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ค าน า 

 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562) ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) จัดท าขึ้นเพื่อให้หลักสูตรมีความเหมาะสมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เพ่ือให้ส่งผล
ต่อการจัดการคุณภาพบัณฑิต ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และให้
สอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิตผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน และตรงกับมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้
บัณฑิตสามารถออกไปประกอบวิชาชีพด้วยความมั่นใจ 
      คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดท าหลักสูตร ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่
ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จนท าให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
(หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ฉบับนี้ส าเร็จลงด้วยดี 
 
 

                                                    คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
              หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
                                พ.ศ. 2562 
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  7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน      2 
  8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา                 2 
  9.  ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ     
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  1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร       7 
  2.  แผนพัฒนาปรับปรุง                              8 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร              9 
  1.  ระบบการจัดการศึกษา                    9
  2.  การด าเนินการหลักสูตร                    9 
  3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน                    12 
  4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)   40 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรศึีกษา (หลักสูตร 4 ปี) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
คณะ   :  ครุศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
    รหัสหลักสูตร      :    25501491107482 

ภาษาไทย :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) 
ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Education Program in Music Education 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :   ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 

 ชื่อย่อ  :   ค.บ. (ดนตรีศึกษา)  
ภาษาองักฤษ  ชื่อเต็ม :   Bachelor of Education (Music Education) 
                  ชื่อย่อ  :   B.Ed. (Music Education) 

 
3. วิชาเอก  ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
     เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้  
     หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา  
      รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาตทิีม่ีความสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
     ไม่มี 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา(4 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562)                        

เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
     คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ พิจารณากลั่นกรองเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้ง
ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 
15  มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตราฐานตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 ในปี
การศึกษา 2564 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1  ครูหรืออาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
 8.2  ครูผู้สอนดนตรีโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ 
 8.3  นักดนตรีอาชีพหรือศิลปิน 
      8.4  อาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี 
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9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 
3 8099 0013x xxx 

 
รองศาสตราจารย์   นางพัชราภรณ์  เอื้อจิตรเมศ ศศ.ม. 

ค.บ. 
วัฒนธรรมการดนตร ี
ดนตรีศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิ ท ย า ลั ย ค รู บ้ า น ส ม เ ด็ จ
เจ้าพระยา 

2546 
2535 

3 1015 0146x xxx 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   นายวันชัย  เอื้อจิตรเมศ    ศศ.ม. 
ค.บ. 

ดุริยางคไ์ทย 
ดนตรีศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครบู้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2541 
2534 

5 9098 9902x xxx อาจารย ์ นายทยา เตชะเสน์ 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ดนตรีชาติพันธ์ุ 
ดนตร ี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

2550 
2547 

1 8099 0000x xxx 
 

อาจารย ์ นางสาวปิยรัตน์  ธรรมรงค์รัตน์ ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

ดนตรีศึกษา 
 
ดุริยางคศาสตร์สากล 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2555 
 

2550 

392010007xxxx อาจารย ์ นายปมนวัฒน์ สามสี  
ศป.ม. 
ค.บ. 

มานุษยดุรยิางควิทยา 
ดนตรีศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภฏัสงขลา 

2559 
2544 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
     11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
             ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพของประชาชนส่วนรวม 
เนื่องมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป มีการน ามาตราการณ์   ใหม่ ๆ มาเป็นข้ออ้าง
ในการกีดกันการค้า  การด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งมีผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมกับประเทศอ่ืน รวมทั้งความเจริญทางเทคโนโลยีท าให้โลกแคบลง การแข่งขันนโลกปัจจุบันเปลี่ยน
ทางการแข่งขันทางอาวุธและสงครามมาเป็นการแข่งขันทางการค้า การจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนา
สมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่องตลอดจนการส่งเสริมมาตรการการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลาง
ที่มีศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคี  หรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ   ครูฝึกหรือครู
พ่ีเลี้ยงให้ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและการติดตามประเมินผู้เรียน  มีการขยายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศพัฒนา
สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งขยายการจัดท าและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ให้มากขึ้น มีการจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่  
ให้ทุกคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจ
ให้พระเอกพลผลิตหนังสือสื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับหลักสูตรปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้
เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 

       กล่าวคือการเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างสุขภาพของประชากรในทุกช่วงวัยด้วย
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กกับระบบการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพครูทั้งระบบรวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านและพัฒนาระบบ ทวิภาคีและสหกิจศึกษาให้เอ้ือต่อการเตรียมคนที่มีทักษะให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
นอกจากนี้ต้องให้ความส าคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสื่อการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ผลวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ยืนยันว่าจ านวนปีในการผลิ ตครู
ไม่ใช่สาระส าคัญ สิ่งส าคัญอยู่ที่กระบวนการผลิตขณะที่งานศึกษาวิจัยที่ก าลังด าเนินการโดยส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภาเบื้องต้นพบว่าสื่อด้านเศรษฐกิจต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นักศึกษา มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ        
ที่ลงทุนการเรียนหลักสูตรครู 5 ปีสูงมาก ดังนั้น ถ้าลดเหลือ 4 ปีโดยบัณฑิตมีคุณภาพสูงจะช่วยประหยัดงบฝ่าย
ต่างๆได้มาก (ท่ีมา : มติชนออนไลน์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561) 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
           การขับเคลื่อนบริบท Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งที่จะ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเรียนรู้ผ่าน internet รวมทั้งสร้าง smart farmer and smart startup 
การผลิตแรงงานเฉพาะทาง การจัดการศึกษาโดยยึดจังหวัดเป็นฐาน รวมทั้งเป้าหมายการ Re-profling เพ่ือปรับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ โดยค านึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบัน ให้สามารถผลิตและ
พัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง สร้างงานวิจัย ขยายองค์ความรู้ สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม เพ่ือ
รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ต้องปรับระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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เป้าหมายในการให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรที่เน้นตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละ
สถาบัน โดยเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจ านวน 38 แห่ง ได้รับนโยบายการเน้นการผลิตบัณฑิตสายครุ
ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาวิจัย และบริการวิชาการที่มีจุดเน้นเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็ง  โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เป็นก าลังหลักในการผลิตและพัฒนาครู 
นอกจากนี้ยังมีการก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ ด าเนินการผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเป็นหลัก 
              ทั้งประกอบกับข้อมูลด้านจ านวนความต้องการครูทดแทน ตามมาตรฐานวิชาเอกที่ก าหนดเพ่ือ
ทดแทนครูเกษียณอายุราชการ ปี 2559 - 2560 กล่าวโดยเฉพาะวิชาเอกดนตรีศึกษา ดนตรีไทย ดนตรีสากล 
และดุริยางคศิลป์ พบว่ามีจ านวนความต้องการทดแทนรวมถึง 2,027 ต าแหน่งทั่วประเทศ  เหตุดังกล่าวจึงเป็น
ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา เพ่ือรองรับการขาดแคลนครูดนตรีดังกล่าว   
ทั้งนี้เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจในศาสตร์ดนตรีอย่างลึกซึ้งทั้งในแง่วิชาการและ
วิชาชีพ  เพ่ือน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณ์ของการศึกษาที่มุ่งให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์
              นโยบายของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่สั่งการ
ผ่าน นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรกลับมาเป็น 4 ปี 
เพราะหากยังเป็น 5 ปี จะท าให้เสียเปรียบ ไม่มีนักศึกษาคนไหนอยากเรียน เพราะสู้เรียนแค่ 4 ปีก็สามารถจบ
ออกไปสอบบรรจุครูได้ ขณะที่เรียนหลักสูตร 5 ปี เสียโอกาสในการสอบบรรจุช้าไป 1 ปี มีค่าใช้จ่ายในการเรียน
มากขึ้น จึงเป็นที่มาในการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้รับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
       ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูป

ระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิง
ขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและ
ความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

       ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร ส่งผลให้เกิดความจ าเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุก ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของวิชาการดนตรี  ทั้งสามารถรองรับ
การแข่งขันทางอาชีพดนตรีทั้งในประเทศไทยและระดับอาเซียน โดยการผลิตครูดนตรีและบุคลากรทางดนตรี ที่
มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ความเข้าใจในผลกระทบของวิชาชีพดนตรีต่อสังคม โดยปฏิบัติตนอย่างเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพครูและบุคลากรทางด้า น
ดนตรีและการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง 
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  ในยุคการปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องบริหารการจัดการให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะแผนการเปิดหลักสูตรเข้าบรรจุให้แผนพัฒนา
อุดมศึกษาระยะ 15 ปี ทั้งนี้หลักสูตรต้องตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตและพัฒนาครูเป็น
หลัก ดังนั้นสาขาวิชาดนตรีซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตด้านดนตรี  จึงต้องพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ซึ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ ของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องการเป็นศูนย์กลางในการผลิต
และพัฒนาครู  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ความเป็นเลิศทางปัญญาและสามารถพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
       13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
       13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
       13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  
       รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
       13.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
       13.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
       13.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.3 การบริหารจัดการ  
        13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์

ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
ด าเนินการ 

        13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการ
ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 
      เชี่ยวชาญการสอนดนตรี มีคุณธรรม บูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน  
1.2  ความส าคัญของหลักสูตร   

                   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตครูดนตรีให้
มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการสอนดนตรี เพ่ือทันต่อการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษา  รวมทั้ง
สนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการผลิตครูดนตรี ให้มีความสามารถและทักษะ มีทัศนคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพ โดยจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
เศรษฐกิจ การเมือง สภาพสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ มีเจตนาที่จะสร้างครูดนตรีศึกษา
ที่มีความรู้และประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางสังคมและการสอนดนตรีศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม 
จิตสาธารณะและตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

  1.3  วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูดนตรี มีหลักการสอนและทักษะทางดนตรีที่ดี 
1.3.2 เป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การสอน สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้

ดนตรีควบคู่กับชุมชน 
1.3.3 เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็น

ไทย 
1.3.4 เป็นครูมืออาชีพด้านการสอนดนตรี มีความสนใจใฝ่รู้ในศาสตร์ทางดนตรี  และความรอบรู้

ด้านต่างๆ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
สกอ. และคุรุสภา ก าหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและ
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ข อ ง วิ ช า ชี พ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ท า ง
การศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2 .ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง
สั งคมเศรษฐกิจ  การ เมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในสังคม
และวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 

 

1.รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
2 .แ ผ น ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ที่
ส อดคล้ อ ง กั บ คว าม เปลี่ ย น   
แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ 
การเมืองและความก้าวหน้าทาง
วิ ช า ก า ร ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
ผู้ ท ร งคุณวุฒิ ทั้ ง ภาย ในและ
ภายนอก 

3.แผนพัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการให้มี
ความรู้  สมรรถนะและเจตคติ ที่
ทันสมัยและเหมาะสมตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการแก่องค์กร
ภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของ
บุคลากรด้านการเรียนการสอนให้มี
นวั ตกรรมการจั ดการ เ รี ยนรู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
บุคลากรด้านการเรียนการสอน
ในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
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หมวดที ่3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
       ระบบการจัดการศึกษาทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
    1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
          การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์  ซึ่งระยะเวลาและจ านวน
หน่วยกิตในภาคฤดูร้อนมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดู
ร้อนข้ึนอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 
ภาคฤดูร้อน        เดือน  เมษายน – มิถุนายน 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
                2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

         2.2.2  สอบผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และ
กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และรับผิดชอบด้วยตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีแตกต่างกัน  

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยคณะและสาขาวิชาจัดประชุมผู้ปกครอง

จัดระบบการปรึกษาแนะแนวโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย์
ผู้สอนและผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษาแรก
เข้าทุกคน  กรณีที่นักศึกษา  สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามที่คณะก าหนด  นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียน วิชาปรับพื้นฐาน 
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   2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  4  ปี 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30  
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30  
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30  
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30  

 30 60 90 120 120  
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- - - 30 30  

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
     2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
 

รายการ 
แหล่งเงิน 

ประมาณการรายรับ 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

1.   เงินรายได ้   390,000 390,000 390,000 195,000 1,365,000 
      1.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได้ 390,000 390,000 390,000 195,000 1,365,000 
2. งบประมาณแผ่นดิน   963,100 846,700 829,300 327,000 2,966,100 
     2.1  เงินเดือน (ข้าราชการ)  งบแผ่นดิน  447,100 453,100 448,400 177,400 1,526,000 

     2.2  เงินอดุหนุน  (พนักงาน
มหาวิทยาลัย)  งบแผ่นดิน  492,000 369,600 356,900 125,600 1,344,100 
     2.3  ค่าวัสดุการศึกษา  งบแผ่นดิน  24,000 24,000 24,000 24,000 96,000 
รวมทั้งสิ้น   1,353,100 1,236,700 1,219,300 522,000 4,331,100 
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                 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

รายการ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

เปอร์เซ็นต์ ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 
ก.  งบบุคลากร 40.90 464,600 479,300 465,900 177,400 1,587,200 
1.  เงินเดือน 39.32 447,100 453,100 448,400 177,400 1,526,000 
2.  ค่าจ้างชั่วคราว 1.58 17,500 26,200 17,500 - 61,200 
ข. งบด าเนินงาน 24.46 295,700 275,000 253,700 124,800 949,200 
1.  ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 19.82 250,700 230,000 208,700 79,800 769,200 
2.  ค่าสาธารณูปโภค 4.64 45,000 45,000 45,000 45,000 180,000 
ค. งบลงทุน - - - - 

 
- 

1.  ค่าครุภัณฑ์ - - - - - - 
2.  ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง - - - - - - 
ง. เงินอุดหนุน 34.64 492,000 369,600 356,900 125,600 1,344,100 

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) 34.64 492,000 369,600 356,900 125,600 1,344,100 

รวมทั้งสิ้น 100.00 1,252,300 1,123,900 1,076,500 427,800 3,880,500 
 

งบประมาณตลอดหลักสูตรเฉลี่ยต่อนักศึกษา  1  คน    ประมาณ    129,300 บาท 
และค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปีการศึกษา  32,325    บาท 
 
     2.7  ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) เรียนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 4 
 

     2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
                  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี  พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
             หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี จัดการศึกษาแบบเต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 8  ปีการศึกษา 

และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
3.1 หลักสูตร 

                    3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วย     
กิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
  3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต    
   (2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
   (3) กลุ่มวิชามนุยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
   (4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 
   (5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  6 หน่วยกิต 
 
   3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
    (1) กลุ่มวิชาชีพครู     40 หน่วยกิต 
     1. สาระวิชาชีพครู     26 หน่วยกิต 
     2. ประสบการณ์วิชาชีพ     14 หน่วยกิต 
    (2) กลุม่วิชาเอก  เรียนไม่น้อยกว่า   63 หน่วยกิต  
     1. วิชาเอกเดี่ยว      40 หน่วยกิต 
     2. วิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพตามความลุ่มลึก  
                                                               เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                         23 หน่วยกิต 
  3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 

                   3.1.3 รายวิชา   
 การก าหนดรหัสวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    

ใช้ระบบตัวเลข  7  หลัก โดยมีแนวทางก าหนดเหมือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ใช้อยู่
เดิม กล่าวคือ  ใช้ระบบ ISCED (International Standard Classification of Education) ดังนี้ 

AAABCDD 
   DD ล าดับก่อนหลัง 
         C ลักษณะเนื้อหาวิชา 
   B ระดับการศึกษา /ระดับความยากง่าย /ชั้นปีที่ควรเรียน 
   AAA หมวดวิชาและหมู่วิชา 
 

     AAA  :  เลขรหัสประจ าหมวดหมู่วิชา 
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     B :   ก าหนดระดับชั้นปีหรือระดับความยากง่ายและระดับการศึกษาที่
ควรเรียนไว้ดังนี้ 

 
1 ระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 1 
2 ระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 2 
3 ระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 3 
4 ระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 4 
5 ระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 5 
6 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
7 ระดบัปริญญาโท 
8 ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 
9 ระดับปริญญาเอก 
 

   C  :   ลักษณะเนื้อหาวิชา  ตามกลุ่มวิชาในสาขาวิชานั้น 
1 กลุ่มทฤษฎี ประวัติและการประพันธ์ทางดนตรีไทย   (206-1--) 
2 กลุ่มปฏิบัติดนตรีไทย (206-2--) 

  3 กลุ่มทฤษฎี ประวัติและการประพันธ์ทางดนตรีสากล (206-3--) 
4 กลุ่มปฏิบัติดนตรีสากล (206-4--) 
5 กลุ่มดนตรีวิทยาและมานุษยวิทยาทางดนตรี    (206-5--) 
6 กลุ่มดนตรีศึกษา                                     (206-6--) 
7 กลุ่มสนับสนุนวิชาชีพ                                   (206-7--) 
8 กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ               (206-8--) 
9 กลุ่มโครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์         

 โครงการศึกษาเอกเทศการสัมมนาและการวิจัย       (206-9--) 
 
            D  :   รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
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                      3.1.4 รายละเอียดรายวิชา 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ก าหนดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  จากจ านวน   5 กลุ่มวิชา  ดังต่อไปนี้ 

1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 
1.2 เรียน โดยไม่นับหน่วยกิต  

  9000110  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Thai Proficiency for Communication 
 หมายเหตุ นักศึกษาแรกเข้าในคณะครุศาสตร์ต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
และความสามารถทางภาษาไทยตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด ภายในปีการศึกษาแรก หรือตามเงื่อนไข
ที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด  
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต   
  1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต 
  9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   English for Daily Life 
  9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   English for Communication 
  9000136 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   English for Application  
  9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   English for Working Skills 
  หมายเหตุ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่มีผลคะแนนการ
ทดสอบภาษาอังกฤษในเกณฑ์เทียบได้ไม่ต่ ากว่า B2 อาจยกเว้นโดยให้เลือกเรียนกลุ่มภาษาอ่ืนได้ 1 กลุ่ม ในกลุ่ม
ภาษาใดภาษาหนึ่ง  ดังนี้ 
 

  1.2.2 กลุ่มภาษาจีน  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000138 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Chinese for Daily Life 
  9000139 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Chinese for Communication 
  9000140 ภาษาจีนเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Chinese for Application  
  9000141 ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Chinese for Working Skills  
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1.2.3 กลุ่มภาษาญี่ปุ่น  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000142 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Japanese for Daily Life 
  9000143 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Japanese for Communication 
  9000144 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Japanese for Application  
  9000145  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Japanese for Working Skills 
 

1.2.4 กลุ่มภาษาเกาหลี  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000146   ภาษาเกาหลีส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Korean for Daily Life 
  9000147 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Korean for Communication 
  9000148 ภาษาเกาหลีเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Korean for Application  
  9000149  ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Korean for Working Skills 
 

  1.2.5 กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000150   ภาษาอินโดนีเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Bahasa Indonesia for Daily Life 
  9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Bahasa Indonesia for Communication 
  9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Bahasa Indonesia for Application  
  9000153  ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Bahasa Indonesia for Working Skills 

1.2.6 กลุ่มภาษามาเลเซีย  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000154   ภาษามาเลเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Daily Life 
  9000155 ภาษามาเลเซียเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Communication 
  9000156 ภาษามาเลเซียเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Application  
  9000157  ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Working Skills 
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1.2.7 กลุ่มภาษาพม่า  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000158   ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Burmese for Daily Life 
  9000159 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Burmese for Communication 
  9000160 ภาษาพม่าเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Burmese for Application  
  9000161  ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Burmese for Working Skills 
  

 1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
   Aesthetic Appreciation 

 9000205 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
   Human Behavior and Self Development 
  9000206 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
   Meaning of Life 
  9000207  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) 
   Information for Study Skills 
 
 1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  1.4.1 รายวิชาบังคับ 

9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3(2-2-5) 
   Nakhon Si Thammarat Studies 
   

  1.4.2  รายวิชาเลือก   
  9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง     3(2-2-5) 
   Life and Sufficiency Economy 
                     9000306 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
   ASEAN Studies 
  9000307  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 
   Civics and Social Responsibility 
  9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(3-0-6) 
   Dynamics of Global Society 
  9000309 การจัดการเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
   Management for Life 
หมายเหตุ  บังคับเรียนวิชา 90000340  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง   3(2-2-5) เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร       
ครุศาสตราบัณฑิต 
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 1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้ 
  9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
   Information Technology for Life 
  9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
   Health Management 
  9000403 พืชพรรณเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
   Plants for Life  
  9000407  การคิดและการตัดสินใจ  3(2-2-5)  
   Thinking and Decision Making 
  9000408   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
   Development of Quality of Life and Environment 
  9000409 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
   Agriculture for Daily Life 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                 เรียนไม่น้อยกว่า                  103 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต 
 2.1.1 สาระวิชาชีพครู   26 หน่วยกิต 

1001103  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ 
ความเป็นครู                                                      3(2-2-5) 

  Teacher’s Virtue, Moral Principal, Ethics  
and Disposition 

1002101  นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา                   3(2-2-5) 
  Education Policy and Quality Management 

           1021102  การพัฒนาหลักสูตร                     3(2-2-5) 
             Curriculum Development 

1022306  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                              3(2-2-5) 
  Learning Management Methodology 
1031102  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

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

 Education and Learning 
1042109  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                    3(2-2-5) 
  Learning Measurement and Evaluation 
1043415  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้            3(2-2-5) 
  Research for Learning Development 
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1051106  จิตวิทยาส าหรับครู             3(2-2-5) 
  Psychology for Teachers 
1131503  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู            2(1-2-3) 
  Thai Language for Communication for Teachers 
 
 

 2.1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ  14 หน่วยกิต 
  2.1.2.1 ประสบการณร์ะหว่างเรียน        2  หน่วยกิต 

1022802  ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1              1(45) 
  Professional Practicum I 
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2             1(45) 
  Professional Practicum II 

  2.1.2.2 ปฏิบัติการสอน        12 หน่วยกิต 
     1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   6(270) 
      Internship I 

1024810  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   6(270) 
  Internship II 

 
 

        2.2 กลุ่มวิชาเอก  เรียนไม่น้อยกว่า   63   หน่วยกิต 
                       2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว                                                    40             หน่วยกิต
  

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
2061314 ประวัติดนตรีตะวันตก 

History of Western Music 
3 (2-2-5) 

2061245 พ้ืนฐานดนตรีไทย  
Fundamental of Thai Music 

3 (2-2-5) 

2061315 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1 
Teaching Western Music Theories I 

3 (2-2-5) 

2061601 ทักษะดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา 
Musical Skills for Music Education Teachers 

2 (1-2-3) 

2061602 หลักการสอนดนตรีศึกษา 
Teaching Principles for Music Education 

2 (1-2-3) 

2062488 การขับร้องประสานเสียง   
Chorus 

3 (2-2-5) 

2062609 การเตรียมการสอนดนตรีศึกษา 
Teaching Preparation for Music Education 

2 (1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
2062718 การสร้างสรรค์นวัฒนกรรมดนตรี 

Creation of Musical Innovation 
3 (2-2-5) 

2063221 จังหวะในดนตรีไทย 
 Rhythm in Thai Music 

3 (2-2-5) 

2063517 ดนตรีโลก 
World Music 

2 (1-2-3) 

2063631 การจัดการวงดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา 
Band Management for Music Education Teachers 

2 (1-2-3) 

2063632 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา 
Strategies for Teaching Music Education 

2 (1-2-3) 

2063715 ภาษาอังกฤษส าหรับครูดนตรีศึกษา    
English for Music Education Teachers 

2(1-2-3) 

2063904 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ทางดนตรี 
Research and Music Learning Innovation Development 

3 (2-2-5) 

2063905 การน าเสนอผลงานทางดนตรี 
Music Performance Presentation 

2 (1-2-3) 

2063906 อาศรมดนตรีศึกษา 
Heritage of Music Education 

2 (1-2-3) 

2063907 สัมมนาทางดนตรีศึกษา 
Music Education Seminar  

1 (0-3-2) 

    
                       2.2.2 วิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพตามความลุ่มลึก           23          หน่วยกิต 
                                เลอืกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง   ต่อไปนี้   
 

ก) วิชาเอกเลือกดนตรีไทย 
 

เรียนวิชาต่อไปนี้  6  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
2062119 การวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย 

Thai Music Analysis and Composition 
2 (1-2-3) 

2062228 รวมวงดนตรีไทย 1 
Ensemble of Thai Music Band I 

2 (1-2-3) 

2062229 รวมวงดนตรีไทย 2 
Ensemble of Thai Music Band II 
 

2 (1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
     วชิาทักษะเครื่องมือเอก เลือก 1 กลุ่มต่อไปนี้  15  หน่วยกิต 
 

เครื่องดีด 
2061233 ทักษะเครื่องดีดไทย 1 

Thai Plucked String Skills I  
3 (2-2-5) 

2061234 ทักษะเครื่องดีดไทย 2 
Thai Plucked String Skills II 

3 (2-2-5) 

2062230 ทักษะเครื่องดีดไทย 3 
Thai Plucked String Skills III 

3 (2-2-5) 

2062231 ทักษะเครื่องดีดไทย 4 
Thai Plucked String Skills IV 

3 (2-2-5) 

2063222 ทักษะเครื่องดีดไทย 5 
Thai Plucked String Skills V 
 

3 (2-2-5) 

เครื่องสี 
2061235 ทักษะเครื่องสีไทย 1 

Fiddling Skills of Thai Bowed String Instrument I 
3 (2-2-5) 

2061236 ทักษะเครื่องสีไทย 2 
Fiddling Skills of Thai Bowed String Instrument II 

3 (2-2-5) 

2062232 ทักษะเครื่องสีไทย 3 
Fiddling Skills of Thai Bowed String Instrument III 

3 (2-2-5) 

2062233 ทักษะเครื่องสีไทย 4 
Fiddling Skills of Thai Bowed String Instrument IV 

3 (2-2-5) 

2063223 ทักษะเครื่องสีไทย 5 
Fiddling Skills of Thai Bowed String Instrument V 

3 (2-2-5) 

   
เครื่องตี 
2061237 ทักษะเครื่องตีไทย 1 

Percussion Instrument Skills I 
3 (2-2-5) 

2061238 ทักษะเครื่องตีไทย 2 
Percussion Instrument Skills II 

3 (2-2-5) 

2062234 ทักษะเครื่องตีไทย 3 
Percussion Instrument Skills III 

3 (2-2-5) 

2062235 ทักษะเครื่องตีไทย 4 
Percussion Instrument Skills IV 

3 (2-2-5) 

2063224 ทักษะเครื่องตีไทย 5 
Percussion Instrument Skills V 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
   

เครื่องเป่า 
2061239 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1 

Thai Woodwind Instrument Skills I 
3 (2-2-5) 

2061240 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2 
Thai Woodwind Instrument Skills II 

3 (2-2-5) 

2062236 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3 
Thai Woodwind Instrument Skills III 

3 (2-2-5) 

2062237 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4 
Thai Woodwind Instrument Skills IV 

3 (2-2-5) 

2063225 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5 
Thai Woodwind Instrument Skills V 

3 (2-2-5) 

   
ขับร้องเพลงไทย 
2061241 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1 

Thai Vocal Skills I 
3 (2-2-5) 

2061242 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2 
Thai Vocal Skills II 

3 (2-2-5) 

2062238 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3 
Thai Vocal Skills III 

3 (2-2-5) 

2062239 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4 
Thai Vocal Skills IV 

3 (2-2-5) 

2063226 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5 
Thai Vocal Skills V 
 

3 (2-2-5) 

ขิมไทย 
2061243 ทักษะขิมไทย 1 

Thai Dulcimer Skills I 
3 (2-2-5) 

2061244 ทักษะขิมไทย 2 
Thai Dulcimer Skills II 

3 (2-2-5) 

2062240 ทักษะขิมไทย 3 
Thai Dulcimer Skills III 

3 (2-2-5) 

2062241 ทักษะขิมไทย 4 
Thai Dulcimer Skills IV 

3 (2-2-5) 

2063227 ทักษะขิมไทย 5 
Thai Dulcimer Skills V 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

วิชาเครื่องมือโท เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต  โดยไม่ซ้ ากับเครื่องมือเอก 
2061116 ฆ้องวงใหญ่ 

Khong Wong Yai  
2 (1-2-3) 

2061452 คีย์บอร์ด 
Keyboard  

2 (1-2-3) 

*หมายเหตุ ส าหรับวิชาเครื่องมือโท นอกจาก รายวิชา 2061116 ฆ้องวงใหญ่ และ รายวิชา 2061452 คีย์บอร์ด 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาทักษะเครื่องมือเอก ในรายวิชาทักษะระดับ 1   
 

       ข) วิชาเอกเลือกกลุ่มดนตรีตะวันตก 
           เรียนวิชาต่อไปนี้  6  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
2062346 ทฤษฏีดนตรีตะวันตก 2 

Western Music Theory 2 
2 (1-2-3) 

2062468 รวมวงดนตรีตะวันตก 1 
Western Music Ensemble I 

2 (1-2-3) 

2062469 รวมวงดนตรีตะวันตก 2 
Western Music Ensemble II 

2 (1-2-3) 
 

    วิชาทักษะเครื่องมือเอก เลือก 1 กลุ่มต่อไปนี้  15  หน่วยกิต 
 

เครื่องคีย์บอร์ด 
2061455 ทักษะคีย์บอร์ด 1 

Keyboard Skills I 
3 (2-2-5) 

2061456 ทักษะคีย์บอร์ด 2 
Keyboard Skills II 

3 (2-2-5) 

2062472 ทักษะคีย์บอร์ด 3 
Keyboard Skills III 

3 (2-2-5) 

2062473 ทักษะคีย์บอร์ด 4 
Keyboard Skills IV 

3 (2-2-5) 

2063462 ทักษะคีย์บอร์ด 5 
Keyboard Skills V 
 

3 (2-2-5) 

เครื่องสายสากล 
2061457 ทักษะเครื่องสายสากล 1 

String Instrument I 
3 (2-2-5) 

2061458 ทักษะเครื่องสายสากล 2 
String Instrument II 

3 (2-2-5) 
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2062474 ทักษะเครื่องสายสากล 3  
String Instrument III 

3 (2-2-5) 

2062475 ทักษะเครื่องสายสากล 4 
String Instrument IV 

3 (2-2-5) 

2063463 ทักษะเครื่องสายสากล 5 
String Instrument V 

3 (2-2-5) 

   
เครื่องกระทบ 
2061459 ทักษะเครื่องกระทบ 1 

Percussion Instrument Skills I 
3 (2-2-5) 

2061460 ทักษะเครื่องกระทบ 2 
Percussion Instrument Skills II 

3 (2-2-5) 

2062476 ทักษะเครื่องกระทบ 3 
Percussion Instrument Skills III 

3 (2-2-5) 

2062477 ทักษะเครื่องกระทบ 4 
Percussion Instrument Skills IV 

3 (2-2-5) 

2063464 ทักษะเครื่องกระทบ 5 
Percussion Instrument Skills V 
 

3 (2-2-5) 

เครื่องลมทองเหลือง 
2061461 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1 

Brass Instrument Skills I 
3 (2-2-5) 

2061462 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2 
Brass Instrument Skills II 

3 (2-2-5) 

2062478 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3 
Brass Instrument Skills III 

3 (2-2-5) 

2062479 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4 
Brass Instrument Skills IV 

3 (2-2-5) 

2063465 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5 
Brass Instrument Skills V 

3 (2-2-5) 

 
เครื่องลมไม้ 
2061463 ทักษะเครื่องลมไม้ 1 

Woodwind Instrument Skills I 
3 (2-2-5) 

2061464 ทักษะเครื่องลมไม้ 2 
Woodwind Instrument Skills II 
 

3 (2-2-5) 
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2062480 ทักษะเครื่องลมไม้ 3 
Woodwind Instrument Skills III 

3 (2-2-5) 

2062481 ทักษะเครื่องลมไม้ 4 
Woodwind Instrument Skills IV 

3 (2-2-5) 

2063466 ทักษะเครื่องลมไม้ 5 
Woodwind Instrument Skills V 

3 (2-2-5) 

   
ขับร้องสากล 
2061465 ทักษะขับร้องสากล 1 

Voice Skills I 
3 (2-2-5) 

2061466 ทักษะขับร้องสากล 2 
Voice Skills II 

3 (2-2-5) 

2062482 ทักษะขับร้องสากล 3 
Voice Skills III 

3 (2-2-5) 

2062483 ทักษะขับร้องสากล 4 
Voice Skills IV 

3 (2-2-5) 

2063467 ทักษะขับร้องสากล 5 
Voice Skills V 
 

3 (2-2-5) 

 
กีตาร์คลาสสิก 
2061453 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 1  

Classical Guitar Skills I                  
3 (2-2-5) 

2061454 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 2  
Classical Guitar Skills II                  

3 (2-2-5) 

2062470 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 3 
Classical Guitar Skills III                  

3 (2-2-5) 

2062471 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 4  
Classical Guitar Skills IV                 

3 (2-2-5) 

2063461 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 5  
Classical Guitar Skills IV    
 
 

3 (2-2-5) 

กีตาร์ไฟฟ้า 
2061467 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 1  

Electric Guitar Skills I                  
3 (2-2-5) 

2061468 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 2  
Electric Guitar Skills II                 

3 (2-2-5) 
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2062484 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 3  
Electric Guitar Skills III                  

3 (2-2-5) 

2062485 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 4  
Electric Guitar Skills IV                  

3 (2-2-5) 

2063468 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 5  
Electric Guitar Skills V        
           

3 (2-2-5) 

เบสไฟฟ้า 
2061469 ทักษะเบสไฟฟ้า 1 

Electric Guitar Skills I 
3 (2-2-5) 

2061470 ทักษะเบสไฟฟ้า 2 
Electric Guitar Skills II 

3 (2-2-5) 

2062486 ทักษะเบสไฟฟ้า 3 
Electric Guitar Skills III 

3 (2-2-5) 

2062487 ทักษะเบสไฟฟ้า 4 
Electric Guitar Skills IV 

3 (2-2-5) 

2063469 ทักษะเบสไฟฟ้า 5 
Electric Guitar Skills V 

3 (2-2-5) 

 
วิชาเครื่องมือโท เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต  โดยไม่ซ้ ากับเครื่องมือเอก 
2061116 ฆ้องวงใหญ่ 

Khong Wong Yai  
2 (1-2-3) 

2061452 คีย์บอร์ด 
Keyboard  

2 (1-2-3) 

*หมายเหตุ ส าหรับวิชาเครื่องมือโท นอกจาก รายวิชา 2061116 ฆ้องวงใหญ่ และ รายวิชา 2061452 คีย์บอร์ด 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาทักษะเครื่องมือเอก ในรายวิชาทักษะระดับ 1   
 
        3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของ  
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา น.ก ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป 
วิทยาศาสตร์ฯ xxxx นักศึกษาเลือก  3 - - - 
มนุษยศาสตร ์ xxxx นักศึกษาเลือก 3 - - - 

เฉพาะด้าน 
 

สาระวิชาชีพคร ู

1001103 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวญิญาณความเป็นคร ู

3 2 2 5 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู ้

3 2 2 5 

วิชาเอก 

วิชาเอกเดี่ยว 
2061245 พื้นฐานดนตรไีทย 3 2 2 5 

2061601 ทักษะดนตรสี าหรับครดูนตรี
ศึกษา 

2 1 2 3 

วิชาที่
เสรมิสร้าง
สมรรถนะฯ 

xxxx 
นักศึกษาเลือก 
(ทักษะเครื่องมือเอก) (1) 

3 - - - 

xxxx นักศึกษาเลือก (เครื่องโท)   (2) 2 - - - 
  รวมหน่วยกิต 22 7+ 8+ 18+ 

ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 33+ 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา น.ก ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ศึกษาทั่วไป สังคม ฯ 9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3 2 2 5 

เฉพาะด้าน 
 

สาระวิชาชีพคร ู

 1051106 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3 2 2 5 

1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับ
คร ู

2 1 2 3 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3 2 2 5 

วิชาเอก 

วิชาเอกเดี่ยว 
2061602 หลักการสอนดนตรีศึกษา 2 1 2 3 
2061314 ประวัตดินตรตีะวันตก 3  2 2 5 
2061315 ทฤษฏีดนตรตีะวันตก 1 3 2 2 5 

วิชาที่
เสรมิสร้าง
สมรรถนะฯ 

xxxx 
นักศึกษาเลือก 
(ทักษะเครื่องมือเอก) (3) 

3 - - - 

  รวมหน่วยกิต 22 12+ 14+ 31+ 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 57+ 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา น.ก ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป ภาษา ฯ 
9000110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
3 2 2 5 

xxxx นักศึกษาเลือก  3 - - - 

เฉพาะด้าน 
 

สาระวิชาชีพคร ู 1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้  3 2 2 5 

วิชาเอก 

วิชาเอก
เดี่ยว 

2062609 การเตรียมการสอนดนตรี
ศึกษา 

2 1 2 3 

2062718 การสร้างสรรค์นวัฒนกรรม
ดนตร ี

3 2 2 5 

วิชาที่
เสรมิสร้าง
สมรรถนะ

ฯ 

xxxx นักศึกษาเลือก (4) 2 - - - 
xxxx นักศึกษาเลือก (5) 2 - - - 
xxxx นักศึกษาเลือก 

(ทักษะเครื่องมือเอก) (6) 
3 - - - 

  รวมหน่วยกิต 18 5+ 6+ 13+ 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ =24+ 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหสัวิชา ชื่อวิชา น.ก ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป 
ภาษา ฯ xxxx นักศึกษาเลือก  3 - - - 

วิทย์-คณิต xxxx นักศึกษาเลือก  3 - - - 

เฉพาะด้าน 
 

วิชาชีพ
คร ู

สาระวิชาชีพ
คร ู

1002101 นโยบายและการบริหาร
คุณภาพการศึกษา  

3 2 2 5 

1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้

3 2 2 5 

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 1 - 45 - 

วิชาเอก 

วิชาเอกเดี่ยว 2062488 ขับร้องประสานเสยีง 3 2 2 5 
วิชาที่

เสรมิสร้าง
สมรรถนะฯ 

xxxx นักศึกษาเลือก (7) 2 - - - 
xxxx นักศึกษาเลือก 

(ทักษะเครื่องมือเอก) (8) 
3 - - - 

  รวมหน่วยกิต 21 6+ 51+ 15+ 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 72+ 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา น.ก ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป 
ภาษา ฯ xxxx นักศึกษาเลือก 3 - - - 
มนุษย์ ฯ    xxxx   นักศึกษาเลือก 3 - - - 

เฉพาะด้าน 
 

สาระวิชาชีพคร ู 1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 3 2 2 5 

วิชาเอก 

วิชาเอก
เดี่ยว 

2063631 การจัดการวงดนตรสี าหรับครู
ดนตรีศึกษา 

2 1 2 3 

2063632 กลวิธีการสอนดนตรศีึกษา 2 1 2 3 
2063907 สัมมนาทางดนตรีศึกษา 1 0 3 2 
2063906 อาศรมดนตรีศึกษา 2 1 2 3 

วิชาที่
เสรมิสร้าง
สมรรถนะ

ฯ 

xxxx 
นักศึกษาเลือก 
(ทักษะเครื่องมือเอก) (9) 

3 - - - 

เสร ี   xxxx นักศึกษาเลือก 3 - - - 
  รวมหน่วยกิต 22 5+ 11+ 16+ 

ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 32+ 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา น.ก ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

ศึกษาทั่วไป 
ภาษา ฯ xxxx นักศึกษาเลือก 3 - - - 
สังคม ฯ 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3 2 2 5 

เฉพาะด้าน 
 

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 1 - 45 - 

วิชาเอก 
วิชาเอก
เดี่ยว 

2063221 จังหวะในดนตรไีทย 3 2 2 5 
2063517 ดนตรโีลก 2 1 2 3 
2063715 ภาษาอังกฤษส าหรับครู

ดนตรีศึกษา  
2 1 2 3 

2063904 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ทาง
ดนตร ี

3 2 2 5 

2063905 การน าเสนอผลงานทาง
ดนตร ี

2 1 2 3 

เสร ี   xxxx นักศึกษาเลือก 3 - - - 
  รวมหน่วยกิต 22 9+ 57+ 24+ 

ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 90+ 
 



29 
 

 
 

 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา น.ก ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
เฉพาะด้าน 

 
ประสบการณ์วิชาชีพ 1024809 ปฏิปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 1  
6 - 270 - 

  รวมหน่วยกิต 6 - 270 - 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 270 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา น.ก ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
เฉพาะด้าน 

 
ประสบการณ์วิชาชีพ 1024810 ปฏิปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 2 
6 - 270 - 

  รวมหน่วยกิต 6 - 270 - 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 270 

 
3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 
          ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก  ข 
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3.2 คุณสมบัติผู้สอน  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน และต าแหน่ง 
      3.2.1 คุณสมบัติผู้สอน 
        คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  

1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง คือ ปริญญาตรี  
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมสาระเนื้อหาส าคัญ  ศาสตร์
วิชาชีพครูตามท่ีก าหนดไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ 

2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์น้อยกว่า 1 
ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์   การสอนตั้งแต่  
3 ปีขึ้นไป และ 

3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนหรือเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ารา หนังสื อ งานวิจัย อย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน กรณีบทความอย่างน้อย 1 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ 

4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 1 ปี กรณีที่ยังไม่
มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์ การสอนอย่าง
น้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้    นับรวมการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 
        หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์คุณสมบัติ
ผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 
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      3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

3 8099 0013 x xxx 
 

รองศาสตราจารย์   นางพัชราภรณ์  เอื้อจิตรเมศ ศศ.ม. 
ค.บ. 

วัฒนธรรมการดนตร ี
ดนตรีศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิ ท ย า ลั ย ค รู บ้ า น ส ม เ ด็ จ
เจ้าพระยา 

2546 
2535 

 
3 1015 0146 x xxx 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   นายวันชัย  เอื้อจิตรเมศ   ศศ.ม. 

ค.บ. 
ดุริยางคไ์ทย 
ดนตรีศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครบู้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2541 
2534 

5 9098 9902x xxx อาจารย ์ นายทยา เตชะเสน์ 
 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ดนตรีชาติพันธ์ุ 
ดนตร ี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

2550 
2547 

1 8099 0000x xxx 
 

อาจารย ์ นางสาวปิยรัตน์  ธรรมรงค์รัตน์ ศศ.ม. 
 

ศศ.บ 

ดนตรีศึกษา 
 
ดุริยางคศาสตร์สากล 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2555 
 

2550 

392010007xxxx อาจารย ์ นายปมนวัฒน์ สามสี  
ศป.ม. 
ค.บ. 

มานุษยดุรยิางควิทยา 
ดนตรีศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภฏัสงขลา 

2559 
2544 

                       
 
 

31 



32 
 

 
               3.2.3 อาจารย์ผูส้อน 

 

 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

3 8001 00083 XX X อาจารย ์ นายเศณวี ฤกษ์มงคล ศษ.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2552 
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 2549 

1 8008 00073 XX X อาจารย ์ นายอนุวฒัน์ จนัทสะ ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2553 

ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 2550 
3 8605 00158 XX X อาจารย ์ นายวัยวฒุ อินทวงค์ ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลยัศิลปากร 2540 

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2536 
3 8008 00731 XX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสาวอภิณห์พร  สถิตย์ภาคีกลุ Grad.Dip Teaching English as a Foreign 

Language 
University of Sydney, Australia 2538 

ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2535 
ค.ม. ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2524 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2522 

3 8001 00724 XX X 
 

อาจารย ์
 

นางสาวอารี สาริปา 
 

Ed.D. Curriculum and Instruction University of Science Malaysia, Malaysia 2548 
ค.ม. การวัดและประเมนิผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2540 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2535 
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เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

3 8001 00724 XX  X ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวสุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ ์
 

ค.ม. นิเทศการศึกษาและการพฒันา
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 

ค.บ. ภาษาไทย - สังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2524 
3 8409 00103 XX X อาจารย ์ นางจิราภรณ์  เหมพันธ์ กศ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 2559 

   
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 
กศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547 

3 8098 00013 XX X ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางจุตพิร อัศวโสวรรณ ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2556 
กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2534 
ค.บ. ชีววิทยา วิทยาลัยครูเทพสตรี 2527 

3 8001 00779  XX X อาจารย ์ นางสาวจนัจิรา  นาวารัตน์ กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2542 
วท.บ. พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2536 

3 8099 00251 xx x อาจารย ์ นางสาวณัฏฐ์พชัร์  ตันตระกูล กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2545 
ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2540 

3 0114 01910  XX X 
  

อาจารย ์
  

นางสาวรพีพรรณ  อักษราวดีวัฒน ์
  

กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2539 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2526 

1 8007 00006 XX X 
 

อาจารย ์ นางสาวสุดา เจ๊ะอุมา 
 

ค.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 2556 
ค.บ. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 2550 
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เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

4 8001 00004 XX X ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางนิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย ์ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 2560 
ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2539 

ศษ.บ. การวัดผลและประเมินผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2534 
3 8009 00678 XX  X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางนิตยารัตน์ คงนาลึก ศษ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539 

   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 
3 8008 00731 XX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสาวมลิวัลย์ สมศักดิ์ กศ.ด. การวิจัยและพฒันาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2540 

ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2532 
ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2526 

3 8011 00141 XX X อาจารย ์ นางกุสุมา ใจสบาย ปร.ด. วิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2557 
ค.ม. การวัดและประเมนิผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี 2534 

3 8006 00533 XX X อาจารย ์ นางเบญจพร ชนะกุล ปร.ด. การประเมินการศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 
ค.ม. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2540 
ศศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี 2536 

3 9499 00243 XX X ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางเกศริน  มนูญผล กศ.ด. การวิจัยและพฒันาหลักสูต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2544 
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2526 
กศ.บ. คณิตศาสตร ์

 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2524 
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เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

3 9399 00011 XX X ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวชิราพร หนูฤทธิ์ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 2561 
M.Ed. Education policy & 

Management 
University of Melbourne, Australia. 
Australia 

2542 

ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2533 
ศศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2531 

3 8006 00535 XX X ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายนพรัตน์ ชัยเรือง กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา 2551 
กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัทักษิณ 2540 

ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา สถาบนัราชภัฏนครศรีธรรมราช 2546 

ศษ.บ. วิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 
ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 

3 3201 00790 XX X ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายประกอบ ใจมั่น ค.ด. การอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2548 
ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2538 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูสุรนิทร ์ 2535 

3 8005 00026  XX X อาจารย ์ นายปรีชา สามัคค ี กศ.ด. การบริหารและการพฒันาการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2552 
ศศ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2530 
ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2525 
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เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

3 8008 00357 XX X รอง
ศาสตราจารย์   

นายวีระยทุธ ชาตะกาญจน์ ค.ด บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2547 
ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2537 

ร.ป.บ. การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 

3 8001 00366  XX X 
  
  

รอง
ศาสตราจารย์    
  

นายปัญญา  เลิศไกร 
 
  

ปร.ด. การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 2552 
ศศ.ม. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2526 
ค.บ. สังคมศกึษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2518 

3 8001 00364 XX X อาจารย ์ นางสาวอโนทัย ประสาน ศศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2553 
ค.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 2546 
ศศ.บ. การออกแบบนิเทศศิลป ์ สถาบนัราชภัฏพระนคร 2540 

3 8001 01852  XX X อาจารย ์ นายอรุณ  จุติผล ศษ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล 2554 
      บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 

      ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฎนครศรีธรรมราช 2552 
      ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2530 
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เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

3 9098 00596  XX X อาจารย ์ นายอภิชาต ิ วัชรพันธุ ์ ปร.ด. การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 2555 
      ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 2545 
      กศ.บ. เคมี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2525 
      ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2526 
3 1020 02371 XX X อาจารย ์ นางสุภาวดี หนูเจริญ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2546 

ค.บ. นาฏศิลป ์ วิทยาลัยครูสวนสนุันทา 2524 
1 8099 00079 XX  X อาจารย ์ นางสาวศึกษา เรืองค า ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัทักษิณ 2555 

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร 2550 
1 9399 00161  XX  X อาจารย ์ นางสาวกรีกมล  หนูเก้ือ ศศ.ม. ภาษาไทยและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลยัทักษิณ 2561 

ศศ.บ. ภาษาไทยและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2558 
1 8699 00080  XX X อาจารย ์ นายนันทวฒัน์  เนตรเจริญ อ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร 2557 

      ศศ.บ. ภาษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2555 
1 9399 00082  XX X อาจารย ์ นางสาววรกร  ธรรมภิบาลอุดม อม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร 2555 
      ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัทักษิณ 2551 
3 8001 00362 XX X อาจารย ์ นางสาวสุขุมาล  จนัทวี กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2536 

ศศ.บ.  ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2531 
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เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

3 8181 0067 XX X อาจารย ์ นางทพิวรรณ ทองขุนด า ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551 

อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2539 
3 8003 00342 XX X อาจารย ์ นายอนิรุธ ชุมสวัสดิ ์ ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2553 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2529 
3 8699 00008 XX X อาจารย ์ นางสุจินต์ หนูแก้ว ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2555 

ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2536 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2527 
3 8001 00939 XX X อาจารย ์ นางอรดา โอภาสรัตนากร ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 

ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541 
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เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

1 8099 00264  XX X 
 

อาจารย ์
 

นายวีรศักดิ ์ ทวีเมือง 
 

ศศ.ม. 
การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

2557 
 

      ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 2556 
3 8011 00442  XX X อาจารย ์ นางสาวเย็นฤด ี หนูเพชร ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2549 
      ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2543 

39 



40 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
การจัดประสบการณ์ภาคสนามของคณะครุศาสตร์ มี 3 รูปแบบ คือ 1) การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู

แบบบูรณาการในรายวิชา โดยก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษาในรายวิชาแต่ละภาค
การศึกษา โดยผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษาวางแผนออกแบบภาระงานร่วมกันอย่างบูรณาการ และ
ก าหนดให้การวัดประเมินผลภาระงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลตามสมรรถนะและผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดของแต่ละรายวิชา 2) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
ประจ าชั้น ครูประจ าวิชา งานสนับสนุนการเรียนการสอน และการเป็นผู้ช่วยครูและผู้สอนร่วม และ 3) 
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย การสังเกตการบริหารในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การทดลองสอนในชั้นเรียนและมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ โดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่าง
เหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท า
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทางการศึกษา 

ในแต่ละขั้นของประสบการณ์ภาคสนาม ก าหนดให้นักศึกษารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการ
ปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง และจัดท ารายงานในรูปแบบคุรุนิพนธ์ 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
       งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงานที่
นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมที่จะ
เป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 
       4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและ
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
     4.1.2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
และการวิจัยในชั้นเรียน 

   4.1.2.2 สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 4.1.2.3 สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้            
ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 

 4.1.3 ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน การ
วัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลมี
สมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกใน
การพัฒนาสังคม 
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4.2 ช่วงเวลา  
  4.2.1 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน  

