ภาคปฏิบัติคานิยมและนโยบายและยุทธศาสตรชาติบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค
3) สามารถสรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนนวัตกร รวมทั้งการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม
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2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-based learning)
2) การเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher order thinking)
3) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive based learning)
4) การเรียนรูเชิงฉากทัศน (Scenario Based learning)
5) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon based learning)
6) การเรี ย นรู โ ดยบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา (School
integrated learning)
7 ) ก ารวิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น าน วั ต ก รร ม อ ย า งมี วิ สั ย ทั ศ น (Research and
development, Vision based learning)
8) การส ง เสริ ม ให ผู เรี ย นสามารถเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง (Self-directed
learning)
9) เขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิพากษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทาง
วิชาการวิชาชีพและทางสังคม
2) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน
5) วัดและประเมินผลจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6) วั ด และประเมิ น ผลการเขารวมกิ จ กรรมเสริม ความเป น ครูเป น รายป ต ลอด
หลักสูตร
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถรับ รูและเขาใจความรูสึกของผูอื่นมีความคิดเชิงบวกมีวุฒิ ภาวะทาง
อารมณและสังคม
2) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทํางานเปนทีมเปนผูนําและผูตามที่ดีมีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผูเรียนผูรวมงานผูปกครองและคนในชุมชนมีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดลอม
3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ตอตนเองตอผูเรียนตอผูรวมงานและตอสวนรวม
สามารถชวยเหลือและแกปญหาตอตนเองกลุมและ ระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค
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4) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอด
ความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอยางสรางสรรค
2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative learning)
2) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
3) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership)
4) การใหความเห็น และการรับ ฟงความเห็ น แบบสะท อนกลับ อย างไตรตรอง
(Reflective thinking)
5) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
6) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative learning)
7) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) วัดและประเมินผลการเรียนรูแบบรวมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทยปญหา
3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุมการเปนผูนําและผูตามที่ดีใน
การปฏิบัติงานรวมกัน
4) วัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร
2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถวิ เคราะห เชิ งตัว เลขสําหรับ ขอ มูล และสารสนเทศยอด (Data and
information) ทั้ งที่ เป น ตั วเลขเชิ งสถิ ติห รือคณิ ตศาสตรเพื่อเขาใจองคความรูห รือประเด็น ป ญ หาไดอย าง
รวดเร็วและถูกตอง
2) สามารถสื่อสารกับ ผู เรีย นบุ คคลและกลุมตางๆ อย างมีป ระสิทธิภ าพวิธีการ
หลากหลายทั้ งการพู ด การเขี ย นและการนํ าเสนอด ว ยรูป แบบตางๆ โดยใช เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมที่
เหมาะสม
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนตอการเรียนรูการ
จัดการเรียนรูการทํางาน การประชุมการจัดการและสืบคนขอมูลสารสนเทศรับและสงขอมูลสารสนเทศโดยใช
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ดุลพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ
การลอกเลียนผลงาน
2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การติดตามวิเคราะหและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจาก
ขาวสารบนสื่อสังคมออนไลน
2) การสื บ ค น และนํ า เสนอข อ มู ล สํ า คั ญ ด า นการศึ ก ษาโดยบู ร ณาการการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3) การจัดทํา info graphic เพื่อสรุปประเด็นสาระสําคัญ ของงานที่นําเสนอ
4) การเรี ย นรู โ ดยบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา (School
Integrated Learning: SIL)
5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) วั ดและประเมิ น จากการศึก ษาวิเคราะห และนําเสนอผลงานชิ้น สําคั ญ ดาน
การศึกษา
2) วั ดและประเมิ น ผลจากการสืบ คน และนํ าเสนอรายงานประเด็น สําคัญ ทาง
การศึกษาที่มีการ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร
2.2.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
2.2.6.1 ผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
1) สามารถเลื อ กใช ป รั ช ญาตามความเชื่ อ ในการสร า งหลั ก สู ต รรายชื่ อ การ
ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการ
เรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรียนและพื้นที่
2) สามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้ อหาสาระ การบริหารจั ดการ และกลไกการชวยเหลื อ แก ไขและส งเสริมพั ฒนา
ผูเรียนที่ ตอบสนองความต องการ ความสนใจ ความถนั ด และศั กยภาพของผูเรียนที่มีความแตกต างระหวาง
บุคคล ทั้งผูเรียนปกติ และผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มีขอจํากัดทางกาย
3) จั ด กิ จ กรรมและออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ใ ห ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู จ าก
ประสบการณ เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การ
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ทํางาน การจัดการเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการ
เรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญที่สุด
4) สร า งบรรยากาศ และจั ด สภาพแวดล อ ม สื่ อ การเรี ย น แหล ง วิ ท ยาการ
เทคโนโลยี วั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญาทั้ งในและนอกสถานศึ ก ษาเพื่ อ การเรีย นรู มี ค วามสามารถในการ
ประสานงานและสรางความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออํานวยความ
สะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตาม
ศักยภาพ
5) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการ
เรียนรู ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะ
เหลานี้มาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง
2.2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
1) การเรี ย นรู โ ดยบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา (School
Integrated Learning: SIL)
2) การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก
วิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
3) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
5) การเรียนรูผา นประสบการณ (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. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบของแตละรายวิชาตอมาตรฐานการเรียนรู แสดงใหเห็นวาแตละ
รายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2 ) โดยระบุวา
เปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย
3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
4) เคารพสิทธิและรับฟ งความคิดเห็น ของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุ ณคาและศั กดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
3.1.2 ความรู
1) มี ค วามรู แ ละความเข าใจสาระสํ าคั ญ ของหลั ก การและทฤษฎี ที่ เป น พื้ น ฐานชี วิ ต ใน
เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล
3) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ชาติและนานาชาติ
4) บูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3.1.3 ทักษะทางปญญา
1) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2) มีทักษะการคิดแบบองครวม
3) สามารถสื บ ค น วิ เคราะห ประมวลและประเมิ น สารสนเทศเพื่ อ ใช แ ก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรค
4) กํ าหนดกรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ภาพอนาคตและแนวทางความเป น ไปได ที่ จ ะบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด
5) สามารถประยุ กต ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แกปญหา
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
2) เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตางๆ
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4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกรอยาง
เหมาะสม
3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานได
อยางเหมาะสม
2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารได
อยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช ค วามรู พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู

กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุมภาษาและการสื่อสาร
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
1500103 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
กลุมวิชาสังคมศาสตร
2000101 พลเมืองที่เขมแข็ง
2000102 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
กลุมวิชามนุษยศาสตร
2500101 ความซาบซึ้งในสุนทรียะ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร
4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ
4000102 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
4000103 การคิดเชิงเหตุผล
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
1500010 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
1500011 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

ความรู

5

1

2

3

ทักษะทางปญญา

4

1

2

3

4

5

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
1 2 3 4 5
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) รัก ศรัทธาและภู มิใจในวิช าชี พครู มี จิตวิญ ญาณและอุดมการณ ความเป นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตยตอ
งาน ที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒ นาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอื่น
มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอื่นได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ
4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอื่นและประโยชน
ของสั งคมส ว นรวม มี จิ ตสํ า นึ กในการธํ ารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอ ตานการทุ จ ริต
คอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
3.1.2 ความรู
1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา
พัฒ นาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพื่ อจัด การเรีย นรูและชวยเหลือ แกไขป ญหา สงเสริมและพัฒ นาผูเรีย น
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
และภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ
การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู ความเขาใจ
ในการบู รณาการความรูกับ การปฏิ บัติ จริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การ บูรณาการการสอน
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบู ร ณ าการความรู ท าง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering
and Mathematics Education: STEM Education) ชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (Professional
Learning Community: PLC) และมี ความรูในการประยุกตใช
2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะหความรู
และเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการ
พัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูสาขาวิชาดนตรี
ศึกษา
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3) มี ค วามรู เข าใจชี วิ ต เขาใจชุม ชน เข าใจโลกและการอยูรว มกั น บนพื้ น ฐานความ
แตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน
4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน
5) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
3.1.3 ทักษะทางปญญา
1) คิ ด คน หาวิเคราะห ขอเท็ จจริงและประเมิน ขอมู ลสื่อสารสนเทศจากแหลงขอมูล ที่
หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรูมีสํานึกสากลสามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุ คดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี แ ค platform และโลกอนาคตนํ าไปประยุ กต ใชในการปฏิ บั ติ งานและวิ นิ จ ฉั ย
แกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูหลักการทางทฤษฎีประสบการณภาคปฏิบัติ
คานิยมและนโยบายและยุทธศาสตรชาติบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค
3) สามารถสร า งและประยุ ก ต ใช ค วามรู จ ากการทํ า วิ จั ย และสร า งนวั ต กรรมเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนนวัตกร รวมทั้งการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถรับรูและเขาใจความรูสึกของผูอื่นมีความคิดเชิงบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณ
และสังคม
2) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทํางานเปนทีมเปนผูนําและผูตามที่ดีมีสัมพันธภาพ ที่ดีกับ
ผู เรี ย นผู รว มงานผู ป กครองและคนในชุ มชนมี ค วามรับ ผิ ดชอบต อสว นรวมทั้ งดานเศรษฐกิ จ สังคมและ
สิ่งแวดลอม
3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ตอตนเองตอผูเรียนตอผูรวมงานและตอสวนรวมสามารถ
ชวยเหลือและแกปญหาตอตนเองกลุมและ ระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค
4) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอดความรู
แกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอยางสรางสรรค
3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลขสํ า หรั บ ข อ มู ล และสารสนเทศยอด (Data and
information) ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิ ตศาสตรเพื่อเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง

91

2) สามารถสื่ อ สารกั บ ผู เ รี ย นบุ ค คลและกลุ ม ต า งๆ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพวิ ธี ก าร
หลากหลายทั้ งการพู ด การเขี ย นและการนําเสนอด ว ยรูป แบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสม
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนตอการเรียนรูการจัดการ
เรียนรูการทํางาน การประชุมการจัดการและสืบคน ขอมูลสารสนเทศรับและสงขอมูลสารสนเทศโดยใช
ดุลพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ
การลอกเลียนผลงาน
3.1.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
1) สามารถเลื อกใชป รัช ญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายชื่อ การออกแบบ
เนื้ อ หาสาระ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร การวั ด และประเมิ น ผู เรี ย น
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการ
เรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรียนและพื้นที่
2) สามารถในการนํ าความรูท างจิตวิท ยาไปใชในการวิเคราะหผูเรีย นเปน รายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนา
ผูเรียนที่ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกตางระหวาง
บุคคล ทั้งผูเรียนปกติ และผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มีขอจํากัดทางกาย
3) จั ดกิ จ กรรมและออกแบบการจัด การเรีย นรูให ผูเรีย นได เรีย นรูจ ากประสบการณ
เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การ
จัดการเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู
และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญที่สุด
4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล อม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและ
สรางความรวมมือกั บบิ ดา มารดา ผูป กครอง และบุคคลในชุมชนทุ กฝ าย เพื่ ออํานวยความสะดวกและ
รวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ
5) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการเรียนรู
ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหลานี้
มาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู
กลุม รหัสและชื่อรายวิชา
วิชาชีพครู (กลุมวิชาชีพครู)
1104006 คุรุนิพนธ
1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู
1111103 ภาษาเพือ่ การสื่อสารสําหรับครู
1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
1121201 การพัฒนาหลักสูตร
1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู
1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู
1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1143402 การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
1151501 จิตวิทยาสําหรับครู
1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา
วิชาชีพครู (กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ)
1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1
1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2
1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3
1104004 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1

คุณธรรม จริยธรรม
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ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
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วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู




 
 








































ผลการเรียนรู
กลุม รหัสและชื่อรายวิชา
วิชาชีพครู (กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ) (ตอ)
1104005 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 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 เลือกเรียน (รายวิชาทฤษฎี)
2062211 หนาทับดนตรีไทย
2062303 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1
2062304 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2
2062501 พัฒนาการทางดนตรีไทย
2063104 ปรับวงดนตรีไทย

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา
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วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
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และการใชเทคโนโลยี

























































94










ผลการเรียนรู
กลุม รหัสและชื่อรายวิชา
วิชาเอก เลือกเรียน (รายวิชาทฤษฎี) (ตอ)
2063305 การวิเคราะหและประพันธดนตรีตะวันตก
2063505 การวิเคราะหและประพันธเพลงไทย
2063601 วงโยธวาทิต
วิชาเอก เลือกเรียน (รายวิชาปฏิบัติ)
1. กลุมปฏิบตั ิเครื่องดีดไทย
2061201 เครื่องดีดไทย 1
2061202 เครื่องดีดไทย 2
2062201 เครื่องดีดไทย 3
2062202 เครื่องดีดไทย 4
2063201 เครื่องดีดไทย 5
2. กลุมปฏิบตั ิเครื่องสีไทย
2061203 เครื่องสีไทย 1
2061204 เครื่องสีไทย 2
2062203 เครื่องสีไทย 3
2062204 เครื่องสีไทย 4
2063203 เครื่องสีไทย 5
3. กลุมปฏิบตั ิเครื่องตีไทย
2061205 เครื่องตีไทย 1
2061206 เครื่องตีไทย 2
2062205 เครื่องตีไทย 3
2062206 เครื่องตีไทย 4
2063205 เครื่องตีไทย 5

คุณธรรม จริยธรรม
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4

5

ผลการเรียนรู
กลุม รหัสและชื่อรายวิชา
4. กลุมปฏิบตั ิเครื่องเปาไทย
2061207 เครื่องเปาไทย 1
2061208 เครื่องเปาไทย 2
2062207 เครื่องเปาไทย 3
2062208 เครื่องเปาไทย 4
2063207 เครือ่ งเปาไทย 5
5. กลุมปฏิบตั ิขบั รองเพลงไทย
2061209 ขับรองเพลงไทย 1
2061210 ขับรองเพลงไทย 2
2062209 ขับรองเพลงไทย 3
2062210 ขับรองเพลงไทย 4
2063209 ขับรองเพลงไทย 5
6. กลุมปฏิบตั ิเครื่องลมไม
2061401 เครื่องลมไม 1
2061402 เครื่องลมไม 2
2062401 เครื่องลมไม 3
2062402 เครื่องลมไม 4
2063401 เครื่องลมไม 5
7. กลุมปฏิบตั ิเครื่องลมทองเหลือง
2061403 เครื่องลมทองเหลือง 1
2061404 เครื่องลมทองเหลือง 2
2062403 เครื่องลมทองเหลือง 3
2062404 เครื่องลมทองเหลือง 4

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

ความรู

1

2

3

ทักษะทางปญญา

4

5

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

1

2

3

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู

1

2
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5

ผลการเรียนรู
กลุม รหัสและชื่อรายวิชา
7. กลุมปฏิบตั ิเครื่องลมทองเหลือง (ตอ)
2063403 เครื่องลมทองเหลือง 5
8. กลุมปฏิบตั ิเครื่องสายสากล
2061405 เครื่องสายสากล 1
2061406 เครื่องสายสากล 2
2062405 เครื่องสายสากล 3
2062406 เครื่องสายสากล 4
2063405 เครื่องสายสากล 5
9. กลุมปฏิบตั ิกีตาร
2061407 กีตาร 1
2061408 กีตาร 2
2062407 กีตาร 3
2062408 กีตาร 4
2063407 กีตาร 5
10. กลุมปฏิบตั ิคียบอรด
2061409 คียบอรด 1
2061410 คียบอรด 2
2062409 คียบอรด 3
2062410 คียบอรด 4
2063409 คียบอรด 5
11. กลุมปฏิบตั ิอิเล็กทริคเบส
2061411 อิเล็กทริคเบส 1
2061412 อิเล็กทริคเบส 2

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

ความรู

1

2

3

ทักษะทางปญญา

4

5

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

1

2

3

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู

1

2
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5

ผลการเรียนรู
กลุม รหัสและชื่อรายวิชา
11. กลุมปฏิบตั ิอิเล็กทริคเบส (ตอ)
2062411 อิเล็กทริคเบส 3
2062412 อิเล็กทริคเบส 4
2063411 อิเล็กทริคเบส 5
12. กลุมปฏิบตั ิเครื่องกระทบ
2061413 เครื่องกระทบ 1
2061414 เครื่องกระทบ 2
2062413 เครื่องกระทบ 3
2062414 เครื่องกระทบ 4
2063412 เครื่องกระทบ 5

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

ความรู

1

2

3

ทักษะทางปญญา

4

5

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

1

2

3

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู

1

2
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด
การศึกษาปริญญาตรี ฉบับปจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าควรให นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า
มีคณะกรรมการประเมินขอสอบและพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปน ไปตามแนวการจัดการ
เรียนรู มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการสํารวจสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจจะดําเนินการดังนี้
2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต
ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษาในดานระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอ
ความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูบริหารสถานศึกษา
โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่
จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานศึกษาในระยะเวลาตาง ๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น
โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในดานความรู
ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้น
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ
ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปดโอกาสใหบัณฑิตเสนอ
ขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
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2.2.5 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษตอความ
พร อ มของนั ก ศึ ก ษาในการเรี ย น และสมบั ติ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการเรี ย นรู และการพั ฒ นา
องคความรูของนักศึกษา
2.2.6 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได เชน
(1) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
(2) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
(3) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการ
จัดการศึกษาปริญญาตรี ฉบับปจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช
3.1 นักศึกษามีสิทธิ์ไดรับปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
3.1.1 มีความประพฤติดี
3.1.2 ผานกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด
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 สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3 ใหนั กศึ กษาที่มีคุณ สมบั ติครบถวน ยื่น คํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาต อ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นอาจไมไดรับการ
พิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญาในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีการจัดปฐมนิเทศสําหรับอาจารยที่เขาใหม เกี่ยวกับนโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัย คณะ และ
หลักสูตรที่สอน บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 การมี ส วนรว มในกิ จ กรรมบริการวิช าการแกชุม ชนที่ เกี่ย วของกั บ การพั ฒ นาความรูและ
คุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ
2.2.3 ส งเสริ ม การทํ า วิ จั ย สร า งองค ค วามรูใหม แ ละเพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอนและมี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การดําเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562
และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ โดยใชเกณฑการประเมิน 6 องคประกอบ
ดั ง นี้ 1) การกํ า กั บ มาตรฐาน 2) บั ณ ฑิ ต 3) นั ก ศึ ก ษา 4) อาจารย 5) หลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอน
การประเมินผูเรียน 6) สิง่ สนับสนุนการเรียนรู
1. การกํากับมาตรฐาน
1.1 มีคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป นผูกํากับ ดูแล และใหคําแนะนํ า
ตลอดจนแนวปฎิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ในการบริหารและพัฒ นาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ใหทันสมัยอยางตอเนื่อง ระยะเวลาทุก 5 ป
1.3 อาจารยผูสอน ทําหนาที่จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชา จัดทํา มคอ.5 และมคอ. 6 ที่รับผิดชอบเปนไปอยางมี
คุณภาพ
2. บัณฑิต
2.1 บั ณ ฑิ ตมี คุณ ภาพเป นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธการเรียนรู และทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป เพื่อนําขอมูลจากการสํารวจไปใช
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 ทํ า การคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาโดยการสอบความความรู พื้ น ฐานในรายวิ ช าความรู ทั่ ว ไป
ภาษาอังกฤษ วัดแววความเปนครู การสอบภาคปฏิบัติดานสมรรถนะของสาขาวิชา และการสอบสัมภาษณ
3.1.3 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหมระดับสาขาวิชา โดยใหอาจารยที่ปรึกษามี
การชี้ แจงระบบการลงทะเบี ยนเรีย น แจกคูมือนักศึกษา และกิจ กรรมอื่น ๆ ที่เป น การปรับพื้ น ฐานของ
นักศึกษาใหมีความพรอมกอนเขาศึกษา
3.1.4 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับ นักศึกษาใหมระดับ มหาวิทยาลั ย เชน การปฐมนิ เทศ
นักศึกษาใหม การเขาคายวิชาการ การอบรมทางดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร
3.2 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและการแนะแนวแกนักศึกษา
มหาวิท ยาลั ย มี ระบบอาจารย ที่ ป รึ กษาเพื่ อ ทํ าหน าที่ ดู แลให คํ าปรึ กษาทั้ งในเรื่ องวิช าการ เช น
การลงทะเบียนเรียน การถอน-เพิ่มรายวิชาเรียน และการปรับตัวของนักศึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาจะมี
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 กรณีที่นักศึกษาพบปญหาสามารถยื่นขอรองเรียนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทําการประชุมหารือรวมกันเพื่อแกปญหาและจัดการขอรองเรียนตาง ๆ
พรอมทั้งมีการสํารวจความพึงพอใจของการจัดการขอรองเรียน
4. อาจารย
4.1 การพัฒนาอาจารย
4.1.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจําปเพื่อสงเสริมอาจารยในการเพิ่ มพูนความรู
ความสามารถของอาจารย และเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการดวยการสนับสนุนใหอาจารยเขารวม
อบรมสัมมนาหรือประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเพิ่มพูมความรูในระดับที่สูงขึ้น
4.1.2 มหาวิทยาลัยสงเสริมอาจารยในหลักสูตรใหทําผลงานวิชาการ อาศัยกลไกของมหาวิทยาลัย
โดยใชเปนเงื่อนไขในการตอสัญญาจางของอาจารย ตลอดจนมีโครงการพี่เลี้ยงดานการจัดทําผลงานทาง
วิชาการเพื่อขึ้นตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น
4.2 การคัดเลือกอาจารยใหม
4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําการวิเคราะหอัตรากําลังระยะเวลา 5 ป และทําแผนการ
รับอาจารยใหม ในกรณีที่สาขาวิชามีความตองการอาจารยใหมเพิ่มเติม จึงทําบันทึกถึงมหาวิทยาลัย เพื่อ
ขอรับอาจารยใหมเพิ่มเติมหรือทดแทนอาจารยที่เกษียณอายุ
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4.2.2 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รการประชุ ม กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ก ารรั บ อาจารย ใหม ให มี
คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.3 คุณภาพอาจารย
4.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับ ติดตาม กระตุนการทําผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําสาขาวิชา พรอมทั้งติดตาม
การเผยแพรผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑของคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจํา
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.3.2 ประธานสาขาวิช าติ ด ตามและรายงานรอยละของอาจารย ผูรั บ ผิด ชอบและสํารวจความ
พึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารงานของสาขาวิชาทุกป
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย
5.1.1 คณะกรรมการบริห ารหลักสูตร ตรวจสอบ ควบคุ ม กํากับ การพั ฒ นาหลักสูตรทุ ก ๆ 5 ป
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
5.1.2 การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรมีขั้นตอนดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการประชุมเพื่อเตรียมการในการปรับปรุงหลักสูต ร
และเสนอของบประมาณตอมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงหลักสูตร
2) สาขาวิ ช าจั ด ทํ า คํ า สั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเสนอมหาวิ ท ยาลั ย โดย
คณะกรรมการพั ฒ นาหลักสูตรตองมีองคป ระกอบที่สอดคลองกับ มาตรฐานคุณวุฒิ คือ มีคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรอยางนอย 5 คน ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 คน ผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย 2 คน ผูแทนองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คน
2) สาขาวิชาจัดทํารางหลักสูตร (มคอ.2) พรอมทั้งทําการวิพากษหลักสูตรใหมีโครงสรางและ
เนื้ อหาเป น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดับ ปริญ ญาตรี สาขาครุศาสตรและศึ กษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป )
พ.ศ. 2562 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
3) สาขาวิช านํ าเสนอหลั กสูต รตอคณะกรรมการประจําคณะพิ จ ารณา พรอมดําเนิน การ
ปรับแกตามคําแนะนํา
4) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการกํากับมาตรฐานหลักสูตร คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ สภาวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ พิจารณา พรอม
ดําเนินการปรับแกตามคําแนะนํา
5) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พิจารณาและอนุมัติการ
เปดหลักสูตร
6) สาขาวิชาดําเนินการปรับแกหลักสูตรตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครปฐม และสงขอมูล หลั กสู ตร (มคอ.2) ให สํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษาผานระบบ
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พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) ภายใน 30 วัน
หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอนุมัติการเปดหลักสูตร
5.1.3 อาจารย ผูรั บ ผิ ดชอบหลั กสูตรรายงานผลการดําเนิ น งานของหลักสูตรตามมหาวิท ยาลัย
กําหนดภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การกําหนดผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร รวมประชุม
เพื่อกําหนดผูสอน โดยพิจารณาถึงความชํานาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณที่เกี่ยวของ
กับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย
5.2.2 กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน มี ร ะบบ กลไก กํ า กั บ กระบวนการเรี ย นการสอน
ในการจัดทํา มคอ.3, 4, 5 และ 6 ดังนี้
1) อาจารย ผู ส อนแต ล ะรายวิ ช ารั บ ผิ ด ชอบจั ด ทํ า มคอ.3, 4, 5 และ 6 โดยวางแผน
การจัดการเรียนการสอน ดํ าเนิน การจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมิน ผลรายวิช าที่รับ ผิดชอบ
เปนไปอยางมีคุณภาพ
2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาที่กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํามคอ.3, 4,
5 และ 6 ใหสอดคลองกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) ของรายวิชาตาง ๆ
3) อาจารยผูสอนแตละรายวิชาสงมคอ.3 และ 4 กอนวันเปดภาคการศึกษา และ มคอ.5
และ 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเรียน
5.3.1 การประเมิน ผลการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดั บอุ ดมศึกษาแห งชาติ อาจารย
ผูสอนแตละรายวิชาจัดการประเมินผลการเรียนรูตามวิธีการประเมินที่ระบุไวใน มคอ.3 และ 4 พรอมทั้ง
พิจารณาใหเกรด โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูตรวจทานผลการเรียน รวบรวมผลการเรียนของ
รายวิชาตาง ๆ สงไปยังคณะเพื่อตรวจสอบความถูกตองแลวนําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5.3.2 มีการประเมินผลหลังการเรียนของรายวิชาโดยผูเรียน
5.3.3 มีการประเมินอาจารยผูสอนโดยผูเรียนผานระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล
5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สาขาวิชาจัดกิจกรรมเสริมความเปนครู เพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแตชั้นปที่
1-4 เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมในการเปนครู และเสริมสรางความเปนพลเมืองที่เขมแข็งปละไมนอยกวา
2 กิจกรรม เชน
1) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงมั่นและรักในอาชีพครู
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 อาจารยผูรับป ดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
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
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5.5.4 สาขาวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา
5.5.5 สาขาวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 ระบบการดําเนินงานของสาขาวิชาในการสนับสนุนการเรียนรู สาขาวิชามีระบบและกลไกการ
ดําเนินงานเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้
6.1.1 อาจารย ผู ส อนเสนอรายชื่ อ สิ่ งสนั บ สนุ น ที่ ต อ งการ เช น หนั งสื อ สื่ อ ตํ าราสื่ อ การเรี ย น
การสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุและครุภัณฑคอมพิวเตอร ไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความ
เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
6.1.2 คณะกรรมการบริห ารหลั กสูตรดําเนิ น การของบประมาณจากมหาวิทยาลั ย และจัด สรร
งบประมาณสําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตาง ๆ ใหเพียงพอตอความตองการ
6.1.3 ประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผูเรียน ผูสอน และผูที่เกี่ยวของ
6.2 การปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
นําผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผูเรียนและผูสอน จากปการศึกษาที่
ผานมา มาใชในการพิจารณาเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปการศึกษา

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

2562 2563 2564 2565 2566

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
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
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(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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ปการศึกษา

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

2562 2563 2564 2565 2566

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากระดับ 5.0
(13) นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะภาษาอังกฤษผาน
เกณฑขั้นต่ําตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจ
หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก
นักศึ กษา การตอบคํ าถามของนักศึกษาในชั้น เรียน ซึ่งเมื่ อรวบรวมขอมูล ที่กลาวขางตน แลวจะสามารถ
ประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตอง
มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรีย นและปลายภาคเรีย น จะสามารถชี้ไดวาผูเรีย นมีความเขาใจหรือไม
ในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ให นั กศึ กษาไดมีการประเมิ นผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและการใชสื่อ
การสอนในทุกรายวิชา ผานระบบการประเมินออนไลน (ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล)
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นทําทุกป ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมด เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมิน อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก อยางนอย 1 คน ที่ไดรับ
การแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการครบ 5 ขอ
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
มีการดําเนินการครบ 10 ขอ
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
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คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพั ฒ นาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 3 ป และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลจะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา
ก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอย
นั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อให
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวก ก

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
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ภาคผนวก ข

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 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

149

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

นางสาวอัญชนา สุตมาตร
อาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา
ศศ.ม.
ดนตรี
ค.บ.
ดนตรีศึกษา
ประสบการณการสอน
วิชาที่สอน
รหัสวิชา
2061409
2061410
2062409
2062410
2603409

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่สําเร็จ
2545
2540

ตั้งแตปการศึกษา 2548-ปจจุบัน

ชื่อวิชา
คียบอรด 1
คียบอรด 2
คียบอรด 3
คียบอรด 4
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 (กลุมที่2).
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

นายวรชิน มั่งคั่ง
อาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ศป.ม.
มานุษยดุริยางควิทยา
ค.บ.
ดนตรีศึกษา
ประสบการณการสอน
วิชาที่สอน
รหัสวิชา
2063601
2061401
2061402
2062401
2062402
2063401

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏนครปฐม

ปที่สําเร็จ
2549
2539

ตั้งแตปการศึกษา 2540-ปจจุบัน

ชื่อวิชา
วงโยธวาทิต
เครื่องลมไม 1
เครื่องลมไม 2
เครื่องลมไม 3
เครื่องลมไม 4
เครื่องลมไม 5

ผลงานทางวิชาการ
วรชิน มั่งคั่ง. 2559. การศึกษาดนตรีพื้นบานชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม “บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน”. 31
มีนาคม-1 เมษายน 2559 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 6 หนา, 998-1003.
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

นายสรายุทธ โชติรัตน
อาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ศศ.ม.
ดุริยางคไทย
ศป.บ.
ดุรยิ างคศาสตร

สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปที่สําเร็จ
2552
2550

ประสบการณการสอน ตั้งแตปการศึกษา 2555-ปจจุบัน
วิชาที่สอน
รหัสวิชา
2061203
2061204
2062203
2062204
2063203

ชื่อวิชา
เครื่องสีไทย 1
เครื่องสีไทย 2
เครื่องสีไทย 3
เครื่องสีไทย 4
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 (กลุมที่2).
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

นายศราวุธ วิวรรณ
อาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ศศ.ม.
ดนตรี
ค.บ.
ดนตรีศึกษา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันราชภัฏเชียงใหม

ปที่สําเร็จ
2546
2541

ประสบการณการสอน ตั้งแตปการศึกษา 2548-ปจจุบัน
วิชาที่สอน
รหัสวิชา
2062303
2062304
2061407
2061408
2062407
2062408
2063407

ชื่อวิชา
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2
กีตาร 1
กีตาร 2
กีตาร 3
กีตาร 4
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 (กลุมที่2).
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

นางสาวพรรณระพี บุญเปลี่ยน
อาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ศป.ม.
มานุษยดุริยางควิทยา
ศษ.บ.
ดุริยางคไทย

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปที่สําเร็จ
2549
2540

ประสบการณการสอน ตั้งแตปการศึกษา 2542-ปจจุบัน
วิชาที่สอน
รหัสวิชา
2061102
2062103
2061203
2061204
2062203
2062204
2063203

ชื่อวิชา
ทฤษฎีดนตรีไทย
ดนตรีพื้นบานไทย
เครื่องสีไทย 1
เครื่องสีไทย 2
เครื่องสีไทย 3
เครื่องสีไทย 4
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 (กลุมที่2).
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรกอนและหลังการปรับปรุง
หัวขอ
ชื่อหลักสูตร

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ปรัชญา

ความสําคัญ

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ป)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป)
ปรับจากหลักสูตร 5 ป เปน 4 ป ตามมาตรฐาน
Bachelor of Education Program in Music Education Bachelor of Education Program in Music Education คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา
ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562
1. นางสาวอัญชนา สุตมาตร
1. นางสาวอัญชนา สุตมาตร
ปรับใหมีคณ
ุ สมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
2. นายวรชิน มั่งคั่ง
2. นายวรชิน มั่งคั่ง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
3. นายสราวุธ โชติรัตน
4. นายศราวุธ วิวรรณ
5.นางสาวพรรณระพี บุญเปลี่ยน
6. นายการุณย ดานประดิษฐ
ผลิตบัณฑิตครูดนตรีที่มีความรู และทักษะ ในการจัดการเรียนรู
ดานดนตรี และยึดมั่นจริยธรรมวิชาชีพ

3. นายสราวุธ โชติรัตน
4. นายศราวุธ วิวรรณ
5.นางสาวพรรณระพี บุญเปลี่ยน

ผลิตบัณฑิตครูที่มีความรู และความสามารถในดานการจัดการ
เรียนรูดานดนตรี มีเจตคติที่ดี และยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพครู

พอจะมีความรูความสามารถทางดนตรีอยูบางมาบรรจุเปนนักการ
ภารโรง หรือครูจางสอนชั่ว คราวมาทําหน าที่เปน ครูผูส อนดนตรี
เปนตน จนในระยะตอมาไดมีการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูผูสอนดนตรี
เกิด ขึ้น ในหลาย ๆ สถาบัน อุด มศึกษา แตก็ชวยใหปญหาการขาด
แคลนครูผูสอนดนตรีในโรงเรียนบรรเทาไปบางเทานั้น ภาวะการ
ขาดแคลนครูผูสอนดนตรีในประเทศก็ยังคงดํารงอยู ซึ่งปญหาการ
ขาดแคลนนั้นไมไดอยูที่จํานวนบัณฑิตวิชาชีพครูผูสอนดนตรีเทานั้น

เจริญไดนั้นจะตองพัฒนาคนซึ่งไดแกเยาวชนของชาติเสียกอน เพื่อให
เยาวชนเติบโตเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณครบทุก
ดานจึงสามารถชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปไดและหนาที่
ที่มีความสําคัญยิ่งของครูก็คือการปลูกฝงความรูความคิดและจิตใจ
แกเยาวชนเพื่อใหเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของ
ประเทศชาติในกาลขางหนาผูเป นครูจึงจัดไดวาเป น ผูที่ มีบ ทบาท
อยางสําคัญในการสรางสรรคอนาคตของชาติบานเมือง

ปรับใหครอบคลุมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562
ปญหาการขาดแคลนครูผูสอนดนตรีในโรงเรียนทั้งภาครัฐ
ปจจุบันอาชีพครูถือวาสําคัญยิ่งเพราะครูมีบทบาทสําคัญ ปรับใหครอบคลุมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
และเอกชนไดดําเนินมาอยางยาวนาน ในอดีตผูบริหารโรงเรียนได ในการพัฒนาประเทศใหเจริญมั่นคงใหกาวทันตอสถานการณการ ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
หาแนวทางแกไขปญหานี้ดวยตนเอง เชน หาบุคลากรในทองถิ่น ที่ เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบันแตกอนที่จะพัฒนาบานเมืองให (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562
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หัวขอ
ความสําคัญ (ตอ)

วัตถุประสงค

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ปญหาดังกลาวยังคงผูกพันกับการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อ
บรรจุขาราชการครูผูสอนดนตรีของประเทศอีกดวย พรอม ๆ กับ
ปญหาการพัฒนาความรูความสามารถครูผูสอนดนตรีใหสามารถ
ทํางานใหสอดคลองกับสภาวะปญหาเฉพาะของโรงเรียนในทองถิ่น
นั้น ๆ ดวย
สาขาวิ ช าดนตรี คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีประสบการณการผลิตบัณฑิตดนตรี
มาอยางยาวนาน โดยมุงเนนใหบัณฑิตมีความรูความสามารถทาง
เครื่องดนตรีอื่น ๆ นอกจากเครื่องมือหลักของตนเอง เพื่อรองรับ
ภาระงานสอนทั้ ง ทางด า นทฤษฎีแ ละทางปฏิ บั ติด นตรี และเพื่ อ
สงเสริมใหกิจกรรมทางดนตรีของโรงเรียนในกลุมเปาหมายเปนไป
อยางมีประสิท ธิภาพ และลดปญหาภาวะการขาดแคลนครูผูสอน
ดนตรีในประเทศอยางเปนรูปธรรมตอไป
1. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี ค วามรู ทั ก ษะ และสามารถประยุ ก ต
ความรูเพื่อประกอบอาชีพดานดนตรี
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีเจตคติที่ดี ตอวิชาชีพครูดนตรี
3. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี ทั ก ษะทางป ญ ญา การคิ ด วิ เ คราะห
แกปญหา และงานสรางสรรคทางดนตรี
4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ภาษา การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิ ต ให มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ภาวะผู นํ า มนุ ษ ย
สัมพันธและความรับผิดชอบ