    4.2.1.1 ฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในแต่ละ
รายวิชาอย่างบูรณาการในแต่ละภาคการศึกษา  

4.2.1.2 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2 
4.2.1.3 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 3 

  4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
4.2.1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 
4.2.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ปีการศึกษาที่ ประสบการณ์ภาคสนาม จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

ชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  

ชั้นปีที่ 2  
ภาคการศึกษาที่ 1 

ชั้นปีที่ 3  
ภาคการศึกษาที่ 1 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครูแบบบูรณาการใน
รายวิชา 

ในแต่ละภาคเรียนให้ผู้สอนก าหนดภาระงาน
เชิงบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาต้องไปเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติในสถานศึกษา  

ชั้นปีที่ 2  
ภาคการศึกษาที่ 2 

1022802 ฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 1 

1 หน่วยกิต  45 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  

ชั้นปีที่ 3  
ภาคการศึกษาที่ 2 

1023802 ฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 2 

1 หน่วยกิต  45 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

1024836 ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1 

6 หน่วยกิต  270 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
ภาคเรียนที่ 1 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 2 

1024809 ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2 

6 หน่วยกิต  270 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
ภาคเรียนที่ 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
     4.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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 4.4.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 4.4.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 4.4.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน 
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
 4.4.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

4.4.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  4.4.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่างกว้างขวาง

ลึกซึ้ง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 
 4.4.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอนสามารถวิเคราะห์ความรู้
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน 
  4.4.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน 

 4.4.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

 4.4.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

 4.4.3.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

4.4.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 4.4.3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้  หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบ
ที่อาจเกิดข้ึน 

 4.4.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
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 4.4.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม  

4.4.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.4.4.1 รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง

สังคม 
 4.4.4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

 4.4.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 4.4.4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

4.4.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.4.5.1 วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 4.4.5.2 สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลาย
ทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
 4.4.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและสารสนเทศ
โดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 4.4.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  4.4.6.1 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญา
ตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่ง
การเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกัน
ของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

  4.4.6.2 มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผุ้เรียนที่มีข้อจ ากัดทาง
กาย 

  4.4.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด การท างาน 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการ
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เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

  4.4.6.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

  4.4.6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะ
เหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
      4.5 สมรรถนะวิชาชีพครู 

สมรรถนะหลักที่ 1 น าความรู้และประสบการณ์วิชาชีพไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
สมรรถนะรองที่ 1.1 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้

ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
สมรรถนะรองที่ 1.2 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตรศาสตร์การสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะรองที่ 1.3 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา

และพัฒนาผู้เรียน 
สมรรถนะรองที่1.4 สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา 
สมรรถนะรองที่ 1.5 ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

  สมรรถนะหลักที่ 2 สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 
  สมรรถนะรองที่ 2.1 พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างมุ่งม่ัน 

สมรรถนะรองที่2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง 

สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่
ละบุคคล 

สมรรถนะรองที่ 2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรม 

สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
สมรรถนะหลักที่ 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

  สมรรถนะรองที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
  สมรรถนะรองที่ 3.2 บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 
  สมรรถนะรองที่ 3.3 ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
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  สมรรถนะรองที่ 3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ 4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
  สมรรถนะรองที่ 4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษะ
ที่พึงประสงค ์

สมรรถนะรองที่ 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

 สมรรถนะรองที่ 4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 

 สมรรถนะรองที่ 4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สมรรถนะหลักที่ 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

   สมรรถนะรองที่ 5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
 กิจกรรมเสริมความเป็นครู สถาบันการศึกษาอาจจัดกิจกรรม/โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจบริหาร
จัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ชั้นปี 

1 2 3 4 
1. กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพครู  √ √ √ √ 
2. กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม   

√ √ √ √ 

3. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย   √    
4.  กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือ
ศาสตร์พระราชา   

 √   

5.  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด     √  
6.  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา   √    
7.  กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง     √   
8.  กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์     √  
9.  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ   √   
10.  กิจกรรมทางวิชาการ    √ √ √ 
11.  กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต √ √ √ √ 

รวม 5 7 6 4 
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6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
    นักศึกษาทุกคนต้องท างานวิจัยคนละ 1 เรื่อง ต้องเป็นหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับด้านสังคมศาสตร์ มีรายงานที่
ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด  มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา 
และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 6.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
          งานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา หรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
6.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยในระดับ

การศึกษาที่สูงขึ้นได ้
          6.2.2 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ
พัฒนาผู้เรียน 

6.3 ช่วงเวลา  
ปีการศึกษาท่ี 3 

6.4 จ านวนหน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 

6.5 การเตรียมการ  
             มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา  ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัย และมีตัวอย่างงานวิจัยให้
ศึกษา 
      6.6 กระบวนการประเมินผล  
          ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท างานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  และประเมินผลจากรายงาน
ที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาโดยคณะกรรมการหลักสูตร 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
    1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ความสามารถด้านการสอน 
 

นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทันเหตุการณ์ ทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใช้คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทาง
คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เก่ียวข้อง  

2. ความสามารถด้านวิชาการ  
 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการสอน จน
สามารถน าไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมีวิจารณญาณในการ
แก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่าของภาษา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  
รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัดและการประเมินผลการผลิต
สื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน วิเคราะห์หลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตรและน าความรู้ไปบูรณาการกับการสอนวิชาอ่ืนๆ ได้  

3. ด้านคุณธรรม 
 

นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต มี
ความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม  

4. ด้านบุคลิกภาพ  
 

มีทักษะทางสังคมท าให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างาน
ร่วมกันกับผู้อื่นได้ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป็นคนดี มีน้ าใจ/เอ้ืออาทร
ศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้ ใฝ่ก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เสมอ
ต้นเสมอปลาย มีจิตสาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของ
ตนเองได้ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  

โครงการพัฒนานักศึกษาในด้านคุณลักษณะพิเศษแต่ละภาคการศึกษาดังนี้  
1.โครงการปรับพ้ืนฐานดนตรี                             ชั้นปี 1 
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางดนตรี         ชั้นปี 2 
3.โครงการดนตรีสัญจร                                    ชั้นปี 3 
4.โครงการพัฒนาดนตรีเพ่ือสาธารณะ                    ชั้นปี 3 
5.โครงการน าเสนอผลงาน                                 ชั้นปี 3 
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1.2  สมรรถนะของนักศึกษา 
สมรรถนะ กุลยุทธิ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ชั้นปี 1 
1.นักศึกษาครูมีความรู้ มีความเข้าใจ บทบาท
ห น้ า ที่ ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น พ ล เ มื อ ง ต า ม ห ลั ก
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และเกิดทักษะใน
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
2.รักและศรทัธาในความเป็นครู 
3.มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูดนตรี มีหลักการสอน
และมีทักษะทางดนตรีที่ดี 

1. ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับครู เ พ่ือให้เห็น
ความส าคัญของวิชาชีพครู  และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่           
ที่จะต้องปฏิบัติ  
2. สอดแทรกการแสดงออกถึงทัศนคติที่ดีในวิชาชีพครูดนตรี      
ในการเรียนการสอน  
3. จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะทางดนตรี  
 
 

ชั้นปี 2 
1. ผู้ช่วยสอนที่พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและ
ใจ สู่บทบาทของครูมืออาชีพ 
2. ทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู้ 
3.เป็นผู้ ช่ วย ในการจั ดการ เ รี ยนรู้  ส ามารถ
เตรียมการสอนดนตรี และมีทักษะดนตรีทางที่
ก้าวหน้า 

1.ส่งเสริมกิจกรรมการแสดงดนตรีของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามี
พ้ืนที่ในการแสดงความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะทางดนตรี       

ชั้นปี 3 
1.ผู้ ส อ น ร่ ว ม ที่ เ ป็ น ผู้ น า ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ ตามศาสตร์พระราชา และน านโยบาย
สู่การพัฒนาผู้เรียน ท้องถิ่น และชุมชน 
2.ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
3.สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้ดนตรีควบคู่
กับชุมชนและมีทักษะทางดนตรีที่พัฒนา 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยให้นักศึกษาสืบค้น ศึกษา และ
สรุปสาระส าคัญจากงานวิจัยด้านการเรียนการสอน เพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษารู้จักแสวงหาความรู้จากงานวิจัย 
2. จัดกิจกรรมการสัมมนา การบรรยาย หรือการอภิปราย เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี 
3. มอบหมายให้นักศึกษาจัดกิจกรรมน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
เพ่ือแสดงความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักท างาน
อย่างมีเป้าหมาย และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  

ชั้นปี 4 
1.มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ
เทยีบเท่าเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
2.เป็นครูมืออาชีพด้านการสอนดนตรี มีความ
สนใจใฝ่รู้ในศาสตร์ทางดนตรี 

1. จัดให้มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยบูรณาการภาษาอังกฤษ 
เช่น การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษ 
การรับชมสื่อวีดีทัศน์ภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษ ฯลฯ 
2. จัดกิจกรรมการสัมมนา การบรรยาย หรือการอภิปราย เกี่ยวกับ
จิตวิญญาณความเป็นครู เพ่ือเน้นย้ าให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง
บทบาทของตนเอง มองเห็นคุณค่าของการด ารงตนในศีลธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรักและศรัทธา
ในความเป็นครู และมีความมุ่งม่ันที่จะเป็นครูท่ีดีของสังคม   
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

                  2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
        2.1.1 คุณธรรม  จริยธรรม 

              2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                (1) มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้และรักในการท างาน 

                (2) มีความเข้าใจความจริงของชีวิต เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์และ
ความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 

               (3)  มีความซาบซึ้ ง  เห็นคุณค่า  ในวัฒนธรรมสิ่ งแวดล้อม งาน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งท้องถิ่นและประชาคมนานาชาติ 
            2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

               (1) บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับเนื้อหาวิชา พร้อมให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายแนวทางปฏิบัติที่ดีเหมาะสม 

                   (2) ผู้ เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา ศึกษานอกสถานที่ คัดเลือกกรณี
ตัวอย่างที่ชื่นชอบ แล้วน าเสนอผลการศึกษา  
               (3) ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม 
              2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
            (1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม      ทั้งใน
และนอกชั้นเรียน 
  (2) ประเมินพฤติกรรมในการเข้าเรียน การท างานและการส่งงาน 
  (3) ตรวจผลงาน  ผลการศึกษากรณีศึกษาด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
                   2.1.2  ความรู้ 

                  2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                      (1) สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้ 
                (2) มีความเข้าใจในการด ารงชีวิตด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองการปกครองทั้งใน ระดับท้องถิ่น สังคมไทย สังคมโลกและสามารถบูรณาการศาสตร์เพ่ือการพ่ึงพา
ซึ่งกันและกัน 

                              (3)  สามารถใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เ พ่ือ พัฒนา
สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 
                                2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
              (1) ศึกษาค้นคว้าสาระการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
               (2) ศึกษากรณีตัวอย่าง อภิปราย สรุปและน าเสนอ 
               (3) เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง 
                                2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
            (1) ทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
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            (2) ประเมินจากความสามารถในการร่วมอภิปราย  การน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า 
              (3) ตรวจผลงาน  แบบฝึกหัด 

            2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
                       2.1.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                      (1) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
                        (2) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
และเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 
                     (3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน 
สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
                 2.1.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        (1) มอบหมายงานทั้งบุคคลและกลุ่มแล้วน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
            (2) วิเคราะห์กรณีศึกษาและสะท้อนความคิด  การวิเคราะห์ผลงานต่างๆ 
            (3) ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน โดยการปฏิบัติภาคสนาม ส ารวจ 
สัมภาษณ์ จัดท ารายงานและน าเสนอ  
            (4) เสนอแนวทางในการพัฒนาตน สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม        
             2.1.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) ประเมินความสามารถในการร่วมอภิปราย การน าเสนอผลงาน 
      (2) ตรวจผลงานจากการศึกษาค้นคว้า 
      (3) ตรวจผลการพัฒนาตนเอง 
              (4) ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติจริง 
   
          2.1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
             2.1.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
                  (1) สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน มุมมองเชิงบวก 
วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่าง
สร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
                  (2) สามารถวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
                  (3) มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
                              2.1.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                (1) มอบหมายงานทั้งงานบุคคลและกลุ่ม 
                   (2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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                  2.1.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
             (1) การประเมินตนเองและผู้เรียนด้วยกันในประเด็นท่ีก าหนด 
                 (2) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เช่น การยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น การยอมปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเอง เมื่อมีความคิดเห็นที่ดีกว่า  
                     2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                   2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  (1) สามารถติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนและเลือกใช้
รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
                      (2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น  การรวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล 
                     (3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
แก้ปัญหาและการ ตัดสินใจในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
                             2.1.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          (1) การอภิปรายกลุ่ม  การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
                 (2) การมอบหมายงาน  ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งสารสนเทศ
เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง  แล้วน าเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
            (3) ฝึกรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วฝึกวิเคราะห์สรุปและ
รายงานผล 
             2.1.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
             (1) ประเมินพฤติกรรมในการสื่อสาร 
                                      (2) ประเมินความสามารถในการศึกษาและใช้เทคโนโลยี 
                 (3) ตรวจผลงาน 
 
  2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
         2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.2.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 2.2.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 2.2.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน 
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
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 2.2.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ  ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

2.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  2.2.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่างกว้างขวาง

ลึกซึ้ง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 
 2.2.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอนสามารถวิเคราะห์ความรู้
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน 
  2.2.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน 

 2.2.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

 2.2.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

 2.2.3.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

2.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.2.3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้  หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบ
ที่อาจเกิดข้ึน 

 2.2.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
 2.2.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม  

2.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.2.4.1 รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง

สังคม 
 2.2.4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
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 2.2.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 2.2.4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

2.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2.5.1 วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 2.2.5.2 สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลาย
ทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
 2.2.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและสารสนเทศ
โดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 2.2.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  2.2.6.1 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญา
ตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่ง
การเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกัน
ของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

  2.2.6.2 มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผุ้เรียนที่มีข้อจ ากัดทาง
กาย 

  2.2.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด การท างาน 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

  2.2.6.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

  2.2.6.5 น าทักษะศตวรรษท่ี 21 และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
และพัฒนาตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะการรู้เรื่อง(Literacy Skills)และทักษะ
ชีวิต (Life Skills)  ทักษะการท างานแบบร่วมมือ และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
                   กลยุทธ์การสอน เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้การสร้างแรงบันดาลใจ
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค วิธีการจัดการ
เรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีและรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน
ที่มีความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ อาท ิ

(1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
(2) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
(3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
(7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) 
(8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
(9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน 
(11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(15) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
(16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
(17) Team-based Learning 
(18) Workplace-based Learning 
(19) MOOC (Massive Open Online Course) 

             2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
                       กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้แนวคิดการ
ประเมิน ตามสภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเป้าหมาย
ของการวัด และประเมินเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน 
ใช้การวัดและ ประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น ท าให้ผู้เรียนรู้จัก
ตนเอง และมีข้อมูล สารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และท าให้
ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูล สารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนในการ
ประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยมีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้าน
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คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ 6) 
ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ

(1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพ
จริงหรือหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ฯลฯ 

(2) การประเมินโดยเพ่ือน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
(3) การประเมินกรณีศึกษา 
(4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิต

วิญญาณความเป็นครูทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 
 (5) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี 
(6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงาน

การศึกษา 
ค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
(7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
    ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
            3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  3.1.1   ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

         3.1.1.1 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ และรักในการท างาน 
         3.1.1.2 มีความเข้าใจความจริงของชีวิต เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และ

ความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
         3.1.1.3 มีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่า ในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม งานศิลปวัฒนธรรมทั้ง

ท้องถิ่นและ ประชาคมนานาชาติ 
                  3.1.2  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

        3.1.2.1 สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้  
        3.1.2.2 มีความเข้าใจในการด ารงชีวิตด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ

ปกครองทั้งใน ระดับท้องถิ่น สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร์เพื่อการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
       3.1.2.3 สามารถใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมและ

สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 
     3.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       3.1.3.1 สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
       3.1.3.2 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและเสนอ
แนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 
      3.1.3.3 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน สร้างสรรค์
สังคม และสิ่งแวดล้อม 



56 
 

 
 

                 3.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      3.1.4.1 สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และสังคม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
      3.1.4.2 สามารถวางแผนในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง 
          3.1.4.3 มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   3.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
         3.1.5.1 สามารถติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบการ
น าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศ 
        3.1.5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น  การรวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และน าเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล 
        3.1.5.3 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหา
และการ ตัดสินใจในการด ารงชีวิตประจ าวัน 



 

 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 
                                                  ความรับผิดชอบหลัก        O ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000001  เสริมทักษะภาษาไทย 3(2-2-5)  

  O  O O O       O  
9000002  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)  

 O O O    O      O  
9000110  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  

  O  O O O       O  
9000134  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 
9000135  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 
9000136  ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 
9000137   ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5)  O    O O     O O  O  

9000138  ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 
9000139   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 
9000140   ภาษาจีนเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 
9000141  ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5)  O    O O     O O  O  

9000142  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 
9000143  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 
9000144  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 
9000145  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5)  O    O O     O O  O  

9000146  ภาษาเกาหลีเพื่อส าหรบัชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 
9000147  ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 
9000148  ภาษาเกาหลีเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 
9000149  ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5)  O    O O     O O  O  
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รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000150  ภาษาอินโดนีเซียส าหรบัชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 
9000151  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 
9000152  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 
9000153  ภาษาอินโดนีเซียส าหรบัทักษะการท างาน 3(2-2-5)  O    O O     O O  O  

9000154  ภาษามาเลเซยีส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 
9000155  ภาษามาเลเซยีเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 
9000156  ภาษามาเลเซยีเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 
9000157  ภาษามาเลเซยีส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5)  O    O O     O O  O  

9000158  ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 
9000159  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 
9000160  ภาษาพม่าเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 
9000161  ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5)  O    O O     O O  O  

9000205  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6)  
  O   O   O     O  

9000206  ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)  
     O   O  O  O O O 

9000207  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)  
 O O  O O   O O   O  O 

9000208  สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)  
    O   O    O  O  

9000304  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5)  
        O    O   

9000305  นครศรีธรรมราชศึกษา 3(2-2-5)  
 O  O     O   O O   

9000306  อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)  
 O  O     O   O O   

9000307  พลเมืองกับความรับชอบต่อสังคม 3(2-2-5)  
               

9000308  พลวัตของสังคมโลก 3(3-0-6)  
 O    O     O     

9000309  การจัดการเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  
    O     O   O   
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รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000403  พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(2-2-5)  

 O      O       O 
9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)  

 O O  O O         O 
9000407  การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)  

 O   O    O   
  O  

9000408   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)  
 O O  O         O O 

9000409  การเกษตรในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)  
 O   O    O  O   O  

9000410  การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5)  
  O  O   O      O  
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    3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      3.2.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
  3.2.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  
     3.2.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน 
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
  3.2.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
 3.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   3.2.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่างกว้างขวาง
ลึกซึ้ง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

   3.2.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอนสามารถวิเคราะห์ความรู้
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน    

     3.2.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน 
    3.2.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

   3.2.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

   3.2.2.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 3.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.2.3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

  3.2.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 



 

 
 

  3.2.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและสังคม   
 3.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  3.2.4.1 รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม 

  3.2.4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  3.2.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

  3.2.4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 3.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.2.5.1 วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  3.2.5.2 สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลาย
ทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
  3.2.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ
การลอกเลียนผลงาน 
  3.2.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

   3.2.6.1 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญา
ตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของ
ผู้เรียนและพ้ืนที่ 

   3.2.6.2 มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

   3.2.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด การท างาน การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

   3.2.6.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงานและสร้าง



 

 
 

ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

   3.2.6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้ 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก          O ความรับผิดชอบรอง 

  

 
 

รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
สาระวิชาชีพครู (26 หน่วยกิต)                            

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
             และจิตวิญญาณความเป็นคร ู

3(2-2-5) 1                 
 

        

1021102 การพัฒนาหลกัสูตร 3(2-2-5) 1/2                          

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสือ่สารการศกึษาและการ 
เรียนรู ้

3(2-2-5) 
1                          

1051106 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 1                 
 

        

1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรบัครู 2(1-2-3) 1                 
 

        

  1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ 
  การศึกษา  

3(2-2-5) 
2/2                 

 
        

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 2/1                 
 

        

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2/2          
 

      
 

        

1043415 การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 3/1          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก          O ความรับผิดชอบรอง 

(ต่อ) 

 
 
 

 

หน่วยกิต ชั้นปี 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

ประสบการณ์วิชาชีพ (14 หน่วยกิต)   1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1  1(45) 2/2                          

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2  1(45) 3/2                          

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(270) 4/1                          

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(270) 4/2                          

รวมผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวชิาเฉพาะ
ด้าน กลุ่มวชิาชีพครู 

40                           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) 
 ความรับผดิชอบหลัก           O ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชั้น
ปี 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
วิชาเอกเด่ียว           40  หน่วยกิต     

  
  

    
      

 
      

  

2061314 ประวัตดินตรตีะวันตก 3(2-2-5) 1/2   
  

  
    

      
 

      
  

2061245 พื้นฐานดนตรไีทย 3(2-2-5) 1/1     
      

               

2061315 
ทฤษฏีดนตรตีะวันตก 1 

3(2-2-5)   
1/2 

         

 

      

 

        

2061601 ทักษะดนตรสี าหรับครู
ดนตรีศึกษา 

2(1-2-3) 1/1 
         

 

               

2061602 หลักการสอนดนตรีศึกษา 2(1-2-3) 1/2                          

2062488 การขับร้องประสานเสียง 3(2-2-5) 2/2                         
 

2062609 การเตรียมการสอนดนตรี
ศึกษา 

2(1-2-3) 2/1 
  

  

  

    

      

 

      

  

2062718 การสร้างสรรค์นวัฒน
กรรมดนตร ี

3(2-2-5) 2/1 
  

  

  

    

      

 

      

  

2063221 จังหวะในดนตรไีทย 3(2-2-5) 3/2                          
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รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชั้น
ปี 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
2063517 ดนตรโีลก 2(1-2-3) 3/2                          

2063631 การจัดการวงดนตรี
ส าหรับครูดนตรีศึกษา 

2(1-2-3) 3/1 
        

  

      

 

        

2063632 กลวิธีการสอนดนตรี
ศึกษา 

2(1-2-3) 3/1 
         

 

      

 

        

2063715 ภาษาอังกฤษส าหรับครู
ดนตรีศึกษา    

2(1-2-3) 3/2 
         

 

      

 

        

2063904 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ทาง
ดนตร ี

3(2-2-5) 3/2 
                         

2063905 การน าเสนอผลงานทาง
ดนตร ี

2(1-2-3) 3/2 
                

 

      

  

2063906 อาศรมดนตรีศึกษา 2(1-2-3) 3/1                          

2063907 สัมมนาทางดนตรีศึกษา 1(0-3-2) 3/1     
             

        

วิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและ 
ศักยภาพตามความลุ่มลกึ  
จ านวน 23 หน่วยกิต 
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รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชั้น
ปี 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
 ก) วิชาเอกเลือกกลุ่มดนตรีไทย                            

     เรียนวิชาต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต                            

2062119 การวิเคราะห์และ
ประพันธ์เพลงไทย 

2(1-2-3) 2/1 
         

 

      

 

        

2062228 รวมวงดนตรไีทย 1 2(1-2-3) 2/1                          

2062229 รวมวงดนตรไีทย 2 2(1-2-3) 2/2                          

วิชาทักษะเครื่องมือเอก เลือก 1 กลุ่ม
ต่อไปนี้  15  หน่วยกิต 

  

  

  

  

    

      

 

      

  

2061233 ทักษะเครื่องดีดไทย 1 3(2-2-5) 1/1                         
 

2061234 ทักษะเครื่องดีดไทย 2 3(2-2-5) 1/2                         
 

2062230 ทักษะเครื่องดีดไทย 3 3(2-2-5) 2/1                         
 

2062231 ทักษะเครื่องดีดไทย 4 3(2-2-5) 2/2                         
 

2063222 ทักษะเครื่องดีดไทย 5 3(2-2-5) 3/1                         
 

2061235 ทักษะเครื่องสไีทย 1 3(2-2-5) 1/1                         
 

2061236 ทักษะเครื่องสไีทย 2 3(2-2-5) 1/2                         
 

2062232 ทักษะเครื่องสไีทย 3 3(2-2-5) 2/1                         
 

2062233 ทักษะเครื่องสไีทย 4 3(2-2-5) 2/2                         
 

2063223 ทักษะเครื่องสไีทย 5 3(2-2-5) 3/1                         
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รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชั้น
ปี 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
2061237 ทักษะเครื่องตีไทย 1 3(2-2-5) 1/1                         

 

2061238 ทักษะเครื่องตีไทย 2 3(2-2-5) 1/2                         
 

2062234 ทักษะเครื่องตีไทย 3 3(2-2-5) 2/1                         
 

2062235 ทักษะเครื่องตีไทย 4 3(2-2-5) 2/2                         
 

2063224 ทักษะเครื่องตีไทย 5 3(2-2-5) 3/1                         
 

2061239 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1 3(2-2-5) 1/1                          

2061240 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2 3(2-2-5) 1/2                         
 

2062236 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3 3(2-2-5) 2/1                         
 

2062237 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4 3(2-2-5) 2/2                         
 

2063225 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5 3(2-2-5) 3/1                         
 

2061241 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1 3(2-2-5) 1/1                         
 

2061242 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2 3(2-2-5) 1/2                         
 

2062238 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3 3(2-2-5) 2/1                         
 

2062239 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4 3(2-2-5) 2/2                         
 

2063226 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5 3(2-2-5) 3/1                         
 

2061243 ทักษะขิมไทย 1 3(2-2-5) 1/1                         
 

2061244 ทักษะขิมไทย 2 3(2-2-5) 1/2                         
 

2062240 ทักษะขิมไทย 3 3(2-2-5) 2/1                         
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รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชั้น
ปี 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
2062241 ทักษะขิมไทย 4 3(2-2-5) 2/2                         

 

2063227 ทักษะขิมไทย 5 3(2-2-5) 3/1                         
 

วิชาเครื่องมือโท เลือกเรียนไม่น้อยกวา่ 2 
หน่วยกิต  โดยไม่ซ้ ากับเครื่องมือเอก 

  
  

  
  

    
      

 
      

 
 

2061116 ฆ้องวงใหญ่ 2(1-2-3) 1/2                          

2061452 คีย์บอร์ด 2(1-2-3) 1/2                          

ข) วิชาเอกเลือกกลุม่ดนตรีตะวันตก                            

     เรียนวิชาต่อไปนี้  6  หน่วยกิต 
 

  
  

  
  

    
      

 
      

  

2062346 ทฤษฏีดนตรตีะวันตก 2 2(1-2-3) 2/1           
               

2062468 รวมวงดนตรตีะวันตก 1 2(1-2-3) 2/1           
               

2062469 รวมวงดนตรตีะวันตก 2 2(1-2-3) 2/2           
       

        

วิชาทักษะเครื่องมือเอก เลือก 1 กลุ่ม
ต่อไปนี้  15  หน่วยกิต 

  

  

  

  

    

      

 

      

  

2061455 ทักษะคีย์บอร์ด 1 3(2-2-5) 1/1                         
 

2061456 ทักษะคีย์บอร์ด 2 3(2-2-5) 1/2                         
 

2062472 ทักษะคีย์บอร์ด 3 3(2-2-5) 2/1                         
 

2062473 ทักษะคีย์บอร์ด 4 3(2-2-5) 2/2                         
 

2063462 ทักษะคีย์บอร์ด 5 3(2-2-5) 3/1                         
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รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชั้น
ปี 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
2061457 ทักษะเครื่องสายสากล 1 3(2-2-5) 1/1                         

 

2061458 ทักษะเครื่องสายสากล 2 3(2-2-5) 1/2                         
 

2062474 ทักษะเครื่องสายสากล 3 3(2-2-5) 2/1                         
 

2062475 ทักษะเครื่องสายสากล 4 3(2-2-5) 2/2                         
 

2063463 ทักษะเครื่องสายสากล 5 3(2-2-5) 3/1                         
 

2061459 ทักษะเครื่องกระทบ 1 3(2-2-5) 1/1                          

2061460 ทักษะเครื่องกระทบ 2 3(2-2-5) 1/2                         
 

2062476 ทักษะเครื่องกระทบ 3 3(2-2-5) 2/1                         
 

2062477 ทักษะเครื่องกระทบ 4 3(2-2-5) 2/2                         
 

2063464 ทักษะเครื่องกระทบ 5 3(2-2-5) 3/1                         
 

2061461 ทักษะเครื่องลม
ทองเหลือง 1 

3(2-2-5) 1/1 
  

  

  

    

      

 

      

 

 

2061462 ทักษะเครื่องลม
ทองเหลือง 2 

3(2-2-5) 1/2 
  

  

  

    

      

 

      

 

 

2062478 ทักษะเครื่องลม
ทองเหลือง 3 

3(2-2-5) 2/1 
  

  

  

    

      

 

      

 

 

2062479 ทักษะเครื่องลม
ทองเหลือง 4 

3(2-2-5) 2/2 
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รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชั้น
ปี 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
2063465 ทักษะเครื่องลม

ทองเหลือง 5 
3(2-2-5) 3/1 

  

  

  

    

      

 

      

 

 

2061463 ทักษะเครื่องลมไม ้1 3(2-2-5) 1/1                         
 

2061464 ทักษะเครื่องลมไม ้2 3(2-2-5) 1/2                         
 

2062480 ทักษะเครื่องลมไม ้3 3(2-2-5) 2/1                         
 

2062481 ทักษะเครื่องลมไม ้4 3(2-2-5) 2/2                         
 

2063466 ทักษะเครื่องลมไม ้5 3(2-2-5) 3/1                         
 

2061465 ทักษะขับร้องสากล 1 3(2-2-5) 1/1                          

2061466 ทักษะขับร้องสากล 2 3(2-2-5) 1/2                         
 

2062482 ทักษะขับร้องสากล 3 3(2-2-5) 2/1                         
 

2062483 ทักษะขับร้องสากล 4 3(2-2-5) 2/2                         
 

2063467 ทักษะขับร้องสากล 5 3(2-2-5) 3/1                         
 

2061453 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 1  3(2-2-5) 1/1                         
 

2061454 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 2  3(2-2-5) 1/2                         
 

2062470 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 3 3(2-2-5) 2/1                         
 

2062471 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 4  3(2-2-5) 2/2                         
 

2063461 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 5  3(2-2-5) 3/1                         
 

2061467 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 1  3(2-2-5) 1/1                         
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รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชั้น
ปี 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
2061468 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 2  3(2-2-5) 1/2                         

 

2062484 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 3  3(2-2-5) 2/1                          

2062485 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 4  3(2-2-5) 2/2                         
 

2063468 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 5  3(2-2-5) 3/1                         
 

2061469 ทักษะเบสไฟฟ้า 1 3(2-2-5) 1/1                         
 

2061470 ทักษะเบสไฟฟ้า 2 3(2-2-5) 1/2                         
 

2062486 ทักษะเบสไฟฟ้า 3 3(2-2-5) 2/1                         
 

2062487 ทักษะเบสไฟฟ้า 4 3(2-2-5) 2/2                         
 

2063469 ทักษะเบสไฟฟ้า 5 3(2-2-5) 3/1                         
 

วิชาเครื่องมือโท เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 
หน่วยกิต  โดยไม่ซ้ ากับเครื่องมือเอก 

  
  

  
  

    
      

 
      

 
 

2061116 ฆ้องวงใหญ่ 2(1-2-3) 1/1                          

2061452 คีย์บอร์ด 2(1-2-3) 1/1                          

รวมตลอดหลักสูตร   
                         



73 
 

4. การกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  
         4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
          สมรรถนะในตารางมีความหมายดังนี้ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
1. ทักษะการฟัง 1.1 overall listening comprehension 
2. ทักษะการพูด 2.1 spoken interaction 

 2.2 spoken production 
3. ทักษะการอ่าน 3.1 overall reading comprehension 
4. ทักษะการเขียน 4.1 written interaction 
5. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 5.1 มีความสามารถในการอธิบายและเคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ ยอมรับความแตกต่าง โดยไม่รังเกียจ กีดกัน เลือก
ปฏิบัติในเรื่อง เพศ   ความคิดเห็น ศาสนาและวัฒนธรรม ชาติ
ก าเนิด ร่างกาย สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและความ
เสมอภาค       

6. เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติ 

6.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ และเสรีภาพ
ของตนเอง และผู้อื่น สิทธิชุมชน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

7. เคารพกฎ กติกาของสังคมและ
กฎหมาย 

7.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับ กฎ กติกาของสังคม 
ข้อบัญญัติ และกฎหมาย 
7.2 ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม และข้อบัญญัติ ชุมชนและ
สังคมของตนเอง 
7.3 น าข้อก าหนดตามกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

8. มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 8.1 มีความสามารถในการอธิบายพฤติกรรมและคุณลักษณะ
ของผู้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเกี่ยวกับการมีจิตอาสา และ
จิตสาธารณะ 
8.2 เสนอโครงการเพ่ือพัฒนาให้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
8.3 ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา โดยการช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
8.4 มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติตนเพื่อแสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะ 

9. มีความรู้ และความเข้าใจการสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะ 

9.1 มีความสามารถในการอภิปรายและสรุปความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสุขภาวะ ได้แก่  ทางร่างกาย จิตใจ  ปัญญา และสังคม 
รวมทั้ง 4 กลยุทธ์ ในการจัดการ ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาวะ 
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ  การดูแลรักษา และการฟ้ืนฟูสุข
ภาวะ 

10. มีความสามารถในการออกแบบ
และจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและ

10.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้าง ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
ดูแลสุขภาวะในการจัดการเรียนรู้ 10.2 มีความสามารถในการรายงานผลการจัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสร้าง ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 
11. มีความพร้อมในการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ ในด้านที่ส าคัญ 

11.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับการป้องกันและการ
เข้าถึงบริการเก่ียวกับโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญของเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท้องไม่พร้อม ยาเสพติด 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต 
11.2  ตระหนักในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญของ
เด็กและเยาวชน 

12.  มีความรู้ และความเข้าใจใน
ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ 

12.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของกีฬาและ นันทนาการ 

13. มีความสามารถในการออกแบบและ
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

13.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมกีฬาและ 
นันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน 
13.2 แสดงออกถึงพฤติกรรม ”การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา” (รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย) ในชีวิตประจ าวัน 

14. อธิบายแนวคิดของทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และแนวคิดของทักษะ 5Cs ได ้

14.1 มีความสามารถอธิบายแนวคิดของทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  และทักษะ 5Cs ได ้
14.2 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และทักษะ 5Cs  

15. พัฒนาทักษะที่ส าคัญตามแนวคิด
ทฤษฎีทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะ 5Cs เพ่ือการด าเนินชีวิตและ
การท างานอย่างมีคุณภาพ 

15.1 เรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่ส าคัญตามแนวคิดทฤษฎีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะ 5Cs 

16.  มีทักษะในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 

16.1 มีทักษะในการขับร้องเพลง 
16.2 มีทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 
16.3 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ใน
การจัดกิจกรรมนันทนาการ 

17. มีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์ 17.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ 
ท่าร าวงในเพลงมาตรฐาน 
17.2 มีทักษะในการปฏิบัติเพลงร าวงมาตรฐาน 
17.3 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ ใน
การจัดการแสดง 
17.4 มีทักษะในการจัดการแสดง 

18. มีทักษะการใช้ประยุกต์ใช้ศิลปะ
ส่งเสริมพัฒนาและการเรียนรู้ของ

18.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ ใน
หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
ผู้เรียน 18.2 สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักการทางทัศนธาตุ 

18.3 สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ 

19. อธิบายแนวคิด และหลักการของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

19.1 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าแนวคิด และหลักการ
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
19.2 อธิบายแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

20. ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ 

20.1 มีความสามารถอธิบายหลักการทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน 
20.2 สามารถน าหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน มาประยุกต์ใช้ได้ 

21. สามารถวิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ลงสู่
การปฏิบัติ 
 

21.1 อธิบายความหมาย ที่มา การจัดท า การใช้และการติดตาม
ประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
21.2 สามารถวิเคราะห์แผนงานและโครงการ ด้านการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่นในระดับชาติ กระทรวง จังหวัด และ
สถานศึกษา 
21.3 สามารถจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษา
และชุมชน แบบมีส่วนรวมให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
21.4 สามารถติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
พัฒนาสถานศึกษาและชุมชน 
21.5 สามารถจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลพร้อมทั้ง 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงแผนงานและโครงการพัฒนา 
สถานศึกษาและชุมชน 

22. สามารถคิดแบบวิจารณญาณแก้ปัญหา
และสร้างสรรค์  

22.1 สามารถคิดวิเคราะห์ 

23. สามารถวิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ลงสู่
การปฏิบัติ 

23.1  อธิบายและวิเคราะห์ความหมาย ที่มา การจัดท า การใช้
และการติดตามประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดท า
แผนงานและโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

24. ทักษะการอ่าน 24.1 overall reading comprehension 
25. ทักษะการเขียน 25.1 written  production 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 
 

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต 
ชั้น
ปี/
ภาค 

สมรรถนะหลัก/รอง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 
10.
1 

10.
2 

11.
1 

11.
2 

12.
1 

13.
1 

13.
2 

14.
1 

14.
2 

15.
1 

9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5) 2                
 

 
 

      

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

3(2-2-5) 2     
 

          
 

 
 

      

9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ประยุกต์ใช ้

3(2-2-5) 3     
 

          
 

 
 

      

9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ทักษะการท างาน 

3(2-2-5) 3     
 

          
 

 
 

 
 

    

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(2-2-5) 3                         

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจ
พอเพียง      

3(2-2-5) 3                
 

 
 

      

9000307  พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3(2-2-5) n/a                
 

 
 

      

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5) n/a                         

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชีวิต 

3(2-2-5) 1                
 

 
 

      

9000410 การบริหารจัดการ
สุขภาพ 

3(2-2-5) 2                
 

 
 

      

รวม 30  3 4 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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77 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

                                                                                       

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต 
ชั้น
ปี/
ภาค 

สมรรถนะหลัก/รอง 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

16.1 16.2 16.3 17.1 17.2 17.3 17.4 18.1 18.2 18.3 19.1 19.2 20.1 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 22.1 23.1 24.1 25.1 

9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5) 2 
                      

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

3(2-2-5) 2 
                      

9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ประยุกต์ใช ้

3(2-2-5) 3 
                      

9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ทักษะการท างาน 

3(2-2-5) 3 
                      

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(2-2-5) 3                       

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจ
พอเพียง      

3(2-2-5) 3                   
    

9000307 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3(2-2-5) n/a 
                      

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5) n/a                       

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชีวิต 

3(2-2-5) 1 
                      

9000410 การบริหารจัดการ
สุขภาพ 

3(2-2-5) 2 
                      

รวม 30  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3 3 2 
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4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
          4.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
                  สมรรถนะในตารางมีความหมายดังนี้  

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
1. น าความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ไปใชไ้ด้อย่างถูกต้อง 

1.1 ประยุกต์ใช้จิตวทิยาพฒันาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์
และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
1.2 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทลัในการจัดการ
เรียนรู ้
1.3 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพฒันาผู้เรียน 
1.4 สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
1.5 ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

2. สามารถปฏิบัติ
หน้าที่คร ู

2.1  พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเปน็ครูอย่างมุ่งมัน่ 
2.2 ประพฤติตนแบบอยา่งที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 
2.5  พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู ้

3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรยีนรู ้สื่อ การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 
3.2 บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจดัการเรียนรู้ที่สามารถพฒันา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรม 
3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อยา่งเปน็ระบบ 
3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุข
ภาวะของผู้เรียน 
3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

4. มีความสามารถใน
การสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษะที่พึงประสงค์ 
4.2 สรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนบัสนนุการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียน 
4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลกัสูตรสูร่ายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชพีครู 

 
 

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต 
ชั้นป/ี
ภาค 

สมรรถนะหลักที ่1 สมรรถนะหลักที ่2 สมรรถนะหลักที ่3 สมรรถนะหลักที ่4 
สมรรถนะ 
หลักที่ 5 

รวม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 
สาระวิชาชีพคร ู                         
1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
และจิตวิญญาณความเป็นครู 

3(2-2-5) 1   
   

  
   

  
     

   
 
 

  
 

 

5 

1021102 การพัฒนาหลกัสูตร 3(2-2-5) 1/2           
           6 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 
1   

  
 

 
  

  
 

 
  

    
 

 
   

   
 

 

8 

1051106 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 1                      8 
1131502 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับครู 2(1-2-3) 1                      4 

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ
การศึกษา 

3(2-2-5) 
2/2   

   
   

   
  

     
   

   
 

 

6 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 2/1   
   

  
 

   

  
 

 
  

 
  

   
   

 8 

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2/2           
           7 

1043415 การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 3/1                      7 
ประสบการณ์วชิาชีพ                         
1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1  1(45) 2/2      

     
      

    
 10 

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2  1(45) 3/2      
     

      
    

 10 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(270) 4/1                      17 
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(270) 4/2      

     
       

   
 17 

รวม 40  4 3 2 2 1 6 5 5 4 13 8 4 5 4 5 13 5 3 5 3 13  



80 
 

 
 

 
             4.2.2 กลุ่มวิชาเอก 
                      สมรรถนะในตารางมีความหมายดังนี้ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
สมรรถนะหลักที่ 1 
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูดนตรี มีหลักการ
สอนและมีทักษะทางดนตรีที่ดี 

1. แสดงออกถึงทัศนคติท่ีดีในวิชาชีพครูดนตรี 
2. สามารถล าดับขั้นตอนหลักการสอนดนตรี
ศึกษา 
3. มีหลักทฤษฏีและความรู้ในประวัติดนตรี 
4. มีทักษะทางดนตรีในระดับดี 
5. มีทักษะการสอนดนตรีส าหรับครูดนตรี
ศึกษา 
6. มีทักษะการฟัง การอ่านเขียนโน้ต การร้อง
โน้ต การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ 

สมรรถนะหลักที่ 2 
เป็นผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้  สามารถ
เตรียมการสอนดนตรี และมีทักษะดนตรี
ทางท่ีก้าวหน้า 

1. สามารถจัดสภาพห้องเรียนและจัดกิจกรรม
ทางดนตรีได้ 
2. มีหลักการวัดและประเมินผลทางดนตรี 
3. สามารถเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษาและ
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอนได้ 
4. มีทักษะทางดนตรีในระดับก้าวหน้าและมี
ทักษะการรวมวงดนตรีที่ดี 
5. สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีได้ 

สมรรถนะหลักที่ 3 
สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้ดนตรี
ควบคู่กับชุมชนและมีทักษะทางดนตรีที่
พัฒนา 

1. สามารถสอนร่วมกับครูประจ าการและ
ควบคุมชั้นเรียนดนตรีได้ 
2. สามารถออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรม
ทางดนตรีได้ 
3. มีทักษะทางดนตรีในระดับพัฒนา  
4. สามารถควบคุมวงดนตรีในแต่ละประเภทได้ 
5. มีความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี 
6. มีความเข้าใจในดนตรีในต่างวัฒนธรรม 
7 . สามารถน าผลงานทางดนตรี ไปใช้ ใน
สถานศึกษาและชุมชนได้ 

สมรรถนะหลักที่ 4 
เป็นครูมืออาชีพด้านการสอนดนตรี มีความ
สนใจใฝ่รู้ในศาสตร์ทางดนตรี 

1. สามารถน าเสนอประเด็นต่าง ๆ สู่การ
พัฒนาวิชาชีพได้ 
2. แสดงออกถึงความใฝ่รู้ในการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
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79 
79 79 
79 

81 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
กลุ่มวิชาเอก  

 

ชื่อรายวชิา 

หน่วยกิต ชั้นป ี

สมรรถนะหลักที ่1 สมรรถนะหลักที ่2 สมรรถนะหลักที ่3 
สมรรถนะ
หลักที่ 4 

รวม 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

1 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

2 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

3 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

4 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

5 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

6 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

1 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

2 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

3 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

4 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

5 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

1 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

2 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

3 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

4 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

5 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

6 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

7 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

1 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

2 

 

วิชาเอกเด่ียว                        
2061314 ประวัตดินตรตีะวันตก 3(2-2-5) 1/2 √ √ √                  3 
2061245 พื้นฐานดนตรไีทย 3(2-2-5) 1/1 √ √ √                  3 
2061315 ทฤษฏีดนตรตีะวันตก 1 3(2-2-5)   1/2 √ √ √                  3 
2061601 ทักษะดนตรสี าหรับครดูนตรศีึกษา 2(1-2-3) 1/1    √ √ √               3 

2061602 หลักการสอนดนตรีศึกษา 2(1-2-3) 1/2 √ √ √                  3 
2062488 การขับร้องประสานเสียง 3(2-2-5) 2/2          √           1 
2062609 การเตรียมการสอนดนตรีศึกษา 2(1-2-3) 2/1       √ √ √            3 
2062718 การสร้างสรรค์นวัฒนกรรมดนตร ี 3(2-2-5) 2/1           √          1 
2063221 จังหวะในดนตรไีทย 3(2-2-5) 3/2              √ √      2 
2063517 ดนตรโีลก 2(1-2-3) 3/2                 √    1 
2063631 การจัดการวงดนตรสี าหรับครดูนตรีศึกษา 2(1-2-3) 3/1             √ √ √      3 
2063632 กลวิธีการสอนดนตรศีึกษา 2(1-2-3) 3/1            √ √        2 
2063715 ภาษาอังกฤษพ่ือครูดนตรีศึกษา 2(1-2-3) 3/2             √        1 
2063904 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ทางดนตร ี 3(2-2-5) 3/2                √     1 
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ชื่อรายวชิา 

หน่วยกิต ชั้นป ี

สมรรถนะหลักที ่1 สมรรถนะหลักที ่2 สมรรถนะหลักที ่3 
สมรรถนะ
หลักที่ 4 

รวม 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

1 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

2 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

3 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

4 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

5 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

6 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

1 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

2 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

3 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

4 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

5 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

1 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

2 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

3 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

4 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

5 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

6 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

7 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

1 

สม
รร

ถน
ะร

อง
ที่ 

2 

 

2063905 การน าเสนอผลงานทางดนตร ี 2(1-2-3) 3/2                  √ √ √ 3 
2063906 อาศรมดนตรีศึกษา 2(1-2-3) 3/1              √     √ √ 3 
2063907 สัมมนาทางดนตรีศึกษา 1(0-3-2) 3/1                  √   1 

วิชาท่ีเสริมสร้างสมรรถนะและศกัยภาพตามความลุ่มลกึ                        
2062119 การวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย 2(1-2-3) 2/2          √           1 
2062346 ทฤษฏีดนตรตีะวันตก 2 2(1-2-3) 2/2          √           1 
2062228 รวมวงดนตรไีทย 1 2(1-2-3) 2/1          √ √          2 
2062468 รวมวงดนตรตีะวันตก 1  2(1-2-3) 2/1          √ √          2 
2062229 รวมวงดนตรไีทย 2 2(1-2-3) 2/2       √   √ √          3 
2062469 รวมวงดนตรตีะวันตก 2 2(1-2-3) 2/2       √   √ √          3 

------ ทักษะเครื่องเอก 1 3(2-2-5) 1/1 √  √ √  √               4 

------ ทักษะเครื่องเอก 2 3(2-2-5) 1/2 √  √ √  √               4 

------ ทักษะเครื่องเอก 3 3(2-2-5) 2/1          √           1 

------ ทักษะเครื่องเอก 4 3(2-2-5) 2/2          √           1 

------ ทักษะเครื่องเอก 5 3(2-2-5) 3/1              √    √   2 

------ เครื่องโท 2(1-2-3) 1/1 √ √  √ √                4 

 รวม 63  7 5 6 4 2 3 3 1 1 9 5 1 3 4 2 1 1 3 2 2  
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หมวดที ่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การประเมินผลการศึกษารายวิชา 
 ให้ประเมินผลการศึกษารายวิชาที่นับหน่วยกิต และรายวิชาที่ไม่นับหน่ วยกิต ซึ่งรวมอยู่ในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1.1 รายวิชาที่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น 8 ระดับ ในแต่ละระดับให้ก าหนดผลการ 
ประเมิน ความหมาย และค่าระดับคะแนนต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังนี ้

1.1.1  ผลการประเมิน A   หมายถึง ดีเยี่ยม ค่าระดับคะแนน 4 
1.1.2  ผลการประเมิน B+ หมายถึง ดีมาก  ค่าระดับคะแนน 3.5 
1.1.3  ผลการประเมิน B หมายถึง ดี  ค่าระดับคะแนน 3 
1.1.4  ผลการประเมิน C+ หมายถึง ดีพอใช้ ค่าระดับคะแนน 2.5 
1.1.5  ผลการประเมิน C หมายถงึ พอใช้ ค่าระดับคะแนน 2 
1.1.6  ผลการประเมิน D+ หมายถึง อ่อน ค่าระดับคะแนน 1.5 
1.1.7  ผลการประเมิน D หมายถึง อ่อนมาก ค่าระดับคะแนน 1 
1.1.8  ผลการประเมิน E หมายถึง ตก  ค่าระดับคะแนน 0 

 ให้ใช้ผลการประเมิน E ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริต หรือร่วมกันทุจริตในการสอบปลายภาค 
การศึกษาหรือทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หรือตามที่คณะกรรมการวิชาการ 
เห็นสมควร และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มโทษอื่นได้ตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
 1.2  รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น ๓ ระดับ ในแต่ละระดับให้ก าหนดผลการประเมินและ
ความหมาย ดังนี ้
  1.2.1 ผลการประเมิน PD (Pass with Distinction) หมายถึง ผ่านดีเยี่ยม 
  1.2.2 ผลการประเมิน P (Pass) หมายถึง ผ่าน 
  1.2.3 ผลการประเมิน F (Fail) หมายถึง ไม่ผ่าน 

  ให้ใช้ผลการประเมิน P ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา 
  ให้ใช้ผลการประเมิน F ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริตหรือร่วมกันทุจริตในการสอบปลายภาคการศึกษา 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มโทษอื่นได้ตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา โดยให้การประเมินผลการศึกษาเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560   

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
   1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 
   2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 
   3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 
  2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

3.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ได้รับปริญญา  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังต่อไปนี้ 
 3.1.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 3.1.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า  2.00  (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
 3.1.3 มีผลการสอบประมวลความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร  ได้คะแนนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 
 3.1.4 มีผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ B1 
      3.1.5 มีผลการประเมินความสามารถทางคอมพิวเตอร์ไม่ต่ ากว่าร้อละ 50 