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

เพื่อใหผูเขารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
ปรับใหครอบคลุมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
1. มี ความรู ทัก ษะ และสามารถประยุก ตความรูเพื่อประกอบ ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
อาชีพดานดนตรี
(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562
2. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู คุณ ธรรม จริย ธรรม และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
3. มี ทั ก ษะทางป ญ ญา การคิ ด วิ เคราะห แก ป ญ หา และงาน
สรางสรรคงานวิจัยทางดนตรี
4. มี ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ ง ตั ว เลข ภาษา การสื่ อ สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธความรับผิดชอบ และการเรีย นรู
ตลอดชีวิต
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
173 หนวยกิต
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
บังคับ 9 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
บังคับ 6 หนวยกิต
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
บังคับ 6 หนวยกิต
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ 6 หนวยกิต
ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุมวิชาใดอีกไมนอยกวา
3 หนวยกิต
ข.หมวดวิชาเฉพาะดานจํานวนไมนอยกวา 137 หนวยกิต
1. กลุมเนื้อหาวิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา 59 หนวยกิต
(1) กลุมเนื้อหาวิชาชีพครู
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) วิชาเอกเดี่ยว
39 หนวยกิต
(3) วิชาการสอนวิชาเอก
6 หนวยกิต
(4) วิชาเลือกเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
9 หนวยกิต
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

หมายเหตุ

ปรับใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ไมนอยกวา 139 หนวยกิต สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
พ.ศ. 2562
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
3) กลุม วิชามนุษยศาสตร 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 วิชาเอก ไมนอยกวา 60 หนวยกิต
1) กลุมวิชาเอก บังคับ 40 หนวยกิต
2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
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หัวขอ

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาชีพครู

วิชาชีพครู ไมนอยกวา 59 หนวยกิต
1. กลุมวิชาชีพครู บังคับ 37 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1112101 พื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6)
1112102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3)
1112103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 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 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
1151101 พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
2(2-0-4)
1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(1-2-3)
1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา2(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 สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน 2(2-0-4)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

วิชาชีพครู 43 หนวยกิต
ปรับรายวิชาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการ
1) กลุมวิชาชีพครู 28 หนวยกิต
สอนแบบอิงสมรรถนะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1104006 คุรุนิพนธ
1(0-2-1)
1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเปนครู
3(2-2-5)
1111103 ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1121201 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู
2(1-2-3)
1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
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
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1123402
1123403
1132102
1133502
1132503
1142201
1142501
1152301
1153102
1153504

ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2-3)
วาทการสําหรับครู
2(2-0-4)
นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา 3(2-2-5)
การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
การสรางแบบทดสอบเบื้องตน
2(2-0-4)
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
3(2-2-5)
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0-4)
บุคลิกภาพและการปรับตัว
2(2-0-4)
จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน
2(1-2-3)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 หนวยกิต
1102301 การสังเกตและการมีสว นรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1(90)
1102303 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
2(180)

4. กลุม วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต
1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาเอก

2. วิชาวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา
78 หนวยกิต
(1) วิชาเอก(บังคับ) จํานวน
24 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
2061101 พื้นฐานดนตรีไทย
3(3-0-6)
2061301 พื้นฐานดนตรีตะวันตก
3(3-0-6)
2061302 การอานและขับรองโนตเบื้องตน
3(2-2-5)
2062419 ขับรองประสานเสียง 1
3(0-6-3)
2064901 การเสนอผลงานดนตรี
3(2-2-5)
2061701 คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
2063901 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 1
3(3-0-6)
2063902 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 2
3(3-0-6)
(2) วิชาเอกเดี่ยว จํานวน
39 หนวยกิต
2061102 ดนตรีพื้นบานไทย
3(3-0-6)
2062211 ปฏิบัติหนาทับดนตรีไทย
3(0-6-3)
2063101 รูปแบบและการวิเคราะหเพลงไทย
3(3-0-6)
2063103 ปรับวงดนตรีไทย
3(3-0-6)
2063416 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีสากล 1
3(0-6-3)
2063417 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีสากล 2
3(0-6-3)
รายวิชาเอกเดี่ยวปฏิบัติ ใหเลือกเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรี
ตอเนื่องเพียงกลุมเดียว
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)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

2.2 วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา
60 หนวยกิต ปรับรายวิชาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการ
1) กลุมวิชาเอก บังคับ
40 หนวยกิต สอนแบบอิงสมรรถนะ
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 ทฤษฎีดนตรีตะวันตกขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
2062103 ดนตรีพื้นบานไทย
3(2-2-5)
2062302 ขับรองประสานเสียง
2(0-4-2)
2062701 คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
2063212 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรี 1
3(0-6-3)
2063413 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรี 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
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2062202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4
2063201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5
2063202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6
2064201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 7
2. กลุมปฏิบัติเครื่องสีไทย
2061203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1
2061204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2
2062203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3
2062204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 4
2063203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 5
2063204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 6
2064203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 7
3. กลุมปฏิบัติเครื่องตีไทย
2061205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1
2061206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2
2062205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3
2062206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4
2063205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5
2063206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 6
2064205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 7
4. กลุมปฏิบัติเครื่องเปาไทย
2061207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 1
2061208 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 2
2062207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 3

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2062211
2062303
2062304
2062501
2063104
2063305
2063505
2063601

หนาทับดนตรีไทย
3(2-2-5)
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1
3(3-0-6)
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2
3(3-0-6)
พัฒนาการทางดนตรีไทย
3(2-2-5)
ปรับวงดนตรีไทย
3(2-2-5)
การวิเคราะหและประพันธดนตรีตะวันตก 3(2-2-5)
การวิเคราะหและประพันธเพลงไทย 3(2-2-5)
วงโยธวาทิต
3(2-2-5)

2.2) กลุมวิชาเอก (รายวิชาปฏิบัติ) เลือกเรียน ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีเพียงกลุมเดียว ดังนี้
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)
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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
รายวิชาเอกเดี่ยว 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 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีไทย 1
3(2-2-5)
2063213 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีไทย 2
3(2-2-5)
รายวิชาเอกเดี่ยวปฏิบัติ ใหเลือกเรียนปฏิบัติ
เครื่องดนตรีตอเนื่องเพียงกลุมเดียว
21 หนวยกิต

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
3. กลุมปฏิบัติเครื่องตีไทย
2061205 เครื่องตีไทย 1
2061206 เครื่องตีไทย 2
2062205 เครื่องตีไทย 3
2062206 เครื่องตีไทย 4
2063205 เครื่องตีไทย 5
4. กลุมปฏิบัติเครื่องเปาไทย
2061207 เครื่องเปาไทย 1
2061208 เครื่องเปาไทย 2
2062207 เครื่องเปาไทย 3
2062208 เครื่องเปาไทย 4
2063207 เครื่องเปาไทย 5
5. กลุมปฏิบัติขับรองเพลงไทย
2061209 ขับรองเพลงไทย 1
2061210 ขับรองเพลงไทย 2
2062209 ขับรองเพลงไทย 3
2062210 ขับรองเพลงไทย 4
2063209 ขับรองเพลงไทย 5
6. กลุมปฏิบัติเครื่องลมไม
2061401 เครื่องลมไม 1
2061402 เครื่องลมไม 2
2062401 เครื่องลมไม 3
2062402 เครื่องลมไม 4
2063401 เครื่องลมไม 5
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3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
6. กลุมปฏิบัติเครื่องลมไม
2061401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 1
2061402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 2
2062401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 3
2062402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 4
2063401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 5
2063402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 6
2064401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 7
7. กลุมปฏิบัติเครื่องทองเหลือง
2061403 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1
2061404 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2
2062403 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3
2062404 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4
2063403 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5
2063404 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6
2064403 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 7
8. กลุมปฏิบัติเครื่องสายสากล
2061405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1
2061406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2
2062405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3
2062406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4
2063405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5
2063406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6
2064405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 7

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

7. กลุมปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง
2061403 เครื่องลมทองเหลือง 1
2061404 เครื่องลมทองเหลือง 2
2062403 เครื่องลมทองเหลือง 3
2062404 เครื่องลมทองเหลือง 4
2063403 เครื่องลมทองเหลือง 5
8. กลุมปฏิบัติเครื่องสายสากล
2061405 เครื่องสายสากล 1
2061406 เครื่องสายสากล 2
2062405 เครื่องสายสากล 3
2062406 เครื่องสายสากล 4
2063405 เครื่องสายสากล 5
9. กลุมปฏิบัติกีตาร
2061407 กีตาร 1
2061408 กีตาร 2
2062407 กีตาร 3
2062408 กีตาร 4
2063407 กีตาร 5
10. กลุมปฏิบัติคียบอรด
2061409 คียบอรด 1
2061410 คียบอรด 2
2062409 คียบอรด 3
2062410 คียบอรด 4
2063409 คียบอรด 5
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9. กลุมปฏิบัติกีตาร
2061407 ปฏิบัติกีตาร 1
2061408 ปฏิบัติกีตาร 2
2062407 ปฏิบัติกีตาร 3
2062408 ปฏิบัติกีตาร 4
2063407 ปฏิบัติกีตาร 5
2063408 ปฏิบัติกีตาร 6
2064407 ปฏิบัติกีตาร 7
10. กลุมปฏิบัติคียบ อรด
2061409 ปฏิบัติคียบอรด 1
2061410 ปฏิบัติคียบอรด 2
2062409 ปฏิบัติคียบอรด 3
2062410 ปฏิบัติคียบอรด 4
2063409 ปฏิบัติคียบอรด 5
2063410 ปฏิบัติคียบอรด 6
2064409 ปฏิบัติคียบอรด 7
11. กลุมปฏิบัติเครื่องกระทบ
2061413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
2061414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
2062413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
2062414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4
2063413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5
2063414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6
2064413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 7

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

11. กลุมปฏิบัติอิเล็กทริคเบส
2061411 อิเล็กทริคเบส 1
2061412 อิเล็กทริคเบส 2
2062411 อิเล็กทริคเบส 3
2062412 อิเล็กทริคเบส 4
2063411 อิเล็กทริคเบส 5
12. กลุมปฏิบัติเครื่องกระทบ
2061413 เครื่องกระทบ 1
2061414 เครื่องกระทบ 2
2062413 เครื่องกระทบ 3
2062414 เครื่องกระทบ 4
2063412 เครื่องกระทบ 5

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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(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 การสรางสื่อการสอนวิชาดนตรี
3(2-2-5)
2064903 สัมมนาดนตรี
3(2-2-5)
2061213 ปฏิบัติขับรองเพลงไทยพื้นฐาน
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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ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพครู
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

1113201 หลักวิชาชีพครู
3(2-2-5)
Principle of Professional Teacher
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ วิช าชี พ ครู บทบาทหน า ที่
สภาพงานครู องคก รวิชาชีพครูกฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและ
วิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนว
ทางการเสริมสรางความกาวหนาเพื่อพัฒนาตนและวิชาชีพอยาง
ต อ เนื่ อ ง การเป น บุ ค คลแห ง การเรี ย นรู การจั ด การความรู ที่
เกี่ย วของกับวิชาชีพครูเพื่อการแสวงหาและการเลือกใชขอมูล
ขาวสารความรู รอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอน
เพื่อใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคสิ่งใหม ๆ
ลักษณะของครูที่ดี การเสริมสรางเจตคติและจิตวิญญาณความ
เปนครู คุณ ธรรมจริย ธรรมที่จําเปนตอวิชาชีพครู หลักธรรมาภิ
บาลและความซื่อสัตยสุจริต จิตสาธารณะและเสียสละเพื่อสังคม
การเสริมสรางความสัมพันธเชิงสรางสรรคระหวางครูกับผูเรียน
เพื่ อ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู เรี ย น การปฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนและสังคม

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเปนครู
3(2-2-5)
Virtue Ethics and Spirituality for Teachers
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงมัน่
พั ฒนาผู เรี ยนด วยจิ ตวิ ญญาณความเป นครู เป นแบบอย างที่ ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และเป นพลเมืองที่เขมแข็ง ดํารงตนให เปนที่
เคารพศรัทธาของผู เรี ยนและสมาชิ กในชุ มชน โดยการวิ เคราะห
สังเคราะห บูรณาการองคความรูเกี่ยวกับคานิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู
กฎหมายสําหรับครู สภาพการณ การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใชการ
จัดการเรียนรูที่เนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการ
สะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี
มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง
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 ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)

1112102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3)
English Communication for Teacher
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับใช
ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ การฝกทักษะ
การฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การคนควาและพัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรูมารยาท วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิตของตางชาติ
1112103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3)
Thai Communication for Teacher
การใช ภ าษาไทยสํ าหรับ ครู อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การฝ ก ทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ าน และการเขี ย น การใช

Language for Communication for Teachers

ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการ
จัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและความ
แตกต า งระหว า งบุ ค คลของผู เรี ย น ผู เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการ
จําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับ
ครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน
การเขียน ภาษาทาทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู
และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการ
ฟ ง การพู ด การเขี ย น และภาษาท า ทาง เพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย น
สืบคนสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัยและทันตอการ
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ภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาวิชาชีพครู การจัดทํา เปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒ นธรรมที่แตกตาง
หนังสือราชการ การใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต หลายหลายเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
อยู ร ว มกั น ได อ ย า งสั น ติ สุ ข ภายใต ค วามหลากหลายทาง
Using Thai and English language for
วัฒนธรรม
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 พื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6) 1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพ
Foundation of Education
การศึกษา
3(2-2-5)
Educational Philosophy and Educational
บทบาทของการศึ ก ษาในการพั ฒ นาประเทศ
Quality Assurance
ปรั ช ญา แนวคิ ด และทฤษฎี ท างการศึ ก ษา จิ ต วิ ท ยา สั ง คม
รูและเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการศึกษา การประกัน
เศรษฐกิ จ ศาสนา และวั ฒ นธรรม แผนการศึ ก ษาและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ การจัดการศึกษาที่ตอบสนอง คุณ ภาพการศึก ษา ปรัชญาการศึก ษาตะวัน ตกและตะวัน ออก
ความตองการทองถิ่น โครงสรางการบริหารสถานศึกษา แนวคิด อภิปราย การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี
และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน การ ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นําปรัชญา
วิเคราะห เกี่ย วกับบริบท แนวโนม และป ญ หาการศึก ษาสูก าร การศึก ษาและการประกันคุณ ภาพการศึกษามาประยุก ตใชใน
การจั ด การศึ ก ษา พั ฒ นาหลั ก สู ต ร จั ด การเรี ย นรู วั ด และ
ประยุกตใชเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4) ประเมินผล วิเคราะหหลักการจัดการศึกษาที่เปนฐานคิดสากล
Educational Quality Assurance
และฐานคิดวิถีไทย นําแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ความหมาย ความสํ าคั ญ หลั กการ แนวคิ ด และ มาประยุกตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใชพัฒนาสถานศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกัน
Knowledge and understanding of
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ การจัดการ educational foundation, educational quality
ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครูเพื่อการจัดการเชิงคุณภาพของการจัด assurance, Western and Eastern educational
กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ ละการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู อ ย า ง philosophy; discussion of educational quality
ต อ เนื่ อ ง บทบาทหน า ที่ ข องผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การประกั น assurance, philosophy, concept, theory of education,
คุณภาพการศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา การ religion, economy, society and culture; applying
ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด กิ จ กรรมการ educational philosophy and educational quality
assurance to educational management, curriculum
เรียนรู และการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
development, learning management, measurement
and evaluation; analyzing principle of educational
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1121205

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
ความรูพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ หลั ก สูต ร องคป ระกอบ
ของหลักสูตร ความหมาย ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร
รู ป แ บ บ ก ารพั ฒ น าห ลั ก สู ต ร แ น ว คิ ด ห ลั ก ก าร แ ล ะ
กระบวนการพั ฒ นาห ลั ก สู ต ร การนํ าห ลั ก สู ต รไปใช ใ น
สถานศึกษา สาระสําคัญและความสําคัญของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร และ
การใชแหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การฝกปฏิบัติการวิเคราะห
และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การฝกปฏิบัติการประเมิน
หลักสูตร และการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร

1122301

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

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ แนวคิด
ของการสอน และหลักการจัดการเรียนรู ทฤษฎีและรูปแบบการ
จั ด การเรี ย นรู ที่ ห ลากหลายโดยเน น การคิ ด วิ เ คราะห คิ ด
สรางสรรค และคิดแกปญหา การออกแบบการจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู การ
วัดและประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู การใชสื่อและการ
จั ด สิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ การเรี ย นรู การพั ฒ นาศู น ย ก ารเรี ย นรู ใน

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
พัฒนาหลัก สูตรสถานศึกษาและหลัก สูตรรายวิชา
ตามธรรมชาติ ข องสาขาวิ ช าเอกที่ สอดคล อ งกั บ บริ บ ท
สถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตร
โดยประยุกตใชความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของ
หลัก สูตร ทฤษฎีแ ละรูป แบบการพัฒ นาหลัก สูตร พื้ นฐานการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รทางปรั ช ญ าการศึ ก ษา จิ ต วิ ท ยา สั ง คม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช
การประเมินหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อใหเปนผูมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง
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
บริหารจัดการชั้นเรียน ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่
สามารถพั ฒ นาผู เรี ย นให มี ป ญ ญารู คิ ดและมี ความเป นนวั ตกร
สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และยอมรับความแตกตางของผูเรียน
แตละบุคคล จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมี
ความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน บูรณาการ
ความรู เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล
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สถานศึ ก ษา ความสํ า คั ญ หลั ก การ และกระบวนการจั ด ทํ า
แผนการจัดการเรียนรู และการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู
การฝก ปฏิบัติการจัดการเรียนรูใหผูเรีย นเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ
1124501 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2(2-0-4)
Classroom Management
ความหมาย ความสํ า คั ญ องค ป ระกอบ และ
หลักการจัดการชั้นเรียน ลักษณะชั้นเรียนที่พึงประสงค การจัด
ชั้นเรียนเฉพาะวิชา การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริมการ
เรียนรูและเจตคติที่ดีตอการเรียนรู การสรางวินัยในชั้นเรียน การ
สรางแรงจูงในการเรียน หลักการและกระบวนการแกปญหาใน
ชั้น เรีย น การจัดการพฤติก รรมและการปรับพฤติก รรมผูเรีย น
การใชกระบวนการกลุมเพื่อการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ

ในการจั ด การเรี ย นรู โดยใช ค วามรู เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง การบู รณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและ
แหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียน
รวม การชี้แนะผูเรียน การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลอง
จัดการเรียนรูในสถานศึกษา เป นผู มีความรับผิดชอบและมุ งมั่ น
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 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology
for Educational Communication and
Learning
ประยุ ก ต ใช เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลในการออกแบบการ
จัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ที่สอดคลองกับบริบทและความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิ เศษ โดยการวิเคราะห หลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข องกั บ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู กฎหมายที่เกี่ยวของ จรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยี

1131103

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information
Technology for Education
ความสําคัญ ประเภท หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน แหลงการเรียนรู
และเครือ ขายการเรียนรู หลักการเลือ ก การออกแบบ การผลิ ต
การประยุกตใช การประเมิน และการบํารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา การฝกปฏิบัติการออกแบบ การผลิต การใชและการ
ปรับ ปรุง เทคโนโลยีส ารสนเทศและนวัต กรรมการศึกษาเพื่ อการ
จัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5)
Learning outcome Measurement and
Evaluation
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวัดและ
การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน จุดมุงหมายทางการศึกษา
กับการวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินผลการเรียนรูตาม
สภาพจริง การสราง การเลือกใช และการตรวจสอบคุณ ภาพ
ของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
เกณฑการใหคะแนน สถิติเบื้องตนสําหรับการวัดและประเมินผล
การศึกษา การแปลความหมายของคะแนน การฝกปฏิบัติการวัด
และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน การนําผลจากการวัดและ
การประเมินผลไปใชในการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน

ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให ส ามารถเลื อ ก และประยุ ก ต ใช น วั ต กรรมและ
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการสื่ อสารการศึ กษาและการจั ดการ
เรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสิ น
ทางปญญาและใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง
ในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง
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
1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
วั ดและประเมิ น ผลการเรี ย นรู ต ามสภาพจริ ง ด วย
วิธีการที่ เหมาะสมและสอดคลองกั บลั กษณะของสาระสําคัญใน
เรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพื่อ
พัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู โดยใช
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตาม
สภาพจริง การออกแบบและสรางเครื่องมื อวัดและประเมิ นผล
การใหขอมูลปอนกลับที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการ
ใช ผลการวั ดและประเมิ นผลผู เรี ย นในการปรั บปรุ งพั ฒ นาการ
เรียนรูของผู เรียน เพื่ อให สามารถวัดและประเมิ นผลเพื่ อพั ฒนา
ผูเรี ยนอย างเหมาะสมและสร างสรรค และใช การสะท อนคิ ดไป
ประยุ กต ใช ในการพั ฒนาตนเองในการเป นครูที่ ดี มี ความรอบรู
และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง ประยุกตใชหลักการ แนวคิ ด
ทฤษฎี ก ารวั ด และประเมิ น ผล เพื่ อ การออกแบบการประกั น
คุณภาพการศึกษา
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การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลั ก การ แนวคิด และแนวปฏิ บั ติ ข องการวิ จั ย
เพื่ อพัฒ นาการเรีย นรู การใชแ ละผลิตงานวิจัย เพื่อพั ฒ นาการ
เรียนรู ระเบียบวิธีการวิจัย การกําหนดปญหา การออกแบบการ
วิจัย การเลือกตัวอยาง การสรางและพัฒ นาเครื่องมือการวิจัย
สถิติเพื่อการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล การ
ตีความและการแปลผลขอมูล การเขียนรายงานและการนําเสนอ
ผลงานวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน

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
วิจั ย แกป ญ หาเพื่ อ พั ฒ นาผูเรีย น สรางนวัต กรรม
เพื่อพัฒนาการเรีย นรูของผูเรีย นที่สอดคลองกับธรรมชาติของ
สาขาวิ ช าเอก บริ บ ทความแตกต า งหลากหลายของผู เรี ย น
ผูเรีย นที่มีความตองการพิ เศษ โดยการศึ ก ษา วิเคราะห สภาพ
ปญ หาและความต องการในการพั ฒ นาของผู เรีย นในชั้น เรีย น
ออกแบบการวิ จั ย โดยประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี
ทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรม
ในการวิ จั ย เพื่ อ แก ป ญ หาและพั ฒ นาผู เ รี ย น นวั ต กรรมที่
สอดคลองกับบริบทของชุมชน เพื่อใหสามารถนําผลการวิจัยไป
ใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน และใชการ
สะทอนคิดไปประยุก ตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี
มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง
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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พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
2(2-0-4)
Foundation of Psychology for Teacher
พื้นฐานทางจิตวิท ยาตอการประกอบวิชาชีพครู
แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการความหลากหลายของผูเรีย น
การเรียนรู กระบวนการคิดและเชาวนปญญา การรับรู แรงจูงใจ
บุคลิกภาพ พฤติกรรมทางสังคม สุขภาพจิตและจิตวิทยาสุขภาพ
การประยุกตหลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อความเขาใจ
และสนั บ สนุน การเรีย นรูของผูเรีย นให เต็ มตามศัก ยภาพ การ
ปฏิบัติวิชาชีพครู และการสรางคุณภาพชีวิต
1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(1-2-3)
Psychology of Learning and Instruction
การประยุ ก ต ห ลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี จิ ต วิ ท ยา
การศึก ษาและจิตวิทยาการเรียนรูเพื่อการสอนและการพัฒนา
ผูเรียน ระบบประสาทการรูสึก จิตประสาทการเคลื่อนไหว และ
สมองกับการเรียนการสอน พัฒนาการตามวัยกับการเรียนการ
สอน แรงจูงใจ อารมณ วินัยการเรียนรู พลวัตกลุมกับการเรียน
การสอน การวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมที่
สงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู แนวคิดจิตวิทยาการประเมิน
สัมฤทธิผลการเรียนและการสอน

1153503

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

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 ออกแบบการจัดการ
เรี ย นรู แ ละบริ ห ารจั ด การพฤติ ก รรมผู เรี ย น เพื่ อ พั ฒ นาและ
สงเสริมผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย โดยใชหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ
เรียนรู การทํางานของสมอง และความหลากหลายของผูเรียน
สามารถดู แ ลชวยเหลือผูเรีย นที่ มีค วามตองการพิ เศษ ใช ก าร
สะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปน
ครู ที่ ดี มี ค วามรอบรู ทั น สมั ย และทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง
มุงมั่นพัฒนาผูเรียนและพัฒนาตนดวยจิตวิญญาณความเปนครู
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
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ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา และหลักการ
แนะแนว ลักษณะ ประเภท และบริการแนะแนวในสถานศึกษา
หลักการ ทฤษฎี และทักษะการใหการปรึกษาเบื้องตน การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรีย นและการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรีย น
ระบบดูแลชวยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน การ
ฝกปฏิบัติการศึกษารายกรณี

ประยุ ก ต ค วามรู เพื่ อ การรู จั ก และดู แ ลช ว ยเหลื อ
ผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพดวยกระบวนการแนะแนว และการ
ใหคําปรึกษา สงเสริม ปองกัน และแกไขปญหา พัฒนาการและ
การเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัย อยางมีประสิทธิภาพดวยการ
จั ด บริ ก ารแนะแนวและการจั ด กิ จ กรรมแนะแนวในชั้ น เรี ย น
พัฒ นาผูเรีย นเป นรายบุคคลตามศัก ยภาพและรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบตามกระบวนการศึกษา
รายกรณี ให คํ าแนะนํ าและข อ มู ลย อ นกลับ แก ผูป กครองและ
ผูเกี่ยวของเพื่อสงเสริมพัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียน การสง
ตอและการสรางความรวมมือเพื่อพัฒนาและแกปญหาผูเรียนให
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ค วามรอบรู ทั น สมั ย และทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับพัฒนาการผูเรียน มุงมั่นพัฒนาผูเรียน
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
1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1
1(90)
สถานศึกษา
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 1
Observation and Participation in
ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู
School Practices
คุณลักษณะของครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
การศึ ก ษาสั ง เกตการจั ด การเรีย นรู และสภาพ ครู การปฏิบัติตนของครูที่สะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปน
ทั่วไปของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ ภาระงานของครูผูสอน ครู ครู การมี จ รรยาบรรณต อ ตนเอง และวิ ช าชี พ ศึ ก ษาเรี ย นรู
ประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางเสริม บทบาทหนาที่ครู ครูประจําชั้น ศึกษาบริบทชั้นเรียน บริบทของ
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เจตคติที่ดีและจิตวิญญาณความเปนครูเพื่อการเปนครูมืออาชีพ
การสร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งผู เรี ย นและบุ ค ลากรใน
สถานศึกษาการศึกษาพฤติกรรมผูเรียน การมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมโฮมรูม การสรางมนุษยสัมพันธอัน
ดี ร ะหว า งผู เรี ย นและบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ความร ว มมื อ
ระหวางสถานศึก ษาและชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึก ษา
การฝกเปนผูชวยครูดานงานธุรการ ชั้นเรียน การเขียนรายงาน
ผลการศึกษาผูเรียนรายกรณี การจัดทํารายงานการศึกษาสังเกต
และการปฏิ บั ติง านผู ช วยครูจ ากสภาพจริง การนํ า เสนอและ
อภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม

สถานศึ ก ษา ข อ มู ล การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา บริบทชุมชนที่มีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ค รู ร ว มมื อ กั บ ผู ป กครองวิ เคราะห
แก ปญ หาผูเรีย นรายกรณี (Case study) ฝ ก ปฏิ บั ติ ออกแบบ
และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย นเรี ย นรู อ ย า งมี
ความสุ ข ตระหนั ก ถึ งสุ ข ภาวะของผู เรี ย น ผ า นกระบวนการ
สังเกต บั นทึ ก ขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรีย น และ
สะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ใหเปนครูที่
ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง
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 teacherparent 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
1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90)
Practicum in Profession of Teaching 2
ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู
คุณ ลักษณะของครูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณ ธรรม
และจริ ย ธรรมตามจรรยาบรรณวิ ชาชีพ ปฏิ บั ติ ง านผู ช วยครู
รวมกั บ ครู พี่ เลี้ ย งโดยการวางแผนออกแบบเนื้ อ หาสาระและ
กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู สื่ อ และเทคโนโลยี การวั ด และ
ประเมิ น ผลตามกลุ ม สาระการเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าเฉพาะด า น
บู ร ณาการองค ค วามรู ท างการบริ ห ารการศึ ก ษา ออกแบบ
นวัตกรรม การดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ บริหารจัดการเรียนรูที่มี

1102303

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู 2(1-2-3)

Pre–practicum in Teaching Profession
ขอบขาย บทบาทของผูที่เกี่ยวของ และแนวทาง
การปฏิบัติตนในการฝกประสบการณวิชาชีพครู การบริหารงาน
วิชาการและการจัดการเรีย นรูตามกลุมสาระการเรียนรูในวิชา
เฉพาะดานของนักศึกษา การฝกจัดทําแผนการจัดการเรียนรูให
สอดคลองกับจุดประสงคการสอนที่หลากหลายโดยเนนใหผูเรียน
สร า งองค ค วามรู ด ว ยตนเอง การทดลองจั ด การเรี ย นรู ใ น
สถานการณจําลองและสถานการณ จริง การออกแบบทดสอบ
ขอสอบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และ
การตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติแ ละการใหคะแนน
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การใช แ ละการผลิ ต สื่ อ การวิ จั ย แก ป ญ หาผู เรีย น การจั ด ทํ า คุณ ภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรีย นมีความสุขใน
การเรีย น รวมมือ กั บ ผูป กครองในการพั ฒ นา ดูแ ล ช วยเหลื อ
โครงงานวิชาการในสถานศึกษา
ผูเรียน ใหมีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอ
แนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพที่เทาทัน
ตอ การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทางด านศาสตรวิ ชาชี พ ครูแ ละศาสตร
สาขาวิ ช าเอก เข า ร ว มโครงการที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การส ง เสริ ม
อนุ รัก ษ วัฒ นธรรม และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และนํ าผลจากการ
เรี ย นรู ใ นสถานศึ ก ษาไปประเมิ น สะท อ นกลั บ (AAR) เป น
รายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง
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
คุณ ลักษณะของครูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณ ธรรม
และจริ ย ธรรมตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ออกแบบการจั ด
บรรยากาศชั้นเรีย นที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสุข จัดกิจ กรรม
การเรี ย นรูที่ ส ง เสริ ม ให ผู เรี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด ขั้ น สู ง โดย
ประยุ ก ต ใช เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล หรื อ นวั ต กรรมทางการศึ ก ษาที่
ทั น สมั ย รวมมื อ กั บ ผู ป กครองในการพั ฒ นาและมุ ง มั่ น ในการ
แ ก ป ญ ห า ผู เรี ย น ให มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ งป ร ะ ส งค ด ว ย
กระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบีย บวิธีวิจัย สะทอนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวม
กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การส ง เสริ ม อนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรม และภู มิ ป ญ ญา
ท อ งถิ่ น และนํ า ผลจากการเรี ย นรู ใ นสถานศึ ก ษาไปประเมิ น
สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรีย นรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ
นําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอ
การเปลี่ยนแปลง
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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การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
Teaching Internship 1
การบูรณาการและการประยุก ตใชองคความรูใน
กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาตลอดภาค
เรียน การปฏิบัติการสอนในวิชาเอก การจัดการชั้นเรียน การวัด
และการประเมิ น ผลและนํ า ผลไปใช ใ นการพั ฒ นาผู เ รี ย น
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนางานตางๆ
รว มกั บ สถานศึ ก ษา การศึ ก ษาผู เรีย นเป น รายกรณี และการ
วิเคราะหผลการจัดการเรียนรูสูการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนภายใต
กระบวนการนิเทศติดตามชวยเหลือและพัฒนา ปฏิบัติงานอื่นที่
ไดรับมอบหมาย การสรางมนุษยสัมพันธและเรียนรูการปรับตน
ใหเขากับวัฒนธรรมองคกร การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครู

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
Internship 1
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพื่อใหผูเรียนเรียนรู
อยางมีความสุข สรางแรงบันดาลใจใหเปนผูใฝรูและมีปญ ญารู
คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดยการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรูที่สรางเสริมทักษะการเรียนรูและทักษะการคิดของ
ผู เ รี ย น จั ด การเรี ย นรู ออกแบบสื่ อ /นวั ต กรรม วั ด และ
ประเมินผล รายงานผลการพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติหนาที่ครูใน
สถานศึกษา เขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพ พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒ นาผูเรียน ผานกระบวนการสังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห
สังเคราะห ถอดบทเรียน และสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชใน
การพัฒนาตนเองใหเปนครูที่ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการ
เปลี่ยนแปลง
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 upto-date, and keeps up with change
1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 1
ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู
คุณลักษณะของครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครู การปฏิบัติตนของครูที่สะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปน
ครู การมี จ รรยาบรรณต อ ตนเอง และวิ ช าชี พ ศึ ก ษาเรี ย นรู
บทบาทหนาที่ครู ครูประจําชั้น ศึกษาบริบทชั้นเรียน บริบทของ
สถานศึ ก ษา ข อ มู ล การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา บริบทชุมชนที่มีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ค รู ร ว มมื อ กั บ ผู ป กครองวิ เคราะห
แก ปญ หาผูเรีย นรายกรณี (Case study) ฝ ก ปฏิ บั ติ ออกแบบ

1105801

1102301

การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา
1(90)
Observation and Participation in
School Practices
การศึ ก ษาสั ง เกตการจั ด การเรีย นรู และสภาพ
ทั่วไปของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ ภาระงานของครูผูสอน ครู
ประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางเสริม
เจตคติที่ดีและจิตวิญญาณความเปนครูเพื่อการเปนครูมืออาชีพ
การสร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งผู เรี ย นและบุ ค ลากรใน
สถานศึกษาการศึกษาพฤติกรรมผูเรียน การมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมโฮมรูม การสรางมนุษยสัมพันธอัน
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ดี ร ะหว า งผู เรี ย นและบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ความร ว มมื อ
ระหวางสถานศึก ษาและชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึก ษา
การฝกเปนผูชวยครูดานงานธุรการ ชั้นเรียน การเขียนรายงาน
ผลการศึกษาผูเรียนรายกรณี การจัดทํารายงานการศึกษาสังเกต
และการปฏิ บั ติง านผู ช วยครูจ ากสภาพจริง การนํ า เสนอและ
อภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม

และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย นเรี ย นรู อ ย า งมี
ความสุ ข ตระหนั ก ถึ งสุ ข ภาวะของผู เรี ย น ผ า นกระบวนการ
สังเกต บั นทึ ก ขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรีย น และ
สะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ใหเปนครูที่
ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง
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 teacherparent 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
1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
ปฏิ บัติก ารสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติต นเป น
แบบอยางที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีความสุขเกิดกรระ
บวนการคิ ด ขั้ น สู ง และนํ า ไปสู ก ารเป น นวั ต กร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับ
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ทั้ ง ในและนอกห อ งเรี ย น สร า ง
เครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ
แ ก ป ญ ห า ผู เรี ย น ให มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ งป ร ะ ส งค ด ว ย
กระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบีย บวิธีวิจัย สะทอนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวม
กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การส ง เสริ ม อนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรม และภู มิ ป ญ ญา
ท อ งถิ่ น และนํ า ผลจากการเรี ย นรู ใ นสถานศึ ก ษาไปประเมิ น

1105802

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
Teaching Internship 2
การบู รณาการและการประยุ กต ใช องค ความรูใน
กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู ในสถานศึกษาตลอดภาค
เรียนในทุ ก ด านเพื่ อการพั ฒ นาตนสู ความเป นครู มื ออาชี พ การ
ออกแบบการจั ดการเรีย นรู ที่ เน นผู เรี ยนเป นสํ าคั ญ จนสามารถ
ปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงในการปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและ
การประเมินผลและนํ าผลไปใช ในการพั ฒนาผู เรียน การพั ฒ นา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาและแก ปญหาการเรียนรูของผูเรียนโดยใช
กระบวนการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเพื่ อสงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัย
เพื่ อพั ฒนาผู เรียน การมี สวนรวมในการจั ดกิ จกรรมต าง ๆ ของ
สถานศึ กษา และปฏิ บั ติ งานอื่ นที่ ได รั บมอบหมาย การสั มมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพครู
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สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพทางวิชาชีพ
(PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัย
และทันตอการเปลี่ยนแปลง
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 ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีเนื้อหาที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ
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2061101 พื้นฐานดนตรีไทย
3(3-0-6) 2061101 ประวัติ ปรัชญา และสุนทรียศาสตรทางดนตรีไทย
Foundation of Thai Music
3(2-2-5)
History Philosophy and Thai Music
เสียงและองคประกอบดนตรีไทย ความสัมพันธของ
วิวัฒนาการของดนตรี ไทยในยุ คสมั ยต าง ๆ ปรัชญา
ดนตรีไทยตอสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของดนตรีไทยใน
ยุคสมัย ตาง ๆ ประเภทเครื่องดนตรี วงดนตรี บทเพลง บุคคล ดนตรีไทย คุ ณคาและความงามของเสี ยง องคประกอบดนตรีไทย
ความสัมพันธของดนตรีไทยตอสังคมและวัฒนธรรม ประเภทเครื่อง
สําคัญ กับการอนุรักษสงเสริมเผยแพร และพัฒนาดนตรีไทย
ดนตรี วงดนตรี บทเพลง บุ คคลสํ าคั ญ กั บการอนุ รั กษ ส งเสริ ม
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 พื้นฐานดนตรีตะวันตก
3(3-0-6) 2061301 ประวัติ ปรัชญา และสุนทรียศาสตรทางดนตรี
Foundation of Western Music
ตะวันตก
3(2-2-5)
History Philosophy and Western Music
เสี ย งและระดั บ เสี ย งของมนุ ษ ย แ ละเครื่อ งดนตรี
องคประกอบทางดนตรี ศัพทสังคีตทั่วไป ประเภทของวงดนตรี
วิวั ฒ นาการของดนตรีต ะวั น ตกในยุ ค สมั ย ต า ง ๆ
บทเพลง แนวคิ ด ในการถ า ยทอดผลงานและพั ฒ นาการของ ปรั ช ญ าดนตรี ต ะวั น ตก คุ ณ ค า และความงามของเสี ย ง
ดนตรีตะวันตก บทเพลง และวรรณคดีดนตรีในยุคตางๆ
องคป ระกอบดนตรีต ะวัน ตก 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 ดนตรีพื้นบานไทย
3(3-0-6) 2062103 ดนตรีพื้นบานไทย
3(2-2-5)
Thai Folk Music
Thai Folk Music
ดนตรีพื้นบานและเพลงพื้นบานในภูมิภาคของไทย
ดนตรี พื้ นบ านและเพลงพื้ นบ านในภู มิ ภาคของไทย
ประวัติความเปนมาของวงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีใน ประวัติความเปนมาของวงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีในการ
การแสดง ความเชื่ อ พิ ธีก รรม บทบาทหน าที่ แ ละโอกาสที่ ใช แสดง ความเชื่อ พิธีกรรม บทบาทหนาที่และโอกาสที่ใช คุณคาและ
คุ ณ ค า และความสํ า คั ญ ของดนตรี พื้ นบ านที่ มี ต อ สั ง คม ความสําคัญของดนตรีพื้นบานที่มีตอสังคม แนวทางในการอนุรักษ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว างดนตรี พื้ น บ านกั บ ดนตรี ไทย แบบแผน และการสืบทอดดนตรีพื้นบาน
Thai regional folk music and songs; history and
สถานภาพดนตรีพื้นบานในปจจุบัน แนวทางในการอนุรักษและ
background of ensembles and songs; performance-related
การสืบทอดดนตรีพื้นบาน
tradition, belief, ceremonies, roles and functions and
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2062419 ขับรองประสานเสียง 1
3(0-6-3)
Chorus 1
การอ านออกเสี ย งตามตั วโน ต การฝ ก รอ งตรงตั ว
โน ตหรือ ฟก ซ โด (Fixed Do) และการยายเสีย งโด หรือมูฟ เอ
เบิล โด (Movable Do) การฝก การออกเสียง การหายใจ การ
ควบคุมลมหายใจ และการออกเสียงใหตรงจังหวะที่ถูกตองตาม
หลั ก การเปล ง เสี ย งตามรู ป ประโยคของเพลงทั้ ง สระและ
วรรณยุ ก ต สรี ร ะท า ทางการขั บ ร อ ง บทเพลงประสานเสี ย ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2-3 แนว และการเรียบเรียงเสีย ง
ประสานเบื้องตนสําหรับวงขับรองประสานเสี
2062420 ขับรองประสานเสียง 2
3(0-6-3)
Chorus 2
รายวิ ช าที่ ต อ งเรี ย นมาก อ น 2062419 ขั บ ร อ ง
ประสานเสียง 1
การอ านออกเสี ย งตามตั วโน ต การฝ ก รอ งตรงตั ว
โนตหรือฟกซ โด (fix do) และการยายเสียงโดหรือ มูฟเอเบิล โด
(movable bo) การฝกการออกเสียง การหายใจ การควบคุมลม
หายใจ และการออกเสียงใหตรงจังหวะที่ถูกตองตามหลัก การ
เปลงเสียงตามรูปประโยคของเพลงทั้งสระและวรรณยุกต สรีระ
ท าท างก ารขั บ ร อ ง บ ท เพ ล งป ระ ส าน เสี ย งภ าษ าไท ย
ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ 3-4 แนว และการเรียบเรียงเสียง
ประสานเบื้องตนสําหรับวงขับรองประสานเสียง
2063212 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีไทย 1
3(0-6-3)
Practice of Thai Music Foundation 1
การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี และเครื่อง
เป าเบื้ อ งต น ระเบี ย บวิธีก ารบรรเลง ขั้น พื้ น ฐาน และบรรเลง
เพลงในอัตราจังหวะชั้นเดียวไดอยางนอย 1 บทเพลง
2063213 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีไทย 2
3(0-6-3)
Practice of Thai Music Foundation 2
การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด เครื่องสี
และการขับรองเบื้องตน ระเบียบวิธีการบรรเลงขั้นพื้นฐาน และ
บรรเลงเพลงในอัตราจังหวะชั้นเดียวไดอยางนอย 1 บทเพลง

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 การฝกรองตรงตัวโน ต
หรื อฟ กซ โด (Fixed Do) และการย ายเสี ยงโด หรือมู ฟเอเบิ ล โด
(Movable Do) การฝ กการออกเสี ยง การหายใจ การควบคุ มลม
หายใจ และการออกเสียงใหตรงจังหวะที่ถูกตองตามหลัก การเปลง
เสียงตามรูปประโยคของเพลงทั้งสระและวรรณยุกต สรีระทาทางการ
ขับรอง บทเพลงประสานเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาอื่น ๆ
2-4 แนว และการเรียบเรียงเสียงประสานเบื้องตนสําหรับวงขับรอง
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 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรี 1
3(0-6-3)
Practice of music foundation 1
ปฏิบัติเครื่องดนตรีในกลุมดนตรีไทยประเภทเครื่องตี
เครื่องเปาเบื้องตน และปฏิบัติเครื่อง ดนตรีในกลุมดนตรีตะวันตก
ประเภทเครื่องลมไม เครื่องลมทองเหลืองขั้นพื้นฐาน 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
3(0-6-3)
2063416 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีสากล 1
3(0-6-3) 2063413 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรี 2
Practice of music foundation 2
Practice of Western Music Foundation 1
ระบบนิ้วและปฏิบัติการเครื่องดนตรีในกลุมเครื่อง
ปฏิบัติเครื่องดนตรีในกลุมดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด
ลมไมกับกลุมเครื่องลมทองเหลืองใหสามารถ เปาบันไดเสียงได เครื่องสี และการขับรองเบื้องตน และปฏิบัติการเครื่องดนตรี เปยโน
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2063417 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีสากล 2
3(0-6-3)
Practice of Western Music Foundation 2
ระบบนิ้วและปฏิบัติการเครื่องดนตรี เปยโน กีตาร
เบส ในกลุมริธึมให สามารถเลน บัน ไดเสีย งได และกลองชุ ด
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
2062701 คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Foundation of Music Computer
ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหเพลง
ประพันธ เรียบเรียงเสียงประสาน โปรแกรมซีเควนเซอร โปรแกรม
สังเคราะหเสียง การบันทึกเสียงเบื้องตน และการใชคอมพิวเตอรชวย
ในการบรรเลง
System and computer program for song
analysis, composing arranging sequencer program, synthesis
program, basic recording and computer assistant in
performance
2063702 เทคโนโลยีดนตรีศึกษา
3(2-2-5)
Music Education Technology
การใชโปรแกรมดนตรีเพื่อการบันทึกเสียง กระบวนการ
ผลิตผลงานในรูปแบบของสื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส การ
บันทึกเสียงในสตูดิโอ โครงสรางและการออกแบบหองบันทึกเสียง
วัสดุอุปกรณในการบันทึกเสียง การติดตั้งอุปกรณ การวางและเชื่อม
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

2061701 คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Foundation of Music Computer
ประวั ติ ค วามเป น มาของคอมพิ ว เตอร ด นตรี
สวนประกอบหลัก ระบบปฏิบัติการ และการใชโปรแกรมดนตรี
แบบตาง ๆ

2063701 การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตรี 3(2-2-5)
Computer Aided Music
ใชโปรแกรมดนตรีเพื่อเขียนโนตเพลง ฝกการเขียน
โนตสําหรับการบรรเลงดวยเครื่องดนตรีชิ้นเดียว โนตสําหรับวง
ขับรองประสานเสียง และโนตสําหรับวงดนตรีแบบตาง ๆ การใช
โปรแกรมปรับเสียงดังเบาของเครื่องดนตรี และการบันทึกเสียง
ในรูปแบบดิจทิ ัล
2064303 การบันทึกเสียงดนตรี
3(2-2-5)
Music Recording
ใช โป รแ ก รม ดน ตรี เ พื่ อ ก ารบั น ทึ ก เสี ยง ฝ ก
กระบวนการผลิ ต ผลงานในรู ป แบบของสื่ อ โสตทั ศ น และสื่ อ
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส การบั น ทึ ก เสีย งในสตู ดิโ อ โครงสรางและการ
ออกแบบหองบันทึก เสียง วัสดุอุปกรณในการบันทึกเสียง การ
ติดตั้งอุปกรณ การวางและเชื่อมระบบ และ การบํารุงรักษา
2064305 การผลิตผลงานทางดนตรีดวยคอมพิวเตอร3(2-2-5)
Computerization in Music Productions
ฝก ปฏิบั ติก ระบวนการผลิตผลงานทางดนตรีด วย
คอมพิวเตอร เพื่อเผยแพรในรูปแบบของสื่อโสตทั ศน และสื่ อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส การแต ง เพลง การบั น ทึ ก เสี ย ง และภาพด ว ย
รูปแบบตาง ๆ
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2063801 วิธีวิทยาการสอนดนตรี 1
3(2-2-5)
Music Teaching Methodology 1
เนื้ อ หาและรู ป แบบหลั ก สู ต รดนตรี ในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การออกแบบ และจัดทําแผนการเรีย นรู
การพั ฒ นาศัก ยภาพเด็ ก ด ว ยดนตรี ปฏิ บั ติ ก ารใช สื่ อ การสอน
ดนตรี การวัด และประเมินผลผูเรียนดนตรี
2063802 วิธีวิทยาการสอนดนตรี 2
3(2-2-5)
Music Teaching Methodology 2
เทคนิควิธีการสอนดนตรีตามหลักการของดาลโครซ
ออรฟ โคดาย และมอนเตสซอรี รูปแบบการจัดกิจกรรมดนตรีที่
เน น มิ ติสั ม พั น ธ ของกลุ ม ผูเรี ย นหลายวัย กั บ องค ป ระกอบทาง
ดนตรีในเรื่องระดับเสียง จังหวะ เสียงประสาน และรูปทรงดนตรี