3.1.6 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ  กับมหาวิทยาลัย 
3.1.7 ข้อก าหนดอ่ืน ๆ  ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา     
 3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
 3.2.2 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่หลักสูตรก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อิ 
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หมวดที ่6 การเน้นพัฒนาอาจารย์ให้เกิดการสอนแบบเน้นสมรรถนะ  
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ

โครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ 
1.2 การจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียน  การสอน 
1.3 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
     2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  
     2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
         2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด การเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
         2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ  และต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้าน 
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพื่อก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
          2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

      2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการประชุม
วิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
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หมวดที ่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

          การประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นกระบวนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ การก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  

เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบโดย
ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ ดังนี้ 

 
1. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
1.1 การบริ หารจั ดการ
ห ลั ก สู ต ร ต า ม เ ก ณ ฑ์
ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ที่
ก าหนดโดย สกอ 

1. ก ากับควบคุมจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จะต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็น
อาจ าร ย์ ป ร ะจ าหลั กสู ต ร เ กิ น กว่ า  
1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 
2. ก ากับควบคุมคุณวุฒิอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์คือมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์อย่างน้อย 2 คน  
3. ส่งเสริม ติดตามให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
4. ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ที่ก าหนด 

1. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ท า
หน้าที่ในการบริหารหลักสูตร จัดการเรียน
การสอน โดยการวางแผน ติ ดตาม 
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรและ
ปฏิบัติ งานประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
ไม่น้อยกว่า 5 คน  
2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิ ร ะดั บปริญญา โท  หรื อด า ร ง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์ทั้ง 5 คน 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 
เรื่อง 
4. หลักสูตรมีแผนการปรับปรุงหลักสูตร
และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยตามความก้าวหน้าทางด่าน
ดนตรี 
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2. บัณฑิต 
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 

ประ เ มิ น คุณภาพบัณฑิ ต ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ทีร่ะบุไว้ใน มคอ.2 ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้าน โดยประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้
บัณฑิต 
 

มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 

2.2 การได้งานท าของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ส ารวจเก็บข้อมูลการมีงานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 ปี นับจาก
วันที่ส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
3. นักศึกษา 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
3.1 การรับนักศึกษาและ
การเตรียมความพร้อม
นักศึกษา 

การรับนักศึกษ้า 
1. ส า ข า วิ ช า ป ร ะ ชุ ม ข อ ง อ า จ า ร ย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร เ พ่ือวิ เคราะห์
จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ ตลอดจนสถิติ
จ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนรวมทั้ง
เกณฑ์การรับนักศึกษา  
2. ส า ข า วิ ช า ส่ ง แ ผ น รั บ นั ก ศึ ก ษ า ปี
การศึกษาให้กับคณะฯเพ่ือขออนุมัติแผน
รั บจ ากคณะกรรมการประจ า คณะ 
จากนั้นจึงส่งแผนรับไปยังส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าแผนรับนั กศึ กษา   เสนอต่ อสภา
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 
4. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประกาศรับนักศึกษาตามแผนรับนักศึกษา
ที่สาขาวิชาก าหนดคุณสมบัติ และจ านวน 
คือ 30 คน โดยส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
5. ส านักส่ ง เสริมวิชาการด า เนินการ
แต่ ง ตั้ ง ก รรมการออกข้ อสอบ และ
กรรมการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือคัดเลือกนัก

1. รับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับความ
ต้องการของหลักสูตร 
2. ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
ศึกษ 
6. การสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาสัมภาษณ์
เ พ่ือสอบถามเจตคติที่นักศึกษามีต่ อ
วิชาชีพดนตรี   รวมทั้งความรู้ด้านทฤษฎี 
และปฏิบัติดนตรีของนักศึกษาแต่ละคน 
7. หลังจากการสอบคัดเลือกจึงประกาศ
ผลผู้ผ่านการคัดเลือก   และหากจ านวน
ผู้สมัครยังไม่ครบตามแผนรับ  สาขาวิชา
จึ งประสานงานกับคณะ และส านั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือรับ
สมัครนักศึกษาเพ่ิมเตมิ 
การเตรียมความพร้อมนักศึกษา   
1.  สาขาวิ ช ามี ก า รประชุ มอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร  เ พ่ื อก าหนด
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาส าหรับนักศึกษา โดยน าผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาในวันสัมภาษณ์  
2. เสนอโครงการการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาส าหรับนักศึกษา ผ่านความ
เห็นชอบของประธานสาขาวิชา 
3. สาขาวิชาจัดโครงการเตรียมความ
พร้อมส าหรับนักศึกษา  
4. ภายหลังจากการด าเนินโครงการการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาส าหรับ
นักศึกษาแล้ว มีการประชุมสาขาวิชาเพ่ือ
สรุปผลโครงการ  

3.2 ก า รส่ ง เ ส ริ มแล ะ
พัฒนานักศึกษา 

1)  ระบบการดู แล ให้ ค าปรึ กษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 
1.  ประชุมวางแผนการให้ค าปรึกษาและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยใช้คู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเครื่องมือ รวมทั้งการใช้
แอพลิเคชั่นไลน์และเฟซบุ๊ค ในการสร้างกลุ่ม
นักศึกษาทั้งรูปแบบชั้นปี และรูปแบบรายวิชา  
2. .การดูแลนักศึกษาในที่ปรึกษามีการใช้คู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาสูงขึ้น 
2. นักศึกษาส าเร็จการศึกษาเป็นไปตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของแผนรับนักศึกษา 
4. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ระบบการดูแลให้ค าปรึกษาไม่น้อยกว่า 
4.00 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
นครศรี ธรรมราช  เป็ นแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา   การ
ด าเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
ยังคงมีการประชุมนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกวันพุธ 
เวลา 13.00 เพ่ือรับฟังปัญหาในการเรียนการ
สอน และการใช้ชีวิตของนักศึกษาแต่ละชั้นปี  
ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านเข้าประชุมพร้อม
กัน   ภายหลังการประชุมยังเปิดโอกาสให้
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล 
เพ่ือให้ค าปรึกษาเฉพาะราย เช่น การจัดการ
ความเสี่ยงนักศึกษาที่มีความเสี่ยงที่จะออก
กลา งคั น  ห รื อส า เ ร็ จ ก า รศึ กษาช้ า        
นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษามีการใช้ช่องทาง
การติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาในที่ปรึกษา โดย
ใช้แอพลิเคชันไลน์ (LINE) สร้างกลุ่มเพ่ือ
รับทราบปัญหา และเฟซบุ๊คกลุ่มนัดประชุม
และกิจกรรม นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีทุกชั้นปี 
4. ภายหลังจากสิ้นสุดแต่ละภาคเรียน ในการ
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการน า
ประเด็นที่พบจากการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
เพ่ือสรุปผลการให้ค าปรึกษา  
2)การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
 1.หลักสูตรประชุมเพ่ือวิเคราะห์ประเด็น
ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จะ
พัฒนาให้กับนักศึกษา  โดยใช้ตาราง
วิเคราะห์เป็นเครื่องมือความสัมพันธ์ของ
ประเด็นการพัฒนาทักษะ/ศักยภาพ กับ
กิจกรรมที่จะด าเนินการ 
 2.จัดท าแผนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พร้อมงบประมาณ 
3. สาขาวิชามีการน าเสนอแผนปฏิบัติ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. นักศึกษามีทักษะชีวิตและมีทักษะที่
จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
2. นั ก ศึ ก ษ า มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ต า ม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
ราชการประจ าปีต่อคณะในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
ประจวบคีรีขันธ์  จากนั้นคณะฯ จึงจัดท า
แผนปฏิบัติราชการระดับคณะเพ่ือขอ
อนุมัติตามล าดับ 
4.สาขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้น าเสนอ
โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง   
5.สาขาวิชามีการด าเนินโครงการตาม
แผนการพัฒนานักศึกษาที่บรรจุไว้ ใน
แผนปฏิบัติราชการ  
6.สาขาวิชามีการประชุมเพ่ือประเมินผล
การด าเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

 
4. อาจารย์ 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและระบบการบริหารอาจารย์ 
1. สาขาวิชาด าเนินการประชุมคณาจารย์
เ พ่ือจัดท าแผนการรับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
2. เสนอแผนการรับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อคณะ/เสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ/ส านักส่ ง เสริมวิชาการ/
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย 
ตามล าดับเพื่อขออนุมัติต าแหน่ง 
3 งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ จัดท า
ประกาศรับสมัครอาจารย์ / จัดท าค าสั่ง
แ ต่ ง ตั้ ง ก ร รม ก า ร ออกข้ อ ส อบ แ ล ะ
สัมภาษณ์ 
4. ด าเนินการสอบ / ประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการคัดเลือก / ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
รายงานตัว 

 
 

1. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ความเหมาะสมทางด้ านคุณวุฒิ และ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 
5 คนตลอดระยะเวลาที่จัการศึกษาตาม
หลักสูตร 
3. มีผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 4.00  
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ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1. วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
2. จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. อาจารย์จัดท า TOR กับคณบดี /เพื่อ
คณะฯ จั ด งบประมาณสนั บสนุ น ใน
แผนปฏิบัติราชการ ระดับคณะฯ 
4. อาจารย์ด าเนินการพัฒนาตนเองตามที่ได้
ท า TOR ไว้กับคณบดี 
5. รายผลงานการปฏิบัติงานในส่วนของการ
พัฒนาตนเองในแบบ ปร.1 

 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ความเหมาะสมทางด้ านคุณวุฒิ และ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 

 
5. คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
5.1 สาระของรายวิชา 
ในหลักสูตร 
 

1. ขออนุมัติโครงการการปรับปรุงหลักสูตร 
รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลั ก สู ต ร ซึ่ ง ป ร ะกอบด้ ว ยอ าจ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่  นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์ เก่า ผู้ ใช้
บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศึกษาบริบทในการจัดท าหลักสูตร ทั้ง
สภาพสังคม เศรษฐกิจ นโยบายการศึกษา
ของชาติ ภาวการณ์มีงานท า เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการออกแบบหลักสูตร 
3. ด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตร 
4. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วิพากษ์หลักสูตร 
5. น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ/
คณะกรรมการวิชาการ/สภาวิชา/สภา
มหาวิทยาลัยตามล าดับ 
6. แก้ไขเล่มหลักสูตร มคอ.2 ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแต่ละชุด 
และส่งไปยังสกอ.เพ่ือรับทราบหลักสูตร 
7. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
ออกแบบไว้ 

1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานประเทศ 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
8. ประชุมเพ่ือทบทวนการออกแบบหลักสูตร
ภายหลังการใช้ไป 1 ปีการศึกษา 

5.2 การวางระบบผู้สอน
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร
จัดการเรียนการสอน 

1.ประธานสาขาวิชา เชิญคณาจารย์
ประชุมเ พ่ือวิ เคราะห์  มคอ.2 รวมทั้ ง
ค าอธิบายรายวิชา แผนการเรียน ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์การสอนในปี
การศึกษาที่ผ่านมา ภาระงานของอาจารย์
แต่ละคน เ พ่ือก าหนดภาระงานสอน  
รวมทั้ งน าข้อ เสนอแนะที่ ได้ จากการ
ประเมินการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ประกอบการพิจารณา 
2. ฝ่ายวิชาการสาขาวิชาจัดท ารายชื่อ
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ ส่งไปยัง
คณะฯ และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนตามล าดับ 
3. ผู้สอนวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
และท าเอกสารประกอบการสอน 
4. ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามที่
วางแผนแล้ว 
5.ผู้สอนวัดและประเมินผลตามที่ก าหนด
ไว้ใน มคอ.3 
6. นักศึกษาประเมินการสอนในระบบ 
7. ผู้สอนส่งเกรด 
8. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษา และส่งมคอ.5 

1. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในรายวิชา 
2. ผู ้ เ ร ีย น ม ีค ุณ ภ า พ  ต า ม ผ ล ก า ร
เรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตร 
 

5.3 การประเมินผู้เรียน 1. วิเคราะห์ความสอดคล้องของ 
Curriculum mapping กับรายละเอียด
วิชา เ พ่ือก าหนดสัดส่วน คะแนนและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการในแต่ละด้าน 
 2. ก าหนดเครื่องมือ และวิธีการวัดและ
ประเมินผลในแต่ละรายวิชา 
3. ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และ
วัดประเมินผลระหว่างเรียน 
4. แจ้งระดับคะแนนให้นักศึกษาทราบเป็น
ระยะ  

1. มีการประเมินผลการเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือ 
2. ผลการประเมินผลการเรียนรู้น่าเชื่อถือ 
3. มีข้อมูลที่ ช่ วยให้ผู้ สอนน าไปพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
4. มีข้อมูลที่ช่วยในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
5. วัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 
6. ทวนสอบผลการประเมินกับพฤติกรรม
การเรียน หรือเกรด 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือ
วางแผนการจัดหาทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้โดยวิเคราะห์ความต้องการโดยการ
ส ารวจจากอาจารย์ และนักศึกษา 
2. จัดท าแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  เพ่ือบรรจุ ในแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
3. น าเสนอแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  ในการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ  
4. คณะน าเสนอแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ในการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี งบประมาณ ระดั บ
มหาวิ ทยาลั ย  และน า เสนอต่ อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ 
5. ด าเนินการจัดหาวัสดุสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ตามระเบียบพัสดุ 

1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ และ
พร้อมใช้งาน 
2. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนที่ทันสมัย ทัน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน 
3. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่น้อย
กว่า 4.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน          

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ X X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน   แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล            
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
ค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน
ทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

X X X X X 

(15) จ านวนนักศึกษามีผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ  B1  ร้อยละ 80 

   X X 

 รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 11 12 12 14 15 
 ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
 ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 12 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน  
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้ เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้ เรียนในทุกๆ  หัวข้อ 
ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล 
จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่
สามารถท าให้ผู้ เรียนเข้าใจได้  ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน  การทดสอบกลางภาคเรียน 
และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป  หากพบว่า 
มีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน  ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 1 ภาคการศึกษา โดยปฏิบัติงานใน
ห น้ า ที่ ข อ ง ค รู ทุ ก อ ย่ า ง เ ส มื อ น เ ป็ น ค รู ป ร ะ จ า ก า ร ค น ห นึ่ ง ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ จ ริ ง 
ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกัน  เป็นเวลาอย่างน้อย  15 สัปดาห์ หรือ 540  ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่
อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มี
ความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน  
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต จะท าให้
ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็
สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันท ีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย     ในการปรับปรุงย่อยนั้น
ควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก  4 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 
9000001 เสริมทักษะภาษาไทย            2(1-2-3) 
 Intensive Thai Course 

          ศึกษาความส าคัญของการใช้ภาษา การใช้ค าตามบทบาทหน้าที่ในประโยค รูปแบบ
ประโยคตามหลักไวยากรณ์ การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การ
พัฒนาทักษะการเขียน หลักเกณฑ์การเขียนประโยคให้ถูกต้องและสละสลวย การเขียนย่อ
หน้า การเขียนเรียงความ และการเขียนย่อความ สามารถวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการใช้
ภาษาไทยได้  

          Study about the important of language study, learning how to use correct 
grammar, reading for main idea and reading with purpose, improving writing 
strategies, learning to write a sentences with correct grammar and use beautiful 
words, learning how to write indent, composition, writing summaries and have 
ability to analyze and using Thai language correctly. 

 
9000002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ           2(1-2-3) 
 Intensive English Course 

  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้
ตัวเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 Practicing about Listening, Talking, Reading, Writing Aiming on improve the 
student’s basic to use in many situations and able to use in daily life correctly 
and most suitability. 

 
9000110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                            3(2-2-5) 

Thai for Communication  
ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเครื่องมือสื่อสาร เน้นทักษะการอ่าน    การฟังอย่าง

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการสรุปความ ตีความ การเลือกสรร สาระความรู้จาก
การรับสารและการสืบค้น มาขยายความและน าเสนอด้วยกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทาง
ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 Student will know about the importance of Thai language as a tool for 
communication, focus on skills of reading, listening able to analyze and 
synthesize and have ability to summarize, interpret, select the knowledge from 
searching and study to extend and present with correct language skill and most 
suitable for situations. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 
9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน                          3(2-2-5) 
 English for Daily Life 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษ 
 ที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็นกิจวัตร 

ประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่
รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐาน 
 Improving English skills, Student will understand most of sentences that 
are used in daily life, able to explain the truth that happens in daily life, explain 
the routine, and able to introduce themselves and introduce others, student 
able to make question and answers about personal details such as Address, 
person, personal belongings, able to communicate with the English language at 
basic level. 
 

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                           3(2-2-5) 
English for Communication   
 การใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการใช้ภาษา
สื่อสารตามสถานการณ์ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และเหมาะสม พร้อมทั้ง
สามารถเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ 
 Improving Language Skills by practice. Student will able to understand 
and communicate by using English language about Personal information, Family, 
buying stuff. Using English for traveling and using English at working at basic level, 
student able to explain personal desire, able to communicate with English 
language naturally. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 
9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้                                                      3(2-2-5) 

English for Application 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการเสริมสร้างและพัฒนาทุกทักษะโดยมุ่งเน้นการสืบค้นจาก

สิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  อีกทั้ งสามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ในบริบทที่หลากหลาย  ทั้งที่สอดคล้องและแตกต่างกันทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 Improving the Student’s English skills. Student will able to communicate 
about work cooperation, able to talk with other people in society, explain the 
personal interests with English language, able to tell about life’s experiences, 
condition, personal goal and able to explain personal reason and belief to other 
people correctly. 

 
9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน                                     3(2-2-5) 
                    English for Working Skills 

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน ทั้ง
ในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  และความสนใจของตน  
พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

Improving the Student’s English skills. Student will able to use difficult 
sentences both the truth and feelings related to careers and personal 
interests, able to communicate with native speaker fluently, able to write 
English language in many situations correctly. 

 
9000138 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
 Chinese for Daily Life 
   การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาจีนที่ต้องใช้

ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน การ
แนะน าตนเองและผู้อื่น การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่
ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาจีนในระดับพ้ืนฐาน 

Improving the Student’s Chinese skills. Student will understand the 
Chinese language use in daily life. Able to explain the truth that happens in daily 
life, explain routine, and able to introduce others, student able to make question 
and answer personal details such as Address, person, personal belongings, able 
to responds Chinese language at basic level. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 
9000139 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร            3(2-2-5) 
 Chinese for Communication 
   การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารประโยค

ภาษาจีนในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทางและการท างาน
เบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษาจีนได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

   Improving Language Skills by practice. Student will able to understand 
and communicate by using Chinese language about Personal information, Family, 
shopping, using Chinese for traveling and using Chinese for working at basic level, 
student able to explain personal desire, able to respond with Chinese language 
naturally.  

 
9000140 ภาษาจีนเพื่อการประยุกต์ใช้            3(2-2-5) 
 Chinese for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารในเรื่องที่

เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถสื่อสารในเรื่องที่
ตนเองสนใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบาย
เหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

Improving the Student’s Chinese skills. Student will able to 
communicate about work cooperation, able to talk with other people in society, 
explain personal interests with Chinese language, able to tell about life’s 
experiences, condition, personal goal and able to explain personal reasons and 
beliefs to other people correctly. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 
9000141 ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน                                                         3(2-2-5) 
 Chinese for Working Skills 
    การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน ทั้งใน

ส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  และความสนใจของตน  
พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาจีนในบริบทที่หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

Improving the Student’s Chinese skills. Student wills able to use difficult 
sentences both the truth and feelings that relate to careers and personal 
interests, able to communicate with native speaker fluently, able to write 
Chinese language in many situations correctly. 

 
9000142 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน              3(2-2-5) 
 Japanese for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาญี่ปุ่นที่

ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน 
การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและ
สิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐาน 

  Improving the Student’s Japanese skills. Student will understand the 
Japanese language for daily life. Able to explain the truth that happens in daily 
life, explain routine, and able to introduce themselves and introduce others, 
student able to make question and answer personal details such as Address, 
person, personal belongings, able to communicate Japanese language at basic 
level. 

 
9000143 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร              3(2-2-5) 
 Japanese for Communication  
  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารประโยค

ภาษาญี่ปุ่นในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทางและการ
ท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษาญี่ปุ่นได้ค่อนข้างเป็น
ธรรมชาติ 

  Improving Language Skill by practice. Student will able to understand and 
communicate by using Japanese language about Personal information, Family, 
shopping. Using Japanese for traveling and using Japanese for working as basic 
level, student able to explain personal desire, able to communicate with 
Japanese language naturally. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 
9000144 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประยุกต์ใช้                                                         3(2-2-5) 
 Japanese for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารในเรื่องที่

เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถสื่อสารในเรื่องที่
ตนเองสนใจ  เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบาย
เหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the Student’s Japanese skills. Student will able to 
communicate about works cooperation, able to talk with other people in 
society, explain the personal interests with Japanese language, able to tell 
about life’s experiences, condition, personal goals and able to explain 
personal reasons and beliefs to other people correctly. 

 
9000145 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการท างาน                                                      3(2-2-5) 
 Japanese for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน ทั้งใน

ส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และ 
 ความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาญี่ปุ่นในบริบท

ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  Improving the Student’s Japanese skills. Student will able to use difficult 

sentences both the truth and feelings that relate to careers and personal 
interests, able to communicate with native speaker fluently, able to write 
Japanese language in many situations correctly. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 
9000146 ภาษาเกาหลีส าหรับชีวิตประจ าวัน             3(2-2-5) 
 Korean for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาเกาหลีที่

ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน 
การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและ
สิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาเกาหลีในระดับพ้ืนฐาน 

  Improving the Student’s Korean skills. Student will understand The 
Korean language use in daily life able to explain the truth that happens in daily 
life, explain routines, and able to introduce themselves and introduce others. 
Student able to make question and personal details such as Address, person, 
personal belongings, able to communicate with Korean language at basic level. 

 
9000147 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร              3(2-2-5) 
 Korean for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารประโยค

ภาษาเกาหลีในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทางและการ
ท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษาเกาหลีได้ค่อนข้างเป็น
ธรรมชาติ 

  Improving Language Skill by practice. Student will able to understand and 
communicate by using Korean language about Personal information, Family, 
shopping. using Korean for traveling and using Korean for working at basic level, 
student able to explain personal desire, able to communicate with Korean 
language naturally. 

 
9000148 ภาษาเกาหลีเพื่อการประยุกต์ใช้               3(2-2-5) 
 Korean for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารในเรื่องที่

เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถสื่อสารในเรื่องที่
ตนเองสนใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบาย
เหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the Student’s Korean skills. Student will able to 
communicate about works cooperation, able to talk with other people in 
society, can explain personal interests with Korean language, able to tell 
about life’s experiences, condition, personal goals and able to explain 
personal reasons and beliefs to other people correctly. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 
9000149 ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน                                                    3(2-2-5) 
 Korean for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน ทั้งใน

ส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เก่ียวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตน พูดคุย
ได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาเกาหลีในบริบทที่หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  

Improving the Student’s Korean skills. Student will be able to use 
difficult sentences both the truth and feelings related to careers and personal 
interests, able to communicate with native speaker fluently, able to write Korean 
language in many situations correctly. 

 
9000150 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษา

อินโดนีเซียที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็น
กิจวัตรประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย 
คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาอินโดนีเซียในระดับพ้ืนฐาน 

  Improving the Student’s Indonesian language skills. Student will 
understand The Indonesian language for use in daily life able to explain the 
truth that happens in daily life, explain routine, and able to introduce 
themselves and introduce others, student able to make question and 
personal details such as Address, person, personal belongings, able to 
communicate with Indonesian language in basic level. 
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รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 
9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร                                                          3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาอินโดนีเซียในเรื่องท่ีเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทาง
และการท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษาอินโดนีเซียได้
ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

  Improving Language Skills by practice. Student will able to understand 
and communicate by using Indonesian language about Personal information, 
Family, shopping. using Indonesian for traveling and using Indonesian for working 
at basic level, student able to explain personal desire, able to Communicate 
with Indonesian language naturally. 

 
9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้            3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารในเรื่อง

ที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถสื่อสารในเรื่องที่
ตนเองสนใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบาย
เหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the student’s Indonesian skills. Student will be able to 
communicate about works cooperation, able to talk with other people in 
society, can explain personal interests with Indonesian language, able to tell 
about life’s experiences, condition, personal goal and able to explain personal 
reason and belief to other people correctly. 

 
9000153 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะการท างาน                                             3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน 

ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตน 
พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาอินโดนีเซียในบริบทที่หลากหลาย
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  Improving the Student’s Indonesian skills. Student will able to 
communicate about works cooperation, able to talk with other people in 
society, can explain personal interested with Indonesian language, able to tell 
about life’s experiences, conditions, personal goals and able to explain 
personal reasons and beliefs to other people correctly. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 
9000154 ภาษามาเลเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน           3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษา

มาเลเซียที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็นกิจวัตร
ประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่
รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษามาเลเซียในระดับพื้นฐาน 

Improving the Student’s Malaysian language skills. Student will 
understand The Malaysian language for use in daily life able to explain the truth 
that happens in daily life, explain routines, and able to introduce themselves 
and introduce others, student able to make question and personal details such 
as Address, person, personal belongings, able to responds the communicate with 
Malaysian language at basic level.  

 
9000155 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร            3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารประโยค

ภาษามาเลเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทางและการ
ท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษามาเลเซียได้ค่อนข้าง
เป็นธรรมชาติ 

Improving the Malaysian Language Skills by practice. Student will be 
able to understand and communicate by using Indonesian language about 
Personal information, Family, shopping, using Malaysian for traveling and 
using Malaysian for working at basic level, student able to explain personal 
desire, able to communicate with Indonesian language naturally. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
9000156 ภาษามาเลเซียเพื่อการประยุกต์ใช้           3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารในเรื่องที่

เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถสื่อสารในเรื่อ งที่
ตนเองสนใจ  เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบาย
เหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the student’s Malaysian skills. Student will be able to 
communicate about works cooperation, able to talk with other people in 
society, can explain personal interests with Malaysian language, able to tell 
about life’s experiences, condition, personal goal and able to explain personal 
reason and belief to other people correctly.  

 
9000157 ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะการท างาน                                                3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน ทั้ง

ในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  และความสนใจของตน 
พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษามาเลเซียในบริบทที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  Improving the Student’s Malaysian skills. Students will able to use 
difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and personal 
interests, able to communicate with native speaker fluently, able to write 
Malaysian language in many situations correctly. 

 
9000158 ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน            3(2-2-5) 
 Burmese for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาพม่าที่ต้อง

ใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน การ
แนะน าตนเองและผู้อื่น การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่
ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาพม่าในระดับพ้ืนฐาน 

  Improving the student’s Burmese languages skills. Student will 
understand The Burmese language for use in daily life, able to explain the truth 
that happens in daily life, explain the routine, and able to introduce themselves 
and introduce others, student able to make question and answer personal 
details such as address, person, personal belongings, able to responds the 
communicate with Burmese language in basic level. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 
9000159 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร           3(2-2-5) 
 Burmese for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารประโยค

ภาษาพม่าในเรื่องท่ีเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทางและการท างาน
เบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษาพม่าได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

  Improving the Burmese Language Skills by practice. Student will be able 
to understand and communicate by using Burmese language about Personal 
information, Family, Shopping, using Burmese for traveling and using Burmese for 
working at basic level, student able to explain personal desire, able to 
communicate with Indonesian language naturally. 

 
9000160 ภาษาพม่าเพื่อการประยุกต์ใช้             3(2-2-5) 
 Burmese for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารในเรื่องที่

เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถสื่อสารในเรื่องที่
ตนเองสนใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบาย
เหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the student’s Burmese skills. Student will be able to 
communicate about work cooperate, able to talk with other people in 
society, can explain the personal interested with Burmese language, able to 
tell about life’s experiences, condition, personal goal and able to explain 
personal reason and belief to other people correctly. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 
9000161 ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน                                                      3(2-2-5) 
 Burmese for Working Skills 
   การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน ทั้ งใน

ส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เก่ียวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตน พูดคุย
ได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาพม่าในบริบทที่หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

Improving the student’s Burmese skills. Student will be able to use 
difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and 
personal interests, able to communicate with native speaker fluently, able to 
write Burmese language in many situations correctly. 

 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 
9000205 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน              3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self Development 
  พฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม บุคลิกภาพ  

และการพัฒนาตน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาพฤติกรรม                   การท างาน
เป็นทีมการเป็นผู้น า ผู้ตาม การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข                          ความ
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

  Study about human behavior, elements and factors of human’s 
behavior, personalities, human’s relationship making, working behavior 
development, teamwork study, learn how to be good leader and good follower, 
learn how to live in society peacefully, make self-responsibility and social 
responsibility. 

 

9000206 ความจริงของชีวิต               3(3-0-6) 
  Meaning of Life 
  ความหมายและความส า คัญของชี วิ ต  กา รด า ร งชี วิ ต ในสั ง คมปั จ จุ บั น 

และโลกยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริ งในหลัก 
ศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 

  Study about meaning and importance of life, how to lives in current 
society and world in sciences and information technologies generation, learn 
how to use the truth and religious doctrine to solved life and society’s 
problems. Grow virtues and morals and study religious teaching to learn how to 
have a peaceful life. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 
9000207 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า               3(3-0-6) 
  Information for Study Skills   
  ความหมาย ประเภท และความส าคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ                   

ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ภ า ย ใ น ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ แ ห ล่ ง ส า ร ส น เ ท ศ อ่ื น ๆ                       
การรู้สารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์  และประเมิน
สารสนเทศ การเรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 

  Study the meaning, type and importance of information study about 
information’s resources inside and outside university, know how to use 
information, finding information from resources, collect, analyze and evaluate 
information. Arrange and present information in correct order and standard. 

 
9000208  สุนทรียภาพของชีวิต               3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation 
  ความหมาย  และความส า คัญของสุ นทรี ยภ าพ  การ รั บ รู้  ก า รจ า แนก                 

ความงาม ศาสตร์และคุณค่าของศิลปะทางด้านการเห็น การฟัง และการเคลื่อนไหว จาก
ประสบการณ์ การวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ และได้มาซึ่งความซาบซึ้ง                ทาง
สุนทรียภาพ สามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 

Study the meaning and importance of Aesthetics. Study the 
acknowledgement of Aesthetic and study the beauty of arts. Able to classify Arts 
by listening, watching and performing from experiences, learn how to Analyze, 
Synthesize and Criticize Art and getting Aesthetic from arts. Able to integrate the 
aesthetics into daily life. 
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง     3(2-2-5) 
Life and Sufficiency Economy 

ค ว า ม เ ป็ น ม า  ค ว า ม ห ม า ย  ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง                          
การประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน                  
การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่               
ตามแนวพระราชด าริกับเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชด าริกับเศรษฐกิจ
พอเพียง การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม                   
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหมู่บ้าน      
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในท้องถิ่น 

                               Study the history, meaning of Philosophy of sufficiency economy 
able to use the philosophy of sufficiency for personal, family and society 
purposes. Study how to live by using philosophy of sufficiency economy 
to be the guideline of life, study the new theories from royal thought 
along with Philosophy of sufficiency economy, able to integrate the 
sufficiency economy with agriculture, industry and use to develop the 
society and economy with Philosophy of sufficiency economy, learn 
from case study as sufficiency economy village in society.  

 
9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3(3-0-6) 

Nakhon Si Thammarat Studies 
องค์ความรู้เกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม สถานที่และบุคคลส าคัญ 
การอนุ รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่ น  ประเพณี  ศาสนธรรม สืบสานโครงการ                       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปฏิบัติการกรณีศึกษาเชิงพื้นท่ี 

Study the Nakhon Si Thammarat province’s composition. Study 
about the physical of province, environment of province, and history of 
province. Study the Cultural identity of Nakhon Si Thammarat. Study 
about places and important persons of Nakhon Si Thammarat learn how 
to conserve the Local culture, traditions, religious and belief. Study the 
royal project in Nakhon Si Thammarat and do fieldwork at case study 
places in Nakhon Si Thammarat. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                    น(ท-ป-อ) 

9000306 อาเซยีนศึกษา 3(3-0-6) 
ASEAN Studies 

บริบททางภูมิศาสตร์  ทรัพยากรธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  และ                   
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การรวม 
กลุ่มและความร่วมมือของอาเซียน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม 

Study about the geography context in South-east Asia, Study 
about the history of South-east Asia, study about Culture, traditions in 
different countries in South-east Asia. Study the history of Association 
of Southeast Asia Nations in politics, economy, society and culture. 

 
9000307 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 

Civics and Social Responsibility 
การเรียนรู้หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย              

และการปกครองโดยกฎหมาย เข้าใจความหมายของ "พลเมือง" ในระบอบ
ประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็น "พลเมือง" ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยลงมือ
ปฏิบัติ       

Study about meaning of democracy and law. Understand the 
meaning and duty of Civilians under the Democracy System, Develop 
the student to become a good civilian under democracy system and 
have good responsibility to society by practicing. 

 
9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(3-0-6) 

Dynamics of Global Society  
วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เหตุการณ์

โลกปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ องค์การระหว่างประเทศ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 
การปรับตัวของไทยในสังคมโลก และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย          
และสังคมโลก 

Study about evolutions of human society. Study about Politics, 
Social, Current events, Globalization, International organization and learn 
how to adopt life to global status. Study the change of Thailand and 
Global Society. 
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รหัสวิชา 
9000309 

ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 
การจัดการเพื่อชีวิต 

   น(ท-ป-อ) 
3(3-0-6) 

Management for Life 
เศรษฐกิจกับการด าเนินชีวิต การรู้จักตนเองการก าหนดเป้าหมายของชีวิต                   

การพัฒนาตนเองสู่ความส าเร็จ การพัฒนาภาวะผู้น า การวางแผนและการจัดการ
เกี่ยวกับการเงิน การบริหารความมั่งค่ัง ความมั่งค่ังและความรับผิดชอบต่อสังคม 

Study economy and way of life, have self-consciousness. Study 
how to make a target of life, develop successful life. Study leadership 
development. Planning and management of finances, manage wealth 
with social responsibility. 

 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000403 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
Plants for Life 
พืชพรรณและความสัมพันธ์ของ พืชพรรณกับสรรพสิ่ งต่ า ง  ๆ  จากภู เขา                 
สู่ทะเล เรียนรู้คุณและค่า ของพืชพรรณที่มีต่อชีวิตมนุษย์ การจัดการทรัพยากร 
ต่าง ๆ ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ                      
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฝึกการเรียนรู้ การ
สังเกตด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า การวางแผน การคิดที่เป็นระบบการท างานเป็นทีม 
การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายในการปฏิบัติการภาคสนาม การวิเคราะห์ สรุป
องค์ความรู้และน าเสนอผลการศึกษาที่มีสาระทางวิชาการและความเบิกบาน 

Study about relation of plants and herbs with nature e.g. 
forest, mountain and sea. Study the value and property of plants. 
Learn how to manage the resources following the Royal’s plant and 
herbal reservation project of Princess Sirindhorn. Practice and learning 
with five senses (sight, hearing, taste, smell, touch). Study about how 
to make plan, exchanges thinking, learn teamwork and preparing for 
teamwork. Analyze and summarize the knowledge from learning and 
present with knowledge and joy. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                   น(ท-ป-อ)             
9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

Information Technology for Life 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์      

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล การแสวงหา
ความรู้ ระบบสารสนเทศ ความมั่นคงของข้อมูลและสารสนเทศ แนวโน้มเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต เพ่ือน ามาปรับใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน                   
อย่างมีประสิทธิภาพ จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมาย                    
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Study about Information technology that influences daily life. 
Learn how to use Information technologies, Computer system, data 
transfer, searching for Information and searching for knowledge. Able to 
use Information system. Study about stability of Information technology, 
study about the future of Information technology to use in daily life 
proficiently. Have ethics in using Information technology and study about 
the laws of Information technology. 

9000407 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ 
ข้อมูลและข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ  
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ชีวิตประจ าวัน 

Principles and implications of human thinking. Creativity 
information analysis Logic and reasoning decision process. The process of 
seeking scientific knowledge and application in solve problems in every 
life. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                           น(ท-ป-อ) 

9000408 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
Development of Quality of Life and Environment  

ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ปัญหา                     
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิต แนวทาง                       
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทักษะกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
และสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

Study about the importance of quality of life and environment 
development. Study nature and environment that influences life quality. 
Study the way to develop the quality of life and environment. Study 
about environment development process. Study about natural resources 
development. Society development. Supporting the local wisdom for 
life’s quality. Learn how to reserve the natural resources for the long 
term. 

9000409 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
                   Agriculture for Daily Life 
                               ความส าคัญ สถานการณ์การเกษตรของไทย ประชาคมอาเซียนและของ 
                  โลกการพัฒนาการเกษตร และระบบการท าการเกษตรของไทย หลักพ้ืนฐาน 
                  การผลิตพืช สัตว์ การประมง และการแปรรูปผลิตผล อาหารเพ่ือสุขภาพจากการ  
                  เกษตรมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการเกษตรฝึกปฏิบัติในงานเกษตรกรรม  
                  การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การจ าแนกผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกอาหารเพ่ือ 
                  สุขภาพ การตรวจสอบสารปนเปื้อน เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์ 
                  สถานการณ์ และการตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบัน 
                               Study about Importance of agriculture, Thailand agriculture 

situation, ASEAN agriculture situation and world agriculture situation. 
Study about Thai’s Agriculture system. Basics of Agriculture, Farming, 
Fishing and processing Agriculture’s products. Learn how to make food 
from agriculture’s products. Study about safety and security of 
agriculture in real fieldwork. Learn how to process agriculture product.  
Classify agriculture products. Learn basic contaminant testing in 
agriculture’s product in daily life. Learn how to analyze the marketing 
situation in present agriculture market. 
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รหัสวิชา       ช่ือและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ) 
9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Health  Management 

การบริหารจัดการสุขภาพเพ่ือให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล เป็นผู้น าทาง
ปัญญาด้วยสุขภาพ สิทธิหน้าที่ในการด ารงชีวิต ในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม            
ที่ เ อ้ือต่อสุขภาพ ความปลอดภัยจากปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย ความเชื่อผิด 
พฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ภัยทางเพศและอนามัย
เจริญพันธุ์ การออกก าลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ การบริหารจัดการอารมณ์
ความเครียดในภาวะวิกฤต การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้สิทธิผู้บริโภค บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของคนไทยในศตวรรษที่ 21 ต่อการบริหารจัดการสุขภาพ
แบบองค์รวมต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน การเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ
แบบพ่ึงพาตนเอง 

Study how to manage health. Learn how to make good health 
both physical and mental. Able to manage the expression and thought. 
Able to use the knowledge from course to adopt well-balanced daily life. 
Student should be brilliant along with good health. Know how to live in 
healthy society. Study about rights and duty in environment that 
influences health. Study about health’s problems, misunderstanding of 
health care, bad behavior for health, how to prevent bad health. 
Health’s information and sexual problems. Study about sports and 
recreation for good health. Learn how to manage emotion and stress in 
crisis situation. Development of personality. Study Rights of Consumers, 
duty of Thai people in 21th century. In Health management of self, 
family and society. Preparing to get old with self-care. 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  1. วิชาชีพครู 
        1.1 สาระวิชาชีพครู 26 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ)  
1001103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู           3(2-2-5)  
Teacher’s Virtue, Moral Principle, Ethics and Disposition 
       ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ 
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
        Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, 
be a role model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired 
by students and society analyzing, synthesizing, integrating knowledge 
about teacher values, morality, virtues, ethics of teachers, spiritual 
teacher, law for teachers, condition of teacher professional 
development using experiences and case studies, practice using 
reflection to apply for self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ)  
1002101  นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา                                   3(2-2-5) 

Education Policy and Quality Management 
       สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับ
การศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
Search and analyze ideas relating to policies, strategies, plans, and 
projects for the development of schools’ educational quality and 
community development  and  programs and communities, design; 
implement the quality assurance in education work that is consistent 
with educational institutions. With knowledge of educational 
administration,  information system for school administration, quality 
assurance education, and the philosophy of sufficiency economy to 
create immunity for learners, educational management of educational 
institutions at each level and type of education by using a variety of 
learning management processes to develop oneself to have a good 
attitude, right base on country, stable life, work, career, good 
citizenship,  understand the  world context wisely, modern society and 
keeping pace with changes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ)  
1021102 การพัฒนาหลักสูตร                                                              3(2-2-5) 

Curriculum Development       
          ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ และ
ประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 
พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้ม
ในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร 
ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in 
nature of major related to school and community context, implement 
and evaluate curriculum through application of curriculum basic 
knowledge, curriculum evolution, curriculum theories and development 
model, backgrounds of curriculum development in educational 
philosophy, psychology, social, culture, technology and other factors; 
basic education curriculum, school-based curriculum development, 
curriculum implementation, curriculum evaluation, problems and 
trends in curriculum development; and to be a person who know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ)  
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                                                       3(2-2-5) 

Learning Management Methodology                                                                                
       วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์ การสอน 
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น ทฤษฎีการ
เรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการเนื้อหาและภาษา กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษาแบบเรียนรวม  การพัฒนาผู้เรียนด้วยการ
ชี้แนะ ฝึกปฏิบัติการการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่
เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชา ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน  ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะและ
ความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ สามารถน าการสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
         Instructional plan and management in nature of major to 
develop learners to be an intellectual and innovator, enhancing student 
learning, attending and accepting individual differences among students, 
creating activities and learning atmosphere for promoting students 
happiness in learning; awareness in learners’ well-being,  integrating 
knowledge, content, curriculum, teaching science and digital technology 
in instruction by using learning theories, instructional innovation for 
skills development in the 21st century,  integrated instruction,  
integrated instruction on sufficiency economy philosophy, content and 
language integrated learning, integrated instruction on media and  
learning resources in local community,  digital technology media, 
inclusive education, coaching, classroom management, designing and 
lesson plan writing, micro-teaching, practicum in real situation; to be a 
responsible and committed person in developing learners full fill their 
potential   
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ)  
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  3(2-

2-5) 
Innovation and Information Technology for Educational Communication 
and Learning 
        ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
        Apply digital technologies for learning management design in 
accordance with individual major to develop learners’ intellectual and 
to be innovators based on contexts, learner individual differences, and 
learners with special needs by analyzing principals, concepts, and 
theories being relevant to innovation and information technology for 
educational communication and learning, laws, and ethics in utilizing 
digital technologies in order to be able to select and apply innovation 
and information technology for educational communication and 
learning effectively, not pirate intellectual properties, and use reflection 
to apply for self-development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ)  
1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                             3(2-2-5) 

Learning Measurement and Evaluation 
       วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้ เรียนในปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวัดผล และใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
        Measure and evaluate through methods which are practical and 
appropriate to the subject matter, context, individual difference of 
learners, and learners with special needs, reflect the evaluation result 
for learner development and quality development of learning 
management under the concepts and theories of measurement and 
evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation 
instrument design, feedback giving for learning promotion in learners, 
guideline of using measurement and evaluation result in learner 
development, proper and creative measurement and evaluation, and 
use the reflective practice for self-development to be a good teacher 
who is proficient, smart, and up to date 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
146 

 

 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ)  
1043415 

 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                   3(2-2-5) 
Research for  Learning Development  
       วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลาย
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้
สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
        Research, solve problems to develop learners, and create 
innovation to develop learners’ learning in accordance with individual 
major, context of learner individual differences, and learners with 
special needs by studying, analyzing problem conditions and needs in 
learner development in classrooms, design research by applying 
principals, concepts, research theories, researchers’ ethics, research 
instrumentation, apply digital technologies for creating innovation in 
research to solve problems and develop learners, relevant innovation 
in community in order to be able to implement research results in 
developing learning management and learners, and use reflection to 
apply for self-development to become a good teacher, know broadly, 
be up-to-date, and keep up with changes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ)  
1051106 จิตวิทยาส าหรับครู                                                                3(2-2-5) 

Psychology for Teachers 
       วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดย
ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา
ให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อน
คิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
ศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
        Principle, concept, theory, developmental psychology, 
educational psychology, guidance psychology and counseling 
psychology, executive brain function for learning, learning and 
development promotion by age and individual difference of learners, 
learning management for learners with special needs, analyze, solve 
problems, apply, design learner behavior management to develop 
learners according to their potential and ages, explore the case studies 
and the reflective practice to design learner assistant and development 
based on individual ability of each learner, persist to develop learners 
with the spirit of being a teacher, well-organized leaner development 
report system to give the advice guideline and feedback to parents and 
related people which leads to collaboration in learner development, 
use the reflective practice in self-development to be a good teacher 
who is proficient, smart, and up to date 
 
 
 
 
 
 

 



 
148 

 

 
 

รหัสวิชา 
1131503 

ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                                             2(1-2-3) 
Thai Language for Communication for Teachers 
       วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และฝึก
ปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง  เพ่ือการสื่อความหมาย
ในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
       Use Thai-English language for communication in learning 
management appropriately in accordance with context and learner’s 
differences, learners with special needs, by analyzing concepts, theory, 
speech communication for teachers, principle, and techniques of 
Language Use as well as practice listening, speaking, reading, writing, and 
gestures to transmit meanings in instruction and communication, design 
learning management in listening, speaking, reading, writing, and gestures 
to develop learners, seek for general information for broader, up-to-date 
self-development and keeping up with the changes, practice the 
language and culture for peaceful living 
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 1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ)  

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1                                                             1(45) 
Professional Practicum I 
       สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ า
ชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้ง
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษาราย
กรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การ
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรม
การพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและ
วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  
สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
       Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love 
and faith in teaching profession, identify self-ethics and profession 
ethics, acknowledge duties of teacher and homeroom teacher in 
school, understand community context, coordinate with parents to 
collect the data used to provide learner care, assistance, and 
development to the preferred characteristics, provide well-organized 
report of learner development in form of case study by applying the 
knowledge of psychology, digital technology, and ability based learner 
development, conclude the guideline and activities for teacher 
profession development both inside and outside educational 
institutions through the process of observation and analysis of teacher 
performance, conclude the lesson learned from learning experience in 
educational institution, synthesize the body of knowledge and use the 
learning result in after action review (AAR) as well as share and learn 
under the context of profession learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 
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รหัสวิชา 
1023836 

ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป-อ) 
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2                                                              1(45) 
Professional practicum II 
       ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ี เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบ
นวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการ
พัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
ศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบ
รู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethnics, design a class atmosphere that encourages 
students to learn and be happy, organize learning activities that 
encourage students to create advanced thinking processes by applying 
digital technology or modern educational innovations, collaborate with 
parents to develop and strive to solve students' problems to have the 
desirable characteristics with the process of the correct research 
methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to 
students themselves from participating in activities that promote 
professional progress, projects related to promoting conservation of 
culture and local wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting 
on an individual basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up 
with changes 
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รหัสวิชา
1024809 

ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                                  6(270) 
Internship I  
       ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
        Work in teacher duties, behave as a good example with morality 
and conduct according to professional ethics, make learners are happy 
and have advanced thinking process and leading them to be innovators 
by designing modern educational innovations integrated in community 
context with learning activities in and out of the classroom, create a 
network of cooperation with parents and communities to develop, 
promote professional progress and solve students' problems with 
desirable characteristics with the correct research process according to 
the research methodology, clearly reflecting the changes that have 
occurred to themselves from participation and participate in projects 
related to promoting conservation of culture and local wisdom and 
bringing results from learning in educational institutions to evaluate 
after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 

1024810 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                6(270) 
Internship II 
       ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุข เกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล รวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู  คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่าน
กระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Work in teacher duties, behave as a good example with morality and 
conduct according to professional ethics, make learners are happy and 
have advanced thinking process and leading them to be innovators by 
designing modern educational innovations integrated in community 
context with learning activities in and out of the classroom, create a 
network of cooperation with parents and communities to develop, 
promote professional progress and solve students' problems with 
desirable characteristics with the correct research process according to 
the research methodology, clearly reflecting the changes that have 
occurred to themselves from participation and participate in projects 
related to promoting conservation of culture and local wisdom and 
bringing results from learning in educational institutions to evaluate 
after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes  
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2. กลุ่มวิชาเอก        เรียนไม่น้อยกว่า                             63  หน่วยกิต  
   2.1 วิชาเอกเดี่ยว                                                   40  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2061314 ประวัติดนตรีตะวันตก  

History of Western Music 
ประวัติและวิวัฒนาการดนตรีตะวันตกในเชิงลึก ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุค

ศตวรรษที่ 20  ดนตรีร่วมสมัย  รูปแบบบทประพันธ์ เครื่องดนตรี คีตกวีและผลงานที่
ส าคัญ 

Deep learning of history and development of Western music from 
ancient times to 20th Century, contemporary music, patterns of music 
composition, music instruments, composers and their masterpieces 
 

3 (2-2-5) 

2061245 พื้นฐานดนตรีไทย  
Thai Music History and Theory 

ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีไทยตั้งแต่ก่อนอยุธยา สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี 
สมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน เครื่องดนตรีไทย วงดนตรีไทย ประเภทเพลงไทยและ
ศัพท์สังคีต ท านองหลักและการแปรท านอง จังหวะ หน้าทับ 

History and development of Thai music from Pre-Ayutthaya period, 
Ayutthaya period, Thonburi period, Rattanakosin period to the present, 
Thai music instruments, Thai music band, types of Thai music and musical 
terminology, main theme and melodic variation, rhythm, Na-Tup 

  

3 (2-2-5) 

2061315 ทฤษฏีดนตรีตะวันตก 1  
Western Music Theories I 

การบันทึกโน้ต ชื่อโน้ต  ค่าของโน้ต  กุญแจเสียง  เครื่องหมายก าหนดจังหวะ  
ขั้นคู่เสียง  ศัพท์สังคีต บันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงไมเนอร์ คอร์ด 3 เสียง       
การพลิกกลับของคอร์ด  โมด  จุดพักของเพลง  การเคลื่อนที่ของคอร์ด  และการใช้
คอร์ดในรูปพื้นต้น โน้ตนอกคอร์ด   

Musical notation record, music note names, note values, clef, time 
signature, intervals, musical terminology, major scales and minor scales, 
triad, inversion, modes, cadence, cord progression, Chord application, Non 
Chord Tone 

 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2061601 ทักษะดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา 

Musical Skills for Music Education Teachers 
          ทักษะการฟัง จังหวะ ท านอง ขั้นคู่ บันไดเสียง ทักษะการร้องและอ่านโน้ต
ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี ทักษะการสร้างสรรค์ดนตรี 
           Dictation skill, rhythm, melody, interval, scale, voice skill and note 
reading skill, motor skill, performance practice skill of music, musical 
creative skill 
 

2 (1-2-3) 

2061602 หลักการสอนดนตรีศึกษา  
Teaching Principles for Music Education 

ประวัติที่มา ความหมาย แนวคิด ความส าคัญของดนตรีศึกษา หลักการและ
ทฤษฎีทางดนตรีศึกษา องค์ประกอบของหลักสูตรดนตรีศึกษา ขั้นตอนการสอนดนตรี
เบื้องต้น บุคลิกภาพความเป็นครูดนตรีที่ดี การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูดนตรี 

History and background, meaning, concept, importance of music 
education, principle and theory of music education, element of music 
education curriculum, basic steps of music education, good characteristics 
of music teacher, inspiration for being a good music teacher 

 

2 (1-2-3) 

2062488 การขับร้องประสานเสียง   
Chorus  
          พิสัยของเสียงผู้ร้อง การจัดกลุ่มตามพิสัยของเสียงการหายใจในการขับร้องที่
ถูกต้อง การควบคุมเสียงร้อง การใช้เสียงทุกระดับ  การออกเสียงสระต่าง ๆ การเทียบ
เสียงกับเครื่องดนตรีมาตรฐาน การย้ายเสียงขึ้น-ลง  บทเพลงส าหรับขับร้องประสาน
เสียง  
            Vocal range, grouping vocal range based on correct breathing for 
singing, voice control, using voice in all levels, vowel pronunciation, sound 
comparison with standard music instruments, pitch movement from high 
to low voice level, song for chorus 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2062609 การเตรียมการสอนดนตรีศึกษา  

Teaching Preparation for Music Education 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทางดนตรี การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนรู้ทางดนตรี การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล จิตวิทยาการสอนดนตรี การใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารกับผู้ เรียนรู้หลักสูตร
แกนกลาง หลักการจัดการเรียนรู้ดนตรี แผนการจัดการเรียนรู้ดนตรี  

Design of music learning and teaching activities, choosing media 
and technology for learning management in music, environmental 
management for learning support, measurement and evaluation, teaching 
psychology for music education, using language to communicate with 
students who study the Basic Education Core Curriculum, principle of 
musical learning management, plan of musical learning management 
 

2(1-2-3) 

2062718 การสร้างสรรค์นวัตกรรมดนตรี 
Creation of Musical Innovation  
          โปรแกรมซอร์ฟแวร์ส าเร็จรูป การบันทึกโน้ต การสร้างเอกสาร เสียงประกอบ
ดนตรี  ร่วมกับโปรแกรมอ่ืนๆ  แนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมดนตรีและนวัตกรรมการ
เรียนการสอนดนตรี  
           Package software, notation record, creating a document, creating 
backing track with other software, ways to create music innovation and 
music learning and teaching innovation 
 

3(2-2-5) 

2063221 จังหวะในดนตรีไทย  
Rhythm in Thai Music 

จังหวะในดนตรีไทย จังหวะฉิ่ง จังหวะหน้าทับ เครื่องประกอบจังหวะต่าง ๆ 
บทบาท วิธีการและความสัมพันธ์ระหว่างหน้าทับกับบทเพลงไทยประเภทต่าง ๆ  

Rhythm in Thai music, rhythm of small cymbals, Na-Tup rhythm, 
percussion instruments, roles, methods and relationship between Na-Tup 
and different Thai songs 

 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2063517 ดนตรีโลก  

World Music 
ดนตรีในภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ของโลก ประวัติความเป็นมา ประเภทเครื่องดนตรี 

ประเภทวงดนตรี ประเภทบทเพลง วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง  
          Music in different geographical regions in the world, history and 
background, types of music instruments, types of songs, culture, tradition, 
related belief 
 

2 (1-2-3) 

2063631 การจัดการวงดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา  
Band Management for Music Education Teachers 
           หลักการบริหารจัดการเบื้องต้น การจัดการบุคลากรในวงดนตรี การจัดการ
งบประมาณส าหรับวงดนตรี การจัดการวัสดุอุปกรณ์ในวงดนตรี การจัดการวงดนตรี
ส าหรับงานพิธี และการแสดงต่างๆ การปรับวง การควบคุม อ านวยเพลง ส าหรับวง
ดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ  
           Basic principle of management, personnel management in music 
band, budget management for music band, material management in 
music band, music band management for ceremony and other 
performances, band adjusting, band control, conducting for different 
music bands 
 

2 (1-2-3) 

2063632 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา 
Strategies for Teaching Music Education 

หลักการบูรณาการกิจกรรมทางดนตรีกับการเรียนรู้ของผู้เรียน จิตวิทยาส าหรับ
ครูดนตรี การควบคุมชั้นเรียน  แนวโน้มและการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีในยุค
ปัจจุบัน  

Principle of integrating music activity to student’s learning, 
psychology for music teachers, class control, present day trends and 
development of music learning and teaching  
 
 
 
 
 
 
 

2 (1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2063715
  

ภาษาอังกฤษส าหรับครูดนตรีศึกษา 
English for Music Education Teachers  
           หลักการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนดนตรี ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสอนดนตรีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  รวมทั้งศัพท์
เกี่ยวกับจิตวิทยาดนตรี  การวัดและประเมินผล 
            Principle of using English for music teaching in the elementary 
and secondary education, words related to music teaching in both 
theoretical and practical sections, words related to music psychology, 
measurement and evaluation 
 

2(1-2-3) 

2063904 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ทางดนตรี 
Research and Music Learning Innovation Development  

หลักการท าวิจัยด้านดนตรีศึกษา กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบ
การวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย เครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล 
การอภิปรายผล และการน าผลการวิจัยไปใช้  การน าเสนอรายงานการวิจัย  
            Principle of conducting research in music education, process and 
research methodology, research design, writing research proposal, research 
tools, data analysis, conclusion, discussion and research utilization, 
presentation of research report  
 

3 (2-2-5) 

2063905 การน าเสนอผลงานทางดนตรี  
Music Performance Presentation 

การออกแบบผลงานทางดนตรีจากการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ชุมชน การวางระบบการท างาน การวางแผนงาน แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ต่าง ๆ ในการด าเนินงาน การหาผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม การน าเสนอผลงานดนตรีใน
รูปแบบต่างๆ การสรุปผล ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน 

Design of music performance based on the research to strengthen 
community learning, systematizing work, planning, operational risk 
management, finding sponsorship, different presentations of music 
performance, summarizing, evaluating the performance presentation    
 
 
 
 

2(1-2-3) 

   



 
158 

 

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2063906 อาศรมดนตรีศึกษา  

Heritage of Music Education 
ค้นคว้าและพัฒนาตนเองจากผลสะท้อนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยเลือก

จาก การพัฒนาทักษะทางดนตรีจากผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาทฤษฎีดนตรีขั้นสูง 
การศึกษาแนวทางการสอนดนตรีศึกษาขั้นสูง การศึกษาธุรกิจดนตรี การซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี และแนวทางการสร้างอาชีพอ่ืนๆ 

Research and self-development based on the internship feedback, 
choosing one of different types of internships which are music skill 
development trained by the experts, advanced music theory studies, the 
study of advanced music education teaching, the study of music business, 
repair and maintenance for music instruments, and ways of career building   
 

2(1-2-3) 

2063907 สัมมนาทางดนตรีศึกษา  
Music Education Seminar  
       วิธีการล าดับขั้นตอนการสัมมนาเพ่ือการแก้ปัญหาและการพัฒนาทางดนตรีศึกษา 
ความนิยมและแนวโน้มด้านดนตรีศึกษาในประเทศไทย และระดับนานาชาติ การบริหาร
องค์ประกอบต่าง ๆ ในด้าน เนื้อหา บุคลากร สถานที่และอุปกรณ์ ความเหมาะสมของ
วันเวลาและงบประมาณ ผ่านการเรียนโดยลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
สรุปผลงานและน าเสนอผลเพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอนหรือพัฒนาชุมชน 
        Methods and steps of seminar to solve the problems and to 
develop music education, popularity and trends of music education in 
Thailand and international level, learning by doing in managing various 
elements which are context, personnel, place and materials, appropriate 
date and time and budget, participatory learning, work summary and 
presentation to develop learning and teaching or to develop communities  
 

1 (0-3-2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
159 

 

 
 

      2.2  วิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพตามความลุ่มลึก          23          หน่วยกิต 
             เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง   ต่อไปนี้   
 

ก) วิชาเอกเลือกดนตรีไทย  23   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)  ท-ป-อ 

 
2062119 

เรียนวิชาต่อไปนี้  6 หน่วยกิต 
วิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย  
Teaching Thai Music Analysis and Composition 

หลักการวิเคราะห์ รู้และเข้าใจโครงสร้างเพลงไทย วรรคเพลง 
ประโยคเพลง ท่อน จับ ตัว องค์ จังหวะหน้าทับ ทางในการปฏิบัติ ภาษาและ
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง หลักการประพันธ์จากท านองเพลงประเภทต่างๆ การ
สร้างสรรค์และประพันธ์เพลง 
            Principle of analysis, knowledge and understanding of 
Thai music structure, song intervals, lyrics, Ton, Jup, Tua, Ong, 
Na-Tup rhythm, ways to play, related language and literature, 
principle of composition with different melodies, song creativity 
and composition 
 

 
 2 (1-2-3) 

2062228 รวมวงดนตรีไทย 1 
Ensemble of Thai Music Band I 

ลักษณะขนบการปฏิบัติของประเภทเพลงโหมโรง  เพลงเถา เพลง
เรื่องและเพลงอื่นๆ ศัพท์สังคีตและวรรณคดีที่เก่ียวข้อง ทักษะเครื่องเอกและ
ทักษะการรวมวงดนตรี 

Characteristics and patterns in playing the overture, 
Pleng Thao,  Pleng Ruang and other songs, music terminology 
and related literature, major instrument skill and ensemble skill 
 

2(1-2-3) 

2062229 รวมวงดนตรีไทย 2 
Ensemble of Thai Music Band II 

ลักษณะขนบการปฏิบัติของประเภทเพลงเสภา เพลงที่ ใช้ใน
พิธีกรรม ศัพท์สังคีตและวรรณคดีที่เก่ียวข้อง การแปรท านองที่ซับซ้อนขึ้น  

Characteristics and patterns in playing Pleng Sepa, 
ceremony songs, music terminology and related literature, 
melodic variation  

 

2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)  ท-ป-อ 

วิชาทักษะเครื่องมือเอก เลือก 1 กลุ่มต่อไปนี้  15  หน่วยกิต 
 
เครื่องดีด 
2061233 ทักษะเครื่องดีดไทย 1 

Thai Plucked String Skills I  
การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดไทยพ้ืนฐาน บทเพลงฝึกหัด

พ้ืนฐานส าหรับเครื่องดีดประเภทเพลงอัตรา 2 ชั้น และเพลงอ่ืน ๆ บุคลิกภาพ
ในการปฏิบัติเครื่องดนตรี หลักการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต  

Basic playing of Thai plucked string, fundamental songs 
with 2-level rhythm and other songs for practicing plucked string, 
personality for playing music instrument, principle of repair and 
maintenance for music instruments, notable record  
 

3 (2-2-5) 

2061234 ทักษะเครื่องดีดไทย 2  
Thai Plucked String Skills II 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061233  ทักษะเครื่องดีดไทย 1   
: Prerequisite 2061233 Thai Plucked String Skills I  

ทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย 1 ปฏิบัติกลวิธี
พิเศษส าหรับเครื่องดีดไทย บทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ 
ส าหรับเครื่องดีดไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรี
ที่เก่ียวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอนเครื่องดีดไทยเบื้องต้น  

Higher music skill of Thai Plucked String Skills I, practice 
and special strategies for Thai plucked string, songs with 3-level 
rhythm, Pleng Tup and other types of songs playing for Thai 
plucked string, notable record, song history, literature, related 
music theory, teaching steps of basic Thai plucked string 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)  ท-ป-อ 

2062230 ทักษะเครื่องดีดไทย 3  
Thai Plucked String Skills III 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061234  ทักษะเครื่องดีดไทย 2  
: Prerequisite 2061234 Thai Plucked String Skills II  

ทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย 2 ปฏิบัติกลวิธี
พิเศษส าหรับเครื่องดีดไทยบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลง
อ่ืน ๆ ส าหรับเครื่องดีดไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎี
ดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน 

Higher music skill of Thai Plucked String Skills II, practice 
and special strategies for Thai plucked string with overture, Pleng 
Thao and other types of songs, notable record, song history, 
literature, related music theory, teaching steps  
 

3 (2-2-5) 

2062231 ทักษะเครื่องดีดไทย  4 
Thai Plucked String Skills IV 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062230  ทักษะเครื่องดีดไทย 3  
: Prerequisite 2062230 Thai Plucked String Skills IV 

ทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย 3 ปฏิบัติกลวิธี
พิเศษส าหรับเครื่องดีดไทย บทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลง
อ่ืน ๆ ส าหรับเครื่องดีดไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎี
ดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน  

Higher music skill of Thai Plucked String Skills III, practice 
and special strategies for Thai plucked string, overture, Pleng 
Thao and other types of songs for Thai plucked string, notable 
record, song history, literature, related music theory, teaching 
steps  

 
 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)  ท-ป-อ 

2063222 ทักษะเครื่องดีดไทย 5 
Thai Plucked String Skills V 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062231  ทักษะเครื่องดีดไทย 4   
: Prerequisite 2062231 Thai Plucked String Skills IV 

ทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย 4 ปฏิบัติกลวิธี
พิเศษส าหรับเครื่องดีดไทย บทเพลงเดี่ยวส าหรับเครื่องดีดไทย และเพลง    
อ่ืน ๆ ขนบและแนวทางการปฏิบัติเพลงเดี่ยว ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี การ
บันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอน
การสอน การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี การออกแบบกิจกรรมการ
สอนทักษะดนตรี บูรณาการผลงานด้านดนตรีเพ่ือพัฒนาสถาบันและชุมชน 

Higher music skill of Thai Plucked String Skills IV, practice 
and special strategies for Thai plucked string, solo songs and 
other types of songs for Thai plucked string, patterns and ways to 
play solo songs, music research methodology, notable record, 
song history, literature, related music theory, teaching steps, 
music practice and music skill teaching, activity design in teaching 
music skill, integration of music performance to develop institute 
and community  

 
 

3 (2-2-5) 

เครื่องส ี
2061235 ทักษะเครื่องสีไทย  1  

Fiddling Skills of Thai Bowed String Instrument I 
การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีไทยพ้ืนฐาน บทเพลงพ้ืนฐาน

ส าหรับเครื่องสีไทยประเภทเพลงอัตรา 2 ชั้น และเพลงอ่ืนๆ บุคลิกภาพที่ดี
ในการปฏิบัติเครื่องดนตรี หลักการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต  

Basic playing of Thai bowed string instrument, 
fundamental songs with 2-level rhythm and other songs for 
practicing Thai bowed string, good personality for playing music 
instrument, principle of repair and maintenance for music 
instruments, notable record  

 
 

 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)  ท-ป-อ 

2061236 ทักษะเครื่องสีไทย 2   
Fiddling Skills of Thai Bowed String Instrument II 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061235  ทักษะเครื่องสีไทย 1   
: Prerequisite  2061235 Fiddling Skills of Thai Bowed String 
Instrument I 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสีไทย 1 ปฏิบัติกลวิธี
พิเศษส าหรับเครื่องสีไทย บทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ 
ส าหรับเครื่องสีไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่
เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอนเครื่องสีไทยเบื้องต้น  

Higher music skill of Fiddling Skills of Thai Bowed String 
Instrument I, practice and special strategies for Thai bowed 
string with 3-level rhythm and other types of songs, notable 
record, song history, literature, related music theory, teaching 
steps of basic Thai bowed string 
 

3 (2-2-5) 

2062232 ทักษะเครื่องสีไทย 3  
Fiddling Skills of Thai Bowed String Instrument III 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061236  ทักษะเครื่องสีไทย 2  
: Prerequisite  2061236 Fiddling Skills of Thai Bowed String 
Instrument II 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสีไทย 2 ปฏิบัติกลวิธี
พิเศษส าหรับเครื่องสีไทย บทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลง
อ่ืน ๆ ส าหรับเครื่องสีไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎี
ดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน  

Higher music skill of Fiddling Skills of Thai Bowed String 
Instrument II, practice and special strategies for Thai plucked 
string, overture, Pleng Thao and other types of songs for Thai 
bowed string, notable record, song history, literature, related 
music theory, teaching steps  

 
 
 
 

 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)  ท-ป-อ 

2062233 ทักษะเครื่องสีไทย 4  
Fiddling Skills of Thai Bowed String Instrument IV 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062232  ทักษะเครื่องสีไทย 3 
: Prerequisite  2062232 Fiddling Skills of Thai Bowed String 
Instrument III 
           ทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสีไทย 3 ปฏิบัติกลวิธี
พิเศษส าหรับเครื่องสีไทย บทเพลงประเภทเพลงเถา เพลงทยอย เพลงลา 
และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับเครื่องสีไทย ขนบและแนวทางการปฏิบัติร่วมกับวง
ดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี  

Higher music skill of Fiddling Skills of Thai Bowed String 
Instrument III, practice and special strategies for Thai bowed 
string, Pleng Thao, Pleng Tayoy, Pleng La and other types of 
songs for Thai bowed string, notable record, song history, 
literature, related music theory, teaching steps, ability to design 
activities in teaching music skill  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)  ท-ป-อ 

2063223 ทักษะเครื่องสีไทย 5 
 Fiddling Skills of Thai Bowed String Instrument V 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062233  ทักษะเครื่องสีไทย 4 
: Prerequisite  2063223 Fiddling Skills of Thai Bowed String 
Instrument IV 

ทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาปฏิบัติเครื่องสีไทย 4 ปฏิบัติกลวิธี
พิเศษส าหรับเครื่องสีไทย บทเพลงเดี่ยวส าหรับเครื่องสีไทย และเพลงอ่ืน ๆ 
รู้และเข้าใจขนบและแนวทางการปฏิบัติเพลงเดี่ยว ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี 
การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับ
ขั้นตอนการสอน การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี การออกแบบ
กิจกรรมการสอนทักษะดนตรี บูรณาการผลงานด้านดนตรีเพ่ือพัฒนาสถาบัน
และชุมชน 

Higher music skill of Fiddling Skills of Thai Bowed String 
Instrument IV, practice and special strategies for Thai bowed 
string, solo songs and other types of songs for Thai bowed 
string, comprehension and understanding of patterns and ways 
to play solo songs, music research methodology, notable 
record, song history, literature, related music theory, teaching 
steps, music practice and music skill teaching, activity design in 
teaching music skill, integration of music performance to 
develop institute and community 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)  ท-ป-อ 

เครื่องตี 

2061237 ทักษะเครื่องตีไทย 1  
Thai Percussion Instrument Skills I 

การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีไทยขั้นพ้ืนฐาน บทเพลง
ฝึกหัดพื้นฐานส าหรับเครื่องตีไทยประเภทเพลงอัตรา 2 ชั้น โหมโรงเช้า โหม
โรงเย็น และเพลงอ่ืน ๆ บุคลิกภาพในการปฏิบัติเครื่องดนตรี  หลักการ
บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต  

Basic playing of Thai percussion instrument, fundamental 
songs with 2-level rhythm,  overture for morning ceremony, 
overture for evening ceremony, and other songs for practicing 
Thai percussion instrument, personality for playing music 
instrument, principle of repair and maintenance for music 
instruments, notable record  
 

3 (2-2-5) 

2061238 ทักษะเครื่องตีไทย 2  
Thai Percussion Instrument Skills II  
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061237 ทักษะเครื่องตีไทย 1   
: Prerequisite  2061237 Thai Percussion Instrument Skills I 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องตีไทย 1 กลวิธีพิเศษ
ส าหรับเครื่องตีไทย บทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับ
เครื่องตีไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎี
ดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอนเครื่องตีไทยเบื้องต้น  

Higher music skill of Thai Percussion Instrument Skills I, 
special strategies for Thai percussion instrument with 3-level 
rhythm, Pleng Tup, and other types of songs, comprehension 
and understanding of notable record, song history, literature, 
related music theory, teaching steps of basic Thai percussion 
instrument 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)  ท-ป-อ 

2062234 ทักษะเครื่องตีไทย 3  
Thai Percussion Instrument Skills III 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061238 ทักษะเครื่องตีไทย 2 
: Prerequisite  2061238 Thai Percussion Instrument  
 Skills II 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องตีไทย 2 กลวิธีพิเศษ
ส าหรับเครื่องตีไทย บทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอ่ืน ๆ 
ส าหรับเครื่องตีไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี 
ทฤษฎีดนตรีที่เก่ียวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน 

Higher music skill of Thai Percussion Instrument Skills II, 
special strategies for Thai percussion instrument, overture, Pleng 
Thao, and other types of songs for Thai percussion instrument, 
comprehension and understanding of notable record, song 
history, literature, related music theory, teaching steps  

 

3 (2-2-5) 

2062235 ทักษะเครื่องตีไทย 4  
Thai Percussion Instrument Skills IV 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062234  ทักษะเครื่องตีไทย 3 
: Prerequisite  2062234 Thai Percussion Instrument  
  Skills III 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องตีไทย 3 กลวิธีพิเศษ
ส าหรับเครื่องตีไทย บทเพลงประเภทเพลงเรื่อง เพลงเถา เพลงทยอย เพลง
ลา และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับเครื่องตีไทย ขนบและแนวทางการปฏิบัติร่วมกับ
วงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับขั้นตอนการสอน ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี  

Higher music skill of Thai Percussion Instrument Skills III, 
special strategies for Thai percussion instrument, Pleng Ruang, 
Pleng Thao, Pleng Tayoy, Pleng La and other types of songs for 
Thai percussion instrument, notable record, song history, 
literature, related music theory, teaching steps, ability to design 
activities in teaching music skill 

 
  

 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)  ท-ป-อ 

2063224 ทักษะเครื่องตีไทย 5  
Percussion Instrument Skills V 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062235 ทักษะเครื่องตีไทย 4  
: Prerequisite  2062235 Thai Percussion Instrument  
  Skills IV 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องตีไทย 4 กลวิธีพิเศษ
ส าหรับเครื่องตีไทย บทเพลงเดี่ยวส าหรับเครื่องตีไทย และเพลงอ่ืน ๆ  ขนบ
และแนวทางการปฏิบัติเพลงเดี่ยว ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี การบันทึกโน้ต 
ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน 
การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี การออกแบบกิจกรรมการสอน
ทักษะดนตรี บูรณาการผลงานด้านดนตรีเพ่ือพัฒนาสถาบันและชุมชน 

Higher music skill of Thai Percussion Instrument Skills IV, 
special strategies for Thai percussion instrument, solo songs and 
other types of songs for Thai percussion instrument, patterns 
and ways to play solo songs, music research methodology, 
notable record, song history, literature, related music theory, 
teaching steps, music practice and music skill teaching, activity 
design in teaching music skill, integration of music performance 
to develop institute and community 

 

3 (2-2-5) 

   
เครื่องเป่า 
2061239 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1  

Thai Woodwind Instrument Skills I 
การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าขั้นพ้ืนฐาน บทเพลงกลุ่ม

พ้ืนฐานส าหรับเครื่องเป่าประเภทเพลงอัตรา 2  ชั้น  และเพลงอ่ืน ๆ 
บุคลิกภาพที่ดีในการปฏิบัติเครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลักการบ ารุงรักษา
เครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต  

Basic playing of Thai woodwind instrument, fundamental 
songs with 2-level rhythm and other types of songs, good 
personality for playing music instrument, principle of repair and 
maintenance for music instruments, notable record  

 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)  ท-ป-อ 

2061240 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2  
Thai Woodwind Instrument Skills II 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061239 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1  
: Prerequisite 2061239 Thai Woodwind Instrument  
 Skills I 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องเป่าไทย 1 กลวิธี
พิเศษส าหรับเครื่องเป่าไทย บทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ 
ส าหรับเครื่องเป่าไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรี
ที่เก่ียวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอนเครื่องเป่าไทยเบื้องต้น  

Higher music skill of Thai Woodwind Instrument Skills I, 
special strategies for Thai woodwind instrument with 3-level 
rhythm, Pleng Tup, and other types of songs, notable record, 
song history, literature, related music theory, teaching steps of  
basic Thai woodwind instrument 
 

3 (2-2-5) 

2062236 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3  
Thai Woodwind Instrument Skills III 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  2061240 ทักษะเครื่องเป่า 
  ไทย 2 
: Prerequisite 2061240 Thai Woodwind Instrument 
  Skills II 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องเป่าไทย 2 กลวิธี
พิเศษส าหรับเครื่องเป่าไทย บทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และ
เพลงอ่ืน ๆ ส าหรับเครื่องเป่าไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี 
ทฤษฎีดนตรีที่เก่ียวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน  

Higher music skill of Thai Woodwind Instrument Skills II, 
special strategies for Thai woodwind instrument, overture, Pleng 
Thao and other types of songs for Thai woodwind instrument, 
notable record, song history, literature, related music theory, 
teaching steps  

 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)  ท-ป-อ 

2062237 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4  
Thai Woodwind Instrument Skills IV 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  2062236 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3 
: Prerequisite 2062236 Thai Woodwind Instrument Skills III 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องเป่าไทย 3 กลวิธี
พิเศษส าหรับเครื่องเป่าไทย บทเพลงประเภทเพลงเถาขนาดใหญ่ เพลงทยอย 
เพลงลา และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับเครื่องเป่าไทย ขนบและแนวทางการปฏิบัติ
ร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่
เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะ
ดนตรี  

Higher music skill of Thai Woodwind Instrument Skills III, 
special strategies for Thai woodwind instrument, overture, Pleng 
Thao, Pleng Tayoy, Pleng La, and other types of songs for Thai 
woodwind instrument, patterns and ways to play with band, 
notable record, song history, literature, related music theory, 
teaching steps, ability to design activities in teaching music skill 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)  ท-ป-อ 

2063225 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5  
Thai Woodwind Instrument Skills V 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  2062237 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4   
: Prerequisite 2062237 Thai Woodwind Instrument Skills IV 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 4 กลวิธี
พิเศษส าหรับเครื่องเป่าไทยบทเพลงเดี่ยวส าหรับเครื่องเป่าไทย และเพลงอ่ืน 
ๆ ขนบและแนวทางการปฏิบัติเพลงเดี่ยว ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี การ
บันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอน
การสอน การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี ออกแบบกิจกรรมการ
สอนทักษะดนตรี บูรณาการผลงานด้านดนตรีเพ่ือพัฒนาสถาบันและชุมชน 

Higher music skill of Thai Woodwind Instrument Skills IV, 
special strategies for Thai woodwind instrument, solo songs and 
other types of songs for Thai woodwind instrument, patterns 
and ways to play solo songs, music research methodology, 
notable record, song history, literature, related music theory, 
teaching steps, music practice and music skill teaching, activity 
design in teaching music skill, integration of music performance 
to develop institute and community 
 

3 (2-2-5) 

   
ขับร้องเพลงไทย 
2061241 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1  

Thai Voice Skills I 
          การปฏิบัติขับร้องไทยขั้นพ้ืนฐาน บทเพลงฝึกหัดพ้ืนฐานส าหรับการ
ขับร้องไทยประเภทเพลงอัตรา 2 ชั้น และเพลงอ่ืน ๆ บุคลิกภาพที่ดีในการ
ขับร้อง การบันทึกโน้ตขับร้อง  

Basic practice of Thai voice skills, fundamental songs 
with 2-level rhythm and other types of songs for Thai voice 
skills, good personality in singing, notable record  

 
 
 

 

3 (2-2-5) 



 
172 

 

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)  ท-ป-อ 

2061242 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2  
Thai Voice Skills II 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061241 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1 
: Prerequisite 2061241 Thai Voice Skills I 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องเพลงไทย 1 กลวิธี
พิเศษส าหรับการขับร้องเพลงไทย บทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลง
อ่ืน ๆ ส าหรับการขับร้องเพลงไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี 
ทฤษฎีดนตรีที่เก่ียวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอนขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น  

Higher music skill of Thai Voice Skills I, special strategies 
for Thai voice skill, 3-level rhythm songs, Pleng Tup and other 
types of songs for Thai voice skill, notable record, song history, 
literature, related music theory, teaching steps of basic Thai 
voice skills 
 

3 (2-2-5) 

2062238 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3   
Thai Voice Skills III 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061242 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2 
: Prerequisite 2061242 Thai Voice Skills II 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องเพลงไทย 2 กลวิธี
พิเศษส าหรับขับร้องเพลงไทย บทเพลงประเภทเพลงตับ เพลงเถา และเพลง
อ่ืน ๆ ส าหรับเครื่องขับร้องเพลงไทย การบันทึกโน้ต ขนบการร้องเพลงไทย 
ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เก่ียวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน  
Higher music skill of Thai Voice Skills II, special strategies for Thai 
voice skill, Pleng Tup, Pleng Thao and other types of songs for 
Thai voice skill, notable record, patterns and ways to sing Thai 
traditional songs, song history, literature, related music theory, 
teaching steps  
 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)  ท-ป-อ 

2062239 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4  
Thai Voice Skills IV 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062238  ทักษะขับร้องเพลงไทย 3 
: Prerequisite 2062238 Thai Voice Skills III 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องเพลงไทย 3 กลวิธี
พิเศษส าหรับขับร้องเพลงไทย บทเพลงประเภทเพลงเถาขนาดใหญ่ เพลง
ทยอย เพลงลา และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับขับร้องเพลงไทย รู้และเข้าใจขนบ
และแนวทางขับร้องร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง 
วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน  การออกแบบ
กิจกรรมการสอนทักษะดนตรี  การประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน
ทักษะดนตรี 

Higher music skill of Thai Voice Skills III, special strategies 
for Thai voice skill, overture, Pleng Thao, Pleng Tayoy, Pleng La, 
and other types of songs for Thai voice skill, patterns and ways 
to sing with band, notable record, song history, literature, 
related music theory, teaching steps, ability to design activities 
in teaching music skill, ability to apply music practice to music 
skill teaching   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)  ท-ป-อ 

2063226 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5  
Thai Voice Skills V 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062239 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4 
: Prerequisite 2063226 Thai Voice Skills IV 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องเพลงไทย 4 กลวิธี
การขับร้องเพลงไทยขั้นสูง บทเพลงขับร้องประสานท านอง การร้องล าลอง 
และเพลงอื่น ๆ รู้และเข้าใจขนบและแนวทางการขับร้องร่วมกับวงดนตรีชนิด
ต่าง ๆ ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี 
ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน การออกแบบกิจกรรมการ
สอนทักษะดนตรี บูรณาการผลงานด้านดนตรีเพ่ือพัฒนาสถาบันและชุมชน 

Higher music skill of Thai Voice Skills IV, special strategies 
for advanced Thai voice skill, chorus, Lumlong singing, and other 
types of songs for Thai voice skill, comprehension and 
understanding of patterns and ways to sing with different types 
of bands, music research methodology, notable record, song 
history, literature, related music theory, teaching steps, ability to 
design activities in teaching music skill, integration of music 
performance to develop institute and community 

 
 

3 (2-2-5) 

ขิมไทย 
2061243 ทักษะขิมไทย 1  

Thai Dulcimer Skills I 
          การปฏิบัติขิมไทยขั้นพ้ืนฐาน บทเพลงฝึกหัดพ้ืนฐานส าหรับขิมไทย
ประเภทเพลง 2 ชั้น และเพลงอ่ืน ๆ บุคลิกภาพที่ดีในการปฏิบัติเครื่องดนตรี 
หลักการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต  

Basic playing of Thai Dulcimer instrument, fundamental 
songs with 2-level rhythm and other types of songs for Thai 
Dulcimer instrument, good personality for playing music 
instrument, principle of repair and maintenance for music 
instruments, notable record  
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)  ท-ป-อ 

2061244 ทักษะขิมไทย 2  
Thai Dulcimer Skills II 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061243 ทักษะขิมไทย 1  
: Prerequisite 2061243 Thai Dulcimer Skills I 

มีพัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขิมไทย 1 ปฏิบัติ
กลวิธีพิเศษส าหรับขิมไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอ่ืน 
ๆ ส าหรับขิมไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี 
ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอนขิมไทยเบื้องต้น และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ 

Higher music skill of Thai Dulcimer Skills I, special 
strategies for Thai dulcimer instrument with 3-level rhythm, 
Pleng Tup, and other types of songs, comprehension and 
understanding of notable record, song history, literature, related 
music theory, teaching steps of  basic Thai dulcimer instrument, 
ability to apply this knowledge to music practice 

3 (2-2-5) 

 
2062240 

 
ทักษะขิมไทย 3  
Thai Dulcimer Skills III 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061244  ทักษะขิมไทย 2 
: Prerequisite 2061244 Thai Dulcimer Skills II  

ทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขิมไทย 2 กลวิธีพิเศษส าหรับ
ขิมไทย บทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอ่ืน ๆ ส าหรับขิม
ไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับ
ขั้นตอนการสอน  

Higher music skill of Thai Dulcimer Skills II, special 
strategies for Thai dulcimer instrument, overture, Pleng Tup, and 
other types of songs for Thai dulcimer instrument, notable 
record, song history, literature, related music theory, teaching 
steps  

 
 
 
 
 

 
3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)  ท-ป-อ 

2062241 ทักษะขิมไทย 4  
Thai Dulcimer Skills IV 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062240 ทักษะขิมไทย 3 
: Prerequisite 2062240 Thai Dulcimer Skills III  
          ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขิมไทย 3กลวิธีพิเศษส าหรับ
ขิมไทย บทเพลงประเภทเพลงเถา เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอ่ืน ๆ 
ส าหรับขิมไทย ขนบและแนวทางการปฏิบัติร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต 
ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน 
การออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี การประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรี
กับการสอนทักษะดนตรี  
           Higher music skill of Thai Dulcimer Skills III, special 
strategies for Thai dulcimer instrument, Pleng Thao, Pleng Tayoy, 
Pleng La, and other types of songs for Thai dulcimer instrument, 
patterns and ways to play with band, notable record, song 
history, literature, related music theory, teaching steps, ability to 
design activities in teaching music skill, ability to apply music 
practice to music skill teaching   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)  ท-ป-อ 

2063227 ทักษะขิมไทย 5  
Thai Dulcimer Skills V 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062241  ทักษะขิมไทย 4 
: Prerequisite 2062241 Thai Dulcimer Skills IV 
           ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขิมไทย 4 กลวิธีพิเศษ
ส าหรับขิมไทยบทเพลงเดี่ยวส าหรับขิมไทย และเพลงอ่ืน ๆขนบและแนว
ทางการปฏิบัติเพลงเดี่ยว ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติ
บทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการสอน การ
ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี บูรณาการผลงานด้านดนตรีเพ่ือ
พัฒนาสถาบันและชุมชน 
           Higher music skill of Thai Dulcimer Skills IV, special 
strategies for Thai dulcimer instrument, solo songs and other 
types of songs for Thai dulcimer instrument, patterns and ways 
to play the solo songs, music research methodology, notable 
record, song history, literature, related music theory, teaching 
steps, ability to design activities in teaching music skill, 
integration of music performance to develop institute and 
community 

3 (2-2-5) 

 
วิชาเครื่องมือโท เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิต โดยไม่ซ้ ากับเครื่องมือเอก 
 
2061116 ฆ้องวงใหญ่  

Khong Wong Yai  
           ความเป็นมา รูปลักษณ์ บทบาท และการฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ขั้น
พ้ืนฐาน ระบบระเบียบ มารยาทในการปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมและ
ฝึกหัดเป็นครูในการสอนฆ้องวงใหญ่ บทเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย 
ระดับ 1 
           Background, appearance, role and basic practice of 
Khong Wong Yai, procedure and etiquette in playing, preparation 
and teacher training to teach Khong Wong Yai, 1-level songs of 
Thai music standard   
 
 
 

2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ-)  ท-ป-อ 

2061452 คีย์บอร์ด  
Keyboard 
           การเตรียมตัวก่อนการปฏิบัติ ต าแหน่งการวางนิ้ว ขั้นคู่ คอร์ดหลัก 
บันไดเสียงพ้ืนฐาน ปฏิบัติบทเพลง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในบทเพลง 
การบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 
            Preparation before playing, finger placement, interval, 
main chord, basic scale, song practice, signs and symbols in the 
song,  repair and maintenance for music instruments 
 

2(1-2-3) 

       ข) วิชาเอกเลือกกลุ่มดนตรีตะวันตก 23   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

 
2062347 

เรียนวิชาต่อไปนี้  6  หน่วยกิต 
ทฤษฏีดนตรีตะวันตก 2     
Western Music Theory 2                                                                                    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 2061245 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1   
: Prerequisite 2061245 Western Music Theory 1                                                                                    
           หลักการและทฤษฎีประสานเสียง การประสานเสียง 4 แนว  คอร์ด
ทบ 7 คอร์ดทบ 9 หรือมากกว่า  การเปลี่ยนบันไดเสียงระหว่างในเพลง โน้ต
นอกคอร์ด การใช้คอร์ดยืม การใช้โครมาติกคอร์ดแบบต่าง ๆ  การเขียนและ
วิเคราะห์ท านอง  
            Principle and theory of chorus, chorus with 4 different 
melodies, 7th Chord, 9th Chord or more, modulation, Non 
Chord Tone, Borrow chord, Chromatic chord, composition and 
melody analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2062468 รวมวงดนตรีตะวันตก 1 
Western Music Ensemble I 
          บทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีในวง เทคนิคการปฏิบัติในวง การจัด
บาลานซ์ให้กับวง การอ่านสกอร์เพลง การควบคุมวง การตีความและประวัติ
ของบทเพลง 
           Role and function of music instruments in the band, 
techniques for playing in the band, band balance, reading 
musical score, band control, interpretation and song history 

2(1-2-3) 

 
2062469 

 
รวมวงดนตรีตะวันตก 2  
Western Music Ensemble II 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062468 รวมวงดนตรีตะวันตก 1 
: Prerequisite 2062468 Western Music Ensemble I 

การรวมวงที่มีจ านวนผู้เล่นและระดับความยากของบทเพลงที่สูงกว่า
รวมวงดนตรีตะวันตก 1 บทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีในวงที่มีขนาดใหญ่ 
เทคนิคการปฏิบัติในวงขนาดใหญ่ การจัดบาลานซ์ให้กับวง การอ่านสกอร์
เพลง การควบคุมวง การตีความและประวัติของบทเพลง 

Higher skills of Western Music Ensemble I with more 
musicians and more difficult songs, role and function of music 
instruments in the large band, techniques for playing in the 
large band, band balance, reading musical score, band control, 
interpretation and song history 

 
 
 
 
 
 
 

 
2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

 
วิชาทักษะเครื่องมือเอก เลือก 1 กลุ่มต่อไปนี้  15  หน่วยกิต 
 
เครื่องคีย์บอร์ด 
2061455 ทักษะคีย์บอร์ด  1 

Keyboard Skills I 
การเตรียมตัวก่อนการปฏิบัติ ต าแหน่งการวางนิ้ว บันใดเสียง

เมเจอร์และไมเนอร์ ขั้นคู่ คอร์ดไตรแอดและการพลิกกลับ ปฏิบัติบทเพลง 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในบทเพลง การบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 

Preparation before playing, finger placement, Major and 
Minor scales, intervals, Triad chord and inversion, song practice, 
signs and symbols in the songs, maintenance for music 
instrument 
 

3 (2-2-5) 

2061456 ทักษะคีย์บอร์ด  2 
Keyboard Skills II 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061455 ทักษะคีย์บอร์ด 1 
: Prerequisite 2061455 Keyboard Skills I 

คอร์ดดอมิแนนท์และการพลิกกลับ การอาร์เพจจิโอ บันไดเสียง
เพนตะโทนิก ปฏิบัติบทเพลง เครื่องหมาย และสัญลัษณ์ในบทเพลง ประวัติ
ของบทเพลง 

Dominant Chord and inversion, Arpeggios, Pentatonic 
scale, song practice, signs and symbols in the songs, song 
history 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2062472 ทักษะคีย์บอร์ด  3 
Keyboard Skills III 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061456 ทักษะคีย์บอร์ด 2 
: Prerequisite 206145 Keyboard Skills II 
          ปฏิบัติบทเพลงและเทคนิคในระดับที่สูงขึ้นจากทักษะคีย์บอร์ด 2  
เครื่องหมายสัญลักษณ์ในบทเพลง ประวัติของบทเพลง การตีความบทเพลง 
แสดงผลงานต่อหน้าสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
Higher skill of song practice and higher techniques of Keyboard 
Skills II, signs and symbols in the songs, song history, song 
interpretation, public performance at least 1 time 
 

3 (2-2-5) 

2062473 ทักษะคีย์บอร์ด  4 
Keyboard Skills IV 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062472 ทักษะคีย์บอร์ 3 
: Prerequisite 2062472 Keyboard Skills III 
          ปฏิบัติบทเพลงและเทคนิคในระดับที่สูงขึ้นจากทักษะคีย์บอร์ด 3  
เครื่องหมายสัญลักษณ์ในบทเพลง ประวัติของบทเพลง การตีความบทเพลง 
แสดงผลงานต่อหน้าสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
          Higher skill of song practice and higher techniques of 
Keyboard Skills III, signs and symbols in the songs, song history, 
song interpretation, public performance at least 1 time 
 

3 (2-2-5) 

2063462 ทักษะคีย์บอร์ด 5  
Keyboard Skills V 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  2062473 ทักษะคีย์บอร์ด 4 
: Prerequisite 206247- Keyboard Skills IV 

ปฏิบัติบทเพลงและเทคนิคในระดับที่สูงขึ้นจากทักษะคีย์บอร์ด 4  
เครื่องหมายสัญลักษณ์ในบทเพลง ประวัติของบทเพลง การตีความบทเพลง 
แสดงผลงานต่อหน้าสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
            Higher skill of song practice and higher techniques of 
Keyboard Skills IV, signs and symbols in the songs, song history, 
song interpretation, public performance at least 1 time 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

เครื่องสายสากล 
2061457 ทักษะเครื่องสายสากล  1 

String Instrument I 
การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายสากล ทักษะที่ส าคัญทาง

ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน เทคนิคขั้นพ้ืนฐาน 
แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ การ
บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การแสดงออกถึงบุคลิกภาพในการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี 

Playing of string instrument, important music skills 
related to basic songs and exercises, basic techniques, 
exercises of running the range of Major scale, song practice, 
maintenance for music instrument, personality expression in 
playing music 

3 (2-2-5) 

2061458 ทักษะเครื่องสายสากล  2 
String Instrument II 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  2061457 ทักษะเครื่องสายสากล 1 
: Prerequisite 2061457 String Instrument I 

ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสายสากล  1 
แบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ บทเพลงประเภทต่างๆ โดย
ค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทาง
ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้คันชัก การใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ 
ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรี
ต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
             Higher music skill of String Instrument I, exercises or 
practice, Minor scale, playing different songs in consideration of 
sound quality, accent, emotional expression, important skills 
related to techniques such as using bow, fingers or other 
techniques, biography of composer and song history, public 
performance at least 1 time 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2062474 ทักษะเครื่องสายสากล  3 
 String Instrument III 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061458 ทักษะเครื่องสายสากล 2 
: Prerequisite 2061458 String Instrument II 

ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสายสากล  2 
แบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บท
เพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอด
อารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว การใช้คันชัก หรือ 
เทคนิคอ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง การแสดงผลงานทาง
ดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง  
           Higher music skills of String Instrument II, exercises or 
practice, practice of running the range of Major scale and 
Thirds, playing different songs in consideration of sound quality, 
accent, emotional expression, music skills related to 
techniques such as using fingers, bow, or other techniques, 
biography of composer and song history, public performance at 
least 1 time 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2062475 ทักษะเครื่องสายสากล  4 
String Instrument IV 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062474 ทักษะเครื่องสายสากล 3 
: Prerequisite 2062474 String Instrument III 

ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสายสากล  3 
แบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 
และบันไดเสียงโครมาติก บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง 
ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิค
อ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง การแสดงผลงานทางดนตรี
ต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รวิธีการสอนและการออกแบบกิจกรรมการ
สอนทักษะดนตรี 
           Higher music skills of String Instrument III, exercises or 
practice, practice of running the range of Major and Minor 
scales, Thirds and Chromatic scale, playing different songs in 
consideration of sound quality, accent, emotional expression, 
music skills related to techniques such as using fingers, bow, or 
other techniques, biography of composer and song history, 
public performance at least 1 time, teaching method and 
ability to design teaching activities of music skill 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2063463 ทักษะเครื่องสายสากล  5 
String Instrument V 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062475 ทักษะเครื่องสายสากล 4 
: Prerequisite 2062475 String Instrument IV 

ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องสายสากล  4  
แบบฝึกหัด หรือบทฝึก บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง 
ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง 
การวิเคราะห์บทเพลงเบื้องต้น การแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง บูรณาการทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการ
ใช้นิ้ว การใช้คันชัก หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ได้ 
           Higher music skills of String Instrument IV, exercises or 
practice, playing different songs in consideration of sound 
quality, accent, emotional expression, biography of composer 
and song history, basic music interpretation, public 
performance at least 1 time, integration of music practice skill 
to learning activities of music practice skill and to learning 
activities related to techniques such as using fingers, bow, or 
other techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

เครื่องกระทบ 
2061459 ทักษะเครื่องกระทบ 1  

Percussion Instrument Skills I 
การเตรียมตัวก่อนการปฏิบัติ รูดิเมนท์พ้ืนฐาน การปฏิบัติบทเพลง 

การดูแลรักษาเครื่องดนตรี 
Preparation before playing, basic Rudiments, song 

practice, maintenance for music instrument 
 

3 (2-2-5) 

2061460 ทักษะเครื่องกระทบ 2  
Percussion Instrument Skills II  
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061459  ทักษะเครื่องกระทบ 1 
: Prerequisite 2061459 Percussion Instrument Skills I 

รูดิเมนท์ เทคนิคการปฏิบัติเครื่องกระทบและการปฏิบัติบทเพลง
ในระดับท่ีสูงขึ้นจากทักษะเครื่องกระทบ 1   

Rudiments, techniques to play percussion instrument, 
higher level of song practice of Percussion Instrument Skills I 
 

3 (2-2-5) 

2062476 ทักษะเครื่องกระทบ 3  
Percussion Instrument Skills III 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061460 ทักษะเครื่องกระทบ 2 
: Prerequisite 2061460 Percussion Instrument Skills II 

รูดิเมนท์ เทคนิคการปฏิบัติเครื่องกระทบและการปฏิบัติบทเพลง
ในระดับที่สูงขึ้นจากทักษะเครื่องกระทบ 2  แสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง  

Rudiments, techniques to play percussion instrument, 
higher level of song practice of Percussion Instrument Skills II, 
public performance at least 1 time 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2062477 ทักษะเครื่องกระทบ 4  
Percussion Instrument Skills IV 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062476 ทักษะเครื่องกระทบ 3 
: Prerequisite 2062476 Percussion Instrument Skills III 

รูดิเมนท์ เทคนิคการปฏิบัติเครื่องกระทบและการปฏิบัติบทเพลง
ในระดับที่สูงขึ้นจากทักษะเครื่องกระทบ 3  แสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง  

Rudiments, techniques to play percussion instrument, 
higher level of song practice of Percussion Instrument Skills III, 
public performance at least 1 time 

 

3 (2-2-5) 

2063464 ทักษะเครื่องกระทบ 5  
Percussion Instrument Skills V 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062477  ทักษะเครื่องกระทบ 4 
: Prerequisite 2062477 Percussion Instrument Skills IV 

รูดิเมนท์ เทคนิคการปฏิบัติเครื่องกระทบและการปฏิบัติบทเพลง
ในระดับที่สูงขึ้นจากทักษะเครื่องกระทบ 4  แสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง  

Rudiments, techniques to play percussion instrument, 
higher level of song practice of Percussion Instrument Skills IV, 
public performance at least 1 time 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

เครื่องลมทองเหลือง 
2061461 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1  

Brass Instrument Skills I 
การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง ทักษะที่ส าคัญ

ทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน เทคนิคขั้น
พ้ืนฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ 
การบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การแสดงออกถึงบุคลิกภาพในการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี 
Playing of brass instrument, important music skills related to 
songs and basic exercises, basic techniques, exercise of running 
the range of Major scale, song practice, maintenance for music 
instrument 
 

3 (2-2-5) 

2061462 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2  
Brass Instrument Skills II 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061461 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1 
: Prerequisite 2061461 Brass Instrument Skills I 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1 
แบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ บทเพลงประเภทต่างๆ โดย
ค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทาง
ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว/สไลด์ หรือ 
เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง การแสดงผลงาน
ทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
            Higher music skill of Brass Instrument Skills I, exercises 
or practice, Minor scale, playing different songs in consideration 
of sound quality, accent, emotional expression, important 
music techniques related to blowing techniques, pronunciation, 
using fingers/sliding or other techniques, biography of 
composer and song history, public performance at least 1 time 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2062478 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3 
 Brass Instrument Skills III  
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061462  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2 
: Prerequisite 2061462 Brass Instrument Skills II 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2 
แบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บท
เพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอด
อารมณ์ ทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้
นิ้ว/สไลด์ หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง 
การแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง  

Higher music skill of Brass Instrument Skills II, exercises 
or practice, practice of running the range of Major, Minor scale 
and Thirds, playing different songs in consideration of sound 
quality, accent, emotional expression, important music 
techniques related to blowing techniques, pronunciation, using 
fingers/sliding or other techniques, biography of composer and 
song history, public performance at least 1 time 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2062479 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4  
Brass Instrument Skills IV 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062478 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3 
: Prerequisite 2062478 Brass Instrument Skills III 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3 
แบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  
และบันไดเสียงโครมาติก บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง 
ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออก
เสียง การใช้นิ้ว/สไลด์ หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของ
บทเพลง การแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง วิธีการ
สอนและการออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 

Higher music skill of Brass Instrument Skills III, exercises 
or practice, practice of running the range of Major scale, Minor 
scale, Thirds and Chromatic scale, playing different songs in 
consideration of sound quality, accent, emotional expression 
related to blowing techniques, pronunciation, using 
fingers/sliding or other techniques, biography of composer and 
song history, public performance at least 1 time, teaching 
method and ability to design teaching activities of music skill 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2063465 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5  
Brass Instrument Skills V  
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062479 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4 
: Prerequisite 2062479 Brass Instrument Skills IV 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4  
แบบฝึกหัด หรือบทฝึก บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง 
ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง 
การวิเคราะห์บทเพลงเบื้องต้น การแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง บูรณาการทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับเทคนิค การ
ใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว/สไลด์ หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ได้ 