2063801 หลักจิตวิทยาและการจัดการเรียนรูดนตรี
ในสถานศึกษา
3(2-2-5)
Principle of Psychology and Music Learning
Management in School
จิตวิทยาการสอนดนตรี เนื้อหาและรูปแบบหลักสูตร
ดนตรีระดับชวงชั้นตาง ๆ ของระบบการศึกษาไทย การออกแบบ และ
จัดทําแผนการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพเด็กดวยดนตรี การใชสื่อ
การสอนดนตรี 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 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 1
3(2-2-5) 2063901 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรีศึกษา
3(2-2-5)
English for Music 1
English for Music
การฝกทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับการฟง การพูด การอาน
การฝกทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับการฟง การพูด การ
อาน และ การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาดนตรี และ การเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสําหรับดนตรี ศัพทวิชาการทาง
ดนตรี และการสืบคนทางอินเทอรเน็ต
ศัพททางดนตรี
2063902 ภาษาอังกฤษสําหรับดนตรี 2
3(2-2-5)
Beginning of practicing English basic about
English for Music 2
listening, speaking, reading and writing for music, music
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063901 ภาษาอังกฤษ academic vocabulary and internet researching
สําหรับดนตรี 1
ใช ทั ก ษะบู ร ณาการในการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
เฉพาะสาขาดนตรี ทัก ษะภาษาอังกฤษพื้นฐานในการนําเสนอ
งานทางดนตรี ศัพทดนตรีไทยและตะวันตก ทักษะการฟง การ
พูด การอาน และ การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาดนตรี
2064903 สัมมนาดนตรีศึกษา
3(2-2-5) 2063902 ดนตรีวิพากษ
3(2-2-5)
Seminar on Music Education
Music Review
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการจัด
ความหมาย ความสํ าคั ญ และประเภทของการจั ด
สัมมนา หลักการจัดและกระบวนการจัดสัมมนา การเรียนรูใน สัมมนา หลักการจัดและกระบวนการจัดสัมมนา การเรียนรูในการ
การกํ าหนดหั ว ข อ สั ม มนาให ส อดคล อ งกั บ วิ ช าชี พ ดนตรี แ ละ กําหนดหัวขอสัมมนาใหสอดคลองกับวิชาชีพดนตรีและบริบทสังคม
บริบทสังคม การวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวโนมใน การวิเคราะห สภาพป จจุบั น ป ญหา และแนวโนมในวิชาชีพดนตรี
วิชาชีพดนตรีศึกษา
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) 2063903 การนําเสนอผลงานดนตรี
2(1-2-3)
Principles of Music Presentation
Music Performance Presentation
หลักการเสนอผลงานดนตรีในรูปแบบตางๆ จัดแสดง
หลัก การเสนอผลงานดนตรีในรูป แบบต างๆ การ
นํ าเสนอแผนการจั ด การแสดงและประเมิ น ผลโครงการ การ แผนงาน และประเมินผลโครงการที่ชัดเจนและมีการติดตามผลสรุป
รายสัปดาห ดนตรีนิทัศน หรือการแสดงดนตรีเดี่ยว
ติดตามแผนรายสัปดาห การจัดการแสดงวงดนตรี
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) 2062211 หนาทับดนตรีไทย
3(2-2-5)
Natap Performance
Natap Performance
หลักการทฤษฏี การปฏิบัติหนาทับดนตรีไทยดวย
หลักการของทฤษฏี และการปฏิบัติหนาทับดนตรีไทย
โทนรํามะนา กลองแขก และกลองสองหนาเบื้องตน การฝกหนา ดวยโทนรํามะนา กลองแขก และกลองสองหนาเบื้องตน การฝกหนา
ทับพิเศษ หนาทับตะโพน และกลองทัดในเพลงชุดโหมโรงเชา ทับพิเศษ หนาทับตะโพน และกลองทัดในเพลงชุดโหมโรงเชา โหมโรง
เย็น เพลงชา เพลงเร็ว และนําความรูดานหนาทับดนตรีไทยไปใชใน
โหมโรงเย็น เพลงชา และเพลงเร็ว
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) 2062303 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1
3(3-0-6)
Western Music Theory 1
Western Music Theory 1
คอรด (chord) และการพลิก กลั บ ของคอรด การ
คอรด และการพลิกกลับของคอรด การเคลื่อนที่ของ
เคลื่ อ นที่ ข องคอร ด จุ ด พั ก เพลง (Cadence) การเขี ย นเสี ย ง คอรด จุดพักเพลง การเขียนเสียงประสาน 4 แนว โนตนอกประสาน
ประสาน 4 แนว โน ต นอกประสาน (non harmonic tone) และการฝกโสตประสาท
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) 2062304 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2
3(3-0-6)
Western Music Theory 2
Western Music Theory 2
การเขียนประสาน 4 แนวขั้นสูง การยายบันไดเสียง
การเขี ยนประสาน 4 แนวขั้ นสู ง การย ายบั นไดเสี ยง
(modulation) ค อ ร ด โด มิ นั น ท ลํ า ดั บ ที่ 2 (secondary คอรดโดมินันทลําดับที่ 2 คอรดนิอาโพลิตัน คอรดคูหกออกเมนเทด
dominant chord) คอร ด นิ อ าโพลิ ตั น (neapolitan chord) และการฝกโสตประสาท
คอรดคูหกออกเมนเทด (augmented sixth chord)และการฝก
Four part, modulation, secondary dominant
โสตประสาท
chord, neapolitan chord, augmented sixth chord and ears
training
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3(2-2-5)
2063103 การปรับวงดนตรีไทย
3(2-2-5) 2063104 ปรับวงดนตรีไทย
Thai Ensemble Arranging
Thai Ensemble Arranging
รู และเข าใจการออกแบบการเรี ยนรู ทางดนตรี ไทย
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทการปรับวง
ดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝกซอม และการปรับวงอยาง ความสําคัญ และประเภทการปรับวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง
ถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทตาง ๆ การฝ กซ อม และการปรั บวงอย างถู กต องตามแบบแผนของการ
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) 2063305 การวิเคราะหและประพันธดนตรีตะวันตก 3(2-2-5)
Western Music Composition
Western Music Analysis and Composition
การประพั น ธ ด นตรี ในอั ต ราจั ง หวะ 2, 3 และ 4
วิเคราะหรูปแบบของบทเพลงประเภทตางๆ ลักษณะ
รูปแบบการประพันธดนตรีสําหรับเด็ก ดนตรีแนวปอปปูลา เพลง เสียงของเครื่องดนตรีชนิ ดตางๆ การย ายเสียง ชุดคอรด แนวการ
ไทยสมัยนิยม ความคิดสรางสรรคในการประพันธดนตรี รวมถึง ดําเนินคอรด แนวทางเดินเบส การประพันธดนตรี 2 แนว และ 4
จรรยาบรรณในการประพันธเพลง
แนว การประพั นธ ดนตรีแนวป อปปู ลา เพลงสมั ยนิ ยม ความคิ ด
2063303 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก 3(3-0-6) สรางสรรคในการประพันธดนตรี
Form and analysis, instrument characteristic,
Form and Analysis of Western Music
ความหมาย รูป แบบ และวิ ธี ก ารวิ เคราะห ด นตรี transposition, chord pattern, chord progression, bass line, 2
โครงสรางจากองคประกอบทางดนตรี โมทีพ (motive) วลีและ and 4 parts composition, popular music composition,
ประโยคเพลง จุ ด พั ก (cadence) ธี ม และเวริ เอชั่ น (theme contemporary music composition, creativity of composition
and variable) ทวิ บ ท (binary form) ตรี บ ท (ternary form)
รอนโด (rondo form) และโซนาตา (sonata form)
2063102 การประพันธดนตรีไทย
3(3-0-6) 2063505 การวิเคราะหและประพันธเพลงไทย 3(2-2-5)
Thai Classical Music Analysis and Composition
Thai Classical Music Composition
หลั ก การวิ เคราะห ทํ านองเพลง บทเพลง จั งหวะ
แนวทางการประพันธทํานองเพลงไทย การตัดทอน
และยืดขยายบทเพลงเพื่อเปนพื้นฐานในการประพันธเพลงเถา อารมณของเพลง และบทบาทหนาที่ในการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่
และการประพั น ธ เพลงทางเปลี่ ย นโดยสร า งทํ า นองเพลงให ใชในวงดนตรี และหลักการประพันธทํานองเพลงไทย การตัดทอน
และยืดขยายบทเพลงเพื่อเปนพื้นฐานในการประพันธ และนําความรู
แตกตางไปจากเดิมที่ประพันธไวแลว
2063101 ทฤษฎีและการวิเคราะหเพลงไทย 3(3-0-6) การวิเคราะหและประพันธเพลงไทยไปใชในการจัดการเรียนการสอน
Principle of analysis of melody, song, rhythm,
Theory and Analysis of Thai Music
ทฤษฏีดนตรีไทย และการวิเคราะหทํานองเพลง บท emotion, role and function of instruments played in
เพลง จังหวะ อารมณของเพลง และบทบาทหนาที่ในการบรรเลง ensembles and guide to Thai melody composition;
abbreviation and elaboration of song to serve in the
ของเครื่องดนตรีที่ใชในวงดนตรี
composition and apply knowledge from Thai music analysis
and composition to organizing music learning
2062601 หลักการวงโยธวาทิต
3(2-2-5) 2063601 วงโยธวาทิต
3(2-2-5)
Principles of Marching Band
Marching Band
การจั ด วงนั่ ง บรรเลง วงดนตรี ส นาม หน า ที่ ข อง
การจัดวงนั่งบรรเลง วงดนตรีสนาม หนาที่ของเครื่อง
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เครื่องดนตรีที่ใชในวงโยธวาทิต การวางแผน การฝกซอมวงโยธ ดนตรีที่ใชในวงโยธวาทิต การวางแผน
วาทิต การจัดระเบียบแถว การแปรแถว การอํานวยเพลง การใช การฝกซอมวงโยธวาทิต การจัดระเบียบแถว การแปรแถว การอํานวย
เพลงเบื้องตน การใชไมคทา และไมบาตอง การควบคุมวงดนตรี
ไมคทา 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) 2061201 เครื่องดีดไทย 1
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 1
Thai Plucked Instrument 1
การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และการบรรเลงเพลงไทย
การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และการบรรเลงเพลงไทยตาม
ตามเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 4 ไมนอย เกณฑ มาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 4 ไม น อยกวา 5
กวา 5 เพลง และขั้นที่ 5 ไมนอยกวา 5 เพลง
เพลง และขั้นที่ 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) 2061202 เครื่องดีดไทย 2
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 2
Thai Plucked Instrument 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061201 ปฏิบัติเครื่อง
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061201 เครื่องดีดไทย 1
ดีดไทย 1
การปฏิ บั ติ เครื่ องดี ดไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม เกณฑ มาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 6 ไมน อยกวา 5
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 6 ลําดับที่ 1 ถึง เพลง และขั้นที่ 7 ไมนอยกวา 5 เพลง
ลําดับที่ 11
Practice of Thai plucked instrument and playing
2062201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3
3(0-6-3) Thai songs according to the standard criteria for string
Thai Plucked Instrument 3
instruments of level 6 for no less than 5 songs, and level 7
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061202 ปฏิบัติเครื่อง for no less than 5 songs
ดีดไทย 2
การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่
1 ถึงลําดับเพลงที่ 6
2062202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4
3(0-6-3) 2062201 เครื่องดีดไทย 3
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 4
Thai Plucked Instrument 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062201 ปฏิบัติเครื่อง
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061202 เครื่องดีดไทย 2
ดีดไทย 3
การปฏิ บั ติ เครื่ องดี ดไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 8 ลําดับเพลงที่ 1 ถึง
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่ ลําดับเพลงที่ 13
Practice of Thai plucked instrument and playing
7 ถึงลําดับเพลงที่ 17
2063201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5
3(0-6-3) Thai songs according to the standard criteria for string
instruments of level 8 from songs 1–13
Thai Plucked Instrument 5
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รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062202 ปฏิบัติเครื่อง 2062202 เครื่องดีดไทย 4
3(0-6-3)
ดีดไทย 4
Thai Plucked Instrument 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062201 เครื่องดีดไทย 3
การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
การปฏิ บั ติ เครื่ องดี ดไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 8 ไมนอยกวา
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 8 ลําดับเพลงที่ 14
10 เพลง
ถึงลําดับเพลงที่ 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) 2063201 เครื่องดีดไทย 5
3(0-6-3)
Thai Plucked Instrument 6
Thai Plucked Instrument 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063201 ปฏิบัติเครื่อง
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062202 เครื่องดีดไทย 4
ดีดไทย 5
การปฏิ บั ติ เครื่ องดี ดไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 9 ลําดับเพลงที่ 1 ถึง
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 9 ลําดับเพลงที่ ลําดับเพลงที่ 13
1 ถึงลําดับที่ 8
Practice of Thai plucked instrument and playing
2064201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 7
3(0-6-3) Thai songs according to the standard criteria for string
Thai Plucked Instrument 7
instruments level 9 from songs 1 – 13
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063202 ปฏิบัติเครื่อง
ดีดไทย 6
การปฏิบัติเครื่องดีดไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 9 ไมนอยกวา
10 เพลง จากเพลงในลําดับเพลงที่ 9 ถึงลําดับเพลงที่ 22
2061203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1
3(0-6-3) 2061203 เครื่องสีไทย 1
3(0-6-3)
Thai Bowed Instrument 1
Thai Bowed Instrument 1
การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ
การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 4 ไมนอยกวา 5 มาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 4 ไมนอยกวา 5 เพลง และ
เพลง และขั้นที่ 5 ไมนอยกวา 5 เพลง
ขั้นที่ 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
3(0-6-3)
2061204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2
3(0-6-3) 2061204 เครื่องสีไทย 2
Thai Bowed Instrument 2
Thai Bowed Instrument 2
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2061203 เครื่องสีไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061203 ปฏิบัติเครื่อง
การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ
สีไทย 1
การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม มาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 6 ไมนอยกวา 5 เพลง และ
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 6 ลําดับที่ 1 ถึง ขั้นที่ 7 ไมนอยกวา 5 เพลง
Practice of Thai bowed instrument and playing
ลําดับที่ 11
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2062203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3
3(0-6-3)
Thai Bowed Instrument 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061204 ปฏิบัติเครื่อง
สีไทย 2
การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่
1 ถึงลําดับเพลงที่ 6
2062204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 4
3(0-6-3)
Thai Bowed Instrument 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062203 ปฏิบัติเครื่อง
สีไทย 3
การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่
7 ถึงลําดับเพลงที่ 17
2063203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 5
3(0-6-3)
Thai Bowed Instrument 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062204 ปฏิบัติเครื่อง
สีไทย 4
การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 8 ไมนอยกวา
10 เพลง

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

2062203 เครื่องสีไทย 3
3(0-6-3)
Thai Bowed Instrument 3
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2061204 เครื่องสีไทย 2
การปฏิ บั ติ เครื่ องสี ไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 8 ลําดับเพลงที่ 1 ถึง
ลําดับเพลงที่ 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 เครื่องสีไทย 3
การปฏิ บั ติ เครื่ องสี ไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 8 ลําดับเพลงที่ 14
ถึงลําดับเพลงที่ 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
3(0-6-3)
2063204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 6
3(0-6-3) 2063203 เครื่องสีไทย 5
Thai Bowed Instrument 5
Thai Bowed Instrument 6
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2062204 เครื่องสีไทย 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063203 ปฏิบัติเครื่อง
การปฏิ บั ติ เครื่ องสี ไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
สีไทย 5
การปฏิบัติเครื่องสีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 9 ลําดับเพลงที่ 1 ถึง
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 9 ลําดับเพลงที่ ลําดับเพลงที่ 13
Practice of Thai bowed instrument and playing
1 ถึงลําดับที่ 8
2064203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 7
3(0-6-3) Thai songs according to the standard criteria for string
instruments level 9 from songs 1–13
Thai Bowed Instrument 7
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063204 ปฏิบัติเครื่อง
สีไทย 6
การปฏิ บั ติ เครื่อ งสีไทยและบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมเครื่องสาย ขั้นที่ 9 ไมนอยกวา
10 เพลง จากเพลงในลําดับเพลงที่ 9 ถึงลําดับเพลงที่ 22
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2061205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1
3(0-6-3)
Thai Melodic Percussion 1
การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่ 4 ไมนอยกวา 5
เพลงและขั้นที่ 5 ไมนอยกวา 5 เพลง
2061206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2
3(0-6-3)
Thai Melodic Percussion 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061205 ปฏิบัติเครื่อง
ตีไทย 1
การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่ 6 ลําดับที่ 1 ถึง
ลําดับที่ 11
2062205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3
3(0-6-3)
Thai Melodic Percussion 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061206 ปฏิบัติเครื่อง
ตีไทย 2
การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่ 1
ถึงลําดับเพลงที่ 6

2061205 เครื่องตีไทย 1
3(0-6-3)
Thai Melodic Percussion 1
การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ
มาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่ 5 ไมนอยกวา 5 เพลง และ
ขั้นที่ 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

2062206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4
3(0-6-3)
Thai Melodic Percussion 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062205 ปฏิบัติเครื่อง
ตีไทย 3
การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่ 7
ถึงลําดับเพลงที่ 17
2063205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5
3(0-6-3)
Thai Melodic Percussion 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062206 ปฏิบัติเครื่อง
ตีไทย 4
การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่ 8 ไมนอยกวา 10
เพลง

2061206 เครื่องตีไทย 2
3(0-6-3)
Thai Melodic Percussion 2
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2061205 เครื่องตีไทย 1
การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ
มาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่ 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
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2061206 เครื่องตีไทย 2
การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ
มาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่ 8 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับ
เพลงที่ 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 เครื่องตีไทย 3
การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ
มาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่ 8 ลําดับเพลงที่ 16 ถึงลําดับ
เพลงที่ 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063205 ปฏิบัติเครื่อง
ตีไทย 5
การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่ 9 ลําดับเพลงที่ 1
ถึงลําดับเพลงที่ 2
2064205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 7
3(0-6-3)
Thai Melodic Percussion 7
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063206 ปฏิบัติเครื่อง
ตีไทย 6
การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่ 9 ไมนอยกวา 10
เพลง จากเพลงในลําดับเพลงที่ 3 ถึงลําดับเพลงที่ 22
2061207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 1
3(0-6-3)
Thai Blown Instrument 1
การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑ ม าตรฐานดนตรีไทย กลุ ม ป พ าทย ขั้น ที่ 4 ไม น อยกวา 5
เพลงและขั้นที่ 5 ไมนอยกวา 5 เพลง
2061208 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 2
3(0-6-3)
Thai Blown Instrument 2
รายวิช าที่ ตองเรียนมากอน 2061207 ปฏิบัติเครื่อง
เปาไทย 1
การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑ ม าตรฐานดนตรีไทย กลุ ม ป พ าทย ขั้ น ที่ 6 ลํ า ดั บ ที่ 1 ถึ ง
ลําดับที่ 11
2062207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 3
3(0-6-3)
Thai Blown Instrument 3
รายวิช าที่ ตองเรียนมากอน 2061208 ปฏิบัติเครื่อง
เปาไทย 2
การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่ 1 ถึง
ลําดับเพลงที่ 6
2062208 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 4
3(0-6-3)
Thai Blown Instrument 4
รายวิช าที่ ตองเรียนมากอน 2062207 ปฏิบัติเครื่อง
เปาไทย 3
การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่ 6 ถึง
ลําดับเพลงที่ 17

2063205 เครื่องตีไทย 5
3(0-6-3)
Thai Melodic Percussion 5
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2062206 เครื่องตีไทย 4
การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ
มาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่ 9 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับ
เพลงที่ 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 เครื่องเปาไทย 1
3(0-6-3)
Thai Blown Instrument 1
การปฏิ บั ติ เครื่องเป าไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย
กลุมปพาทย ขั้นที่ 5 ไมนอยกวา 5 เพลงและขั้นที่ 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
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2061207 เครื่องเปา
ไทย 1
การปฏิ บั ติ เครื่องเป าไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่ 7 ไมนอยกวา 10 เพลง

191

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

2063207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 5
3(0-6-3)
Thai Blown Instrument 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062207ปฏิบัติเครื่อง
เปาไทย 4
การปฏิบัตเิ ครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่ 8 ไมนอยกวา 10
เพลง

2062207 เครื่องเปาไทย 3
3(0-6-3)
Thai Blown Instrument 3
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2061208 เครื่องเปา
ไทย 2
การปฏิ บั ติ เครื่องเป าไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทยกลุมปพาทย ขั้นที่ 8 ลําดับเพลงที่ 1 ถึง
ลําดับเพลงที่ 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
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2062207 เครื่องเปา
ไทย 3
การปฏิ บั ติ เครื่องเป าไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทยกลุมปพาทย ขั้นที่ 8 ลําดับเพลงที่ 16 ถึง
ลําดับเพลงที่ 25
Practice of blown instrument and playing Thai
songs according to the standard criteria for Pi Phat of level 8
from songs 16–25
2063207 เครื่องเปาไทย 5
3(0-6-3)
Thai Blown Instrument 5
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2062207 เครื่องเปา
ไทย 4
การปฏิ บั ติ เครื่องเป าไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทยกลุมปพาทย ขั้นที่ 9 ลําดับเพลงที่ 1 ถึง
ลําดับเพลงที่ 15
Practice of blown instrument and playing Thai
songs according to the standard criteria for Pi Phat of level 9
from songs 1–15

2063208 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 6
3(0-6-3)
Thai Blown Instrument 6
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063207 ปฏิบัติเครื่อง
เปาไทย 5
การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่ 9 ลําดับเพลงที่ 1
ถึงลําดับเพลงที่ 3
2064207 ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 7
3(0-6-3)
Thai Blown Instrument 7
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2063208 ปฏิบัติเครื่อง
เปาไทย 6
การปฏิบัติเครื่องเปาไทย และบรรเลงเพลงไทยตาม
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย กลุมปพาทย ขั้นที่ 9 ไมนอยกวา 10
เพลง จากเพลงในลําดับเพลงที่ 4 ถึงลําดับเพลงที่ 22
3(0-6-3)
2061209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 1
3(0-6-3) 2061209 ขับรองเพลงไทย 1
Thai Traditional Music Singing 1
Thai Traditional Music Singing 1
การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรี
การปฏิ บัติ ขับ รองเพลงไทย ตามเกณฑ ม าตรฐาน
ดนตรีไทย กลุมขับรองขั้นที่ 4 ไมนอยกวา 5 เพลง และขั้นที่ 5 ไทย กลุมขับรองขั้นที่ 5 ไมนอยกวา 5 เพลง และขั้นที่ 6 ไมนอยกวา
5 เพลง
ไมนอยกวา 5 เพลง
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2061210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 2
3(0-6-3)
Thai Traditional Music Singing 2
รายวิ ช าที่ ต อ งเรี ย นมาก อ น 2061209 ปฏิ บั ติ ขั บ
รองเพลงไทย 1
การปฏิ บัติ ขับ รองเพลงไทย ตามเกณฑ ม าตรฐาน
ดนตรีไทย กลุมขับรองขั้นที่ 6 ไมนอยกวา 4 เพลง
2062209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 3
3(0-6-3)
Thai Traditional Music Singing 3
รายวิช าที่ ต อ งเรี ย นมาก อ น 2061210 ปฏิ บั ติ ขั บ
รองเพลงไทย 2
การปฏิ บัติ ขับ รองเพลงไทย ตามเกณฑ ม าตรฐาน
ดนตรีไทย กลุมขับรองขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับเพลงที่ 6

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

2062210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 4
3(0-6-3)
Thai Traditional Music Singing 4
รายวิช าที่ ต อ งเรี ย นมาก อ น 2062209 ปฏิ บั ติ ขั บ
รองเพลงไทย 3
การปฏิ บัติ ขับ รองเพลงไทย ตามเกณฑ ม าตรฐาน
ดนตรีไทย กลุมขับรองขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่ 7 ถึงลําดับเพลงที่
15

2063209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 5
3(0-6-3)
Thai Traditional Music Singing 5
รายวิช าที่ ต อ งเรี ย นมาก อ น 2062209 ปฏิ บั ติ ขั บ
รองเพลงไทย 4
การปฏิ บัติ ขับ รองเพลงไทย ตามเกณฑ ม าตรฐาน
ดนตรีไทย กลุมขับรองขั้นที่ 8 ไมนอยกวา 10 เพลง

2063210 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 6
3(0-6-3)
Thai Traditional Music Singing 6
รายวิช าที่ ต อ งเรี ย นมาก อ น 2063209 ปฏิ บั ติ ขั บ
รองเพลงไทย 5
การปฏิ บัติ ขับ รองเพลงไทย ตามเกณฑ ม าตรฐาน
ดนตรีไทย กลุมขับรองขั้นที่ 9 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับที่ 4