Higher music skills of Brass Instrument IV, exercises or 
practice, playing different songs in consideration of sound 
quality, accent, emotional expression, biography of composer 
and song history, basic music interpretation, public 
performance at least 1 time, integration of music practice skill 
to learning activities of music practice skill and to learning 
activities related to techniques such as blowing techniques, 
pronunciation, using fingers/sliding or other techniques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

เครื่องลมไม้ 
2061463 ทักษะเครื่องลมไม้ 1 

Woodwind Instrument Skills I 
การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้ ทักษะที่ส าคัญทาง

ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน เทคนิคขั้นพ้ืนฐาน 
แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ การ
บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การแสดงออกถึงบุคลิกภาพในการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี 

Playing of woodwind instrument, important music skills 
related to basic songs and exercises, basic techniques, exercise 
of running the range of Major scale, song practice, maintenance 
for music instrument, personality expression in playing music 
instruments 

 

3 (2-2-5) 

2061464 
 

ทักษะเครื่องลมไม้ 2  
Woodwind Instrument Skills II 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061463 ทักษะเครื่องลมไม้ 1 
: Prerequisite 2061463 Woodwind Instrument Skills I 

ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิ มขึ้ นจากรายวิ ช า ทั กษะ เครื่ อ งลมไม้  1   
แบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์  บทเพลงประเภทต่างๆ โดย
ค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทาง
ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว หรือ เทคนิค
อ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทาง
ดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

Higher music skill of Woodwind Instrument Skills I, 
exercises or practice, Minor scale, playing different songs in 
consideration of sound quality, accent, emotional expression, 
important music techniques related to blowing techniques, 
pronunciation, using fingers or other techniques, biography of 
composer and song history, public performance at least 1 time 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2062480 ทักษะเครื่องลมไม้ 3  
Woodwind Instrument Skills III 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061464  ทักษะเครื่องลมไม้ 2 
: Prerequisite 2061464 Woodwind Instrument Skills II 

ทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ 2  แบบฝึกหัด 
หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  บทเพลง
ประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มี
ทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ ว หรือ 
เทคนิคอ่ืนๆ  ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง การแสดงผลงาน
ทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง  

Higher music skill of Woodwind Instrument Skills II, 
exercises or practice, practice of running the range of Major, 
Minor scale and Thirds, playing different songs in consideration 
of sound quality, accent, emotional expression, important 
music techniques related to blowing techniques, pronunciation, 
using fingers or other techniques, biography of composer and 
song history, public performance at least 1 time 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2062481 ทักษะเครื่องลมไม้ 4  
Woodwind Instrument Skills IV 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062480 ทักษะเครื่องลมไม้ 3 
: Prerequisite 2062480 Woodwind Instrument Skills III 

ทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ 3  แบบฝึกหัด
หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 และบันไดเสียง
โครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง 
การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้
นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง การ
แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและ
การออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 

Higher music skill of Woodwind Instrument Skills III, 
exercises or practice, practice of running the range of Major 
scale, Minor scale, Thirds and Chromatic scale, playing different 
songs in consideration of sound quality, accent, emotional 
expression related to blowing techniques, pronunciation, using 
fingers or other techniques, biography of composer and song 
history, public performance at least 1 time, teaching method 
and ability to design teaching activities of music skill 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2063466 ทักษะเครื่องลมไม้ 5  
Woodwind Instrument Skills V 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062480  ทักษะเครื่องลมไม้ 3 
: Prerequisite 2062481 Woodwind Instrument Skills IV 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ 
4  ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือบทฝึก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง 
คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติ
ของบทเพลง รู้และเข้าใจการวิเคราะห์บทเพลงเบื้องต้น สามารถแสดง
ผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง บูรณาการทักษะการ
ปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ได้ 

Higher music skills of Woodwind Instrument IV, exercises 
or practice, playing different songs in consideration of sound 
quality, accent, emotional expression, biography of composer 
and song history, comprehension and understanding of basic 
song analysis, public performance at least 1 time, integration of 
music practice skill to learning activities of music practice skill 
and to learning activities related to techniques such as using 
fingers or other techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

ขับร้องสากล 
2061465 ทักษะขับร้องสากล 1  

Voice Skills I 
การขับร้องเพลง การหายใจ ทักษะที่ส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับ

บทเพลงและแบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน เทคนิคขั้นพ้ืนฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันได
เสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการดูแลเส้นเสียง การ
แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการขับร้องเพลง 

Singing, breathing, important music skills related to basic 
songs and exercises, basic techniques, exercise of running the 
range of Major scale, song practice, comprehension and 
understanding of taking care vocal cords, expression of singing 
personality   
 

3 (2-2-5) 

2061466 ทักษะขับร้องสากล 2  
Voice Skills II 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061465 ทักษะขับร้องสากล 1 
: Prerequisite 2061465 Voice Skills I 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล 1 แบบฝึกหัด  
หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพ
เสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์  ทักษะส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
เทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้ไมโครโฟน หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ประวัติ
ของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง การแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

Higher music skill of Voice Skills I, exercises or practice, 
Minor scale, singing different songs in consideration of sound 
quality, accent, emotional expression, important music techniques 
related to blowing techniques, pronunciation, using microphone 
or other techniques, biography of composer and song history, 
public performance at least 1 time 

 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2062482 ทักษะขับร้องสากล 3  
Voice Skills III 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061466  ทักษะขับร้องสากล 2 
: Prerequisite 2061466 Voice Skills II 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล 2 แบบฝึกหัด 
หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บทเพลงประเภท
ต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ทักษะดนตรีที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้ไมโครโฟน หรือ เทคนิค
อ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง การแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

Higher music skill of Voice Skills II, exercises or practice, 
practice of running the range of Major, Minor scale and Thirds, 
singing different songs in consideration of sound quality, accent, 
emotional expression, important music techniques related to 
blowing techniques, pronunciation, using microphone or other 
techniques, biography of composer and song history, public 
performance at least 1 time 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2062483 ทักษะขับร้องสากล 4  
Voice Skills IV 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062482 ทักษะขับร้องสากล 3 
: Prerequisite 2062482 Voice Skills III 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล 3 แบบฝึกหัด
หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  และบันไดเสียง
โครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง 
การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้
ไมโครโฟนหรือ เทคนิคอ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง การ
แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง วิธีการสอนและการ
ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 
Higher music skill of Voice Skills III, exercises or practice, practice 
of running the range of Major scale, Minor scale, Thirds and 
Chromatic scale, singing different songs in consideration of sound 
quality, accent, emotional expression related to blowing 
techniques, pronunciation, using microphone or other techniques, 
biography of composer and song history, public performance at 
least 1 time, teaching method and ability to design teaching 
activities of music skill 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2063467 ทักษะขับร้องสากล 5  
Voice Skills V 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062483  ทักษะขับร้องสากล 4 
: Prerequisite 2062483 Voice Skills IV 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล 4  แบบฝึกหัด 
หรือบทฝึก บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การ
ถ่ายทอดอารมณ์ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง รู้และเข้าใจการ
วิเคราะห์บทเพลงเบื้องต้น สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง บูรณาการทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะ
การปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การ
ออกเสียง การใช้ไมโครโฟนหรือ เทคนิคอ่ืนๆ ได้ 

Higher music skills of Voice Skills IV, exercises or practice, 
playing different songs in consideration of sound quality, accent, 
emotional expression, biography of composer and song history, 
comprehension and understanding of basic song analysis, public 
performance at least 1 time, integration of music practice skill to 
learning activities of music practice skill and to learning activities 
related to blowing techniques, pronunciation, using microphone 
or other techniques 

3 (2-2-5) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
200 

 

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2061453 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 1  
Classical Guitar Skills I   

การปฏิบัติกีตาร์ ส่วนประกอบกีตาร์คลาสสิก ท่านั่งบรรเลงกีตาร์
คลาสสิก การวางต าแหน่งของมือซ้ายและขวา การดีดสายชนิดต่าง ๆ  บันได
เสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์,  บันไดเสียงโครมาติก , อาร์เพจจิโอ การฝึก
โสตประสาท การฟัง การอ่านโน้ตดนตรีสากล  การฝึกบทเพลงแบบฝึกหัด การ
บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การแสดงออกถึงบุคลิกภาพในการปฏิบัติเครื่องดนตรี 
               Playing the guitar, parts of classical guitar, how to sit 
with classical guitar,  proper left and right hand position, how to 
play and press guitar strings, Major scale, Minor scale, Chromatic 
scale, Arpeggio, aural training, dictation skill, note reading skill, 
Etudes or Studies, maintenance of music instrument, personality 
expression in playing music instruments 
 

3 (2-2-5) 

2061454 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 2  
Classical Guitar Skills II      
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061453  ทักษะกีตาร์คลาสสิก 1 
: Prerequisite 2061453 Classical Guitar Skills I     
            ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 1  บันไดเสียงเมเจอร์ 
บันไดเสียงไมเนอร์,  บันไดเสียงโครมาติก , อาร์เพจจิโอ การฝึกบทเพลง
แบบฝึกหัด ประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอด
อารมณ์ ทักษะส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การเคลื่อนที่ของนิ้ว การ
ใช้นิ้วมือขวา หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง 
สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 Higher music skill of Classical Guitar Skills I, Major scale, 
Minor scale, Chromatic scale, Arpeggio, Etudes or Studies in 
consideration of sound quality, accent, emotional expression, 
important music techniques related to finger movement 
techniques, using fingers of right hand, or other techniques, 
biography of composer and song history, public performance at 
least 1 time 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2062470 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 3 
Classical Guitar  Skills III 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061454 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 2   
: Prerequisite 2061454 Classical Guitar Skills II    

 ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 2  บันไดเสียงเมเจอร์ 
บันไดเสียงไมเนอร์,  บันไดเสียงโครมาติก , อาร์เพจจิโอ (Arpeggio) การฝึกบท
เพลงแบบฝึกหัด (Etudes หรือ Studies) ประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพ
เสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์  ทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้
นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ  ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง การแสดงผล
งานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง  

 Higher music skill of Classical Guitar Skills II, Major scale, 
Minor scale, Chromatic scale, Arpeggio, Etudes or Studies in 
consideration of sound quality, accent, emotional expression, 
important music techniques related to finger techniques or other 
techniques, biography of composer and song history, public 
performance at least 1 time 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2062471 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 4  
Classical Guitar Skills IV 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062470 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 3   
: Prerequisite 2062470 Classical Guitar Skills III    

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 3 บันไดเสียงเมเจอร์ 
บันไดเสียงไมเนอร์,  บันไดเสียงโครมาติก , อาร์เพจจิโอ การฝึกบทเพลง
แบบฝึกหัด ประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอด
อารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่ง
และประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและการออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 

 Higher music skill of Classical Guitar Skills III, Major scale, 
Minor scale, Chromatic scale, Arpeggio, Etudes or Studies in 
consideration of sound quality, accent, emotional expression 
related to finger techniques or other techniques, biography of 
composer and song history, public performance at least 1 time, 
teaching comprehension and ability to design teaching activities of 
music skill 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2063461 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 5  
Classical Guitar IV 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062471 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 4  
: Prerequisite 2062471 Classical Guitar Skills IV    

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 4  บันไดเสียงเมเจอร์ 
บันไดเสียงไมเนอร์,  บันไดเสียงโครมาติก , อาร์เพจจิโอ (Arpeggio) การฝึกบท
เพลงแบบฝึกหัด (Etudes หรือ Studies) ประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพ
เสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง 
การวิเคราะห์บทเพลงเบื้องต้น การแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง บูรณาการทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะ
การปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ 
เทคนิคอ่ืนๆ ได้ 
            Higher music skill of Classical Guitar Skills IV, Major scale, 
Minor scale, Chromatic scale, Arpeggio, Etudes or Studies in 
consideration of sound quality, accent, emotional expression, 
biography of composer and song history, basic song analysis, 
public performance at least 1 time, integration of music practice 
skill to learning activities of music practice skill and to learning 
activities related to finger techniques or other techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 



 
204 

 

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2061467 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 1  
Electric Guitar Skills I      

วงจรคู่ 4th เททราคอร์ด บันไดเสียง โหมด คอร์ดโทน  วอยซิง คอร์ด 
คอมปิงริธีม ไกด์โทน คอร์ดโปรเกรสชั่น เบสไลน์ ที่เกี่ยวเนื่องกับบท เพลงแจ๊ส 
การบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี การแสดงออกถึงบุคลิกภาพในการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี 
        Circle of 4th, tetrachord, scale, mode, chord tone, voicing 
chord, comping rhythm, guide tone, chord progression, bass line 
related to jazz tunes, maintenance of music instrument, 
personality expression in playing music instruments  
      

3 (2-2-5) 

2061468 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 2  
Electric Guitar Skills II   
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061467 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 1  
: Prerequisite 2061467 Electric Guitar Skills I  
           ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 1  บันไดเสียง 
โหมด คอร์ดโทน วอยซิงคอร์ด คอมปิงริธีม ไกด์โทน แอบโพรชโน้ต คอร์ดโปร
เกรสชั่น เบสไลน์ ที่เกี่ยวเนื่องกับบทเพลงแจ๊ส โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง 
ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ทักษะส าคัญทางดนตรีที่เก่ียวข้องกับเทคนิค การ
เคลื่อนที่ของนิ้ว การใช้นิ้วมือขวา หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่งและ
ประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 
ครั้ง   
            Higher music skills of Electric Guitar Skills I, scale, mode, 
chord tone, voicing chord, comping rhythm, guide tone, approach 
note, chord progression, bass line related to jazz tunes in 
consideration of sound quality, accent, emotional expression, 
important music techniques related to finger movement 
techniques, using fingers of the right hand or other techniques, 
biography of composer and song history, basic song analysis, 
public performance at least 1 time 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2062484 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 3  
Electric Guitar Skills III         
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061468 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 2  
: Prerequisite 2061468 Electric Guitar Skills II  

 ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 2 บันไดเสียง 
โหมด คอร์ดโทน วอยซิงคอร์ด คอมปิงริธีม ไกด์โทน แอบโพรชโน้ต คอร์ดโปร
เกรสชั่น เบสไลน์ ที่เกี่ยวเนื่องกับบทเพลงแจ๊ส โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง 
ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์  ทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว 
หรือ เทคนิคอ่ืนๆ  ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง การแสดงผลงาน
ทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง  

Higher music skills of Electric Guitar Skills II, scale, mode, 
chord tone, voicing chord, comping rhythm, guide tone, approach 
note, chord progression, bass line related to jazz tunes in 
consideration of sound quality, accent, emotional expression, 
important music techniques related to finger techniques or other 
techniques, biography of composer and song history, basic song 
analysis, public performance at least 1 time 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2062485 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 4  
Electric Guitar Skills IV        
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062484 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 3  
: Prerequisite 2062484 Electric Guitar Skills III  

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 3 บันไดเสียง 
โหมด คอร์ดโทน วอยซิงคอร์ด คอมปิงริธีม ไกด์โทน แอบโพรชโน้ต คอร์ดโปร
เกรสชั่น เบสไลน์ ที่เกี่ยวเนื่องกับบทเพลงแจ๊ส โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง 
ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เก่ียวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ 
ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและการออกแบบกิจกรรมการสอน
ทักษะดนตรี 
            Higher music skills of Electric Guitar Skills III, scale, mode, 
chord tone, voicing chord, comping rhythm, guide tone, approach 
note, chord progression, bass line related to jazz tunes in 
consideration of sound quality, accent, emotional expression 
related to finger techniques or other techniques, biography of 
composer and song history, public performance at least 1 time, 
teaching comprehension and ability to design teaching activities of 
music skill 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2063468 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 5  
Electric Guitar Skills V    
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062485 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 4  
: Prerequisite 2062485 Electric Guitar Skills IV  

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 4 บันไดเสียง 
โหมด คอร์ดโทน วอยซิงคอร์ด คอมปิงริธีม ไกด์โทน แอบโพรชโน้ต คอร์ดโปร
เกรสชั่น เบสไลน์ ที่เกี่ยวเนื่องกับบทเพลงแจ๊ส โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง 
ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง การ
วิเคราะห์บทเพลงเบื้องต้น การแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 
1 ครั้ง บูรณาการทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะการ
ปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิค
อ่ืนๆ ได้ 
              Higher music skills of Electric Guitar Skills IV, scale, 
mode, chord tone, voicing chord, comping rhythm, guide tone, 
approach note, chord progression, bass line related to jazz tunes 
in consideration of sound quality, accent, emotional expression, 
biography of composer and song history, basic song analysis, 
public performance at least 1 time, integration of music practice 
skill to learning activities of music practice skill and to learning 
activities related to finger techniques or other techniques 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2061469 ทักษะเบสไฟฟ้า 1 
Electric Bass I 
              การปฏิบัติเบสไฟฟ้า ทักษะที่ส าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบท
เพลงและแบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่
บันไดเสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจการบ ารุงรักษา
เครื่องดนตรี แสดงออกถึงบุคลิกภาพในการปฏิบัติเครื่องดนตรี 
              Playing of electric Bass, important music skills related to 
basic songs and exercises, basic technique practice, exercise of 
running the range of Major scale, song practice, comprehension 
and understanding of maintenance for music instrument, 
personality expression in playing music instrument 
 

3 (2-2-5) 

2061470 ทักษะเบสไฟฟ้า 2 
Electric Bass II 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061469  ทักษะเบสไฟฟ้า 1 
: Prerequisite 2061469 Electric Bass I 
            ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเบสไฟฟ้า 1 แบบฝึกหัด  
หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง 
คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส าคัญทางดนตรีที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิค การเคลื่อนที่ของนิ้ว การใช้นิ้วมือขวา หรือ เทคนิคอ่ืนๆ 
ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง การแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
            Higher music skill of Electric Bass I, exercises or practice, 
Minor scale, practice of different songs in consideration of sound 
quality, accent, emotional expression, important music techniques 
related to finger movement techniques, using fingers of the right 
hand or other techniques, biography of composer and song 
history, public performance at least 1 time 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2062486 ทักษะเบสไฟฟ้า 3 
Electric Bass III 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061470  ทักษะเบสไฟฟ้า 2 
: Prerequisite 2061470 Electric Bass II 

 ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเบสไฟฟ้า 2แบบฝึกหัด หรือ
บทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บทเพลงประเภทต่างๆ 
โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติ
ของบทเพลง  การแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง  

Higher music skill of Electric Bass II, exercises or practice, 
practice of running the range of Major scale, Minor scale and 
Thirds, practice of different songs in consideration of sound 
quality, accent, emotional expression, music skills related to finger 
techniques or other techniques, biography of composer and song 
history, public performance at least 1 time 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2062487 ทักษะเบสไฟฟ้า 4 
Electric Bass IV 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062486 ทักษะเบสไฟฟ้า 3 
: Prerequisite 2062486 Electric Bass III      

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเบสไฟฟ้า 3  แบบฝึกหัดหรือ
บทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  และบันไดเสียงโคร
มาติก บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอด
อารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่ง
และประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง วิธีการสอนและการออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 
          Higher music skill of Electric Bass III, exercises or practice, 
practice of running the range of Major scale, Minor scale Thirds, 
and Chromatic scale, practice of different songs in consideration 
of sound quality, accent, emotional expression related to finger 
techniques or other techniques, biography of composer and song 
history, public performance at least 1 time, teaching method and 
ability to design teaching activities of music skill 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2063469 ทักษะเบสไฟฟ้า 5 
Electric Bass V 
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062487  ทักษะเบสไฟฟ้า 4 
: Prerequisite 2062487 Electric Bass IV      

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเบสไฟฟ้า 4 แบบฝึกหัด หรือ
บทฝึก บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การ
ถ่ายทอดอารมณ์ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง การวิเคราะห์บท
เพลงเบื้องต้น การแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
บูรณาการทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติ
ดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ 
ได ้
             Higher music skill of Electric Bass IV, exercises or practice, 
practice of different songs in consideration of sound quality, 
accent, emotional expression, basic song analysis, biography of 
composer and song history, public performance at least 1 time, 
integration of music practice skill to learning activities of music 
practice skill and to learning activities related to finger techniques 
or other techniques 
 
 

3 (2-2-5) 

วิชาเครื่องมือโท เลือก 2  หน่วยกิต โดยไม่ซ้ ากับเครื่องมือเอก 
2061116 ฆ้องวงใหญ่  

Khong Wong Yai  
           ความเป็นมา รูปลักษณ์ บทบาท และการฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ขั้น
พ้ืนฐาน ระบบระเบียบ มารยาทในการปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมและฝึกหัด
เป็นครูในการสอนฆ้องวงใหญ่ บทเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ระดับ 1 
            Background, appearance, role and basic practice of Khong 
Wong Yai, procedure and etiquette in playing, preparation and 
teacher training to teach Khong Wong Yai, 1-level songs of Thai 
music standard   
 
 
 

2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

2061452 คีย์บอร์ด  
Keyboard 
           การเตรียมตัวก่อนการปฏบัติ ต าแหน่งการวางนิ้ว ขั้นคู่ คอร์ดหลัก 
บันไดเสียงพื้นฐาน ปฏิบัติบทเพลง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในบทเพลง การ
บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 
           Preparation before playing, finger placement, interval, 
main chord, basic scale, song practice, signs and symbols in the 
song,  repair and maintenance for music instruments 
 
 

2(1-2-3) 
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ภาคผนวก ค  
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 



 

 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ป)ี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 
1 ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  

             ดนตรีศึกษา 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program  
                  in Music Education 

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
               ดนตรีศึกษา (4 ปี) 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program 
                   in Music Education 

เปลี่ยนแปลงจากหลักสูตร  
5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี 

2 ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ครุศาสตรบัณฑิต    
                      (ดนตรีศึกษา) 
             ชื่อย่อ: ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม: Bachelor of 
                   Education  (Music  
                   Education)  

                                ชือ่ย่อ: B.Ed. (Music 
                                Education) 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ครุศาสตรบัณฑิต    
                      (ดนตรีศึกษา) 
             ชื่อย่อ: ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม: Bachelor of 
                   Education  (Music  
                   Education)  
                   ชื่อย่อ: B.Ed. (Music 
                   Education) 

 

3 ปรัชญาของ
หลักสูตร 

ผลิตครูดี ครูเก่ง การสืบสานและสร้างสรรค์การดนตรี 
พร้อมก้าวทันเทคโนโลยี ก้าวทันยุค จรรโลงให้คุณค่าแก่
ชีวิตและสังคม 

เชี่ยวชาญการสอนดนตรี  มีคุณธรรม บูรณาการ
นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน  
 

ปรับปรุงให้สอดคล้องตาม
กรอบมาต ร ฐ านคุณวุ ฒิ
ระดับปริญญาตรี  สาขาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 
4 วัตถุประสงค์ 1.  มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

ดนตรีมีจิตสาธารณะเสียสละเป็นอย่างท่ีดี 
2. มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาดนตรีศึกษา
และวิชาชีพที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ดนตรี 
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
ประเมินค่าและวิจัยต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหา
พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาดนตรี
ศึกษา 
4. มีความสามารถในการพัฒนาความสัมพันธ์กับทั้ง
บุคคลและกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบ  
5. มีความสามารถในการสื่อสารและสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่่าเสมอ
และต่อเนื่อง 
6. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชา
ดนตรีศึกษาอย่างบูรณาการและหลากหลายตาม
ความสามารถของผู้เรียน  
7. มีทัศนคติที่ดี  มองเห็นคุณค่าของดนตรีเกี่ยวกับชีวิต
และสังคม 

1. เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูดนตรี มีหลักการ
สอนและทักษะทางดนตรีที่ด ี
2. เป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  การสอน 
สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้ดนตรีควบคู่กับ
ชุมชน 
3 .  เ ป็ น ผู้ มี คุ ณ ธ ร ร ม  แ ละจ ริ ย ธ ร รม ยึ ด มั่ น ใ น
จรรยาบรรณวิชาชีพครู รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย 
4. เป็นครูมืออาชีพด้านการสอนดนตรี มีความสนใจใฝ่รู้
ในศาสตร์ทางดนตรี และความรอบรู้ด้านต่างๆ รวมทั้ง
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  

ปรับปรุ งวัตถุประสงค์ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี  สาขาครุ
ศาสตร์ และศึ กษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 
และและปรัชญาของหลักสูตร 

5 โครงสร้างหลักสูตร จ่านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  171 หน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วน หน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้    
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต        

จ่านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 
หน่วยกิต โดยโครงสร้างของหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา 
ดังนี้  

 
 
- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12  หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์               6  หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์               6  หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
          และ เทคโนโลยี                      6  หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ             
     ประกอบด้วน 2 ส่วน ดังนี้            135 หน่วยกิต 
     2.1 วิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า            54  หน่วยกิต 
           2.2.1 สาระวิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 
                    2.2.1.1  วิชาบังคับ                 32  หน่วยกิต                            
                    2.2.1.2  วิชาเลือก                   4  หน่วยกติ 
           2.2.2 ประสบการณ์วิชาชีพครู     18  หน่วยกิต 
                   2.2.2.1 ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 
                                          6  หน่วยกิต 
                  2.2.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
                             สาขาวิชาเฉพาะ              12 หน่วยกิต 
     2.2 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 81  หน่วยกิต 
           2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับดนตรีศึกษา          37  หน่วยกิต 
           2.2.2 กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะ             14  หน่วยกิต 
           2.2.3 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก     9   หน่วยกิต 
           2.2.4 กลุ่มวิชาเลือก                          21   หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                6    หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไม่น้อยกว่า     
                                                30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต 
                                         3 หน่วยกิต          

    1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12  หน่วยกิต 12 หน่วยกติ 
    1.3 กลุ่มวิชามนุยศาสตร์              6 หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์              6 หน่วยกิต 
    1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
         และเทคโนโลยี              6 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า    
                                               103 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                     40 หน่วยกิต 
2.1.1 สาระวิชาชีพครู            26 หน่วยกิต 
2.1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ     14 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเอก   เรียนไม่น้อยกว่า   
                                            63 หน่วยกิต      

2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว                40  หน่วยกิต           
2.2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพ

ความลุ่มลึกวิชาเอก                          23  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 
                                                    6 หน่วยกิต 

ปรับเปลี่ยนไปตามที่
มหาวิทยาลัยก่าหนด ใช้
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 - หมวดวิชา เฉพาะด้ าน
เปลี่ ยนแปลงตามกรอบ
มาต ร ฐ า นคุณ วุฒิ ร ะดั บ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 
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เปลี่ยนแปลง 
6 หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า                        135 หน่วยกิต 

 
เรียนไม่น้อยกว่า                    101 หน่วยกิต 
 

ปรับลดจ่านวนหน่วยกิต 34 หน่วย
กิต  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 

 วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า                          54 หน่วยกิต 
1. สาระวิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต  

1.1 วิชาบังคับ                        32 หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า            4 หน่วยกิต 

2. ประสบการณ์วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า  
                                             18 หน่วยกิต 
 
 

เรียนไม่น้อยกว่า                      50 หน่วยกิต 
    1.1 สาระวิชาชีพครู             26 หน่วยกิต  
    1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ      14 หน่วยกิต 

ปรับลดจา่นวนหนว่ยกิต 4 หน่วยกิต  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี)  
พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

    

 
 
 

    

217 



 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 

  

 1001101 ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ                 3(2-2–5) 
             Teacher’s Professionalism, Virtue, 
Morality, and Codes of Ethics of Profession 
              สภาพงานและบทบาทหน้าที่ของครู 
ความหมาย ความส่าคัญของวิชาชีพครู พัฒนาการ
ของวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูจรรยาบรรณ
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาล และ
ความซื่อสัตย์สุจริต และอุดมการณ์ของความเป็น
ครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู การพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นครูการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นนักคิด 
นักปฏิบัติ มีจิตส่านึกสาธารณะและเสียสละให้
สังคม แนวทางความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่อง การแสวงหา เลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้  และจัดการความรู้ เกี่ยวกับวิชาชีพครู 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความเป็นครู          3(2-2-5)  
            Teacher’s Virtue, Moral 
Principle, Ethics and Disposition 
             ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด่ารงตน
ให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกใน
ชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส่าหรับครู จิต
วิญญาณความเป็นครู  กฎหมายส่าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา 
การฝึกปฏิบัติ ใช้การสะท้อนคิด เ พ่ือน่ า ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี    
มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

-ปรับค่าอธิบายรายวิชา 
เป็นเชิงสมรรถนะ สะท้อน 
ความรู้ความสามารถและ 
ลักษณะครูที่ดีมีจิต 
วิญญาณครู 
-เ พ่ิม เติ มการบู รณาการองค์
ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู องค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายส่าหรับ
ครู และการประพฤติ ปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

218 



 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 

  

1004101  การประกันคุณภาพการศึกษาและ
กฎหมายส าหรับครู                       3(2-2–5) 
              Quality Assurance in Education 
and Laws for Teachers 
            กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ  กฎหมาย
เกี่ ย วกับการจั ดการศึ กษาส่ าหรั บคนพิการ  
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กกฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และกฎหมาย  กฎระเบียบ  
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
หลักการแนวคิดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการคุณภาพ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และแสวงหาเลือกใช้
ข้อมูลข่าวสารและจัดการความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครูและการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ
การศึกษา                               3(2-2-5) 
             Education Policy and Quality 
Management 
           สื บค้ น  วิ เ ค ร า ะห์  แนวคิ ด  ด้ า น
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
พัฒนาท้องถิ่น บูรณาการองค์ความรู้ทางการ
บริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการ
ท่าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภท
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการด่าเนินการ
เกี่ ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติด่าเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กับการจั ดการคุณภาพ
การศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ

- เพ่ิมเติมการสืบค้น วิเคราะห์ 
แนวคิด ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ เพ่ือพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษา 
- เพ่ิมเติมองค์ความรู้ 
ทางการบริหารการศึกษา 
- องค์ความรู้เกี่ยวกับ 
กฎหมายส่าหรับครูน่าไป 
บูรณาการในรายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม  
จรรยาบรรณ และจิต 
วิญญาณความเป็นครู 
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เปลี่ยนแปลง 
ความเปลี่ยนแปลง 

  

1021101 ปรัชญาการศึกษา 2(1-2–3) 
             Educational Philosophy  

 บูรณาการในรายวิชาการพัฒนา
หลักสูตร 

  1021208 การพัฒนาหลักสูตร          3(2–2-5)  
             Curriculum Development 
            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร  
องค์ประกอบของหลักสูตร  แนวคิดในการจัดท่า
หลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการน่า
หลักสูตรไปใช้   การประเมินหลักสูตร  และ
แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่  21 
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติออกแบบ
และจัดท่าหลักสูตร การน่า หลักสูตรไปใช้ การ
ประเมินหลักสูตร การน่าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตร 

 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
            Curriculum Development 
            ออกแบบ พัฒนา น่าหลักสูตรไปใช้ 
และประเมินหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
รายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ที่
สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  โดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา
หลั กสู ตร  พ้ืนฐานทางปรั ชญาการศึกษา 
จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  
เพ่ือให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการ
ประเมินหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน่าไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

ปรับค่าอธิบายรายวิชาเป็นเชิง
สมรรถนะและบูรณาการองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของศาสตร์และ
การน่าไปใช้ในวิชาชีพส่าหรับยุค
ปัจจุบัน 

  1022304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้น 
             เรียน                            3(2-2-5) 
            Learning and classroom 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้3(2-2-5) 
             Learning Management 
Methodology 

ปรับค่าอธิบายรายวิชาและเขียน
เป็นเชิงสมรรถนะโดยบูรณาการ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องสอดคล้อง
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เปลี่ยนแปลง 
Management 
           หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เน้นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  คิด
สร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้การบูรณาการการ
เรี ยนรู้ แบบเรี ยนรวม  การจัดการชั้ น เรี ยน  
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  การพัฒนาศูนย์การ
เรียนในสถานศึกษา หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดท่าแผนการจัดการเรียนรู้ฝึ ก
ปฏิบัติการออกแบบและการจัดท่าแผนจัดการ
เรียนรู้  ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้  และสร้าง
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้พัฒนาสมรรถภาพความเป็นครู 

            ว า งแผนและจั ดการ เ รี ยนรู้ ต าม
ธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้าง
แรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของผู้เรียน จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการ
ความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน 
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่
บู รณาการ เนื้ อห าและภาษา  การศึ กษา
แบบเรียนรวม การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะ 
ฝึกปฏิบัติการการออกแบบและเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชา ฝึกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มี
บริบทแตกต่างกัน  ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มี
ทักษะและความสามารถในการออกแบบและ
จัดการเรียนรู้  สามารถน่าการสะท้อนคิดไป

กับความก้าวหน้าของศาสตร์และ
การน่าไปใช้ในวิชาชีพส่าหรับยุค
ปัจจุบัน เน้นการเรียนรู้และ
สมรรถนะครูยุคดิจิทัล การเรียนรู้
และบรรยากาศชั้นเรียนส่าหรับ
ผู้ เ รี ยนที่ มี ค ว ามแตกต่ า งกั น 
สมรรถนะครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ 
บทบาทครูในฐานะโค้ช และการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการใน
หลากหลายบริบท  

221 
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เปลี่ยนแปลง 
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

  1033108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา                             3(2-2-5) 
             Innovation and  Technology in 
Education  
            แนวคิดหลักการของนวัตกรรมการศึกษา
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้  สื่อการเรียนการสอน  การ
ผลิตและการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม  การใช้
สื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา แหล่งการ
เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ ฝึก
ปฏิบัติการสร้างและการน่าสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ การออกแบบสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้รายบุคคล การประเมินและการปรับปรุง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา    

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้                                   3(2-2-5) 
             Innovation and  Information 
Technology for educational 
Communication and Learning  
            ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด
และมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ่าเป็นพิเศษ โดยการ
วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิด

-เปลี่ยนชื่อวิชาให้ทันสมัย 
-ปรับปรุงค่าอธิบายรายวิชา ให้
ทันสมัยสอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีในศตวรรษ
ที่ 21  
-ปรับรหัสวิชาให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเนื้อหาตามค่าอธิบาย 
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สาระส าคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 
ทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ดี  มี ค ว าม รอบรู้  แ ล ะทั น สมั ย ต่ อ ค ว าม
เปลี่ยนแปลง 

  1043124  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                            
                                             3(2-2-5) 
              Measurement and Assessment for 
Learning 
            ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี จุดมุ่งหมายและ
ประเภทของการวัดและประเมินผลการศึกษา   
คุณธรรมของผู้ ท่ าหน้ าที่ วั ดและประเมินผล  
หลักการและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ แนวทาง วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ใน
การวัดและประเมินผล ฝึกปฏิบัติการออกแบบการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบการสร้าง
แบบทดสอบ และการตรวจสอบคุณภาพ  คะแนน 
การให้คะแนน การตัดสินผลการเรียน และน่าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                 
                                          3(2-2-5) 
              Learning Measurement and 
Evaluation 
             วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับลักษณะของสาระส่าคัญในเรื่องที่ประเมิน 
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ่าเป็นพิเศษ 
สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ
ประเมินผล ฝึกปฏิบัติการประเมินตามสภาพ
จริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้ เรียน วิเคราะห์และใช้แนว
ทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนใน
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้

-ปรับการเขียนให้เป็นเชิง 
สมรรถนะ 
-เ พ่ิมการวัดและประเมินผลที่
ค ร อบ ค ลุ ม ผู้ เ รี ย น ที่ มี ค ว า ม
แตกต่างกันและการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพ 
และปรับปรุงการเรียนการสอน
เพ่ือการเป็นครูที่ด ี
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เปลี่ยนแปลง 
สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวัดผล และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

  1044402  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                             
                                              3(2-2-5) 
              Research for Learning 
Development 
             กระบวนทัศน์ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ
และกระบวนการว ิจ ัย  จรรยาบรรณนักว ิจ ัย 
ล ักษณะ หล ักการและแนวค ิดการว ิจ ัย เ พื ่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย 
การสังเคราะห์และใช้ผลวิจัยเพื่อน่าไปใช้ในการ
วางแผนและปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน และพัฒนาผู้เรียน การก่าหนดปัญหา
การวิจัย การออกแบบการวิจัย ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงการวิจัย เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การ

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
                                          3(2-2-5) 
             Research for Learning 
Development 
            วิจัย  แก้ปัญหาเ พ่ือพัฒนาผู้ เรียน 
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก 
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดย
การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน 
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้ า ง
นวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา

-ปรับปรุงค่าอธิบายรายวิชา ให้
ทันสมัยสอดคล้องกับการวิจัย 
แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนโดย
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีใน
ศตวรรษท่ี 21  
-ปรับรหัสวิชาให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเนื้อหาตามค่าอธิบาย 
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เปลี่ยนแปลง 
เขียนรายงานการวิจัยและการน่าผลการวิจัยไป
ใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน  
 
  

ผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน เพื่อให้สามารถน่าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
 

  1051205 จิตวิทยาส าหรบัครู            3(2-2-5) 
             Psychology for Teachers 
            ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ 
วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ ทฤษฎีการเรียนรู้และการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  การช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพ
ของตน การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท่างานของ
สมอง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ความรู้เบื้องต้น หลักการ
และทฤษฎีต่างๆ ส่าหรับการแนะแนว และการให้
ค่าปรึกษา ฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมแนะแนวและให้
ค่าปรึกษาเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การวินิจฉัยและช่วยเหลือ

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู        3(2-2-5) 
            Psychology for Teachers 
            วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยาส่าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
แก้ปัญหา และส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ่าเป็นพิเศษ วิเคราะห์
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค่าปรึกษา 
ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติการให้
ค่าแนะน่ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการของผู้ เรียน การศึกษารายกรณี 
เพ่ือให้สามารถออกแบบการดูแลช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่น

-ปรับปรุงค่าอธิบายรายวิชา ให้
ทันสมัยสอดคล้องกับธรรมชาติ
บริบทของผู้ เรียนในยุคปัจจุบัน 
และศาสตร์ด้ านสมองกับการ
เรียนรู้ 
-ปรับรหัสวิชาให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเนื้อหาตามค่าอธิบาย 
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เปลี่ยนแปลง 
ผู้เรียนที่มีปัญหา กระบวนการแนะแนวเพ่ือพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพผู้เรียน จรรยาบรรณ
ส่าหรับครูเพื่อการแนะแนว 

พัฒนาผู้ เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
จัดท่ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน่าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  
มี ค ว า ม ร อบ รู้  ทั น สมั ย  แ ล ะทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

  1082108 การศึกษาพิเศษ               2(1-2-3) 
            Special Education     

 บูรณาการในรายวิชาวิธีวิทยาการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลการเรียนรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้                          
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เปลี่ยนแปลง 
  1101501 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู                       

                                              2(1-2-3) 
              English for Professional   
Development 
             ความส่าคัญและความสัมพันธ์ของภาษา
และวัฒนธรรม  การ ฟั ง  พูด  อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
และใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู การฟังและอ่านสาร
เกี่ ยวกับวิชาชีพครูจากสื่ อที่หลากหลาย ฝึก
ปฏิบัติการพูดตามหลักการออกเสียงและการใช้
ภ าษา อั ง กฤษ ส่ า ห รั บ ชั้ น เ รี ยน   ก า ร เ ขี ย น
ภาษาอังกฤษตามโครงสร้างของหลักภาษาเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพครู   รวมทั้ งการใช้ค่าศัพท์ทาง
การศึกษาและศาสตร์ของตนเองให้ถูกต้อง 

 อยู่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  1131501 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็น
ครู                                          2(1-2-3) 
            Thai Language and Culture for 
Teachers 
             ความส่าคัญของการใช้ภาษาไทยใน
ฐานะเครื่องมือในการสื่อสาร วัฒนธรรมการใช้
ภาษาไทยในอดีตถึงปัจจุบัน  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับวัฒนธรรมไทย การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับ

1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 
                                          2(1-2-3) 
             Thai Language for 
communication for teachers 
            วิเคราะห์แนวคิดวาทวิทยาส่าหรับครู 
หลักการและวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
และการสอน ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง ทั้งการสื่อสาร

- เ ป ลี่ ย นชื่ อ วิ ช า ให้ ทั น ส มั ย 
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภาและกรอบ มคอ.1 
- ปรับปรุงค่าอธิบายรายวิชา ให้
ทันสมัยสอดคล้องกับสมรรถนะ
การสื่อสารส่าหรับครูในศตวรรษ
ที่ 21  
- ปรับรหัสวิชาให้สอดคล้องกับ
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เปลี่ยนแปลง 
วัฒนธรรมตามระดับชั้นของภาษา   ภาษาและ
วัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู การพัฒนาทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียนและใช้ภาษาไทยที่จ่าเป็น
ส่าหรับวิชาชีพครูเ พ่ือการสื่อความหมายอย่าง
ถูกต้อง  การใช้ภาษาของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษาตามโอกาส
และสถานการณ์  บทบาทหน้าที่ของครูในการ
ส่งเสริม สืบทอดการใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทย
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ฝึกปฏิบัติทักษะการ
ใช้ภาษาในสถานการณ์การต่างๆ 

แบบเผชิญหน้า การสื่อสารแบบไม่เผชิญหน้า 
และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึก
ปฏิบัติการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสอน ทั้งการ
สอนในชั้นเรียน และการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และสืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนา
ต น ใ ห้ ร อ บ รู้  ทั น ส มั ย  แ ล ะ ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

กลุ่มเนื้อหาตามค่าอธิบาย 

  1095101 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี ส ารอง ขั้น
ความรู้เบื้องต้น                            2(1-2-3)                        
             Cup Basic Unit Leader Training 
Course 

 บูรณาการในกิจกรรมเสริมความ
เป็ นครู และจั ดอบรม เ พ่ื อ ให้
นักศึกษาได้รับวุฒิบัตรลูกเสือ  

  1095102 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้น
ความรู้เบื้องต้น                            2(1-2-3) 
             Scout Basic Unit Leader Training 
Course 

 

  1095103 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้เบื้องต้น                          (1-2-3)  
             Senior Scout Basic Unit Leader 
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เปลี่ยนแปลง 
Training Course 

  1095104 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญขั้น
ความรู้ชั้นสูง                               2(1-2-3)  
            Rover Scout Advanced  
Unit Leader Training Course 

 

  1 0 2 0 3 0 5  ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม แ น ว
พ ร ะ ร า ช ด า ริ แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า ไ ท ย                                   
2(1-2-3) 

        Learning Through His Majesty’s 
Initiatives and Thai Wisdom 

 เนื้อหา สาระความรู้อยู่ในรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  1022305 การจัดการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษา                               2(1-2-3) 

             Learning Management at 
Elementary Level 

 

 บูรณาการในรายวิชาวิธีวิทยาการ
จัดการ เรี ยนรู้  และกลุ่ มวิ ช า
เฉพาะด้าน (วิชาเอก) 

  1023103 เทคนิคการจัดการเรียนรู้     
2(1-2-3) 

             Techniques in Learning 
Management 

 บูรณาการในรายวิชาวิทยาการ
จัดการ เรี ยนรู้  และกลุ่ มวิ ช า
เฉพาะด้าน (วิชาเอก) 

  1023209 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน                                       2(1-2-3) 
            Curriculum Development for 

 บูรณาการในรายวิชาการพัฒนา
หลักสูตร  
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เปลี่ยนแปลง 
Sustainable Development 

  1023307 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด                                           
2(1-2-3) 

             Learning Management for 
Thinking  Skill  Development 

 บูรณาการในรายวิชาวิธีวิทยาการ
จัดการ เรี ยนรู้  และกลุ่ มวิ ช า
เฉพาะด้าน (วิชาเอก) 

  1024301 สัมมนาการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย                         
                                             2(1-2-3) 
              Seminar in Contemporary 
Learning Management               

 บูรณาการในรายวิชาวิธีวิทยาการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  ก า ร จั ด
ป ร ะส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ  แ ล ะ
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  

  1034102 การจัดแสดงและนิทรรศการ                         
                                             2(1-2-3) 

         Display and  
Exhibition     

 บูรณาการในรายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ 

  1034705 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้                       
                                              2(1-2-3) 
             Learning Innovation Development  

 บูรณาการในรายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ และรายวิชาการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
 

  1034706 การถ่ายภาพและผลิตวัสดุกราฟิก                         
                                             2(1-2-3) 

 บูรณาการในรายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
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เปลี่ยนแปลง 
             Photography and Graphic 
Materials 

 

การสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้  

  1034707 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา                        
                                               2(1-2-3) 
            Multimedia for Education 

 

 บูรณาการในรายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ 

  1035201 การใช้และบ ารุงรักษา วัสดุ
อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ รี ย น รู้                        
2(1-2-3) 

             Operation and 
Maintenance of Learning Technology 

 

 บูรณาการในรายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ 

  1043125 การวิจัยทางสังคมศาสตร์    2(1-2-3) 
             Research in Social Science 

 บูรณาการในรายวิชาการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ และรายวิชาใน
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) 

  1043201 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์                       
                                               2(1-2-3) 
             Achievement Test  

 บูรณาการในรายวิชาการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 

  1043412 สถิติเพื่อการวิจัย              3(2-2-5) 
               Statistics for Research 

 บูรณาการเนื้อหาสาระที่ 
จ่าเป็นในรายวิชาต่างๆ ให้ 
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เปลี่ยนแปลง 
  1043501 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยและ

ประเมินผล                                 2(1-2-3) 
             Computer Programs for   
Research and Evaluation 

 สอดคล้องกับสมรรถนะ 
วิชาชีพครูที่ก่าหนด 

  1044110  การประเมินโครงการทางการศึกษา                       
                                             2(1-2-3) 
               Educational Project  Evaluation 

 

  1051602 มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู     2(1-2-3) 
              Human Relations for  Teachers 
 

 

  1053510 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์                      
                                               3(2-2-5) 
             Creative Thinking  Promotion 

 

  1095104 นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู           
                                              2(1-2-3) 
             Introduction to Recreation for 
Teachers 

 

  1131502 การใช้ภาษาไทยส าหรับครู   2(1-2-3) 
            Thai Language for Teachers 

 
 
 

บูรณาการในรายวิชาภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสารส่าหรับครู 

  1131602 การเขียนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู                       
                                              2(1-2-3) 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 
             Writing for Professional 
Development 

 ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ระหว่างเรียน 
 

1021801 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 1
                        
                                                  1(45) 
            Professional Preparation I  
            เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ก่ อ น อ อ ก ฝึ ก
ประสบการณ์ สังเกตสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ ศึกษาสภาพงานและบทบาทหน้าที่
ของครู ขอบข่ายงานของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานครูประจ่าชั้นและ/หรือประจ่าวิชา การ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ เรียน จัดท่าข้อเสนอ
โครงงานเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและ/
หรือการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1      1(45)                              
            Professional Practicum I             
            สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่
แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
ระบุจรรยาบรรณวิชาชีพ รอบรู้บทบาทหน้าที่
ครูผู้ สอนและครูประจ่าชั้นในสถานศึกษา  
เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษาราย
กรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุป
แนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
ของครู ทั้ ง ใ นและนอกสถานศึกษา  ผ่ า น
กระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติ
หน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้
และน่าผลจากการเรียนรู้ ในสถานศึกษาไป

ปรับค่าอธิบายรายวิชาเป็นเชิง
สมรรถนะและเน้นการฝึกปฏิบัติ
บทบาทและหน้าที่ครูและเรียนรู้
ในสถานศึกษาให้มากข้ึน 
 

  1022801 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 2
                        
                                                 1(45) 
            Professional Preparation II 
            เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ก่ อ น อ อ ก ฝึ ก
ประสบการณ์ ศึกษาสังเกตสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ด้านหลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์และ
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 
จัดท่าหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
สถานศึกษา และชุมชน แนะน่าช่วยเหลือผู้เรียนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดท่ารายงานผลการศึกษา
สั ง เกตและมีส่ วนร่ วม น่ า เสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC)  เพ่ือน่าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้ มี คว ามรอบรู้  ทั นสมั ยและทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลง 

  1023835  การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 3
                                     1(45) 
              Professional Preparation III 
              เ ต รี ย ม ค ว า ม พร้ อ ม ก่ อ น ออก ฝึ ก
ประสบการณ์ ศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การสนับสนุนการ
เรียนรู้  การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
จัดท่าแผนการจัดการเรียนรู้ ทดลองจัดการเรียนรู้
ในบริบทที่หลากหลาย มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาชั้นเรียน เพ่ือวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้และ
น่าผลไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็ม
ศักยภาพ จัดท่ารายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้ เรียน น่าเสนอ เผยแพร่และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการฝึกประสบการณ์ 
 

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2       1(45)                                 
            Professional Practicum II            
            ประพฤติตนเป็นแบบอย่ างที่ ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการ
วางแผนออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
เฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการ
บริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ
ด่ า เนิ นการ เกี่ ย วกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละ
ระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา 
ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ วิเคราะห์และน่าเสนอแนวทางในการ

ปรับค่าอธิบายรายวิชาเป็นเชิง
สมรรถนะและเน้นการฝึกปฏิบัติ
บทบาทและหน้าที่ครูและเรียนรู้
ในสถานศึกษาให้มากข้ึน 
 
 
 
 

  1024807 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 
                                     1(45) 
             Professional Practicum I 
             เตรียมความพร้อมในงานที่มอบหมาย
ก่อนออกฝึกประสบการณ์ สังเกตและมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ ในบริบทที่หลากหลาย ฝึก
ปฏิบัติงานเทคนิคการศึกษาในฝ่ายงานวิชาการของ
โรงเรียน ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอน การ
เตรียมการสอน ทดลองสอนในสถานการณ์จ่าลอง
และสถานการณ์ที่จริง ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา
และแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ฝึก
วางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดท่า
บันทึกและสะท้อนการเรียนรู้ และน่าเสนอผลการ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

พัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพ
ครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน่าผลจากการเรียนรู้
ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้  (PLC)  เ พ่ือ
น่าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

  1024808 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
                                      2(90)  
             Professional Practicum II 
            เตรียมความพร้อมในงานที่มอบหมาย
ก่อนออกฝึกประสบการณ์ สังเกตการจัดการเรียนรู้ 
จัดท่าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้
ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จ่าลอง
และสถานการณ์ที่จริ ง  การออกแบบทดสอบ 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 
ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การ
ให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบ
ปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน 
และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ และฝึก
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดท่า
บันทึกและสะท้อนการเรียนรู้ และน่าเสนอผลการ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

  - การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ 
1025805 ปฏิบัติการสอน 1                6(450) 
            Teaching Practice I 
            ปฏิบั ติ การสอนในวิช า เอก  การวั ด
ประเมินผลและน่าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
การวิจัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู 
งานสนับสนุนการเรียนการสอน งานโครงการ
พัฒนาวิชาการและแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติงานอ่ืน 
ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การนิเทศของ
อาจารย์ประจ่าหลักสูตร อาจารย์คณะครุศาสตร์
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะครุศาสตร์ และครู
พ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา รวบรวมและสรุปผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ น่าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาในช่วง

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                     
                                            6(270) 
             Internship I 
             ปฏิ บั ติ ก า รสอน ในสถานศึ กษา 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบ
การจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและ
มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม

ปรับค่าอธิบายรายวิชาเป็นเชิง
สมรรถนะและเน้นการฝึกปฏิบัติ
บทบาทและหน้าที่ครูและเรียนรู้
ในสถานศึกษาให้มากข้ึน 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 
ระหว่างและหลังการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทาง

วิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
น่าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน่าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

  1025806 ปฏิบัติการสอน 2                6(450) 
            Teaching Practice II 
             ปฏิบั ติ ง าน เ พ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติการสอนในวิชาเอกและงานในหน้าที่ครู งาน
สนับสนุนการเรียนการสอน การวัดประเมินผลและ
น่าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้ เรียน งานโครงการพัฒนาวิชาการและแหล่ง
เรียนรู้ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ภายใต้การนิเทศของอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
อาจารย์คณะครุศาสตร์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะครุศาสตร์  และครู พ่ี เลี้ ยงในสถานศึกษา 
รวบรวมและสรุปองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี น่าเสนอในช่วงระหว่าง

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                     
                                            6(270) 
             Internship II  
             ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุข เกิดกระบวนการ
คิดขั้นสู งและน่าไปสู่การเป็นนวัตกร โดย
ออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 
บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้ ง ในและนอกห้องเรียน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
ในกา ร พัฒนาและแก้ ปั ญห าผู้ เ รี ย น ให้ มี

ปรับค่าอธิบายรายวิชาเป็นเชิง
สมรรถนะและเน้นการฝึกปฏิบัติ
บทบาทและหน้าที่ครูและเรียนรู้
ในสถานศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือ
สร้างการเรียนรู้  และฝึก
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู
อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ
การพัฒนาวิชาชีพครูที่มันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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เปลี่ยนแปลง 
และหลังฝึกประสบการณ์ โดยการสัมมนาและจัด
นิทรรศการแสดงผลงานที่ ได้ เรี ยนรู้ จากการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัย
ที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจน
จากการเข้าร่ วมกิจกรรมที่ส่ ง เสริมให้ เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและน่าผลจากการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคล รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของ
ความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจาก
การปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน่าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
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การเปลี่ยนแปลง 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก)           
เรียนไม่น้อยกว่า  81   หน่วยกิต 
 มี 4 กลุ่ม ดังนี้     
 1. กลุ่มวิชาบังคับดนตรีศึกษา 37  หน่วยกิต 
 2. กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะ 14  หน่วยกิต 
 3. กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 9  หน่วยกิต 
 4. กลุ่มวิชาเลือก     21  หน่วยกิต 
 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก)           
เรียนไม่น้อยกว่า  63   หน่วยกิต 
 มี 2 กลุ่ม ดังนี้     
1. วิชาเอกเดี่ยว                           40   หนว่ยกิต 
2. วิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพตามความ
ลุ่มลึก                                      23   หน่วยกิต 23  หน่วยกิต 
              
 

ปรับหน่วยกิตจาก 81 
ห น่ ว ย กิ ต  เ ป็ น  6 3 
หน่วยกติหลักสูตรเดิมมี 
4  ก ลุ ม  ห ลั ก สู ต ร
ป รั บ ป รุ ง มี  2  ก ลุ่ ม 
ส่ า ห รั บ วิ ช า บั ง คั บ
ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม มี  3 7 
หน่ ว ยกิ ต  หลั ก สู ต ร
ปรับปรุงมี 40  หน่วย
กิ ต   วิ ช า เ ลื อ ก 
ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม มี  2 1 
หน่ ว ยกิ ต  หลั ก สู ต ร
ปรับปรุงมี 23 หน่วย
กิต   

  1. กลุ่มวิชาบังคับดนตรีศึกษา 37  หน่วยกิต 1. วิชาเอกเดีย่ว    40   หน่วยกิต 
 

 

  2061115   ทฤษฎีดนตรีไทย              2(2-0-6) 

Theory of Thai Classical 

Music 

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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การเปลี่ยนแปลง 

หลักเกณฑ์ทางทฤษฎีดนตรีไทยและประวัติ
ว่าด้วยเรื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทย การประสมวง 
ประเภทเพลงไทย ศัพท์สังคีต เป็นต้น 

 
  2062339  ประวัติศาสตร์ดนตรี          2(2-0-6) 

              ตะวันตก  
Western Music History 

             รูปแบบวงดนตรี แนวคิดชาตินิยม ดนตรี
ระบบ ศึกษาความคิดเกี่ยวกับการเกิดของดนตรี
โบราณ ดนตรีสมัยกรีก ดนตรีสมัยกลาง ดนตรีสมัย
ฟ้ืนฟูศิลปะวิทยา และสมัยบาโรก ดนตรีสมัยคลาสสิก 
โรแมนติก และสมัยใหม่ โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
โฮล โทน (Whole Tone) และดนตรีซีเรียล (Serial 
Music)  ศึกษาวิวัฒนาการของรูปแบบต่างๆ  
ความคิดใหม่ในด้านการประสานเสียง การใช้เครื่อง
ดนตรี บุคคลส่าคัญและผลงานที่ส่าคัญ 

2061314 ประวัติดนตรีตะวันตก  3 (2-2-5) 
 History of Western Music 
ประวัติและวิวัฒนาการดนตรีตะวันตกในเชิง

ลึก ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคศตวรรษที่ 20  ดนตรีร่วม
สมัย  รูปแบบบทประพันธ์ เครื่องดนตรี คีตกวีและ
ผลงานที่ส่าคัญที่ครูดนตรีควรทราบผ่านการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน สืบเสาะ และการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เพ่ือให้รู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ดนตรี จนสามารถ
เตรียมการสอนดนตรีในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได ้
 

เปลี่ยนชื่อ ปรับหน่วย
กิตและปรับปรุง
ค่าอธิบายรายวิชา 

  2061232   พื้นฐานดนตรีไทย            3(2-2-5) 
                Fundamental of Thai Music 
                ความหมาย ความส่าคัญ องค์ประกอบ
ของดนตรีไทยด้านระบบเสียง บทเพลง จังหวะ หน้า
ทับ เครื่องดนตรี วงดนตรี การบันทึกและการอ่านโน้ต

2061245 พื้นฐานดนตรีไทย             3 (2-2-5) 
 Thai Music History and Theory 
 ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีไทยตั้งแต่

ก่อนอยุธยา สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์
จนถึงปัจจุบัน เครื่องดนตรีไทย วงดนตรีไทย ประเภท

เปลี่ยนชื่อและปรับปรุง
ค่าอธิบายรายวิชา         
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การเปลี่ยนแปลง 

ในระดับพ้ืนฐาน 
 

เพลงไทยและศัพท์สังคีต ท่านองหลักและการแปร
ท่านอง จังหวะ หน้าทับ 

  2061313  ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
              Music Fundamentals   
              ทฤษฎีดนตรีขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ บรรทัด 5 
เส้น  กุญแจเสียง ชื่อโน้ต ค่าของโน้ต อัตราจังหวะ  
บันไดเสียง เมเจอร์ (Major scales) ขั้นคู่ 
                                                  

2061315 ทฤษฏีดนตรีตะวันตก 1       3(2-2-5) 
                 Western Music Theories I   
                 การบันทึกโน้ต ชื่อโน้ต  ค่าของโน้ต  กุญแจเสียง  
เครื่องหมายก่าหนดจังหวะ  ขั้นคู่เสียง  ศัพท์สังคีต บันได
เสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงไมเนอร์ คอร์ด 3 เสียง การพลิก
กลับของคอร์ด  โมด  จุดพักของเพลง  การเคลื่อนที่ของคอร์ด  
และการใช้คอร์ดในรูปพ้ืนต้น โน้ตนอกคอร์ด   

  

ป รั บ ห น่ ว ย กิ ต  
ปรับปรุงค่าอธิบายโดย
บูรณาการจากรายวิชา 
ทฤษฎีดนตรีขั้นพ้ืนฐาน  
ทฤษฎีดนตรีสากล 1  
และทฤษฎีดนตรีสากล 2                

  2061311  ทฤษฎีดนตรีสากล 1            3(3-0-6)           
                Music Theory I     
            บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor scales) โมด 
(Mode) ทรัยแอด (Triad) คอร์ด(Chord การย้าย
ร ะดั บ เ สี ย ง  (Transposition) แ ล ะก า ร ฝึ ก โ ส ต
ประสาทให้สอดคล้องกับเนื้อหา 

                     
  2061312  ทฤษฎีดนตรีสากล 2               3(3-0-6)                                                                                        

   Music Theory II 
   เสียงผสมเบสเลขก่ากับ (Figured Bass) 

การวางแนวเสียง, การเคลื่อนท่านองระหว่างแนว , 
คอร์ดในรูปพ้ืนต้น (Root Position)คอร์ดพลิกกลับ 
(Inversion Chord)และการฝึกโสตประสาทให้
สอดคล้องกับเนื้อหา                      
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  2062522   ป ระวัติเครื่องดนตรี                       2(2-0-6)                                     
    History of  Musical  Instruments   

               วิวัฒนาการของเครื่องดนตรีทุกตระกูล
ต้ังแต่แรกเริ่มใช้จนถึงปัจจุบัน ศึกษาบริบทของการ
สร้างเครื่องดนตรี เหตุการณ์ส่าคัญในยุคต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อวิวัฒนาการของเครื่องดนตรี 

 ยกเลิกรายวิชา 

   2061601 ทักษะดนตรีส าหรับครูดนตรีศึกษา 
                                               2 (1-2-3) 
 
             Musical Skills for Music 
             Education Teachers  
            ทักษะการฟัง จังหวะ ท่านอง ขั้นคู่ บันได
เสียง ทักษะการร้องและอ่านโน้ตทักษะการเคลื่อนไหว 
ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี ทักษะการสร้างสรรค์
ดนตรี 

รายวิชาใหม่ 
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   2062607   ดนตรีและกิจกรรมการ       2(1-2-3) 
               เคลื่อนไหวส าหรับเด็ก                                                                
 Music and  Movement for 
 Children   
              การสอนดนตรีส่าหรับเด็ก เทคนิควิธีการ
สอนดนตรีและหลักการสอนดนตรี  รู้ วิ ธีการจัด
ประสบการณ์ทางดนตรีให้กับเด็ก ในด้านการฟังการ
ร้อง การเล่นเครื่องดนตรี การเคลื่อนทางร่างกาย
ประกอบเครื่องดนตรี การคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี 
การอ่านและเขียนโน้ตดนตรี 

2061602 หลักการสอนดนตรีศึกษา     2 (1-2-3) 
            Teaching Principles for Music 
            Education 
            ป ร ะ วั ติ ที่ ม า  ค ว า ม ห ม า ย  แ น ว คิ ด 
ความส่าคัญของดนตรีศึกษา หลักการและทฤษฎีทาง
ดนตรีศึกษา องค์ประกอบของหลักสูตรดนตรีศึกษา 
ขั้นตอนการสอนดนตรีเบื้องต้น บุคลิกภาพความเป็น
ครูดนตรีที่ดี การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครู
ดนตรี  

เปลี่ยนชื่อปรับหน่วย
กิ ต แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ค่าอธิบายรายวิชา โดย
บูรณาการจากรายวิชา
ดนตรีและกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวส่าหรับเด็ก 
หลั กการสอนดนตรี
ส่าหรับ    
ชั้นประถมศึกษา   และ
หลั กการสอนดนตรี
ส่ า ห รั บ   ชั้ น
มัธยมศึกษา  
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  2063630  หลักการสอนดนตรีส าหรับ   3(2-2-5) 
             ชั้นประถมศึกษา    
              Principles in Teaching Music for  
Elementary School 
            ความส่าคัญและจุดมุ่งหมายของการจัดการ
เรียนรู้ด้านดนตรีระดับประถมศึกษา แนวคิดและ
หลักการจัดการเรียนรู้ด้านดนตรีระดับประถมศึกษา 
รูปแบบวิธีการและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านดนตรีที่
เหมาะสม พ้ืนฐานดนตรีอาเซียน การจัดท่าแผน
เกี่ยวกับดนตรีระดับประถมศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  

  2063459  ขับร้องประสานเสียง 1       2(1-2-3)                                                
              Chorus Vocal  
             หาพิสัยความสูงต่่าของเสียงผู้ร้อง จัดกลุ่ม
ตามพิสัย ฝึกการหายใจที่ถูกต้อง        ฝึกออกเสียง
จากต่าแหน่งต่างๆ ฝึกการใช้เสียงทุกระดับ ฝึกการ
ออกเสียงสระและพยัญชนะต่างๆ การร้องเพลงให้
ถูกต้อง วรรคตอนและอ่ืนๆ  ฝึกการเทียบเสียงกับ
เครื่องดนตรีมาตรฐานย้ายเสียงขึ้นลง ใช้บทเพลงที่
ค่อนข้างง่ายไม่เกิน 2 แนวI 

2062488 การขับร้องประสานเสียง   3(2-2-5) 
            Chorus                          
             พิสัยของเสียงผู้ร้อง การจัดกลุ่มตามพิสัย
ของเสียงการหายใจในการขับร้องที่ถูกต้อง การ
ควบคุมเสียงร้อง การใช้เสียงทุกระดับ  การออกเสียง
สระต่าง ๆ การเทียบเสียงกับเครื่องดนตรีมาตรฐาน 
การย้ายเสียงขึ้น-ลง  บทเพลงส่าหรับขับร้องประสาน
เสียง 

เปล่ียนหน่อยกิตและ
ค ำ อ ธิ บำย ร ำยวิ ช ำ 
โดยบรูณำกำร ขับร้อง
ป ร ะ ส า น เ สี ย ง  1       
และขับร้องประสาน
เสียง 1        
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  2063460  ขับร้องประสานเสียง 2       2(1-2-3)                                                
              Chorus Vocal II 

              หาพิสัยความสูงต่่าของเสียงผู้ร้อง จัดกลุ่ม
ต า ม พิ สั ย  ฝึ ก ก า ร ห า ย ใ จ ที่ ถู ก ต้ อ ง  
ฝึกออกเสียงจากต่าแหน่งต่างๆ ฝึกการใช้เสียงทุก
ระดับ ฝึกการออกเสียงสระและพยัญชนะต่างๆ การ
ร้องเพลงให้ถูกต้อง  วรรคตอนและอ่ืนๆ  ฝึกการเทียบ
เสียงกับเครื่องดนตรีมาตรฐาน ย้ายเสียงขึ้นลง ใช้บท
เพลงที่ค่อนข้างง่ายไม่เกิน 3 แนว (มีระดับสูงกว่าวิชา
ที่เรียนมาก่อน) 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  2064604   หลักการสอนดนตรีส าหรับ  3(2-2-5) 
              ชั้นมัธยมศึกษา    
    Principles in Teaching Music 
               for Secondary School 
              ความส่าคัญและจุดมุ่ งหมายของการ
จัดการเรียนรู้ด้านดนตรีระดับมัธยมศึกษา แนวคิด
และหลั กการจั ดการ เ รี ยนรู้ ด้ า นดนตรี ร ะดั บ
มัธยมศึกษา รูปแบบวิธีการและกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านดนตรีที่ เหมาะสม บทบาทและหน้าที่ดนตรี
อาเซียนในสังคมและวัฒนธรรม  การจัดท่าแผน
เกี่ยวกับดนตรีระดับมัธยมศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้   ต่าง ๆ  

  

   2062609 การเตรียมการสอนดนตรีศึกษา  
                                                2(1-2-3)                                     
              Teaching Preparation for Music 
Education 
              การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ทางดนตรี การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ทางดนตรี การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล จิตวิทยาการสอน
ดนตรี การใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารกับผู้เรียนรู้หลักสูตร

รายวิชาใหม่ 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

แกนกลาง หลักการจัดการเรียนรู้ดนตรี  แผนการ
จัดการเรียนรู้ดนตรี  

   2062718 การสร้างสรรค์นวัตกรรมดนตรี  
                                                3(2-2-5) 
             Creation of Musical Innovation                           
            โปรแกรมซอร์ฟแวร์ส่าเร็จรูป การบันทึก
โน้ ต  ก า รสร้ า ง เ อกสาร  เ สี ย งป ระกอบดนตรี          
ร่วมกับโปรแกรมอ่ืนๆ  แนวทางการสร้างสรรค์
นวัตกรรมดนตรีและนวัตกรรมการเรียนการสอนดนตรี 

รายวิชาใหม่ 

   2063221 จังหวะในดนตรีไทย           3(2-2-5) 
               Rhythm in Thai Music 

   จังหวะในดนตรีไทย จังหวะฉิ่ง จังหวะหน้า
ทับ เครื่องประกอบจังหวะต่าง ๆ บทบาท วิธีการและ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าทับกับบทเพลงไทยประเภท
ต่าง ๆ 

 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

   2063517  ดนตรีโลก                       2(1-2-3)                                     
             World Music 
             ดนตรีในภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ของโลก ประวัติ
ความเป็นมา ประเภทเครื่องดนตรี ประเภทวงดนตรี 
ประเภทบทเพลง วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อที่
เกี่ยวข้อง  

รายวิชาใหม่ 

  2062526   การจัดการวงดนตรี                    2(1-2-3)                                     
Management of  Music  

หลักการบริหารบุคคลในวงดนตรี ว่าด้วยต่าแหน่งและ
ความรับผิดชอบ  
หลักการและระเบียบการฝึกซ้อม ระเบียบการเก็บ
เครื่องอุปกรณ์ดนตรี โน้ตเพลง การโฆษณา การคิด
ค่าจ้างและค่าตอบแทน 

2063631 การจัดการวงดนตรีส าหรับครูดนตรี 
             ศึกษา                            2(1-2-3) 
             Band Management for Music 
              Education Teachers 
                หลักการบริหารจัดการเบื้องต้น  การ
จัดการบุคลากรในวงดนตรี การจัดการงบประมาณ
ส าหรับวงดนตรี การจัดการวัสดุอุปกรณ์ในวงดนตรี 
การจัดการวงดนตรีส าหรับงานพิธี และการแสดงต่างๆ 
การปรับวง การควบคุม อ านวยเพลง ส าหรับวงดนตรี
ในรูปแบบต่าง ๆ 

เปลี่ยนชื่อ ปรับหน่วย
กิ ต แ ล ะ ค่ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา (รายวิชาการ
จั ด ก า ร ว ง ด น ต รี 
หลักสูตรเดิมเป็นวิชา
เลือก) 

  2064602 จิตวิทยาการเรียนการสอน    2(2-0-6) 
            วิชาดนตรี   
            Psychology for Teacher of Music 
              ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส่ า คั ญ 

2063632 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา    2(1-2-3)                                     
             Strategies for Teaching Music  
            Education              
             หลักการบูรณาการกิจกรรมทางดนตรีกับ

เปลี่ยนชื่อ ปรับหน่วย
กิ ต แ ล ะ ค่ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

ระเบียบวิธีการศึกษาทางจิตวิทยาด้านดนตรี หลักการ
จัดการเรี ยนการสอนด้ านดนตรี  การน่ าดนตรี
ช่วยเหลือผู้ เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายและอารมณ์ การน่าดนตรีส่งเสริม
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนและสอดคล้องกับ
การท่างานของสมอง 

การเรียนรู้ของผู้เรียน จิตวิทยาส าหรับครูดนตรี การ
ควบคุมชั้นเรียน  แนวโน้มและการพัฒนาการเรียนการ
สอนดนตรีในยุคปัจจุบัน  

  2064705  ภาษาอังกฤษเพื่อ               3(2-2-5) 
              การสอนดนตรีศึกษา                                     
   English for Teaching Music    
   หลักการใช้ภาษาอังกฤษส่าหรับการสอนดนตรี 
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ศัพท์ที่เก่ียวข้อง
กับการสอนดนตรีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   รวมทั้ง
ศัพท์เกี่ยวกับจิตวิทยาดนตรี  การวัดและประเมินผล 

2063715  ภาษาอังกฤษส าหรับครูดนตรีศึกษา 
                                                2(1-2-3) 
              English for Music Education 
              Teachers  
              หลักการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสอน
ดนตรี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับการสอนดนตรีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
รวมทั้งศัพท์เกี่ยวกับจิตวิทยาดนตรี   การวัดและ
ประเมินผล 

เปลี่ ยนชื่ อ  และปรับ
ห น่ ว ย กิ ต ป รุ บ ป รุ ง
ค่าอธิบายรายวิชา 
 

  2064912   การวิจัยเพื่อการเรียน        3(2-2-5)                                
               การสอนดนตรี                                       
                Research in Teaching Music 
               ระเบียบวิธีการวิจัยทางดนตรีนักศึกษา
ด่าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีการวิจัยทางดนตรีซึ่ง
ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ ว 

2063904 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทาง 
             ดนตรี                           3 (2-2-5) 
            Research and Music Learning 
             Innovation Development 
             หลักการท าวิจัยด้านดนตรีศึกษา

เปลี่ ยนชื่ อ  และปรุบ
ปรุงค่าอธิบายรายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

ท่าการศึกษา  ค้นคว้าวิจัยและน่าเสนอผลการวิจัยโดย
ขอบข่ายของเรื่องที่จะท่าการศึกษา ดังนี้ 

1.  ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในหลักสูตรที่
เรียนมาแล้วให้ละเอียดลึกซ้ึง 
2.ศึกษาค้นคว้าเรื่องอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากรายการวิชา
ในหลักสูตรที่เรียนมา 

กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการ
วิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย เครื่องมือการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การอภิปรายผล และการ
น าผลการวิจัยไปใช้  การน าเสนอรายงานการวิจัย 

  2064913 การเสนอผลงานทางดนตรี    2(1-2-3) 
Music  Presentation                  
เสนอผลงานของตนหรือกลุ่มในรูปแบบการ

จัดแสดง  โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพียง 1  
กิจกรรม  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ่าหลักสูตร  ดังนี้ 

1.การแสดงเดี่ยวบรรเลงต่อสาธารณชน 
2. การแสดงในรูปแบบของวงดนตรีใน

ประเภทต่าง ๆ  
              3. เสนอผลงานด้านการประพันธ์  โดยไม่
จ่ากัดรูปแบบของเครื่องมือและสื่อที่น่าเสนอ                 

2063905 การน าเสนอผลงานทางดนตรี    
                                                2(1-2-3)                                     
            Music Performance Presentation 
           การออกแบบผลงานทางดนตรีจากการ
ค้นคว้าข้อมูลเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน การวาง
ระบบการท างาน การวางแผนงาน แนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ในการด าเนินงาน การ
หาผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม การน าเสนอผลงาน
ดนตรีในรูปแบบต่างๆ การสรุปผล ประเมินผลจากการ
น าเสนอผลงาน 

เปลี่ยนชื่อ ปรับหน่วย
กิ ต แ ล ะ ค่ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 

   2063906   อาศรมดนตรีศึกษา           2(1-2-3) 
              Heritage of Music Education 

   ค้นคว้าและพัฒนาตนเองจากผลสะท้อนใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยเลือกจาก การพัฒนา

รายวิชาใหม่ 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

ทักษะทางดนตรีจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การศึกษาทฤษฎี
ดนตรีขั้นสูง การศึกษาแนวทางการสอนดนตรีศึกษา
ขั้นสู ง  การศึกษาธุรกิจดนตรี  การซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี และแนวทางการสร้างอาชีพ
อ่ืนๆ 

  2064914  สัมมนาดนตรี                  2(1-2-3)                                                                                          
Seminar in Music 

                วิธีการจัดการสัมมนา  รูปแบบ  หัวข้อ 
เทคนิค การสรุป เพ่ือค้นหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นด้านดนตรี  เพ่ือประมวลความรู้และการ
ถ่ายทอดและสามารถน่าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ 

2063907 สัมมนาทางดนตรีศึกษา       1(0-3-2) 
             Music Education Seminar 
              วิธีการล าดับขั้นตอนการสัมมนาเพ่ือการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาทางดนตรีศึกษา ความนิยม
และแนวโน้มด้านดนตรีศึกษาในประเทศไทย และ
ระดับนานาชาติ การบริงานองค์ประกอบต่าง ๆ ใน
ด้าน เนื้อหา บุคลากร สถานที่และอุปกรณ์ ความ
เหมาะสมของวันเวลาและงบประมาณ ผ่านการเรียน
โดยลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สรุป
ผลงานและน าเสนอผลเพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการ
สอนหรือพัฒนาชุมชน 

เปลี่ยนชื่อ ปรับหน่วย
กิ ต แ ล ะ ค่ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 

  2061451  เปียโน 1                        2(1-2-3)                                                                               
Piano  I 
พ้ืนฐานการปฏิบัติเปียโน บันไดเสียงเมเจอร์

เทคนิคพ้ืนฐานและการฝึกบทเพลงที่สอดคล้องตาม
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

ค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสตประสาทการฟัง การ
อ่าน วรรณกรรมดนตรีและการแสดง 

  2062345   ทฤษฎีดนตรีสากล  3                3(3-
0-6)                                                                                           

Music Theory III            
       รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 2061312  

ทฤษฎีดนตรีสากล 2 
               การเรียบเรียงเสียงประสาน 4 แนว 
ได้แก่ คอร์ดทบเจ็ด, เคเดนซ์, โน้ตนอกคอร์ดการ
ด่าเนินคอร์ด, การทบคอร์ด  และคอร์ดโครมาติก  
และการฝึกโสตประสาทให้สอดคล้องกับเนื้อหา       

 

 
 

  2062457 โสตทักษะและการอ่านโน้ต 1 2(1-2-3)                                                                                              
              Ear  Training  and   
              Sight  Reading I 
              ทักษะการฟัง การอ่านและร้อง การ
ปรบมือตามจังหวะที่ก่าหนด  ฟัง  ร้องและบันทึกขั้นคู่
เสียงที่ได้ยิน     

 ยกเลิกรายวิชา 

  2062458  ขลุ่ยรีคอร์เดอร์                2(1-2-3) 
               Recorder  
               ประวัติและความเป็นมาของขลุ่ยรีคอร์
เดอร์ การจับวางนิ้ว  ท่าทาง  การหายใจ  วิธีการเป่า

 ยกเลิกรายวิชา 

252 



 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

แบบ Tonguingและ Legato  ฝึกหัดไล่เสียง Scales 
และ Arpeggios ในคีย์ต่างๆ ตามความเหมาะสมของ
ผู้สอน การดูแลรักษาท่าความสะอาด  การฝึกโสต
ประสาทการฟัง  การอ่าน  วรรณกรรมดนตรีและการ
แสดง 

  2063322  รูปแบบและการวิเคราะห์     2(2-0-6)                                                                       
              ดนตรีตะวันตก                                       
              Form and Analysis of  
              western Music 

วิเคราะห์คีตลักษณ์ตั้งแต่โมทีฟ วลี จุดพัก 
ประโยค ของเพลงบทบรรเลงของคีตลักษณ์พ้ืนฐาน 
เช่น ทวิบท (Binary) ตรีบท (Ternary) รอนโด 
(Rondo) และวิ เคราะห์คีตลักษณ์ที่ มีการพัฒนา
องค์ประกอบ เช่น โซนาตา (Sonata)    แวริเอชัน 
(Variation) และฟืวก์ (fugue) เป็นต้น 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2063343   คอมพิวเตอร์ดนตรีพื้นฐาน  2(1-2-3)                                                                                          
    Introduction to Music 
    Computer           

              ใช้โปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับการสร้าง
งานดนตร ีในร ูปแบบต่างๆ เช ่น  การบ ันท ึกต ัว
โน้ตเพลงคอมพิวเตอร์ การแก้ไขเพลงและการพิมพ์
โน้ตเพลง                        

 ยกเลิกรายวิชา 

253 



 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  2063344  การประพันธ์ 1                2(2-0-6)                                                                                                                   
Composition I 

              ก า รป ร ะ พัน ธ์ ดนต รี ง่ า ย  ๆ   ขั้ น ต้ น  
ความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์ 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2063627   สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี    2(2-0-6) 
               Aesthetics of Music 

           ความหมาย ที่มา ปรัชญา คุณค่า แนวคิด
แ ล ะ ท ฤ ษ ฏี สุ น ท รี ย ศ า ส ต ร์  ส า ร ะ พ้ื น ฐ า น ใ น
สุนทรียศาสตร์ การวิพากษ์และประเมิน คุณค่าความ
ซาบซึ้งทางสุนทรียศาสตร์ รวมทั้งสุนทรียศาสตร์ใน
ดนตรี 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2064210   ขับร้องเพลงไทย               2(1-
2-3) 
               Thai Singing Practicum 
             ทักษะเบื้องต้นการขับร้อง การเอ้ือนเสียง 
การเคาะจังหวะ การฝึกเพลงประเภทชั้นเดียว สองชั้น 
มารยาทและบุคลิกของผู้ขับร้อง 
 

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  2064308 หลักการวงโยธวาทิต           2(2-0-6)                                                                                                                    
             Principles of  Band Music 
             หลักการบริหารบุคคลในวงดนตรีว่าด้วย
ต่าแหน่งและความรับผิดชอบ หลักการและระเบียบ
การฝึกซ้อม การก่าหนดแผนการบริหาร แนวนโยบาย
และเป้าหมายการวางแผนตารางการฝึกซ้อม ระบบ
การเก็บเครื่องอุปกรณ์ดนตรี โน้ตเพลง การคัดเลือก
วรรณกรรมทางดนตรีที่มีความเหมาะสมกับขนาด และ
ความสามารถของวงดนตรี การแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับวงดนตรี 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2. กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะ 14  หน่วยกิต 
 3. กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 9  หน่วยกิต 
 4. กลุ่มวิชาเลือก     21  หน่วยกิต 

 

2. วิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพตามความ 
ลุ่มลึก                                      23 หน่วยกิต 

หลักสูตรเดิมอยู่ในกล่ม
วิ ช า บั ง คั บ เ ฉ พ า ะ  
วิชาการสอนวิชาเอก 
และวิชาเลือก     

   ก) วิชาเอกเลือกดนตรีไทย  

   2062119 วิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทยศึกษา 
                                          2(1-2-3) 
             Thai Music Analysis and 
             Composition 
              หลักการวิเคราะห์ รู้และเข้าใจโครงสร้าง
เพลงไทย วรรคเพลง ประโยคเพลง ท่อน จับ ตัว องค ์
จั งหวะหน้ าทับ  ทาง ในการปฏิบั ติ ภ าษาและ

รายวิชาใหม่ 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หลักการประพันธ์จากท่านอง
เพลงประเภทต่างๆ การสร้างสรรค์และประพันธ์เพลง 

   2062228 รวมวงดนตรีไทย 1          2 (1-2-3) 
               Ensemble of Thai Music Band I 
                ลักษณะขนบการปฏิบัติของประเภท
เพลงโหมโรง  เพลงเถา เพลงเรื่องและเพลงอ่ืนๆ ศัพท์
สังคีตและวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง ทักษะเครื่องเอกและ
ทักษะการรวมวงดนตรี 

รายวิชาใหม่ 

   2062229 รวมวงดนตรีไทย 2   
                                               2 (1-2-3) 
             Ensemble of Thai Music Band II 
              ลักษณะขนบการปฏิบัติของประเภทเพลง
เสภา เพลงที่ใช้ในพิธีกรรม ศัพท์สังคีตและวรรณคดีที่
เกี่ยวข้อง การแปรท่านองที่ซับซ้อนขึ้น  

รายวิชาใหม่ 

   2061233 ทักษะเครื่องดีดไทย 1         3 (2-2-5) 
 Thai Plucked String Skills I   
              การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด
ไทยพ้ืนฐาน บทเพลงฝึกหัดพ้ืนฐานส่าหรับเครื่องดีด
ประเภทเพลงอัตรา 2 ชั้น และเพลงอ่ืน ๆ บุคลิกภาพ
ในการปฏิบัติเครื่องดนตรี หลักการบ่ารุงรักษาเครื่อง
ดนตรี การบันทึกโน้ต   

รายวิชาใหม่ 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

   2061234 ทักษะเครื่องดีดไทย 2   3 (2-2-5) 
 Thai Plucked String Skills II  
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061233  
ทักษะเครื่องดีดไทย 1    

 ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องดีดไทย 1 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส าหรับเครื่องดีด
ไทย บทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ 
ส าหรับเครื่องดีดไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง 
วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล าดับขั้นตอนการ
สอนเครื่องดีดไทยเบื้องต้น   

รายวิชาใหม่ 

   2062230 ทักษะเครื่องดีดไทย 3          3 (2-2-5) 
 Thai Plucked String Skills III  
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061234  
ทักษะเครื่องดีดไทย 2    
 ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องดีดไทย 2 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส่าหรับเครื่องดีด
ไทยบทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลง
อ่ืน ๆ ส่าหรับเครื่องดีดไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบท
เพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล่าดับขั้นตอน
การสอน  
 

รายวิชาใหม่ 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

   2062231 ทักษะเครื่องดีดไทย  4         3 (2-2-5) 
 Thai Plucked String Skills IV  
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062230  
ทักษะเครื่องดีดไทย 3    

 ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย 
3 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส่าหรับเครื่องดีดไทย บทเพลง
ประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอ่ืน ๆ 
ส่าหรับเครื่องดีดไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง 
วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล่าดับขั้นตอนการ
สอน   

รายวิชาใหม่ 

   2063222 ทักษะเครื่องดีดไทย 5         3 (2-2-5) 
 Thai Plucked String Skills V  
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062231  
ทักษะเครื่องดีดไทย 4     
 ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องดีดไทย 4 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส่าหรับเครื่องดีด
ไทย บทเพลงเดี่ยวส่าหรับเครื่องดีดไทย และเพลงอ่ืน 
ๆ ขนบและแนวทางการปฏิบัติเพลงเดี่ยว ระเบียบวิธี
วิจัยทางดนตรี  การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง 
วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล่าดับขั้นตอนการ
สอน การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี การ
ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี บูรณาการ

รายวิชาใหม่ 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

ผลงานด้านดนตรีเพ่ือพัฒนาสถาบันและชุมชน 
  
 

   2061235 ทักษะเครื่องสีไทย  1         3 (2-2-5) 
 Fiddling Skills of Thai Bowed String 
Instrument I  
 การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีไทย
พ้ืนฐาน บทเพลงพ้ืนฐานส่าหรับเครื่องสีไทยประเภท
เพลงอัตรา 2 ชั้น และเพลงอ่ืนๆ บุคลิกภาพที่ดีในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรี หลักการบ่ารุงรักษาเครื่องดนตรี 
การบันทึกโน้ต   
 

รายวิชาใหม่ 

   2061236 ทักษะเครื่องสีไทย 2          3 (2-2-5) 
  Fiddling Skills of Thai Bowed String 
Instrument II  
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061235  
ทักษะเครื่องสีไทย 1    
   ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องสีไทย 1 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส่าหรับเครื่องสีไทย 
บทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ ส่าหรับ
เครื่องสีไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี 
ทฤษฎีดนตรีที่เก่ียวข้อง ล่าดับขั้นตอนการสอนเครื่องสี

รายวิชาใหม่ 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

ไทยเบื้องต้น   

   2062232 ทักษะเครื่องสีไทย 3          3 (2-2-5) 
  Fiddling Skills of Thai Bowed String 
Instrument III  
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061236  
ทักษะเครื่องสีไทย 2     
 ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องสีไทย 2 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส่าหรับเครื่องสีไทย 
บทเพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอ่ืน 
ๆ ส่าหรับเครื่องสีไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง 
วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล่าดับขั้นตอนการ
สอน   

รายวิชาใหม่ 

   2062233  ทักษะเครื่องสีไทย 4        3 (2-2-5) 
   Fiddling Skills of Thai Bowed String 
Instrument IV  
  : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062232  
ทักษะเครือ่งสีไทย 3    
  ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องสีไทย 3 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส่าหรับเครื่องสีไทย 
บทเพลงประเภทเพลงเถา เพลงทยอย เพลงลา และ

รายวิชาใหม่ 

260 



 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

เพลงอ่ืน ๆ ส่าหรับเครื่องสีไทย ขนบและแนวทางการ
ปฏิบัติร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง 
วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล่าดับขั้นตอนการ
สอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 
  
 

   2063223 ทักษะเครื่องสีไทย 5        3 (2-2-5) 
   Fiddling Skills of Thai Bowed String 
Instrument V  
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062233  
ทักษะเครื่องสีไทย 4    
 ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาปฏิบัติ
เครื่องสีไทย 4 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส่าหรับเครื่องสีไทย 
บทเพลงเดี่ยวส่าหรับเครื่องสีไทย และเพลงอ่ืน ๆ รู้
และเข้าใจขนบและแนวทางการปฏิบัติ เพลงเดี่ยว 
ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบท
เพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล่าดับขั้นตอน
การสอน การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี 
การออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี บูรณาการ
ผลงานด้านดนตรีเพ่ือพัฒนาสถาบันและชุมชน  
 

รายวิชาใหม่ 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

   2061237 ทักษะเครื่องตีไทย 1         3 (2-2-5) 
  Percussion Instrument Skills I  
  การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีไทย
ขั้นพ้ืนฐาน บทเพลงฝึกหัดพ้ืนฐานส่าหรับเครื่องตีไทย
ประเภทเพลงอัตรา 2 ชั้น โหมโรงเช้า โหมโรงเย็น 
และเพลงอ่ืน ๆ บุคลิกภาพในการปฏิบัติเครื่องดนตรี  
หลักการบ่ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต   
 

รายวิชาใหม่ 

   2061238 ทักษะเครื่องตีไทย 2         3 (2-2-5) 
 Percussion Instrument Skills II   
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061237 
ทักษะเครื่องตีไทย 1    
 ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องตีไทย 1 กลวิธีพิเศษส่าหรับเครื่องตีไทย บท
เพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ ส่าหรับ
เครื่องตีไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติบท
เพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล่าดับขั้นตอน
การสอนเครื่องตีไทยเบื้องต้น   

 

รายวิชาใหม่ 

   2062234 ทักษะเครื่องตีไทย 3         3 (2-2-5) 
 Percussion Instrument Skills III  
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062234 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

ทักษะเครื่องตีไทย 2  
 ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องตีไทย 2 กลวิธีพิเศษส่าหรับเครื่องตีไทย บท
เพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอ่ืน ๆ 
ส่าหรับเครื่องตีไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต ประวัติ
บทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่ เกี่ยวข้อง ล่าดับ
ขั้นตอนการสอน  
 

   2062235ทักษะเครื่องตีไทย 4      3 (2-2-5) 
 Percussion Instrument Skills IV  
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062234  
ทักษะเครื่องตีไทย 3  
 ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องตีไทย 3 กลวิธีพิเศษส่าหรับเครื่องตีไทย บท
เพลงประเภทเพลงเรื่อง เพลงเถา เพลงทยอย เพลงลา 
และเพลงอ่ืน ๆ ส่าหรับเครื่องตีไทย ขนบและแนว
ทางการปฏิบัติร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติ
บทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่ เกี่ยวข้อง ล่าดับ
ขั้นตอนการสอน ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะ
ดนตรี   
 

รายวิชาใหม่ 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

   2063224 ทักษะเครื่องตีไทย 5         3 (2-2-5) 
  Percussion Instrument Skills V  
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062235 
ทักษะเครื่องตีไทย 4    
 ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องตีไทย 4 กลวิธีพิเศษส่าหรับเครื่องตีไทย บท
เพลงเดี่ยวส่าหรับเครื่องตีไทย และเพลงอ่ืน ๆ  ขนบ
และแนวทางการปฏิบัติเพลงเดี่ยว ระเบียบวิธีวิจัยทาง
ดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี 
ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล่าดับขั้นตอนการสอน การ
ปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี การออกแบบ
กิจกรรมการสอนทักษะดนตรี บูรณาการผลงานด้าน
ดนตรีเพื่อพัฒนาสถาบันและชุมชน  
 

รายวิชาใหม่ 

   2061239  ทักษะเครื่องเป่าไทย 1  3 (2-2-5) 
 Thai Woodwind Instrument Skills I  
 การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าขั้น
พ้ืนฐาน บทเพลงกลุ่ม พ้ืนฐานส่าหรับเครื่องเป่า
ประเภทเพลงอัตรา 2 ชั้น  และเพลงอ่ืน ๆ บุคลิกภาพ
ที่ดีในการปฏิบัติเครื่องดนตรี รู้และเข้าใจหลักการ
บ่ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต   
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

   2061240 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2  3 (2-2-5) 
 Thai Woodwind Instrument Skills II : 
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061239 ทักษะ
เครื่องเป่าไทย 1    
             ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องเป่าไทย 1 กลวิธีพิเศษส่าหรับเครื่องเป่าไทย บท
เพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ ส่าหรับ
เครื่องเป่าไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง 
วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล่าดับขั้นตอนการ
สอนเครื่องเป่าไทยเบื้องต้น  

รายวิชาใหม่ 

   2062236 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3  3 (2-2-5) 
  Thai Woodwind Instrument Skills III : 
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  2061240 ทักษะ
เครื่องเป่าไทย 2  
 ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องเป่าไทย 2 กลวิธีพิเศษส่าหรับเครื่องเป่าไทย บท
เพลงประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอ่ืน ๆ 
ส่าหรับเครื่องเป่าไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง 
วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล่าดับขั้นตอนการ
สอน   
 

รายวิชาใหม่ 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

   2062237 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4  3 (2-2-5) 
 Thai Woodwind Instrument Skills IV : 
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  2062236 ทักษะ
เครื่องเปา่ไทย 3  
 ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องเป่าไทย 3 กลวิธีพิเศษส่าหรับเครื่องเป่าไทย บท
เพลงประเภทเพลงเถาขนาดใหญ่ เพลงทยอย เพลงลา 
และเพลงอ่ืน ๆ ส่าหรับเครื่องเป่าไทย ขนบและแนว
ทางการปฏิบัติร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติ
บทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่ เกี่ยวข้อง ล่าดับ
ขั้นตอนการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอน
ทักษะดนตรี   
 

รายวิชาใหม่ 

   2063225 ทักษะเครื่องเป่าไทย 5  3 (2-2-5) 
 Thai Woodwind Instrument Skills V : 
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  2062237 ทักษะ
เครื่องเป่าไทย 4    
 ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาปฏิบัติ
เครื่องเป่าไทย 4 กลวิธีพิเศษส่าหรับเครื่องเป่าไทยบท
เพลงเดี่ยวส่าหรับเครื่องเป่าไทย และเพลงอ่ืน ๆ ขนบ
และแนวทางการปฏิบัติเพลงเดี่ยว ระเบียบวิธีวิจัยทาง
ดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี 

รายวิชาใหม่ 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล่าดับขั้นตอนการสอน การ
ปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี  ออกแบบ
กิจกรรมการสอนทักษะดนตรี บูรณาการผลงานด้าน
ดนตรีเพื่อพัฒนาสถาบันและชุมชน  
 

   2061241 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1  3 (2-2-5) 
  Thai Voice Skills I  
             การปฏิบัติขับร้องไทยขั้นพ้ืนฐาน บทเพลง
ฝึกหัดพ้ืนฐานส่าหรับการขับร้องไทยประเภทเพลง
อัตรา 2 ชั้น และเพลงอ่ืน ๆ บุคลิกภาพที่ดีในการขับ
ร้อง การบันทึกโน้ตขับร้อง   

รายวิชาใหม่ 

   2061242 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2  3 (2-2-5) 
 Thai Voice Skills II  
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061241 
ทักษะขับร้องเพลงไทย 1  
 ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับ
ร้องเพลงไทย 1 กลวิธีพิเศษส่าหรับการขับร้องเพลง
ไทย บทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ 
ส่าหรับการขับร้องเพลงไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบท
เพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล่าดับขั้นตอน
การสอนขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น   
 

รายวิชาใหม ่
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

   2062238 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3    3 (2-2-5) 
  Thai Voice Skills III  
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061242 
ทักษะขับร้องเพลงไทย 2  
 ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับ
ร้องเพลงไทย 2 กลวิธีพิเศษส่าหรับขับร้องเพลงไทย 
บทเพลงประเภทเพลงตับ เพลงเถา และเพลงอ่ืน ๆ 
ส่าหรับเครื่องขับร้องเพลงไทย การบันทึกโน้ต ขนบ
การร้องเพลงไทย ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎี
ดนตรีที่เกี่ยวข้อง ล่าดับขั้นตอนการสอน   
 

รายวิชาใหม่ 

   2062239 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4  3 (2-2-5) 
 Thai Voice Skills IV  
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062238  
ทักษะขับร้องเพลงไทย 3  
 ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับ
ร้องเพลงไทย 3 กลวิธีพิเศษส่าหรับขับร้องเพลงไทย 
บทเพลงประเภทเพลงเถาขนาดใหญ่ เพลงทยอย เพลง
ลา และเพลงอ่ืน ๆ ส่าหรับขับร้องเพลงไทย รู้และ
เข้าใจขนบและแนวทางขับร้องร่วมกับวงดนตรี การ
บันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่
เกี่ยวข้อง ล่าดับขั้นตอนการสอน  การออกแบบ
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

กิจกรรมการสอนทักษะดนตรี  การประยุกต์ใช้การ
ปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี  
 

   2063226 ทักษะขับร้องเพลงไทย 5  3 (2-2-5) 
 Thai Voice Skills V  
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062239 
ทักษะขับร้องเพลงไทย 4  
  ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับ
ร้องเพลงไทย 4 กลวิธีการขับร้องเพลงไทยขั้นสูง บท
เพลงขับร้องประสานท่านอง การร้องล่าลอง และเพลง
อ่ืน ๆ รู้และเข้าใจขนบและแนวทางการขับร้องร่วมกับ
วงดนตรีชนิดต่าง ๆ ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี การ
บันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่
เกี่ยวข้อง ล่าดับขั้นตอนการสอน การออกแบบ
กิจกรรมการสอนทักษะดนตรี บูรณาการผลงานด้าน
ดนตรีเพื่อพัฒนาสถาบันและชุมชน  
 

รายวิชาใหม่ 

   2061243 ทักษะขิมไทย 1   3 (2-2-5) 
  Thai Dulcimer Skills I   
  การปฏิบัติขิมไทยขั้นพ้ืนฐาน บทเพลงฝึกหัด
พ้ืนฐานส่าหรับขิมไทยประเภทเพลง 2 ชั้น และเพลง
อ่ืน ๆ บุคลิกภาพที่ดี ในการปฏิบัติ เครื่ องดนตรี 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

หลักการบ่ารุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต   

   2061244 ทักษะขิมไทย 2   3 (2-2-5) 
  Thai Dulcimer Skills II   
  : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061243 
ทักษะขิมไทย 1    
  มี พัฒนาการทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้ นจาก
รายวิชาทักษะขิมไทย 1 ปฏิบัติกลวิธีพิเศษส่าหรับขิม
ไทย ปฏิบัติบทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลง
อ่ืน ๆ ส่าหรับขิมไทย รู้และเข้าใจการบันทึกโน้ต 
ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ล่าดับขั้นตอนการสอนขิมไทยเบื้องต้น และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได ้  

รายวิชาใหม่ 

   2062240 ทักษะขิมไทย 3   3 (2-2-5) 
 Thai Dulcimer Skills III   
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061244  
ทักษะขิมไทย 2    
 ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขิม
ไทย 2 กลวิธีพิเศษส่าหรับขิมไทย บทเพลงประเภท
เพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอ่ืน ๆ ส่าหรับขิมไทย 
การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรี
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

ที่เก่ียวข้อง ล่าดับขั้นตอนการสอน  

   2062241 ทักษะขิมไทย 4   3 (2-2-5) 
 Thai Dulcimer Skills IV   
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062240 
ทักษะขิมไทย 3   
 ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขิม
ไทย 3กลวิธีพิเศษส่าหรับขิมไทย บทเพลงประเภท
เพลงเถา เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอ่ืน ๆ ส่าหรับ
ขิมไทย ขนบและแนวทางการปฏิบัติร่วมกับวงดนตรี 
การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรี
ที่ เกี่ยวข้อง ล่าดับขั้นตอนการสอน การออกแบบ
กิจกรรมการสอนทักษะดนตรี การประยุกต์ใช้การ
ปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี  

รายวิชาใหม่ 

   2063227 ทักษะขิมไทย 5   3 (2-2-5) 
 Thai Dulcimer Skills V   
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062241  
ทักษะขิมไทย 4   
 ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขิม
ไทย 4 กลวิธีพิเศษส่าหรับขิมไทยบทเพลงเดี่ยวส่าหรับ
ขิมไทย และเพลงอ่ืน ๆขนบและแนวการปฏิบัติเพลง
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

เดี่ยว ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติ
บทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่ เกี่ยวข้อง ล่าดับ
ขั้นตอนการสอน การออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะ
ดนตรี บูรณาการผลงานด้านดนตรีเพ่ือพัฒนาสถาบัน
และชุมชน  

   ข) วิชาเอกเลือกกลุ่มดนตรีตะวันตก 
 

 

  2062345  ทฤษฎีดนตรีสากล  3                  3(3-0-6)                                                                                           
Music Theory III            

       รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 2061312  
ทฤษฎีดนตรีสากล 2 
               การเรียบเรียงเสียงประสาน 4 แนว 
ได้แก่ คอร์ดทบเจ็ด, เคเดนซ์, โน้ตนอกคอร์ดการ
ด่าเนินคอร์ด, การทบคอร์ด  และคอร์ดโครมาติก  
และการฝึกโสตประสาทให้สอดคล้องกับเนื้อหา       
 

2062347  ทฤษฏีดนตรีตะวันตก 2      2(1-2-3) 
              Western Music Theory2                                                                                    
   : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 2061245 
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1     
 หลักการและทฤษฎีประสานเสียง  การ
ประสานเสียง 4 แนว  คอร์ดทบ 7 คอร์ดทบ 9 หรือ
มากกว่า  การเปลี่ยนบันไดเสียงระหว่างในเพลง โน้ต
นอกคอร์ด การใช้คอร์ดยืม การใช้โครมาติกคอร์ดแบบ
ต่าง ๆ  การเขียนและวิเคราะห์ท่านอง  

เปลี่ยนชื่อ และปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา  

   2062468 รวมวงดนตรีตะวันตก 1 2(1-2-3)
   Western Music Ensemble I 
  บทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีในวง เทคนิค
การปฏิบัติในวง การจัดบาลานซ์ให้กับวง การอ่าน
สกอร์เพลง การควบคุมวง การตีความและประวัติของ
บทเพลง   