2061210 ขับรองเพลงไทย 2
3(0-6-3)
Thai Traditional Music Singing 2
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2061209 ขับรองเพลง
ไทย 1
การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรี
ไทย กลุมขับรองขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับเพลงที่ 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
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2061210 ขับรองเพลง
ไทย 2
การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรี
ไทย กลุมขับรองขั้นที่ 7 ลําดับเพลงที่ 7 ถึงลําดับเพลงที่ 15
Practice of singing Thai traditional songs
according to the Thai music standard criteria for singing of
level 7 from songs 7–15
2062210 ขับรองเพลงไทย 4
3(0-6-3)
Thai Traditional Music Singing 4
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2062209 ขับรองเพลง
ไทย 3
การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรี
ไทย กลุมขับรองขั้นที่ 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
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 2062209 ขับรองเพลง
ไทย 4
การปฏิบัติขับรองเพลงไทย ตามเกณฑมาตรฐานดนตรี
ไทย กลุมขับรองขั้นที่ 9 ลําดับเพลงที่ 1 ถึงลําดับที่ 10
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2064209 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 7
3(0-6-3)
Thai Traditional Music Singing 7
รายวิช าที่ ต อ งเรี ย นมาก อ น 2063210 ปฏิ บั ติ ขั บ
รองเพลงไทย 6
การปฏิ บัติ ขับ รองเพลงไทย ตามเกณฑ ม าตรฐาน
ดนตรีไทย กลุมขับรองขั้นที่ 9 ไมนอยกวา 10 เพลง จากเพลงใน
ลําดับเพลงที่ 5 ถึงลําดับเพลงที่ 22
2061401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 1
3(0-6-3)
Woodwind 1
การตั้งเสียง สําเนียง การอานโนต การบรรเลง การ
ปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลง อยางนอย
1 แฟล็ต 1 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร (major scale)
และบั น ไดเสี ย งไมเนอร (natural minor scale) ระบบการ
หายใจ การวางปาก สําเนีย ง คุณ ภาพเสีย ง เทคนิคและศิลปะ
การเป า การถ ายทอดอารมณ ปรัช ญาของนั ก ดนตรีแ ละการ
แสดง

Practice of singing Thai traditional songs
according to the Thai music standard criteria for singing of
level 9 from songs 1–10

2061402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 2
3(0-6-3)
Woodwind 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061401 ปฏิบัติเครื่อง
ลมไม 1
การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบท
เพลง อยางนอย 3 แฟล็ต 3 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร
(major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale)
ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนีย ง คุณ ภาพเสีย ง เทคนิ ค
และศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนัก ดนตรี
และการแสดง

2061401 เครื่องลมไม1
3(0-6-3)
Woodwind 1
ลักษณะสวนประกอบ การหยิบจับ และการดูแลรักษา
เครื่ องลมไม การตั้ งเสี ยง สํ าเนี ยง การอ านโน ต การบรรเลง การ
ปฏิบั ติบั นไดเสียง อารเปจโจ และบทเพลง อยางน อย 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 เครื่องลมไม 2
3(0-6-3)
Woodwind 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061402 ปฏิบัติเครื่อง
ลมไม 2
การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบท
เพลง อยางนอย 5 แฟล็ต 5 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร
(major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale)
ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนีย ง คุณ ภาพเสีย ง เทคนิ ค
และศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนัก ดนตรี
และการแสดง

2062401 เครื่องลมไม 3
3(0-6-3)
Woodwind 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061402 เครื่องลมไม 2
การปฏิ บัติบันไดเสียง อารเปจโจ (arpeggio) และบท
เพลง อย างน อย 5 แฟลต 5 ชารป ในรู ปแบบบั นไดเสี ยงเมเจอร
(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 เครื่องลมไม 4
3(0-6-3)
Woodwind 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 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 เครื่องลมไม 5
3(0-6-3)
Woodwind 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062402 เครื่องลมไม 4
การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปจโจ และบทเพลงในบันได
เสี ยงไมเนอร แบบฮารโมนิก และบั นไดเสียงไมเนอรแบบเมโลดิ ก
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

2062402 ปฏิบัติเครื่องลมไม 4
3(0-6-3)
Woodwind 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062401 ปฏิบัติเครื่อง
ลมไม 3
การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบท
เพลง อยางนอย 7 แฟล็ต 7 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร
(major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale)
ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนีย ง คุณ ภาพเสีย ง เทคนิ ค
และศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนัก ดนตรี
และการแสดง

2063401 ปฏิบัติเครื่องลมไม 5
3(0-6-3)
Woodwind 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062402 ปฏิบัติเครื่อง
ลมไม 4
การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบท
เพลงในบั น ไดเสี ย งไมเนอรแ บบฮารโ มนิ ก (harmonic minor
scale) และบั นไดเสีย งไมเนอรแ บบเมโลดิก (melodic minor
scale) อยางนอย 3 แฟล็ต 3 ชารป ระบบการหายใจ การวาง
ปาก สํ า เนี ย ง คุ ณ ภาพเสี ย ง เทคนิ ค และศิ ล ปะการเป า การ
ถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง
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2061403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 1
3(0-6-3)
Brass 1
การตั้งเสียง สําเนียง การอานโนต การบรรเลง การ
ปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบทเพลง อยางนอย
1 แฟล็ต 1 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร (major scale)
และบั น ไดเสี ย งไมเนอร (natural minor scale) ระบบการ
หายใจ การวางปาก สําเนีย ง คุณ ภาพเสีย ง เทคนิคและศิลปะ
การเป า การถ ายทอดอารมณ ปรัช ญาของนั ก ดนตรีแ ละการ
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 เครื่องลมทองเหลือง 2
3(0-6-3)
Brass 2
รายวิ ชาที่ ต องเรี ย นมาก อน 2061403 เครื่ องลม
ทองเหลือง 1
การปฏิบัติบันไดเสียงโหมด การปฏิบั ติบันไดเสียงไม
เนอร การใชลม วิธีการหายใจ การบรรเลงสําหรับวงออรเคสตรา การ
ยายเสี ยง การบรรเลงคู การฝกซ อม การแสดงดนตรี วรรณกรรม
เครื่องทองเหลือง
Mode
scale, natural minor scale, breathing, orchestra excerpt,
transposition, duet, practicing, performing and brass
literature
2062403 เครื่องลมทองเหลือง 3
3(0-6-3)
Brass 3
รายวิ ช าที่ ต อ งเรี ย นมาก อ น 2061404 เครื่ อ งลม
ทองเหลือง 2
การปฏิบัติบันไดเสียงฮารโมนิกไมเนอรและบันไดเสียง
เมโลดิ กไมเนอร การออกเสี ยง การเที ยบเสี ยง คุ ณภาพเสี ยงและ
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 เครื่องลมทองเหลือง 4
3(0-6-3)
Brass 4
รายวิ ช าที่ ต อ งเรี ย นมาก อ น 2062403 เครื่ อ งลม
ทองเหลือง 3
การสอนเครื่ องลมทองเหลื อง การปฏิ บั ติ บั นไดเสี ย
งบลูส การออกเสียงในจังหวะสวิง การปฏิบัติตัวโนตสามพยางค การ
ฝกปฏิบัติพื้นฐานดนตรีแจส การดนสด การฝกซอม การแสดงดนตรี

2061404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 2
3(0-6-3)
Brass 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061403 ปฏิบัติเครื่อง
ลมทองเหลือง 1
การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบท
เพลง อยางนอย 3 แฟล็ต 3 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร
(major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale)
ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนีย ง คุณ ภาพเสีย ง เทคนิ ค
และศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนัก ดนตรี
และการแสดง
2062403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 3
3(0-6-3)
Brass 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061404 ปฏิบัติเครื่อง
ลมทองเหลือง 2
การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบท
เพลง อยางนอย 5 แฟล็ต 5 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร
(major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale)
ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนีย ง คุณ ภาพเสีย ง เทคนิ ค
และศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนัก ดนตรี
และการแสดง
2062404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 4
3(0-6-3)
Brass 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062403 ปฏิบัติเครื่อง
ลมทองเหลือง 3
การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบท
เพลง อยางนอย 7 แฟล็ต 7 ชารป ในรูปแบบบันไดเสียงเมเจอร
(major scale) และบันไดเสียงไมเนอร (natural minor scale)
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ระบบการหายใจ การวางปาก สําเนีย ง คุณ ภาพเสีย ง เทคนิ ค วรรณกรรมดนตรีแจส
และศิลปะการเปา การถายทอดอารมณ ปรัชญาของนัก ดนตรี
Brass pedagogy, blues scale, swing feel, triplet,
และการแสดง
standard jazz, improvisation, practicing, performing and jazz
literature
2063403 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 5
3(0-6-3) 2063403 เครื่องลมทองเหลือง 5
3(0-6-3)
Brass 5
Brass 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062404 ปฏิบัติเครื่อง
รายวิ ชาที่ ต องเรี ย นมาก อน 2062404 เครื่ องลม
ลมทองเหลือง 4
ทองเหลือง 4
การปฏิบัติบันไดเสียง อารเปโจ (arpeggio) และบท
การสอนเครื่องลมทองเหลือง การปฏิบัติดนตรีแจส การ
เพลงในบันไดเสีย งไมเนอรแ บบ ฮารโมนิก (harmonic minor ถอดความ การด นสด การรวมวงแจ ส การตี ความบทเพลง การ
scale) และบั นไดเสีย งไมเนอรแ บบเมโลดิก (melodic minor ถายทอดอารมณเพลง การฝกซอม การแสดงดนตรีตอสาธารณชน
scale) อยางนอย 3 แฟล็ต 3 ชารป ระบบการหายใจ การวาง
Brass pedagogy, jazz performing, transcription,
ปาก สํ า เนี ย ง คุ ณ ภาพเสี ย ง เทคนิ ค และศิ ล ปะการเป า การ improvisation, jazz ensemble, music analysis, emotional,
practicing and recital
ถายทอดอารมณ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง
2061405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1
3(0-6-3) 2061405 เครื่องสายสากล 1
3(0-6-3)
String 1
String 1
ลักษณะ สวนประกอบ การหยิบจับ และการดูแลรักษา
การตั้งเสียง สําเนีย ง การใชคันชัก และการวางนิ้ว
การอ านโน ต การบรรเลงโดยไดนามิก ระดับ พื้ น ฐาน การเล น เครื่องสายสากล การตั้งเสียง สําเนียง การใชคันชักและการวางนิ้ว
บันไดเสียง A เมเจอร ชวงคูแปด และ อารเปจโจ (arpeggio) 1 การอานโนต การบรรเลงโดยไดนามิกระดับพื้นฐาน การเลนบันได
ชวงคูแปด แบบ เดตาเช (detaché) และ ซตัคคาโต (staccato) เสียง A เมเจอร ชวงคูแปด และ อารเปจโจ 1 ชวงคูแปด แบบ เดตาเช
การบรรเลงบทเพลงระดับ 1 ของสมาคมซูซูกิ หรือสมาคมอื่ น และซตั คคาโต การบรรเลงบทเพลงระดับ 1 ของสมาคมซูซูกิหรือ
การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ สมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอด
และการแสดงตอสาธารณชน
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
3(0-6-3)
2061406 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2
3(0-6-3) 2061406 เครื่องสายสากล 2
String 2
String 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061405 เครื่องสายสากล 1
รายวิ ช าที่ ต อ งเรี ย นมาก อ น 2061405 ปฏิ บั ติ
การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน การเลนบันได
เครื่องสายสากล 1
การปฏิ บั ติ โดยใชไดนามิ ก ระดั บ พื้ น ฐาน การเล น เสียงเอ เมเจอรดี เมเจอรจี เมเจอรชวงคูแปด และอารเปจโจ 1 ชวงคู
บันไดเสียง A เมเจอร D เมเจอร G เมเจอร ชวงคูแปด และ อาร แปด แบบเดตาเช และซตัคคาโต การบรรเลงบทเพลงระดับ 1 ของ
เปจโจ (arpeggio) 1 ชวงคูแปด แบบ เดตาเช (detaché) และ สมาคมซูซูกิหรือสมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรี ชนิดอื่น
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ซตัคคาโต (staccato) การบรรเลงบทเพลงระดับ 1 ของสมาคม การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
Study how to play music with basic dynamics.
ซูซูกิหรือสมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรี ชนิดอื่น
Study how to play A Major, D Major and G Major scale in 1
การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
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
3(0-6-3)
2062405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3
3(0-6-3) 2062405 เครื่องสายสากล 3
String 3
String 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061406 เครื่องสายสากล 2
รายวิ ช าที่ ต อ งเรี ย นมาก อ น 2061406 ปฏิ บั ติ
การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน การเลนบันได
เครื่องสายสากล 2
การปฏิ บั ติ โดยใชไดนามิ ก ระดั บ พื้ น ฐาน การเล น เสียงแบบ เดตาเช และซตัคคาโต
บันไดเสียงแบบ เดตาเช (detaché) และ ซตัคคาโต (staccato) การเลนโนตสามพยางค การฝกไลบันไดเสียง ฮารโมนิกไมเนอร กับ
การเลนโนตสามพยางค การฝกไลบันไดเสียง ฮารโมนิกไมเนอร อารเปจโจ ทั้ง 7 ชารป เทคนิคการรัวนิ้ว การบรรเลง บทเพลงระดับ
กั บ อารเปโจ (arpeggio) ทั้ ง 7 ชาร ป เทคนิ ค การรัว นิ้ ว การ 2 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรี
บรรเลง บทเพลงระดับ 2 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอื่น การ ชนิดอื่น
บรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ และ การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
Study how to play music with basic dynamics.
การแสดงตอสาธารณชน
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) 2062406 เครื่องสายสากล 4
3(0-6-3)
String 4
String 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062405 เครื่องสายสากล 3
รายวิ ช าที่ ต อ งเรี ย นมาก อ น 2062405 ปฏิ บั ติ
การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน การเลนบันได
เครื่องสายสากล 3
การปฏิ บั ติ โดยใชไดนามิ ก ระดั บ พื้ น ฐาน การเล น เสียงแบบ เดตาเช และซตัคคาโต การเลนโนตสามพยางค การฝกไล
บันไดเสียงแบบ เดตาเช (detaché) และ ซตัคคาโต (staccato) บันไดเสียง ฮารโมนิกไมเนอร กับอารเปจโจ ทั้ง 7 ชารป 2 ชวงคูแปด
การเลนโนตสามพยางค การฝกไลบันไดเสียง ฮารโมนิกไมเนอร เทคนิคการรัวนิ้ว การบรรเลงบทเพลงระดับ 2 ของสมาคมซูซูกิหรือ
กับ อารเปโจ (arpeggio) ทั้ง 7 ชารป 2 ชวงคูแปด เทคนิคการ สมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอด
รัวนิ้ว การบรรเลงบทเพลงระดับ 2 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคม อารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
Study how to play music with basic dynamics.
อื่ น การบรรเลงประกอบเครื่ อ งดนตรี ช นิ ด อื่ น การถ ายทอด
Study how to play Major, Harmonic minor scale and
อารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
arpeggio in detaché and staccato style on 7 sharp in 2
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2063405 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5
3(0-6-3)
String 5
รายวิ ช าที่ ต อ งเรี ย นมาก อ น 2062406 ปฏิ บั ติ
เครื่องสายสากล 4
การปฏิ บั ติ โดยใชไดนามิ ก ระดั บ พื้ น ฐาน การเล น
บันไดเสียงแบบ เดตาเช (detaché) และ ซตัคคาโต (staccato)
และการสีสายคู การเลนโนตสามพยางค การฝกไลบันไดเสีย ง
ฮารโมนิก ไมเนอร กับ อารเปโจ (arpeggio) ทั้ง 7 ชารป 2 ชวง
คู แ ปด เทคนิ ค การรั ว นิ้ ว การบรรเลงบทเพลงระดั บ 3 ของ
สมาคมซูซูกิหรือสมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรี
ชนิดอื่น การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน

2061407 ปฏิบัติกีตาร 1
3(0-6-3)
Guitar 1
การบรรเลงโดยใช ไ ดนามิ ก ระดั บ พื้ น ฐาน หลั ก
วิธีการใชนิ้วเกา (picking) การไลบันไดเสียง C, F และ G แบบ
เมเจอร (major scale) 2 ช ว งคู แ ปด การบรรเลงบทเพลง
คลาสสิกระดับเบื้องตน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอ
สาธารณชน

2061408 ปฏิบัติกีตาร 2
3(0-6-3)
Guitar 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061407 ปฏิบัติกีตาร 1
การปฏิ บั ติ โ ดยใช ไ ดนามิ ก ระดั บ พื้ น ฐาน หลั ก

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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062406 เครื่องสายสากล 4
การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน การเลนบันได
เสียงแบบ เดตาเช และซตัคคาโต และการสีสายคู การเลนโนตสาม
พยางค การฝ กไล บั นไดเสี ยงฮาร โมนิ ก ไมเนอร กั บ อาร เปจโจ
(arpeggio) ทั้ง 7 ชารป 2 ชวงคูแปด เทคนิคการรัวนิ้ว การบรรเลง
บทเพลงระดั บ 3 ของสมาคมซู ซู กิ หรื อสมาคมอื่ น 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 กีตาร 1
3(0-6-3)
Guitar 1
โครงสรางและส วนประกอบของกี ตารคลาสสิ ก การ
หยิบจับ วิธีการนั่งบรรเลง ทาทางในการปฏิบัติ ตําแหนงของมือซาย
และมือขวา การดูแลรักษาและซอมแซมเบื้องตน การอานโนต การไล
บันใดเสียง C, F และ G เมเจอร 2 ชวงคูแปด การบรรเลงบทเพลง
คลาสสิกระดับเบื้องตนและการแสดงตอสาธารณชน
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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061407 กีตาร 1
โครงสรางและสวนประกอบของกีตารไฟฟา การหยิบ
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วิธีก ารใชนิ้วเกา (picking) การไลบันไดเสีย งแบบเนเชอรัล ไม
เนอร (natural minor scale) และฮารโมนิกไมเนอร (natural
minor scale) 2 ชวงคูแปด การบรรเลงบทเพลงคลาสสิกระดับ
เบื้ อ งต น การบรรเลงเป น กลุ ม 2-3 คน การถ ายทอดอารมณ
และการแสดงตอสาธารณชน

จับ ทาทางในการปฏิบัติ ตําแหนงของมือซายและมือขวา การดูแล
รักษาและซอมแซมเบื้องตน การอานโนต เทคนิคการบรรเลงเบื้องตน
คอรด บันใดเสียงเมเจอร ไทรแอด อารเปจโจ บทเพลงสําหรับกีตาร
ไฟฟาเบื้องตนและการแสดงตอสาธารณชน
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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 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 กีตาร 4
3(0-6-3)
Guitar 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 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 กีตาร 5
3(0-6-3)
Guitar 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062408 กีตาร 4
คอรดขั้นสูง บันใดเสียงเอกโซติก การอานโนต บทเพลง
ฟวชันแจสและบทเพลงประเภทอื่นที่กีตารไฟฟามีมีบทบาทสําคัญ
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