รายวิชาใหม่ 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

   2062469  รวมวงดนตรีตะวันตก 2    2(1-2-
3)   Western Music Ensemble II  : 
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062468 รวมวง
ดนตรีตะวันตก 1   
 การรวมวงที่มีจ่านวนผู้เล่นและระดับความ
ยากของบทเพลงที่สูงกว่ารวมวงดนตรีตะวันตก 1 
บทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีในวงที่มีขนาดใหญ่ 
เทคนิคการปฏิบัติในวงขนาดใหญ่ การจัดบาลานซ์
ให้กับวง การอ่านสกอร์เพลง การควบคุมวง การ
ตีความและประวัติของบทเพลง   

รายวิชาใหม่ 

  (1) กลุ่มปฏิบัติเครื่องลมไม้ 

 

2061434 เครื่องลมไม้ 1                   2(1-2-3)                                                                                     

Woodwind  I 
              พ้ืนฐานการปฏิบัติเครื่องลมไม้ บันไดเสียง
เมเจอร์ เทคนิคพ้ืนฐานและก า ร ฝึก บ ท เ พ ล ง ที่
สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน วรรณกรรมดนตรีและการ
แสดง   

2061463  ทักษะเครื่องลมไม้ 1         3 (2-2-5) 
              Woodwind Instrument Skills I 
   การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า
ลมไม้ ทักษะที่ส่าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง
และแบบฝึกหัดขั้ น พ้ืนฐาน เทคนิ คขั้ น พ้ืนฐาน 
แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติบท
เพลงต่างๆ การบ่ารุงรักษาเครื่องดนตรี การแสดงออก
ถึงบุคลิกภาพในการปฏิบัติเครื่องดนตรี   

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

  2061435  เครื่องลมไม้ 2                  2(1-2-3)                                                                                          2061464  ทักษะเครื่องลมไม้ 2    3(2-2-5)  
Woodwind Instrument Skills II  

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

 Woodwind  II 
              เทคนิคการปฏิบัติเครื่องลมไม้ บันไดเสียง
เมเจอร์ เทคนิคพ้ืนฐานและก า ร ฝึก บ ท เ พ ล ง ที่
สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน วรรณกรรมดนตรีและการ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน)   

              : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 
2061463 ทักษะเครื่องลมไม้ 1     
ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ 1   
แบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์  บทเพลง
ประเภทต่างๆ โดยค่านึงถึง คุณภาพเสียง ส่าเนียง การ
ถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส่าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว หรือ 
เทคนิคอ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง 
สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง  

รายวิชา 

  2062439  เครื่องลมไม้ 3                  2(1-2-3)                                                                                     
Woodwind III 
เทคนิคการฝึกปฏิบัติเครื่องลมไม้ บันได

เสียงเมเจอร์, ไมเนอร์, โครมาติก และการฝึกบทเพลง
ที่สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน  วรรณกรรมดนตรี และการ
แสดง  (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน)   

2062480 ทักษะเครื่องลมไม้ 3    3(2-2-5)
 Woodwind Instrument Skills III 
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061464  
ทักษะเครื่องลมไม้ 2  ทั ก ษ ะ ด น ต รี ที่
เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ 2  แบบฝึกหัด 
หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และ
ขั้นคู่ 3 บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค่านึงถึง คุณภาพ
เสียง ส่าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว 
หรือ เทคนิคอ่ืนๆ  ประวัติของผู้แต่งและประวัติของ
บทเพลง การแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง   

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  2063437  เครื่องลมไม้ 4                  2(1-2-3)                                                                                   
   Woodwind  IV 

              เทคนิคการปฏิบัติเครื่องลมไม้ บันไดเสียง
เมเจอร์, ไมเนอร์, โครมาติก เทคนิค และการฝึกบท
เพลงที่สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง   การอ่าน  วรรณกรรมดนตรี และ
การแสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน)   

 

2062481 ทักษะเครื่องลมไม้ 4    3(2-2-5)  
             Woodwind Instrument Skills IV 
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062480 
ทักษะเครื่องลมไม้ 3   

  ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องลมไม้ 3  แบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันได
เสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 และบันไดเสียง
โครมาติก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค่านึงถึง 
คุณภาพเสียง ส่ า เนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว 
หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของ
บทเพลง การแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและการออกแบบ
กิจกรรมการสอนทักษะดนตรี   

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

  2063438  เครื่องลมไม้ 5                  2(1-2-3)                                                                                  
   Woodwind  V                 

เทคนิคการปฏิบัติเครื่องลมไม้ บันไดเสียง
เมเจอร์, ไมเนอร์, โครมาติก เทคนิค และการฝึกบท
เพลงที่สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง  การอ่าน  วรรณกรรมดนตรี และการ
แสดง ผู้สอน การฝึกโสตประสาทการฟัง  การอ่าน  
วรรณกรรมดนตรี และการแสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่

2063466 ทักษะเครื่องลมไม้ 5            3(2-2-5)
  Woodwind Instrument Skills V 
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  2062481 
ทักษะเครื่องลมไม ้4 
              พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจาก
รายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ 4  ปฏิบัติแบบฝึกหัด หรือ
บทฝึก ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค่านึงถึง 
คุณภาพเสียง ส่าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ รู้ประวัติ

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

เรียนมาก่อน)   ของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง รู้และเข้าใจการ
วิเคราะห์บทเพลงเบื้องต้น สามารถแสดงผลงานทาง
ดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง บูรณาการ
ทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ได้ 

  2064423  เครื่องลมไม้ 6                  2(1-2-3)                                                                                        
   Woodwind VI                           

เทคนิคการปฏิบัติเครื่องลมไม้ บันไดเสียง
เมเจอร์, ไมเนอร์, โครมาติก เทคนิค และการฝึกบท
เพลงที่สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน  วรรณกรรมดนตรี และการ
แสดง  (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน)                     

 ยกเลิกรายวิชา 

  2064424  เครื่องลมไม้ 7                  2(1-2-3) 
Woodwind VII 
เทคนิคการปฏิบัติเครื่องลมไม้ บันไดเสียง

เมเจอร์, ไมเนอร์, โครมาติก เทคนิค และการฝึกบท
เพลงที่สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน  วรรณกรรมดนตรี และการ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน)                  
    

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  (2) กลุ่มปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 
2061436  เครื่องทองเหลือง 1             2(1-2-3)                                                                                                                                                            

Brass  I        
พ้ืนฐานการปฏิบัติเครื่องทองเหลือง บันได

เสียงเมเจอร์ เทคนิคพ้ืนฐานและการฝึกบทเพลงที่
สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน วรรณกรรมดนตรีและการ
แสดง                      

 

2061461 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1 
                                              3 (2-2-5) 
              Brass Instrument Skills I  
   การปฏบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม
ทองเหลือง ทักษะที่ส่าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบท
เพลงและแบบฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน เทคนิคขั้นพ้ืนฐาน 
แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติบท
เพลงต่างๆ การบ่ารุงรักษาเครื่องดนตรี การแสดงออก
ถึงบุคลิกภาพในการปฏิบัติเครื่องดนตรี 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

  2061437  เครื่องทองเหลือง 2             2(1-2-3)                                                                               
              Brass   II 
               เทคนิคการปฏิบัติเครื่องทองเหลือง บันได
เสียงเมเจอร์ เทคนิคพ้ืนฐานและการฝึกบทเพลงที่
สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน วรรณกรรมดนตรีและการ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน)   

 

 

 

2061462  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2 
                                              3 (2-2-5)    
Brass Instrument Skills II     : 
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061461 ทักษะ
เครื่องลมทองเหลือง 1  
             ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องลมทองเหลือง 1 แบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันได
เสียงไมเนอร์ บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค่านึงถึง 
คุณภาพเสียง ส่าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะ
ส่าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การ
ออกเสียง การใช้นิ้ว/สไลด์ หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติ
ของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง การแสดงผลงาน
ทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง   

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

 

  2062440  เครื่องทองเหลือง 3            2(1-2-3)                                                                                              
   Brass  III                       

              เทคนิคการฝึกปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 
บันไดเสียงเมเจอร์, ไมเนอร์, โครมาติกและการฝึกบท
เพลงที่สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาท การฟัง  การอ่าน  วรรณกรรมดนตรี และ
การแสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน)                     

 

2062478 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3 
                                     3(2-2-5)
 Brass Instrument Skills III    
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061462  
ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2  ทั ก ษ ะ
ดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 
2 แบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และ
ไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บทเพลงประเภทต่างๆ โดย
ค่านึงถึง คุณภาพเสียง ส่าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ 
ทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออก
เสียง การใช้นิ้ว/สไลด์ หรือ เทคนิคอ่ืนๆ รู้ประวัติของ
ผู้แต่งและประวัติของบทเพลง การแสดงผลงานทาง
ดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง   

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

  2063439  เครื่องทองเหลือง 4               2(1-2-3) 
   Brass  IV 

              เทคนิคการปฏิบัติเครื่องทองเหลือง บันได
เสียงเมเจอร์, ไมเนอร์, โครมาติก เทคนิค และการฝึก
บทเพลงที่สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึก
โสตประสาทการฟัง การอ่าน  วรรณกรรมดนตรี และ
การแสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน)                     

2062479  ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4         
                                              3 (2-2-5)  
Brass Instrument Skills IV   
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062478 
ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3  
 ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องลมทองเหลือง 3 แบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่
บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  และบันได

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

เสียงโครมาติก บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค่านึงถึง 
คุณภาพเสียง ส่ า เนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้
นิ้ว/สไลด์ หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่งและ
ประวัติของบทเพลง การแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง วิธีการสอนและการ
ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี  
   

  2063440  เครื่องทองเหลือง 5               2(1-2-3)                                                                                              
 Brass  V 
 เทคนิคการปฏิบัติเครื่องทองเหลืองบันได

เสียงเมเจอร์, ไมเนอร์, โครมาติก เทคนิค และการฝึก
บทเพลงที่สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึก
โสตประสาทการฟัง การอ่าน  วรรณกรรมดนตรี และ
การแสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน)                     

2063465 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5  3 (2-2-5)
     Brass Instrument Skills V    
              : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 
2062479 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4   
            ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องลมทองเหลือง 4  แบบฝึกหัด หรือบทฝึก บท
เพลงประเภทต่างๆ โดยค่านึงถึง  คุณภาพเสียง 
ส่าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ รู้ประวัติของผู้แต่งและ
ประวัติของบทเพลง การวิเคราะห์บทเพลงเบื้องต้น 
การแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 
ครั้ง บูรณาการทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม การออกเสียง 
การใช้นิ้ว/สไลด์ หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ได้   

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 278 



 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  2064425  เครื่องทองเหลือง 6               2(1-2-3)    
               Brass VI               

เทคนิคการปฏิบัติเครื่องทองเหลือง บันได
เสียงเมเจอร์, ไมเนอร์, โครมาติก เทคนิค และการฝึก
บทเพลงที่สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึก
โสตประสาทการฟัง การอ่าน  วรรณกรรมดนตรีและ
การแสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน)                     

 ยกเลิกรายวิชา 

  2064426  เครื่องทองเหลือง 7               2(1-2-3) 
   Brass VII 

             เทคนิคการปฏิบัติเครื่องทองเหลือง บันได
เสียงเมเจอร์, ไมเนอร์, โครมาติก เทคนิค และการฝึก
บทเพลงที่สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึก
โสตประสาทการฟัง การอ่าน  วรรณกรรมดนตรีและ
การแสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน)                     

 ยกเลิกรายวิชา 

  (3) กลุ่มปฏิบัติเครื่องสายสากล 
2061438  เครื่องสายสากล 1            2(1-2-3) 

   String  I 
              พ้ืนฐานการปฏิบัติเครื่องสายสากล บันได
เสียงเมเจอร์ เทคนิคพ้ืนฐานและการฝึกบทเพลงที่
สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้ สอนการฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน วรรณกรรมดนตรีและการ
แสดง 

2061457 ทักษะเครื่องสายสากล  1  3(2-2-5)
  String Instrument I   
            การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
สากล ทักษะที่ส่าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง
และแบบฝึกหัดขั้ น พ้ืนฐาน เทคนิ คขั้ น พ้ืนฐาน 
แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติบท
เพลงต่างๆ การบ่ารุงรักษาเครื่องดนตรี การแสดงออก
ถึงบุคลิกภาพในการปฏิบัติเครื่องดนตรี   

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  2061439  เครื่องสายสากล 2            2(1-2-3)                                                                                                                 
String  II 
 เทคนิคการปฏิบัติเครื่องสายสากล บันได

เสียงเมเจอร์เทคนิคพ้ืนฐานและการฝึกบทเพลงที่
สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้ สอนการฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน วรรณกรรมดนตรีและการ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน)  

2061458   ทักษะเครื่องสายสากล  2  3(2-2-5)
    String Instrument II   
               : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  
2061457 ทักษะเครื่องสายสากล 1  
    ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องสายสากล 1 แบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียง
ไมเนอร์ บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค่านึงถึง คุณภาพ
เสียง ส่าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส่าคัญทาง
ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้โบว์ การใช้นิ้ว หรือ 
เทคนิคอ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง 
สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง   

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

  2062441 เครื่องสายสากล 3                  2(1-2-3)                                                                                              
 String  III  

            เทคนิคการฝึกปฏิบัติเครื่องสายสากล บันได
เสียงเมเจอร์,ไมเนอร์, โครมาติก และการฝึกบทเพลงที่
สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง  การอ่าน  วรรณกรรมดนตรี และการ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

 

2062474 ทักษะเครื่องสายสากล  3  3(2-2-5)
   String Instrument III   
              : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 
2061458 ทักษะเครื่องสายสากล 2  
   ทักษะดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องสายสากล 2 แบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันได
เสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และข้ันคู่ 3 บทเพลงประเภท
ต่างๆ โดยค่านึงถึง คุณภาพเสียง ส่า เนียง การ
ถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค
การใช้นิ้ว การใช้คันชัก หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ประวัติของผู้

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

แต่งและประวัติของบทเพลง การแสดงผลงานทาง
ดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง   

  2063441  เครื่องสายสากล 4            2(1-2-3)                                                                                
   String  IV 

              เทคนิคการปฏิบัติเครื่องสายสากล บันได
เสียงเมเจอร์, ไมเนอร์, โครมาติก เทคนิค และการฝึก
บทเพลงที่สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึก
โสตประสาทการฟัง การอ่าน  วรรณกรรมดนตรี และ
การแสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

 

2062475 ทักษะเครื่องสายสากล  4     3 (2-2-5) 
              String Instrument IV      
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062474 ทักษะ
เครื่องสายสากล 3   
              ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
เครื่องสายสากล 3 แบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันได
เสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 และบันไดเสียง
โครมาติก บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค่านึงถึ ง 
คุณภาพเสียง ส่ า เนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ 
ประวัติของผู้แต่ งและประวัติของบทเพลง การ
แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
รวิธีการสอนและการออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะ
ดนตรี        
 
 
 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

  2063442  เครื่องสายสากล 5            2(1-2-3)                                                                                  

 String  V5 

206346 ทักษะเครื่องสายสากล  5        3 (2-2-5)
   String Instrument V     
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062475 ทักษะ

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

              เทคนิคการปฏิบัติเครื่องสายสากล บันได
เสียงเมเจอร์, ไมเนอร์, โครมาติก เทคนิค และการฝึก
บทเพลงที่สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึก
โสตประสาทการฟัง การอ่าน  วรรณกรรมดนตรี และ
การแสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

 

เครื่องสายสากล 4ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชา
ทักษะเครื่องสายสากล 4  แบบฝึกหัด หรือบทฝึก บท
เพลงประเภทต่างๆ โดยค่านึงถึง  คุณภาพเสียง 
ส่าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ รู้ประวัติของผู้แต่งและ
ประวัติของบทเพลง การวิเคราะห์บทเพลงเบื้องต้น 
การแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 
ครั้ง บูรณาการทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว การใช้คันชัก 
หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ได้    

  2064427  เครื่องสายสากล 6            2(1-2-3) 

  String VI  
              เทคนิคการปฏิบัติเครื่องสายสากล บันได
เสียงเมเจอร์, ไมเนอร์, โครมาติก เทคนิค และการฝึก
บทเพลงที่สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึก
โสตประสาทการฟัง  การอ่าน  วรรณกรรมดนตรีและ
การแสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 
 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2064428  เครื่องสายสากล 7            2(1-2-3)                                                                                 
  String VII 

              เทคนิคการปฏิบัติเครื่องสายสากล บันได
เสียงเมเจอร์, ไมเนอร์, โครมาติก เทคนิค และการฝึก

 ยกเลิกรายวิชา 

282 



 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

บทเพลงที่สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึก
โสตประสาทการฟัง  การอ่าน  วรรณกรรมดนตรีและ
การแสดง เครื่องสายสากล บันไดเสียงเมเจอร์ , ไม
เนอร์, โครมาติก เทคนิค และการฝึกบทเพลงที่
สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง  การอ่าน  วรรณกรรมดนตรีและการ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

 
  (4) กลุ่มปฏิบัติกีตาร์ 

2061446  กีตาร์คลาสสิก  1              2(1-2-3)                                                                                
              Classical Guitar I                          
               พ้ืนฐานการปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก บันได
เสียงเมเจอร์ เทคนิคพ้ืนฐานและการฝึกบทเพลงที่
สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน วรรณกรรมดนตรีและการ
แสดง   

2061453 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 1  3(2-2-5)
   Classical Guitar Skills I  
     การปฏิบัติ กีตาร์  ส่ วนประกอบกีตาร์
คลาสสิก ท่านั่งบรรเลงกีตาร์คลาสสิก การวางต่าแหน่ง
ของมือซ้ายและขวา การดีดสายชนิดต่าง ๆ  บันได
เสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์,  บันไดเสียงโครมาติก 
, อาร์เพจจิโอ การฝึกโสตประสาท การฟัง การอ่าน
โน้ตดนตรีสากล  การฝึกบทเพลงแบบฝึกหัด การ
บ่ารุงรักษาเครื่องดนตรี การแสดงออกถึงบุคลิกภาพใน
การปฏิบัติเครื่องดนตรี  

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

  2061447  กีตาร์คลาสสิก  2              2(1-2-3)                                                                                
              Classical Guitar II                           

  เทคนิคการปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก บันได
เสียงเมเจอร์ เทคนิคพ้ืนฐานและการฝึกบทเพลงที่

2061454 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 2  3 (2-2-5)
  Classical Guitar Skills II         
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061453   
          ทักษะกีตาร์คลาสสิก 1   ทั ก ษ ะ ด น ต รี ที่

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน วรรณกรรมดนตรีและการ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 1  บันไดเสียงเมเจอร์ 
บันไดเสียงไมเนอร์,  บันไดเสียงโครมาติก , อาร์เพจจิ
โอ การฝึกบทเพลงแบบฝึกหัด ประเภทต่างๆ โดย
ค่านึงถึง คุณภาพเสียง ส่าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ 
ทักษะส่าคัญทางดนตรีที่ เกี่ยวข้องกับเทคนิค การ
เคลื่อนที่ของนิ้ว การใช้นิ้วมือขวา หรือ เทคนิคอ่ืนๆ 
ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถ
แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง
  

  2062459  กีตาร์คลาสสิก 3                   2(1-2-3)                                                                                             
             Classical Guitar III  

เทคนิคการฝึก            ปฏิบัติกีตาร์ บันไดเสียงเมเจอร์,ไมเนอร์,โคร
มาติก และการฝึกบทเพลงที่สอดคล้องตามค่าแนะน่า
ของผู้สอน การฝึกโสตประสาทการฟัง การอ่าน 
วรรณกรรมดนตรี และการแสดง     (มีระดับสูงกว่า
วิชาที่เรียนมาก่อน) 

2062470 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 3         3 (2-2-5)  
Classical Guitar  Skills III   
             : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 
2061454 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 2    
 ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 
2  บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์,  บันไดเสียง
โครมาติก , อาร์เพจจิโอ การฝึกบทเพลงแบบฝึกหัด 
ประเภทต่างๆ โดยค่านึงถึง คุณภาพเสียง ส่าเนียง การ
ถ่ายทอดอารมณ์  ทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค
การใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ  ประวัติของผู้แต่งและ
ประวัติของบทเพลง การแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง     

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

284 



 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  2062460  กีตาร์คลาสสิก 4                  2(1-2-3)                                                                                             
              Classical Guitar IV                           
               เทคนิคการฝึกปฏิบัติกีตาร์ บันไดเสียง
เมเจอร์,ไมเนอร์,โครมาติก และการการฝึกบทเพลงที่
สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน วรรณกรรมดนตรี และการ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

 

2062471 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 4  3 (2-2-5) 
            Classical Guitar Skills IV   
             : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 
2062470 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 3     
             ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
กีตาร์ 3 บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์,  บันได
เสียงโครมาติก , อาร์เพจจิโอ การฝึกบทเพลง
แบบฝึกหัด ประเภทต่างๆ โดยค่านึงถึง คุณภาพเสียง 
ส่าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค
การใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่งและ
ประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรี
ต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและการ
ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี  

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

  2063454  กีตาร์คลาสสิก 5                  2(1-2-3)                                                                                             
              Classical Guitar V                           
               เทคนิคการปฏิบัติกีตาร์  บันไดเสียง
เมเจอร์, ไมเนอร์, โครมาติก, เทคนิค และการฝึกบท
เพลงที่สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน วรรณกรรมดนตรี และการ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

 
 

2063461 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 5  3 (2-2-5)
 Classical Guitar IV 
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062471 
ทักษะกีตาร์คลาสสิก 4  
 ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 
4  บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์,  บันไดเสียง
โครมาติก , อาร์เพจจิโอ (Arpeggio) การฝึกบทเพลง
แบบฝึกหัด (Etudes หรือ Studies) ประเภทต่างๆ 
โดยค่านึงถึง คุณภาพเสียง ส่าเนียง การถ่ายทอด

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

285 



 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

อารมณ์ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง การ
วิเคราะห์บทเพลงเบื้องต้น การแสดงผลงานทางดนตรี
ต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง บูรณาการทักษะการ
ปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะการ
ปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
เทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ได้   

  2064437  กีตาร์คลาสสิก 6                  2(1-2-3)                                                                                             
              Classical Guitar VI                          
               เทคนิคการปฏิบัติกีตาร์  บันไดเสียง
เมเจอร์, ไมเนอร์, โครมาติก, เทคนิคและการฝึกบท
เพลงที่สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟังการอ่าน วรรณกรรมดนตรี และการ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

 
 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2064438  กีตาร์คลาสสิก 7                  2(1-2-3)                                                                                             
              Classical Guitar VII            
              เทคนิคการปฏิบัติกีตาร์ บันไดเสียงเมเจอร์
, ไมเนอร์, โครมาติก, เทคนิคพ้ืนฐาน และการฝึกบท
เพลงที่สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง  การอ่าน วรรณกรรมดนตรีและการ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

 
  

  (5) กลุ่มปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า 
2061448    กีตาร์ไฟฟ้า 1               2 (1-2-3)   
                Electric Guitar I                  
               พ้ืนฐานการปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า บันไดเสียง
เมเจอร์ เทคนิคพ้ืนฐานและการฝึกบทเพลงที่
สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน วรรณกรรมดนตรีและการ
แสดง           

2061467 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 1         3 (2-2-5)  
Electric Guitar Skills I        

 วงจรคู่ 4th เททราคอร์ด บันไดเสียง โหมด 
คอร์ดโทน  วอยซิง คอร์ด คอมปิงริธีม ไกด์โทน คอร์ด
โปรเกรสชั่น เบสไลน์ ที่เกี่ยวเนื่องกับบท เพลงแจ๊ส 
การบ ารุ งรักษา เครื่ องดนตรี  การแสดงออกถึ ง
บุคลิกภาพในการปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

  2061449   กีตาร์ไฟฟ้า 2                 2(1-2-3)   
               Electric Guitar II                  
                เทคนิคการปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า บันไดเสียง
เมเจอร์ เทคนิคพ้ืนฐานและการฝึกบทเพลงที่
สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน วรรณกรรมดนตรีและการ
แสดง มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน 

2061468 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 2        3 (2-2-5)  
Electric Guitar Skills II    
  : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061467 
ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 1    
              ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
กีตาร์ไฟฟ้า 1  บันไดเสียง โหมด คอร์ดโทน วอยซิง
คอร์ด คอมปิงริธีม ไกด์โทน แอบโพรชโน้ต คอร์ดโปร
เกรสชั่น เบสไลน์ ที่เกี่ยวเนื่องกับบทเพลงแจ๊ส โดย
ค านึงถึง คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ 
ทักษะส าคัญทางดนตรีที่ เกี่ยวข้องกับเทคนิค การ

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

287 



 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

เคลื่อนที่ของนิ้ว การใช้นิ้วมือขวา หรือ เทคนิคอ่ืนๆ 
ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง สามารถ
แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง  
   

  2062461   กีตาร์ไฟฟ้า 3                  2(1-2-3)   
              Electric Guitar III                  

เทคนิคการปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า บันไดเสียง
เมเจอร์ เทคนิคพ้ืนฐานและการฝึกบทเพลงที่
สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน วรรณกรรมดนตรีและการ
แสดง มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน 

2062484 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 3           3 (2-2-5)  
Electric Guitar Skills III          : รายวิชา
ที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061468 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 
2    

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์
ไฟฟ้า 2 บันไดเสียง โหมด คอร์ดโทน วอยซิงคอร์ด 
คอมปิงริธีม ไกด์โทน แอบโพรชโน้ต คอร์ดโปรเกรสชั่น 
เบสไลน์ ที่เกี่ยวเนื่องกับบทเพลงแจ๊ส โดยค านึงถึง 
คุณภาพเสียง ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์  ทักษะ
ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิค
อ่ืนๆ  ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง การ
แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง  

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

  2062462    กีตาร์ไฟฟ้า 4                2(1-2-3)   
                Electric Guitar IV                

   เทคนิคการปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า บันไดเสียง
เมเจอร์ เทคนิคพ้ืนฐานและการฝึกบทเพลงที่

2062485 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 4          3 (2-2-5)   
Electric Guitar Skills IV         

   : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 
2062484 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 3      

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

288 



 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน วรรณกรรมดนตรีและการ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 3 
บันไดเสียง โหมด คอร์ดโทน วอยซิงคอร์ด คอมปิงริธีม 
ไกด์โทน แอบโพรชโน้ต คอร์ดโปรเกรสชั่น เบสไลน์ ที่
เกี่ยวเนื่องกับบทเพลงแจ๊ส โดยค านึงถึง คุณภาพเสียง 
ส าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค
การใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่งและ
ประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทางดนตรี
ต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง รู้วิธีการสอนและการ
ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 
   

  2063455    กีตาร์ไฟฟ้า 5                2(1-2-3)   
                Electric Guitar V                 

   เทคนิคการปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า บันไดเสียง
เมเจอร์ เทคนิคพ้ืนฐานและการฝึกบทเพลงที่
สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอนการฝ ึก โสต
ประสาทการฟัง การอ่าน วรรณกรรมดนตรีและการ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

2063468 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 5         3 (2-2-5) 
            Electric Guitar Skills V      
             : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 
2062485 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 4    

  ทักษะดนตรีที่เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
กีตาร์ไฟฟ้า 4 บันไดเสียง โหมด คอร์ดโทน วอยซิง
คอร์ด คอมปิงริธีม ไกด์โทน แอบโพรชโน้ต คอร์ดโปร
เกรสชั่น เบสไลน์ ที่เกี่ยวเนื่องกับบทเพลงแจ๊ส โดย
ค่านึงถึง คุณภาพเสียง ส่าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ 
ประวัติของผู้แต่ งและประวัติของบทเพลง การ
วิเคราะห์บทเพลงเบื้องต้น การแสดงผลงานทางดนตรี

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

289 



 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

ต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง บูรณาการทักษะการ
ปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะการ
ปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
เทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ได้ 

 

  2064439    กีตาร์ไฟฟ้า 6                2(1-2-3)   
                Electric Guitar VI                  

  เทคนิคการปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า บันไดเสียง
เมเจอร์ เทคนิคพ้ืนฐานและการฝึกบทเพลงที่
สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน วรรณกรรมดนตรีและการ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2064440    กีตาร์ไฟฟ้า 7                2(1-2-3)   
                 Electric Guitar VII                 
                 เทคนิคการปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า บันได
เสียงเมเจอร์ เทคนิคพ้ืนฐานและการฝึกบทเพลงที่
สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน วรรณกรรมดนตรีและการ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิกรายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

   2061469 ทักษะเบสไฟฟ้า 1          3 (2-2-5) 
  Electric Bass Skills I  
              การปฏิบัติเบสไฟฟ้า ทักษะที่ส่าคัญทาง
ดนตรีที่ เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึ กหัดขั้น
พ้ืนฐาน ปฏิบัติเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่
บันไดเสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และ
เข้าใจการบ่ารุงรักษาเครื่องดนตรี  แสดงออกถึง
บุคลิกภาพในการปฏิบัติเครื่องดนตรี  

รายวิชาใหม่ 

   2061470 ทักษะเบสไฟฟ้า 2   3(2-2-5)
  Electric Bass Skills II   
            : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 
2061469  ทักษะเบสไฟฟ้า 1    
            ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเบส
ไฟฟ้า 1 แบบฝึกหัด  หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ 
ปฏิบัติบทเพลงประเภทต่างๆ โดยค่านึงถึง คุณภาพ
เสียง ส่าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะส่าคัญทาง
ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การเคลื่อนที่ของนิ้ว การ
ใช้นิ้วมือขวา หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่งและ
ประวัติของบทเพลง การแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง   
 
  

รายวิชาใหม่ 291 



 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

   2062486 ทักษะเบสไฟฟ้า 3             3 (2-2-5)   
Electric Bass Skills III   
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061470  
ทักษะเบสไฟฟ้า 2    
  ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเบส
ไฟฟ้า 2แบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียง
เมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บทเพลงประเภท
ต่างๆ โดยค่านึงถึง คุณภาพเสียง ส่า เนียง การ
ถ่ายทอดอารมณ์ มีทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค
การใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่งและ
ประวัติของบทเพลง  การแสดงผลงานทางดนตรีต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง   
 

รายวิชาใหม่ 

   2062487 ทักษะเบสไฟฟ้า 4           3 (2-2-5)
  Electric Bass Skills IV   : 
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062486 ทักษะเบส
ไฟฟ้า 3    
 ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเบส
ไฟฟ้า 3  แบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียง
เมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  และบันไดเสียงโคร
มาติก บทเพลงประเภทต่างๆ โดยค่านึงถึง คุณภาพ
เสียง ส่าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ

รายวิชาใหม่ 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

เทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่ง
และประวัติของบทเพลง สามารถแสดงผลงานทาง
ดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง วิธีการสอนและ
การออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี   

   2063469 ทักษะเบสไฟฟ้า 5           3 (2-2-5)
  
 Electric Bass Skills V   
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062487  
ทักษะเบสไฟฟ้า 4    
 ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะเบส
ไฟฟ้า 4 แบบฝึกหัด หรือบทฝึก บทเพลงประเภท
ต่างๆ โดยค่านึงถึง คุณภาพเสียง ส่า เนียง การ
ถ่ายทอดอารมณ์ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบท
เพลง การวิเคราะห์บทเพลงเบื้องต้น การแสดงผลงาน
ทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง บูรณาการ
ทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการปฏิบัติดนตรีกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้นิ้ว หรือ เทคนิคอ่ืนๆ ได้  

รายวิชาใหม่ 

  (6) กลุ่มปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ด 
2061450  เปียโน 1                        2(1-2-3)                                                                               

 Piano  I 
 พ้ืนฐานการปฏิบัติเปียโน บันไดเสียงเมเจอร์

2061455 ทักษะคีย์บอร์ด  1            3(2-2-5)
   Keyboard Skills I   
              การเตรียมตัวก่อนการปฏิบัติ ต่าแหน่งการ
วางนิ้ว บันใดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ ขั้นคู่ คอร์ดไตร

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

293 



 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

เทคนิคพ้ืนฐานและการฝึกบทเพลงที่สอดคล้องตาม
ค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสตประสาทการฟัง การ
อ่าน วรรณกรรมดนตรีและการแสดง 

แอดและการพลิกกลับ ปฏิบัติบทเพลง เครื่องหมาย
และสัญลักษณ์ในบทเพลง การบ่ารุงรักษาเครื่องดนตรี
  
 
  

  2061451  เปียโน  2                       2(1-2-3)                                                                                      
 Piano  II 
 เทคนิคการปฏิบัติเปียโน บันไดเสียงเมเจอร์ 

เทคนิคพ้ืนฐานและการฝึกบทเพลงที่สอดคล้องตาม
ค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสตประสาทการฟัง การ
อ่าน วรรณกรรมดนตรีและการแสดง (มีระดับสูงกว่า
วิชาที่เรียนมาก่อน)  

 
 

 

2061456 ทักษะคีย์บอร์ด  2            3(2-2-5)
  Keyboard Skills II   
            : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 
2061455 ทักษะคีย์บอร์ด 1   
    คอร์ดดอมิแนนท์และการพลิกกลับ การ
อาร์เพจจิโอ บันไดเสียงเพนตะโทนิก ปฏิบัติบทเพลง 
เครื่องหมาย และสัญลัษณ์ในบทเพลง ประวัติของบท
เพลง  

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

  2062463  เปียโน  3                       2(1-2-3)                                                                                    
   Piano  III 

             เทคนิคการฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ด บันไดเสียง
เมเจอร์,ไมเนอร์,โครมาติก       และการฝึกบทเพลงที่
สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน วรรณกรรมดนตรี และการ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

2062472 ทักษะคีย์บอร์ด  3           3 (2-2-5)
    Keyboard Skills III      
: รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061456 ทักษะ
คีย์บอร์ด 2       ป ฏิ บั ติ
บทเพลงและเทคนิคในระดับที่สู งขึ้นจากทักษะ
คีย์บอร์ด 2  เครื่องหมายสัญลักษณ์ในบทเพลง 
ประวัติของบทเพลง การตีความบทเพลง แสดงผลงาน

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

294 



 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

 
  

ต่อหน้าสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง   

  2062464  เปียโน 4                        2(1-2-3)                                                                                     
 Piano  IV 

              เทคนิคการฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ด บันไดเสียง
เมเจอร์, ไมเนอร์, โครมาติก, และการฝึกบทเพลงที่
สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน วรรณกรรมดนตรี และการ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

 
 

2062473 ทักษะคีย์บอร์ด  4           3 (2-2-5)
    Keyboard Skills IV  
   : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 
2062472ทักษะคีย์บอร์ 3      
ปฏิบัติบทเพลงและเทคนิคในระดับที่สูงขึ้นจากทักษะ
คีย์บอร์ด 3  เครื่องหมายสัญลักษณ์ในบทเพลง 
ประวัติของบทเพลง การตีความบทเพลง แสดงผลงาน
ต่อหน้าสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง  

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

  2063456  เปียโน  5                       2(1-2-3)                                                                                 
               Piano V                   
               เทคนิคการปฏิบัติคีย์บอร์ด บันไดเสียง
เมเจอร์, ไมเนอร์, โครมาติก, เทคนิค และการฝึกบท
เพลงที่สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน  วรรณกรรมดนตรี และการ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

 

2063462 ทักษะคีย์บอร์ด 5            3 (2-2-5) 
            Keyboard Skills V 
   : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  
2062473 ทักษะคีย์บอร์ด 4    
 ปฏิบัติบทเพลงและเทคนิคในระดับที่สูงขึ้น
จากทักษะคีย์บอร์ด 4  เครื่องหมายสัญลักษณ์ในบท
เพลง ประวัติของบทเพลง การตีความบทเพลง แสดง
ผลงานต่อหน้าสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
  

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

295 



 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  2064441   เปียโน  6                      2(1-2-3)                                                                                          
Piano VI    

               เทคนิคการปฏิบัติคีย์บอร์ด บันไดเสียง
เมเจอร์, ไมเนอร์, โครมาติก, เทคนิค และการฝึกบท
เพลงที่สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน  วรรณกรรมดนตรีและการ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2064442   เปียโน 7                       2(1-2-3)                                                                                         
 Piano VII 

               เทคนิคการปฏิบัติคีย์บอร์ด บันไดเสียง
เมเจอร์, ไมเนอร์, โครมาติก, เทคนิค และการฝึกบท
เพลงที่สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง การอ่าน  วรรณกรรมดนตรีและการ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 
 
 

 ยกเลิกรายวิชา 

  (7) กลุ่มปฏิบัติขับร้องสากล 
2061442 ขับร้องสากล 1                 2(1-2-3)                                                                                 
              Voice  I         
            เทคนิคเบื้องต้น การขับร้องแบบตะวันตก 
เทคนิคการเก็บลมหายใจ การผ่อนลมหายใจ  การฝึก

2061465 ทักษะขับร้องสากล 1         3 (2-2-5)  
          Voice Skills I                                 
             การขับร้องเพลง การหายใจ ทักษะที่ส่าคัญ
ทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงและแบบฝึกหัดขั้น
พ้ืนฐาน เทคนิคขั้นพ้ืนฐาน แบบฝึกหัด ฝึกไล่บันได

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

296 



 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

กะบังลมให้แข็งแรง การประคองเสียงให้อยู่ระดับ
เสียงที่ถูกต้อง ฝึกร้องเพลงที่มีท่านองง่ายๆ ที่ช่อง
กว้างของเสียงน้อย ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ศึกษา
วรรณกรรมดนตรี  ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  

 

เสียงเมเจอร์ และการปฏิบัติบทเพลงต่างๆ รู้และเข้าใจ
การดูแลเส้นเสียง การแสดงออกถึงบุคลิกภาพในการ
ขับร้องเพลง  

  2061443   ขับร้องสากล 2               2(1-2-3)                                                                                   
 Voice  II 

            เทคนิคเบื้องต้น การขับร้องแบบตะวันตก 
เทคนิคการเก็บลมหายใจ การผ่อนลมหายใจ  การฝึก
กะบังลมให้แข็งแรง การประคองเสียงให้อยู่ระดับ
เสียงที่ถูกต้อง ฝึกร้องเพลงที่มีท่านองง่ายๆ ที่ช่อง
กว้างของเสียงน้อย ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ศึกษา
วรรณกรรมดนตรี  ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง  

(มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 
 

2061466 ทักษะขับร้องสากล 2         3 (2-2-5)  
              Voice Skills II   
     : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 
2061465 ทักษะขับร้องสากล 1 ทั ก ษ ะ ด น ต รี ที่
เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล 1 แบบฝึกหัด  
หรือบทฝึก บันไดเสียงไมเนอร์ บทเพลงประเภทต่างๆ 
โดยค่านึงถึง คุณภาพเสียง ส่าเนียง การถ่ายทอด
อารมณ์  ทักษะส่าคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค 
การใช้ลม การออกเสียง การใช้ไมโครโฟน หรือ 
เทคนิคอ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง 
การแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 
ครั้ง   

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

  2062446   ขับร้องสากล 3               2(1-2-3)                                                                                
 Voice III 

                ทักษะ การขับร้องแบบตะวันตก ฝึกการ
เก็บลมหายใจ การกักลมหายใจ การใช้ลมหายใจอย่าง
ถูกต้อง ฝึกกะบังลมให้แข็ งแรง การผ่อนคลาย

2062482 ทักษะขับร้องสากล   3        3(2-2-5) 
   Voice Skills III       
           : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2061466  
ทักษะขับร้องสากล 2   
             ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับ

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

กล้ามเนื้อในขณะร้องเพลง ร้องเพลงที่มีจังหวะและ
ท่านองยากขึ้น เพ่ิมช่วงกว้างของเสียงมากขึ้น ฝึกโสต
ประสาทการฟังและการอ่าน วรรณกรรมดนตรี การ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

 

ร้องสากล 2 แบบฝึกหัด หรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียง
เมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บทเพลงประเภท
ต่างๆ โดยค่านึงถึง คุณภาพเสียง ส่า เนียง การ
ถ่ายทอดอารมณ์ ทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค 
การใช้ลม การออกเสียง การใช้ไมโครโฟน หรือ 
เทคนิคอ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง 
การแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 
ครั้ง   

  2062447   ขับร้องสากล 4               2(1-2-3)                                                                                 
 Voice  IV 

               ทักษะการขับร้องแบบตะวันตก ฝึกการ
เก็บลมหายใจ การกักลมหายใจ การใช้ลมหายใจ
อย่างถูกต้อง ฝึกกะบังลมให้แข็งแรง การผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อในขณะร้องเพลง ร้องเพลงที่มีจังหวะและ
ท่านองยากข้ึน เพ่ิมช่วงกว้างของเสียงมากขึ้น การฝึก
โสตประสาทการฟัง การอ่าน วรรณกรรมดนตรี และ
การแสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

 

2062483 ทักษะขับร้องสากล 4       3 (2-2-5) 
     Voice Skills IV    
                : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 
2062482 ทักษะขับร้องสากล 3  ทั ก ษ ะ
ดนตรีที่ เ พ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล 3 
แบบฝึกหัดหรือบทฝึก ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไม
เนอร์ และข้ันคู่ 3  และบันไดเสียงโครมาติก ปฏิบัติบท
เพลงประเภทต่างๆ โดยค่านึงถึง  คุณภาพเสียง 
ส่าเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค 
การใช้ลม การออกเสียง การใช้ไมโครโฟนหรือ เทคนิค
อ่ืนๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง การ
แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
วิธีการสอนและการออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะ
ดนตรี  

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 298 



 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

 

  2063445   ขับร้องสากล 5               2(1-2-3)                                                                                 
 Voice  V 
เทคนิคการปฏิบัติขับร้องสากล บันไดเสียง

เมเจอร์, ไมเนอร์, โครมาติก,เทคนิค และการฝึกบท
เพลงที่สอดคล้องตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสต
ประสาทการฟัง  การอ่าน  วรรณกรรมดนตรี และการ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

2063467 ทักษะขับร้องสากล 5         3 (2-2-5)  
Voice Skills V    
 : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 2062483  
ทักษะขับร้องสากล 4   
               ทักษะดนตรีที่เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาทักษะ
ขับร้องสากล 4  แบบฝึกหัด หรือบทฝึก บทเพลง
ประเภทต่างๆ โดยค่านึงถึง คุณภาพเสียง ส่าเนียง การ
ถ่ายทอดอารมณ์ รู้ประวัติของผู้แต่งและประวัติของ
บทเพลง รู้และเข้าใจการวิเคราะห์บทเพลงเบื้องต้น 
สามารถแสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง บูรณาการทักษะการปฏิบัติดนตรีกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติดนตรีกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค การใช้ลม 
การออกเสียง การใช้ไมโครโฟนหรือ เทคนิคอ่ืนๆ ได้  
 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

  2064433   ขับร้องสากล 6                  2(1-2-3)                                                                                          
  Voice VI 

               ทักษะ การขับร้องแบบตะวันตก ฝึกการ
เก็บลมหายใจ การกักลมหายใจ การใช้ลมหายใจอย่าง
ถูกต้อง ฝึกกะบั งลมให้แข็ งแรง การผ่ อนคลาย

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

กล้ามเนื้อในขณะร้องเพลง ร้องเพลงที่มีจังหวะและ
ท่านองยากขึ้น เพ่ิมช่วงกว้างของเสียงมากขึ้น ฝึกโสต
ประสาทการฟังและการอ่าน วรรณกรรมดนตรี การ
แสดง (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

 
  2064434   ขับร้องสากล 7                 2(1-2-3)                                                                                           

  Voice VII 
               ทักษะ การขับร้องแบบตะวันตก ฝึกการ
เก็บลมหายใจ การกักลมหายใจ การใช้ลมหายใจอย่าง
ถูกต้อง ฝึกกะบังลมให้แข็งแรง การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
ในขณะร้องเพลง ร้องเพลงที่มีจังหวะและท่านองยาก
ขึ้น เพิ่มช่วงกว้างของเสียงมากข้ึน ฝึกโสตประสาทการ
ฟังและการอ่าน วรรณกรรมดนตรี การแสดง (มี
ระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 
 

 

 ยกเลิกรายวิชา 

  (8) กลุ่มปฏิบัติเครื่องกระทบ 
2061444   เครื่องกระทบ  1              2(1-2-3)                                                                               

  Percussion  I  
              ปรับพ้ืนฐาน การปฏิบัติเครื่องกระทบ 
เทคนิคพ้ืนฐาน และการฝึกบทเพลงตามกระบวนแบบ 
(Styles) ที่สอดคล้องตามค่าแนะน่า ของผู้สอน การ

2061459 ทักษะเครื่องกระทบ 1          3(2-2-5)   
             Percussion Instrument Skills I 
     การเตรียมตัวก่อนการปฏิบัติ รูดิ เมนท์
พ้ืนฐาน การปฏิบัติบทเพลง การดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรี  

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

ฝึกโสตประสาท   การฟัง การอ่าน วรรณกรรมดนตรี 
และการแสดง                                           

  2061445   เครื่องกระทบ  2              2(1-2-3)                                                                                  
  Percussion  II 

              เทคนิคการฝึกปฏิบัติเครื่องกระทบ  และ
การฝึกบทเพลงตามกระบวนแบบที่สอดคล้องตาม
ค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสตประสาทการฟัง การ
อ่าน วรรณกรรมดนตรี และการแสดง (มีระดับสูงกว่า
วิชาที่เรียนมาก่อน) 

 

2061460 ทักษะเครื่องกระทบ 2           3(2-2-5) 
             Percussion Instrument Skills II   
             : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 
2061459  ทักษะเครื่องกระทบ 1   
             รูดิเมนท์ เทคนิคการปฏิบัติเครื่องกระทบ
และการปฏิบัติบทเพลงในระดับที่สูงขึ้นจากทักษะ
เครื่องกระทบ 1      

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

  2062448   เครื่องกระทบ  3              2(1-2-3)                                                                                  
  Percussion  III             

             เทคนิคการปฏิบัติเครื่องกระทบ และการ
ฝึกบทเพลงตามกระบวนแบบที่สอดคล้องตาม
ค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสตประสาทการฟัง การ
อ่าน วรรณกรรมดนตรี และการแสดง         (มี
ระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

2062476 ทักษะเครื่องกระทบ  3  3(2-2-5)
  Percussion Instrument Skills III
  : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 
2061460 ทักษะเครื่องกระทบ 2  
 รูดิเมนท์ เทคนิคการปฏิบัติเครื่องกระทบและ
การปฏิบัติบทเพลงในระดับที่สูงขึ้นจากทักษะเครื่อง
กระทบ 2  แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง    

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

  2063446   เครื่องกระทบ  4              2(1-2-3)                                                                                   
  Percussion  IV 

             เทคนิคการปฏิบัติเครื่องกระทบ  และการ
ฝึกบทเพลงตามกระบวนแบบที่สอดคล้องตาม

2062477 ทักษะเครื่องกระทบ 4          3(2-2-5) 
   Percussion Instrument Skills IV 
   : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 
2062477 ทักษะเครื่องกระทบ 3     

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

ค่าแนะน่าของผู้สอน  การฝึกโสตประสาทการฟัง   
การอ่าน วรรณกรรมดนตรี และการแสดง         (มี
ระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

รูดิเมนท์ เทคนิคการปฏิบัติเครื่องกระทบและการ
ปฏิบัติบทเพลงในระดับที่สู งขึ้นจากทักษะเครื่อง
กระทบ 3  แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง    

  2063447   เครื่องกระทบ  5              2(1-2-3)                                                                                  
  Percussion  V 

             เทคนิคการปฏิบัติเครื่องกระทบ  และการ
ฝึกบทเพลงตามกระบวนแบบที่สอดคล้องตาม
ค่าแนะน่าของผู้สอน  การฝึกโสตประสาทการฟัง   
การอ่าน วรรณกรรมดนตรี และการแสดง (มีระดับสูง
กว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

2063464 ทักษะเครื่องกระทบ 5          3 (2-2-5)  
Percussion Instrument Skills V  
             : รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน 
2062477  ทักษะเครื่องกระทบ 4    
รูดิเมนท์ เทคนิคการปฏิบัติเครื่องกระทบและการ
ปฏิบัติบทเพลงในระดับที่สู งขึ้นจากทักษะเครื่อง
กระทบ 4  แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง    

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและค่าอธิบาย
รายวิชา 

  2064435   เครื่องกระทบ  6              2(1-2-3)                                                                                 
  Percussion VI 

              เทคนิคการปฏิบัติเครื่องกระทบ  และการ
ฝึกบทเพลงตามกระบวนแบบที่สอดคล้องตาม
ค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสตประสาทการฟัง การ
อ่าน วรรณกรรมดนตรี และการแสดง    (มีระดับสูง
กว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 
 
 
 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
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  2064436   เครื่องกระทบ  7              2(1-2-3) 
                 Percussion VII 
               เทคนิคการปฏิบัติเครื่องกระทบ  และ
การฝึกบทเพลงตามกระบวนแบบที่สอดคล้องตาม
ค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสตประสาทการฟัง การ
อ่าน วรรณกรรมดนตรี และการแสดง          (มี
ระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

 

 ยกเลิกรายวิชา 

   2061116  ฆ้องวงใหญ่                   2 (1-2-3) 
              Khong Wong Yai  
             ความเป็นมา รูปลักษณ์ บทบาท และการ
ฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ขั้นพ้ืนฐาน ระบบระเบียบ 
มารยาทในการปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมและ
ฝึกหัดเป็นครูในการสอนฆ้องวงใหญ่ และฝึกปฏิบัติบท
เพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ระดับ 1 

รายวิชาใหม่ 

  2061450  เปียโน 1                        2(1-2-3)                                                                               
 Piano  I 

              พ้ืนฐานการปฏิบัติ เปียโน บันไดเสียง
เมเจอร์เทคนิคพ้ืนฐานและการฝึกบทเพลงที่สอดคล้อง
ตามค่าแนะน่าของผู้สอน การฝึกโสตประสาทการฟัง 
การอ่าน วรรณกรรมดนตรีและการแสดง 

2061452 คียบ์อร์ด                        2 (1-2-3) 
             Keyboard 
              การเตรียมตัวก่อนการปฏบัติ ต่าแหน่งการ
วางนิ้ว ขั้นคู่ คอร์ดหลัก บันไดเสียงพ้ืนฐาน ปฏิบัติบท
เพลง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในบทเพลง การ
บ่ารุงรักษาเครื่องดนตรี 

เปลี่ยนชื่อ และ
ปรับปรุงค่าอธิบาย
รายวิชา 
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  1.3 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 
     เรียนไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต 

ยกเลิก  

  2063630  หลักการสอนดนตรีส าหรับ   3(2-2-5) 
             ชั้นประถมศึกษา    
              Principles in Teaching Music for  
Elementary School 
            ความส่าคัญและจุดมุ่งหมายของการจัดการ
เรียนรู้ด้านดนตรีระดับประถมศึกษา แนวคิดและ
หลักการจัดการเรียนรู้ด้านดนตรีระดับประถมศึกษา 
รูปแบบวิธีการและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านดนตรีที่
เหมาะสม พ้ืนฐานดนตรีอาเซียน การจัดท่าแผน
เกี่ยวกับดนตรีระดับประถมศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  