2062407 ปฏิบัติกีตาร 3
3(0-6-3)
Guitar 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061408 ปฏิบัติกีตาร 2
การปฏิ บั ติ โ ดยใช ไ ดนามิ ก ระดั บ พื้ น ฐาน หลั ก
วิธีการใชนิ้วเกา picking การไลบันไดเสียงแบบเมโลดิก ไมเนอร
(melodic minor scale) 2 ช ว งคู แ ปดทุ ก บั น ไดเสี ย ง การ
บรรเลงบทเพลงคลาสสิกระดับกลาง การบรรเลงเปนกลุม 2-3
คน การถายทอดอารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
2062408 ปฏิบัติกีตาร 4
3(0-6-3)
Guitar 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062407 ปฏิบัติกีตาร 3
การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับกลาง หลักวิธีการใช
นิ้วเกา (picking) การไลบันไดเสีย งแบบบลูส (blues scale) 2
ช ว งคู แ ปดทุ ก บั น ไดเสี ย ง การบรรเลงบทเพลงบลู ส (blues)
ระดั บ พื้ น ฐาน การบรรเลงเป น กลุ ม 2-3 คน การถ า ยทอด
อารมณ และการแสดงตอสาธารณชน

2063407 ปฏิบัติกีตาร 5
3(0-6-3)
Guitar 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062408 ปฏิบัติกีตาร 4
การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับกลาง หลักวิธีการใช
นิ้วเกา (picking) การไลบันไดเสีย ง และ โมดตางๆ การใชเอฟ
เฟกตสําหรับกีตารไฟฟา การบรรเลงบทเพลงแบ็คกิ้งแทร็คประ
กอบการด น ทํ านองสด และการบรรเลงรวมวง การถา ยทอด
อารมณ และการแสดงตอสาธารณชน
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2061409 ปฏิบัติคียบอรด 1
3(0-6-3)
Keyboard 1
การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน วิธีการไขว
นิ้ว ข ามนิ้ ว การไลบั น ไดเสีย ง C เมเจอร (major scale) ชนิ ด
คอนทารี่ 2 ชวงคูแปด และชนิดพาราเรล (parallel) บันไดเสียง
เมเจอร กั บ อารเปโจ (arpeggio) 1 ช ว งคู แ ปด อย า งน อ ย 2
ชารป 2 แฟล็ต การบรรเลงบทเพลงระดับเบื้องตนเทียบระดับ
ก อ น เก รด 1 ข อ งส ถ าบั น ด 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 วิธีการนั่ งเลน ท าทางในการ
ปฏิบัติ การวางมือ และการดูแลรักษาคียบอรด การอานโนต การ
บรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน วิธีการไขวนิ้ว ขามนิ้ว การไล
บันไดเสียงซีเมเจอร ชนิ ดคอนทารี่ 2 ชวงคูแปด และชนิดคูขนาน
บันไดเสียงเมเจอร กับอารเปจโจ 1 ชวงคูแปด อยางนอย 2 ชารป 2
แฟลต การบรรเลงบทเพลงระดับเบื้องตนเทียบระดับกอนเกรด 1 ของ
สถาบั น ดนตรี Trinity Guildhall หรื อ 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 คียบอรด 2
3(0-6-3)
Keyboard 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061409 คียบอรด 1
การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน วิธีการไขวนิ้ว
ขามนิ้ว การไลบันไดเสียงเมเจอร ชนิดคูขนาน กับอารเปจโจ 2 ชวงคู
แปด ทั้ง 7 ชารป 7 แฟลต การบรรเลงบทเพลงเทียบระดับเกรด 1
ของสถาบั นดนตรี Trinity Guildhall หรื อ 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

2061410 ปฏิบัติคียบอรด 2
3(0-6-3)
Keyboard 2
รายวิ ช าที่ ต อ งเรี ย นมาก อ น 2061409 ปฏิ บั ติ
คียบอรด 1
การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน วิธีการไขว
นิ้ ว ข ามนิ้ ว การไล บั น ไดเสี ย งเมเจอร 57 (major scale) ชนิ ด
พาราเรล (parallel) กับ อารเปโจ (arpeggio) 2 ชวงคูแปด ทั้ง
7 ชารป 7 แฟล็ต การบรรเลงบทเพลงเทียบระดับเกรด 1 ของ
สถาบั น ดนตรี Trinity Guildhall หรื อ Associated board of
the Royal School of Music การบรรเลงประกอบเครื่ อ ง
ดนตรี ช นิ ด อื่ น การถ า ยทอดอารมณ และการแสดงต อ
สาธารณชน
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2062409 ปฏิบัติคียบอรด 3
3(0-6-3)
Keyboard 3
รายวิ ช าที่ ต อ งเรี ย นมาก อ น 2061410 ปฏิ บั ติ
คียบอรด 2
การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน58 การเลน
โน ต สาม พยางค การไล บั นไดเสี ย ง ฮาร โ มนิ ก ไมเนอ ร
(harmonic minor scale) ชนิ ด พาราเรล (parallel) 3 ช ว งคู
แปด กับ อารเปโจ (arpeggio) ทางชารปทั้งหมด 7 ชารป การ
บรรเลงบทเพลงเทีย บระดับเกรด 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
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061410 คียบอรด 2
การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับพื้นฐาน การเลนโนต
สามพยางค การไลบันไดเสียง ฮารโมนิก ไมเนอร ชนิดคูขนาน 3 ชวง
คูแปด กับอารเปจโจ ทางชารปทั้งหมด 7 ชารป การบรรเลงบทเพลง
เที ย บระดั บ เกรด 2 ของสถาบั น ดนตรี Trinity Guildhall หรื อ
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 คียบอรด 4
3(0-6-3)
Keyboard 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062409 คียบอรด 3
การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับกลาง การเลนโนตที่
มากกวา 3 พยางค การเลนโนตลักจังหวะ การไลบันไดเสียงฮารโมนิก
ไมเนอร ชนิดคูขนาน 3 ชวงคูแปด กับอารเปจโจ ทางแฟลตทั้งหมด 7
แฟลต การบรรเลงบทเพลงเที ยบระดั บเกรด 3 ของสถาบั นดนตรี
Trinity Guildhall หรื อ Associated Board of the Royal School
of Music การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิ ดอื่ น การถ ายทอด
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 คียบอรด 5
3(0-6-3)
Keyboard 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062410 คียบอรด 4
การบรรเลงโดยใชไดนามิกระดับกลาง การยืดจังหวะ
การเลนโนตลักจังหวะ การไลบันไดเสียงเมโลดิกไมเนอรชนิดพาราเรล

2062410 ปฏิบัติคียบอรด 4
3(0-6-3)
Keyboard 4
รายวิ ช าที่ ต อ งเรี ย นมาก อ น 2062409 ปฏิ บั ติ
คียบอรด 3
การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับกลาง การเลนโนตที่
มากกวา 3 พยางค การเลนโนต ลักจังหวะ การไลบันไดเสียงฮาร
โม นิ ก ไม เน อ ร (harmonic minor scale) ช นิ ดพ าราเรล
(parallel) 3 ช ว งคู แ ปด กั บ อาร เปโจ (arpeggio) ทางแฟล็ ต
ทั้งหมด 7 แฟล็ต การบรรเลงบทเพลงเทียบระดับเกรด 3 ของ
สถาบั น ดนตรี Trinity Guildhall หรื อ Associated board of
the Royal School of Music การบรรเลงประกอบเครื่ อ ง
ดนตรี ช นิ ด อื่ น การถ า ยทอดอารมณ และการแสดงต อ
สาธารณชน

2063409 ปฏิบัติคียบอรด 5
3(0-6-3)
Keyboard 5
รายวิ ช าที่ ต อ งเรี ย นมาก อ น 2062410 ปฏิ บั ติ
คียบอรด 4
การปฏิบัติโดยใชไดนามิกระดับกลาง การยืดจังหวะ
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การเล น โน ต ลั ก จั ง หวะ การไล บั น ไดเสี ย ง เมโลดิ ก ไมเนอร
(melodic minor scale) ชนิ ด พาราเรล (parallel) 4 ช ว งคู
แปด กับ อารเปโจ (arpeggio) ทางชารปทั้งหมด 7 ชารป การ
บรรเลงบทเพลงเทีย บระดับเกรด 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 ของสถาบั น 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 เครื่องกระทบ 1
3(0-6-3)
Percussion 1
การปฏิบัติโนตเบื้องตน แพทเทิรนร็อค เบื้องตน การ
เปดปดไฮแฮท และการแยกโสตประสาท การเนนเสียง ที่กลองสแนร
การผสมกันระหวางมือและสองเทาในอัตราโนตเขบ็ตชั้นเดียวและ
เขบ็ตสองชั้น 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 เครื่องกระทบ 2
3(0-6-3)
Percussion 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061413 เครื่องกระทบ 1
การปฏิบัติโนตสามพยางค โนตหกพยางค โนตเขบ็ ต
สามชั้ น อั ตราจั งหวะหกแปด จั งหวะ ชั ฟเฟ ล เบื้ องต น โน ตสาม
พยางคดวยเขบ็ตสองชั้น 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

2061413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
3(0-6-3)
Percussion 1
การปฏิ บั ติ โ น ต เบื้ อ งต น แพทเทิ รน ร็ อ ค เบื้ อ งต น
การเปดปดไฮแฮท และการแยกโสตประสาท การเนนเสีย ง ที่
กลองสแนร การผสมกัน ระหว างมื อ และสองเท าในอั ตราโน ต
เขบ็ ต ชั้ น เดี ย วและเขบ็ ต สองชั้ น การบรรเลงประกอบเครื่ อ ง
ดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน

2061414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
3(0-6-3)
Percussion 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061413 ปฏิบัติเครื่อง
กระทบ 1
การปฏิ บั ติ โ น ต สามพยางค โน ต หกพยางค โน ต
เขบ็ ตสามชั้ น อัต ราจัง หวะหกแปด จั ง หวะ ชัฟ เฟ ล (shuffle)
เบื้องตน โนตสามพยางคดวยเขบ็ตสองชั้น โนตสามพยางคดวย
ซิ ง เกิ ล สโตรก (single stroke) โน ต สามพยางค ด ว ย ดั บ เบิ ล
สโตรก (double stroke) การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิด
อื่น การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน
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2062413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
3(0-6-3)
Percussion 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061414 ปฏิบัติเครื่อง
กระทบ 2
การปฏิบัติโนตสามพยางคดวยเขบ็ตชั้นเดียว การ
เลนโนตเขบ็ตสองชั้นดวยมือขวากับไฮแฮท (hi-hat) การเลนโนต
เขบ็ตสองชั้นดวยเทาขวา การเลนไฮแฮทในจังหวะยก การเลน
โนต เขบ็ต สองชั้น พรอมกั บการเหยีย บไฮแฮท การเล นจัง หวะ
ดิสโก (disco) ในระดับเบื้องตนและ ระดับยาก การใชโนตเขบ็ต
สองชั้น ในการเปด ปดไฮแฮท การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรี
ชนิดอื่น การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน

2062413 เครื่องกระทบ 3
3(0-6-3)
Percussion 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2061414 เครื่องกระทบ 2
การปฏิบัติโนตสามพยางคดวยเขบ็ตชั้นเดียว การเลน
โนตเขบ็ตสองชั้นดวยมือขวากับไฮแฮท การเลนโนตเขบ็ตสองชั้นดวย
เทาขวา การเลนไฮแฮทในจังหวะยก การเลนโนตเขบ็ตสองชั้นพรอม
กับการเหยียบไฮแฮท การเลนจังหวะดิสโก ในระดับเบื้องต นและ
ระดับยาก การใชโนตเขบ็ตสองชั้นในการเปด 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 เครื่องกระทบ 4
3(0-6-3)
Percussion 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062413 เครื่องกระทบ 3
การปฏิบัติโนตเขบ็ตสองชั้นระหวางกลองสแนรกับไฮ
แฮท การใชโนตเขบ็ตสามชั้นในจังหวะสง การใชแสกับกลองสแนร
การรัวกลองสแนร การดับเบิ ลสโตรกกับโน ตเขบ็ตสามชั้น 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
2063412 เครื่องกระทบ 5
3(0-6-3)
Percussion 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062414 เครื่องกระทบ 4
การใชซิงเกิล พาราดิดเดิล โกรฟ แพทเทิรน ดับเบิล พา
ราดิดเดิล โกรฟ แพทเทิ รน พาราดิดเดิ ล แพทเทิ รน ในจั งหวะส ง
เทคนิคเฟรม เทคนิคแดร็ก การใชไลเนอร แพทเทิรน สรางจังหวะ
การใช ไลเนอร แพทเทิ ร นในจั งหวะส ง จั งหวะบู กาโล โกรฟ การ
บรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ การแสดง
ตอสาธารณชน

2062414 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4
3(0-6-3)
Percussion 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062413 ปฏิบัติเครื่อง
กระทบ 3
การปฏิ บั ติ โ น ต เขบ็ ต สองชั้ น ระหวา งกลองสแนร
กับไฮแฮท การใชโนต เขบ็ต สามชั้น ในจังหวะสง การใช แ สกั บ
กลองสแนร (brush snare) การรั ว กลองสแนร การดั บ เบิ ล
สโตรกกับโนตเขบ็ตสามชั้น การใชพาราดิดเดิล (paradiddle)
ในจังหวะสง (drum fills) การใชซิงเกิลสโตรกระดับ ยาก การ
เลนซิงเกิลสโตรกแบบ 4, 6 และ 9 การบรรเลงประกอบเครื่อง
ดนตรีชนิดอื่น การถายทอดอารมณ การแสดงตอสาธารณชน

2063413 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5
3(0-6-3)
Percussion 5
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 2062414 ปฏิบัติเครื่อง
กระทบ 4
การปฏิ บั ติ ก ารใช ซิ ง เกิ ล พาราดิ ด เดิ ล โกรฟ แพ
ทเทิ ร น (single paradiddle groove patterns) ดั บ เบิ ล พา
ราดิ ด เดิ ล โกรฟ แพทเทิ ร น (double paradiddle groove
patterns) พาราดิดเดิล แพทเทิรน (paradiddle patterns) ใน
จั ง หวะส ง เทคนิ ค เฟรม (frame technique) เทคนิ ค แดร็ ก
(drag technique) ก า ร ใช ไล เน อ ร แ พ ท เทิ ร น (linear
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Single paradiddle groove patterns, double
patterns) สรางจังหวะ การใชไลเนอรแ พทเทิ รนในจัง หวะส ง
จังหวะบูกาโล โกรฟ (boogaloo groove) การบรรเลงประกอบ paradiddle groove patterns, and paradiddle fills patterns,
เครื่ อ งดนตรี ช นิ ด อื่ น การถ า ยทอดอารมณ การแสดงต อ frame technique, drag technique, linear pattern, and linear
patterns in rhythmic fills, boogaloo grove. Back up for
สาธารณชน
another instrument, present the feeling, recital

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเี นื้อหาที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ
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รายวิชาเพิ่มเติม
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
Thai for Effective Communication
1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
English Listening and Speaking Skills
1500103 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Usage for Communication
1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
English for Professional Purposes
2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2000101 พลเมืองที่เขมแข็ง
Active Citizen
2000102 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
The King Philosophy for Local Development
3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2500101 ความซาบซึ้งในสุนทรียะ
Aesthetic Appreciation

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ
Well-being Promotion and Care
4000102 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21st Century Skills for Living and Occupations
4000103 การคิดเชิงเหตุผล
Logical thinking
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมายเหตุ
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตอไปนี้เพื่อเสริมความรูดานภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500010 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental English 1
1500011 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
Fundamental English 2
1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic purposes
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุมวิชาชีพครู
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1104006 คุรุนิพนธ
Self Development Report

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)

2) วิชาเอก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2061102 ทฤษฎีดนตรีไทย
Theory of Thai Music
2061302 ทฤษฎีดนตรีตะวันตกขั้นพื้นฐาน
Fundamental of Western Music Theory
2062501 พัฒนาการดนตรีไทย
Thai Music Development
2061411 อิเล็กทริคเบส 1
Electric bass 1
2061412 อิเล็กทริคเบส 2
Electric bass 2
2062411 อิเล็กทริคเบส 3
Electric bass 3
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น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)

รหัสวิชา
2062412
2063411

ชื่อวิชา
อิเล็กทริคเบส 4
Electric bass 4
อิเล็กทริคเบส 5
Electric bass 5

น(ท-ป-ค)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
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รายวิชาที่ถอนออก
รหัสวิชา
1154101
1113701
1114701
1123103
1123402
1123403
1132102
1133502
1132503
1142201
1142501
1152301
1153102
1153504
2061302

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การศึกษาพิเศษ
2(2-0-4)
Special Education
กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Law
การบริหารจัดการสถานศึกษา
2(2-0-4)
School Management
สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
2(2-0-4)
Environmental Education and Community Wisdom
ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2-3)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
วาทการสําหรับครู
2(2-0-4)
Speech for Teachers
นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Creativity and Invention of Educational Media
การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Educational Multimedia
การสรางแบบทดสอบเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Test Construction
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Software Package for Educational Measurement and Research
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0-4)
Human Relations for Teacher
บุคลิกภาพและการปรับตัว
2(2-0-4)
Personality and Adjustment
จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน
2(1-2-3)
Guidance Psychology for Adolescence
การอานและขับรองโนตเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Sight Singing and Dictation
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รหัสวิชา
2063302
2063402
2064401
2063404
2064403
2063406
2064405
2063408
2064407
2063410
2064409
2063414
2064413
2061103
2062101

ชื่อวิชา
การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงดนตรี
Band Arranging
ปฏิบัติเครื่องลมไม 6
Woodwind 6
ปฏิบัติเครื่องลมไม 7
Woodwind 7
ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 6
Brass 6
ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 7
Brass 7
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6
String 6
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 7
String 7
ปฏิบัติกีตาร 6
Guitar 6
ปฏิบัติกีตาร 7
Guitar 7
ปฏิบัติคียบอรด 6
Keyboard 6
ปฏิบัติคียบอรด 7
Keyboard 7
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6
Percussion 6
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 7
Percussion 7
การบันทึกโนตเพลงไทย
Thai Music Notation
ลักษณะและประเภทเพลงไทย
Thai Music Genre
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2062102
2062105
2062106
2062107
2061213
2063211
2062415

ชื่อวิชา
ศิลปนและนักประพันธเพลงไทย
Thai Classical Musicians and Composers
ดนตรีอาเซียน
ASEAN Music
ดนตรีกับการพัฒนามนุษย
Music and Human Development
ดนตรีชาติพันธุและดนตรีรวมสมัย
Ethnic and Contemporary Music
ปฏิบัติขับรองเพลงไทยพื้นฐาน
Thai Traditional Music Singing
ปฏิบัติเพลงระบํา รํา ฟอน
Thai Dance Music
ปฏิบัติรวมวง
Ensemble
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)