 เปรียบเทียบกีบวิชา
บังคับ 

  2064604   หลักการสอนดนตรีส าหรับ  3(2-2-5) 
              ชั้นมัธยมศึกษา    
    Principles in Teaching Music 
               for Secondary School 
              ความส่าคัญและจุดมุ่ งหมายของการ
จัดการเรียนรู้ด้านดนตรีระดับมัธยมศึกษา แนวคิด
และหลั กการจั ดการ เ รี ยนรู้ ด้ า นดนตรี ร ะดั บ
มัธยมศึกษา รูปแบบวิธีการและกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านดนตรีที่ เหมาะสม บทบาทและหน้าที่ดนตรี

 เปรียบเทียบกีบวิชา
บังคับ 
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อาเซียนในสังคมและวัฒนธรรม  การจัดท่าแผน
เกี่ยวกับดนตรีระดับมัธยมศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้   ต่าง ๆ  

  2064705  ภาษาอังกฤษเพื่อ              3(2-2-5) 
              การสอนดนตรีศึกษา                                     
   English for Teaching Music    

   หลักการใช้ภาษาอังกฤษส่าหรับการสอน
ดนตรี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับการสอนดนตรีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   
รวมทั้งศัพท์เกี่ยวกับจิตวิทยาดนตรี  การวัดและ
ประเมินผล 

 ยกเลิกรายวิชา 

  1.4 กลุ่มวิชาเลือก   
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า        21   หน่วยกิต 
 

  

  2061115   ทฤษฎีดนตรีไทย              2(2-0-6) 

Theory of Thai Classical 

Music 

หลักเกณฑ์ทางทฤษฎีดนตรีไทยและประวัติ
ว่าด้วยเรื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทย การประสมวง 
ประเภทเพลงไทย ศัพท์สังคีต เป็นต้น 

 

 เปรียบเทีบกีบรายวิชา
บังคับ 
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  2061313 ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน   3(3-0-6) 
Music Fundamentals   

              ทฤษฎีดนตรีขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ บรรทัด 5 
เส้น  กุญแจเสียง ชื่อโน้ต ค่าของโน้ต อัตราจังหวะ  
บันไดเสียง เมเจอร์ (Major scales) ขั้นคู่ 

                                                  

 เปรียบเทียบกับรายวิชา
บังคับ 

  2061511  การจัดเก็บระบบข้อมูลดนตรี    
                                   2(2-0-6)                                                                                            
Systemization of  Musical   Datas 

 
            วิ ธี การและ เก็บรวบรวมข้ อมู ลดนตรี
ภาคสนาม หลักมนุษยสัมพันธ์ การสังเกต สัมภาษณ์ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ให้เป็นระบบ หมวดหมู่  ได้แก่ข้อมูลจาก การจด
บันทึก เทปบันทึกเสียง วิดีทัศน์ แผ่นเสียง โน้ตเพลง 
บัตรรายการ ภาพถ่าย การเชื่อมโยงข้อมูล การจัด
บรรณานุกรมข้อมูล การน่าคอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือการ
จัดเก็บข้อมูล 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2061512 พื้นฐานดนตรีวิทยา           2(2-0-6)                                     
Introduction to  Musicology 

             ความเป็นมาและหลักการของวิชาดนตรี
วิทยา ตลอดจนเนื้อหาและบทบาทของดนตรีวิทยาที่

 ยกเลิกรายวิชา 
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การเปลี่ยนแปลง 

มีต่อวิวัฒนาการของดนตรีทั้งในด้านวิชาการและ
ศิลปะการแสดง 

  2061513  มานุษยวิทยาทางดนตรี       2(2-0-6)                                     
Introduction to 

Ethnomusicology 
               ความหมายและขอบเขตของมานุษยวิทยา 
แนวทางการศึกษาและวิธีการทางมานุษยวิทยา เพ่ือใช้
ในการศึกษาดนตรี สภาพและบทบาทของดนตรีที่มี
ความสัมพันธ์ต่อชีวิตมนุษย์ในสังคมและวัฒนธรรม 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2062226   ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม 

                                                2(1-2-3)                                                            
Thai Song popula singing 

             วิธีการเตรียมพร้อมส่าหรับร่างกายก่อน
การขับร้อง การออกเสียง การหายใจ และฝึกขับร้อง
เพลงไทยสากลทุกประเภท เช่น เพลงลูกกรุง เพลง
ลูกทุ่ง เพลงสตริง เป็นต้น 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2062227  ปฏิบัติเครื่องสายไทย         2(1-2-3) 
              Thai String Practicum 
              ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย 
ท่านั่งบรรเลง การไล่เสียง บทเพลงพ้ืนฐาน ตลอดจน

 ยกเลิกรายวิชา 
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การเปลี่ยนแปลง 

หลักการสอนปฏิบัติเครื่องสายเบื้องต้น 

  2062340  การอ านวยเพลงเบื้องต้น   2(1-2-3) 
  Introduction to  Conducting 

             การใช้มือและการใช้ไม้บาตอง (Baton) 
การน่าเพลงด้วยอัตราจังหวะพ้ืนฐาน  เทคนิคการ
ฝึกซ้อมวง การเตรียมสังคีตเลขา (Score) การ
ถ่ายทอดอารมณ ์

 ยกเลิกรายวิชา 

  2062341  ปรัชญาของดนตรี             2(2-0-6)                                     
  Philosophy of  Music         
  แนวความคิดของนักปรัชญาที่ เกี่ยวกับ

ดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับชีวิต ศาสนา 
วัฒนธรรม สังคม การเมือง จิตวิทยา การศึกษา ธุรกิจ  

 ยกเลิกรายวิชา 

  2062118   ดนตรีพื้นบ้านไทย            2(2-0-6)                                                                                
Thai Folk Music 

               ประวัติที่มา  ความหมาย ความส่าคัญ 
ประเพณี ความเชื่อ เพลง เครื่องดนตรี  วงดนตรี
พ้ืนบ้าน ของภาคเหนือ ภาคอีสาน  ภาคกลาง  ภาคใต้  
เรื่องภาวะดนตรีพื้นบ้านไทยในปัจจุบัน 

 ยกเลิกรายวิชา 
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  2062342   ประวัติดนตรีแจ๊ส             2(2-0-6)                                     
 Jazz History 

              ความเป็นมาของดนตรีแจ๊สแต่ละยุคตั้งแต่ 
ค.ศ. 1890 จนถึงปัจจุบัน ศึกษาผลงาน และเพลงสปิ
ริชวล (Spiritual) ของภาคใต้ของอเมริกา ผ่านแรก
ไทม์ บลูส์ และระยะแรกของดิกซีแลนด์ นิวออร์ลีน 
สวิง บีบ๊อป คูลแจ๊ส จนถึงแจ๊สหลายรูปแบบใน
ปัจจุบัน 

 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2062343   ดนตรีสนาม                   2(1-2-3)                                                                                                                                                                                         
 Marching and  Display     

              ระบบแถว ท่าทางการถือเครื่องมือ การ
จัดขนาดของวงให้เหมาะสมกับจ่านวนนักดนตรี การ
จัดต่าแหน่งจุดยืนของเครื่องมือ เพ่ือให้เกิดความ
สมดุลของเสียง การสร้างแผนภาพ รูปแบบ (Code 
Design) ส่าหรับแปรขบวนแถว (Display) การ
ฝึกซ้อมดนตรีสนามทั้งการเดินแถว (Marching) และ
การแปรขบวน ศึกษาการใช้ไม้คทาในการควบคุมวง 
ฝึกการใช้อุปกรณ์ประกอบในการแสดงดนตรีสนาม  
เช่น  ธงริบบิ้น คทาสั้น เป็นต้น                              

 ยกเลิกรายวิชา 

  2062344 ดนตรีร่วมสมัย                  2(1-2-3)                                     
             Contemporary   Music  

 ยกเลิกรายวิชา 
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การเปลี่ยนแปลง 

            ค้นคว้าวิเคราะห์ถึงรูปแบบ โครงสร้าง และ
เทคนิคที่ใช้ในบทเพลงร่วมสมัย  ผลงานของคีตกวีที่
ส่าคัญ  

  2062465   รวมวงเล็ก 1                  2(1-2-3)                                     
                Ensemble I          
               ทักษะการเล่นรวมวงโดยใช้เครื่องดนตรี
สมัยใหม่ เช่น กลองชุด กีตาร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้าและ
คีย์บอร์ด ฝึกการจัดวงตามสมัยนิยมอย่างถูกต้อง
เหมาะสม การใช้อุปกรณ์และเครื่องเสียง การปรับ
ความสมดุลของเสียงดนตรีและเสียงร้อง เล่นเพลง
สมัยนิยมทั้งของไทยและต่างประเทศ ทั้งบรรเลงล้วน
และบรรเลงประกอบการร้อง 
               

 ยกเลิกรายวิชา 

  2062466 รวมวงเล็ก 2                    2(1-2-3)                                                                                     
Ensemble II 

            ทักษะการเล่นรวมวงโดยใช้เครื่องดนตรี
สมัยใหม่ เพ่ิมเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าที่เป็น
เครื่องอคูสติกด้วย การปรับความสมดุลของเสียงจาก
เครื่องดนตรีไฟฟ้า เครื่องดนตรีอคูสติก และเสียงร้อง 
เล่นเพลงสมัยนิยมทั้งของไทยและต่างประเทศ ทั้ง
บรรเลงล้วน และบรรเลงประกอบการร้อง  

 

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

 

  2062467  โสตทักษะและการอ่านโน้ 2  2(1-2-3)                                                                                              
Ear  Training  and   
Sight  Reading II 
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 2062457  โสต

ทักษะและการอ่านโน้ต 1 
ทักษะการฟัง  การอ่านและร้องในระดับที่

สูงขึ้น  การฟังขั้นคู่  คอร์ดพ้ืนฐาน  รวมถึงการบันทึก
ท่านอง  จังหวะ  ขั้นคู่และคอร์ดที่ได้ยิน 
 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2062522   ป ระวัติเครื่องดนตรี                       2(2-0-6)                                     
    History of  Musical  Instruments   

               วิวัฒนาการของเครื่องดนตรีทุกตระกูล
ตั้งแต่แรกเริ่มใช้จนถึงปัจจุบัน ศึกษาบริบทของการ
สร้างเครื่องดนตรี เหตุการณ์ส่าคัญในยุคต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อวิวัฒนาการของเครื่องดนตรี 

 เปรี ยบเทียบกีบวิ ชา
บังคับ 

  2062523   ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี 
  ไทยกับดนตรีตะวันตก 
                                  2(2-0-6) 
  Thai Music Related To Western 
   Music       

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  ประวัติดนตรีตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทใน
สังคมและวัฒนธรรมไทย การน่าดนตรีไทยไปสัมพันธ์
กับดนตรีตะวันตก การน่าดนตรีตะวันตกเข้ามา
สัมพันธ์กับดนตรีไทย ทั้ งในด้านเครื่องดนตรี  วง
บรรเลง บทเพลงและระบบเสียง               

  2062524  การเขียนวิจารณ์ดนตรี      2(1-2-3)                                     
               Writing Music  Criticism  
               การเขียนเชิ งวิจารย์ดนตรี โดยอาศัย
ความรู้ความเข้าใจในฐานะผู้ฟังดนตรี กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการเขียน การรวบรวมความคิดเชิง
วิชาการท่ีถือเอาเหตุผลสนับสนุนการเขียน                           

 ยกเลิกรายวิชา 

312 



 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  2062525  การบันทึกเสียงเบื้องต้น     2(1-2-3)                                                                     
Recording  Fundamentals     
คุณภาพเสียงและย่านความถี่ของเสียงของ

เครื่องดนตรีแบบต่างๆ วิธีการบันทึกเสียงทั้งการ
บันทึก และการบันทึกแบบติดต่อระบบเสียง ศึกษา
คุณสมบัติของไมโครโฟน การใช้ไมเครื่องบันทึกเสียง 
และอุปกรณ์ต่างๆ ฝึกการปฏิบัติการควบคุมเสียง  
และการผสมเสียง ธุรกิจของการบันทึกเสียงเท่าที่
จ่าเป็น      

 ยกเลิกรายวิชา 

  2062526   การจัดการวงดนตรี                  2(1-2-3)                                     
Management of  Music  
หลักการบริหารบุคคลในวงดนตรี ว่าด้วย

ต่ า แ ห น่ ง แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  
หลักการและระเบียบการฝึกซ้อม ระเบียบการเก็บ
เครื่องอุปกรณ์ดนตรี โน้ตเพลง การโฆษณา การคิด
ค่าจ้างและค่าตอบแทน 

 เปรี ยบเทียบกีบวิ ชา
บังคับ 

  2062527   ดนตรีและการแสดง             2(1-2-3)                                                                                       
 Music and Drama 

              ลักษณะธรรมชาติของดนตรี เครื่องดนตรี
ต่างๆ การฝึกเล่นเครื่องดนตรี การเล่นดนตรีประกอบ
เพลงในระดับง่ายๆ การเล่นตามโน้ตเลือกตามความ
ถนัดด้วยเครื่องดนตรีสากลหรือไทย เช่น เครื่องสาย

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

ไทยหรือกีตาร์ เป็นต้น อย่างน้อย 1 อย่าง และ
สามารถบรรเลงเพลงเพลงง่ายๆ ได้ การแสดงและ
ก่ากับการแสดง การแสดงละครอย่างง่าย ความรู้การ
แสดงลักษณะต่างๆ  หลักการแสดง  การฝึกบทละคร
และการเป็นละครในการแสดง ฝึกแสดงและก่ากับ
การแสดง 

  2062607   ดนตรีและกิจกรรมการ       2(1-2-3) 
               เคลื่อนไหวส าหรับเด็ก                                                                

 Music and  Movement for 
 Children   

              การสอนดนตรีส่าหรับเด็ก เทคนิควิธีการ
สอนดนตรีและหลักการสอนดนตรี  รู้ วิ ธีการจัด
ประสบการณ์ทางดนตรีให้กับเด็ก ในด้านการฟังการ
ร้อง การเล่นเครื่องดนตรี การเคลื่อนทางร่างกาย
ประกอบเครื่องดนตรี การคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี 
การอ่านและเขียนโน้ตดนตรี 

 เปรี ยบเทียบกีบวิ ชา
บังคับ 

  2062608   ดนตรีวิจักษ์                   2(2-0-6)                                     
               Music Appreciation 

        ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับศิลปะ 
องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี 
ดนตรีส่าหรับการบรรเลง ดนตรีส่าหรับการขับร้องทั้ง
ดนตรีไทย และดนตรีตะวันตก                                                                     

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  2062714   ระบบบันทึกและประมวล   2(1-2-3)                                                                                                                                                       
               ผลข้อมูลทางดนตรี           

 Sequencing and Note 
 Processing 

              ระบบ MIDI (Musical Instrument 
Digital Interface) การบันทึกข้อมูลแบบ Step และ
แบบ Real Time การวิเคราะห์ (Analysis) แก้ไข
ปรับปรุง (Edit) และการประยุกต์ใช้ข้อมูล 

 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2062714  ระเบียบข้อบังคับและ         2(2-0-6) 
              กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
              ธุรกิจดนตรี                       
               Music Industry  
               Law and Ethics 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2062716   การปรับและการตั้งเสียง    2(2-0-4) 
 เปียโน                                       
 Piano Tuning and 
 Regulation 
 โครงสร้างของเปียโน การเทียบเสียง 

(Union Tune) อย่างน้อย 2  อ็อกเทฟ  การปรับเสียง
คู่ การซ่อม กลไก ฝึกการปรับเสียงในช่วงเสียงกลาง
ข อ ง เ ปี ย โ น  ก า ร ตั้ ง เ ท ม เ พ อ ร์ ร า เ ม น ท์ 

 ยกเลิกรายวิชา 

315 



 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

(Temperament) 

  2062717   ปฏิบัติการบันทึกเสียง       2(1-2-3)                                                                                          
 ดนตรี  1                                   
  Studio  Recording I     

 ยกเลิกรายวิชา 

  2063219 ปฏิบัติปี่พาทย์                  2(1-2-3) 
             Fundamental of Pi-Pat Practicum 
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทปี่พาทย์ ท่านั่งบรรเลง 
การไล่เสียง บทเพลงพ้ืนฐาน ตลอดจนหลักการสอน
ปฏิบัติปี่พาทย์เบื้องต้น 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2063220   ปฏิบัติดนตรีไทย              2(1-2-3)                                                                           
Thai Classical Music Basic  
Skills                           

             บรรเลงเครื่องดนตรีไทย ลักษณะท่านั่ง 
การจับเครื่องดนตรี การเทียบเสียง บทเพลงประเภท
ต่างๆ  

 

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  2063345  การเรียบเรียงเสียงประสาน    2(2-0-4) 
ส าหรับวงแบนด์                        
 Arranging for Band 
เทคนิคของการเรียบเรียงเสียงประสาน

ส่าหรับเครื่องเป่า วงคอนเสิร์ตแบนด์ การอ่าน บันทึก 
และการวิเคราะห์สังคีตเลขา            

 
ยกเลิกรายวิชา 

  2063346  การจัดการวงโยธวาทิต        2(1-2-3)                                                                                
Management of Marching Band                  

 ยกเลิกรายวิชา 

  2063347   การเรียบเรียงดุริยบท         2(1-2-3)                                                                                      
 Orchestration 
 เครื่องดนตรีในตระกูลต่างๆ เทคนิคเฉพาะ

เครื่อง การเขียนสังคีตเลขา เรียบเรียงดนตรีให้
เหมาะสมกับเครื่องดนตรีและวงดนตรี 

 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2063348 การประพันธ์ดนตรีแบบแจ๊ส   2(1-2-3)                                     
Jazz  Music Composition 

             การประพันธ์ดนตรีในรูปแบบแจ๊ส พ้ืนฐาน
ที่เกี่ยวกับบันไดเสียงต่าง ๆ  คอร์ดที่ เกิดจากบันได
เสียง รวมทั้งคอร์ดแทน ศึกษาแบบต่างๆ ของดนตรี
แจ๊สในยุค  ต่าง ๆ การสร้างบทน่า (Introduction)  
บทเชื่อม (Interlude)  และบทจบ (Ending) 

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  2063349   การประพันธ์ 2                 2(1-2-3)                                                                                      
Composition II 

               เทคนิคการประพันธ์ใช้รูปแบบในการ
ประพันธ์ดนตรี ประพันธ์เพลงส่าหรับเดี่ยวเครื่อง
ดนตรีและวงดนตรีวงเล็ก ผลงานต้องแสดงในที่
สาธารณชนได้ 

 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2063457  รวมวงเล็ก 3                    2(1-2-3)                                                                                                                                                    
Ensemble II 

             ทักษะการเล่นรวมวงโดยใช้เครื่องดนตรี
สมัยใหม่ เพ่ิมเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าที่เป็น
เครื่องอคูสติกด้วย การปรับความสมดุลของเสียงจาก
เครื่องดนตรีไฟฟ้า เครื่องดนตรีอคูสติก และเสียงร้อง 
เล่นเพลงสมัยนิยมทั้งของไทยและต่างประเทศ ทั้ง
บรรเลงล้วนและบรรเลงประกอบการร้อง  (มี
ระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน)   

 ยกเลิกรายวิชา 

  2063458   รวมวงเล็ก 4                   2(1-2-3) 
 Ensemble IV 

              ทักษะการเล่นรวมวงโดยใช้เครื่องดนตรี
สมัยใหม่ เพ่ิมเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าที่เป็น
เครื่องอคูสติกด้วย การปรับความสมดุลของเสียงจาก
เครื่องดนตรีไฟฟ้า เครื่องดนตรีอคูสติก และเสียงร้อง 

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

เล่นเพลงสมัยนิยมทั้งของไทยและต่างประเทศ ทั้ง
บรรเลงล้วนและบรรเลงประกอบการร้อง (มีระดับสูง
กว่าวิชาที่เรียนมาก่อน)   

  2063513  ประวัติความเป็นมาของ        2(2-0-6)                                                                    
               เพลงไทยสากล                                  

 History of Thai Popular Song 
 

 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2063514   จิตวิทยาดนตรี                2(2-0-6)                                     
 Psychology of  Music                  

  ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการจิตวิทยา 
กับพ้ืนฐานความถนัดทางดนตรี ประสาทการรับรู้
ดนตรี ความแตกต่างของบุคคลกับจิตวิทยาการฟัง
ดนตรี อารมณ์และการตีความหมายดนตรี 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2063515   สวนศาสตร์ทางดนตรี        2(2-0-6)                                     
 Music Acoustics 

 การเกิดเสียงของดนตรีในทาง ฟิสิกส์ และ
คุณสมบัติของเสียง ได้แก่ ความถี่ ลักษณะคลื่นเสียง 
ความกังวาน ความเข้ม ระดับเสียง คุณภาพของเสียง 
เสียงซ้อน หน่วยวัดเสียงด้านต่างๆ การค่านวณเซนท์ 
(Cent) ความกลมกล่อมของเสียง บันไดเสียง รูปแบบ

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

ต่าง ๆ  สวนศาสตร์ของเครื่องดนตรี  

   2063516   ดนตรีบ าบัด                 2(2-0-6)                                    
  Music Therapy 
  ความหมายของดนตรีบ่าบัดและประวัติ

คว าม เป็ นมา ทฤษฎีแ ละการน่ า ไป ใช้  การน่ า
องค์ประกอบดนตรีไปใช้บ่าบัดผู้ป่วย เทคนิคพ้ืนฐานใน
การบ่าบัดผู้ป่วย โดยใช้กิจกรรมดนตรีบ่าบัดเพ่ือผู้ป่วย
ทางร่างกาย ผู้ป่วยในระบบประสาท 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2063712   ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี  2                                                 
                                                2(1-2-3)                                                                                                            
                Studio Recording II 
                การจัดวางต่าแหน่งและการเลือกใช้
ไมโครโฟน ระบซิงโครไนซ์(Synchronization) เทคนิค
การบันทึกเสียงจากแหล่งต่างๆ  เทคนิคการผสมเสียง 
การท่ามาสเตอร์ส่าหรับสื่อต่าง ๆ (มีระดับสูงกว่าวิชาที่
เรียนมาก่อน) 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2063713  การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรี 2(1-2-3)                                                                                                      
Instrumental  Maintenance 

               and Repair        
              องค์ประกอบของชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่อง
ดนตรี แต่ละชนิด การบ่ารุงรักษาและการซ่อมแซม

 ยกเลิกรายวิชา 
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

เบื้องต้น การสร้างอุปกรณ์ของเครื่องดนตรีบางชนิด 
การปรับระดับเสียงของเครื่องดนตรี สามารถน่า
เครื่องดนตรีที่ประดิษฐ์มาบรรเลงเดี่ยวและบรรเลง
รวมวง  

  2063714  ธุรกิจดนตรี                     2(2-0-6)                                                           

Music Business  
               โครงสร้างทางธุรกิจขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับดนตรี เช่น โรงเรียนดนตรี บริษัทรับจัดการแสดง
ดนตรี ตัวแทนจ่าหน่ายเครื่องดนตรี ห้องบันทึกเสียง 
และนักศึกษาเป็น  ผู้ริเริ่มวางแผน จัดเค้าโครง ก่าหนด
หัวข้อ  เป้าหมายในการด่าเนินโครงงานทางธุรกิจ
ดนตรี ที่สนใจโดยมีคณาจารย์เป็นผู้ควบคุม 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2063903 ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี     2(2-0-6)                                                                        
             Research Methods in Music 

ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี  ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพและแบบผสม  การเลือกหัวข้อวิจัย  
การเขียนโครงร่าง  การทบทวนวรรณกรรม  การเก็บ
รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล  การอ้างอิงและ
บรรณานุกรม  การใช้โน้ตเพลง  สัญลักษณ์ตาราง  
แผ่นภูมิภาพ  การสรุปและอภิปรายผล  รวมทั้งการ
น่าเสนอผลการวิจัย 

1.ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์หัวข้อเรื่องใด ๆ ที่

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

เกี่ยวข้องกับดนตรี  
2.บทประพันธ์เพลงหรืองานสร้างสรรค์ที่

เกี่ยวกับดนตรีทั้งดนตรีตะวันตก ดนตรีไทยหรือดนตรี
พ้ืนบ้าน ฯลฯ 

  2064211   ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ 2(1-2-3) 
    South Thai Music 

 บรรเลงเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้อย่าง
น้อย  1  ชิ้น  วัฒนธรรมการบรรเลง รูปแบบวง  บท
เพลงส่าหรับประกอบการแสดงโนรา หนังตะลุง 
 

 เปรัยบเทียบกับรายวิชา
ทักษะเครื่องดนตรี
พ้ืนบ้าน 1 

   2064325   เคาน์เตอร์พอยต์             2(2-0-6)                                     
     Counterpoint                                  

 ยกเลิกรายวิชา 

  2064326  การเรียบเรียงเสียงประสาน 2(1-2-3) 
ส าหรับวงโยธวาทิต                                                                                                       
Arranging for  Marching Band          

            เทคนิคของการเรียบเรียงเสียงประสาน 
ส่าหรับวงโยธวาทิต และวงดนตรีอ่ืนที่มีลักษณะการ
จัดวงคล้ายคลึงกัน เครื่องดนตรีตระกูลต่างๆ ที่ใช้ใน
วงโยธวาทิต การจัดระบบเครื่องดนตรี การใช้เครื่อง
ด น ต รี ท ด แ ท น  ก า ร น่ า บ ท เ พ ล ง จ า ก 
วงดนตรีประเภทอ่ืนๆ มาเรียบเรียงส่าหรับวงโยธ
วาทิต วิธีการเขียนสังคีตเลขา ทั้ง Short Score และ 

 ยกเลิกรายวิชา 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

Full Bound การคัดลอกสกอรส่าหรับเครื่องดนตรี 
(Transposition) 

  2064443  รวมวงใหญ่ 1                  2(1-2-3) 
Band  Orchestra I 

               ทักษะการบรรเลงรวมวง ฝึกความพร้อม
เ พ รี ย ง ใ น ก า ร บ ร ร เ ล ง ร่ ว ม กั น  
การบรรเลงให้น้่าเสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืน
กั น  ศึ ก ษ า ร า ย ะ เ อี ย ด ต่ า ง ๆ  
ของการบรรเลงในด้านความถูกต้องของเสียงและ
อ า ร ม ณ์ เ พ ล ง  ป ฏิ บั ติ ร ว ม ว ง ใ ห ญ่ ใ ช้ 
ผู้แสดงตั้งแต่  13  คนข้ึนไป 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2064444 รวมวงใหญ่ 2                   2(1-2-3) 
               Band  Orchestra II 
            ทักษะการบรรเลงรวมวง ฝึกความพร้อม
เ พ รี ย ง ใ น ก า ร บ ร ร เ ล ง ร่ ว ม กั น  
การบรรเลงให้น้่าเสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืน
กัน ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของการบรรเลงในด้าน
ความถูกต้องของเสียงและอารมณ์เพลง ปฏิบัติรวมวง
ใหญ่ใช้ ผู้แสดงตั้งแต่ 13 คนข้ึนไป  

 

 ยกเลิกรายวิชา 

323 



 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  2064445 รวมวงใหญ่ 3                  2(1-2-3) 
              Band  Orchestra III 
              ทักษะการบรรเลงรวมวง ฝึกความพร้อม
เพรียงในการบรรเลงร่วมกัน การบรรเลงให้น้่าเสียง
ของเครื ่องดนตร ีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายะ
เอียดต่าง ๆ 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2064446  รวมวงใหญ่ 4                  2(1-2-3)                                                                                
Band  Orchestra IV 

             ทักษะการบรรเลงรวมวง ฝึกความพร้อม
เพรียงในการบรรเลงร่วมกัน การบรรเลงให้น้่าเสียง
ของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายะเอียด
ต่างๆ ของการบรรเลงในด้านความถูกต้องของเสียง
และอารมณ์เพลง ปฏิบัติรวมวงใหญ่ใช้ผู้แสดงตั้งแต่ 
13 คนข้ึนไป  

 ยกเลิกรายวิชา 

  2064447  ขับร้องประสานเสียง 3       2(1-2-3)    
              Chorus Vocal  III 

หาพิสัยความสูงต่่าของเสียงร้องผู้หญิง จัด
กลุ่มตามพิสัย ฝึกการหายใจที่ถูกต้อง ฝึกออกเสียงจาก
ต่าแหน่งต่างๆ  ฝึกการใช้เสียงทุกระดับ ฝึกการออก
เสียงสระและพยัญชนะต่างๆ การร้องเพลงให้ถูกต้อง 
วรรคตอนและอ่ืนๆ ฝึกการเทียบเสียงกับเครื่องดนตรี
มาตร-ฐาน  ย้ายเสียงขึ้นลง ใช้บทเพลงไม่เกิน 4 แนว

 ยกเลิกรายวิชา 
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การเปลี่ยนแปลง 

มาตรฐาน 
 

  2064448 ขับร้องประสานเสียง 4        2(1-2-3) 
             Chorus Vocal  IV 
              หาพิสัยความสูงต่่าของเสียงร้องผู้หญิง จัด
กลุ่มตามพิสัย ฝึกการหายใจที่ถูกต้อง ฝึกออกเสียงจาก
ต่าแหน่งต่างๆ ฝึกการใช้เสียงทุกระดับ ฝึกการออก
เสียงสระและพยัญชนะต่างๆ การร้องเพลงให้ถูกต้อง 
วรรคตอนและอ่ืนๆ ฝึกการเทียบเสียงกับเครื่องดนตรี
มาตรฐาน ย้ายเสียงขึ้นลง ใช้บทเพลงที่ไม่เกิน 4 แนว
ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น (มีระดับสูงกว่าวิชาที่เรียนมาก่อน) 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2064706  การผลิตผลงานทางดนตรี    2(1-2-3) 
              ด้วยคอมพิวเตอร์                                                        
              Production of Computerized Music  
               กระบวนการผลิตผลงานเพ่ือเผยแพร่ใน
รูปของ Visual Media การจัดพิมพ์โน้ตเพลง การ
สร้างฐานข้อมูลโน้ตเพลง ขบวนการผลิตผลงาน เพ่ือ
เผยแพร่ในรูปของ Audio Visual Media การบันทึก
ในสตูดิโอ 
 

 ยกเลิกรายวิชา 
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  2064707  การเรียบเรียงดนตรี          2(1-2-3)                                     
  ประกอบสื่อ                     
  Music Arranging 
  Visual Media 

              รายละเอียดของสคริปต์ (Script) สตรอรี
บอร์ด (Story Board) ไทม์ไลน์ (Time Line) ศึกษา
ระบบเฟรมและระบบเชิงโครไนซ์ของภาพยนตร์ 
วีดิทัศน์ สไลด์มัลติวิชั่น เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเรียบ
เรียง (Arrange) ตัดต่อ (Editing) ดนตรีประกอบสื่อ
ต่างๆ  เช่น  ภาพยนตร์ วิดิทัศน์  สไลด์มัลติวิชั่น 
รวมทั้งสื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 ยกเลิกรายวิชา 

  2064913 การเสนอผลงานทางดนตรี    2(1-2-3) 
 Music  Presentation                  
เสนอผลงานของตนหรือกลุ่มในรูปแบบการ

จัดแสดง  โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพียง 1  
กิจกรรม  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ่าหลักสูตร  ดังนี้ 

1.การแสดงเดี่ยวบรรเลงต่อสาธารณชน 
2. การแสดงในรูปแบบของวงดนตรีใน

ประเภทต่าง ๆ  
              3. เสนอผลงานด้านการประพันธ์  โดยไม่
จ่ากัดรูปแบบของเครื่องมือและสื่อที่น่าเสนอ                 

 เปรี ยบเทียบกับวิ ชา
บังคับ 
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  2064914  สัมมนาดนตรี                  2(1-2-3)                                                                                          
Seminar in Music 
วิธีการจัดการสัมมนา  รูปแบบ  หัวข้อ 

เทคนิค การสรุป เพ่ือค้นหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นด้านดนตรี  เพ่ือประมวลความรู้และการ
ถ่ายทอดและสามารถน่าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ 

 เปรี ยบเทียบกับวิ ชา
บังคับ 

   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                 
                   เรียนไม่น้อยกว่า         6  หน่วยกิต                               
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราชตามท่ีถนัดและสนใจ โดยไม่ซ้่า
กับวิ ชาที่ เคยเรี ยนมาแล้ วและต้องไม่ เป็นวิ ชาที่
ก่าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การ
ส่าเร็จของหลักสูตร 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                 
                     เรียนไม่น้อยกว่า         6  หน่วยกิต                               

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยไม่ซ้่ากับ
รายวิชาที่ เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่ เป็นรายวิชา         
ที่ก่าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การ
ส่าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.2562 

มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา  
และสาระความรู้และสมรรถนะ 

เนื้อหาสาระกลุ่มวชิาชีพครู  

(มคอ.1) 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน  

หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

(ก) มาตรฐานความรู้   

1. การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม
และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 9000304  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  

3(2-2-5)      

1002101 นโยบายและการบริหาร
คุณภาพการศึกษา              3(2-2-5)    

 1. ค่านิยมของครู คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
จิตวิญญาณครู และปรัชญาความ
เป็นคร ู

1001103 คุณธรรม จรยิธรรม
จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ 
ความเป็นครู                      3(2-2-5)                         

 2. ปรัชญาการศึกษา 1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)  

2. จิตวิทยาพัฒนาการ, จิตวิทยา
การศึกษาและจิตวิทยาให้ค่าปรึกษา
ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ 

3. จิตวิทยาส่าหรับครเูพื่อจัดการ
เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน 

1051106 จิตวิทยาสา่หรับครู  3(2-2-5) 

3. เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร 
ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีใน
การจัดการเรยีนรู ้

4. หลักสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู ้

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้  
                                     3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู ้                        3(2-2-5) 
 
2061601   ทักษะดนตรสี่าหรับครู
ดนตรีศึกษา                     2(1-2-3) 
2061602   หลักการสอนดนตรีศกึษา 
                                   2(1-2-3) 
2063631  การจัดการวงดนตรสี่าหรับ
ครูดนตรีศึกษา                  2(1-2-3) 
2063632  กลวิธีการสอนดนตรศีกึษา 
2(1-2-3) 
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มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา  
และสาระความรู้และสมรรถนะ 

เนื้อหาสาระกลุ่มวชิาชีพครู  

(มคอ.1) 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน  

หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

2062609  การเตรียมการสอนดนตรี
ศึกษา                            2(1-2-3) 
 

 5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู ้                        3(2-2-5) 

4. การวัดประเมินผลการเรยีนรู้ 
และการวจิัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

6. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้                             3(2-2-5) 
 

 7. การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
                                     3(2-2-5) 

5. การใช้ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

8. ภาษาเพื่อการสื่อสารส่าหรับคร ู    1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ส่าหรับครู                         2(1-2-3) 
9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

                                     3(2-2-5) 

9000137  ภาษาอังกฤษส่าหรับทักษะ
การท่างาน                        3(2-2-5) 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู ้                        3(2-2-5) 

6. การออกแบบและด่าเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 

 1002101 นโยบายและการบริหาร
คุณภาพการศึกษา       3(2-2-5) 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์
วิชาชีพ 

  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่ง
เรียน 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1022802 ฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ 1 1(45) 
1023836 ฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ 2 1(45) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

1024809 ปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา 1                   6(270) 
1024810 ปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา 2                   6(270) 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป)ี 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 

กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

1. มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท่างาน
ของครู การพัฒนาความรู้สึก ถึง
ตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อ
วิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อ
วิชาชีพครูและชุมชน 

เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
ดนตรี มีหลักการสอนและทักษะทาง
ดนตรีที่ดี 

1001103 คุณธรรม จรยิธรรม
จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณความเป็น
คร ู                                 3(2-2-5)  
1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1051106 จิตวิทยาสา่หรับคร ู 3(2-2-5) 
2061314 ประวัตดินตรตีะวันตก 
                            3(2-2-5) 
2061245 พื้นฐานดนตรีไทย 3(2-2-5) 
2061315 ทฤษฏีดนตรตีะวันตก 1 
                           3(2-2-5) 
2061601 ทักษะดนตรสี่าหรับครดูนตรี
ศึกษา                          2(1-2-3) 
2062488 การขับร้องประสานเสียง 
                          3(2-2-5) 
2061602 หลักการสอนดนตรีศึกษา 
                           2(1-2-3) 
2063221 จังหวะในดนตรไีทย  3(2-2-5) 

2. เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณ
ครูและยึดมั่นใน จรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตาม
อุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก 
ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อ
วิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอา
ใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการ
เรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้ งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมยึด
มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู  รู้
คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย 

1001103 คุณธรรม จรยิธรรม
จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณความเป็น
คร ู                                 3(2-2-5)  
1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้ 
                                   3(2-2-5) 
1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้3(2-2-5) 
1051106 จิตวิทยาสา่หรับคร ู 3(2-2-5) 
1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ส่าหรับคร ู                        2(1-2-3) 
2062609  การเตรียมการสอนดนตรี
ศึกษา                          2(1-2-3) 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป)ี 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 

กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

3. เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมี
ปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์การคิดขั้นสูง มี
ความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ 
สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้ เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของ
โลก การสร้างสัมมาชีพและความ
มั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความ 
เพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น ใฝ่
เรียนรู้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่
เรียนรู้และรอบรู้ทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

เป็นผู้มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ การสอน สามารถบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ดนตรีควบคู่กับ
ชุมชน 

 

 

 

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต   3(2-2-5) 
9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5) 
9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ  
                                     3(2-2-5) 
1002101 นโยบายและการบริหาร
คุณภาพการศึกษา               3(2-2-5)                         
1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้                        3(2-2-5) 
1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
                                    3(2-2-5) 
1051106 จิตวิทยาสา่หรับคร ู 3(2-2-5) 
2063715 ภาษาอังกฤษเพื่อครูดนตร ี
                                     2(1-2-3) 
2063904 การวิจัยและพัฒนานวตักรรม
การเรยีนรู้ทางดนตร ี
                        3(2-2-5) 
2063907 สัมมนาทางดนตรีศึกษา 
                                     1(0-3-2) 
2062119 การวิเคราะห์และประพันธ์
เพลงไทย                          2(1-2-3) 
2062346 ทฤษฏีดนตรตีะวันตก 2 
                          2(1-2-3) 
2062228 รวมวงดนตรไีทย 1 2(1-2-3) 
2062468 รวมวงดนตรตีะวันตก 1  
                          2(1-2-3) 
2062229 รวมวงดนตรไีทย 2 2(1-2-3) 
2062469 รวมวงดนตรตีะวันตก 2 
                          2(1-2-3) 

4. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เป็ นผู้ มี ทั กษะศตวรรษที่  21 มี
ความสามารถคิดวิเคราะห์ การคิด
ขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะ
การท่างานเป็นทีม มีทักษะข้าม
วัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศสมัยใหม่  การปลี่ยน
แปลงของสังคมและของโลก มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้า
ให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหา
ความรู้พัฒนาความรู้งานวิจัย และ
สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง

เป็นครูมืออาชีพด้านการสอนดนตรี 
มีความสนใจใฝ่รู้ในศาสตร์ทางดนตรี 
และความรอบรู้ด้านต่างๆ รวมทั้ง
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ชีวิต 3(2-2-5) 
1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้ 
                                   3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู ้                       3(2-2-5) 
1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
                                    3(2-2-5) 
1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ1  1(45) 
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ2  1(45) 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป)ี 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 

กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2062718 การสร้างสรรค์นวัฒนกรรม
ดนตร ี                        3(2-2-5) 

5. เป็นผู้มีความสามารถสูงในการ
จัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถ
ในการจัดเนื้อหาสาระ ออกแบบ
กิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้
ถ่ายทอดความรู้สร้างแรงบันดาลใจ
และส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้
และมีความสุขในการเรียน โดยใช้
ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้
เ ทคนิ ค  วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ 
แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาใน
ชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและ
ผู้เรียน ที่มีความแตกต่างกัน  
สามารถบูรณาการความรู้ข้าม
ศาสตร ์ข้ามวัฒนธรรม และการวจิัย 
สามารถน่ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์
การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และ
เทคโนโลยี (TPCK) เพื่อพัฒนา การ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ตลอดจนน่าไปใช้
ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง 
ผู้เรยีนและสังคม 

เป็นผู้มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ การสอน สามารถบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ดนตรีควบคู่กับ
ชุมชน 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้ 
                                   3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู ้                        3(2-2-5) 
1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้3(2-2-5) 
1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
                                     3(2-2-5) 
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 
                                      6(270) 
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 
                                     6(270) 
2063631 การจัดการวงดนตรสี่าหรับครู
ดนตรีศึกษา              2(1-2-3) 
2063632  กลวิธีการสอนดนตรศีกึษา 
                          2(1-2-3) 
2063906  อาศรมดนตรีศึกษา  
                                     2(1-2-3) 
2063905 การน่าเสนอผลงานทางดนตร ี
                          2(1-2-3) 
 

6. เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง และใส่ใจ
สังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มี
จิตส่านึกไทยและจิตส่านึกสากล รู้
คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น มีจิต
อาสา และด่าเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่น
ในความถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ช่ัว 
ดี กล้าปฏิเสธและต่อตา้นการกระท่า
ที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ 
และศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์มี
จิ ตส่ านึ ก เป็นพล เมื อง ไทยและ
พลเมืองโลก  

เป็นครูมืออาชีพด้านการสอนดนตรี 
มีความสนใจใฝ่รู้ในศาสตร์ทางดนตรี 
และความรอบรู้ด้านต่างๆ รวมทั้ง
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  
                                     3(2-2-5) 
9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 
                                    3(2-2-5) 
9000307 พลเมืองกับความรับผดิชอบ
ต่อสังคม                           3(2-2-5) 
 
2063517 ดนตรีโลก  2(1-2-3) 
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ภาคผนวก จ 
ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1.  ช่ือ – สกุล นายวันชัย เอ้ือจิตรเมศ  
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3.  ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ.  
ศศ.ม. ดุริยางค์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 
คบ. ดนตรีศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2534 

4.  ผลงานทางวิชาการ   
บทความวิชาการ 
วันชัย เอื้อจิตรเมศ. (2558). ประกับพรมสายเปล่าส่าหรับซอด้วงและซออู้. วารสารวิชาการสังคม

มนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 5 (2), 21-32. 
สุดาวรรณ์ มีบัว วันชัย เอ้ือจิตรเมศ และวาที ทรัพย์สิน. (2560). การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน

หมู่บ้านคีรีวงจากการท่องเที่ยว. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช, 9 (1), 128-139. 

 
5.ภาระการสอน 

2061245      พ้ืนฐานดนตรีไทย     3(2-2-5) 
2063221      จังหวะในดนตรีไทย            3(2-2-5) 
2062119      วิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย    2(1-2-3) 

        2062228      รวมวงดนตรีไทย 1                   2 (1-2-3) 
        2062229      รวมวงดนตรีไทย 2                   2 (1-2-3) 

 2061235 ทักษะเครื่องสีไทย 1  3(2-2-5) 
 2061236 ทักษะเครื่องสีไทย 2  3(2-2-5) 
 2062232 ทักษะเครื่องสีไทย 3  3(2-2-5) 
 2062233 ทักษะเครื่องสีไทย 4  3(2-2-5) 
 2063223 ทักษะเครื่องสีไทย 5  3(2-2-5) 
 
 
 
 



337 

ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1.  ช่ือ – สกุล นางพัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศ  
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
3.  ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ.  
ศศ.ม. วัฒนธรรมการดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 2546 
คบ.  ดนตรีศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2535 

4.  ผลงานทางวิชาการ   
บทความวิชาการ 

 พัชราภรณ์  เอ้ือจิตรเมศ . (2559). ชีวประวัติและผลงานหนังสุมล ศักดิ์แก้ว  (ศ.ประทุม). 
วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 6 (1), 21-38. 

 
 บทความวิจัย 

พัชราภรณ์  เอ้ือจิตรเมศ. (2560). การอนุรักษ์และพัฒาเพลงอนาชีดของ    ชาวไทยมุสลิมใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช, วารสารสารสนเทศ, 16 (1), 253-267. 

 

หนังสือ 
 พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศ. (2560). ทับโนราและหนังตะลุง. กรุงเทพมหานคร : ดวงแก้ว. 
 
  เอกสารค่าสอน 
  พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศ. (2560). ดนตรีพื้นบ้านไทย. นครศรีธรรมราข : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                     นครศรีธรรมราช. 
1. ภาระการสอน 
   
  2062609 การเตรียมการสอนดนตรีศึกษา   2(1-2-3) 
  2063632 กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา    2(1-2-3) 
  2063715 ภาษาอังกฤษส่าหรับครูดนตรีศึกษา     2(1-2-3) 
    2063904 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ทางดนตรี 3(2-2-5) 
  2061233 ทักษะเครื่องดีดไทย 1    3(2-2-5) 
  2061234 ทักษะเครื่องดีดไทย 2    3(2-2-5) 
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  2062230 ทักษะเครื่องดีดไทย 3    3(2-2-5) 
  2062231 ทักษะเครื่องดีดไทย 4    3(2-2-5) 
  2063222 ทักษะเครื่องดีดไทย 5    3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.  ชื่อ- สกุล  นายทยา  เตชะเสน์ 
2. ต าแหน่ง  อาจารย์ 
3.ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ.  
ศศม. ดนตรีชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 
ศศบ. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา   2547 

4. ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิชาการ 

ทยา เตชะเสน์. (2558). เครื่องดนตรี ชาวซาไก ชนพื้นเมืองภาคใต้. ใน เอกสารสืบเนื่องการ 
           ประชุม วิชาการนานาชาติ  เรื่อง ชีวิต อ่านาจ ชาติพันธ์ ครั้งที ่1 ณ มหาวิทยาลัย 
           นเรศวร. 30 มิถุนายน 2558. 18 (1), 213-222. 
ทยา เตชะเสน์. (2559). ดนตรีการเมือง: ในระบอบคอมมิวนิสหลังสงคราม เวียดนาม . ใน เอกสาร 
        สืบเนื่องการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์. 4-6  มิถุนายน 
          2559. 18 (6),  241-250.     

          ทยา เตชะเสน์. ปมนวัฒน์  สามสี. ชนิดา รอดหยู่. (2561). เพลงพื้นบ้านดีเกีย: บทบาทการอนุรักษ์ 
                  ของนักเรียนโรงเรียนเกาะยาวน้อย. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการนานาชาติ  
                  ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์. วนัท่ี  15-16  กุมภาพันธ์  2561. หน้า 835-843  

ทยา เตชะเสน์. (2561). งานสร้างสรรค์วิชาการทางดนตรี ซัมมารีซัม: เพลงพ้ืนบ้านรองเง็ง เรียบ 
        เรียงสาหรับกีตาร์คลาสสิก. ใน เอกสารสืบเนื่อง งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
           ครั้งที ่10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 29 - 30 มีนาคม 2561. 1 (1), 45-55. 
 

 5. ภาระงานสอน 
2062488 การขับร้องประสานเสียง   3(2-2-5) 
2063631 การจัดการวงดนตรีส่าหรับครูดนตรีศึกษา 2(1-2-3) 
2062468 รวมวงดนตรีตะวันตก 1   2(1-2-3) 
2062469 รวมวงดนตรีตะวันตก 2   2(1-2-3) 
2063906 อาศรมดนตรีศึกษา   2(1-2-3) 
2061467 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 1    3(2-2-5) 
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2061468 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 2    3(2-2-5) 
2062484 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 3    3(2-2-5) 
2062485 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 4                       3(2-2-5) 
2063468 ทักษะกีตาร์ไฟฟ้า 5                       3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ- สกุล นางสาวปิยรัตน์  ธรรมรงค์รัตน์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ.  
ศศ.ม. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
2555 

ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยทักษิณ 2550 
 

4. ผลการทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
ปิยรัตน์ธรรมรงค์รัตน์, รภัสสรณ์ พุฒิชวัลพัฒน์, สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร, (2561). การศึกษาปัญหาและ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนกีตาร์คลาสสิกของ นักศึกษาวิชาเอกกีตาร์คลาสสิก ใน
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 5 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561. หน้า 773-777. 

 

5. ภาระงานสอน 

2061314 ประวัติดนตรีตะวันตก  3(2-2-5) 
2061315 ทฤษฏีดนตรีตะวันตก 1  3(2-2-5) 
2061602 หลักการสอนดนตรีศึกษา  2(1-2-3) 
2062346 ทฤษฏีดนตรีตะวันตก 2  2(1-2-3) 
2063907 สัมมนาทางดนตรีศึกษา  1(0-3-2) 
2061453 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 1   3(2-2-5) 
2061454 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 2   3(2-2-5) 
2062470 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 3            3(2-2-5) 
2062471 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 4             3(2-2-5) 
2063461 ทักษะกีตาร์คลาสสิก 5             3(2-2-5)                      
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1.  ชื่อ- สกุล  นายปมนวัฒน์  สามสี 
2. ต าแหน่ง  อาจารย์ 
3.ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ.  
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 
คบ. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา   2544 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
          บทความวิชาการ 
          ทยา เตชะเสน์. ปมนวัฒน์  สามสี. ชนิดา รอดหยู่. (2561). เพลงพื้นบ้านดีเกีย: บทบาทการอนุรักษ์ 
                  ของนักเรียนโรงเรียนเกาะยาวน้อย. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการนานาชาติ  
                  ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์. วันที่  15-16  กุมภาพันธ์  2561. หน้า 835-843  
 
5. ภาระงานสอน 
  2061601 ทักษะดนตรีส่าหรับครูดนตรีศึกษา  2(1-2-3) 
  2062718 การสร้างสรรค์นวัฒนกรรมดนตรี  3(2-2-5) 
  2063517 ดนตรีโลก    2(1-2-3) 
  2063905 การน่าเสนอผลงานทางดนตรี  2(1-2-3) 
  2061455 ทักษะคีย์บอร์ด 1    3(2-2-5) 
  2061456 ทักษะคีย์บอร์ด 2    3(2-2-5) 
  2062472 ทักษะคีย์บอร์ด 3    3(2-2-5) 
  2062473 ทักษะคีย์บอร์ด 4    3(2-2-5) 
  2063462 ทักษะคีย์บอร์ด 5    3(2-2-5) 

2061459 ทักษะเครื่องกระทบ 1   3(2-2-5) 
2061460 ทักษะเครื่องกระทบ 2   3(2-2-5) 
2062476 ทักษะเครื่องกระทบ 3   3(2-2-5) 
2062477 ทักษะเครื่องกระทบ 4   3(2-2-5) 
2063464 ทักษะเครื่องกระทบ 5   3(2-2-5) 
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ภาคผนวก  ฉ 
ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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